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T A R T A L O M - J E G Y Z É K . 
A .RELIGIO ÉS NEVELÉS' 1 8 4 7 . II. FÉLÉVI FOLYAMÁHOZ. 

Lap. 

.V budapesti jótékony nőegyletek' fölhívása se-
gélynyújtásra 344 

A' görögök által a' rom. katli. egyháztóli elpárto-
lásra ürügyül használt hitpontok . . . 3 5 

A' hegyi forrás 261 
A' jó-cselekedetek 273, 281 , 289 
A' kath. papság' isteni eredetéről . . 393 , 4 0 1 , 409 
A' lélek' halhatatlansága- 's a' pokolbeli bünteté-

sek'örökkévalóságáról . 286 , 2 9 2 , 3 0 1 , 309 , 3 1 7 , 
3 2 6 , 334 

A' neveléstan' történeti vázlata a' keresztények-
nél az ujabb időkig, 's különösen Magyarho-
minkban 3 3 7 , 345 

A Protestantismus' egyházkormányzati rendsze-
lérő l . . . 2 3 3 , 241 , 249 , 257 , 265 

A' protestanlisinus-, mint az észvallás és arany-
szabadság' képviselőjéről 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89 

Aranymenyegző Budán. . . . . . 223 
Aranymise Kolosvárott (Szolcsányi F.) 184, és 

Temesváron (Schuller F.) . . . . 278 
A' Szentlélek' kiömlése 390 
Ausztria : a' capuciuus rend' elöljáróinak választa-

tása Bécsben 71; ugyanott Paslawsky kanonok 
meggyilkoltatik 7 1 , 240; Osseggen Irgalmas a-
páczák veszik át a' kórházat 72; Innsbruckban 
iskola-testvéreket szándék alapitni 88; a' tani-
tÓK' sorsa rossz még Csehországban is 88; is-
kolapénz Prágában 88; sz. István kir. napjának 
megülése Bécsben 144; Kiss P. apát 304 , és 
az egri patr.-érsek , Bécsben meghalnak . 367 , 384 

Az év' estvéjén . . . . . . . 413 
Az irgalmas szüzek . . . . . 1 7 3 , 181 
Ázsia : az orfai 's mardini jakobita püspökök kath. 

hitre térnek 368; a' nestorianusok' szomorú 
sorsa 416 

Beigtatási ünnepély: Kárásztelken alesperesi ig-
l a l á s l S , Károlyfejérvárott nagypréposti . . 191 

Bold, sziiz Mária' temploma Székes-Fejérvárott 
hajdan és most . . 134, 1 4 0 , 1 4 9 , 157 , 165 

Borromei sz. Károly, mint apostoli betegápoló a' 
dulongó dögmirigy' idején . . 262, 2 6 9 , 277 

Britannia : Matliew atya nyugpénzt nyer a' király-
nétól 32; Irlion- és Angliában sok kath. pap 
áldozata lesz a' ragályos betegek körüli buz-
galmának 72 ; a' nyomorúság Irlandban még 
mindig nevekedőben van 2 3 2 , 's a' kath. főpász-
torok a' kormánynál, nem nagy sikerrel vetik 
magtikat e' miatt közbe 319; Wiseman püspök 

! apóst.-helyetlessé neveztetik ki 240; a' kath. 
hierarchia' rendezése felőli liirek 248, rész-
ben valósulnak 319 ; a' zsidók' megválasztatása 
a' parlamentbe , a' ker. status' eszméjével nein 

Lap. 
egyez 2 4 8 ; a' v e g y e s collegiumokat a' pápa 
rosszalja 3 1 9 , 328; az apostoli-helyettesek ren-
des megyés-püspökökké neveztetnek ki 3 1 9 , 's 
a' kormány által is i l lőleg czímeztetnek 39?; 
a 'megtérések még mindig gyakoriak 319; esté-
lyek prot. templomokban . . . . . 384 

Bucsuliangok Hoványi F. távoztakoi az egyetem-
től 406 

Búcsúvétel : Baffay N.-J. a' pesti József-árvaházat 
elhagyja 223 

Csak igy tovább ; de még sem egészen igy tovább 347 
Csődület-hirdetés kántori hivatalra . . . 168 
Egyetemi tisztujitás 111 
Egyetemi ünnepély . . . . . . 229 
Egy falusi pap' szózata a" papi sz. gyakorlatok 

felől 228 
Egyházi élet : 1, 9, 16, 2 5 ; Csik-Somlyón (bold, 

sziiz Máriáról nevezeit erkölcsi társulat) 47 ; 
rosnyói 343 , 's egri papnevelő-intézetben 4 0 0 , 
szikszói kerületben 3 9 9 , kalocsai megyében . 407 

Egyházi ünnepély: Nyitrán a' döghalál' megszűn-
tének emlékünnepe 6 9 , nagy-boldog-asszonyna-
pi ajtatosság 136; Igaion kereszt' fölállitlatása 
102, ugy Marczaliban is 110; Szentesen Ká-
rolyi grófok' bőkezűségéből épült pompás temp- j 
lom szenteltetik föl 110; Budán sz. menet sz. 
István' napján 127; Lakócsán templom' napja 
127; Pes ten Leopoldvárosban sz. olvasó-tarsu-
lat alakul 166: Szántón zsenge-mise 167; Ká-
rolyfejérvárott a' nagyprépost ünnepélyesen be-
igtattatik 191 ; Szigetváron Zrinyi M. és társai' 
elestének emlékezete . . . . . 191 

Egyházszenlelési ünnepély Lénárdfalun . . 359 
Elöniozdittatás : Egerben l ielyettesség- 2 7 8 , és pro-

fessorságokra 15 , 2 0 8 , Váczon elemi-tanitó-
ságra . . . . . . . . 80 

Érdemniéltánylás Kolosvárott , Szabó J. kanonok' 
irányában . . . . . 302 

Északamerika : Philadelphiában a' kártyajáték' gát-
lására szigorú törvények hozatnak 72 ; Canadá-
ban a' kivándorlott í r e k , 's azokat ápoló mis-
sionarhisok közt pusztitó ragály uralkodik . 264 

Fejedelmi jótékonyság 1 5 2 , 190 és k e g y , Majer 
J. 3 9 , 's Zimmermann J. és Koczányi F. irá-
nyában . . . 406 

Főméit, lierczegprimásunk' betegsége felőli tudó-
sítás 190 , halála 's rövid életrajza . 199, 200, 206 

Föns. István cs. kir. főlierczeg' körútja . . 221 
Főpásztor! körlevél, a' pécs i megye' papságát lel-

ki-gyakorlatokra ineghivó . . . . 4 6 , 53 
Fővárosi tudósítás : Kopácsy J. lierczegpriniásnak 

Budára érkezte felől 152 
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Francziaország : megtagadott egyházi temetés mi-
atti zavarok, 's az egyház' jogának a' kormány' 
részérőli elismertetése 4 0 ; az egyházi-rendet 
a' franczia főtörvényszék házasság-bontó aka-
dálynak nyilvánítja 6 4 ; Wiseman és Sharp an-
gol püspökök Lyonban 72 ; Kootlian jezuita-
rendfőnök a' felőle költött liireket franczia la-
pokban h egezáfolja 112 , 120; a 'páris i 2 4 0 , 's 
a' lyoni érsek IX. Pius pápa' terveinek sikerül-
teért köz-ajtatosságot rendel 320; a' király a' 
melleralei trappista kolostort meglátogatja, 's a' 
követek' háza kápolnát n y e r 288; a' franczia 
kormánylap is a' schweizi különszövetség mel-
lett nyilatkozik 288; kath, kantonok' számárai 
segélygyüjtés 416; még gyermekek közt is pár-
baj 392 

Gergely (XVI.) pápa 20, 29 
Gyászajtatosság: N.-Szombatban a' l ierczegprimás-

ér t , 294 , a' kassai megyében . . . 311 
Gyászhír : Trsztyánszky Imre pharosi vál. püspök 

6 , Andujár J. vovadrai vál. püspök 50, 63, Rutt-
ner F. dulmi vál. püspök 1 9 0 , 200, 2 3 1 , Kopá-
c s y J. esztergomi érsek 199 , 206, Grosser J. 
2 9 5 , 303 , Sámson J. 3 5 2 , b. Earkóczy L. ha-
lála felől 399 , 406. Vö. Ausztria. (304. 367.) 

Gyászl isztelet Székes-Fejérvárott az elhunyt me-
gyés-püspök' temetésekor . . . . 406 

Gyászünnep : Mohácson 175, Váczon a' lierczeg-
primásért 247 , Esztergomban 287 , N.-Szombat-
ban u g y a n a z é r t . . . . . . . 294 

Hálanyilatkozat: Wagner F. kalocsai nagyprépost 
6 4 , Várkonyból az egri 7 1 , Csicsóból a' vesz-
prémi káptalan iránt 384; Tatából Nagy M. 176, 
Muraközből Haulik Gy. zágrábi püspök 3 1 2 , Ne-
mes vidről Szmodis J. kanonok iránt . . . 391 

Hálanyilvánitás az antalfaiak és cs icsóiak'részéről , 
gr. Zicliy D. püspök 3 8 4 , é s Laszkallner A. ka-
nonok iránt 247, 384 

Igaz i tás: 56 , 8 0 , 248, 416 
Igénytelen párvonal , . 163 
Iskolaügy : Fogarasy M. vál. püspök iskolákat lá-

togat Váczon 8 , a' Jászságban ; Cherrier M. Po-
sonban 8; Pesten a' József-árvaházban próbatét 
79; a' posoni bölcsészet-liallgatók' szavalási ün-
nepélye , 's nénielly irodalmi vállalatok felőli tu-
dósítás 80; a' budai főgyinnasiumban 8 6 , és sza-
badkaiban szavalási próbák 111; Budán a' gyin-
nasiumi ifjúság' száma 86 ; Tatán iskolai próba-
tét és jutalmazás 86, N.-Károlyban szinte 143; 
a' nagyváradi nőnevelő-intézetek' állapotja 118; 
Pécset t a' praeparandiában 'slb. próbatét 184; 
A.-Lenclván jeles iskolaház épül 239 ; a' nagy-
váradi akadémia uj főigazgatót nyer , 's a' szin-
te uj aligazgató beigtattatik 304; Trencsinben 
a' gymnasiumnál magyarul taníttatik az ifjúság 
312; Pázmándon a' földes-uraság szép iskola-
házat épittet . . . . . . 360 

isten' tiszteletéről . " . . . . 9 7 
Jótékonyság: a' pécsi püspök a' pécsi kórház' na-

gyobbitására 14,000 p. frtot ajánl , 56; több ren-
dű jótékonyságot gyakorol 87 , 336, 342, 359 , 
D.-Földváron uj templom' építésére 2000 frtot ír 
alá; ugyanott a' helybeli plébános 1500 p. frtnyi 
tartozásokat engedvén el 6; Markovics A. vas-
kuti plébános' alapítványa bajai jelesb tanulók' 
részére 70 ; Szalay A. saásdi plébános 1240 p-
frtnyi alapítványt tesz az iskola' javára 70; Ma-
gyarbélben Vörös J. kőkeresztet állit 's kórház-

nak épületet vesz 70; Oeskay K. keresztet állí-
tat Igaion 102, Oszterhuebcr M. Csabrendeken 
176; a' diakovári megyés-püspök 10 ,000 , 191, 
Haulik Gy. zágrábi megyés-püspök pedig 26,000 
p. frtnyi alapítványt tesz 208, 312 ; Máriássy 
G. kanonok, Rácz A. őrmester 119 , Galambos 
F. plébános 167 , gr. Buttlerné 168 , Miller J. 
plébános 2 3 9 , a' bold, hgprimás 342 , Hollók I. 
343, Boskoványi Á. Bezzegh A. 400 'stb. jólé-
kunyságai; Buttner F. püspök' végrendelete 231, 
ó-turai község' áldozatkészsége 288; Henter J. 
báró 20 ,000 v. frttal plébániát és iskolát alapit 
367; Sánta Gy. postamester szinte annyit áldoz 
Örkényben a' templom' épitésére; mellyliez a' 
fö ldes-uraság is járul 375 ; váczi siketnémák' in-
tézetére telt adakozások 9 4 ; pesti József-árva-
liázra 32, 176, 208, 392. vö . Hálanyiiv. Megyei 
közlés. Iskolaügy. 

Káptalani követválasztások : 223, 237, 2 4 7 , 261, 278, 

288, 295, 312, 328 
Káptalani szavazatjog 237. Vö. Nézetek. 
Kegyes adományok' j egyzéke : . . 3 2 , 312 
Kegyes tanitó-rendi gyűlés . . . . 168, 175 
Keresztény akol . . . . . . . 353 
Kinevezések: a' diakovári 5 6 , novii 47 , győri 278, 

pécsi 278, soproni 4 7 , 1 0 2 , zágrábi 2 0 5 , esz-
tergomikáptalanoknál 117; Fábry I. czimz. püs-
pök tanulmányi főigazgató/à 79, 304, Osvald F. 
kanonok a' nagyváradi akadémia' aligazgatójává 
117, 3 0 4 , No voszell Gy. zágrábi gymnasium'igaz-
gatójává 1 9 0 , Zichy F. gróf tanulmányi bizott-
mány' elnökévé 237, Korizmits A. kanonok böl-
csészeti kar' igazgatójává 390, Csernogorcse-
vich F . , Kargachin A. 1 2 6 , Hollók I. 4 1 5 , és 
Visner J. 127 apátokká; Mudrovcsicli N., Dorich 
M. 126 prépostokká, Veszprémi P. károlyíejér-
vári nagypréposttá 191, Cselcsicli J. főesperes-
s é , neveztetnek ki . . . . 278 

Kis ismétlés nem árt : 245, 253, 291, 297, 305, 813, 
321, 329 

Kivonatok Stolberg grófnő' leveleiből . . 9 2 , 100 
Közajtatosság : az irlandi nyomor' enyhüléseért Bu-

dán 5 , F.sztergoniban . . . . . 1 4 
Legközelebbi teendőink a'* falusi iskolákra nézve . 3 
Lelki gyakorlatok Pécsett : 153, 168, 177, 185, 225 
Lengyelország. L. Oroszbirodalom. 
Magyar régiség 112 
Még néhány szó a' papi sz. gyakorlatok felől . 148 
Megtérések : csanádi megyében 222 , Angliában 

319 , Mesopotamiában . . . . . 368 
Megtiszteltetése Szabó J. apátnak . . . 5 
Megyei közlés: Duna-Földvárról püspöki látogatás 

és jótékonyság 6 , Kalocsa- és Vadkertről Girk 
Gy. püspök' bérmálási utja felől 6, 7 ; Eszter-
gomban az irhoni nyomor' eltávoztatásaért ájta-
tosság 14; az egri patr.-érsek tanítókat nevez 
ki 15; Deáky Zs. püspök a' pannonhalmi apátság-
ban bérmál 1 5 ; Pécsre irgalmas nőket várnak 
56; a' megye i papság lelki-gyakorlatokra liiva-
tik 5 6 ; a' megyés-püspök' buzgalma az iskolai 
látogatásokban, berinálásban 'stb. 68, 128, 342: 
adakozásai 87, 336, 342 ; Pécsett mesterképző-
intézeti próbatét 222; minden szentek' ünnepe-
és halottak' napjának megülése 336, a' jó ter-
mésért hálaadó isteni-tisztelet 343, 's nádorvá-
lasztás előtti ajtatosságok 343; Posonban egy-
házi ünnepély a' fois, királyné' neve' napján 79 ; 
Trencsén megyében a' mérsékleti egyletek' ü-
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gyében gyűlés 152 , 319; az esztergomi kápta-
lan , helyettesül Kunszt J. 208, az egr i , Lévay S. •*> 
Kanonokot választja 399; változások az egri lyce-
umban 208 , tudósítás az egri patr.-érsek' halála 
felől 399; Temesvárott sz. Gellért püspök' vérta-
núi halálának nyolcz százados évnapja 221; N. 
Sz.-Miklóson gr. Nákóné a' szentegyházat mel-
lék oltár- és képpel ékesíti 222 ; Ruttner F- duliui 
püspök' végrendelete 231 ; esztergomi mesterkép-
ző-inlézet 278 ; Gálcsik J. apát, Szkaliczky M. 'stb. 
elhunyta-, nem különben a' lierczegprimás' halá-
la miatt tartott gyászajtatosságról a' kassai me-
gyéből 311; Tevelen katli. hitletétel az uj taní-
tó' beigtatásakor . . . . . . 391 

Mértékletességi ügy Trencsin megyében . 319, 152 
Miseének bold, szűz Mária' ünnepein . . . 99 
Moldva: Foksány- és Botos sánybanuj kath. temp-

lomok . . . . . . . . 368 
Némethon : Lipp dékán rottenburgi püspökké lett 

választatását elfogadja 16 , iránlai közbizodalom' 
jelei 39: Diepenbrock M. boroszlói püspök sem 
ment a' rágalmaktól 39 ; münsteri püspökül Mül-
ler J. válaszlalik 40; a' mainzi püspök' lisztele-
térefáklyás zene 40; Hessenben a' testgyakorló-
társulatok eltiltatnak 40; jezulta-szaglálás és ál-
hírek a' német 'stb. lapokban 120 ; a' liermesia-
nusok' tanitását a' pápa kárhoztatja 191 ; a' lel-
ki gyakorlatok' fontossága politicai lapokban is 
elismerve 192; a' biblia-társulatoktól még a' né-
met protestánsok is tartanak 192; Dies ierweg 
hivatalától elmozdittatik 216; Lippe-Schauinburg 
herczegségben a' ref. és luth, vallásúak' kölcsö-
nös viszonya 231 , a' lippe-detmoldiban a' kailio-
licusok' példátlan elnyomatása 232 ; a' szabad 
protestánsok által föladott kereszlséget a' kö-
nigsbergi prot. consistorium isinétellelni kiván-
ja 239 ; a' magdeburgi pedig tíhlich prédikátort 
hivatalától fölfüggeszti 240 , mi el len az óvást 
tesz , és a' prot. egyházra hivatkozik 279, 208, 
408; az ellentétek a' Protestantismus' lényegé-
hez tartozókul hirdettetnek 240; Bajorországban 
a' liberalismns nemtelen uton jut a' kormányra, 
's befolyását a' kath. egyház' leigázására hasz-
nálja; mi el len a' pápa is tiltakozik 247, 248; 
Dr. Döllir.ger nyugalmaztatik 248, helyébe Dr. 
Permaneder neveztetvén ki 280; a' rongeanu-
sok' tanítói hivatalra alkalmatlanokul nyilvánít-
tatnak 248 ; a' prot. status-egyházból Magde-
burg, Halle 'stb. más városokban mindig többen ki-
lépnek 255, 279, 280, 320, 344, 408; a' rongea-
nusok a' prot. barátokkal, a' prot. status-egyház' 
vesztére egyesülvén Poroszország- és más prot. 
országokban 255 , 256; Kölnben az irhoniakért 
tartott közajtatosság' alkalmával, a' rendőrség 
nyomozást rendel , a' netaláni segélygyüjtést gá-
tolandó 280 , ugyanott Ciaessen G. püspök meg-
hal 280 ; a' leipzigi kath. uj egyház fölszentel-
tetik 280 ; a' porosz király' nyilatkozata XJhlich 
és társai' ellenében 320, Jonas, Sydow 'stb. 
szinte kilépnek a' prot. slatus-egyházból 320 , 
314 , Van Ess L. meghal 320; Schlosser nyilat-
kozata a' zsarnokok' kivégezése felől 320 ; ki 
a' jezuitákra fogott bűnben maga is részesü l , 
mint a' königsbergi proletariusok is 384 ; a' po-
roszországi kath. egyház' dotalioját a' pápa eré-
lyesen sürgeti 360; öngyilkos gyermek 392 ; 

Augsburgban a' kath. nestorianusok' részére se-
gedelem gyűjtetik 416 ; hamburgi szabad prote-
stánsok'istenlagadása 408 , rongefé le gyülekezet 
ugyanott 408; a' münsteri iskolakérdés a' kath. 
plébános' bezáratásával végződik . . . 408 

Népszerű oktatás a' liimlő-beoltásról . . . 1 3 
Nevelésügy : Esztergomban mesterképző-intézeti 

próbatét 103, Érsekújváron 104. Vö. Iskolaügy. 
Jótékonyság. Megyei közlés. 

Névváltoztatás . . . . . . . 102 
Nézetek a' káptalanok, apátok és prépostok' ország-

gyűlési szavazatjogáról . 361, 369, 377, 385, 295 
Nyilt levél e g y , a' szerk. számára hirdetett pá-

lyázat iránt . . . . . 76 
Nyilt l eve lezés : I. 81. II. 116. III. 127. IV. 276. 
Nyugalmazása Szabó J. apátnak . . . . 5 
Olaszország : IX. Pius pápa' trónra-jutásának évnap-

ja Romában 16; ő szentsége az ünnepélyek' tar-
tását megszünteti 32 ; egy florenczi lap korunk' 
szellemét jellemzi 40; Acton 4 8 , Alberghini 279 
's Tadini bibornok' halála 384; O' Connellért 
gyász-istentisztelet Romában 48 ; a' liberális 
párt botrányos örömnyilalkozata a' schweizi ra-
dicalisok' diadala fölött 415; a' kolostorok és 
szerzetes-rendek' reformatioját illető pápai kör-
irat 4 8 , 72; a' lapokban sok alaptalan liirek O-
laszországról 119, 120; Roma' lakosainak szá-
ma 216; az angliai kath. hierarchia' rendezése 
felőli liirek 248; ő szentsége consistoriumot 
tart , mellyben Valerga J. jerusalemi patriar-
cliává neveztetik ki 272, 295, 296; ő szentsége' 
kormányzási elvei 295 ; Perrone' munkája a' 
bold, sziiz' szeplőtelen fogantatása fe lő l , 's an-
nak ő szentsége általi ínéltányollatása . . 344 

Oroszbirodalom : sok secták kebelében 39; a' sz. 
székkeli kibékülés' hire 192, 3 6 0 , 384; a 'ka-
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TARTALOM : Egyházi élet. I. —• Legközelebbi teendőink 
a' falusi iskolákra nézve. Gy. I. —• Egyházi tudósí-
tások. 

E g y h á z i é l e t . 
I. 

Ha egy, szent hite iránt lángoló buzgalmat érző 
keresztény, napjainkban és sok helyütt,még ott is,hol 
a' nyiltan bevallott hitetlenség és istentagadás nem tűz-
te ki pusztító hatalmának kárhozatos diadaljeleit, az 
isteni-tisztelet' ragyogó fényét lankadtabb világot szór-
ni, s az azt végzők' buzgalmát, az imádság' szerete-
tével együtt, elhidegülni látja; ha az isteni-szolgálaj, 's 
főleg a' sz. beszédek' tartása alatt, a' templomokat, da-
czára a' kétszer annyira szaporodott népességnek, foly-
vást üresebbeknek, 's ha mikor telvék, az ott világias 
és illetlen dolgokról beszélgetők' zaját is legnagyobb 
fokra emelkedettnek tapasztalja ; támasztottat az olly 
hithideg és közönyös emberek által, kiket e' sz. hely-
re , bizonyos órákban, inkább csak a' divat, és látni 
's láttatni vágyás vonz, nem pedig a' töredelmesség' 
lelke, sem az Isten iránti hála, vagy a' tőlei függés' 
alázatos érzelme : — fájdalommal telik el szive, 's két-
kedve sóhajt föl : valljon az egyháziasság' szelleme vég-
képen kihalt-e az emberek' kebeléből ; 's valljon az 
egyház nem él már, 's éltet-e többé, hogy a' nevét vi-
selők' tömegét egy u j , 's vallásos életből kifolyó hit-
buzgalomra lelkesíthetné? ... Pedig az egyház él és él-
tet. El ma is, és nálunk is ; csakhogy fájdalom ! 
i t t , 's legalább napjainkban — egy, az istenességre 
nézve szomorú kort él ; melly a' vallásos szivet gyö-
nyörködtető hitvirágokban fölöttébb terméketlen. É l ; 
de mikép a' téli fagy által kietlenné vált természet, 
gyászlepel-, és csak egy más, boldogabb évszak' r e -
ményeit védő, hideg hótakaróval fedetten. Él ő , és 
munkás ma is , mint mindig ; de működése, jobbára 

MÁSODIK FÉLÉV. 

csak az Istenök- és hitökhez hiven maradt buzgóbb 
lelkek' szerény munkásságának titkos műhelyére szo-
rítva, kívülre még nem hat eléggé; a' csak később 
föltűnendő eredmények' gyümölcseit nem eléggé tünte-
ti szembe. 

De honnan mindez ? kérdheti valaki. Miért, hogy 
az Istennek szentelt házak kevésbbé látogatottak; hogy 
a' sz. igének buzgó hallgatói olly kicsiny számra ol-
vadtak; hogy a' sz. menetek- 's más nyilvános ajtatossá-
gokon, a' buzgólkodók' ('s nem csupán nézők ) száma 
évenkint fogy ; 's az egykori í és másutt még ma sem 
szokatlan) vallásos lelkesedés' örömnyilatkozatai, az Isten 
fölségéhez illő küldisz és pompa, ellentétben az egyre 
növekedő világias divat- és fényűzéssel, mindig egy-
szerűbbé, mert szigorúbb számítással tett, 's fukarabb 
kézzel kimért, itt-ott szennyes fösvénységgel is alá-
szállitott köznapiassággá változik által? 'S miért, áta-
lán véve, a' köz- és nyilvános istentiszteletnek azon 
divatos elhanyagolása, a' házi ajtatosságok-, asztali 
imádság-, kánoni órák-, böjt és más keresztényi szer-
tartásokkali fölhagyás ; mellyet a hitéhez hü köznép, 
jámbor együgyüségében, 's nem ok nélkül, az illye-
neknél máris bekövetkezett hitlenség' bizonyító jelei 
gyanánt vesz,'s kétségtelen tanuságokul arra, hogy mi-
után náluk a' bel-érzelem- és hitbuzgóságnak legter-
mészetesebb kinyomata hiányzik : a' magát eltitkolni 
sem nem engedő, sem nem tudó belérzetnek is hiányoz-
nia szükség; magának a' hitnek is meghalnia, kivesznie 
kellett? Mert való, mit a' lüttichi bölcs püspök mond, 
hogy : „a nép ugy itél meg másokat, mikép önmagát 
itéli, a' c s e l e k e d e t e k után." S bárha más részről 
az is igaz, mikép : „igen is számos katholicusokat le-
het találni, kik megőrzik szívok' mélyében hitöket, de 
kik, leigázva az emberi tekintélytől,ugy cselekesznek, 
mint a' szabadelmüek, kik semmit sem hisznek. E 
szavakra, hogy: ,mit mondanak az emberek'? a' csu-
folódások-, néha gunyiratoktóli félelem miatt", nem egy-
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szer ,gyáván áldozva föl meggyőződésöket :' l ) tagad-
hatatlan más részről az is, hogy ez nem kevésbbé saj-
nos és szomoritó. Mert milly nagy élettelenség, milly 
félelmes elaljasodás és jellemtelenség már csak az is, 
ha keresztényeket, kik az igazságért rettenthetetlenül 
meghalt annyi dicső vértanuk'utódaiul kívánják magu-
kat nézetni, ha őket egy megvetendő világitélet- és 
balhiedelemtőli tartás annyira leigázhatja, hogy ön jobb 
meggyőződésöket, és ennek nyilt bevallását, egy nem-
becsülendő emberi tekintélynek föl tudják áldozni! S e 
lelketlenség fölöttébb nagy baj, a' bajok' legnagyobbika ; 
mellynek mimódoni orvoslása fölött a 'legmélyebb szív-
fájdalmak közt tűnődött már sok buzgó lelkipásztor ; 
nem egyszer kérdve magától : valljon milly okoknak 
lehet és kell az egyházi életnek illyetén kihalását tu -
lajdonitni ; 's mellyek azon „kútfők, mellyekből a' 
nyilvános isteni-tisztelet' elmulasztása e r e d , " 's mely-
lyekből az olly sok lelki veszélyeket szülő meghidegült-
ség, korunknak ezen átalános betegsége származik : 
hogy igy orvoslását is annál nagyobb siker' reményé-
vel lehessen megkisértni.... Ez azon kérdés, mellyet a' 
fönebbi szomorú,'s nagyobb városainkban leginkább gya-
koriaknak mutatkozó tapasztalások után, mi is tettünk; 
de tettek mások is: tett nevezetesen egy tudós kar,''') 
még pedig ismételve; 's nyert is rá feleletet, dicsére-
teset, és méltót a' jutalomra : de melly épen nem szol-
gálhat okul r á , hogy az egészet mellőzve, bajunkról, 
a' még mindig orvosolatlanról, megfeledkezzünk ; h a -
nem inkább ösztönül nézhető, az olly fontos tárgynak 
minél több oldalróli megvilágosítására, 's a' kivánt 
gyógyszerek' használásmódjának minél közönségesebb-
és népszerűbbé tevésére. 

Korunknak egyik főbb 's tévesztett iránya : csak 
az értelmiség-, nem pedig egyszersmind a' mennyei 
vigasztalásokat és rendületlen hitet kivánó szivhez is 
szólni; mindent fölvilágositni akarni, de az érzelmet nem 
nemesitni ; értelmesbekké, de nem egyszersmind job-
bakká , istenesebbekké is tenni. Mi pedig legalább is 
szintolly szükséges, mint az előbbi. Sőt az utóbbi any-
nyival inkább haladja amazt belbecsben, mennyivel ha -

J) ,A' nyilvános első és másodrendű oktatásnak igaz el-
vei. C. van Bommel luttichi püspök után 'stb. Vesz-
prémben, 1 8 4 7 . ' 1 8 9 . 1. 

2) L. a' pesti theologiai kar által, Horváth József, né-
hai kalocsai kanonok' alapítványának értelmében, is-
mételve föltett jutalomkérdést: ,Rel. é s N e v . ' 1 8 4 4 . 
II. 6 9 . 1. 

szontalanabb és károsabb szokott a' puszta értelmiség, 
ennek megfelelő szivjóság és életszentség, hit és iste-
nesség nélkül, lenni. 'S ez irányt az emberiségnek, is-
mét a' protestantismus adta ; kigúnyolva az egyház 
vallásos küléletét, csúfot űzvén az évezredek által meg-
szentelt szertartásaiból, s) 's addig gyalázván az ájta-
tosság' külső jeleit, mignem utoljára, a' lélekben gyen-
gék, csakhogy ama' tévtanitóktól erőseknek neveztes-
senek, szégyenlének azokban részt venni; 's felvilágo-
sodásnak hitték, cselekvényeikről akkép letörleni min-
den vallásosság' szinporát, hogy tetteik- és vallásos 
gyakorlataikból többé nem vala kiismerhető, valljon 
hisznek-e még valamit, vagy pedig a' rationalismus 
hideg dialekticájának hódolván, ők is amaz ,erős lel-
kek' közé számitandók, kik azt tartják az ,Óramutató' 
Írójával, hogy : „ m i n é l k e v e s e b b h i n n i v a l ó j a 
v a n " az embernek, „lelke annál szabadabb, és né-
hány fontos bilincs szintúgy nyűgöz, mint a 'mázsás ." 4 ) 

Érzik is a' protestánsok'jobbjai már, és nyiltan bepa-
naszolják a' felekezetök által a' liturgia' körében elkö-
vetett dúlások' szomorú következményeit ; annál mél-
tóbb okuk levén a' veszteség fölötti sajnálkozásra, mi-
nél kevesebb eszközökkel bir tekintélyvesztett egyházi 
testületök, annak kipótolására; minél botorabbul vágták 
el önmaguk előtt a' hiba'helyrehozhatásának útját, va -
lamint a' népnek a' frivol rationalismus általi eltompitásá-
val, ugy azon szenvedélyes kárhoztatással is, mellyet 
a' kath. anyaszentegyház' szertartásaira, mint megannyi 
maradékaira egy utálatos bálványozásnak, a' leggyülö-
letesb szókkal kimondták. M e n z e l Farkas az általa ki-
adott irodalmi lapban, Dr. Wullen-nek ,Die Cultusformen 
der evang. Kirche Württembergs' czimü munkáját is-
mertetve, a' szerzővel együtt sajnos fogyatkozásnak itéli, 
„hogy: a' prot. templomok az istentisztelet' idején kívül, 
zárvák, 's nincsenek a' katholicusok' egyházaiként min-
denkor nyitva" ; és kérdi : „Miért is törlött cl a' 
protestantismus olly sokat abból, mi az ősegyházat ki-
tüntette? Az emberek", tudnillik a'protestánsok; és az 

5) Mint már 1 6 0 2 - b e n „Magyari István sárvári prédi-
kátor," (,Az országokban való soc romlásoknac okai-
ról' 'stb. irt könyvében) galádul csúfot űzött ,,a' kenyér 
Christus, és annak tartó kalytkaya"-ból ; — urnapi 
legszentebb örömünnepünket, ,,a' b á l v á n y ostyának 
utszáról útszára való fassangoltatásá"-nak nevezvén 
'stb.; mert az ,evangeliumi' ker. szeretet (?l) mindezt 
ugy kivánta. 

4) ,Óra-mutató. Jóakaratú hitfeleinek mutogatja Fáy An-
drás. Pesten, 1 8 4 2 . ' 3 4 . 1. 
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ezekkel, legalább tetteikben, egy utat követő, hideg ka-
tholicusok, „többé nem esnek térdre az Isten' szine 
előtt; kezeiket többé nem emelik fül hozzá. A közsé-
geket nem láthatni többé festői 's nagyszerű csopor-
tozatokban együtt." Mert hiszen a' sz. menetek- ' sbú-
csúi ajtatosságoknak pusztulniok kellett a' reformatio' dü-
hös fanatismusa elől : a'hitegység' legszebb's megható jele 
is ,farsangolás'-nak csúfoltatván ; 's hol a' kigúnyolt hit-
buzgalom kész vala Istenért még a' legaljasb csúfsá-
gokat is elszenvedni, fegyveres erővel zavartatván meg. 
„Az éjszakának idején tartott isteni-szolgálatoknak, az 
olly szivrehatóknak, rendőri okoknál fogva" (azaz : ne-
hogy a' ,türelmes' atyafiaknak a' legbotrányosb csinok' 
elkövetésére alkalmul szolgáljanak. Mert hol ezek nin-
csenek, még a' legmiveletlenebb f a l u s i községekben is, 
ott ezen éjjeli ajtatosságok ma is a' legérzékenyitőbb áhí-
tat- és megragadó buzgalommal végeztetnek,) „el kel-
lett tiltatniok. Az évnek különböző szakai elmúlnak, a' 
nélkül, hogy az Ur' házának, az azt illető adó, 's a' hi-
vők'közönségének, ünnepélyes tételeinél, a' kellő disz 
megadatnék." (A' honnan kitetszik, milly nagy befolyá-
sú legyen, már csak ez egy szempontból is , a' nép' 
mivelődése- és vallásos buzgalmának élesztésére, azt a' 
religioi aesthetica' érdekében, a'virágok' ápolására ok-
tatni, serkenteni; hogy Istennek oltárait éven át éke-
síthesse : mi által az irántai hála 's gyermeki hódolat' 
legszentebb érzelmeinek kifejlesztésére nyujtatik ne-
ki már jókor alkalom.) „Csak nagy szükség és drá-
gaság képes a' katholicusok iránti ellenszenvet annyira 
legyőzni, hogy egyszer valahára, protestáns oltárt is 
láthatni az első érett kalászokkal ékesittetten. En-
nekelőtte a' tavaszi áldozáskor lehetett még fiatalokat 
látni, mindkét nemen lévőket, virágokkal ékesítve. E' 
szép szokás azonban mindinkább ki megy a' divatból, 
és sok helyen már végkép elenyészett. E' helyett a' 
confirmálandókat láthatni kalap- és frakkal, mellyek 
jövendő növekedésük' arányához mérve, nagyon is 
tágasak, és ifjuságukat botrányosan eltorzítják. így ke-
rülgeti a rútság' szelleme az oltárt, hol csak a' szép 
szellemének kellene trónolni. Ünnepélyes menetek az 
Istennek házaiba, mellyek olly lélekemelők, s a hivő 
közönséget legszebb színben mutatják, a' processiok 
gyűlöletes neve alatt, számüzetvék ; 's legfölebb is vi-
lági alkalmaknál, például országgyűlések' megnyitásakor" 
(mint legközelebb Berlinben) „találnak helyet. Valljon 
miért vezetik egyedül az ujonválasztott rendeket, 's 
nem egyszersmind az ujonválasztott ministert, neveze-

tesen a' cultus' ministerét is, ünnepélyesen egyházba, s 
intik őt az egyház iránti kötelességeinek teljesítésére?"5) 

L e g k ö z e l e b b i t e e n d ő i n k a ' f a l u s i i s k o l á k r a 
n é z v e . 

Annyi sok szépet 's jót elmondottak már és ír-
tak legutóbbi időkben a' nevelést igazán szivökön vi-
selő honfiak ; annyi erély látszott ez ügyben több ol-
dalról kifejleni : hogy az ember talán már nyugodtan 
is várhatná be az ohajtott jobblét' áldott korszakát. 
Azonban az élet puszta reménynyel nem érthetvén 

5) Menzel a' szóban levő munkában nem csupán Würt-
temberg', hanem az egész világ' protestantisniusa fö-
lött látja az ítéletet kimondatni. Ez átalános beteg-
ség : „ist zunächst die Verkümmerung des Gultus und 
der Verfassung unter der Tyrannei der a l l e i n vor-
herrschenden Lehre und P r e d i g t . Die kirchlichen 
Gebräuche und Ceremonien sind entweder immer 
mehr verschwunden, oder immer mehr zu bedeu-
tungslosen Handlungen und ihrer ursprünglichenSchön-
heit entkleidet worden, und d a s durch die Kirchen-
verfassung bedingte k i r c h l i c h e L e b e n i s t s e i t 
d r e i J a h r h u n d e r t e n e r s t a r r t . " (Tudva levó'leg, 
ez idó'pont épen a' protestantismus' keletkeztének datu-
mával üt össze.) „ ... Der V e r s t a n d allein dominirt. 
und hat sich zuletzt fast ausschliesslich darin gefal-
len, das D o g m a , nachdem er es in die extremsten 
Richtungen ausgebildet, plötzlich wieder im,innersten 
Keime zu vernichten. Mit d e m L u x u s d e s Un-
t e r r i c h t s hängt nun auch der des P r e d i g e n s ge-
nau zusammen. Der alles beherrschende Verstand will 
nun auch nur auf den Verstand der Gemeinde wir-
ken durch die Predigt, alles andere ist Nebensache..." 
Különösen sajnálja Wullen, hogy a' vasárnapi istentisz-
telet olly kevéssé ünnepélyes; a' hétköznapi, mellynek 
inkább eltörültetését kivánja, épen „ein alter Schlendri-
an" lévén, „wobei kaum ein Paar alte Weiber sich ein-
finden ;" vagy bizonyos sectariusi álbuzgóság' szinét 
viselvén. Végül még a' divatos halotti beszédek ellen 
is kikel, és azt mondja felölök, hogy ha a' stuttgarti 
könyvtárban föllelhető', 's ott három század óta rakás-
ra gyúlt prot. halotti beszédek' tartalmát visgálja az 
ember, azt tanulja belőlök : „mikép Wurttemberget 
három század óta a' legeslegjobb emberek, só't nem 
is emberek, hanem angyalok lakják. Nem volt itt 
csak egy férfi, csak egy nő is, ki nem részesült vol-
na a' leghatártulanabb dicséretekben. Mig épen a' 
prot. vallás a z , melly az ember' saját érdemes vol-
tát a' legszigorúbban elveti, 's minden emberből a' 
leggonoszabb bűnöst csinálja: azalatt a' megholtak se-
hol olly mód nélkül nem magasztaltatnak, mint épen a 
protestáns papok által, a' tartatni szokott halotti be-
szédekben." 

I* 
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be ; mivel szomjú vágyait csak a' tettek elégíthetik 
ki : mi természetesebb, mint hogy azok, kik hivatá-
suk' szentségét megértve, a' nevelés' gondját közvet-
lenül viselik, kik e' czélra éltöket áldozatul fölajánlák, 
az önerejök' parányiságával le nem küzdhető akadá-
lyokat szemlélve, még mindig aggódnak, s nem tud-
nak nyugodni? Mert mit is mondjunk? Az élet és ta-
pasztalás mutatja, hogy sokszor bepanaszlott bajaink, 
nagyobb részt még mai napig sem szűntek meg. Én 
legalább félve gondolok r á , hogy e' rövid nyarat nem 
sokára egy hosszú tél váltandja föl, annak minden vi-
szontagságaival ; s alig ha üres nem leend ismét az 
iskola ot t , hol a' jobblét a' fönlevő akadályok' elhárí-
tásával nem biztosíttatott. Ugyanazért lehetetlen a' 
még vigaszért esdőknek is oda nem tekinteniek, hon-
nan a' már megvigasztaltaknak jobblétök' boldogító 
hajnala fölfakadt. E' részben pedig, mi tagadás, mi 
falusiak enyhünket csak mélyen tisztelt és szeretett fő-
pásztoraink 's atyáink' irgalmas kebelében találjuk föl; 
reményünk oda vonz, hol fiúi bizodalmunk még meg nem 
szégyenült. A' bennök talált védelem edzi meg kisded 
erőnket; 's ez tesz képesekké, el nem csüggedni, ha bár-
ki által megrovatunk is, mintha magas hivatásunkat 
föl nem fogván, a' nevelés' ügyét nem kielégitőleg 
kezelnénk. . . . 'S erre mit is mondjunk? Mondjátok 
az édes anyának, hogy szülöttjét nem tudja szeretni ; 
's nem annyira neheztelni fog, mint mosolyogni. Hisz'j 
ki volna képes jobban szeretni az t , mint a' ki szivej 
alatt hordozta? 'S ki kezelhetné jobban a 'népnek fő-j 
kincsét 's reményét, mint ki arra egész éltét szentelte? 
Ki örvendhet közelebb és jobban, ha a' nép jámbor,1 

mint kinek boldogsága, a' népével legközelebbről va-
gyon összeforrasztva ? Igenis, jól nevelt gyermekekből 
válik a' jámbor és tehetős nép, melly nélkül egy nép-j 
atya boldog nem lehet. Azért hagyján az efféle, volt! 
's még lehető megrovásokkal; ha netalán volnának itt-j 
ott , de kivételkép, olly aluszékonyak, kiknek fölriasz-i 
tásukra illy bus hangok kellenek. . . . A' jó Isten lát-
ja » hogy ha mi olly szegények nem volnánk, és se-
gíthetnénk magunkon, nem szólanánk. De igy ? Azon-
ban, mi az errei módokat birni nem is olly igen óhajt-
juk ; fölöttébb jó kezekbe vannak azok letéve ; hova 
mi fiúi bizodalommal folyamodhatunk, 's folyamodunk 
is; mert hiszszük, hogy igénytelen bá r , de az ügy' 
szeretetéből fogamzott egy pár eszménk, 's jótévőink-
kel azonegy czélra törekvő igyekezeteink, méltánylat-
ra és kegyes részvétre találandnak. 

Bőven bebizonyította a tapasztalás, hogy nálunk 
a' téli iskolázás a' nyárinál lehetségesebb ; mert a' ma-
gyar köznép szántóvető, gazdálkodó lévén, éltének na-
gyobb részét a' mezőn tölti : mialatt gyermeke liba-
vagy bornyupásztor, házőrző, ételhordó, dajka : még 
pedig a' legfelsőbb rendeletek' ellenére is, azon egy-
szerű okból, mert ,szükség törvényt ront ! 'El lenben 
télszaka ettől szüléi' honnlétében ment lévén, iskoláz-
tathatik. Legyen tehát legalább a' téli iskolázás biztosítva, 
azaz : készíttessék el még e' nyáron egy lajstrom az 
iránt , hogy mellyik iskola van ellátva télen át fütő-
szerrel, mellyik nincsen. Legyen ez azután fa, szalma, 
tőzek, vagy bármi; adja ezt uraság, nép , vagy bármilly 
jótevő 'S kitetszvén ebből, hogy mellyek azon sze-
rencsétlen helyek, hol a' nevelés'érdeke annyira szál-
lott, hogy beállván a' tél, az iskolázás a' fütőszer' hi-
ánya miatt szűnik meg: legyen kegyes az egyházi 
igazgatóság, maga utján, hatóságával, 's közbenjárásával, 
vagy adományával, e' legszegényebb iskolákat akkép 
rendszeresitni, hogy télen szükséges fűtővel legyenek 
ellátva; 's ez intézkedést a' viendő lajstrom szerint, 
évenkint mindaddig megujitni, valamig csak vagy a ' n é p 
boldogulása, vagy a' birtokosok' keresztényiebb érzel-
m e , vagy a legfelsőbb intézkedések fölöslegessé nem 
teszik. 

Meglehet, hogy csekélynek látszó dolog ez oda 
fön ; de itt alant, életkérdés. Mert bizonyosan nem 
jönnek az iskolába a' szegény és ruhátlan kisdedek, 
hogy ott dideregjenek; hanem inkább otthon marad-
nak , ha az iskola füttetlen: a' kántor urak' kényelmét 
nem is emiitvén. Ellenben a' meleg iskolába eljön a 
szegény gyermek, már csak azért is , hogy házi ter-
heitől menten, 's mégis melegben lehessen. Hogy milly 
morális erőszak, 's jó következés fejlendik ki ez eljá-
rásból, a' legközelebb érdeklendők' részéről, azt gya-
nitani lehet, de ez úttal fejtegetni nem akarom. 

Az iskola' fűtésén kivül elkerülhetetlen 2-szor az 
is , hogy legyen a' gyermeknek miből tanulni. E pont-
nál eszembe jut azon több felől nyilvánult óhajtás, 
vajha az iskolák egyszer már az egyházi igazgatóság 
által, az egyformaság 's ez által eszközlendő czélirá-
nyosság' tekintetéből, mindenütt fölszereltessenek; elle-
nében a' még sok helyt divatozó, rendbontó tarkaság-
nak, s kikerülésére a' naponkint föltolakodó kis-kert-
féle könyvecskéknek, mellyekkel az értetlen köznép, 
meg lehet, nem sokára, a' bibliai társulatok' mintájára ki-
fejlendő olcsó-könyvterjesztő társaság által, ingyen fog 
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megkináltatni. Mert nem látjuk-e: hogy a' világ' fiai 
eszesebbek a' világosság' fiainál, a' maguk' nemében? 
S nem szörnyü-e, látni a' nyomorult iskolát, hova tiz-

tizenöt gyermek alig j á r , 's kettőre esik egy abc-és 
könyv, ötre egy katechismus, az egészre egy biblia, 
egy ,kis-tükör', és egyéb semmi? írassa tehát le éven-
kint az egyházi igazgató, az illetők által, minden iskolá-
ban , miféle és mennyi könyv van a' tanulók' számá-
hoz 's minőségéhez képest: az iró-eszközök amúgy is, 
a' legszegényebb lelkipásztortól is i n g y e n nyújtatván; 
's ki fog tetszeni az iszonyú hiány, mellyet ki kell egé-
6zitni. Hogy honnan ? azt bölcsen, 's nálunknál jobban 
tudandják eddigi jótévőink, kiknek köszönjük a' már 
sok helyt olly szépen gyümölcsöző javításokat is. — 
Ez érdemben bizonyosan az első év lesz a' legter-
hesebb, mig az iskola fölszereltetik ; mert a' többiek-
re már a' tanítóban támasztott nagyobb figyelem, sőt 
évenkinti felelősség is , az illyen, a' legszegényebbek-
nek adott ingyen-könyveket, az elveszéstől, s eltépe-
téstől bizonyosan a'lehetőségig megóvandja. Különben 
is, hisz' kevés leend köztünk az illy szegény iskola, s 
épen ingyen-könyvre szorult gyermek; azért nem lesz 
elviselhetetlen az áldozat-, mellyet e' korszerű javitás 
igényel. 

Átalában ez igénytelen szó oda megy ki: mindent 
megtenni, mi által az egyházias szellem iskoláinkban 
megőriztessék; 's tanodáinkat oda tökéletesitni, hogy 
valamint főtanodáink a' más vallásuakéi fölött tündök-
lenek, ugy legalsóbb elemi iskoláink közt se legyen 
egy is, melly a' katholicismus' magasztos szelleméhez, 
s a' magyar clerusnak, jótékonyságáért, 's épen a' ne-

velés' ügyében tett nagyszerű áldozatiért, dicsőitett jel-
leméhez méltatlan lehetne. 

Minthogy pedig az illy apróbbszerü eljárások is-
mét csak az esperesek, mint igazgatók' foglalatossá-
gát szaporitnák, kiknek becses személyök a' kezök alatt 
lévő nagyobb számú nép' tanításával, s az üdv' eszkö-
zeinek kiszolgáltatásával, valamint az egyházmegyei 
tanoda-igazgató kormánynyali folytonos levelezéssel, 
a' kerületökben lévő hivataloskodóknak, iskolák- és 
templomoknak ügyeivel eléggé terhelvék: kívánatos, 
hogy a' tiszteletbeli alesperesek 's titoknokok is mind-
annyi aligazgatók 's az alesperesek' segédei legyenek ; 
's minden hivataloskodásban, valamint e' kisebbszerü, 
de többszöri megjelenést igénylő eljárásokban, segéd 
kezeket nyújtsanak ; lehetőbbé tévén e' segélyezéssel 
azt, mi olly szerfölött szükséges, hogy tudnillik a' nt, igaz-

gató urak, ne csak évenkint egyszer jelenjenek meg 
a' visgálatra, hanem a' lehetőségig minél gyakrabban; 
miután természetesen igaz, hogy a' mit távolról, hideg 
vérrel elérni nem lehet , ugyanaz, értem a' tanítók és 
iskolások' fegyelme, tanítás' rendszeresítése, a' nép' rész-
vétének fölébresztése, a' kegyurak és asszonyok' pár t -
fogása, közelebbről és jól kilesett körülményekben, biz-
tosabban eléretik. 

'S ezek azon csekélységek, mellyek szerintem a 
legközelebbi teendők, 's miket illy falusi egyszerűség-
gel csak azért adtam elő, mert meg vagyok róla győződ-
v e , hogy semmi nagyszerű reform sem segit ot t , hol 
tanulni physice lehetetlen. Gy. I. szabolcsi p. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

M a g y a r h o n . 

(Nyugalmazás és megtiszteltetés.) Ö es. 's ap. kir. föl-
sége jun. 11-dikén kelt legfensó'bb k. határozata által fő-
tiszt. S z a b ó János kanonok, kolosmonostori apát és kir. 
tanácsos urat, mint az erdélyi kir. kormányszék' kath. egy-
házi , iskolai 's alapítványi biztosságának előadóját, 5 0 0 p. 
frt évi nyugdíjjal nyugalmazni, egyszersmind Leopold csá-
szár' jeles rendjének kis keresztével kegyelmesen megtisz-
telni méltóztatott. (Mult és Jel.) 

(Közajtatosság.) Budán,jun. 2 9 . Legközelebbi vasárnapon 
tartatott az esztergomi érseki megyének valamennyi plébánia-
templomaiban, a' kereszténység' atyjának, IX. Pius pápa- ő 
szentségének apostoli fölszólitására, 's főméit, herczeg Ko-
p á c s y József esztergomi érsek- 's országunk' prímásának fő-
pásztori rendeleténél fogva egy, az arra fölhívó okokat tekint-
ve szomorú, de a' Mindenhatónak örök és kifogyhatatlan jóvol-
tába vetett bizodalomnál fogva, mellyet élesztett, nagyon 
is vigasztalásteljes ajtatosság ; tudnillik a' sz. miseáldozat-
nak, nyilvános könyörgésekkel összecsatolt, 's a' végrei föl-
ajánlása, hogy a'végetlen irgalmu Isten, könyörületesen te-
kintve, nem csak az irlandi szerencsétlen kath. híveket sa-
nyargató, kibeszélhetlen nyomorúságra, hanem a' világ' egyéb 
részeiben, 's különösen hazánkban pusztított éhségre is : az 
ezen országos Ínségben szenvedőktől látogatásait elfordítani, 
az éhséget és drágaságot megszüntetni, és hivő népének szo-
morúságát, áldásainak bőségével hálás örvendezésre változtat-
ni kegyeskedjék. Ilogy miután a'legvirágzóbb műipar- és embe-
ri szorgalomnak is elégtelen voltát az emberi-nem' boldogitá-
sára, (szokott 's épen azért sokaktól kevésre becsült és hálá-
datlanul megvetett áldásainak megvonása által,) a' róla megfe-
ledkezett fiaknak üdves okulására, olly érzékenyen megmu-
tatta: éreztesse atyai jóvoltának is teljét; melly csak azért bo-
csát az emberekre időnkint sanyaruságokat, hogy őket javítsa, 
a' saját erejekben vakmerő bizakodástól elvonja, 's minden 
reményüket egyedül ő benne helyezni tanítsa, kitől minden 
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jó és tökéletes ajándék származik, (jak. 1. 1 7 . ) „Alázzá-
tok meg annakokáért magatokat az Istennek hatalmas keze 
alatt, hogy fölmagasztaljon titeket a' látogatásnak idején." 
(i. Pét. 5, 6.) Ez a' religio' szózata; mellyre ha valamelly 
kor és nép figyelmezni megszűnik, önmaga hivja föl az ó't 
vétkes gó'gjében elveszni hagyni nem akaró legjobb Atyá-
nak érzékeny emlékeztetésit. 

(Gyászhír.) Pest, jun. 30-dikán. Mélt. és főtiszt, ná-
dasi T e r s z t y á n s z k y Imre, vál. pharosi püspök, tereskei 
sz. Benedek' apátja, a' pécsi székes-káptalan' nagyprépost-
ja és kanonoka, a' főméit, hétszemélyes tábla' birája 's a' 
magyar tudom, egyetem' bölcsészeti karának igazgatója, a 
haldoklók' szentségeinek ajtatos fölvétele után, e' folyó évi 
junius hónak 28-dik napján, délután egy órakor, munkás 
életének 61-dik évében, tüdőszélhiidés' következtében meg-
halálozott. A'boldogultnak hideg tetemei mai napon, délu-
táni öt órakor fognak a' helyben levő szent-ferencziek' 
szentegyháza alatti sírboltba letétetni : az engesztelő sz. 
miseáldozatok pedig ugyanazon szentegyházban, jul. 1-ső 
napján tartatni. — 

(.Megyei közlés.) D.-Föklvárról. Régi ohajtásink' egyi-
ke , fó'pásztorunkat körünkben tisztelhetni, e' napokban 
teljesült. Ugyanis a' fáradhatatlan buzgóságu pécsi püspök 
ő nméltósága, bokrosán tetézett foglalatosságai között sem 
feledkezvén el rólunk, bennünket atyailag meglátogatni, 's 
egyszersmind a' ker. kath. hitben szilárditni kegyeskedett 
azokat, kik még nem voltak abban a' Szentlélek által meg-
erősítve. Elérkezett tehát az óhajtva várt nap, junius' 2 2 -
dike, mellyen előbb Györkönyben szolgáltatván ki a' bér-
málás' szentségét, estve felé mozsarak és harangok' zúgá-
sa, lovagkiséret' eló'lovaglása 'stb. mellett, városunkba sze-
rencsésen megérkezett; itt főtiszt. E g y e d Antal apát, és 
helybeli plébános és számos jelenlévők által, szívbeli örömmel 
fogadtatván.Másnap az általa alapított fiók-iskolát látogatá meg; 
megkísértendő, ha nem lön-e eltévesztve a' czél, midőn ar-
ra áldozott ? És csakugyan meggyőződött ő excellentiája, 
hogy a' ráfordított tőke már eddig is elég bőven kamato-
zott ; ezután még bővebben is kamatozandó : mint az ó't üd-
vözlő kis szónok mondá. A' buzgó főpapot nem lehet meg-
indulás nélkül szemlélni az iskolában. Mint édesgeti magá-
hoz a' kisdedeket; mint ereszkedik le hozzájok: hogy a' gyer-
mekek mint kegyes atyjokatakkép körülövedzik! A keresztény 
tudományból mindnyáját egyenkint ő maga kérdezé ki; ugy 
szinte a' többi tudományokból is igen számosakat. Minek 
végeztével egyik nevendék köszönetet mondott hosszas tü-
relmeért ; Ígérvén, hogy ezután még jobban fognak igyekez-
ni, várakozásának megfelelni; ezután pedig egy kisded leány-
ka, névünnepére (kereszt, sz. János) örömdalt énekelt, és vi-
rágfüzért nyújtott a' jó atyának ! Következett a' jutalmak' 
kiosztása, mellyek kalapokból, kendőkből, szalagokból, köny-
vekből, sz. képek- és olvasókból állottak; 's illy jutalomban 
csaknem mindnyájan részesültek. A' tanulók' összes száma 
2 8 0 ; kik ha ezen fiók-iskola nem jön létre, a' messze tá-
volság miatt, néhányat kivéve, mind oktatás nélkül ma-
radtak volna ! Délután az elemi iskolákat kegyeskedett meg-

szemlélni ő excellentiája; estve pedig az átelleni iskola, 
tiszteletére, kivilágíttatott. Junius' 2 4 - é n a' nagy számmal 
összesereglett hivek'lelki épülése mellett bemutatván a vér-
nélküli áldozatot, ez alatt két megtért protestáns' hitvallá-
sát fogadá el ; a' sz. mise' végeztével pedig a' bérmálás' 
szentségének hasznos voltáról hallatá főpásztori szavát, 's 
csak ezután kezdett annak kiosztásához; 1 7 1 3 - a t része-
sítvén abban. Minek végeztével ujolag inté őket, hogy a' 
nyert sz. lelket megőrizzék, 's a' vétek által sziveikből ki 
ne űzzék ; mert Istennek kegyelme csak a' tiszta lélekben 
lakozik. Ebéd után, mindnyájunk' szerencsekivánatai közt, 
visszaindult székvárosa felé ; emléket hagyván számos jó-
téteményeiben. Csak egyet óhajtunk még, 's velünk a' ne-
velés' ügye ! Bár mielőbb szemlélhetnó'k a' fiók-iskola mel-
lett tervezett templomot, hol az iskolás-gyermekek, az idős-
bekkel együtt, az Istent naponkint dicsőíthetnék, 's a' lelki 
vigasztalásban gyakrabban részesülhetnének ! Hiszszük is 
erősen, hogy ezen óhajtás is pár év múlva teljesedik. A' 
páratlan bőkezüségü főpásztor mit sem enged erről kétel-
kednünk ! Máris 2 0 0 0 frtot kegyeskedett e' végre aláírni ! 
A' helybeli plébános, és apát ur pedig a' híveinél kin levő, 
négy évi tartozásokat, mellyek legkevesebb számítással 
1 5 0 0 frtra rúgnak, szinte e' sz. czélra ajánlá; által is ad-
ván a' városi elöljáróságnak. Az aláírást tehát ismét ő ex-
cellentiája nyitá meg ; mellyel ismét egy nefelejtset fűzött 
érdemkoszoru^ába ! Áldja meg ezért a' Mindenható hosszú 
és boldog élettel, 's állandó egészséggel ! Az aláírási ivet 
az uradalmi főtiszt -, és több tiszt urakon kivül, mások is 
aláírták már ; miért nekik ezennel, a' város' nevében, a' 
legforróbb hála és köszönet mondatik ! Nem is feledkezen-
dünk meg, ha majd a' templom egykor kész leend, benne 
az Istent érttök is imádni ! E' napi örömünket szaporitá az 
is, hogy szinte e' napokban volt szerencsénk, városunkban 
tisztelni S z a b ó Károly kir. helytartósági tanácsos ur ő nagy-
ságát; ki is számos foglalatosságai között plebánia-templo-
munkat is kegyesen megszemlélni méltóztatott, és látván 
annak a' népesség' arányábani kicsinységét, reményt nyúj-
tott, hogy kegyes közbenjárása által megnagyobbittatását 
kieszközlendi; hogy igy , mint magát kifejezni méltóztatott, 
a' nevelésnek ezen hiánya is pótoltassék, 's az ifjúság a' 
lelki tanításban résztvéve, az erkölcstelenségtől megóvas-
sék ! 'S valóban a' mostani szük templom' nagyobbitása- és 
a' fönebb tervezett külvárosinak fölépítésével roppant hiány 
is fog e' részben pótoltatni. Mert a' népnevelés nálunk vaj-
mi nagyon hátra van még! De hogy is ne? mikor ö t ö d 
r é s z e a' népnek, alig fér be a' plebánia-templomba ! Ilogy 
tanuljanak, ha nem hallják az Isten' igéjét? Engedje az Is-
ten, hogy ezen akadály is mi hamarább elhárittassék ! 

N . . . t h . 
— Kalocsa, junius' 22-dikén. Folyó hó' 8-dikán érke-

zett vissza körünkbe mélt. és főtiszt. G i r k György föl-
szentelt püspök és érseki-helyettes, apostoli útjából; miután 
a' felső-tiszai és szabadkai kerületek' 1 8 népes plébániái-
ban, (főpásztorunk e' tiszt' teljesítésétől elhárithatlan aka-
dályok által tartóztattatván vissza) 2 2 , 0 9 8 hivet részesi-
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fett volna a' bérmálás' szentségének hiterősitő kegyelmei-
ben. A' tisztelet, és szíves fogadtatás, mellyben az egy-
házlátogató méltóság, úgyis , mint szeretett főpásztorunk' 
személynöke, úgyis, mint az apostoli hivatal és erények' 
köztisztelet- és szeretetben álló örököse, mindenütt része-
sült, — csalhatatlanul bizonyítják, mikép e' hithideg korban 
i s , midó'n a' vallási közönyösség, és egyház iránti rész-
vétlenség sok helyt olly nagy mértékben dul, a' hivó' nép 
még mindig őszinte ragaszkodással viseltetik azok iránt, 
kikről irva van : „titeket tett a' Szentlélek püspököknek, 
az Isten' anyaszentegyházának kormányzására." Elhallgat-
ván ugyanis egyebeket, valljon nem ezt tanusitja-e azon 
fényes fogadtatás, mellyben ugyan mindenütt, de különö-
sen Almás, Bajsa és Katymár plébániákban részesült a' 
bérmáló püspök '? Hol nem csak az alsóbb rendű, de a' 
földes-uraságok, sőt világi nagyok i s , vetélkedve iparkod-
tak azon, hogy egyházlátogatását minél ünnepélyesbbé 's 
tiszteletesbbé tegyék. így az első helyen, Bácsmegye' ér-
demdús , pápai renddel is ékesített főispánja, mélt. R u-
d i c s József, valamint szinte polgári érdemeiről ismeretes 
mélt. S i s k o v i t s József, Yerőcze megye' főispánja,nagys. 
A n t u n o v i t s Albert kir. tanácsnok, és több uri családok je-
lenlétökkel is magasitni akarák azon, a' fiúi hódolat' leg-
szebb jelenetét, midőn a' helybeli növendékek, három sza-
kaszban, virágos bokrétát áldozva a' mélt. püspöknek, ma-
gyar , illyr és német nyelven tolmácsolák szivök' háláját 
azért, hogy a' mélt. püspök, csüggedést nem ismerő buz-
galommal, azon apostoli hatalmánál fogva, mellyet az Úrtól 
vet t , őket a' bérmálás' szentségének gazdag kegyelmei-
ben részesíteni méltóztatott. Nem különben a' második he-
lyen tek. V o j n i c s Márk szolgabíró, a't. Vojnics család' ne-
vében , önmaga fogadta, és később köszönetét is nyilvá-
nította a' mélt. püspöknek azért, hogy kath. jobbágyait a' 
megerősítő szentség' kegyelmeiben részesitni kegyeske-
dett. Végre az utolsó helyen, a' szépért és jóért annyira 
lángoló, nagys. özvegy L a t i n o v i t s Sándor-, született 
Geramb bárónő, meg nem elégedvén azzal, hogy ezen 
egyházi ünnepély' annál emlékezetesbbé tételére 2 4 sze-
gény ifjat és ugyanannyi leánykát egészen uj ruhába öl-
töztetett : a' megérkező méltóságnak, egy általa font, és 
első tiszjétől kézbesített virágkoszorúval kedveskedett, azon 
őszinte nyilatkozattal, miszerint mélyen fájlalja, hogy azt, 
betegség által gátoltatva, az egyház iránti ragaszkodása-
és tiszteletének örökös zálogául, önmaga nem hozhatta. 
Igen, mindezek, és az , hogy valamint a' most emiitett 
kegyes bárónő, ugy a' vallásos kegyelet- és buzgóságáról 
a' környékben tisztelt mélt. bácsmegyei főispánnő is, sze-
gény jobbágyaik' leányait is keresztanyákként vezeték a' 
bérmálás' szentségéhez, tanúsítják : hogy él még hazánk-
ban a' hit ; 's csak részünkről szükséges valódi buzgóság, 
hogy az, fülmelegittetve, megteremje azon boldogító gyü-
mölcsöket, mollyeket nálunknál sokkal vallásosb őseink él-
vezhetének. Mi szívből örvendénk, hogy szeretve tisztelt 
érsekhelyettes fölszentelt püspökünket, illy fáradalmas 

apostoli működés után i s , legjobb egészségben űdvezel-
hettük. Éltesse is őt az Isten anyaszentegyházunk' javára, 
még számos évekig ! -—• Ez alkalommal el nem hallgatha-
tom azt i s , miszerint kegyelmes érsekünk, azon apostoli 
buzgalmánál fogva, mellyel híveinek lelki 's testi jóllétére 
nézve mindenkor őrködik; köz-ajtatosságot, 1 2 órai szent-
ség-imádással összekötöttet méltóztatott az egész megyéjé-
ben a' végre rendelni, hogy a' fenyegető éhséget Isten' 
szent fölsége tőlünk kegyelmesen elhárítani méltóztassék. 
'S bennünk él a' remény, hogy az irgalmas mennyei atyá-
hoz ezereknek fölbocsátott fohászai ki is fogják eszközölni 
azt , hogy, mikép a' keresztény nép elismeri ezen csapáso-
kat, Istentől javulásunkra küldött eszközökként, származni : 
ugy neki azok' megszüntetéseért szívből hálákat rebeghet. 
Legalább érseki megyénkben, a' legközelebbi esőzés után, 
még onnan i s , hol azelőtt a' nagy szükségtől méltán tar-
tottak, kedvező hírek érkeznek, a' termésnek ez évi re-
ményteljes állapotjáról. Hatalmas az Ur az ő müveiben ! — 

— Vadkert, junius' 20-dikán. E' nap ránk nézve 
örökre feledhetetlen marad. Ugyanis, miután t. L u k á c s 
Antal pestmegyei táblabíró és földes-urunk, azon ritka, 's 
példátlan keresztényi buzgalmánál fogva, mellyel minden 
kínálkozó alkalmat megragad a' végre , hogy Isten' na-
gyobb dicsőségét, és felebarátjainak testi és lelki üdvét , 
főleg azokét, kik hozzá közelebb tartoznak, minél inkább 
előmozdíthassa (példa erre azon ritka emberszeretete i s , 
mellynél fogva szűkölködő jobbágyai' részére, mind e' na-
pig a'legjutányosb áron, sőt, mikép értesülve vagyunk, köl-
csön és ingyen i s , nyitva áll magtára ; a' szegényebbek 
közt a'leírandó ünnepély' alkalmával is száz kenyeret, ugy 
szinte hust és bort osztatván ki): sírkertünkben egy pom-
pás, olasz ízlésű kápolnát, mellynek kryptáját választá ön-
maga' leendő sírjául i s , építtetett ; ennek fölszentelésére 
a' bérmálásból alig megérkező mélt. és főtiszt. Girk 
György adrasi fölszentelt püspököt hiván meg; ki is en-
gedvén a' fölhívásnak, ma azt csakugyan a' következő egy-
házi pompával, a' sz. kereszt és paduai sz. Antal' tiszte-
letére, föl is avatta. A' plébániai sz. mise' bemutatása után, 
egész egyházi szertartással, főtiszt. N e h i b a János és B e d -
c s u l a Tamás főegyházi kanonokok, és más számos vi-
lági urak' kíséretében, szent menetet vezetett ki a' sírok' 
gyászmezejére; hol nt. Huri Ferencz helybeli helyettes-
plebános ez ünnephez illő beszédet tartott a' nagyszámú 
sokasághoz ; kiemelve , egyfelől ugyan az említett földes-
úr' fényes buzgóságát, más részről pedig azon kötelessé 
get , mennyire tartozunk a' halálról többször megemlékez-
ni. Beszéd' végével a' mélt. püspök a' kápolna-szentelés-
hez fogott ; mit bevégezve, a' jelenvoltak' nem csekély 
örömére, teljes szertartású püspöki misét mutatott be az 
Urnák, a' végett, hogy a' bőkezű földes-ur, még sokáig ne 
használja az általa választott örök nyughelyet; hanem to-
vább é lve , nemes példája- és bőkezűségével Isten' dicső-
ségét , 's az emberiség' javát még sokáig előmozdíthassa. 
A' szertartások' bevégeztével, a' mélt. püspököt vendégül 
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fogadta a' többször emiitett kegyes földes-ur, 's ebéd után, 
harangok' zúgása közt távozott tőlünk a' mélt. püspök; 
mi neki hálát, és áldást- rebegvén kegyes fáradozásáért ! 

(iskolaügy.) A' váczi középtanoda' egén örvendetes 
nap tünt föl juniushó' 16-dikán, midőn mélt. és főtiszt. Fo-
g a r a s y Mihály szkodári vál. püspök, 's budai tankerületi 
főigazgató ur, a' tanoda' csendes falai közt megjelenvén, 
miután mindenik osztályban tiszta keblekbó'l kitörő üdvhan-
gokkal köszöntetett, hivatalos visgálati működéséhez legna-
gyobb buzgalommal hozzákezdett. Meglepő' volt a' mélt. vis-
gálónak, méltán követendő jeles kísérleti modorával párosult 
szende leereszkedése, melly nem döbbente meg a' bátor-
talanokat sem, és szelíden szigorú visgálati módja, mely-
lyel minden osztályban számos növendékeket vagy maga 
személyesen, vagy a' tanitók által kikérdezett : a' felelőket 
csak méginkább fölbátorítván, 's helyes feleletekre tüzel-
vén. 'S épületes volt, ajkairól hallani az ifjúsághoz intézett 
atyai szavakat, mellyekkel azt áhítatosság-, erény- és enge-
delmességre, az isteni és iskolai törvények'pontos megtar-
tására, a' szivképző 's értelemmivelő tudományok' szorgal-
mas tanulására erélyesen buzditá, ösztönözé. Meghatók va-
lának a' tanítókhoz intézett nyájas kérdései is ; tudakozva, 
mint teljesitik a' kormányuk alá bízott növendékek köteles-
ségeiket ; nem hanyagolják-e el Isten iránti tartozásukat; 

j i em maradnak-e ki ok nélkül a' tanodából, 's nem járnak-e 
tiltott és erkölcsöket veszélyeztető helyekre ? Ezen és több 
más, nevelést illető kérdéseire kielégítő feleleteket véve, 
tiszta öröm fogá el nemes szivét a' jó , kegyes, érdemdús 
férfinak : mit szelid arczulatáról mintegy olvashatni valának 
a' hon' sarjai szerencsések, 's azoknak közvetlen vezérlői. 
Így a' reggeli órákban 3, délután szinte 3 osztályt megkí-
sértvén , ő méltósága megelégedetten lépett ki a' tudo-
mányok' csarnokából. Bevégezvén pedig ez nap ő méltósá-
ga a' tanodábani üdves működést, a' helybeli igazgató, 's 
az egész tanitói kar' jelenlétében, tudományi ülést tartott; 
mellyben a' serdülő ifjúság által tanúsított haladás fölött 
megelégedését nyilvánítván, a' tanítást és nevelést illető 
fontos tárgyakról, a' legalaposabban tanácskozni méltóztatott: 
ezzel is láthatólag kitüntetvén, mennyire lángol szive a' ta-
nuló ifjúság 's édes hazánk' valódi boldogságának vágyától. 
Ezek után távozott körünkből, mindnyájunk' szivében a' 
legmélyebb benyomást és feledhetetlen emléket hagyván. 

K. F. 
— Poson, jun. 22 . Egyszerű 's igénytelen, de még-

is szivemelő es magasztos szavalati ünnepélyről van sze-
rencsém hazám' nemes keblű fiait értesiteni, melly f. hó' 
17-dikén, délutáni órákban tartatott az akadémiai nagyobb 
teremben, számos és válogatott, mindkét nemű vendég-
koszorú' részvétének örvendve, a' főgymnasiumi költészet-
é i szónoklati osztály' kitűnőbb szorgalmú növendékei által. 
Mennyire kívánatos jelen körülményeinkben az ügyes elő-

adás , mi pedig csak folytonos gyakorlat' utján szerezhető 
meg , mindenki érzi ; 's épen azért a' nemzet' hálájára ér-
demesiték magukat a' derék és lelkes F á b i á n Ambrus 
költészet', meg B a r t h e l y Gelő szónoklat' tanárai; kik ta-
nítványaikat e' mezőn i s , nem kiméivé fáradságot, kiké-
pezni buzgólkodának. Óh milly jól esett ez ünnepélyes örö-
met élveznünk ! Bár e' szerény körbe azok is megalázták 
volna magukat, kik rut vádaskodás, szennyes rágalmak' 
terjesztésében keresik, 's lelik föl nemtelen örömüket! Hu-
szonnyolcz, 's köztük egy ausztriai, fiatal szónok lépett 
nemzeti öltönyben az emelvényre; 1 4 tudnillik a' költé-
szek, 's ugyanannyi a' szónokok' osztályából ; 's az általuk 
lelkesen elszavalt darabok, kevés kivétellel, honi költőink' 
müvei valának; mondom, kevés kivétellel, mert voltak, 
kik saját dolgozataikat adák elő. De a' mi leginkább da-
gasztá kebelünket, az volt , hogy a' fölvett tárgyak majd-
nem egytó'l-egyig vallás, erény, és honfias érzelmek' (mely-
lyeknél magasztosb és szentebb, emberre és polgárra néz-
ve nem lehet) ápolására irányozvák. Valamint ezelőtt, ugy 
a' jelen évben is, a' főgymnasiumi ifjúság' tetemesb részét 
ollyanok teszik, kik az édes szülői körben magyar hango-
kat vagy épen nem, vagy csak ritkán hallhatnak ; a' na-
gyobb része a' nyilvánosan föllépetteknek is ezen osztály-
ba esik ; mégis olly tisztán szavaltak, mintha mindnyájan 
született magyarok voltak volna: mi bizonyára a' fáradhatlan 
szorgalmú és szelid bánásmódu tanároknak tulajdonítandó, 
kik a' latin nyeiv alapos tanítása mellett, a' nemzetinek 
megkedveltetése- és terjesztésére minden alkalmat fölhasz-
nálni rendes kötelességüknek ismerik. Jól esett hallanunk 
két ifjút latium' kellemes zengzetü nyelvén is szónokolni ; 
noha találkozának, kik azalatt unatkozni látszottak. Egyéb-
kint nem tudjuk helyeselni, hogy a' 2 8 szónok közt csak 
egy szavalt prosában. Noha igaz marad, mikép a' költői 
müvek alkalmasbak szavalásra ; mégis szeretnők, már csak 
változatosság' kedveért i s , ha főleg a' szónoklati osztály' 
növendékei, legalább jövőre, több kötetlen műben lépné-
nek föl. Nagys. és főtiszt. C h e r r i e r Miklós királyi főigaz-
gató, ki az elnöki széket kedves jelenlétével diszesitni ke-
gyeskedett, szavalás' végével kenetdus és szabatos sza-
vakkal fejezé be a' ritka élvezetet nyújtott ünnepélyt; örö-
mét fejezvén ki azon, miszerint az ifjú szónokok nem csak 
várakozásának tettek eleget, hanem azt föl is multák; ipar-
és szorgalomra, nem különben kötelességeik' pontos és lel-
kismeres teljesítésére buzdítván őket , ajánlá a' vallást és 
erényt , mint minden ország' támaszát és talpkövét ; majd 
köszönetet szavazva a' főgymnasium' ritka buzgóságu ta-
nárainak, a' t. cz. vendég urak- és hölgyeknek, dörgő ,él-
j e n ' k ö z t , az ünnepély'helyéről eltávozott. Isten éltesse 
az egyház és haza1 érdekében erélyesen működő, királyi fő-
igazgató ur ő nagyságát sokáig, és vele a' szeretetteljes 
ifjú szónokokat. F- J-

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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T á j é k o z á s o k a' p ü s p ö k i é s p r e s b y t e r i 
к o r m á n v i l a t ó s á g t e r é n . * ) 

- V. 
,Si quis dixerit, episcopos 
non esse presbyteris supe-
riores . . . anathema sit.' 

Cone. Trid. Sess. 23. Can. 7. 

Az apostol' (Apóst. csel. 20 , 28 . ) szavainak: 
,Attendite vobis et universo gregi4 'slb., a' döntő 
szavazatra való átvitele ellen, azokon kiviil, inely-
lyeket e' lap' 1848-diki II. félévi utolsó számá-
ban elősoroltunk, van még egy más, azoknál sok-
kal fontosabb és döntőbb észrevételünk is. A' tri— 
enti sz. zsinat tudnillik igen logice, hittani határo-
zatainak élére állított egy kánont, melly igy szól : 
„Ad coè'rcenda petulantia ingénia decernit, ut 
nemo suae prudentiae innixus, in rebus fidei et 
morum adaedificationemdoctrinaechristianae per-
tinentium s. scripturam ad suos sensus contor-
quens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet 
s. mater ecclesia, cujus est judicare de vero sensu 
et interpretatione scripturarum sanctarum, aut 
etiam contra unanimem consensum patrum, ipsam 
scripturam s. interpretari audeat, etiamsi hujus-
modi interpretationes nullo unquam temporein lu-
cem edendae forent. Qui contravenerint, per ordi-
narios declarentur, et poenis a jure statutis pu-
niantur." (A' végső passust azért is idéztük, mert 
a'kérdéses szavakat m ár némileg értelmezi, meny-
nyiben a' döntő szavazatot a' sz . - irás' hit- és e r -
kölcstani értelmezésében, nem a' presbyteriumnak, 
hanem az ordinariusnak tulajdonítja.) Minden ka-
tholicus theologusnak tehát, haugyan az akar 
maradni, szent kötelessége, mielőtt valamelly sz . -

*) L. A' ,Rel. és Nev.' 1848. II. 5 6 1 , 569, 595 , 611. 1. 
Szerk. 

ELSŐ FÉLÉV. 

irási mondat' hit- vagy erkölcstanrértelmét hatá-
rozottan kimondja, az egyház' értelmét és-a'sz. atyák' 
közvéleményét, a' kérdéses helyre vonatkozólag 
zsinórmértékül venni. Ezt mi is mulaszthallart k ö -
telességünknek ismerjük; azért lássuk, mit tart az 
egyház ama' szavak' értelméről. 

Igaz ugyan, hogy az egyház az apostol1 fön-
forgó szavait ex professo nem értelmezte ( l e g -
alább tudomásunkra nem): de azon értelmezés e l -
len, melly szerint azokba a' presbyterek' döntő 
szavazata, vagy közös kormányhatósági joga b e -
letudatik, hitét igen nyiltan, szóval-tetteí kimon-
dotta. Most csak a' trienti zsinatra szorítkozunk, 
ennek kimutatására, llntatásig lennénk hossza-
dalmasak, ha a' t r i e n t i z s i n a t , ' mindazon ha-
tározatait és rendeleteit akarnók fölsorolni, mély-
Iyek által a' püspököknek, mint az apostolok' e g y e -
düli törvényes utódainak, a' káptalanok és egész 
megyei, szerzetes uyy, mint világi papság f ö -
lötti kormányhatóságátmegerősítette, megszilárdí-
totta; azért csak néhány decretumainak idevágó 
szavait írjuk át. Nevezetesen, Sess. 6. c. 1. így 
szólnak a' sz. atyák : ,Integritás enim praesiden-
tium, salus est subditorum' (senkit ki nem véve) . 
Sess. 24. c. 1. de Ref. ezeket olvassuk a' püspök-
ről : Qui supra omnes gradus constituitur . . . Si 
quod requiritur in corpore, non inveniatur in c a -
pite. Sess. 25. c. 6. de Ref. a' püspöknek : prae-
«ipua omnium verum agendarum auloritas tulaj-
doníttatik ; (vö. Sess. 6. с. 4. Sess. 13. с. 1. Sess. 
14. prooemium, et c. 4. Sess. 24. c. 10.) ellenben 
a'presbyterekröl illyesmi csak egy betűvel sem érin-
tetik. Hogy pedig a' trienti sz. atyák a'püspökök' 
kormányhatósági fölsöbbségét , nevezetesen az 
apostolnak fölfogott szavaira is alapították, nyi l -
ván megmutatták, midőn azokat több ízben föl i -
dézték; nevezetesen Sess. 6. с. 1. ,Ut attendentes 
sibi el universo gregi, in quo Spiritus sancttis 
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posuit eos regere ecclesiam Dei, quam acquisivit 
sangvine suo továbbá Sess. 23. c. 4 . de Sacram. 
ord. : ,Sacra synodus deciarat, praeter caeteros 
ecclesiasticos gradus, Episcopos, qui in aposto-
lorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum 
ordinem praecipue pertinere, et positos, sicut 
idem apostolus ait, a Spiritu Sancto, regere e ç c l e -
siani Dei;' és nyomban mintegy innét következtet-
ve : ,eosque presbyteris superiores esse' (nem 
ordine, hanem a'miről szó van : ,rectoria potestate'). 
Noha tehát a1 trienti sz. zsinat a'kérdéses szavak' 
értelmezésébe ex professo nem bocsátkozott; nem 
lehet mégis kétes előttünk, mikép érti az egyház 
az apostol' szavait; 's mikép fogná azok' értelmét 
ex professo is meghatározni. 

A'23 . ülésnek 7-dik kánona pedig igy szól: 
.Siquis dixerit, episcopos non esse presbyteris s u -
periores; vei non habere potestatem confírmandi 
et ordinandi, vei earn, quam liabent, illis esse cum 
presbyteris communem, anathema sit.' Mondhatná 
ugyan valaki, hogy ezen hittani kánonban kimon-
dott fölsőbbség egyedül a' rendi (ordinis) , nem 
pedig a' joghatósági (jurisdictionis) hatalomra v o -
natkozik; de képes lenne-e állítását kitartó okok-
kal megállapítani ? az nagy kérdés. Mert hogy a' 
zsinati atyák határozatuk' első részében a' püspö-
kök'joghatósági fölsőbbségéről szólanak,az a' fönebb 
idézett határozataikon kívül, kitűnik a' 14-dik ülés' 
11-d ik kánonából i s , melly a' presbyterek' belső 
lelki joghatóságát e' szavakkal korlátozza, és a' 
püspök' joghatóságának nyilvánilag alárendeli : * ) 
,Si quis dixerit, episcopos non habere jus reser-
vandi sibi casus, nisi quoad externam politiam, at-
que adeo casuum reservationem non prohibere, quo-
minus sacerdos a reservatis vere absolvat, ana-
thema sít.' Ha tehát a' püspök kétségtelenül fö l -
sőbb belső joghatósággal bír, valljon ki? mikor? 
és mennyiben választotta el tőle külső joghatóságát? 
És a' belső joghatóságisképzelhető-e kihatás, t e -
hát külső joghatóságba átmenés nélkül? Nem szab-e 
akkor is törvényt, pedig lélekben járót a' püspök, 
midőn bizonyos bűneseteket magának föltart? És 
nem tesz i -e föl a'zsinat, hogy a' püspök bír külső, 
fölsőbb joghatósággal, midőn azt mondja: nisi quo-
ad externam politiam? Do kitűnik állitásunk' v a -
lósága onnét is, miszerint kétségtelen, hogy a'zs i -
nat fönebb idézett kánonát, az akkor fölmerült hit— 

*) Megjegyzésre méltó, mit a' püspöknek emez, a' ca-
nonicus poenitentiariusban megtestesített jogáról 
mond Fleury : Б n'y avait que 1' évêque, qui donnât 
la penitence et 1' absolution. La coutume a durt 
jusque au 13. siècle, et en plusieurs églises iusque 
au 15., que les prêtresse confessoint a' l'évêque, en-
core aujourdhui plusieurs cas lui sont reservés." 1 
c. pag. 124. 

újítók, nevezetesen Calvinnak épen sz. Jeromos-
nak ismeretes szavaira épitett, azon tévtana ellen 
intézte, melly szerint, mikép Pallavicini is meg-
jegyzé (Hist. Cone. Trid. L. 18. c. 14. n. 5.) , állít-
tatott : „Neque tamen sic honore et dignitate s u -
perior" (még ugyanezen kitételt is használják az 
atyák) „erat episcopus, ut dominium in col le-
ges haberet; sed quas partes habet c o n s u l 
i n s e n a t u , ut référât de negotiis , senten-
tias roget, consulendo, monendo, hortando aliis 
praeeat, auctoritate sua totam doctrinam regat, et 
quod decrelum communi consilio fuerit, exequa-
tur: id muneris sustinebat episcopus in presbytero-
rum coetu." Institut. L. 4. c. 4. n. 2. Igen, ezen 
tévtan ellen nyilatkozott az egyház, idézett kánon-
ában, midőn a' püspökök' superioritását határozot-
tan kimondotta; és mégis Calvinnal csaknem ösz -
szehangzólag határoztatik meg a' ,Rel. és Nev.' 
1848. II. félévi 37. sz. 301. lapján is a'püspökök' 
joghatósága, midőn mondatik: „Ezen főkormány-
zási jog pedig abban áll, hogy a' püspök fölügyel 
az egyház' dolgaira, ö hajtja végre a' törvényeket, 
ö bünteti meg a'kihágásokat ; de törvényeket maga 
nem hoz, hanem közösen a' presbyteriummal." — 
Azaz: a' presbyterium' döntő szavazatával, melly 
még a' törvényhozás' egyenlőségét is kizárja. És 
ez azután katholicus tan legyen! De mellőzve ezt, 
maga a' szóban lévő kánonnak szerkezete is arra 
mutat, hogy első részében más, a'másodikban ismét 
másnemű felsőbbségéröl van szó a' püspöknek; 
mit a' közbevetett ,vel', leginkább pedig a' kánon-
nak harmadik tagja : ,vel eam, quam habent, (tud-
nillik: confírmandi et ordinandi potestatem) illis e s -
se cum presbyteris communem* tanusit; mert ezen 
szavak, midőn a'püspök' rendi hatalmának felsöbb-
ségét is különösen kiemelik, minden kétségen tul 
teszik, miszerint a' kánon' első tagja a'püspök'áta-
lános, tehát kormányhatósági felsőbbségéröl szól; 
különben minden ok nélkül ismételte volna ugyan-
azt a' zsinat; 's nem a' distinctivus ,vel'-t, hanem 
az azonosító ,hoc est ' -et kellett volna a' következő 
tagoknál használnia. És bizonyára a' puszta rendi 
hatalomnak felsöbbsége mi lenne egyéb, keserű 
gúnynál, a' püspök' kezében, ha neki , ki a' pap-
szentelés' hatalmában, minden szentségek' kiszol-
gálhatási hatalmát öszpontositva birja, ki nélkül 
nincs papság, megszűnnek minden szentségek 's 
üdvességünk' egész intézete;*2) ha , mondjuk, a' 

*2) Valamint már sz. Epiphanius igen jól vette észre, 
hogy : ,ordo Episcoporum est ad gignendos patres'; 
ugy Luther igen jól tudta mit mond, midőn állitá : 
Nisi fallor, sí ruat hoc sacramentum', (ordinis) et 
commentum aliquando, vix subsistet ipse Papatus. 
De Captiv. Babylon. 



püspöknek azt csak azért kellene gyakorolnia, 
hogy döntö szavazatos nullificálóit szaporítsa? Mi 
lenne a1 püspöki pásztorbot, melly superioritása' 
jeléül, e'szavakkal: ,Accipebaculumpastoralis o f -
ficii', adatik kezébe, ha nem azon nádszál, mellyet 
Krisztus urunknak csufságul adtak kezébe v é r -
szomjas hóhérai? Mi értelmök lehetne a' piispök-
szentelésben eme' szavaknak : ,Tribuas ei Domine 
cathedram episcopalem adregendum ecclesiam tu-
am, etplebem sibi commissam. Sitei auctoritas, sit 
ei potestas'*3); ha mindé' mellett a'tulaj donképen 
való auctoritas és potestas a' presbyterium1 döntö 
szavazatában öszpontosul? Avagy a' természet'lo-
gicájával is nem homlokegyenest ellenkeznék-e, 
hogy a' püspök, mint a' presbyternek szellemi 
nemzője, vele azon természetes hatalmat, mellyet 
eddigelé a' családatyának minden nemzetek' tör-
vényei biztosítottak , ugy megoszsza , hogy neki 
semmi se maradjon belőle? Mi nem ismerünk a' 
világon olly törvényhozást, melly a' természet jo-
gait ollyannyira lábbal tapodni valaha merészelte 
volna, hogy az apát fiainak alárendelné ; valamint 
hogy ez ellen egyházi törvénykönyvünk is nyíltan 
tiltakozik: ,Cum inferior superiorem solvere ne -
queat, vei ligare, sed superior inferiorem liget 
regulariter etabsolvat,et satis absonum videatur, ut 
filius potestatem habeat in parentem.' (Cap. 16, de 
maj. et obed. (1. 33. X . ) 

De térjünk vissza az egyháznak nyilatkoza-
taihoz, mellyek, midőn a' fönforgó kérdést bőveb-
ben fölvilágosítják, egyszersmind minden katholi-
cusra nézve eldöntők. Az egyháznak már az ú g y -
nevezett reformatio előtt is volt alkalma, ezen kér-
dés iránt, tanát, a' püspöki kormányhatóságot taga-
dó eretnekek ellen kimondani. Nevezetesen a' con-
stanzi egyetemes zsinatban, mellynek idetartozó 
határozatait utóbb Y. Márton pápa is ( 1 4 1 8 . 8 . kai. 
Mártii. Harduin. T. 8. p. 905 . ) megerősítette, W i k -

*3) A' miséspap' szentelésében illyesmivel nem találko-
zunk, hanem inkább : ,quatenus nec nos de vestra 
provectione, nec vos de tanti officii susceptione dam-
nari a Domino mereamur' ? 

*4) Möhler a' presbyter' szellemi generatióját, és genito-
ra, a' püspök iránti viszonyát következőleg adja elő 
Symbolikjában, mellyre a' protestáns tüdős világ is 
tart valamit : ,Die Priester (im engeren Sinne) sind 
eine Vervielfaeltigung des Bischofes ; und indem sie 
sich als Gehülfen desselben anerkennen, verehren 
sie in ihm die sichtbare Quelle ihrer Amtsgewalt, 
ihr Haupt, und ihren Mittelpunct.' 5. Aufl. p. 399. 
Thomassinus pedig a' kulcsok' hatalmáról: Claves 
úgymond, concessas esse immediate Petro, immediate 
Apostolig, hoc est, Episcopis ; ac per Episcopos tra-
ditas esse presbyteris, quos quodammodo sinu ge-
rebant et complectebantur Episcopi.'Vet. & nov. Dis-
cipl. T. i. L. 2. c. 24. n. 6. 
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lefnek következő állításaira: 14. ,Licet alicui Dia-
cono vei presbytero praedicare verbum Dei absque 
auctoritate Sedis Apostolicae, s ive episcopi catho-
lici. 30. Excommunicato Papae vei cujuscunque 
praelati non est timenda, quia est censura Anti-
christi'; nein különben Húsz Jánosnak eme'tévtanára : 
,Obedientia ecclesiastica, est obedientia secundum 
adinventionem sacerdotuin ecclesiae, praeter e x -
pressam auctoritatem seriptam;' Quesnellnek pedig 
emez állítására: ,Ecclesia auctoritatem communi-
candi habet, ut eam exerceat per primos pastores 
de consensu saltern praesumpto totius corporis', 
XI-dik Kelemen pápa ( 6 - o I d u s septembris 17 Î3 . ) 
a' kárhoztató ítéletet kimondották. Igaz ugyan, 
hogy ezen tévtanok nem vonatkoznak közvetlen 
a' döntö szavazatra; de igaz az is .hogy a'püspök-
nek kormányhatósági felsöbbségét in thesi, a'dön-
tő szavazat ellen hathatósan biztosítják. Azonban 
nem hibáznak az egyháznak, köz-beegyezéssel s z i -
lárdított, egyetemes zsinaton kívüli és egyenesen 
idevágó több rendbeli nyilatkozatai. Nevezetesen 
a' velenczei patriarchának azon kérdésére : ,An 
posset facere in dioecesana synodo constilutiones 
absque assensu et cleri approbatione ?' a'S. conc. 
trid. interpretum congregatio igennel válaszolt; 
,non obstante, quod ex forma romani pontificalis, in 
celebranda synodo dioecesana ac provincial i e x -
presse habeatur, ut constilutiones in synodo pu-
blicandae apatribus per verbum placet coniirmen-
tur.' 2 7 - a apr. 1592. (Apud Giberlum Corp. Juris 
Canon. T. 1. p. 129 . ) Midőn a'hispali káptalan k ö -
vetkező kérdéseket terjesztett föl ugyanazon con-
gregational*: ,An ipse archiepiscopus sine consen-
su sui capituli possit indicere et convocare dioe-
cesanam synodum? 2 ) An ipse archiepiscopus 
sine consensu dicti capituli possit in dioecesana 
synodo condere statuta et constitutiones, de rebus 
gravibus et arduis?.. 4 ) An sít necessarius assen-
sus clericorum synodo interessentium, ita, ut ma-
jor pars contradicendo possit omnium, sen allerius 
constitutions exitum retardare?' a' congregatio 
1689.november'26-kán a d l - m u m affirmative; ad 
2-dum affirmaíive; ,debere tamen archi-episcopum 
requirere consilium capituli, licet illud sequi non 
teneatur, praeterquam in quibusdam casibus a jure 
expressis.' Ad 4-tum negative válaszolt. (Apud 
Bened. XIV. De syn. dioeces. L. 13. c. 1. n. 14 . ) 
Ugyanezen káptalan ez alkalommal a' többi közt 
azon kérdést is tette: ,An capitulum, seu canonici 
ab illo deputandi ad interessendum celebrationi 
synodi, debeant una cum archi-episcopis subseri-
bere synodo dioecesanae?4 a' válasz tagadó vala. 
Van rá honi példánk i s , hogv Pázmán Péternek 
első m e g y e i z s i n a t á b a n az aláirás szüksé-

â* 
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gesiiek nein tartatott. Ugyanis ezen zsinat' zár-
szavai igy szólnak : ,Quamvis dioecesanae synodo 
subscribere eos,qui intersunt, necesse non sit; qnia 
tarn en s. canones non prohibent eiusmodí subscri-
ptionem : visum est, expedire, ut banc primam di -
oecesanam synodum syngraphis iirmarent, qui ad-
fuere : nullo tarnen dignitatis ordine servato, prout 
quisque accessit.' Azután következnek az aláírá-
sok : ,Ego Petrus Pázmány A.-ep. strig. confirma-
vi.' Utána következik kilencz választott, de az ak-
kori idők' viszontagságai miatt székeiket el nem 
foglalhatott püspök,(ez megfejti Pázmány' eljárását,) 
kik azonban csak ,snbscripsi' szóval élnek; végre 
következnek a' káptalanbeliek és plébánosok. * 5 ) 
Továbbá, hogy visszatérjünk a'congregatio' hatá-
rozataira , ez a' kanári szigetek' püspökének, ki 
azzal mentegetődzött,hogy megyei zsinatot nem 
tarthat, megyéjének elszórt állása miatt, azt v á -
laszolta, hogy legalább k é p v i s e l ő k b ő l 
alakítson m e g y e i z s i n a t o t , hozzáad-
ván : ,collatis tunc ipse consiliis , quid agendum 
esset imperares, veluti de synodi sententia, impe-
rataque illi ad suos adducerent, curarentque per-
fectum iri.£ (Apud Bened. XIY. 1. 13. c. 2. n. 5 . ) 
(Hasonlóképen nyilatkozott: ,ln causa urgellensi 
1581. In causa burgensi 5 - a julii , 1627. Ad 
episcopum oriolanum í 7 - a maii, 1559 . : és 2 7 - a 
martii, 1632. In causa fulginatensi, 2 6 - a febr. 
1639 . c. 1. n. 10—16 . c. 2, n. 1. c. 5. n. 12. 13. 
Lib. 1. с. 2. п. 5. Con. trid. edit. Gallemart. Sess. 
24 . с. 2. Sess. 25. с. 6. Es Lucius Ferraris ad 
vocem synodus.)A'rothomagizsinat 158 l -benXIII . 
Gergely pápához azon kérdéssel járulván : valljon 
határozó, vagy csak tanácsadó szóval birnak-e 
az apátok és presbyterek a' tartományi zsinaton? 
a' pápa válaszolá : ,Abbates cominendatorios, c a -
pitulorum deputatos vocem duntaxat consultativam 
habere; episcoporum procuratores posse , si con-
cilio provinciali placuerit, et decisivam habere.' 
Ennek következtében az 1583-ban tartott burdi-
gali tartományi zsinat' határozata : ,Capitula ca -
thedralium sciant se in synodo tantum consulendi, 
non autem decernendi potestatem habere : abbates 
tam titulares, quam commendatarii, ecclesiarumque 
collegiatarum procuratores, pro more huj us pro-
vinciáé eidem synodo poterunt interesse, atque 

*5) ,Verum hujusmodi subscription mond Szvorényi is, 
,robur synodo dioecesanae liaudquaquam addit, 
quod totum desumitur a praesule, quem posuit Spi-
ritus Sanctus regere ecclesiam Dei. Adsunt igitur 
ceteri, velut consultores, quique s. synodi praecepta 
salutaria tam ipsi audiant, atque deinceps observent, 
quam et plebi christianae denuncient observanda.' 
Jus Publ. eccl. Hung. p. 147. 

cum aliis de propositis deliberare, non item judi-
care.' Az 1 7 2 4 - i k i burdigali tartom, zsinat a'döntő 
szavazat' követelőit következő határozatával rója 
meg : ,Sacro approbante concilio, decretis ultimi 
concilii burdigalensis inhaerentes, opinionem quo-
rumdam, qui ausi sunt asserere, praeter episcopos, 
quosdam etiam alios habere vocem decisivam in 
concilio provinciali, ut erroneam judicamus.'*6) 
(Tournely. Praelect. Theolog. T. 10. pag. 177.) 
Az 5-dik mailandi tartom, zsinatban bor. sz. Ká-
roly' elnöklete alatt elhatároztatott: ,Quibus in 
actionibus aut deliberationibus ab oecumenica s y -
nodo aut comitiis provincialibus statutum est , de 
capituli, der ive consilio agendum esse, non prop-
terea illud sequendi necessitatem sibi impositam 
episcopus existimet, nisi in iis tantum, de quibus 
id nominatim, speciatimve cautum est'. (De epis-
copali jurisdictione. Acta ecclesiae mediolanensis. 
Mediolani, 1599. Parte 1. pag. 282 . ) * 7 ) 

Záradékul halljuk még VI. Pius pápának a' 
pistoi zsinat ellen intézett, 1794- ik i aug. 28-káról 
kelt ,Auctorem (idei' bullájában telt nyilatkozatát, 
melly következő fölirás alatt: ,Jus perperam 
tributum inferioris ordinis sacerdotibus in decretis 
fidei et disciplinae', igy szól: IX. Doctrina, quae 
statuit, reformationem abusuum circa ecclesiasti-
cam disciplinam in synodis dioecesanis ab episco-
po et parochis aequaliter pendere ac stabiliri de -
bere, ac sine libertate decisionis indebilam fore 
subjectionem suggestionibus et jussionibus ep i -
scoporum, falsa, temeraria, episcopalis auctoritatis 
laesiva, regiminis hierarchici subversiva , favens 
haeresi aerianae, a Calvino innovatae. X. Item 
doctrina, qua parochi, aliive sacerdotes in synodo 
congregati pronunciantur una cumepiscopo iudices 
fidei , et simul innuitur , judicium in causis 
fidei ipsis competere jure proprio, et quidem et i -
am per ordinationein accepto: Falsa, temeraria, 

*6) 1631-ben a' párisi érsek, és a' sacra facultas (Sor-
bonna) kővetkező állításokra mondotta ki kárhoztató 
Ítéletét : 1) ,Ordinatio presbyterorum et ininistrorum 
ecclesiae sola est causa, quae infert necessitatem 
episcopi. 2) Ecclesia tempore persecutionis indiget 
episcopo solum propter ordinandos presbyteros. U-
traque propositio' ,úgymond a' censura , ,est falsa, 
ecclesiae, ordinisque hierarchici destructive, et liae-
retica.' Tournely. Praelect. Theol. Yenetiis. 1755. T. 
10. pag. 197. 

*7) Nem tudjuk belátni, mikép tudott ezen határozatra 
hivatkozni a' döntő szavazat' indokolására Pramer 
Alajos, hacsak az nem fejti meg a' talányt, hogy a' 
kútfőt nem látta; másként nem is idézte volna, ,Parte 
3. c. 11.' ;holott a' capitulumok az általunk használt 
eredeti kiadásban számokkal nem is jegyeztetnek, 
csak fölirásokkal a' tartományi zsinatok, Parte 1-a 
fordulnak elő. 
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ordinis hierarehici subversive , detrahens firmitati 
defmitionum, judiciorumve dogmaticorum ecclesiae, 
admirais erronea. XI. Sententia enuncians veteri 
majorum institute, ab apostolicis usque temporibus 
ducto, per meliora ecclesiae saecula servato, r e -
ceptum fuisse: ut décréta aut definitiones,autsen-
tentiae etiam majorum sedium non acceptarentur, 
nisi recognitae fuissent et approbatae a synodo 
dioecesana : falsa, temeraria, derogans pro sua 
generalitate obedientiae debitae constitutionibus 
apostolicis, tum et sententiis et hierarchica superi-
ore légitima potestate manantibus, schisma fovens 
et haeresim. Mit kelljen tartanunk ezen, VII. Pius 
által (Allocutio habita in secreto consis. 2 6 - a j u -
nii 1805 . ) dogmaticainak jellemzett bulláról, mely-
lyet az egész egyház elfogadott, és a' benne kár-
hoztatott tévtanokat maga Scipio Ricci is ünnepé-
lyesen visszavonta, (Has propterea propositiones 
omnes et singulas se reprobare et damnare, ugy 
mond VII. Pius érintett allocutiójában,) nem szük-
ség bővebben fejtegetnünk; csak a' bulla' v é g -
szavaiból irunk át még néhány sort: ,Mandamus 
igitur omnibus utriusque sexus Christi fidelibus, 
ne de dictis propositionibus et doctrinis sentire, 
docere, praedicare praesumant, contra quam in 
hac nostra constitutione declaratur, ita, ut quicun-
que illas, vel earum aliquam conjunctim vel divi-
sim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis e t i -
am disputando publice vel privatim tractaverit, nisi 
forsitan impugnando, ecclesiasticis censuris aliis-
que contra similia perpetrantes a jure statutis poe-
nis ipso facto, absque alia declaratione subjaceat.' 
(Olvasható ezen bulla a' trienti zsinatnak stereo-
typ kiadásában pag. 2 9 3 — 327. Lipsiae, 1842. 
Tauchnitz.) Csajághy Sándor. 

Szerény javaslat a' ker. naptár' 
terjesztése iránt.*) 

A' ,Rel. és N e v / mult II. félévi 62-d ik 
számában olvasható egy ,Kérelem a' buzgó lelki-
pásztorokhoz/ mélt. Fogarasi Mihály vál. szkodári 
püspök úrtól a' ker. naptár' tárgyában. Ama' föl-
szólalás a' maga helyén volt. És én nem hiszem, 
hogy találkozhassék e' magyar hazában pap, ki, 
mennyire tőle telt, azon kérelmet felsöbbségi 
parancs gyanánt teljesitni, teljes készséggel nem 
igyekezett. A' mélt. püspök ur'szózata személyes 
tekinteténél fogva is, sokkal nagyobb hatású, sem-
hogy sikeretlen elhangzásra kárhoztathatnék. Á m -

*) Adjuk e' még a' mult évben beküldött javaslatot 
legalább figyelmeztetés-, és némi irányul a' jövőre 
nézve. Szerk. 

de vannak körülmények, mellyek a'Iegernyedetle-
nebb törekvést is meghiúsítják. És épen olly k ö -
rülmény forgott fön szerintem ama' kérelem' telje-
sítésére nézve is. Ugyanis ki ismeri a' népet, mel ly-
nek használatára van leginkább szánva a'ker. nap-
tár: az tudja, miként a' nép legtöbbnyire már meg-
vette a' kérelem' közzétevésekor magának ama' 
legelső házikönyvét, a' naptárt; egy másikért p e -
dig ezen fölül pénzt kiadni, bizony nem igen 
van kedve, 's nehéz is volna arra sokakat rá 
bírni. Azonban kívánatos, hogy mi az idén e l -
mulasztatott , az jövőre kétszeres igyekezettel 
pótoltassék. 'S azért a' jó ügy iránti buzgalmamtól 
ösztönöztetve, bátorkodom a' következő szerény 
javaslatot tenni, a' ker. naptárnak jövőre minél in-
kábbi terjesztése iránt. 1 - ször : Rendesebb keze -
lés végett minden egyházmegyében, közönségesen 
a' székvárosban, lévén a' t. cz. társulatnak egy 
ügyvivője, ez a' helyek' körülményei szerint több 
alügyvivöket szerezzen a' megyében, kikhez az 
eladandó példányok szállitandók lennének. 2-szor: 
Minden lelkipásztor igyekezzék híveivel a' szóban 
levő naptárt megismertetni, 's őket annak, de 
csak is annak megszerzésére buzdítani. Mire jő 
alkalom adja magát elő, midőn ollykor-ollykor ba-
rátságos látogatást tesz híveinél, vagy sétálás köz-
ben azokkal találkozván, beszélgetésbe elegyedik, 
vagy végre midőn ezek ő nála valamelly okból 
megjelennek. Szóval, az eszélyes buzgalom tud 
módot és alkalmat találni. Csak tiznek mondja el 
a' lelkipásztor a' ker. naptár' előnyeit más naptá-
rok fölött, és szólítsa föl őket, hogy ne mást, ha-
nem épen ezen naptárt szerezzék meg maguknak, 
's ajánlják másoknak is, hiszem, hogy azon tiz á l -
tal már legalább is 4 0 — 5 0 vevőt szerzett a' ker. 
naptárnak. Sőt ne csak egyszerűen ajánlja a'neve-
zett naptárt, hanem szólítsa is föl hiveit az előbb 
emlitetl alkalmakkor, hogy kik azt maguknak m e g -
szerezni óhajtják, ö nála, a' lelkipásztornál jelent-
sék idején-korán magukat, például aprilisben, k i -
ket ő följegyezvén, számukat a'megyében levő 
legközelebbi aliigyvivönek jelentse föl, ez a' kerü-
letbeliek' számát, a' megye' székvárosában levő 
ügyvivőnek, ez pedig végre a' t. cz. társulat' f ő -
ügyvivőjének, hogy ez tudhassa, körülbelül hány 
példány szükséges ezen, vagy azon megyében. Ezen 
eljárás leginkább addig szükséges, míg a'nevezett 
naplár a'hivek előtt ismeretessé nem válik. 3 - szor : 
Mi szinte figyelmet érdemel, óhajtandó, sőt szüksé-
ges volna, hogy a' szóban levő ker. naptár necsak 
annak idejében kerülne ki a' sajtó alól , hanem 
annak idejében küldetnék is széjjel. Mit használt 
az idén, hogy mint értesülve vagyok, már augus-
tusban ki voltak a' példányok nyomatva, midőn mi 
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K a l o c s á n , hová p e d i g l eghamarább l ehe t szál l í tani , 
többször i s ü r g e t é s után is c s a k november 1 k ö z e -
p é n kaphattunk m i n t e g y mutatványul e g y pár száz 
pé ldányt , a' többit p e d i g , m e l l y m e g y é n k r e s z á n v a 
v o l t , c s a k n o v e m b e r ' v é g é v e l . Holott a' n é p már 
s e p t e m b e r b e n m e g v e s z i naptárát , é s sz inte n o -
v e m b e r i g , v a g y é p e n d e c e m b e r i g öt várakoztatni , 
habár biztatja is az e m b e r , h o g y nem marad n a p -
tár n é l k ü l , a l ig s ikerülne . IIa tehát k e l e n d ő s é g e t 
akar a' t. cz . társulat a' k e r e s z t é n y naptárnak, azon 
i g y e k e z z é k , h o g y l e g a l á b b is j u l i u s ' u t o l j á n , v a g y 
augus tus ' e l e j é n a' ker . n a p t á r ' k ö v e t k e z ő é v i p é l -
dányai már a' m e g y é k ' s z é k v á r o s á b a l e g y e n e k 
szál l í tva; ha k ö t v e nem l ehe t , minthogy e g y k ö n y v -
kötő annyi e z e r pé ldányt n e m k é s z í t h e t e l a' ke l lő 
időre , o l ly h e l y e k r e , hol k ö n y v k ö t ő v a n , miről az 
ü g y v i v ő k által é r t e sü lhe tne a' t. cz . társulat' f ő -
ü g y v i v ő j e , kü ldethetnének a ' p é l d á n y o k köte t l enül . 

E n n y i b ő l áll s z e r é n y javas la tom. I l l y e l járás 
mel le i t azt h i s zem, a' ker . naptárból , m é g több, 
mint 3 0 , 0 0 0 pé ldánynak i s ta lálkozandnak a' b u z -
g ó kath. m a g y a r n é p közt v e v ő i , 's o l v a s ó i , l e g a -
lább m e g y é n k b e n i l l y e l járás mel le i t , nem 6 — 7 0 0 
pé ldányt , m e n n y i n é l mos t a l ig ha f o g több e l k e l n i , 
hanem e g y p á r ezren fölül i s l e h e t n e e ladni . Mert 
a' s z e g é n y n é p n e k , ha e g y é b k ö n y v e n i n c s i s , de 
naptárt minden házi c sa lád minden é v r e v e s z m a -
gának. É s a' fönebbi e l járás mel le t t ha l e n e m 
szoríttatnának is t e l j e s e n a'többi naptárok a ' k e l e n -
d ő s é g ' teréről , de b i z o n y o s a n n e m v e r s e n y e z h e t -
n é n e k a' szóban l e v ő v e l . É s e z n a g y n y e r e s é g 
l e n n e . N a g y o b b k e l e n d ő s é g mel le t t talán m é g o l -
c sóbban i s l ehe tne e g y pár p. krral adni; mi n e m -
csak h o g y k e l e n d ő s é g é i e m e l n é , de fö löt tébb ó h a j -
tandó is vo lna . 

Rajta tehát , mindenki i g y e k e z z é k a'reá a l k a l -
mazható pontot be te l j e s í t en i , é s a'ker. naptár ó h a j -
tandó k e l e n d ő s é g n e k f o g örvenden i . Senki t ne 
i j e s z s z e n v i s s z a ama'gondolat , h o g y a ' 2 - d i k p o n t -
ban emii te l t e l járás p r o s e l y t á s k o d á s l enne . A ' j ó 
ü g y mellett p r o s e l y t á s k o d n i d i c s ő s é g , sőt érdem. 
K e l l K a l o c s á n , d e c e m b e r ' 2 - á n 1 8 4 8 . 

Bende J ó z s e f , tanulmányi f ö l ü g y e l ő . 

N y i l t l e v e l e z é s . 

I. 

T. szerkesztő ur! Minthogy a' mult félévi 37-dik 
számban tetszett engem észrevételeim' előadására föl-
hívni : bátorkodom némelly tervekben, mellyek a' megyei 
tanácskozásokban jósoltatnak, a' szerzetes rendek' javítá-
sára nézve, véleményemet nyilvánítani. Az ott mondottak-
hoz csak a' következőket kapcsolom : a' trienti gyülekezet-

ben eléggé elő vannak adva a' teendők ; csak azok' kivite-
lére van szükség. József császár, és a' viszonyok e' tárgy-
ba olly zavart kevertek, mellyet emberi erő ki nem irthat. A' 
rendek elválasztattak főnökeiktől, 's a' püspökök' fölvigyá-
zása alá rendeltettek : de a' főhatóságot a' kormány gya-
korolta. A' leglényegesebb fegyelemtől fölszabadittattak, 
hivatásukkal, és fogadásukkal ellenkező hivatalokra uta-
síttattak. Magam irtam át b'erenez császár' parancsait a' 
javítás' tárgyában, de a' kormány' rendelkezései, és a' szel-
lem, össze nem fértek a' parancsokkal: és igy a' püspökök' 
fáradsága sem sikerült : sót némi-nemüen hálátlanságot 
aratott. Utóbb három magyar püspökökre bízatott a' tárgy, 
hasonló siker nélkül. Továbbá, hol vannak eredményei az 
utolsó nemzeti zsinatnak ? Miglen minden karnak az egy-
házban szabadsága vissza nem adatik, czélt nem érhetni; 
akkor is csak azon uton, mellyet első soraimban említet-
tem. A' püspökök természetes őrei, fölvigyázói, és gyám-
atyái megyéjekben a' szerzetes rendeknek ; de ha gátoltat-
nak tekintélyűket használni, és pedig százféleképen is : ki 
veheti rossz néven, ha jogukat a' békének föláldozzák? 
Hasonlóképen az elöljárók, a' kik maguk is jobbára csak a' 
józsefi elvek szerint neveltettek, mit tegyenek a' jelen 
szellemmel, egyéb, hogy annak hódoljanak, ha a' békét ke-
resik? *) A' viz, melly forrásától elzárattatik, ha csak ismét 
forráshoz nem kapcsoltatik, tulajdonát vissza nem nyeri. 
A' sokak közt, kiket fölhozhatnék, csak amaz istenes Blo-
sius apátot emlitem, kinek irományai csupa szelídséget le-
helnek. Ez zárdáját meg akarván javítani, olly harezba 
ütközött, hogy ugyanazok, kik neki ösztönt adtak a' javí-
tásra, utóbb a' munkát abba hagyni javasolnák. így csak a' 
nagyobb hiányokat igyekezett orvosolni. Sőt mennyit nem 
kellett tűrni még azon javítóknak is, kik elváltak a' tágí-
tottaktól ? A' tárgy egyedül mennyei erély által sikerülhet. 
Szigorral lehet talán valamelly kényszeritett külső rende-1  

zetet .állítani, de a' szellemet átalakítani, a' fegyelem' föl-
virágzását, és evangeliumi erélyességet létesíteni, nem em-
beri munka. Már csak az sem záloga az ohajtott követke-
zéseknek, hogy nem az avatottak gondoskodnak, és tanács-
koznak a' tárgy iránt : tudni kell pedig, hogy Ízetlen az a' 
,de nobis, sine nobis.' ,Ubicunque fuerit corpus, illic con-
gregabuntur et aquilae.' Egykor ezen zárdákba menekültek 
koronás fők, hadi vezérek, pápák, püspökök, és szent kí-
vánságokkal buzgó lelkek : most csak nem irtóznak ezen 
társulatoktól. Egyébiránt : ,In manu tua Domine omnes 
lines terrae.' Nekünk más nem marad, mint imádkozni, só-
hajtozni , az irgalom' ajtajánál siránkozni : 's fölki-
áltani sz. Alfonzzal, a' Jézus' társaságának eltörlésekor : 
,Domine, jnsta sunt judicia tua.' Dóczy József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g у а г h о п . 

(Egyházi élet.) Pest, jan. 1. Városunkban az év' 
utolsó napja nagyszerű esti ajtatossággal szokott befejez-
tetni. Ez idén a' belvárosi templomban négy órakor kez-

* ) .Militia est vita hominis super terram. ' A ' rossz el len 
mindenütt, mindenkor és mindaddig küzdeni kel l , mig ki 



15 
dődött a' litania, mellynek végével a' ,Pange-lingva' elé-
nekeltetvén, temérdek nép' jelenlétében megtartatott a' 
szokásos körmenet a' város' terén, hol sz. Florian' oltárá-
nál a' térdelő sokaságra a' Szentséggel áldás adatott. Visz-
szatérvén a' körmenet, t. Zalka János ur a' szószékre lép, 
's a' fulladásig telt templomban, a' meglepett hallgatóságot 
az ezen alkalommal eddig szokásban nem volt, egyházi be-
széddel fogadja. A' szónok a' szent-irás' e' szavai fölött : 
,Ezeket mondja a'seregek' ura Istene : gondoljátok meg szi-
veitek szerint a' ti ösvényeiteket/ (Hagg. 1, 5.) hallgatóit 
a' mult év' eseményeire, 's az ezen események által előidé-
zett netalántán fogyatkozásokkal teljes erkölcsi állapotukra 
figyelmczteté. A' beszéd nagy hatást gyakorolt. A' mély 
csend, megszakittatva itt- ott egyes, megindulást jelentő 
mozgalmak és kitörések által, a' folytonos figyelem, az 
arczok' sajátszerű kifejezése, mind megannyi csalhatlan 
jelül vehetők, hogy a' kenetteljes szavak czélukat el nem 
tévesztették. Mennyire emlékezetünkkel a' beszéd' tartal-
mát fölfoghattuk, többi közt mondotta a' szónok: A' nap 
már lenyugodott fölöttünk. Egy pár óra még, 's a' mu-
landóság' feneketlen örvényébe hanyatlik ismét egy esz-
tendő. Állj meg földi pályád' ösvényein oh halandó! 
Jusson eszedbe mindenek előtt, miszerint ugy fog eltűnni 
életed, mint az év, mellynek kezdetét örömmel küszöntéd, 
de melly már hanyatlóban van. El fog tűnni, igen, de 
azon különbséggel, hogy a' tavasz ismét fölvirul, a' völgy' 
liliomai ismét vetélkednek Salamon' dicsőségével, a' ré-
tek' virágai ismét betöltik illatjokkal a' levegőt ; de ha te 
egyszer megszűntél élni, virágkorod föl nem derül, kisded-
séged' ártatlan örömei vissza nem térnek soha, hanem át-
adatik tested a' pornak, mellyből vétetett, lelked pedig 
fölszáll itélőbirája elé. Állj meg, miként az окоз vándor, 
visgáld ösvényeidet, figyelj végczélodra Igen, mi 
megállunk, 's lelkünk' szemei előtt földerengnek a'hanyatló 
év' e s e m é n y e i . . . . Hasonló ez év azon titkos jelenési lo-
vaghoz, ki föltűnt, midőn az ártatlan bárány a' jövendő 
dolgok' titkának könyvén a' második pecsétet föltöré, 's 
mellyről olvassuk, miszerint hatalom adatott légyen néki, 
hogy elvigye a' békét a' földről, hogy az emberek egymás 
ellen fölkeljenek, 's nagy pallos adatott néki. (Apoc. 6, 4.) 
Illyen vala ez év. Föltűntek Europa' láthatárán, amott a' 
nyugati széleken, a' világtenger' partjain a' mozgalmak . . 
Ti tudjátok, melly jeleneteknek voltak szemtanúi Európá-
nak több városai és falvai ; ti tudjátok, mik történtek ked-
ves hazánk' határain, ti tudjátok, minő örömek és aggodal-
mak voltak osztályrészünk ez évben ! Ti tudjátok, mihez 
fogtunk, 's minő az eredmény . . . Ezen események voltak 
útitársaink e' lefolyt esztendő alatt, ezek voltak az esemé-
nyek, mellyek erkölcsi állapotunkra olly hatalmas befolyást 
gyakoroltak. Kérdezzük meg komolyan magunkat, visgál-
juk ösvényeinket, és feleljünk szivünk' őszinteségében, iga-
Bán, haladék nélkül. Kedves hazánkat szeretni, szent kö-
telesség. Isten maga oltá szivünkbe e' szeretetet ; szerettük 
azt szóval és tettel, szerettük szivünk' egész gyengédségé-
vel, lelkismeretünk' megnyugtatólag felel : de meglehet, 
talán megfeledkeztünk arról, hogy itt nincsen maradandó 
városunk, hogy nekünk más hazáról is kell gondoskodnunk, 
hogy először Isten' országát, és az ő igazságát kell keres-
nünk . . . . Meglehet, talán fölfuvalkodtunk önerőnkben, 

nem irtatik. A' lelkek és az egyház' üdve drágább a' 
békénél . A' rossz elleni küzdelem által, a' mi még életre 
való, megt i sztul , 's fö legészségesedik : a' mi pedig 
nem, azt a' természetes halál e lőbb-utóbb utói fogja 
e'mi. Szerk. 

megfeledkezvén arról, ki a' kevélyeknek ellentáll, 's az 
alázatosoknak kegyelmet ád Meglehet, talán 
a' harezosok' riadója nem a' Jézus' szent neve volt, 
melly riadóval a' nagy Hunyadi és Capistrán alatt annyi-
szor megsemmisíttettek agyarkodó elleneink; hanem épen a' 
nevek' legszentebbike, Isten és szentjei ellen pajzán aj-
kakkal kilökdösött ocsmány szavakban keresének bátorí-
tást, mellyek miatt, mint szent Pál mondja, csak Isten' 
haragja jön a' hitetlenség' fiai fölé, 'stb. Az egyházi beszé-
det Isten, a' boldogságos szűz- 's védszentjeink- és őran-
gyalainkhoz intézett hála-könyörgés és ünnepélyes áldás 
az Oltári- szentséggel követé, mire az igen nagy szám-
mal összesereglett nép ajtatosan szétoszlott. 
^ (A' kegyes tanitórend' kormányának válaszlevele a' 
m é l t ó s á g o s p ü s p ö k i k a r h o z . Folyt.) Mi a' 
szakrendszert tanítási módszernek néztük, melly az 
eddig szokásban volt osztálytanitás helyett,egy tanéven ke-
resztül, próbaképen lenne alkalmazandó. Azt pedig a' val-
lástan' előadásának biztosítása után, teljességgel nem gon-
dolhattuk : hogy mint tanítási módszer, ,egyház éllenies' 
legyen. Hittük, hogy valamint a' ,Lugdunensis theologia' 
eltávolítása után, a' theologiai tanulmányok' szakozása ál-
tal, a' vallástan legkevesbbé sem érvénytelenült : épen ugy 
nem fog érvénytelenülni a' középtanodai szaktanitás', sza-
kozási kivánó módszere által sem. A' szerzet' kormánya 
tehát lelkismerete' szavát és meggyőződését követve, ugy 
tett, a' hogyan tennie kellett. Fájdalmasan esik az olly 
tárgy körüli intézkedés' rosszalása, mellynek irányában 
más részről kellett volna a' lépteket biztosító vezérfáklyá-
nak mutatkoznia. Rosszaltaték : hogy a' szerzet a' szakta-
nitási módszer' elfogadására ,önkényt ajánlkozók.' Engedje 
meg a' méltóságos püspöki kar, hogy minden egyoldalúság 
és elvontság' eltávolithatása végett ugy adjuk elő e' dol-
got, a' hogyan történt. Bizodalmasan hiszszük : hogy felvi-
lágosításunk enyhíteni fogja a' kimondott rosszalást 

Miután a' martiusi forradalom által nemzeti létünk 
egész alapjában megrendittetett, alig volt társulat, melly-
nek tagjai részint társas, részint emberi természetöknél 
fogva nem kénytolenittetének jövőjök iránt aggodalomba 
jönni. Kétszere sen nyomasztóvá lön ezen állapot az olly 
társulat' egyéneire nézve, melly a' közvélemény' itt-ott 
hangozó nyilatkozata szerint, eltörlendésre Ítéltetett. Illye-
nekké váltak a' szerzetesek. Ezek közt a' kegyes tanitó 
rendbeliek is. Mi, ha józanul és az akkori körülmények-
hez mérten átgondolta tik : nem csudálhatni, hogy a' jövő 
okozta aggodalom némellyekben szokatlan izgatottságot 
idézett elő. Egy felől a' szerzetre, más felől olly pályára 
fordult a' figyelem, mellyen az oktatásra készült egyén biz-
tosan föllépendő vala. Szerzetünk' egy része hallván a' 
szaktanitás' behozandását, 's érezvén magában az arra 
szükszéges készültséget, mint pályázandó, az illető helyen 
jelentkezék. Sőt miután a' cultusminister által fölszólitta-
tott a' volt kormányzó, 's ő jóval a' közgyűlés' kihirdetése 
előtt, levelekben is ösztönzéa' rendtagokat készülésre: an-
nál nagyobb buzgást és reménykedést hozott elő, minél 
inkább lehete tartani némelly középtanodáink' elvesztheté-
sétől is. Ugyanis miután a'budai és pesti középtanodák' tan-
székeire két izben kihirdetett csőd, maradásunkat e' két 
középtanodában kétessé tehetendette: ez oldalróli biztosí-
tás' okáért a' cultusministerhez Gruber György volt kor-
mányzó az idezárt emlékiratot nyujtá be, mellyben aggo-
dalomteljesen kijelenté: hogy tagjaink kiképzettségöknél 
fogva alkalmasok, a' ministerium' kívánságának a' beho-
zandó szaktanitás mellett is megfelelni. Azt akará a' min-
denfelőllépéstevésre sürgetett kormányzó meggátolni : ne-
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hogy a' tervezett uton világi és hihetőleg nem katholicu-
sok által is elfoglaltassanak azon tanszékek, mellyek' ré-
szünkrőli elvesztése a' kath. alapítványok' elvesztését is 
maga ntán húzhatná. Illy viszonyok közt tanácsosabbnak 
Ítélte a' szaktanitás' elfogadása által menekülni mind a' 
bekövetkezhető gyűlölettől, mind azon szégyenitő vélemény-
től , mintha a' szaktanitásra elegendőlcg kiképzett egyének 
hiával volnánk. Illy módon vélte a' szerzet a' kath. alapít-
ványok" és a' kath. iránynak iskoláinkbam föntartását biz-
tosítani ; mit csak azért sem tarthatott vétségesnek, mint-
hogy a' méltóságos püspöki kar' részéről semmi előleges 
rosszalás, vagy ez ügybeni tiltakozás tudomására nem 
jutott. Illy viszonyok közt sem feledkezett meg tehát a' 
szerzet arról: hogy a" kath. egyház' kifolyása. Szerzetünk' 
alapitója az egyház' kebeléből volt. Tudva van, hogy 
rendünk' alapítására, azon kor' szokása szerint, a' romai 
pápától hatalmaztatott föl : de szerzetünk' azon sajátsága 
sem ismeretlen, miszerint eleinte tanári gyülekezet volt, 
melly egyszerű fogadásán kívül, hivatásul és főczélul, az 
ifjúság' oktatását tűzte ki. E' jellemét és rendeltetését még 
akkor is megtartotta, miután azt XV. Gergely pápa a' 
szerzetes rendek közé sorolta, és egyszerű fogadását ünne-
pélyesitette. Mivel tehát társulatunk szerzetes és tanító-
rend, c' kétnemű hivatásánál fogva függési viszonyban áll 
mind az egyházi, mind az álladalmi hatalommal. Hogy 
eddig, leszámítva némelly egyének' gyarlósági szertelenke-
déseit, mind a' két irányban kellő buzgalommal felelt meg 
tisztének, a' majdnem két századon keresztül tartó köz el-
ismerés eléggé tanúsítja. 

Azon kötelező viszonynál fogva, mellyben tanitó-
rendünk az álladalommal áll, hódolni tartozik a' kormányi 
rendeleteknek. Ezt tette előbb a" m. k. h. tanács, ezt teszi 
jelenleg a' ministerium, tanodák' ügyére vonatkozó rendel-
kezéseinek irányában. Ezt téve, csak kötelességének felel 
meg. Es hogy ha még ennek teljesítésekor egyházi oldalról 
a' legkisebb tiltakozás sem jut értésére : a' rendelet" köte-
les teljesítése nem szolgálhat rosszalási alapul. Hajdan 
szerzetünk, oktatási ügyében, olly annyira független volt az 
álladalomtól, hogy még tanrendszert is saját belátása sze-
rint alkothatott: de miután az álladalmi hatalom a' közok-
tatást saját ügyévé tette : miután Maria Therézia' idejétől 
kezdve, tanodáink rendszeresítve vannak; miután II. Jó-
zsef és I. Ferencz' uralkodása alatt a' tanügy' elintézését 
az álladalom akadálytalanul folytatta, és miután ez évben 
közoktatási ministerium alapíttatott : polgári kötelessége 
ellen vétene a' szerzet, ha a' közoktatásra, vonatkozó kor-
mányi rendeleteknek nem engedelmeskednék. 

Valljon a' nevelés és közoktatás az álladalom'ügye-
e, vagy a' hitfelekezeteké ? Kívül esik elhatározásunk' kö-
rén. Ha a' rom. kath. egyház befolyást igényel a' közokta-
tási ügybe, az álladalommal kell végeznie, mielőtt az eddig 
szokás által megszentesitett ügyfolyamhoz alkalmazkodók' 
lépései iránt rosszalólag föllépjen. Egyébiránt a' méltósá-
gos püspöki kar is megvallja, általunk tisztelettel fogadott, 
levelében : hogy a' statusnak joga van közös iskolákat ál-
lítani. E' határig tehát a' kérdés el van döntve. 

Fő akadályt a' kath. alapítványok és tanodák szül-
nek. A' tiltakozó föllépés főleg azon aggodalomból látszik 
eredni : nehogy a" kath. alapítványok és tanodák közös is-
kolákra fordíttassanak. Sőt ugy tűnik föl az egész dolog : 
mintha a' szaktanitási módszer' behozásával egyenesen a' 
kath. alapértékek' elsajátítása vétetett volna czélba. Mi a' 

kormány' ide vonatkozó szándékáról legkevesebbet sem 
tudunk. De, ha mindjárt illyesmi czéloztatnék is, nekünk 
mindaddig vétekül rovathatnék föl az ellenszegülés, mig ez 
ügyben az országgyűlés nem határoz. Hogy pedig a' beho-
zott szaktanitási módszer a' pesti és budai középtanodákat 
már tettleg álladalmiakká változtatta : mindaddig kétségbe 
vonathatik, mig a' kormány ez iránti világos nyilatkozata 
hiányzik. 

Áttérünk ezek után a' vád' azon részére, melly a 
szerzet' September' havában tartott közgyűlését és abbani 
megválasztatásunkat illeti. Fájdalom lepi el szivünket c' 
tárgy' megemlítésekor, nem azért, mintha nem örömest 
igazolnék magunkat. hanem azért, mivel ezen ügy fölött 
kimondatott, sőt nyilvánosságra is hozatott az ítélet. mie-
lőtt a' vádlott fél kihallgattatott volna. Egyházi aláren-
deltség elleni vétségről váldoltatunk, mert a' közgyűlés' 
belrendezési jogához ragaszkodva, a' méltóságos püspöki 
kar' olly igen későn jött. 's gátolólag közbevágó levelét il-
lő méltánylás után mellőzendőnek ítélte. Igaz vallomást 
téve Isten és világ előtt kijelentjük: hogy a' mélt. püspöki 
kar' leiratának mellőzésére nem ellenszegülési viszketeg 
inditá a' gyűlést. hanem részint jogaink' védelme, részint 
a' fölötti elkeseredése, hogy némelly rendtárs nem átallotta 
a'mélt. püspöki kart rendünk felől rosszul értesitni. Ősi sza-
bályainkban o' szavak fordulnak elő: „Invíolabiliter obser-
vandum est decretum sacrae visitationis factum in cap. 
gen. 1637., et confirmatum 164i . Quostatuitur: ut litterae 
apostolicae, et diplomata summi Pontificis censeantur esse 
subreptitia . et nemim ex nostris suffragentur . nisi quis in 
supplicibus libellis prius obtinuerit ad ea impetranda sub-
seriptionem Generalis. et Assistentium." IIa <•' szavak' 
értelme alkalmazólag használtatik, világossá lesz : hogy a' 
gyűlés a' leirat; tiszteletteli mellőzésével saját jogának ha-
tárain belül működött : ellenben balfogásról méltán vádol-
tathatok az, ki a' leiratra okot adván , saját egyéni ügyéért 
nein átallott jogsértővé lenni. (Vége következik.) 

(Halálozás.) Kosnyó, dec. 26-án. A' fájdalom és k<>-> 
sergés szorongatja szivemet ; mert volt nagyprépostunk, 
megyénk' nestora, ismételve püspöki és átalános káptalani 
helyettes, Hegyessy Pál' temetéséről jövök ; de e' fájdalom 
és kesergés nem egyedül az én szivemet szorongatá, hanem 
százakét ; mert száz arezon láttam a' fájdalom' könycsep-
peit leperegni. Ön szerkesztő! ismerte o', mindnyájunk által 
tisztelt. 87 éves aggastyánt, a' papi buzgóság, keresztényi 
jótékonyság, emberbaráti szeretet' valódi példányát. Tudja, 
hány árva ifjúnak volt nevelő atyja ; hány szegénynek 
gyámolitója ; hány szenvedőnek vigasztalója ? Es azérf nem 
vala csuda,lia e'város' lakosai valláskülönbség nélkül sereg-
lének koporsójához, könyezve adni meg hamvainak a' vég-
ső tiszteletet. Jótéteményeinek részletes elsorolásába je-
lenleg nem ereszkedhetem ; de hiszem, hogy azt későbben 
eszközölhetni fogom : tudván, hogy szerkesztő ur az el-
hunyt férfiú' emlékének egy pár hasábot szívesen szente-
lend. Naponta beteg ágyában is ismételt, 's teljesített jel-
szava volt élete' minden körülményeiben : ;fac bonum om-
nibus, quamdiu poteris/ Bár példája után induljanak má-
sok is, kiknek hasonló állás jutott ! A' fájdalom kiejti tol-
lamat ; mert én benne sokat, de sokat vesztettem. Béke 
hamvainak ! 

Felelős szerkesztő D a n i e l i k János. — Kiadó S o m o g y i Károly. Nyomatik Lu к á с s - és társnál. Országút, Kunewalderház. 
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E g y h á z i é l e t . 
IV. 

Azon sokszor hallott, még többször megczáfolt, 
de daczára fölületes voltuk- és alaptalanságuknak, még 
ma is minden nyomon hallható ellenvetésekre, mellyek 
a' vallásos hitbuzgalomnak külcselekményekbeni nyilat-
kozatát majd haszontalannak, majd szükségtelennek, 
Isten- és az általa kivánt belső vallásosságra nézve kö-
zönyösnek, sőt, mi több , k á r o s n a k is, mert csak a' 
tettetés,. gépszerű 's lelketlen külsőség' előmozdítójá-
nak mondják,'s akarják nézetni :—ezen , és. az ezekhez 
hasonló ellenvetésekre csaknem sajnálunk szót veszte-
getni. Pedig a' hitet illetőkbeni szörnyű tudatlanság, a' 
tévedéseinek palástolására minden szines okot örömmel 
megragadó 's attól többé semmi áron meg nem válni 
szokott fölületesség, melly az isteni dolgokról is a' legna-
gyobb vakmerőséggel tud ítélni, 's korunknak egyik 
legsajnosb betegsége, szólani késztet ezekről is. A' ma-
gát minden vallásos gyakorlat- és Isten iránti tartozá-
soktól, mint önmegtagadás- és töredelmes alázatosság-
ba kerülőktől, föloldani kivánó, de a' világ' szemében 
az erkölcsi romlottság 's elevemültség' bélyegét homlo-
kán viselni még sem eléggé bátor hitetlenségnek, mi sem 
lehet kedvesebb, mint a' becsületesség' véleményének, 
az ugy nevezett mivelt közönség előtti megőrzése mel-
lett, semmire sem köteleztetni, minek teljesítéséhez h i t 
kell és vallásos meggyőződés ; mellyet az életnek m i n -
d e n viszonyaiban, az olly nagy erőködésbe kerülő 's 
az e'mesterséget gyakorlónak könnyen veszélyessé is vál-
ható képmutatás'segedelmével sem lehet mindenkor elég-
gé színlelni. 'S valóban korunk véghez vitte, mi a' pogány 
századokban, a' legaljasb fokra sülyedt erkölcsi romlott-
ságnak sem sikerült, azt tudnillik, hogy divattá lenne, 
's magasb miveltséget eláruló jelnek nézetnék : vallás-

MÁSODIK FÉLÉV. 

talannak, ha nem is l e n n i valóban, legalább l á t s z a -
n i ; akkép élve, hogya 'ke r . hath, hit'ágazatainak igaz-
sága felőli meggyőződést, az anyaszentegyház és pa-
rancsolatai iránti fiúi tiszteletet, semmi külcselekvé-
nyek se tanúsítsák... 'S ki hinné ? voltak, és vannak em-
berek, kik ezt lelkismeretök' kárhoztatása, az isteni Meg-
váltóbani hit' sérelme, katholicusés keresztény voltuk' 
csorbulása nélkül tehetni vélték, és vélik ! A' divatos 
előítéleteknek értelmet vakító, 's minden jobb érzést 
elölő hatalma rettentő nagy. Ez a' lehetetlennek lát-
szót is képes véghezvinni. 

Nem, a' vallásos szertartások, külső istentisztelet, 
's az ezekbeni buzgó részvét, nem fölösleges és elhagy-
ható, nem haszontalan és szükségtelen dolgok ; hanem 
igen is természetes kinyomásai az Isten iránti belső há -
lának; elengedhetetlen tanúi, a' tettleg és láthatóképen csak 
illy érzéki jelek által megmutatható hitnek: hathatós 
táplálószerei, mind magunk-, mind másokban, a' kölcsö-
nös épülési eszközök- és példák' erejére szorult, buz-
góság' szent lángjának. E ' külsőségek az életben nem 
kicsiny és megvetendő dolgok; mert a'legnagyobbnak, 
a' vallásos érzelem- és gondolatnak tartói, örökitői: épen 
azok, mik az írásjegyek az ezeket olvasni tudókra nézve. 
Csakhogy ama' vallásos szertartások' megérthetése, az 
általuk beszélt nyelv, könnyebb, átalánosabb és meg-
hatóbb. Vagy mit is akarnak, kik a' szertartásokat, a' kül-
sőségeket az istentiszteletből végképen száműzni, a' reli-
giot érzéki jeleitől megfosztni kívánják ? Azt akarják-e, mit 
a' protestantismus, hogy az érzet és gondolat egyedül 
szó 's irott betű által fejezhesse magát ki ; nem pedig 
egyszersmind leüljelek, taglejtés, mozdulat, ábrázolatok 
által ? Az egész életben együtt jár a' belérzet, és an-
nak kűljelek általi kinyomása : legalább ott, hol az őszinte 
ártatlanságot 's becsületességet nem rontotta még meg az 
álmiveltség és képmutatás' kovásza. Egyedül a'religio' kö-
rében akarják-e eltiltani az embernek,hogy ne lehessenter-
mészetes.ne lehessen nyiltszivü;'s örömét és szomorúságát, 
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vágyait és félelmét, ne fejezhesse ki azoknak megfelelő cul-
tus, egyházi küldisz, öltözet és cselekvények által ? Hogy 
nem egyedül szó képes kifejezni a ' lélek' munkálkodásait, 
annak fönséges eszméit 's legmélyebb érzését , azt a' 
zenének csudás hatása is eléggé bizonyítja, melly vilá-
gosan fölfogott gondolat nélkül is öröm- és szomorú-
ságra képes hangolni kedély ünket ; 's melly az Isten' 
házaiból a' pártoskodási vak buzgalom által kiűzött or-
gonát prot. atyánkfiaival is ujolag megkedveltette : ál-
taluk is csaknem mindenütt visszahelyeztetvén az előbbi 
jogába ; 's bizonyítja a' szent festészet és képfaragás is, 
melly szó nélkül is, nagy tettek- 's elhatározásokra he-
vítve, még a' beszédnél is érthetőbben tud a' sziv-
és értelemhez szólni. 

Valamíg sírni és nevetni, örülni és keseregni nem 
azonegy arcz-kifejezéssel s magatartással fog az embe-
ri-nem ; valamíg a' nyugodt megelégedés más alakot 
adand egész külsőnknek, mint a' békételenség és ne-
heztelés; a' szives részvét mást, mint a' harag és ka-
jánirigység'stb.: mindaddig természetes maradand, nem 
csupán szó, hanem a' külmagaviselet, és cselekvények 
által is tolmácsolni belérz elmeinket, mégpedig a'valláso-
sakat is; addig természetesek maradnak azisteni-szolgálat-
ban is a'szertartások; és mint illyenekkel,velők élni,az azok-
kal élést meg nem vetni, ki nem gúnyolni,mindenkor okos-
ság-, becsület- és vallásossággal egyező, mindenkor köte-
lesség fog lenni, az őszinte-és természetesnek maradni kí-
vánó emberre, a' jó keresztény- és katholicusra nézve. 
Utálnók bizonyosan az embert , ki ugyanazon arczczal 
tudna halálra Ítélni, mellyel a' vidám' barátság' örö-
meit élvezi ; ki nevetni tudna a' fenyítő törvények vég-
rehajtása fölött, és egykedvű, vagy épen szomorú lenne 
egy szenvedő embertársának nyújtott segedelem látá-
sakor; vagy ha ki ezt pusztán állati érzéketlenségből 
tenné , sajnálnék őtet. De sajnálatra méltó még az is, 
kinek vallásos érzelmei soha a' lelkesedésnek olly fo-
káig nem hevülnek, hogy a' kath. egyház'millióit meg-
indítani képes, és az e' millióknak mintegy sajátságos 
arczkifejezéseivé váll vallásos ö röm-és szomoruságje-
lekben maga is őszinte részvéttel osztoznék; 's ki magát 
az azokbani részvéttől, a' nyilvános istentisztelet- és ajta-
tossági gyakorlatoktól, gondosan elvonva, azoknak mások 
általi gyakoroltatását hideg egykedvűséggel, vagyépen 
gunymosolylyal nézné. 

A' pogányság és rationalismus két ellenkező tul-
ságra tévedt. Amaz csupán külsőséget akart, és szer-
tartásokat, istentiszteletében; ez viszont csupa tanítás-

sal igyekszik az érzéki embert kielégitni. Amaz egye-
dül a' kedély- és érzékekhez, az utóbbi ellenben ki-
zárólag az értelemhez akar szólni. Az e g é s z emberre 
egyik sem tudott és tud hatni. Amaz megelégedett a' 
puszta jelekkel ; ez viszont a' külsőt egészen mellőzi, 
megveti, kárhoztatja. A' kath. egyház ebben is üdves 
középutat követ ; bizonyosan a' józan ész' helyeslésé-
vel , 's az egész emberiség' érdekében. ,Semmi szer-
tartás' ! jelszava a' rationalismus- és az ezt majmoló, vagy 
csak palástjába takaródzni kivánó elvtelenség- és tu-
datlanságnak ; mig a' polgári közéletben, egyetlen na-
gyobb jelentőségű eseményt sem látunk, annak meg-
felelő szertartások nélkül végbemenni. Itt a' polgári ün-
nepélyek , diszmenetek, hivatalbai igtatások, megtisz-
teltetések, arczkép- és emlékszobor-leleplezések stb. 
mind megannyi különféle szertartásokkal vannak össze-
csatolva ; itt a' kalapvétel és kézszoritások, a' szám-
nélküli mély bókok, még az Istentől megtagadott térd-
hajtások is, ollykor a' legaljasb személyek iránti hó-
dolat- és tiszteletjeleiül, pazarolva vesztegettetnek ; itt a' 
koszorúk 's érdemjelek, a' szines szalag- és öltözetbeni 
végetlen különbségek, mind bírhatnak jelentéssel : csak 
az egyház' szertartásaitól van ez, ugy látszik, megta-
gadva. . . . ,Semmi szertartás' ! Holott alig történik a' 
legegyszerűbb eladás és vétel, hivatalba jutás és más 
polgári cselekvény, szertartás nélkül. Minek is csókol-
tatsz kezet és csókolsz magad is, azoknak, kiket gyer-
mekeid által meg kivánsz tiszteltetni? Minek emelsz 
kalapot ; mire való e' hajlongás ? Jobbodat mire nyúj-
tod, karjaidat miért tárod ki ölelésedre siető barátod 
előtt ? Mit mosolyogsz ar ra , kit kedvelsz ; és mutatsz 
szigorú arezot a' megfenyitendőnek? Nemde mindezek 
merő külsőségek? Miért nem törlöd el annakokáért az em-
beri életben olly mindennapiakká vált jeleket, 's minden, az 
embertársak iránti magunkviseletében szabályul szolgáló, 
udvariasság-, tisztelet- és hálabizonyitványt? Nem mind 
merő haszontalan és nyügző szertartások-e ezek? 
Kába te, ki a' zöldelő fáról le akarod a' viritó lombot 
tépni, 's lesöpreni a' virágot, mint haszontalant, a' 
sudár vesszőről ; mert hisz' a 'fa, és vessző azért meg-
marad. . . . Igen, csak az veszett el, a' mi nem-lénye-
ges ; és ime, a' lényegesnek sincs többé olly nagy ér-
téke 's becse előttünk ! Illyenné válik az élet is ama' 
külsőségek nélkül. Ugy sem a' barátságnak szives ki-
fejezései , sem a' szeretetnek sokat jelentő képei, sem 
a' szívesség és jóakarat, tisztelet és hála' külsőleg nyil-
vánított jelei nem kellenének.... De mi ezek nélkül az 
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élet ? Egy gondolatvilág talán ; de telve gvanu- és fél-
reértéssel; érzelem- és léleknélküli holt tér... 'S lehet-
séges-e, hogy az ember megszűnjék ember, azaz : é r -
zékiséggel biró lény lenni ? 

Ne is mondja az isteni-szolgálattól idegen, az azt 
kevésre becsülő 's a 'hol csak lehet, kikerülő, de magát 
mégis vallástalannak tartatni nem akaró ember,hogy amaz 
elősorolt szertartások- és küljelekre szükség van a' polgári 
életben, az emberekre, de nincs a' religio' szellemi vilá-
gában, az Istenre nézve. Mert hiszen nem is az Istenre 
nézve szükséges az egész vallás, az egész istentiszte-
let : hanem az emberre nézve. Isten pedige' tiszteletünkre 
méltó ; 's mivel méltó, bárha szüksége nincs is rá, köte-
lességünk azt iránta tanusitni. Azonban, ha neki nem 
szükséges is, szükséges nekünk: hogy vele magunk-
ban 's másokban a' hitéletet fölébreszszük, 's a' vallá-
sosság' lángját folytonosan táplálva, az Isten iránti hit, 
remény és szeretet' tüzét kialudni ne engedjük. Szük-
séges a' vallásosság' életben tartására: épen ugy, mint 
a' barátság és tisztelet, kölcsönös jóakarat és hála t áp-
láltatik Önmagunk- 's másokban a' külső udvariasság- és 
köszönetnek külső jelek és cselekvények általi bebi-
zonyításával. Már pedig Istent is csak emberi, nem an-
gyali módon lehet ez életben 's jelen viszonyaink közt 
imádnunk és tisztelnünk ; az emberi legnemesebb, de 
azért csakugyan emberi, a' gondolat- és érzelem-kife-
jezés' t e r m é s z e t e s jeleit ki nem zárható,módon. 'S 
ha a' kath. egyház' istentiszteleti cselekvényei a' köz-
életben előfordulni szokott kifejezési módoktól, amazok' 
fönséges czéljánál, 's több mint ezer évek' folytában 
rájok tapadt ősi typusuknál fogva, meg vannak is külön-
böztetve : e' különbözés, távol attól, hogy azok' gyakor-
latától elidegenithetné, az értelmes katholicust csak azon 
sok századok- és a' földi élet' színpadáról régen letűnt 
keresztény nemzedékekre emlékezteti, mellyek ugyané' 
sz. gyakorlatokban épülést leltek, 's magukat általuk a' 
leghősiebb elszántságot igénylő sz. élet- és hitvallói te t -
tekre lelkesítették. E ' hagyományilag megőrzött szer-
tartások, a 'kath. hívőnek megannyi c s a l á d i ereklyék; 
a' legédesb, egyszersmind magasztosb emlékezetek'át-
örökitői ; mellyek épen azért a' hálás utódok' legtiszte-
letteljesb figyelmére méltók. Különben is, nem-közön-
séges érzés, nem-közönséges kifejezést is kiván. Hogy 
az érzékiség, a' külvilág, a' gépies és gondolatnélküli 
megszokottságnál fogva, ne elnyomója legyen végre , 
hanem inkább emelője a' belső gondolatvilágnak, szük-
ség, hogy az emezt ne vonja le közönséges volta ál-

tal a' mindennapiság' porába. Azonban a' ker. kath. 
egyház, istentiszteletének, 's az általa gyakorlott vallá-
sos szertartásoknak nem-közönséges, szokatlan, és a' 
mindennapiságon fölülemelkedett fönségét, olly szépen 
tudta a ' természetessel egyesíteni, hogy liturgiái cselek-
vényeit a' művészet mindannyiszor mintául kénytele-
nittetik venni, valahányszor mélyebb vallásos érzést, Is-
tenbeni rendületlen hitet, töredelmes bűnvallást, örök 
élethezi reményt stb. akar ábrázolni. Mi legalább min-
denkor meglepőnek találtuk azon észrevételt, hogy ha 
a' művészet , még protestánsok által gyakoroltatva is, 
alkalmas képeket akar ama' vallásos érzetek' kifejezé-
séhez: nem saját protestáns liturgiáját használja, hanem 
a' kath. egyházéhoz folyamodik, az áhítat, vallásos bi-
zodalom, töredelmesség, világ-megvetés, Isten iránti hála' 
'stb. élethű kinyomására. . . Mit jelent ez egyebet, ha 
nem azt, miszerint a' katholicismus' szertartásainak hideg 
részvétlenséggeli mellőzését, vagy épen gúnyos meg-
vetését, egyedül a' kioltott hitbuzgalom szüli, az ezen is-
tentiszteleti gyakorlatok iránt idegenekké vált hitetlenek-
ben ; nem pedig az, mintha e' vallásos cselekvények alkal-
matlanok volnának a' belső hit' természetes kifejezésére? 

Mindenki tehát, ki magát az anyaszentegyháznak 
ősi gyakorlata által megszentelt isteni-szolgálat- 's val-
lásos szertartásoktól elvonja , ki az azokbani részvét-
től idegen, bármit mondjon is, vallásos hitélete- és 
buzgalmának hiánya felől tesz bizonyságot ; az meg-
fosztja a' hivő közönséget ama' lelki haszontól, mely-
lyet a' jó példák s épületes magaviselet' látása gya-
korol — a' kölcsönös eszme- és érzelemnyilatkozatok ál-
tal erősbülő, javuló, tökéletesbülő, vagy pedig el is 
rontható—emberre; ' s mellyel, mint társasági közös jó-
val , minden e' társaságba beállott, és annak javát elő-
mozditni köteles keresztény t a r t o z i k , hivő 's nem hi-
vő embertársának ; ennek ugyan azért , mivel a' ke-
resztényi család és szentek' egyessége, a' hitben test-
vérek' üdvének előmozdítását legszentebb tartozásunk-
ká teszi ; amannak pedig, mert Isten' országának eljö-
vetelét és terjesztését mindennapi könyörgéseinkben 
csak s z ó v a l k é r n i , de t e t t l e g , az adott rossz pél-
da, 's hithalál'fagyasztó jelei által, a' leghathatósabban 
a k a d á l y o z n i , — csak elvetemült, alacsony lelkek s 
képmutató vallástalanok' praxisa lehet; vagy pedig azoké, 
kik Istenről és annak országáról soha sem gondolkod-
tak , az Ur' imádságát soha sem is mondják. „Ili sunt 
qui s e g r e g a n t semetipsos, a n i m a l e s , s p i r i t u m 
non habentes... i l l u s o r es , secundum desideria sua am-
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bulantes in impietatibus." (Jud. 1 9 . és 1 8 . ) A' kath. is-
tentiszteletben részt nem venni, annyi, mint azt, legalább 
részben és magára nézve, megsemmisitni,'s egészen meg-
szüntetni akarni. Mivel a' ker. kath. liturgia csak az 
azt végző pap és nép' kölcsönös együttmunkálásával 
végeztethetik. A' liturgiái cselekvények nem csupán 
azok, mellyeket a' pap , hanem azok i s , mellyeket a' 
hivek teljesitnek: mit az isteni-szolgálat' legfölségesb 
nemének, az áldozatnak alkotórészei 's a' pap és nép 
közt időnkint váltott feleletek is eléggé tanusitnak. A' 
kath. isteni-szolgálatban minden a' kölcsönös épülésre 
van számítva, minden ama'szempontból rendezve, hogy: 
mint egy Atyának ugyanazon lait—, remény és szere-
tetben egyesült fiai, azonegy hivő közönségnek tagjai, 
mindannyian testvérek vagyunk; kik az Istennek imá-
dására , egy fönséges liturgiái tény'teljesítésében, mint 
,regale sacerdotium,' minden kor-, n e m - é s rangkülönb-
ség nélkül tartozunk részt venni. 

X V I . G e r g e l y pápa . 
Bouhours franczia tudós a' fejedelmek' életét, többi 

között folyamhoz vélte hasonlithatónak. ,A' folyam' erede-
tét', ugy mond, ,kevesen nézik ; rá csak kevesen figyel-
meznek; de további futását tartományokon és országokon 
keresztül, százezerek, milliók szemlélik, 's belőle különfé-
le hasznokat vonnak ; azt vizi utak- és halászatra, a' szom-
jas föld' 's rétek' öntözésére, 's több effélékre fordítván. 
Hogy a' folyamok, valamint a' hozzájok hasonlított nagyok 
is, nem ritkán tetemes károkat okoznak, tudja minden, ki 
a' történeteket ismeri...' Már ha a' fejedelmeknek a' nagy 
folyókkali összehasonlítása bizonyos tekintetben áll : ugy áll 
az különösen a' minden fejedelmek' elsőbbikére, az ur Jé-
zusnak e' földöni helytartójára, annyi sok milliók' fó'pásztorára 
nézve: áll a' romai pápákra nézve; ugy mint kiket az Isten né-
ha a' legalacsonyabb állapotból választ, (kikre tehát erede-
tökben, csak nagyon kevesen ügyeltek; mint ez VII. és 
XVI. Gergelylyel, V. Sixtussal, 's több másokkal történt) 
a' földi méltóságok' tetőpontjára emelvén, 's általuk egész 
nemzetekre kiárasztván áldásainak bőségét. — Egy éve 
már, hogy XVI. Gergely szentséges atyánk, miután sz. Pé-
ter'hajóját, több mint 1 5 éven át, számos és vészteljes vi-
harok közt, ügyes kezekkel kormányozta, a' külországi lá-
zadások miatt megrázkódtatott európai viszonyok közt nyug-
talanná vált 's fölizgatott népét bölcsen vezérelte, 's több, 
az utókornak bőven gyümölcsözendő üdves intézményeket 
alkotott, e' földi terhes pályájáról, egy boldogabb lét' örök-
hazájába szólittaték. Ez idő óta sokat lehetett ugyan az ál-
dott emlékű nagy férfiúnak életéről egyik, vagy másik egy-
házi lap' hasábjain olvasni; de csak kevesen tárgyaiák olly 
tüzetesen, mint a' ,Neue Sion'-nak folyó esztendei januarhó-
napi füzetében megjelent életirat'szerzője. Miért is kedves 
dolgot hiszünk t. olvasóinknak cselekedni, ha az emiitett 

egyházi lapban, Bianchi Ambrus bibornok, és Zuppani Jó-
zsef apát, 's a' camalduliaknak Bomábani átalános-helyette-
s e , mint a' boldogult szent atyának ifjúkori barátjai, ugy 
szinte Moroni Cajetán, ugyancsak ő szentségének több, mint 
busz évi kamarás-segéde, 's legmeghittebb barátja által gyűj-
tött , 's a' czimzett lap' szerkesztőségének kegyesen meg-
küldött hil adatok' nyomán adott életirást, mi is közlend-
jük. Melly foglalatosságban e' három időszak lesz értekezé-
sünk' kitűzött pontja: 1) XVI. Gergely, mint Cappellari Berta-
lan-Albert és Maurus; 2 ) XVI. Gergely, mint egyházi főnök, 
's 3 ) XVI. Gergely, mint világi fejedelem. 

1) XVI. G e r g e l y , m i n t C a p p e l l a r i B e r t a l a n - A l -
bert , é s M a u r u s . 

Több századok előtt, 1350-d ik év körül élt — hosz-
szu időn át a' velenczei köztársasághoz tartozott, de a' ne-
vezett köztársaságnak a' franczia zendülés' alkalmávali meg-
szűnte után, ausztriai hatalom alá került — Bellunoban, Cap-
p e l l a r i Victor, az ezen nevű nemzetség' legtöbb ágainak 
törzsökatyja. A' Cappellari név igen gyakran előfordul azóta 
Belluno város' évkönyveiben, 's nagy összeköttetésben van 
az e' város, és a' vidékebeli nemes családok' legtöbbjeivel. 
Dr. C a p p e l l a r i Jeromos, boldogult pápánk'ősatyja, bokros 
érdemeinek tekintetéből, 1 6 7 0 - b e n , a z ottani tanács' tagjá-
vá választaték. A' pápának szüléi Cappellari Ker.-János, és 
Cesa-Pagani Julia, csekély vagyonkájokkal, a'becsületes pol-
gári rendhez tartoztak. 1 7 6 5 - d i k évi September' 18-dikán 
az ég e' jámbor párt egy figyermekkel ajándékozá meg; kit 
a' sz. keresztségben Bertalan-Albertnek hivtak. Gyermekko-
ri történetében semmi különös kiemelendő eseményre sem 
akadtunk; egyedül azt tudjuk, hogy szüléi, tapasztalván ta-
nulásrai nagy hajlamát, 's látván az ennek megfelelő kitűnő 
tehetségeket, őt a' tudományos életre szentelték. Az 1 7 8 0 -
bani szünidő alatt, mint ,povero secolare e studente1 meg-
látogatá Tirolnak több nevezetes városait; három évvel ké-
sőbben pedig, életkorának alig 18-dik esztendejében, a'ca-
malduliak' szigorú rendének, a' Velencze' közelében fekvő 
Murano szigeteni, több nevezetes férfiakról elhirült, és sz. 
Mihályról nevezett zárdájába lépett; hol is előbbi kereszt-
neve helyett Maurus zárda-nevet nyert. Alig fejezte be 
novitiatusi, 's bölcsészeti pályáját, már elöljárói által, kik 
Istentől nyert ritka tehetségeit jókor kitanulták ; a' bölcsé-
szettanból tartandó fölolvasásokra fölhatalmaztaték. E' fog-
lalkozása mellett tanulta egyszersmind a' theologiát is ; és 
1789-dikiien áldozópappá szenteltetett. Kilencz évig taní-
totta e' zárdában a' hit- és bölcsészettant, 's pedig olly 
magakitüntetésével, miszerint Nachi, néhai tanítója, öröm-
könyük nélkül szólni is alig tudna nagy jelességü tanítvá-
nyáról. — Sz. Gergely', romai zárdájának könyvtárában 
(Miscellan. num. 1 6 3 . ) látható 1 1 3 tétel, illy latin czim 
alatt: ,Propositiones selectae, e Theologiae tractatibus, de 
locis theologicis, de Deo, et divinis attributis, de Deo tri-
no , de incarnatione, et gratia, quas publica disputatione, 
data cuilibet post tertium arguendi facultate, defendet nullo 
adsistentep. d. Maurus C a p p e l l a r i Bellunensis mon. Ordi-
nis S. Benedicti congregationis Camaldulensis, et in lvceo S. 
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Michaelis de Murano Philosophiae Professor, et Sacrae The-
ologiae Auditor die 2 9 . Julii 1 7 9 0 ; ' G i o v a n e l l i Fri-
gyes, akkori velenczei patriarchának ajánlva. — 1 7 9 5 - b e n 
Cappellari Maurus, elöljáróság a'parancsának következtében, 
a' rend' átalános megbízottjának segédkezeket nyújtandó, Ro-
mába utazott. A' most emiitett év' augustus havában lépett 
legelsó'bben a' világ' fővárosába; hol is szép tulajdonai mi-
att a' bíbornoki testület által csak hamar megismertetett, 
a' tudósok által barátilag öleltetett, mindenkitől szerettetett, 
és tiszteltetett. Az 1 7 9 7 — 1 7 9 9 - d i k i , Romában beállott 
szomorú események, a' különben is bokros foglalkozások-
kal terhelt Maurussal,a' zárda'cancellári tisztségét is föl-
vállaltaták. Mind ezek mellett azonban a' tudományokat sem 
hanyagolta el; sőt ugyanezen gyászos időben, midőn az 
ur Jézus' egyháza emberileg megsemmisitettnek lenni lát-
szott , midőn a' kath. egyház' székvárosa az ellenség' ha-
talma alatt nyögött, és isteni mesterünknek e' földöni hely-
tartója, az évek' és bajok sulyja alatt meggörnyedve, Fran-
cziaországban, mint fogoly, méltatlanságokkal illetteték ; 
midőn a' hitetlenség-, és Gallia' álphilosophiájának a' kath. 
egyház ellen duló vad dühe legfőbb pontját érte : épen ezen 
borzasztó időszakban irta Cappellari Maurus, prófétai szel-
lemtől ihletve, a' következő, nagy figyelmet gerjesztett 
könyvét : ,A' sz. széknek, 's egyháznak az újítókon kivívott 
győzedelme.' (,I1 trionfo della santa s e d e , e della chiesa 
contro l'assalto de' novatori, respinti, e combattuti colle 
stesse loro armi. Roma stamperia Pagliarini, 1799 . ' ) Melly 
könyv későbben más nyelvekre is lefordittaték ; főleg, mi-
után dicső szerzője sz. Péter' székébe ültettetett: a' ki is 
jelen munkája által örökre dicső nevet vivott ki magá-
nak a' kereszténység' védiróinak tisztes sorában. — A' 
,katholica religio' ugy nevezett 's világhírű akadémiájának 
VII. Pius pápa által történt alapításában Cappellari különösen 
munkás volt; miért is ő szentségének hajlamait és kegyeit 
bő mértékben megnyerte. 1805 -ben rendtársai apáttá ér-
demesiték ugyan ; de az ismételve beállott háborusági za-
varok, a' pápának fogságba hurczoltatása, és az ennek kö-
vetkeztében el nem maradhatott iszonyú rendetlenségek 
miatt két izben volt kénytelen Velenczébe futni ; hol ám-
bátor már apát volt , nem tartotta méltósága alattinak a' 
Logica, Metaphysica, és Philosophia Moralis-nak tanításával 
foglalkozni. Melly nemes működésének hirére a' legtávolabb 
vidékekről is számnélküli növendékek sereglének Muranoba; 
a' már annakelőtte is jól ismert, 's olly igen kedvelt taní-
tót hallani vágyván. 

Miután Europa, hosszú, 's vérkönyekre méltó há-
nyattatásának megszűntével, az elvesztett egyensúlyt is-
mét visszanyerte, Cappellari apát is visszatért a' világváros-
ba ; midőn is az átalános bizottság, és kormányzó apátság' 
terhes méltóságával diszesittetett. VII. Pius pápa pedig, ki 
Cappellarinak bő tudományát, terjedelmes ismereteit, 's er-
nyedni nem tudó buzgalmát igen jól ismerte, egymásután: 
a' propaganda' sz. hivatala' és a' rendkívüli egyházi ese-
mények' consultorává, 's az ujonan kinevezett püspökök' 
examínatorává nevezé ki ; mig végre, rövid idő" lefolyta 

után, Zurla Piacidnak bibornokká lett érdemesitése által 
megürült helyre, a' rend őt generálisának választotta. 

Valamint Pius, ugy XII. Leo i s , ki 1823-diki sept. 
28-dikán nyerte el a' tiarát, tudta Cappelarit becsülni 's 
használni ; ugyanis Némethonban viselt nunciusi magas hi-
vatalkodása alatt, az iskolák' ottani virágzó állapotját is-
merni tanulván, 's belátva, mikép Italiának e' részben más 
külországoktól kell tanulni; továbbá, azt is tapasztalván, mi-
szerint különösen a' perugiai, maceratai, camerino-, és 
fermoi egyetemek volnának mások fölött leginkább alá-
szállva : Cappellarit bízta meg, hogy az imént elősorolt, 's 
még egyéb másodrendű tanitó-intézetek' állapotját, mint 
apostoli visgáló, kitanulja, 's a' fölfedezett hiányok' czélsze-
rü javítása iránt alkalmas módokról gondoskodjék ; melly 
üdves fáradozásaiból visszatértekor, a' sz. atya által a' ke-
let-egyházi könyvvisgáló-intézet' consultorságával tiiszteite-
ték meg. 'S már ezután Cappellari Maurus nélkül semmi na-
gyobb fontosságú ügyet sem döntött el; mig végre 1 8 2 6 -
dik évi mart. 13-dikán, őt kiváló jámborsága, jellemszi-
lárdsága, igen bő tudománya, és széles ismeretei, nem 
különben az általa nagy bölcseséggel végzett sok és fon-
tos szolgálatai' tekintetéből, a' bíbornoki magasztos méltó-
ságra emelte. 

Ez időtájban a' sz. szék Hollandia' királyával, bizo-
nyos concordatum végett alkudozásban állott, mellynek 
ohajtott sikerreli végrehajtására Cappellari cardinál küldetett 
ki. 'S valóban, az egyesség Capellari' bölcs tapintatu eljá-
rásának következtében olly gyorsan, és olly szerencsésen 
létesitteték, miszerint 1827-dik évi junius' 18-dikán már 
alá is irattathaték. Más nagy jelentékenységü állást nyert 
Cappellari bibornok az által, hogy a' sz. atyától a' propangada-
intézet' igazgatójává neveztetett ki ; melly fontos állomás 
Consalvi Hercules híres bibornok' halála óta, ( 1 8 2 4 . janu-
ar. 2 4 ) bizonyos, meghatározott előljáró nélkül szűkölködött. 
— 1829-diki febr. 10-dikén elaludt az Urban XII. Leo 
pápa; és 4 9 napi aggodalomteljes várakozás után, Castig-
lioni cardinal, VIII. P i u s nevezet alatt, emelteték a' pápai 
trónra; de már 1830-dik évi nov. 30-dikán élni megszűnt. 
— Egy bibornok, ki az 1829-diki conclavéban jelent volt, 
beszélte XVI. Gergely' halála után, miszerint igen kevés-
ben mult, hogy Cappellari bibornok már akkor nem nyeré 
meg cardinálfeleinek szótöbbségét : azonban a' mennyei 
gondviselés ezt máskép akarta, 's a' kitünőleg jeles férfiút 
nehezebb időkre tartá föl. 

2) XVI. G e r g e l y , m i n t e g y h á z i főnök . 
VIII. Pius pápa' kimultakor( 1830-d ik évi nov. 3 0 . ) 

Europa' békéje, a' juliusi forradalomnak messze kiterjedt bor-
zasztó következményei által, erősen meg vala rázkódtatva. 
Italia' lakosai közt is keletkezett egy vészes szédülés, melly-
nek a' pápa' rögtön halála csak ujabb táplálékul szolgált. A' 
jövőbei illyetén szomorú, és bal-sejtelmü kilátások mellett, 
a' bíboros atyák a' conclavéba vonultak, 's a' kath. világnak 
5 0 napi aggodalmas várakozása után, 1831-diki február' 
2-dikán, Cappellari Maurus cardinált XVI. Gergely neve-
zet alatt, a' katholicismus' átalános örömnyilatkozatai közt, 



pápának kikiálták ; ki is fó'pásztori pályáját a' jótékony-
ság' bó' gyakorlatával kezdé meg. Koronáztatása utáni 3-
dik napon nyilvánossá tett rendeletében, az isteni gond-
viselésben helyezett eró's bizodalmát, 's akarat-szilárdsá-
gát e' kenetteljes szavakban fejező ki : „Erősit bennünket 
a' gondolat, miként a' mennyei Atya meg nem engedendi, 
hogy ama' szorongatások, mellyekkel legbölcsebb tanácsai-
nál fogva bennünket meglátogatni méltóztatott, erőinket 
fölülmúlhassák." 'S most, miután XVI. Gergely', több mint 
1 5 éven át , dicsőségesen viselt főpapságának vége sza-
kadt, hálás örömmel vallhatjuk meg, miszerint a' Mindenha-
tó, alázatos szivü szolgájának, és sz. Fia' e' földöni hely-
tartójának hiterős bizodalmát megszégyenülni nem enged-
te. Gergely, mint Jézus' nyájának legfőbb pásztora, magas 
hivatala- 's tisztének lelkismerctes pontossággal felelt meg. A' 
történet ezt részrehajlatlanul följegyezte, 's az utóvilágnak 
hiven be fogja mutatni. Mi nyilvánított czélunkat megkö-
zelitendők, kitüntetünk a' sok közül néhány adatot, mely-
lyek napvilágos fénybe helyezendik azon igazságot : milly 
éber figyelemmel őrködött Gergely atyánk a' csalhatlan 
kath. egyház' tanításának tisztasága, 's épségben tartása 
fölött ; milly szilárd bátorsággal védte az egyház' jogait 
mindennemű megtámadói ellen ; 's milly apostolilag buz-
gólkodott az egy igaz, és üdvezitő kath. hitnek minél szé-
lesebb kiterjesztésén, gyarapításán ! 

Hogy a' pápai magas méltóságával járó nagy mun-
kára megkívántató égi malasztot mind saját imája, 
mind pedig közel 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 hivő fiainak áhítatos 
könyörgése által megnyerhesse : pápaságának mindjárt 
kezdetén, követve az V. Sixtus óta uralkodó jámbor szokást, 
közönséges jubilaeumot hirdetett. ]) Az 1831-diki augus-
tus' 31-dikén kibocsátott apostoli köriratában'-1) az akkori 
fönálló kormányokat elismerte ; nem tekintvén azok' jog-, 
vagy jogtalanságára: mennyiben ez az egyházat, mint 
ollyat. nem érdekelte. 1832-d ik évben legelőször emelt 
szót bizonyos franczia áldozópap' tévtanai ellen ; 5 ) ki azon-
ban, a' helyett, hogy Feneion jeles példáját követné, 
tévelygéseit illy czimu iratában : ,Paroles d' un Croyant,' 
csak hamar ujolag terjeszteni merészkedett ; miért is mun-
kájára a'méltó átok' kimondását még inkább siettető.4) Alig 
hangzottak el Francziaországban az egyház'fejének szavai, 
's a' gonoszság Schweizban ismét uj orgánt keresett. Vagy 
lu előtt nem volnának ismeretesek ama' badeni czikkek, 
mellyekre, szigorú visgálat után, a' sz. atya, egy , a' 
schweizi clerushoz intézett körlevelében, (,Commissum di-
vinitus.' XVI. Kai. jun. 1 8 3 5 . ) az egyházi átkot szinte 
kimondta ? — Bonnban az ismeretes Ilermes G. tanár, esz-
tendők óta, szóval és írással, igen veszedelmes semi-ratio-
nalismusi,éssemi-pelagianismusi elveket terjesztgetett,és szá-
mos követőkre talált. Roma, 1835-diki sept. 26-dikán hir-

') ,Plura post susceptam,' etc. 2. Decemb. 1832. 
-') ,So!icitudo ecclesiarum,' etc. 

.Mirari vos arbitramur', etc. 15. Aug. 
4) ,Singu!ari nos', etc. 

dette ki rájok a' kárhoztató ítéletet. 5) Mivel pedig ennek 
magukat alávetni többen vonakodának, sőt Braun és Elve-
nich tanárok, Hermest és magukat védelmezendők, 's az 
ellenöki vádaktól megtisztitandók, Romában megjelenni me-
részelnének : megdorgálá őket Krisztus' helytartója, 's a' 
többi között e' szavakat intézte hozzájok : „Szeretem hinni, 
miként önök nem jöttek Romát tanítani, hanem hogy Roma 
által taníttassanak." Milly igazságos, és helyes volt legyen 
Romának Ilermes' tévtanai fölött kimondott Ítélete, a' kö-
vetkezés világosan kitüntette ; 's az egyház megélte már 
azon örömet, miszerint Hermes' követői közül anyai kebe-
lébe , igen számosan visszatérének. 1843 -ban Hollandia' 
katholicusait, az utrechti schismaticus érsek, van Buul Já-
nos-Henrik' ravasz alázatossága és tettetett hódolata ellen 
óvandó (,In sancta hac Petri Sede,' etc. 4 . Sept. 1 8 4 3 . ) , 's 
ugyanez évben a' fiancziaországi katholicusokat Vintras 
Péter-Miháiy' csalárdságaira figyelmeztetőleg, hathatós apos-
toli iratokat bocsátott ki ; az utóbbi tárgyat illetőleg a' 
bayeuxi megye' püspökéhez intézvén levelét. (,Ubi novani 
impiorum hominum societatem in tua Dioecesi,' etc. 8 . Nov. 
1 8 4 3 . ) De nem csak a' közelben, hanem a' legtávolabb fek-
vő tartományokban, sőt más világrészekben kiütött 's kárté-
konyán duló ellenséges törekedések sem maradhattak rej-
tekben pásztori ébersége előtt; 's lia nem sikerült is min-
denkor apostoli erélylyel emelt szavának, az ellenséges em-
ber' istentelen akaratjának kifolyását egészen megaka-
dályozni, sikerült legalább a' szándékolt fölforgatásokat nagy-
részben meghiusitni. Példa erre az 1844-diki május' 8-án 
a' biblia-társulatok és szakadárok, különösen az éjszakame-
rikai, new-yorki, , k e r e s z t é n y s z ö v e t s é g ' édesen ér-
zelgő czime alatt, tévtanuk' mérgét terjesztő felekezetiek, 
ellen intézett körirata. G) Íme tehát, gyakran emelt hatá-
lyos szót XVI. Gergely atyánk az egész egyház' tanainak 
épségben megtartása mellett; elannyira, hogy méltán alkal-
mazhatni rá az írásnak ama' nagyszerű bizonyságát : „in 
omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis ter-
rae verba eorum." 

Milly erélyesen lépett föl továbbá sz. Péternek ezen 
méltó tisztfolytatója a' kath. egyház' fiainak szeretetlen nyo-
morgatása, és törvényes jogaiknak önkényes eltiprása ellen! 
Milly apostoli bátorsággal terjesztette igazságtalan eljárásukat 
a' világ' hatalmas fejedelmeinek is elébe ! 1 8 3 3 - b a n a' bibor-
nokok' sz. gyülekezetében (sept,30.)tartott egyik beszédében 
kijelentette nagy szomorúságát a' portugaliai katholicusok 
szerencsétlen sorsa fölött.7) Következő évben kényszerül-
ve látta magát szentséges atyánk, az imént nevezett or-
szág' kormánya, és Krisztusban kedves fiainak nyomorga-
tása ellen, panaszos szókra fakadni. b) Dom Pedro tudnillik 
1834-diki május 28-dikán keit rendelvényében, minden 
szerzetesek és papi lovagrendek' házait és zárdáit meg-

5) ,Dum acerbissimas ingemiscimus cath. religionis calami-
tates', etc. 

6) ,Inter praecipuas machinationes', etc. 
,Grave admodum', etc. 

8) ,Cum pro pastorali nostra', etc. 1. Aug. 1834. 
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szüntetni, javaikat pedig elfoglaltatni határozta ; miután a' 
Dom Miguel, testvére, és trónkövetelő' fölterjesztésének kö-
vetkeztében Roma által betöltött minden főpapi állomáso-
kat megürülteknek nyilvánított volna, 's a' gyámjogot kor-
mányának hatalma alá helyezte, 's a' tizedet eltörlötte. 
— Spanyolhonban VII. Ferdinand'halála után ( 1 8 3 3 . sept. 
2 9 . ) polgári háború ütött ki, mellynek borzasztóságához 
következő évben az epemirigy is hozzájárult. Ez utóbbi 
veszélyt az együgyű nép kutak' megmérgezésének tulajdo-
nította ; a' papság' szívtelen elleneinek ördögi fondorkodá-
sa pedig ez iszonyú gyanút a' szerzetesekre tolta : minek 
következtében a' dühödésig föibó'szült néptömeg az ártat-
lan szerzeteseket megtámadta, zárdáikat földúlta, 's lakóit 
kegyetlenül meggyilkolta. A' rossz szándékú kormány, a' 
helyett, hogy a' beállott rossznak megszüntetésén, köteles-
ségénél fogva fáradozott volna, inkább az 1835-diki julius' 
25-dikén hozott törvényczikk' erejével, 9 0 0 zárdát meg-
szüntetett. Mendizabal status-minister az eltörléseket olly 
hévvel folytatá, miszerint rövid idő alatt a' zárdák' legtöbb-
jei kiürültek, a' tudományok és szép művészetek' kincsei 
elkoboztattak, vagy a' minister' kedvenczei által elpaza-
roltattak. A' cortes, mint valami latrok' gyülhelye, 's a' 
franczia jacobinusok' valódi képmása, az egykori nemze-
ti conventet utánozva, a' tizedet megszüntette, az egyházi 
javakat a' nemzet' sajátjának kiáltotta ki, 's a' papokat csu-
pán a' status' szolgáinak lenni vallotta. E' jogtalan ragado-
zások, és méltatlan lealacsonyitások ellen ismételve hatal-
mas szót emelt a' kereszténység' főnöke, 's a' mindenható 
Isten' szine előtt rosszalta és kárhoztatta ama' szörnyű 
képtelenségeket, mellyeket a' spanyol kormány Jézus' igaz 
egyházán elkövetett. 9) Minthogy pedig Krisztus' helytartó-
jának minden apostoli feddései, igazságos ellenmondásai, 
's atyai intéseinek magvai, a' szikla-szivekről siker nélkül 
leperegtek, sőt a'pártütő kormány ő szentségének beszédét 
ördögi álnoksággal még hadizenetnek is tekinté, 's ezen ár-
mányos ürügy alatt Spanyolhonnak, ltomávali minden ösz-
szeköttetését tettleg széttépte : nem maradt egyéb fegyver 
hátra, a' mindenre hasznos imádságnál ; melly hatalmas 
fegyvert az egyház' feje maga is megragadta ugyan, de 
egyszersmind a' hatalmas ellenség' biztosabb legyőzhetésé-
nek tekintetéből, 1842 -ben ezen leghathatósabb fegyerreli 
élésre, a' világ' valamennyi katholicusait köriratilag szívé-
lyesen fölszólította, s őket erre teljes bucsu' engedésével 
is buzditá. '") 

Az 1837-dik évi november' havában végbevitt kölni 
gyászos katastropha, ugy hiszszük, élénk emlékezetben áll 
még t. olvasóink előtt is ! Alig értette meg a' romai leg-
főbb pásztor Köln' halhatlan érsekének, a' hit' sz. elveihez 
szilárdul ragaszkodó Kelemen-Augusztnak, erőszakos elfogat-
tatását, legottan fölkelt, mint az egész kereszténység' atyja; 
's Jézus' helytartója' isteni eredetű méltóságának nemes ön-
tudatával, 's telve az igaz egyház fölött őrködő Isten' lel-
kével, az elkövetett méltatlanságot egész Europa'szine előtt 

') ,Sextus jam ingreditur annus', etc. 1. F( br. 1836. 
") ,Catliolicae reügionis', etc. 22, Febr. Í842, 

elpanaszolta. n ) Ilasonlólag nyilvánította atyai vérző szivé-
nek keserveit, midőn Dunin a' poseni nagy érsek, apostoli 
buzgósága, és sz. hivataláhozi példás ragaszkodása miatt, 
hat hónapi fogságra vettetett ; forró részvéttől áradozó nyi-
latkozata által, leginkább a' hitért, és igazságért üldözött-
nek fájdalmait kívánván enyhítni. n ) 

Midőn 1841-dik évben Aargau kanton' nagy-tanácsa, 
több erőszakos kísérletek után, a' schweizi szövetségi al-
kotmány' nyilvános szavainak ellenére, az aargaui valameny-
nyi zárdákat eltörlötte ; nem csak az akkori pápai nuncius 
( G i z z i Pascal) szegült erélyesen ellene a'zsarnoki önkény-
nek, hanem maga a' sz. atya is kijelentette, a' schweizi püs-
pökökhöz bocsátott apostoli iratában l s ) e' fölötti érzékeny 
fájdalmát; intvén egyszersmind az ottani pásztorokat, hogy 
a' radicálok' illyetén gonosz törekvéseinek, minden hatal-
mukban álló lelki fegyverekkel ellentállani, legszentebb tisz-
tüknek ismerjék. 

'S végre Oroszország ! Ki előtt nem ismeretes a ' 
kath. egyháznak e' honbani szomorú állása, és az irányá-
ban elkövetett borzasztó visszaélések ? Ki nem ismeri XVI. 
Gergelynek ezek miatt kibocsátott apostoli szellemű iratait, 
nyilatkozatait, és a' világ' egyik leghatalmasabb fejedelmé-
nek szine előtt tartott fontos, és bátor beszédét?... Az orosz 
kormány I. Péter czár' idejétől fogva tökéletes egyuralko-
dássá változék, főleg az egyházra nézve. Még I. Sándor' sze-
lídnek tartott uralkodása alatt is meghagyattak a' korábbi 
évtizedek' kemény rendszabályai; 1 8 2 5 - t ő l kezdve pedig, 
a' katholicismus' nem kis kárára, bő gyarapodást és különféle 
módositékokat nyertek ; nevezetesen , a' kath. alattvalóknak 
a' romai egyház' kebeléből a' szakadárságbai rendszeresí-
tett elcsábítását illetőleg. Egy 1831-diki julius' 5-dikén, 
's egy másik, ugyanazon évi october' 19-dikén kelt császári 
ukáz szigorúan eltiltja a' megrongált kath. templomok' ki-
javíttatását, vagy ujak' építtetését. Egy 1832-dik évi ju-
lius' 5-ről szóló császári rendelet Lengyelhonban nagyszá-
mú kath. szentegyházakat adat a' szakadároknak által. A' 
katholicusok kizárólag egyetlen templomot sem bírhattak, 
hanem mindegyikben a' n.-egyesültek' használatára is kény-
telenittettek oltárt engedni. Ismét más törvény által meg-
hagyatok , hogy ha két oroszmérföldnyi körben egyesült 
görög pap nem találtatnék, a' kath. szertartásokat is nem-
egyesült pópák végezzék ! Romával minden összeköttetés 
elmetszetett, IIa valamelly kath. püspök, vagy lelkipásztor 
hivatali kötelességeit lelkismeretesen betöltő, legott félnie 
kellett, nehogy a' világi kormány e' jámbor eljárásában is 
törvényszegést lásson, 's ezért őtet javaitól megfosztván, 
a' szükség, és nyomorúság kínjainak, vagy épen testi sa-
nyargatásoknak— mire fájdalom! olly számos a' példa — 
adja őt á l t a l . — E ' jogtalanságok ellen ismételve szót eme! t 
a' fiainak szenvedésén érzékenyen búsongó Gergely. Külö-
nösen az 1839-diki november' 2 2 . híres beszédében, a' 

11) .Dum intima conficercmnr amaritudine', etc. 10. Dec. 1837. 
,Officii memores tuendorum eccle^iae jurinm.' 8. Julii. 1839. 

") ,Interea, quae snpremi apostolatus munere urgente', ele. 
1. April, 1842. 
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bíbornoki fényes testülethez, többi között ezeket mondá : 
„Sok nehézségeket, és keserűségeket kénytelenittettünk 
ugyan t. atyámfiai ! apostoli hivatalunk' kezdetétől fogva, 
előttetek e' helyen panaszos szavakban nyilvánitni ; de mit 
a' ti mai gyülekezetetekben fájdalmasan kell kimondanunk, 
ollynemü , hogy mindazon rosszak' keserűségét, mellyek 
fölött máskor olly sokat búslakodtunk, igen, de igen fölül-
múlja." Itt előterjesztetett a' lithvániai, 's fehér-oroszorszá-
gi egyesült püspököknek, a' kormányuk alatti clerus és 
nép' egy részével, a' romai igaz egyháztól, a' szakadárok-
hoz történt elpártolása; és végül ekkép folytatá a'sz. atya 
kenetdus beszédét: ,Tudvák előttünk ama' gyászos szo-
rongatások, és elnyomatások, mellyek sz. religionkat, és 
szeretett fiainkat a' messzeterjedő Oroszbirodulomban, már 
régóta terhelik. Részünkró'l nem mulasztók el, apostoli ha-
talmunk' minden befolyását azok' megszüntetésére hasz-
nálni, 's jövendőben sem fogunk visszaborzadni a' legha-
talmasabb fejedelem előtt, ez igazságos ügyünkért, erőnk' 
egész megfeszítésével mindent elkövetni; remélvén, mikép 
az ő méltányossága- és magas szelleménél fogva, követe-
léseinket 's kivánatainkat kegyesen veendi, 's be is tölten-
di.' Az 1842-diki jul. 22. titkos consistoriumban u ) meg" 

ujitá ebbeli alapos panaszait, 's kimeritőleg ábrázolta ama' 
számnélküli nehézségeket, mellyeket az orosz kormány a' 
romai sz. széknek már okozott; visszamenvén egész 1 8 1 2 
évig , 's állításainak erősitéseül 9 0 mellékletet, 's az el-
kobzott egyházi javak' értékét világosan kitüntető hü jegy-
zéket hozván fül.'S midőn végre 1845-dik évi december' 
1 3 - és 17-dikén Miklós császár XVI. Gergely' tiszteletére 
a' Vaticanban személyesen megjelent: figyelemmel, tiszte-
let- és a' körülményekhez tökéletesen illő helyességgel fo-
gadta ugyan ő szentsége a' magas vendéget; de egyszers-
mind a' fiait hőn szerető atyai szive nem engedé, hogy a' 
szokásos tisztelgéseknél megállapodjék, hanem megragad-
ván a' pillanat' fontosságát, 's a' szives és nyájas üdvezlet 
után legott a' valláskérdésekre áttérvén, fájdalmait, rövid, 
egyszerű, de méltóságos szavakban kijelentette. (Vége köv.) 

S — ó K. 

berényi középtanodát bölcs figyelmének tárgyává] téve, jun. 
20-dikán, alkonyat után érkezett városunkba, 's itt közsze-
retetben levő főtiszt. S t i p u l a József apát és igazgató ur 
által fogadtatott; más nap pedig a' tanítói kart mutatván 
be az apát ur, kenetteljes szózattal üdvezlé ő méltóságát; 
ki mielőtt szemléhez fogott volna, (sz. Alajos' ünnepét tart-
ván az ifjúság,) először is a' főtiszt, igazgató által bemuta-
tott sz. mise-áldozatra jelent meg, 's csak ezután vette 
délelőtti 1 0 órakor a' két főosztályt szemle alá; a' többit 
pedig délután. Bevégezve a' szemlét, tudományos köz-
gyűlést tartott ; hol a' fölmerült tárgyak' elintézésében nem 
mint fő, hanem mint szerető édes atya nyilatkozott ; midőn 
kedves szavaival megelégedését tudatva, az illető kart to-
vább is kitartó buzgalomra lelkesítette : mit az által is 
tön, hogy több erkölcsi könyvet, 's pénzsegélyt ajándéko-
zott, a' szegény, de szorgalmatosabb tanulók közt kiosz-
tandót. Következő nap az elemi, és vasárnapi iskolákat vé-
vé visgálat alá ; minden osztályban erélyes buzgalmának, 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

avatottságának, 's a' tanuló sereghez simuló, nyájas lee-

M a g y a r h o n . 

(iskolaügy.) Jász-Berényből. Fölséges apostoli királyunk 
atyai szeretetét velünk legközelebb mélt. F o g a r a s y Mi-
hály szkodári vál. püspök, budai kir. tankerületi főigazga-
tó urban kegyeskedett éreztetni; midőn tudnillik az e' hi-
vatalra ő fölségétől kegy. kinevezett mélt. főigazgató hoz-
zánk jött, a' jászsági tanintézeteket, mellyek atyai kor-
mánya alatt léteznek, szigorú szemle alá veendő. A' jász-

,Haerentem diu animo nostro dolorem,' etc. 

reszkedésének adva jeleit, 's az illető tanulmányokbóli ki-
kérdezés végett fölszólított ifjakat állandó szorgalomra ser-
kentve, istenfélő, erkölcsös magaviseletet kötve szívökre, 's 
egyszersmind tudatva velők : hogy csak a'tiszta erény adhat 
az éleinek becset és kellemet ; valamint azt i s , hogy ő 
éber figyelemmel kiséri az ébredő, sokat ígérő ifjúság'lépé-
seit és haladását. Valóban, illy főigazgató' kormánya alatt 
lenni, kinek szelid érzete és bizodalmassága a' leghidegebb 
kebleket is fölhevítik, öröm ; 's a' különben olly rögös 
pálya is simává, a' teher is könnyűvé, az akadályokkali küz-
dés pedig dicsó'séggé válik. 23-dikán Jász-Berényből Jász-
Árokszállásra távozott, hol a'nagy vendég kitűnő pompával, 
taraczkok' durrogásai közt fogadtatott a' főtiszt, 's nemes-
szivü apát ur által ; délután Dósa, majd Jász-Apáti, 25-di-
kén J.-Ladány, Alsó-Szent-György, Mihálytelke, és Jakab-
halma' vidékét és iskoláit örvendeztette meg hivatalos láto-
gatásával ; mindenütt méltóságához illő fénynyel és számos 
uri vendégek'kíséretében fogadtatván. Megvisgálá mindenütt 
a' nevelési modort; a' fölmerülő hiányokat szelid kormánya 
által megszüntetendő; 's 25-dikén ismét Jász-Berényt szeren-
csélteté jelenlétével; azonban fájdalmas lön más napi távozása: 
midőn számos városi és kerületi vendégek, tanítói kar, 's lova-
sok által kellő fénynyel kisértetve, az egész ifjúság' ,éljen'-
kiáltásai közt, a' vendégszerető igazgató ur' lakából Pest felé 
indult ; hivatala iránti szeretetből az országútról letérve, 
még a' felső-sz.-györgyi, és jász-fényszarui elemi tanodákat is 
megszemlélve. 'S igy az egész Jászság dicsekedhetik vele, 
hogy látta őt; 's bárha eltávozott is a'nagy férfi körünkből, 
nagy becsű emléke azért zöldelni fog kebelünkben: mivel 
mindenütt, hol ő méltósága szelid bánásmódjának, mély tu-
dománya-, fáradhatatlan buzgalma-, és atyai szeretetének 
nyomait hagyta, szívből mondják a' tanítók és tanítványok: 
Áldás kövesse lépteit'! — 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 



»ff 

E â T l . EGYHÁZI FOLYÓIRAT. 

BUDAPESTEN, JUL. 11. i847 . UJ FOLYAM' V. ÉVE. 

Megjelenik c' lap hetenkir.t egy-egy iven kétszer. csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté 's a' hetenkint egyszer 
megjelenni szokott ,Egyházi literatúrai lap'-ért együtt, postán 5 fii. 20 kr., helyben 4 frt. p. Előfizethetni a' cs. kir. postahivata-
loknál , ugy a' szerkesztőségnél is , Budán a' várban . sz. György' térén , gr. Teleki-házban . 's Pesten Hartleben és Altenhurgm-

könyvárusoknál. a' váczi utszában. 

TARTALOM : Egyházi élet. V. — XVI. Gergely pápa. (Vége.) 
S — ó K. —- Egyházi tudósítások. — Hirfilzér. -—Ke-
gyes adományok' jegyzéke. 

E g y h á z i é l e t . 

V. 

Bármilly tetemes részt igényel is azonban, az em-
berek' értelme- és szivére gyakorlott benyomásokat il-
letőleg, az é r z é k i világ: ő mindig csak e s z k ö z ma-
rad egy magasabb czélnak elérésére; ő csak ébresztője 
lehet a' szellemnek: de pótléka, főleg az isteni-szolgá-
latban, soha sem. „Az Isten l é l e k ; 's azoknak, kik 
őtet imádják, l é l e k - és igazságban kell őt et imádni." 
(Jan. 4, 2 4 . ) Jóllehet annakokáért az anyagin fejlik ki 
a' szellem; 's mindazon érzékeinkre ható külső, mi a' 
vallásos gondolatok 's érzelmek táplálására szolgál, mél-
tán vonat ik az isteni-szolgálat' körébe : mégis az érzé-
ki benyomások közt az bir e-' tekintetben legnagyobb 
fontossággal, melly az értelem' munkásságára leginkább 
hat; s ez kétségkívül az élő szó, istennek öröm- és 
vigasztalásteljes igéje ; melly hozzánk, majd a' közön-
séges tanítás' szavaiban, majd az egyházi szertartások' 
alkalmával, a' szentségek kiszolgáltatásakor, s az is-
teni-tisztelet' legfönségesebb részében, a szent-miseál-
dozatban intéztetik. Mert ezen ige mindenkor oktató, 
mindenkor szív képző; 's a' nagyobb ünnepélyesség, 
például a' szeretet nagy áldozatának naponkinti meg-
újításakor , azt csak méginkább kiemeli, s neveli hatá-
sát. „Tehát a' hit a' h a l l á s b ó l , a'hallás pedig Krisz-
tusnak igéje által." (Rom. 10 , '17.) Az isteni-tisztelet' 
legfőbb erejét, az egyházi 's vallásos élet' leghathatósb 
táplálékát vonná meg ennélfogva az emberi-nemtől, a' 
gondjára bízottaktól, az , ki az isteni-szolgálatot, a' ta-
nításra legalkalmasb ezen oldaláról csonkítaná meg; 's 
nem gondoskodnék róla, hogy az a'hívekre nézve mi-
nél tanulságosabbá tétessék. „Mert minden, ki az Ur' 
nevét segítségül hívja, üdvezülend. Valljon mikép hivand-

MÁSODIK FÉLÉV. 

ják tehát ől segítségül, ha benne nem hittek? Vagy mi-
kép fognak hinni benne, ki felől nem hallottak? Mikép 
hallhatnak pedig, a nélkül, hogy valaki hirdetné"? (Rom. 
4, i 3 — i 4 . ) Miért is a' meghűlt buzgóság- és csaknem 
egészen a'kihalásig alászállt egy házi életnek szomorú sor-
sát sok helyen azoknak is, vagy,a mi még fájdalmas!), épen 
csak azoknak kell tulajdonitni, kik az anyaszentegyház 
üdves szándékát 's világos rendeleteit meghiúsítva, nem 
csak nem igyekeztek az isteni-tisztelet és vallási gya-
korlatok' minden nemét és részeit, alkalmilag adott ok-
tatásaik által, minél érthetőbbek- és így tanulságosbakká 
tenni ; hanem az azokbani ferde, hibás és tiszteletlen 
eljárás által, azokat talán még ama' jelentőség- és hatástól 
is megfosztották, mellyet különben puszta symbolismusuk 
által is képesek valának az értelmes szem-és fultanukra 
gyakorolni. 'S e'téren még fölöttébb soka' teendő, soka 
helyrehozandó! A'szerlartások kellős időnkint megújítan-
dó magyarázására sok helyt még nagyon is csekély (sok 
helyt egészen is hiány zik ) a' figyelem; még pedig a'triden-
ti zsinat' ez iránti világos rendeletének (Sess. XXII. De 
Sacrif. Miss. cap. 8. és Ses. XXIV. De lief. c. 7.) ellenére. 
A' szentségek' kiszolgáltatásával szivreható 's alkalmas ta-
nításokat összecsatolni, csak néhány buzgóbb lelkipászto-
rok'szokása: mig a 'hivek'—majd hála-,majd szomoruság-
és bünbánat-érzetek által a' nélkül is érzékenyebben han-
golt és fogékonyabbá vált-—lelkületére hatásnak ezen al-
kalmas idejét legtöbben használatlanul engedik elrepülni. 
A keresztelési és házasságkötési örvendetes alkalmat 
nem is említve, valljon nem szintolly nagy mértékben 
szivreható-, mint oktatóvá tétetik-e, például, a' poe-
nitentiatartás' szentségének kiszolgáltatása, ha a' ha-
sonló korú-és n e m ű e k , — mint ez sok helyen a' legud-
vesb eredménynyel gyakoroltatik,—a'mennyire lehet, 
egyszerre készíttetvén el a' gyónásra, e' sz. tényelőtt 
a' templomban nyilvános tanítást is nyernek; ha a 'köz-
gyónás ünnepélyesen elmondatik, a' szükséges imád-
ságokkal együtt; 's a' közös ajtatosság, a' sz. cselok-

4 
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vényhez illő bűnbánati énekek* elzengésével is élesz-
tetik : a' gyónást követő sz. áldozat is hasonló tanitás-
és buzgóság-ápoló szertartásokkal előztetvén meg és 
fejeztetvén be? Hánynak tudatlansága nyer illy alka-
lommal szükséges fölvilágosítást ? Hánynak feledékeny-
sége és gondatlansága üdves figyelmeztetést, lelki 
szunnyadozása ébresztést , átalkodottsága megindító 
ösztönt, magávah jótchetetlensége biztos irányt és 
megnyugtató útbaigazítást ; mellyet, a' czélirányos kézi-
könyveknek vagy birtokában nem lévén, vagy azokat 
használni sem tudván,—önmagára hagyottan, lelkének 
tetemes kárával nélkülözött volna?... Bő 'skívánatos al-
kalmat nyújtanak a' buzgó, 's híveit oktatni vágyó lel-
kipásztornak a' tanításra, az Isten iránti hála, hitélet és 
keresztényi bizodalom' fölélesztésére, az egyháznak 
sok más szertartásai, a' beavatások és különféle dolgok' 
ajtatos czélu beszenteléseí, a' sz. Márk és kérő napi 
sz. menetek, a' temetési gyászos szertartások 'stb. is; 
a' nélkül, hogy az utóbbi alkalommal tartott beszé-
deknek hivatalos dicséretekké kellene szükségkép vál-
niok, 's a' rövid, és csak nevezetesebb halálozások 
által okozott benyomást használólag adott intések és 
szivreható emlékeztetések' ha tárá t , hosszú 's gyakori 
voltukkal, meghaladnák.—Mindezen alkalmi tanítások 
azonban csak kiegészítői, 's időnkint, pásztori eszé-
lyesség kívánta fölélesztői lehetnek azon r e n d s z e -
r e s, és bizonyos m e g h a t á r o z o 11, a' nép' szükségei- 's 
fejlettségéhez mért, o k t a t á s i t e r v szerint tartandó, 
iskolai 's templomi tanításoknak ; mellyek' alapossága-
vagy fölületességétől függ a' hivő közönségek' buzgó-
ságának magasabb fokoni megtarthatása, és egy utób-
bi kornak, a' fiatal nemzedéknek, egész keresztényi 
miveltsége. Melly utóbbi tekintetben, hogy az iskolai 
tanuló sereget fölöttébb kívánatos volna faluhelyen is 
különös evangéliumi fölolvasások, és gyengébb fölfogá-
sához mért magyarázatok után bocsátni csak a' közös is-
t 'iii-szolgálatbani részvétre : (nehogy a' korosabbak' szá-
mi ra való beszédek alatt unatkozni, 's nyugtalanságával 
a' közcsendet, 's ezzel a' beszélő papot ugy, valamint 
hallgató népét is, a' legsajnosb következményeket ma-
ga után vonni szokott módon zavarni tanuljon) ezt, ugy 
hiszszük, említeni sem kellene, haugyan a' jó kívánat-
nak teljesedésbe hozása nem függne igen sok helyt 
mástól is, és nem csupán a 'magát és gondját megosz-
tani nem képes lelkipásztornak buzgóságától. Szabad 
azonban remélni, hogy a' lassankint jobban rendezett 
's alkalmas tanítókkal is ellátott iskola'ifjúságát, a' b u z -

gó pap, sz. beszédének tartása alatt is, ajtatossági gya-
korlatok közt, és üdvesen elfoglaltnak tudhatja az isko-
lában. Azonban milly tágas tér nvilik előtte jelenleg is a' ta-
nításra, az anyaszentegyház által e' végre különösen 's 
olly nagy bölcseséggel rendelt szentebb időkben, az ad-
venti 's nagyböjti napokban ! Milly örömest használja ő 
ezeket, a' terjedelmesebb magyarázatot kivánó főbb ker. 
igazságok' fejtegetésére, vagy csak az emlékezctbeni 
fölujitására, a' liturgiái nagy fontosságú cselekvények 
mély jelentésének magyarázgatására, és a r r a , hogy 
népében a' sz. t ö r t é n e t i d o l g o k ' i s m e r e t é t , a' 
megváltási oekonomiának, 's erre építendő keresztényi 
vallásosságnak alapját, az egész templomi tanítás' sike-
rének elengedhetlen föltételét, minél teljesebb-, kime-
rítőbb- és elevenebbé tehesse ! 1 ) Mert valljon milly fo-
ganatot is várhatna a' kath. hitszónok a' legnagyobb 
buzgósággal elszavalt beszédeiből is, ha népe az azok-
ban érintett sz. történeti személyek- 's viszonyokról mit 
sem tudna, vagy azokra csak homályosan emlékeznék? 
Ha a'követésül fölhozott példák, mint előtte egészen is-
meretlenek, sem értelmére, sem, és még kevésbbé, szi-
vére nem hatnának; 's ha maguk az idézett sz.-irási 
helyek- 's bizonyítványokról sem tudná, hogy azok hon-
nan, 's milly isteni tekintélyű könyvekből vannak merítve9 

Főleg, ez utóbbi szempontból, mi fölöttébb üdvesnek 
tartanok, az ősi ker. századok' amaz áldott szokásáhozi 
visszatérést, melly, a' sz. történetek' nyomán, s a ki-
nyilatkoztatás által kezeinkbe adott történeti fonál' ka-
lauzolása mellett, az egész sz.-irás' kitűnőbb, és keresz-
tényi okulásunkra alkalmasb, helyeit fölvette népszerű 
fejtegetési körébe : j követvén itt is azon legbiztosabb 
irányt és rendet, mellyet az egyház, az illy szakaszokra 
fölosztott sz.-irási fölolvasásokat illetőleg, saját imádság-
és ajtatossági könyvében szab előnkbe. Hogy a' keresz-

1) Különösen az olly czélirányos kézi-könyvek' útmutatá-
sa után, és nép közti elterjesztése által, minő Schmid 
Kristófnak és Stapfnak ó- és új szövetségi sz. törté-
nete. Az utóbbi magyar fordításban, sőt hír szerint, 
kis időn, ujabb kiadásban is kapható lévén. (L. .Bibli-
ai , vagyis ó és uj testamentomi történőt, mellyet 
S t a p f József-Ambrus' német munkája után irt Sza-
n i s z l ó József, szomba'th. megy. áldozópap. Pesten. 
1839 . ' 8r. 376 . 1.) 

2) Illy modorban tartott sz. beszédekre példányokat Win-
kelhofer, Sailer, Wieser' 'stb. beszédei közt is talál-
hatni (1. ,Egyh. lit. lap.' 1 8 4 6 . II. 7 9 . 1.); de talál-
hatni, még pedig legnagyobb bőségben, és legjeleseb-
beket az e'tárgyu homiliákban olly gazdag sz.atyáknál is. 
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ténység' anya- és fővárosában, Romában, olly szokot-
tak s gyakoriak a' „ n y i l v á n o s s z e n t - i r á s i f ö l o l -
v a s á s o k , rövid hit- és erkölcstani homiliák' kíséreté-
ben" (l. ,Rel. és Nev.' 1 8 4 0 . I. 3 7 5 . 1..): az ránk 
nézve nem csupán ujdonsági tekintetben lehet érdekes, 
de kell, hogy utánozásra buzdító például is szolgáljon ; 
mint tanulságos adat rá, hogy milly értelemben veszik 
az egyháznak hitbuzgó fiai a tridenti zsinatnak azon 
bölcs és szent p a r a n c s o l a t á t : „Praedicationis rau-
nus, quod episcoporum praecipuum est, cupiens sancta 
Synodus q u o f r e q u e n t i u s possit, ad fidelium salu-
tem e x e r c e r i . . . mandat, ut in Ecclesia sua ipsi per 
se, aut, si legitime impediti fuerint, per eos, quos ad 
praedicationis munus assument, in aliis autemEccle-
siis per parochos, sive, iis impeditis, per alios ab epi-
scopo, impensis eorum qui eas praestare vel tenen-
t ur vel soient, deputandos in civitate, aut in qua-
cumque parte dioecesis censebunt expedire, s a l t e m 
omnibus dominicis et solemnibus diebus festis : t e m -
p o r e a u t e m j e j u n i o r u m , Qu a d r a g e s i m a e e t 
A d v e n t u s D o m i n i , q u o t i d i e , vel saltem tribus in 
hebdomada diebus, si ita oportere duxerint, S a c r a s 
S e r ip t u r a s , divinamque legem annuncient ; et a l i a s , 
quotiescumque id opportune fieri posse iudicaverint." 
(Cone. Trid. Sess. XXIV. de Reform, cap. 4 . A 
gyermekeknek a' hit' elemeiben e' fölött még különös 
és rendes tanítása szintolly, sőt még szorosabb köte-
lességül is tétetvén az illetőknek.3) Mennyi tömérdek 
jót lehessen illy uton, loleg nagyobb városi közönsé-
gek' kebelében, eszközölni, azt a' sz. atyáknak gyak-
ran egész órákig tartott, és unatkozást még sem szült 
előadásaik szintúgy, valamint a' Lacordaire-ek és Ravig-
nanok' szellemdus buzgalma által uj életet és jelentő-
séget nyert estvéli, és más , a' közönségre nézve al-

5) „Nullus autem saecularis, sive reguláris, etiam in 
ecclesiis suorum ordinum, contradicente episcopo, 
praedicare praesumat, lidem etiam, s a l t e m domi-
nicis et aliis festivis diebus, pueros in singulis pa-
rochiis, fidei rudimenta et obedientiam erga Dcum 
et parentes diligenter ab iis, ad quos spectabit, do-
ceri curabunt, et, si opus sit, etiam per censuras 
ecclesiasticas compollent : non obstantibus privile-
giis et consvetudinibus." (Vö. Sess. Y. de Reform, 
cap. 2.; melly azon könnyűséget, mellyel a' templo-
mi szószékre, készületlen, 's a' megyei hatóság által 
föl semmiképen sem hatalmazott egyéneknek is meg-
engedtetik a' föllépés, Udvesen korlátozza, 's az e' nem-
beni visszaéléseket a' legszigorúbban tiltja.) 

kalmas időre halasztott, c o n f e r e n t i á k tanúsítják. S 
mi gátolná az egyházi életnek fölélesztésén őszinte lé-
lekkel munkás egyháziakat abban, hogy az illy épületes 
ajtatosságokra, vagy akár rendes isteni-szolgálatra gyűlt 
híveket is, kivált falun, midőn ezt az idő és körülmények 
nem csak megengedik, de (miként a' hosszabb ájta-
tosságra szánt nagyböjti stb. napok) még kívánni is lát-
szanak, egy, a' szentebb élet' magasztos vágyától ihle-
tett salesi sz. Ferencz, egy Kempis Tamás, vagy más, az 
anyaszentegyház által helyeselt és dicsért egyházi irónak 
lélekemelő, bűnbánat- és nagyobb ájtatosságra fölhívó 
szavaival ne oktassák, építsék,'s bennök a' magábaszállás 
lelkét, 's elmélkedési hajlamot éleszteni ne buzogjanak9 

Kivált miután ezen ajtatossági gyakorlatok'nagy hasznát a 
tapasztalás, nevelő-intézeteink-és iskoláinkban is olly két-
ségtelenül bizonyítja;'s a'hívek' szellemi életének ápolá-
sában mutatkozó eme' nagy hézagot egykor olly sikeresen 
pótolt vallásos társulatok és testvérületek létezni megszűn-
tek! Vagy talán az, mi a ' t anulók ' s növendékek'jól ren-
dezett gyülekezetében, az isteni-szolgálatot és sz. tanítá-
sokat előzőleg, 's az ezek által előidézendő nagyobb ha-
tást és tartósabb foganatot eszközlőleg, olly épületes aj ta-
tossággal gyakoroltathatik, és olly kétségtelenül hasznos-
nak mutatkozik, kevésbbé fog-e, a' t ö b b i h í v e k r e is, 
jótékonyan hatni, és, korunkban főleg, szükségesnek ta -
láltatni ? Holott az utóbbiak' számát nagy részben oly-
lyanok teszik, a' nyilvános isteni-tiszteletben azok vesz-
nek részt, kik még csak annyi tehetség- és alkalom-
mal sem birnak ama' jó 's vallásos olvasmányok' meg-
szerzése-és használására, minővel a'tudományilag mi-
velt ifjúság ! 'S nem elég' gazdag-e a' ker. kath. egyház 
a' legszivrehatóbb és Isten iránti szeretetre buzdító mun-
kákban, a' dicsőült ,szentek'-nek tanulságos,életé'-ben, a 
sz. atyák' irataiban, és más, valóban istenes szellemű, 'saz 
egyház által is illyenekül ismert, 's e' végre ajánlott a j -
tatossági könyvekben? Mellyeket csak egyszer kell az 
egészen még meg nem romlott kereszténynek olvasni-, 
vagy ha ezt tenni nem képes, hallania, hogy a' vallá-
sosságnak elalvó szikrája is u jabb ' s hatalmas lángra lob-
banjon; 's mellyeket legnagyobb részben épen azok nem 
használhatnak, kik végett talán főképen írattak. 'S mi 
egyéb, mint erre czélozó intés, mint követésre fölhívó 
példa az, hogy az anyaszentegyház' szokott, és fájdalom! 
annyira elhanyagolt, ajtatossági rendjében, mindezek, ér t -
jük: a' sz.-irási fölolvasások és ezeknek alkalmas m a -
gyarázatai , a' szentek' életének rövid vázlata, a' ke-
reszténység' tiszteletre méltó sz. atyáinak válogatott 
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beszédtöredékei, martyrologium stb. az egész éven át, 
a' leghívebben közöltetnek ? Azoknak szükséges-e egye-
dül mindezeket tudni, kik jelenleg a' kánoni órák ol-
vasása- és imádkozására, hivataluknál fogva köteleztet-
nek? Nem az egész keresztény gyülekezetre, az egész 
anyaszentegyházra volt-e gond és figyelem, ezek' bc-
hozatásánál ? Hajdan ez imádkozási gyakorlat és rend ! 
k ö z ö s volt a' papok- és híveikkel: egyedül az azok-
bani részvétre köteleztetés' nagyobb vagy kisebb vol-
ta tévén a' két rend közti különbséget. De miután ma 
már a' megszaporodott hívek nem csupán a' íszintolly 
arányban megfogyasztott) székesegyházi 's kolostori tem-
plomokba gyül, az imádságnak közösen tartása végett , 
össze ; miután az egyház nyelve megszűnt a népe is 
lenni egyszersmind : nincs-e valljon az ekkép lelki táp-
lálékának egyik legkitünőbbikétől elesett népnek szük-
ségé reá, hogy azt, mit az egyházi solosma- és ajta-
tosságnak nem-használhatása miatt elvesztett, az egy-
kor illv uton nyert épülést és vallási oktatást, jelenleg, 
a változott körülményekhez képest, más uton és esz-
közök által tehesse sajátjává ? Mi azt hiszszük, hogy 
iaen ; 's az ezen eszközök' minél naavobb számbani O » 1 «J 
megszaporitása, népszerűbb- és közhasználatubbá te-
vése, a ' ke r . kath. egyháznak legnagyobb érdekében, az 
annak fölvirágzását igazán óhajtó s akaró férfiaknak pedig 
legszentebb kötelességökben áll. A rendes egyházi be-
szédekben a'nélkül is nincs mindig alkalom és mód, ak-
kép hatni az értelmek- és szivekre, vagy pedig olly dol-
goknak is érintésére, mint ez a' népszerüleg érteke-
ző , többféle tárgyat is összefogó, vagy az egyikről 
másikra természetesen, és zavart nem szülő könnyed-
séggel áttérni szokott homiliák-, conferentiák- és ajta-
tos fölolvasásokban lehetséges. A' kereszténynek utmu-
tatás- és biztos irányra vagyon szüksége az iinádság-
és elmélkedésben is. Legyen annakokáért alkalma 's 
módja neki: az imádság' sz. helyén, az imádkozásra nem 
csupán időt, hanem követendő példát és zsinórmérté-
ket is találhatni; mellyre támaszkodva, saját tehetet-
lenségét gyámolithassa, tudatlanságát elűzhesse, éslelké-
nek szárazságát, hitben testvéreinek ajtatos buzgóságá-
val föléleszthesse. Ez által a' hitélet szintazon mérték-
ben fogna kétségen kivül, faluhelyt legalább, ujolag föl-
ébredni és növekedni, mellyben az Isten' sz. templo-
mainak ajtatos látogatói szaporodnának. 

Minthogy pedig tagadhatatlan igazság, miszerint 

az ének az anyaszentegyház' kezdete óta, mindenkor 

egyik fő , s annyira nevezetes részét tette a' ker. i s -

teni-tiszteletnek, hogy már Plinius is az által vélné a ' h a -
lálra keresett hívek' gyülekezetét leginkább jellemez-
hetni , ha ezt irná róluk Trajánnak ; „hanc fuisse sum-
mam vol culpae suae , vei erroris, quod essent solifi 
stato die ante lueem convenire : c a r m e n q u e Christo, 
quasi Deo, dicere secum invicem" (Epist. L. X. ep. 9 7 . ): 
miután olly gyakoriak az Isten' sz. lelke által ihle-
tett próféták- és apostoloknak, a' sz. énekek zengésérei 
fölhívásaik : 4 ) szükség, hogy az egyházi élet' öröm-
teljes ébredésének nemcsak óhajtói, hanem munkás 
eszközlői is, a' templomi sz. énekek tudása- és beta-
nítására kitűnő gondot fordítsanak. S valóban az erre 
fölhívó okok épen olly számosak, mint a'milly parancsolok. 
Enek az első és legtermészetesebb kitörése a' testi vi-
lágnál fölebbemelkedő vágyteljes lélek' munkásságának. 
Énekre fakad a' koszorúját kötő gyermek is ; énekben 
önti ki panaszát és örömét, reményeit ós kívánságait a 
nyiltszivü, 's jobb érzéseit erőszakosan elnyomni nem 
tanult kebel; és szánandó az ember, kinek elfásult szi-
ve még csak illy jeleit sem képes a' hit' életteljes mun-
kásságának adni. 'S óh a' templom, hol egyedül hang-
zik az orgona, 's az előénekes' gyakran fülsértő szava, 's 
a' közönség hallgat ! . . . Az illy népről, vagy azt kell 
hinni, hogy az a' kifejlődés' legalacsonyabb fokán él-
és magára hagyatva, még csak gondolkodni sem tud 
vallásosan; hogy nem is taníttatott, becsülni a' szellemi 
javakat; s nem érzi magában az utánuki vágyat; sem 
a' szükséget, az érettöki hálának kifejezésére : vagy 
hogy az emberi mivelődésnek és kedélyszeliditésnek eme' 
legelső és egyszerűbb eszközét csak azért nem tudja hasz-
nálni, mivel arra nem lön soha sem taníttatva. Enek volt 
eleitől fogva, s marad is, az Istenhez emelkedni kívá-
nó léleknek ama'lépcső, mellyen hangjával együtt, a' 
szellem is a' Magasságbelinek trónjához közelitett. Ez 
volt a' prófétákat a' jövendő 's örökkévalóság' régióiba 
ragadó eszköz; (iV. Kir.3, 15.) mellyet az ó- és uj szövet-
ségnek legbuzgóbbjai.Mózses és Anna,Mária és Erzsébet. 
Zachariás és mások, a' vallásos lelkesedés' legszebb 
pillanatiban, Isten iránti mély hála- 's örömérzelmeik' 
kifejezésére használtak. Innen azon gond, mellyet az 
egyház a' sz. énekekre már régen, még külön egyhá-
zi kisebb rend' alkotásával is (Binterim, Denkwürdig-

<) Zsolt. 7 , 18 . ; 2 9 , 5.; 3 2 , 2 3.; 4 6 , 7 . 8 . ; 6 7 , 2 6 . ; 
9 7 , 4 . 5 . ; 1 0 4 , 2 . ; 1 3 4 , 3.; 1 4 9 , 3,'stb. II. Krón. 
7 , 6 . I. Esd. 3 , 1 1 . I. Makk. 4 , 24 . ; II. 1, 3 0 . ; 
10, 38 . ; 1 2 , 3 7 . Mát. 2 6 , 3 0 . I. Kor. 1 4 , 15 . 
Eph. 5 , 19 . Kol. 3 , 16. Jak. 5 , 13, 'stb. 
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Leiten. Mainz, 1 3 3 5 . 1 . Bd. I . Th. S. 3 1 5 . ) fordított ; 's 
mellyet a' kereszténység' első századaiban, pápák és sz. 
püspökök, fejedelmek és legnagyobb hit tudósok, egy Da-
masus, Ambrus, Ágoston és Gergely stb., templomi sz. 
énekek' készítésével is tanúsítottak... Vajha e' gondnak, 
időnkben, a puszta betanítási szorgalom, és a már 
késznek használni tudása is, meg birna, vagy akarna 
felelni! Hogy ha már az alleluja'örvendetesriadásaitól, 
nem hangoznak is vissza, mint Sidonius' korában, a' 
ker. énekeket zengő hajósok által üdvezeit partok a), vagy 
a' ker. szántóvető nem istenes énekek által igyekszik 
is, mint Hieronymus' idejében, a' nap' terheit enyhítni: 
legalább a' templomok' falai hangoztassák az ajtatos 
érzelmeket keltő sz. énekek' szavait; 's nyújtsanak az 
azok közé betérőnek olly vigasztalást, gyújtsanak lelkében 
olly világot, minőt a' sz. énekek által lelke' mélyében meg-
hatott, és Istenhez fordult sz. Ágostonnak. (Conf. L. X. c. 
3 3 . ) T egye meg ennélfogva a sz. énekek betanítását és az ! 
anyaszentegyház' szellemébeni rendezését illetőleg min-
denki, mit kötelessége hoz magával; használtassanak falu-
ból yt az iskolák,a'szombat-délutáni's más alkalmas órák-, 
az ezekbeni gyakorlásokra, városokban pedig a' sz. éne-
kek' rendjét kimutató, 's azokat egész terjedelműkben 
tartalmazó táblák, osztassanak el kívánt mennyiségben 
valamennyi padokon, időnkint másokkal fölváltva : hogy 
így azok is énekre buzdulva dicsérhessék Istent, kik ta-
lán először, vagy legalább ritkán jönnek épen ezen, rajok 
nézve nem-otthonos templomba, 's az előttök nem is-
mert istentiszteleti 's ének-rend' különbözésénél fogva, 
legjobb akaratjok mellett sem képesek talán a' nem 
tudott, s imádságos könyveikben föl szinte nem talál-
ható énekek' elzengésére. Talán akadnak buzgó em-
berek, kik azon költséget, mellybe az illy énekek' ki-
nyomatása és táblákra alkalmaztatása kerül, Istennek 
hozott kedves áldozatul, szívesen magukra vállalják 
ott is, hol erre a' templom maga nem volna elég-
séges.... De ezen, a' legkülönnemübb czélu társulatok-
ban olly gazdag kornak, nem válnék bizonyára ki-
sebbségére , ha egyházi ének-társaságokat is látna ke-
letkezni ; mellyek' tagjai keresztényi buzgalmukban, az 
egyházi énekek' szorgalmas betanítását, terjesztését, s 
azoknak legalább ünnepélyes napokon, például sz. mene-
tek' alkalmávali éneklését, különös ajtatossági gyakorlatu-
kul választnák.... Ez , ' s az Öröklétű' felségéhez nem illő, 
az Isten' házait csak megszentségtelenítő színpadi ének-

s ) „Responsantibus alleluja ripis 
Ad Christum levât amnicum celeusma." (L. VI. ep. 10.) 

és zenének az egyházbóii kitiltatása (miben a keresz-
ténység látható feje, és Roma követendő példával ment 
előre); az Ur'hajlékainak illő díszére 's megdicsőitésére 
fordított nagyobb gond; a templomoknak valamint be-
lül-, ugy kívülről is tisztán tar tása , a' nyilvános is-
tentisztelet és ünnepélyes menetek' példás ajtatosságát 
zavaró illetlenségek' eltávolítása ; az isteni-szolgálat alat-
ti csend- és illedelmes magaviseletnek szigorú föntar-
tása, a' magukat e' szabályhoz alkalmazni nem akaróknak 
pedig szigorú kiutasítása, s az e' tekintetbeni gyáva 
elnézés-, vagy hallgatag beleegyezésnek, a' hely szent-
ségét megfertőztető árusokat és vevőket kiűzött Jézus 
imádandó példájávali föváltása : mindezek bizonyosan olly 
épületességet fognak a' kath. isteni-tiszteletnek szerezni, 
melly azt a' hitélet' és vallásos buzgalom' ébresztésének 
leghathatósb eszközévé teendi; 's melly legnagyobb rész-
ben elejét fogja mindazon ellenvetések- s az ezekre 
okot szolgáltató botrányoknak venni, mellyek most az 
anyaszentegyház lélekemelő isteni-tiszteletét és szer-
tartásait vagy csak gyanusitni, vagy épen el is fordít-
ni, 's az ohajtott hatástól megfosztani szokták. Termé-
szetes, hogy a' puszta javaslatok itt szint olly keveset 
fognak használni, mint a' milly keveset használtak ed-
dig , 's fognak ezentúl is használni a tétlen sopánko-
dásban minden erélyöket kimerített gyengék'fölsohajlá-
sai. Az e'hiányok'kipótolására buzgóság kell és tetterő: 
szilárd egyházias szellem, melly ajánlva a jó t , kellőleg 
tudja, azaz : m e r j e a ' rosszat vissza is utasítani, s a hol 
szükséges, fenyitni. De hiszen, ha illy jellemeket Isten 
anyaszentegyházának megdicsőitésére nem adott volna, 
ugy az egyházi életnek újbóli felvirágoztatását némán 
biznók, mint nem ez idő és nemzedék' hivatását, egy 
boldogabb kor' reménye 's teendője gyanánt, más sze-
rencsésebbekre, kik az annyi milliók által óhajtóit hit-
buzgóbb szellem' fölébredésének legalább piruló ha j -
nalát fogják üdvözölhetni. Mi azonban ez időpontot 
máris jelen lenni véljük; 's ugyanazért a' sokakban meg-
érett eszmének nyilvánítását nem tartók időnkivüli-'s 
elhamarkodottnak. A' szükség legalább és annak á ta-
lános érzete itt v a n : 's ez mindenkor magával szokta" 
a' segélynyújtás' korszerűségét is hozni. 

X V I . G e r g e l y pápa . 
CVóge.) 

Valamint egy atya szeretett gyermekeinek részére igazság-, 
és szabadságért esedezik, valamint egy jó pásztor védi a'raga-
dozók ellen a1 gondja alatti nyájat : ugy tett a sz. atya is, 
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— mint legfőbb pásztor, és minden igaz hivők' közönséges 
atyja, — a' világ' leghatalmasabb uralkodójának színe előtt. 
Igen! Istentől nyert hatalmának, 's az abból folyó magasz-
tos kötelességeinek öntudatában, apostoli nyiltszivüséggel, 
rendületlen bátorsággal, erélylyel, 's a' fájdalom' fönséges 
kifejezéseivel monda ki ezen, az Isten' lelkétől elevenített 
tisztes ősz e' hatalmas férfiúnak azon igazságot, mellyet talán 
semmi más halandó sem merészlendett ; szerencsésnek 
vallva magát, miszerint Isten' kegyelméből elég sokáig élt, 
hogy egy illy hatalmas uralkodóval az igazság' szózatát 
hallathassa ; és épen nem ütközék meg a' czárnak ezen be-
vezetésre keletkezett meglepetésén, hanem a' magát men-
tegetőt hiteles okiratok' előmutatásával, az elvitázhatlan 
lett-dolgokra, az országának törvényeire hivatkozót pedig az 
Isten' legszentebb törvényeire utalván, 's emezeket ugyan 
változhatlanoknak, amazokat ellenben a' czár' önkényétől 
függőknek erősítvén, ellenök az isteni törvények' nevében 
erélyesen tiltakozók. Továbbá ekkép folytatá, 's végzé sz. 
atyánk, Nagy-Leokhoz illő beszédét : „Mindketten uralko-
dók vagyunk, azon különbséggel, hogy fölséged alattvalóit 
változtatható, én az enyéimet változhatlan törvények által 
kormányozom. Mindketten meg fogunka' legfőbb biró előtt 
jelenni ; csakhogy fölséged én utánam : 's mindketten szá-
mot adandunk kormányzásunkról. E'gondolat az, melly köte-
lességemül teszi , hogy fölséged' birodalmában lévő hiveir 
met védelmezzem : mit hogy jelenleg tehettem, egy szive-
met régtől fogva súlyosan terhelt kőtől menekülők"!—Igy 
szólott XVI. Gergely a' világ' hatalmasai előtt; igy védte, 
mint legfőbb pásztor, egyházának jogait ! 

IIa valaha a' kath. egyház Urának, Megváltójának pa-
rancsolatához híven, az evangéliumot minden népeknek hir-
dette : ugy bizonyára XVI. Gergely volt az, ki ezen tekin-
tetben is fölülmulhatlanul sokat tett, és bölcs intézkedései 
által az isteni mesternek ebbeli nagy törvényét dicsősége-
sen teljesítette. Valamint előde, a' nevét viselte XV. Ger-
gely 1622-ben, a' föld' valamennyi intézeteinél dicsőbb, 
nevezetesebb, és a népek' térítését leghatályosabban elő-
mozdító romai propagandát alapította : ugy XVI. Gergely is 
gondjainak legnagyobbikát emez üdves intézetre forditá ; 
azt 1 8 3 6 . évben azon szerzetes-rend kezeire bízván, melly 
sz. fogadása következtében, a' tanítási terhes hivatalra hagy-
ja magát alkalmaztatni, azonnal, a' mint ez a' sz. atya előtt 
jónak, és szükségesnek fogna találtatni. De nem egyedül 
ezen intézet, hanem a többiek is, ugy mint a' magyar-né-
met, az angol, görög, a maronitáké, a' romai, örmény, ir-
landi 'stb. tapasztalták Gergelynek áldásos befolyását, és 
bőkezű segedelmezését. Valamint pedig a' téritői intézetek' 
pártfogása által, a' világ' minden részeibe küldhető alkal-
mas egyének képezéséről buzgón szorgoskodott : ugy gon-
doskodott nem különben az iránt is , hogy a megüresült 
érseki és püspöki székekre, a' nemzetek nagy apostola ál-
tal megkívánt tulajdonokkal ékeskedő férfiak alkalmaztassa-
nak. Pápasága alatt közel 8 0 0 patriarchát, érseket, és püs-
pököt nevezett k i , vagy erősített meg ; ide nem értve a' 
propaganda által választott, közel 2 0 0 egyházi főnököt. 

A' világ' különféle részében 4 0 püspöki megyét, Angol-
honban 4 , püspöki hatalmat gyakorló hclyettességet ál-
lított, vagy legalább állításukba befolyt ; míg a' más tarto-
mányokbeli apostoli-helyettességek' száma az 50-et, az ösz-
szes téritőké pedig a' 4 , 0 0 0 - e t jóval meghaladja. 

Egyébkint ő , az Isten' szive szerinti férfi, maga is 
buzgó térítő volt. Minden egyházi foglalkozását méltán té-
rítésnek nevezhetni ; mert többször megtörtént, hogy mi-
dőn Gergely, e' már magukban is szivet és lelket lekötő 
szertartásokat, a' neki saját méltóság- és angyali áhítattal 
tartaná, a' más hitbeli atyafiak közül többen az egyház' ke-
belébe visszatérnének. Volt eset, hogy ő szentségénél tett 
egyetlen látogatásra oszlott el többek' szemeiről, a' tévelyek 
és legsötétebb előítéletek' hályoga, s fölébredt szivökben 
a' Jézus' igaz aklábai térésnek sz. kívánsága. Sőt nem hiány-
zanak példák, azt erősítők, mikép illy rögtöni újjászületé-
sek a' tiszteletre méltó ősz atya' egyszerű áldásának követ-
keztében is történtek. Világszerte tudva van ugyanis, milly 
elbájoló atyai nyájasságot, szelídséget és kegyes leereszke-
dést tudott a' boldogult pápa a' hozzá közelítők iránt mu-
tatni ; minden különbség nélkül, szeretettel fogadván és ál-
dani szokván őket. Ez okozta, hogy mindenféle nemzetbeli 
püspökök, herczegek, országnagyok, bő tudományu egyházi 
's világi egyének, vetélkedve sietnének sz. Péter'ezen méltó 
utódja iránti tiszteletöket 's fiúi ragaszkodásukat, lábaihoz 
borulva, tanusitni. Ez okozta, hogy még a' nem-katholicu-
sok közül is számosan jönnének ez angyali szelidségü pá-
pának láthatása, és tisztelhetése végett, a' világ' fővárosá-
ba, vagy küldenének tisztelgő követeket, iránta viseltetett 
mély hódolatuk' kijelentésére. Valóban, ha a' kath. világnak 
még nem volna egy Nagy-Gergelye, a' hálás utóvilág e' 
megtisztelő nevezettel kétségkívül XVI. Gergelyt diszesi-
tendette. 

XVI. G e r g e l y , m i n t v i l á g i f e j e d e l e m . 
Nincs a' föld kerekségén olly trón, mellyen annyi, a' trón-

ra igazán méltó férfiak ültek volna, mint ez sz. Péternek 
közel 1 1 század óta létező örökségében történt. 'S hogy 
XVI. Gergelyt is azok közé kelljen sorozni, kik a' pápai 
trónt uj fénysugarakkal ékesiték, nincs a' ki alaposan két-
ségbe merészelné vonni. Kevés hónapokkal trónra lépte után. 
tekintve az egyházi álladalomnak az európai statusrendszer 
beni alárendeltségét, tekintve a' kormányára bizott egyház' 
javának előmozdítását, 1831-diki május' 31-dikén kelt apos-
toli rendeletében, a' fönálló kormányzatokat törvényeseknek 
ismerte: ekkép az uralkodókat barátjaivá tévén ; kik is szá-
mos jeleit adták ő szentsége iránti szívélyes vonzalmuk- 's 
hódolatuknak. Emlékezünk még az egyptomi alkirálynak, az 
orosz czárnak, begumi királynőnek és több másoknak be-
cses ajándékaira ; tudjuk, mint fönebb már emiitők, hányan 
keresék őt föl romai lakában, 's jelenték ki személyesen 
tiszteletöket. Legújabban a' Vaticanban udvarlott hatalmas 
orosz fejedelem is kétségen kivül nagyobb figyelemmel, 's 
a' sz. atya iránti álmélkodással eltelve hagyá el Romát, mint 
millyennel abba belépett, 

Mig azonban sz. atyánk a' külfejedclmekkeli üdve? 
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egyetértés, és béke' főntartása felől illy gondosan szorgos-
kodék, azalatt a' birtokaiban keletkezett vészes súrlódá-
sok és zavarok, tevékenysége-és bölcseségének megkísér-
lésére igen bő alkalmat nyújtottak. Alattvalói közül tudnil-
lik számosan a' forradalmi viszketeg által csiklandoztatva, 
az ország külön pontjain félelmes zavarokat okoztak ; el-
annyira , hogy csak XVI. Gergely' finom tapintata, és a' ne-
mes lelkű Ausztriának segélynyújtása lehetett képes a' lá-
zongást megszüntetni. Hogy a néplázitók és a zavargások 
vezérei érdemjelek- és méltóságokkal nem lőnek jutalmaz-
va ; hanem némellyeket ugyan hónukból száműztek, máso-
kat bebörtönöztek: azt minden józan gondolkodású ember 
természetesnek találta, s a' szelid szívű atya' illyeténszi-
gorú eljárását egyedül a' kénytelenségnek tulajdonította. 
Több ízben meg akart ő a' háladatlan pártosoknak bocsá-
tani , 's egy átalános bünfeledési hirdetés által az elmúlt 
rosszakra a feledés' sürii fátyolát vonni ; de az ismételve 
kitört zendülések miatt kényszerítve látta magát, a'fejedel-
mi igazságot atyai könyörületességének elébe tenni. —• 
Alig állitaték azonban helyre a'rosszlelküleg fölbontott rend 
és béke, a jó atya azonnal legfőbb gondját szeretett alatt-
valói' társas viszonyainak lehetőlegi javítására fordította. 
Már 1 8 3 1 -ben nagy módosítás történt a' vám-rendszabá-
lyokban : ugy hogy az a' sóra és lisztre nézve tetemesen 
alábbszállittatnék. Gondoskodott a'sz. atya takarék-pénztár-
ról, és ösztön-dijak' alapításáról is. Maceratában föltör-
vényszéket , Pesaro- 's Urbinoban uj legatiokat, Camerino-, 
Ascoii-, Rieti-, 's Civitavecchiában delegatiokat állított. Kö-
vetkező évben a' vétségek, és azok' büntetése iránt uj 
rendszabályokat bocsátott ki: 1833 -ban a' statustitoknok-
ság két osztályra osztatván, ő szentsége az oroszias ér-
zelmű Rernetti bibornok' helyébe, a' külügyekben ugyan 
Lambruschinit, a' nagy statusférfit, a' belügyekben pedig 
az ügyes Mattéi eardinálokat, statustitoknoki minőségben 
alkalmazta. Ugyanezen évben több utak, 's vizépitészeti 
müvek létesíttettek. 1 8 3 4 - b e n a' legatiokban önkénytesek 
csapatit állitá föl, 's a' törvények és rendeletek' gyűjtemé-
nyét (raccolta delle leggi e disposizioni) adatá ki. Későbben 
a pénzügyet szabályozta, 's megvetette alapját az annyira 
kényelmes decimal-rendszernek. Életbe léptette ujolag a' 
hosszú időn át elnyomatva, 's hanyagoltan hevert száma-
dásvisgálói hivatalt. A' kereskedés' előmozdítása' tekinteté-
ből a' romai bankot és kereskedési kamarákat megerősítet-
te ; a közlekedést a' Tiber' folyamán építtetett gőzösök ál-
tal is elősegítvén. Számos fi- és nó'-neveldéket, 's képző-
intézeteket nyittatott; különösen az olly jótékony esti is-
kolákat előmozdítván : a' szerencsétlen siket-némák' részé-
re pedig ápoló intézetet alapított. Roma' városának nagy 
számú kórházaiban a' betegekkeli bánásmód-, és rendtar-
tásra nézve jeles törvényeket szabott. Birodalmának egyes 
tartományait több ízben meglátogatta ; hogy így a' dolgok' 
állását, és miben létét személyesen kitanulván, a' megis-
mert körülmények szerint mindenkivel jót tehessen. Külö-
nösen emlékezetre méltó Cattilus' hegyének Tivolinál tör-
tént nagyszerű átásása ; melly alagúton keresztül Anio vize 

folyik, 's melly víz' folyása, ha annak ezen uj irány 
nagy áldozatokkal nem adatik, Tivoli városát lassankint 
alámosta volna. 

Nem kisebb gondot fordított Gergely pápa, kormány-
zásának ideje alatt, a tudományok és szép művészetek' 
előmozdítása- és fölvirágoztatására : melly magasztos czél-
hoz tetemes áldozatokkal is járult, E' végre alapitá a' ,Con-
gregazione artistica del Pantheon'-t, annak koronkinti cső-
dületeivel. Sz. Lukács' akadémiájának fényes lakhelyet 
rendelt, a Ripetta mellett építtetett palotában : a' rézmet-
szési művészetnek pedig egészen uj palotát emelt. A' Va-
ticanban három uj csarnokot készíttetett. Egy hetruriai, 's 
csak hamar rá ismét, egyptomi museumot alapított. Roma' 
kapui előtt több barbár, 's művészet-ellenies diszitvényt elhor-
datott : 's évszázadok óta földomladványok alatt hevert emlé-
keket ásatván ki, azokat a' műkedvelők' szemléletére, egyik, 
vagy másik mütárban kényelmes helyekre alkalmaztatá. Hogy 
továbbá Gergely az 1 8 2 3 - b a n leégett, sz.Pál' templomá-
nak fölépítésében a' legnagyobb buzgalommal fáradozók , az 
kiviláglik mind az egész kereszténységhez, segélynyújtás 
végett intézett atyai fölszólitásából (,Augustissimam beatis-
simi Apostoli Pauli,' etc. 1 8 4 0 . ) , mind pedig azon gazdag 
ajándékokból, mellyeket Isten' e' sz. házának díszére ma-
ga is nagylelküleg áldozott. 

Koszorús avatottja, 's hő keblű barátja lévén Gergely 
atyánk a' tudományoknak, kegyelni 's pártfogolni is tudta azo-
kat; melly maecenási lelkületét pápasága alatt számos pél-
dákkal bebizonyította. Nevezetesen Gergelynek köszöni a' 
romai egyetem nemcsak egyik legfönségesebb teremét, ha-
nem egyszersmind mütárának legbecsesebb boncz- és álatta-
ni darabjait, és könyvtárának számos nagy jelességü példá-
nyait is. Alig van tudós egylet, vagy illy nemű intézet, mely-
lyet Gergely valami drága ajándékkal meg nem örvendez-
tetett, és különféle módok által a tudományok' ápolására 
nem lelkesített volna. Mindenütt és minden időben bőven 
megjutalmazta, 's megkülönböztette azokat, kik a tudomá-
nyos pályán magukat egyebek fölött kitüntették : a'minden 
ismeretes nyelven beszélő Mezzofanti József bolognai ta-
nár', később vaticani könyvtárnok', ugy szinte a' görög 
és latin classicai irodalomban egészen otthonos Mai Angelo' 
bokros érdemeit, mellyeket az első különösen, mint rend-
kívüli nyelvész és átalános tolmács, az utóbbi mint szer-
zője, 's kiadója több irodalmi kincseknek szerzettek, bíbor-
ral jutalmazta ; még pedig ebbeli kegyeit, nem egyedül 
a' saját birodalmában, hanem más, bármilly földön jeleske-
dő tudósokra is kiárasztotta; őket oklevelekkel, és érdemje-
lekkel diszesitvén. 

Hogyha talán mindezek' daczára is, a' pápai álladalomban 
némi hátramaradások és hiányok szemléltetnek, ezek' okát 
bizonyára nem a' minden áldozatra kész pápában, hanem 
a' mostoha körülmények által gördített akadályokban fogná 
a' figyelmes, de egyszersmind jólelkű kutató föltalálni, ugy 
mint mellyek Gergelyünk' leghőbb törekedéseinek eredmé-
nyét is többször meghiusiták. Sokat akart ő még megvál-
toztatni, sok visszaéléseket eltörülni ; de a' lchetctlenségpt. 
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mire különben sem létezik kötelezettség, <5 sem vala képes 
leküzdeni. A' ki egész Olaszbonnak, különösen a' pápai 
javadalmaknak körülményeit ismeri ; ki előtt tudvák ama' 
számos szomorú események, mellyek a legutóbbi időkben, 
de főleg XVI. Gergely' uralkodása alatt, Romát olly érzéke-
nyen sújtották ; 's egyszersmind szemügyre veszi a' dicső 
elhunyt által mindezek mellett is létesített sok jót : az, XVI. 
Gergelyben sz. Péter' legdicsőbb tisztfolytatóinak egyikét 
fogja hálás kebellel áldani és dicsőitni. S — ó K. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 

(Jótékonyság.) A* ,Josephinum' nevet viselő pesti 
árvaház' részére f. évi junius hónapban következő adako-
zások történtek : Gesselbauer József ur adott 5 frt, Rayner 
György 1 5 frt, Asztalos Károly 1 0 frt, Walla Pál 2 frt, 
Waiter János 2 , Csicsmanczay Pál, 2 Grospitz János 2 , 
Knechtl Mátyás 2 , 1. Rumbach János 1 0 frtot; Haris Con-
stantin 1 0 , Taschner Antal 2, Ádám Illyés 5, Ritter Adolf 
5 , Kckstcin Adolf 10, Ilöfer József 2 frt; Ilermanek Mátyás' 
hagyománya 1 p. f r t . — A z intézeti kápolnához : Ecker öz-
vegyasszony egy nagy feszületet és imádkozó zsámolyt. Melly 
adakozásokért a' biztosság' részéről köszönet jelentetik. 

Aigner Ferencz, pénztárnok által. 
(Válasz a' ,Sion' 46-dik számában megjelent, 's a' 

.Kel. és Nev.' 1 8 4 7 . 1. 34-dik számában is megpendített 
rágalomra.*) A' ,Sion'-nak egy névtelen levelezője pana-
szolkodik szive' keservében hogy : ,egy zárdában a' fe-
rencziek' szerzetesi rendtartása szigorúságában nagy tágu-
lást szenvedett, annyira, hogy egy szerzetes tanitó két 
szép lovat, és egy pompás hintót szerezvén magának, a' 
polgárság és ifjúság' botrányára, föl 's alá kocsikáz a vá-
rosban.' Ezek a' közlő" s z a v a i . — l i a a' Sión' ezen hü (?) 
levelezője annyi fáradságot áldozott volna a'lerajzolt pom-
pás készület' tulajdonosának fölkeresésében, mint a'milly 
készséget mutatott ama' hazug hir' koholására, mellyel a' 
szerzetest gyanúsítja, rágalmazza; ugy vélem, hogy most 
az egyszer, mérges nyilainak illy röptét nem engedett vol-
na. IIa tudta volna ugyanis, hogy egy világi pap a' távol-
ban levő, 's a tűz által már másodszor tetemesen megká-
rosult szüléi' látogatására menni szándékozván , megkérte 

volt szerzetes bátyját, jövendő utazásának leendő társát, 
szólítaná föl a' városhoz közel lakó II. földiét és barátját, 
egy olcsó ló' és ennek erejéhez szabott könnyű kocsi' meg-
szerzésére, és ezeknek visszajöttekor (az útiköltség' kipot-
lására, mellyhez szerzetes bátyja is tehetsége szerint já-
rulna) tüsténti eladására. Ha mondom, ezt tudta volna a1 

közlő, (a' mi mások előtt titok nem volt) talán szelídebben 
irt volna. De íme egy kis ló, 's egy, kettős faoldallal ellá 
tott könnyű kocsi, mellynek közepén a' maga fényében 
büszkélkedett egy failles, ez az egy ló 's egy kordé, a'.Si-
ón' levelezőjeként: „ Z w e i s c h ö n e P f e r d e , u n d e i n e 
p r ä c h t i g e K u t s c h e . " Minekelőtte a' két testvér haza-
jába indult volna, a' város' közepén fekvő zárdából, pró-
bára , mikép viendi őket N. felé a' kis ló, egy kis ki-
rándulást is tett egy-párszor a' várostól egy negyed-órányira 
fekvő helységbe, fön érintett II. barátjához; mi a' városon 
keresztül történt (mert a' kis ló nem tanult repülni). Ez 
ismétazt teszi németül: „ f ä h r t i n d e r S t a d t h e r u m . ' 1  

Ebben botránkozott meg a' jó közlő ; de nem a' polgárok, 
mint ő állítja. Ezek inkább csak a'levelező' agyának megveten-
dő szüleményében. Egy ló helyett kettőt, egy kordé helyett 
pompás hintót látni, 's ebben megbotránkozni! Levelező ur 
beteg ; ha pedig nem, — bocsáss meg Uram neki, mert 

* ) Valamint az ill megezáfolt vád érintésekor nyilvánítók, 
hogy azt „egyedü l azért iktattuk'1 idé /e t t számukba, „hogy 
alkalmat nyujtsunk az elmondottak' minél f é n y e s e b b meg-
czáfolhatására, ha tudnillik a' vád alaptalan volna :" ugy az 
óhajtva várt czáfolat' közölhetését is örömmel teljesítendő 
köte lességnek nézzük. Miért is nem győzünk e léggé rajta 
csodálkozni , hogy a' ,Sion' e , ránézve kétszeresen súlyos 
tartozást nem akarja megismerni; a' hozzá „már öl hét előtt 
beküldött'1 czáfolatot máig se közölvén. Szerk. 

H i r l'ii i. é r. 

Ö szentsége az ez évben is folytonosan szaporodó 
's költséges örömünnepeknek a' szegényebb néposztályok-
rai terhes voltukat tekintve, nehogy általuk a munkás nép 
és dolgozó osztályok rendes keresetűkben hátráltatva le-
gyenek, mások pedig nem helyeselhető kicsapongásokra ta-
láljanak alkalmat, jövőre megszüntetni határozá ; s ennek 
következtében Gizzi bibornok, jun. 2 2 -dikén kelt. fölszólí-
tást intézett a' pápai birodalomnak valamennyi alattvalói-
hoz, őket minden illy ünnepélyekkeli fölhagyásra serkent-
vén. (A' már ezelőtt megengedett örömünnepekre! készü-
letek azért tiltottakká természetesen nem válnak.) 

Örömmel közöljük az érdemnek bárki általi rnéltá-
nyoltatását, 's igy azt is, hogy Mathew atya az angol ki-
rálynétól 3 0 0 font sterlingből álló, évi nyugpénzt vala 
szerencsés nyerni, azon áldozatok' tekintetéből, mellyeket 
a nép' erkölcsiségének előmozdítására, 's az Ínségben 
szenvedők' gyámolitására tön. Különben e» adomány, mint 
az ,Allg. Zeit.' megjegyzi, Mathew atya' kezeiben, szinte 
csak a' szegények' tulajdona fog lenni. 

K e g y e s a d o m á n y o k ' j e g y z é k e . 

A' bukaresti leégett kath. templom' fölépítésére : nt. 
Zob Péter Veszprémből: 1 0 0 frt p. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. -— Nyomatik a' magy, kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM: A' görögök által a'romai kath. egyháztóli el-
pártolásra ürügyül használt hitpontok. Pappfalvay András. 
—• Egyházi tudósítások. — Ilirfüzér. 

A' g ö r ö g ö k ál íal a' rom. k a t h . e g y h á z t ó l i 
elpártolásra ürügyül használt hitpontok. 

A' romai kath. egyház' ellenei közé sorozvák, a' 
nem annyira Photius, mint Cerulár Mihály, 's a' bé -
két becsülni nem tudott ephesusi Márk előidézte sza-
kadást maiglan pártoló görögök ; kiknek kedélye a' 
romai kath. egyház' irányában engeszte!hetlen gyű-
lölséget forralni még korunkban sem szűnik: ámbátor 
arra legkisebb okot sem találhat ; mivel a' szent-irás 
'és görög atyák mindenben a 'rom. kath. egyház' tanai 
mellett nyilatkoznak ; sőt maguk a' görög szakadárok' 
egyházi szertartásos könyvei is : mint ez a' követke-
zőkből nyilván ki fog tetszeni. 

Az egyház és látható feje felőli tanitás, romai kath. 
szellemben, következőleg igazoltatik. Minden keresztény 
felekezet elismeri, hogy Krisztus egyházat alapított, 's 
hogy annak léteznie kell. Ha pedig létezik : azt Krisz-
tusnak, és bölcsen kellett alapítania; mint ki örökböl-
cseség volt. 'S ha igy: akkor annak rendületlenül és 
állandóan fönmaradandónak kell lennie ; minthogy ma-
ga Krisztus is azt nevezi bölcs embernek : „ki házát 
kősziklán épiti; és eső szakadott le, és folyóvizek ára-
dának ki, és szelek ftivának ; és arra a' házra rohaná-
nak: de le nem dőlt, mert kősziklán volt alapítva."1) 
Az ezen kősziklán alapított egyház pedig nem lehet más, 
mint az, mellyről Krisztus mondotta: *) ,,E' kősziklán 
épitemfölaz én anyaszentegyházamat, 's a 'pokol'kapui 
nem fognak azon diadalmat venni." Már ha egy illy rendü-
letlen , és állandóan fönmaradandó egyház lön Krisztus 
urunk által megalapítva,ugy az le nem roskadhatott, le nem 
döntethetett, sem az üldözések' folyamai, sem az eret-

') Mát. 7, 24 . — *) Mát. 16, 18. 
MÁSODIK FÉLÉV. 

nekségek' szelei által ; mert akkor nem kőszálon, ha-
nem fövényen volt volna az alapítva. Valamint má» 
részről ezen, soha meg nem szűnhetett egyháznak 
láthatónak is kellett lennie ; különben ugyanis haszta-
lan intette volna Krisztus urunk az ő hiveit; a' jó in-
tést be nem fogadó tévelygőre vonatkozván : „Mondd 
meg az anyaszentegyháznak ; ha pedig az anyaszent-
egyházat nem hallgatandja, legyen előtted ollyan, mint 
a' pogány, és p u b l í c a n u s . " M e r t l á t h a t l a n egyház-
nak egy hivő sem tudott volna bevallani valamit. E' 
látható egyházat az apostoloknak, Krisztus urunk' menny-
bemenetele után, az egész világon el kellett terjeszte-
niek ; mint a' kiknek parancsoltatott : „Euntes in rnun-
dum universum, praedicate Evangelium omni creatu-
rae ." 4 ) Melly parancsot az apostolok hiven is teljesí-
tettek : „Ilii autem profecti, praedicaverunt ubique/ ' 
'stb. *) És igy katholica, vagyis : ,közönséges' lett az 
anyaszentegyház. — Tovább, sz. János evangélistánál 
e g y ako l -®) , sz. Páltól pedig, a' romaiakhoz intézett 
levelében, e g y t e s t- ,7) az ephesusbeliekhez irtban pe -
dig3), e g y l é l e k - n e k neveztetik az egyház: tehát 
fejének is kellett lennie ; 's ha igen, akkor Krisztus Jé-
zus' mennybe menetele után, apostolainak egyikét vala 
szükség illyenül rendelni. 'S valljon mellyiket ? Bizonyá-
ra csak azt, kinek az Ur mondotta: „Legeltesd az én 
juhaimat"9); azaz: Pétert; kinek Mát. 1 0 , 18 . mon-
dá : „Te Péter vagy, és e' kősziklán épitem föl az én 
anyaszentegyházamat," 'stb.; 's a' kire bízta Krisztus 
Jézus, atyjafiainak hitbeni megerősítését : „és te vala-
mikor megtérvén, erősítsd meg az atyádfiait. " 1 0 ) Vala-
hányszor az evangélisták az apostolok' neveit idézik, 
Pétert mindenkor elsőnek mondják, sőt nyíltan is első-
nek vallja őt sz. Máté ( 1 0 , 2 . ) : „Az e l s ő Simon, 
ki Péternek mondatik." — De nyíltan annak vallják őt az 

5) Mát. 18, 17. — 4) Mar. 16, 15 . — 5) Mar. 16, 
20. — 6) 1 0 , 1 6 . — 7 ) 12, 4. — s ) 4. 4.—9) Ján. 
21, 15. — 10) Luk. 22, 32 . 
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ellenfélnek szertartási könyvei is. „Urunk Istenünk" ! 
(mondják maguk a' görög nem-egyesültek,) „ki orszá-
god' kulcsait Péterre, az apostolok' főnökére biztad, és 
az ő hitére alapitád a' te szentegyházadat; és hatal-
mat adál neki: kegyelmed által megkötni, és föloldani" 
'stb. n ) Január' 46-dikán ugyanők ekkép énekelnek: 
„Neved' változtatása után Péternek nevezett ; mintegy 
erős kősziklát, 's a' szentegyház' alapját." Junius' 2 9 -
dikén pedig igy : „Óh Péter, a' hit' kőszála 's alapja"! 
Tovább : ,,a' te áldásod' kőszálán erősité meg Jézus 
urunk rendithetlen szentegyházát, mellyben téged Pé-
ter apostol tisztelünk. Te a' hivők' lelkeinek nagy áru 
alapkőszálaul tétettél;Péter, hitünk' kőszála!" Ugyanaz 
napon ismét igy énekelnek : „Péter! érdem szerint kő-
szálnak neveztettél, midőn az Ur szentegyháza' hitét 
rendithetlenül megerősité, 's téged szóló juhainak leg-
f ő b b p á s z t o r á u l rendelt; a' miért is r eád , mintegy 
jóra, a' mennyei ajtók' kinyitását bizta : hogy megnyis-
sad mindazoknak, kik hittel j önnek . " u ) Hogy pedig 
nem csak sz. Pétert, hanem a' romai székben 's fő-
pásztori méltóságban utódait is hasonló jogok illetik, azt 
nem-egyesült görög atyánkfiai, szinte saját litur-
giái könyvükben erősitik. Mert sz. Sylvester romai pá-
pa ' tiszteletére, január' 2-dikán, az idézett könyvben 
igy énekelnek : „Az apostolok' főnökének székét éke-
sítvén, Isten'szolgájának mutattad magadat Sylvester!" 

Minthogy tudnillik sz. Péter örökké nem élhetett, 's az 
anyaszentegyház a' világ' végéig fönmaradandó vala; 
Krisztus' azon mondatánál fogva u ) : „És íme! Én ve-
letek vagyok mindennap, világ' végezeteig:" szükséges 
volt, hogy e' hivatal- és méltóságban utódai legyenek; 
s ezen folytonos és szakadatlan utódi k ö v e t k e z é s 
Krisztus' egyházának csalhatlan jele. Minthogy továb-
bá Péter, 's utódai maguk személyében nem hirdet-
hették az evangéliumot az egész világon : e' munka' 
véghezvitelére segédtársak igényeltettek ; miért is „a-
dott Krisztus," mondja sz. Pál (Ephes. 4 , 1 1 . ) „ne-
mellyeket ugyan apostolokat, némellyeket pedig prófé-
tákat, némellyeket evangélistákat, némellyeket pedig 
pásztorokat és doctorokat , a' szenteknek teljes vol-
tukra, a' szolgálatnak munkájára, a' Krisztus' testének 
épülésére : mig mindnyájan eljussunk a' hitnek, és Is-
ten' Fia ismeretének egyességére," 'stb. 

") L. a' llimnikben 1 7 0 6 . évben, oláh nyelven kia-
dott, 's ,Molitevnik' czimü szertartásos könyvnek 
2 7 3 . ivnegyed' 1-ső lapján. — n ) ,Mineu' czimü szer-
tartásos könyvben,idézett napokon. —- 1 5 ) Mát. 2 8 , 2 0 . 

Minthogy továbbá Krisztus urunk minket az ő 
anyaszentegyházába a 'végre hívott: „ut induamusno-
vum hominem, qui secundum Deum creatus est in ju-
stifia, et sanctitate veritatis:" (Ephes. 4 , 2 4 . ) Krisz-
tus' anyaszentegyháza , s zen t ' , vagyis tanítása által 
szentségre vezérel, és szentséggel díszelgő személyeket 
számit kebelében. 'S ez ismét nem lehet más, mint a' 
Krisztus által alapított, 's az apostolok által az egész 
világon elterjesztett romai kath. anyaszentegyház. Mert 
ez Romában, Péter és Pál apostolokkal kezdődött, é t 
növekedett ; ' s e' szentegyház'hite egy volt az aposto-
lokéval, nevezetesen sz. Páléval; ki a' maga hitét a' 
romaiakéval ugyanazonnak lenni mondja, 's a' romaiak 
hitét magáénak ismeri. u ) Ugyanazon sz. Pál mondja : 
hogy a' romaiak' hite az egész világon hirdettetik;15) 
t ehá t : k ö z ö n s é g e s . — Eme' szentegyházat Krisztus 
urunk Péter által kősziklán alapította ; tehát meg nem 
szűnhetett; mindig volt, és jelenleg is látható: melly-
hez minden népek folyamodának, és a' pogányok en-
nek kebelébe tértek. Ennek folytonos főpásztorai, pá-
pái, vagyis atyái valának, sz. Pétertől kezdve egész a 
mostani, szerencsésen kormányzó IX. Piusig. Ennek 
hivei az egész világon ugyanazon hitet vallják , tehát 
e g y . Ez kebelében több szenteket, vértanukat, és 
confessorokat számlál, 's hiveit a' szentség' követésére 
buzdítja, a' jónak gyakorlása és a' gonosznak kerülése 
által. „Ezen szent, hibanélküli, és üdvezitő keresztény 
hitet, mellyet csakugyan a' szent, közönséges, és apos-
toli egyház vall, ha megtartandod:" (igy szól a' görög 
nem-egyesült pap, a' keresztény hitre térő zsidóhoz, az 
idézett ,Molitevnik' czimü szertartásos könyvben) „jót 
fogsz cselekedni ; mert ezt hirdették az isteni aposto-
lok, és minden nyelveket igy tanítottak, hogy higyje-
nek ; ezt vallották a' szent martyrok, és ezt vérökkel 
pecsételték ; ezt az istenfélő atyák, vagyis a' világ' hét 
zsinatai hirdették és megerősítették." A' nicaeai 4-ső 
zsinatban jelen volt atyák'emlékezetére, pünkösd előtti 
vasárnap igy énekelnek a'nem-egyesültek : „áldott vagy 
Krisztus Istenünk, ki atyáinkat világosságul hélyezéde' 
földre, 's általuk minket az igaz hitre vezéreltél." To-
v á b b á : „Az apostolok'jó hirdetése, és az egyházi atyák' 
tanításai egy, az igazság'ruháját képező hitet erősítet-
tek, melly az Isten' magas szózatából szövetett, melly 
igazán vallja és magasztalja a' jó hitnek nagy titkát." 
Minő véleményben voltak pedig a' görög atyák a' ni-

" ) Rom. 1, 1 2 . — 1 5 ) Rom. 1, 8 . 
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caeai zsinat előtt, a ' romai kath. egyháza t , 's a ' romai 

pápáka t illetőleg, bizonyít ja sz. Cyprián kar thagói p ü s -

pök, ki 2 5 8 -d ik é v b e n halt meg ; Corneliushoz irt i ) 5 . 

levelében azt irván, hogy: ,a' romai szék sz. Pé t e r ' s z é -

ke, 's va lamennyi ker. egyházak ' l eg főbb ike , honnan 

a ' pap i e g y s é g származik . ' ( „ A d P e t r i c a t h e d r a m , 

a t q u e ad Ece les iam principalem, u n d e uni tas s a c e r d o -

talis exorta es t . . . " ) Sz. Cyrill, alexandriai pa t r ia rcha , ki 

4 4 4 - d i k é v b e n halt meg, , T h e s a u r u s ' - á b a n szinte az t 

erős i t i , mikép a ' híveknek, mint tagoknak, a ' romai p á -

pához , é s az apostoli székhez kell ragaszkodniok. E g y é b -

iránt a ' flörenczi zsinat, ' s az a b b a n képvisel t keleti e g y -

ház, a ' p á p a ' e l sőbbségé t világosan e l f o g a d t a . — L á t j u k 

tehá t e ' tant illetőleg, mit hisznek, mit kell legalább h i n -

niek a ' nem-egyesü l t eknek is . . . az apos to lok- é s görög 

a tyák ra hivatkozólag. * ) 

*) Valamint az e pontot, ugy a' következőt illetőleg is, 
szabad, ugy hiszszük, a' t. olvasókat azokra figyel-
meztetnünk, mik ez érdemben a ,Rel. és Nev.' mult 
félévi 36-dik és következő számaiban, a' pápai első-
ség' védelmére fölhozattak; valamint arra is, mit 
ugyané' lapnak 1843-diki, 2-dik félévi folyamában, 
a' ,hit- és szertartások'-ról, ,különösen a' nyugoti 's 
keleti egyház közti viszonyt tekintve' ( 1 0 5 . ésköv. 1.) 
irtunk. Mi a' romai pápa' elsőségét illeti, tudva van 
az egyház' történetében járatosak előtt, mikép a kath. 
egyháznak ezen tanítását a'görög sz. atyák'tanutéte-
leivel és a' romai pápákra hivatkozó keletiek' tetteivel, 
szinte csak olly jól és kétségtelenül be tudjuk bizo-
nyítani, valamint a nyugotiak' szava- és gyakorlatá-
val ; következőleg, hogy a' nyugoti és keleti kath. 
egyháznak, a' kereszténység' első századaiban élt 
egyházi írói, sz. atyái 's főpásztorai közt, e' részben 
legkisebb hitbeli különbséget sem lehet észrevenni. 
Sz. Péter- és utódainak elsősége felől, a' görög Euse-
bius, Sokrates (Hist. Eccl. L. II. c. 8 , 17 . ) ésSo-
zomcnus (Hist, Eccl. L. III. c. 8.) csak ugy tanús-
kodnak, minta'nyugoti Tertullian s Irenaeus; a'vitás 
kérdések' elintézése miatt Romába siető smyrnai Poly-
karpus csak ugy, mint a' Novatus ellen Cornelius pápa 
előtt panaszkodó Cyprianus ; a' constantinápolyi dicső 
főpásztor, aranyszájú sz. János csak ugy, mint a' nagy 
Athanasius : kik elienfeleik által méltatlanul üldöz-
tetve és igazságtalanul letétetve, számtalan más 
keleti püspökökkel együtt, mint fölebbvalóhoz, a' 
romai pápához folyamodtak; hozzá, ki a' kánonok 
értelmében, olly nagy hatalommal birt a' keleti, 
még constantinápolyi püspökök fölött i s , hogy eze-
ket , tévelygéseik miatt, hivataluktól megfosztván, 
(mint például ezt Agapitus romai pápa Anthimussal 
5 3 6 . e. tette, helyette Menast szentelvén föl) helyök 
be más méltóbbakat tétetni rendelhetett. Sz. Bazil I 

Hogy a ' Szentlélek az A tyá tó l , é s Fiútól s z á r -

mazik : a r ró l a ' köve tkezőkbő l is m e g g y ő z ő d h e t n e k 

görög n e m - e g y e s ü l t atyánkfiai . Krisztus u r u n k sz. Já -

nos evangélis tánál ( 1 5 , 2 6 . ) jgy s zó l : „Mikor pedig 

Romába kivánja a' nem jól történteket, kellő orvos-
lás végett, megíratni. (Ep. L. II. ad Athanas.) Az aria-
nusok pedig Liberius pápát csak azért igyekeznek 
részökre hajtani, hogy, mikép ezt egy azon korbeli 
p o g á n y iró mondja: „ut Athanasiicondemnatio, illa 
auctoritate, quae principaliter in Episcopis Romanis, 
residet, robur accipiat." (Ammian. Marcell. L. XV. c. 7. 
Fleur. L. XIII. 19.) Miért is Julius pápa a' romai szék' 
tekintélyét mellőzött antiochiai zsinatban részt vett k e-
l e t i püspökökhez, már a'4-dikszázadban, ekkép irt : 
„Si Athanasius et Marcellus rei fuere, n o b i s omnibus 
scribendum erat, ut iudicium ab omnibus approbare-
tur An ignorare potuistis, consuetudinem postu-
lasse, ut nobis statim scriberetis, u n d e e t c a u s a e 
d e f i n i t i o p e t e n d a e r a t ? . . . Ad nostram Ecclesi-
am erat recurrendum.. . . Non hae sunt regulae, quas 
Paulus praescripsit, non haec patrum nostrorum Tra-
ditio est ; nova sunt omnia. Rogo, ut boni consula-
te ; propter utilitatem publicam scribo. QuodaReato 
Apostolo P e t r o didicimus, declaramus vobis ; et 
hoc ipsum ab universis ita cognitum esse credo, ut 
ne quidem hoc scribere necesse esse putassem, si 
quae facta sunt, non contigissent." (Fleury, Hist. 
Eccl. L. XII. $. XXV. ad Ann. 3 4 2 . ) így csak fel-
sőbb irhát alattosihoz, megsértett felsőbbségi jogai-
nak öntudatában. 'S az illy hatalmat gyakorló romai 
pápák közül hányat találunk a' görög liturgiái köny-
vekben i s , mint minden keresztény hivek által tisz-
telt szenteket, említtetni ! Az Albani cardinalis által 
kiadott görög Menologiumban (,Menologium Graeco-
rum jussu Basilii Imperatoris graece olim editum, 
munificentia et liberalitate SS. Domini nostri Benedi-
cti XIII. in très partes divisum, nunc primum graece 

et latine prodit, studio et opera Annibalis tit. S. d e -

mentis Presbyteri Cardinalis Albani etc. Urbini, 

1 7 2 7 . ' N. ivr.) sz. Linus (P. I. p. 166 . ) és Márton 

(P. I. p . 4 2 . ) Agathon ( l l .p .206 . ) Kelemen (P.I .p.210.) 

és Sylvester, (P. II.p. 7 8 . ) Hippolyt, (P. II. p. 1 4 4 . ) 

N.-Leo, (P. II. p. 2 0 1 . ) N.-Gergely, (P. III. p. 13 . ) 

Coelestin, (ill . p. 48 . ) Agapitus, (ill. p. 6 0 . ) István, 

(III. p. 1 9 0 . ) Liberius (ill. p. 2 2 1 . ) pápák legnagyobb 

magasztalással említtetnek; valamint a' romai kath. 

hitben élt 's meghalt számtalan vértanuk, hitvallók 

és szüzek is, sz. Benedek, Januarius, Elek, Cosmas és 

Damian^ Agatha, Anastasia, Agnes és többek ; kiknek 

rom. kath. hitökben, a' maival egészen egyezőben, a' 
keleti egyház annyira nem talált, 's talál ma is, leg-
kisebb kifogásra méltót, hogy őket kételkedés nélkül 
mutatja föl az igaz hit- és szent életben, övéinek, pél-

5 * 
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eljövend a' vigasztaló, kit én nektek küldök az Atyá-
tól, az igazságnak lelkét, ki az Atyától származik; ő 
bizonyságot tészen felőlem;" és ( 1 6 , 7.): „Ha én el 
nem megyek, a' vigasztaló nem jön hozzátok." E' 

dényképekül : többi között sz. Leo pápáról (febr. 1 8 -
dikán) azt hirdetve, mikép : „a' chalcedoni, hatszáz 
atyából álló zsinat összegyűjtetvén.. . telszett minde-
neknek, hogy mindaz, mit R o m á n a k s z e n t s é g e s 
p á p á j a , L e o m o n d a n d , helyeseitessék"; levelét „az 
igazhitüség' oszlopának" nevezvén ; ó't pedig csudá-
latra méltó atyának. „ 0 ' OavfAcíaiog ÔVTOÇ rraniç 
ílfÁUüV Akunv... Admirabilis iste Fater noster Leo, ob 
multas virtutes suas etcontinentiamatque puritatem 
Episcopus magnae Romae ordinatus, multa quidem 
alia virtutibus suis digna gessit; sed p r a e c i p u e in 
i i s , quae ad r e c t a m fidem pertinent, refulsit." 
Pedig N.-Leo magát sz. Péter' utódjának, 's legfőbb ha-
talma' örökösének lenni, a' legvilágosabban tanitá ! Sz. 
Péter és Pál' ünnepére mondott beszédében (Serm. 
LXXX1I. in Natali Apóst.) igy szólítva meg Romát,a' ke-
reszténység' fővárosát : „Isti sunt , qui te ad hanc 
glóriám provexerunt, ut gens sancta, populus electus, 
civitas sacerdotalis et regia, p e r s a c r a m b e a t i Pe -
tr i s e d e m c a p u t o r b i s e f f e c t a , latius praesi-
deres religione divina, quam dominatione terrena. 
Quamvis eiiim multis aucta victoriis, ius imperii tui 
terra marique protuleris; minus tarnen est, quod ti-
bi bellicus labor subdidit, quam quod pax Christia-
na subjecit." Sz. Leo mondta, saját fölszenteltetésé-
nek évnapján tartott beszédében : „De vestro itaque 
et ipse (Petrus) gaudet affectu ... probans ordinatissi-
mam totius Ecclesiae charitatem, quae in P e t r i s e -
d e Petrum suscipit, et a tanti amore pastoris nec in 
persona tam imparis tepescit h a e r ed i s ." (Serm. II. 
de nat. ipsius S. Leonis.) „Soliditas enim illius (idei, 
quae in apostolorumprincipe est laudata, p e r p é t u a 
est ; et sicut permanet, quod in Christo Petrus cre-
didit, ita permanet, quod in Petro Christus instituit... 
Manet ergo dispositio veritatis , ct beatus Petrus in 
accepta fortitudine petrae perseverans, suscepta Ec-
clesiae guberuacula non relinqiiit." (Serm. III. de nat. 
ips.) „Et tarnen de toto mundo un us Petrus eligitur, 
qui et universarum gentium vocationi, et o m n i b u s 
a p o s t o l i s , c u n c t i s q u o E c c l e s i a e P a t r i b u s 
praeponatur : ut quamvis in populo Dei multi sacer-
dotes sint, multique pastores, o m n e s t a r n e n p r o -
p r i e r e g a t P e t r u s , quos principaliter regit et Chri-
stus." (Serm. IV. de nat.) Igy tanított sz. L e o , 6 
Oavf,i«aiog ovrog nuTijo, „admirabilis iste pater no-
ster", nűkép a' görögök nevezik : ők is azt tartvári 
még akkor : „Credentes plenum esse rationis atque 
iustitiae, u t . . . per beatissirnum Petrum aposto-
lorum principem, sacrosancia Ecclesia Romana te-

szavakkal a' Szentlélek' küldését magának tulajdonítja 
a' Fiu Isten. Már pedig egyik isteni személy csak a t -
tól küldetik, mellytől származik ; azért az Atya nem 
küldetik, mert mástól nem származik, ugy mond sz. 

neret supra o m n e s t o t i u s m u n d i E c c l e s i a s 
p r i n c i p a t u m . " (Ep. LXV. Arelatens. ad S. Leon.) 
Megváltozott-e azóta az ur Jézus' tanítása ; hogy ma 
már nem tetszik a' keletieknek azt hinni,mit atyáik, szá-
zadokon át igaznak vallottak ? Nem a' kath. hit vál-
tozott ; hanem ők változtak : e' hitet elhagyván ; 's 
az, a ki őket elitéli , saját liturgiájok. Ez tesz elle-
nök bizonyságot, midőn sz. Sylvester pápáról vall-
ják, hogy ő téritette meg magát N.-Constantint is. 
„Constantinum Magnum, qui primus Imperator Chri-
stianorum fuit, ad fidetn Christi adduxit , TTQOÇ rrjv 
l'IG XQIÇOV NIÇIV WDI'IYTJGE, sacroque baptismate le-
prám corporis eius, simulque animaesordes mundavit; 
auetorque eidem fuit , ut destruetis idolorum, daemo-
numquefanis, templa nomini Christi, Deique nostri,Dei-
parae, Sanctorum Apostolorum ac Martyrum excitaret. 
Sed et Byzantium usque secutus Imperatorem, complu-
res salutari doctrina imbuit." (Monolog. P.II. p. 7 8 . ) 
Tehát maga a' constantihápolyi görög egyház és bi-
rodalom is, egy romai pápának köszöni hit általi meg-
világittatását; 's arról méri mégis vádolni apostolát, és 
az ez által hirdetett hitnek utóbbi,tántorithatlan védőit, 
hogy ők tévelyegnek ! 'S hogy tévelyeg a' n a g y és 
sz. Gergely, Ilccxa Piój.it]q ... rtàotiç rtaideictç, xai 
ypcccpijg l'/AnEiçoç, „in omnibus doctrinis etscriptu-
ris versatus"(Menol. P. III. p. 13.); kit a'görög egy-
ház is szentnek, angyalok' látogatásával megtisztelt-
nek 's csudatévő hatalommal bírónak vall ; 's ki aJ 

romai szék'e l sősége-és a'kath. tanítás' szeplőtelensé-
gének valamint egyik leghatalmasb támasza volt élté-
ben, ugy legerősebb védője marad irataiban, a' görög 
nyelvre is leforditottakban. Vagy pedig a' Menologium-
ban is olly méltán dicsért sz. Coelestiri pápa tévelygett, 
k i : „per epistolam dogmaticam o r t h o d o x a v e r i -
t a t e p l e n a m, bTtiçolîiç; öoyuariy.ijg nb'jçovç, 
oQdoSo'S,ias, quam ex urbe Roma ad Synodum Ephe-
sinam misit, impium N e s t o r i u m " (ismét con-
stantinápolyi görög patriarchát l) „prostravit, a.c 
blasphemantem in Dei Filium et in Deiparam', ex or-
thodoxorum Ecclesia eiecit. Deinde vero et aliisDe-
cretis O r i e n t a l e s Ecclesias hac pestilentissimalue 
liberavit." (Meriol. P. III. p. 4 8 . ) Vagy ama'sz. Aga-
pitus , ki Constantinápolyban is olly tiszteletben tar-
tatott , hogy: „et AnthimumTrapezuntisEpiscopum, 
Constantinopolitano throno incubantem, ac Eutychi-
ana haeresi imbutum e j e c e r i t , et illius loco san-
ctissimum Menam ordinaverit." (P. III. p. 6 0 . ) Őket, 
kik a' keleti egyházat, ennek saját vallomása szerint is, 
az eretnekségek' mételyétől tisztogatni olly sokszor 



3 7 

Ágoston. l 6) Tehát valamint bizonyos, a' szent-irás' 
idézett szavaiból, hogy a' Szentlélek az Atyától szár-
mazik , ugy bizonyos az is, hogy a' Fiútól is vagyon ere-
dete; 's ha Fiútól küldetik, mint a' szent-irás bizo-
nyítja, származik is a' Fiútól : igy okoskodik sz. Atha-
náz Serapionhoz irt levelében, ugy mond Ganóezi l7). 
Szent János evangelista (16 , 1 3 . 's köv.) mondja : 
„Mikor pedig eljövend amaz igazságnak lelke, megta-
nít titeket minden igazságra; mert nem szól ő magá-
tól, hanem valamiket hall, azokat szólja, 0 engem 
megdicsőitend, mert az enyimből veszi, és hirdeti nektek. 
Mindenek, valamik az Atyáé, enyimek. Azokáért 
mondottam, hogy az enyimből veszi, és hirdeti nektek." 
Ugy szinte Mát. 10 , 2 0 . a'Szentlélek az Atya' lelkének 
neveztetik, e' szavakkal : „Nem ti vagytok, kik szóla-
tok, hanem az Atyátok' lelke, ki bennetek szól." Apóst, 
csel. 1 0 , 7. pedig J é z u s ' l e l k é n e k ; Rom. 8, 0 . 
K r i s z t u s ' l e l k é n e k ; Galat, 4 , 6 . a' F iu ' l e l k é n e k 
mondatik. Az Atya'lelkének kétségkívül azért monda-
tik, mert az Atyától származik. Mivel pedig a ' F i u l e l -
k é n e k is mondatik, következik, mikép a' Fiútól is 
származik. — A' szent-irás bizonyítja, hogy Krisztus, 
midőn föltámadása után a' Szentlelket, az apostoloknak 
adta: „Reájok lehelt, és monda nekik : vegyétek a' 
Szentlelket." (ján. 2 0 , 2 2 . ) Már a' ki lehel, hogy a' 
Szentlelket adná az apostoloknak, az valóban erede-
téül nézendő a' Szentléleknek ; mert valamint a' lehe-
let a' szájból származik, ugy a' Szentlélek is a' Fiútól. 
,Ha csak ő tőle nem származnék', igy szól sz. Ágos-
ton, Maxim, ellen irt II. könyv. 14. r., ,nem mondaná 
tanítványainak: vegyétek a' Szentlelket.'Halljuk a' gö-
rög atyáknak e' tárgyra vonatkozó bizonyságait. Sz. 
Athanáz, alexandriai püspök és patriaraha, ki 3 7 1 . 
halt meg, ismeretes Symboluinában, a' Szentlelket az 
Atyától és Fiútól származónak erősiti. Ugyanezen szent 
atya az arianusok ellen irt 4-dik beszédében azt mondja : 
„Nap az Atya, fény a' Fiu, 's világosság a' mind ket-
tőtől származó Szentlélek." Aranyszájú sz. János con-
stantinápolyi patriarcha, ki 4 0 7 . halt meg, (Homil 1 . 
de Symbolo) mondja: „Ez az Atyától, és Fiútól szár-

valának kénytelenek,—őket meri ugyanezen, annyi-
szor tévedésbe esett egyház, hithagyással vádolni ! 
A' tanítvány, szenteknek vallott tanítói fölött tör 
pálezát ! Szerk. 

,B) A' Szentháromságról irt 4-dik könyv. 1 9 . részében. 
17) ,A' Credonak vagyis az Apostolok' vallásának ma-

gyarázatában. Nagy-Várad, 1 7 8 0 . 4 9 5 . 1. 

mazó Szentlélek;" és (a' 2-dik Homil.): „Ezen Szent-
lelket az Atyával, és Fiúval egyenlőnek mondjuk, 's az 
Atyától és Fiútól származónak." Alexandriai Cyrill, az 
egyptomi egyházak' nevében, Nesíorius constantiná-
polyi patriarchának írja : ,,A' Szentlélek az igazság' 
lelkének neveztetett, az igazság pedig Krisztus; és igy 
valamint az Atyától, ugy a' Fiútól is származik." Sz. 
Cyrillnak e' levelét az ephesusi ( 1 3 1 . ) a ' chalcedoni1S), 
a' 2-dik ( 5 5 3 . ) és 3-dik (ííSO. évben tartott) con-
stantinápölyi zsinatok is helyeselvén, megerősítették. I lor-
misdas görög születésű, 6-dik századbeli romai pápa, 
Justinián romai császárhoz intézett levelében ezt írja : 
„köztudomású dolog, hogy a' Szentlélek az Atyától, 
és Fiútól származik." Illy értelemben nyilatkozik sz. 
Vazul görög atya is. A' florenczi zsinatban jelen volt 
görögök a' Szentléleknek az Atyától és Fiutóli szárma-
zását (ephesusi Márkot kivéve) szinte elismerték. ,Quid 
adhuc indigemus testibus'? mondhatnók tehát mi is görög 
nem-egyesült atyánkfiainak : „Ne transgrediaris terminos 
antiquos, quos posuerunt Patres tui. " (Példab. 2 2 , 
28 . ) Pünkösd' napján igy énekelnek ők is : „A* Szent-
lélek tüz lévén, a' tűztől (azaz: Fiútól) származik." 

A' purgatórium vagyis tisztitó-tüz' létezését a 
következő adatok bizonyítják : Krisztus urunk Máténál 
(12 , 3 2 . ) azt mondja: „Ki a' Szentlélek ellen szól , 
meg nein bocsáttatik neki, sem ezen a' világon, sem a' 
jövendőben." Tehát a' jövendő világon létez valamelly 
neme a' bűnök bocsánatának; tudnillik a' büntetések 
viselésének tartozására, 's az e' tartozás' elengedésére 
nézve, mennyiben azokért eleget szenvedhetni, mond sz. 
Ágoston. (De Civitate Dei. L. XXI. 2 4 . ) Szent Pál 
apostol (1. Korinth. 3, 1 5 . ) mondja: ,,Ő pedigüdve-
zülend, de csak mintegy a' tüz által." A' pokolnak tüze 
által nem üdvezülhet: mert onnan nincs szabadulás; t e -
hát bizonyára a' ,purgatórium' tüze által. Igy értelme-
zik e' helyet Origenes, sz. Vazul, Jeromos és sz. A m -
brus. Továbbá, Krisztus urunk sz.Máté' evangéliumának 
5-dik részében, olly helyet emlit, mellyből poeniten-
tia nélkül a' bűnös ki nem szabadulhat ; „donec reddas 
novissimum quadrantem"; tehát ha tartozását lerovand-
ja 's letisztitandja, mégis kiszabaduland. A' florenczi 
zsinat a' purgatórium' létezését nyilvános szavakkal iga-
zolta ; valamint később Gennadius constantinápolyi p a -
triarcha is, ki a' florenczi zsinatban mint theologus j e -

l s) E' zsinatban kiáltanak igy föl a' görög atyák, Leo 
pápának Flaviánhoz irt levelére: „ P é t e r Leo által 
szólott." Tartatott pedig 451-dik évben. 



3 8 

Hogy az Oltári-szentségben kovásztalan kenye-
ret is haszálhatni, azt a' szent-irás világosan bizonyítja ; 
hol írva van, hogy Krisztus urunk kezébe vevé a' ke-
nyeret (Mát. 2(1. Márk. 1 4 . Luk. 22 . ) ; melly kétség 
kivül kovásztalan vala: minthogy akkor a' zsidók' há-
zaiban nem találtatott kovászos kenyér. (Deut. IG . 
Exod. 12 . Levit. 2 3 . ) Egyébiránt a' florenczi zsinat 
is nyilván tanitja, hogy mind a' kovászos, mind a' ko-
vásztalan kenyérből Krisztus' teste lészen a' megszen-
telés által. ,Helyes volt tehát a' romai hit régen, és az 
most is', mond nazianzeni sz. Gergely: 's mit Apaffy 
mondott, ugyanazt mondhatja minden nem-egy. görög 
és oláh: „Mi oka, hogy mi magyarföldi oláhok nem azon 
religioban akarunk élni, mellybon István első királyunk 
alatt éltünk? Miért vagyon nekünk, egy törzsökből szár-
mozottak-, egy városban, egy háznál nevelteknek kü-
lön nevezetünk, külön igyekezetünk"? ,Egyébiránt, a 
mint imádkozol, ugy üdvezülsz.' „Pécsett a' jezuiták 
1 0 0 0 . forintot fizettek Mehemed pasának, hogy há-
borgatlanul maradhassanak; protestáns és görög (akkor 
már nem-egyesült) atyjokfiai is szintannyit ígérvén, ha 
a' jezuitákat karóra füzendik a' törökök." (Dr. Lányi, 
Magyarföld egyháztörténetei. Austria-házi korszak. II. 
kötet.) Mit Mátyás főherczeg mondott, most is áll az : 
,,a' vallási szabadság mellett", ugy mond, „enyészik az 
eleven vallásosság." (Ugyanott, 5 0 . lap.) Némelly ma-
gyar irók szeretik a' görög nem-egyesülteket ó-hitüek-
nek nevezni ; kiknek szépen megfelel Ganóczi, idézett 
munkájában; hol azt mondja: „Ennek a' tévelygésnek" 
(mellyet, a' mint fönebb érinti, 1 0 5 4 - b e n , tehát sz. 
István magyar király' kora után, ama' gonosz akaratú 

len volt, 's írásaiban ephesusi Márk' tévelygéseinek 
alaptalanságát világosan megmutatta. A' görög nem-
egyesültek ezen tisztító hely' létezése felől, az idézett ,Mo-
litevnik' czimü szertartásos könyvükben nem is kétel-
kednek : hol a' pap kérdésére ekkép felel a' görög 
nem-egyesült vallásra térő protestáns : „Hiszem, hogy 
három hely van , mellyekben a' megholtak' lelkei tar-
tatnak: 1 - ső hely a' szenteké, kik mennybe mennek, 
és Krisztussal uralkodnak ; kiket, mint érettünk Isten-
nél esedezőket, illő tisztelni és segítségül hivni... 2-dik 
hely a' hittelen pogányoké, eretnekeké, 's a' pogányul 
élt, és poenitentia nélkül meghalt keresztényeké, 's ezeké 
a' pokol és a' gehenna' tüze , stb. 3-dik hely azon 
meghalt emberek' lelkeié, kik bűneiket ugyan megbán-
ták, de siettetvén őket a' halál, azokért eleget nem 
tehettek ; melly lelkekért az egyház, Krisztus' vérnélküli 
áldozatával, imádsággal, böjttel, adakozásokkal, és más 
jó cselekedetekkel engeszteli meg az Istent. " Továbbá, 
ugyanazon protestáns így felel : „Hiszem, hogy az isteni 
liturgia áldozatul mutattatik be Istennek az elevenek-, 
és holtakért." Egyébiránt in praxi maguk a 'görög nem-
egyesültek is elismerik és vallják a' purgatórium' léte-
zését ; mivel a' megholtak' lelkeiért ők is liturgiát szol-
gálnak és szolgáltatnak; még pedig nagy számmal. 
„Szent tehát , és üdvességes gondolat a' halottakért 
imádkozni, hogy a' bűnöktől feloldassanak." (ll. Mak-

kab. 12, 4 6 . **) 

**) A' tisztító tüz felőli kath. tanítást, a' keleti schism, 
egyház, csak a' legmélyebb tudatlanságot eláruló kö-
tekedési viszketeg által bántva kárhoztathatja; valamíg 
saját symbolumaiban olly helyek fordulnak e' tárgyat 
iletőleg elő, minőket a' ,Rel. ésNev.' 1 8 4 3 . 1 1 . 1 1 5 . 
I. idéztünk; 's minőketmég nagyobb számmal is idézhet-
nénk, haugyan szükséges volna. így, hogy csak egyet 
mutassunk föl a' sok közül például, D o s it he us, je-
rusalemi schism, görög patriarcha ( 1 6 7 2 — 1 7 0 6 . 
e . ) , a' romai katholicusoknak legnagyobb ellensége, 
azoknak a' sz. városbóli kiűzője, 's vele az 1 6 7 2 -
ben tartott jerusalemi zsinat, ezen (mint magát ne-
vezi): aöTtlg ÔQdoSo^iaç «rroÀo/ta, a' maga hit-
vallásában (Decret. XVIII.) ekkép nyilatkozik : „Eo-
rum vero, qui peccatis impliciti non in desperatione 
defuncti sunt, (/«} èv anoyvw<iu ànôdti^rjaavTaç,) 

sed quos adhuc superstites poenituit at nullum fece-

runt poenitentiae fructum, lacrimas videlicet effun-

dendo, genibus flexis in orationibus vigilando, semet 

ípsos afílictando, pauperes recreando, suam denique 

tum in Oeum, quum in proximum caritatem oper i -

b u s demonstrando, quae et Catholica Ecclesia recte 

a b i n i t i o S a t i s f a c t i o n e s , (a xal ixavoxoiqoiv xa-

Iwç ?) xadoXixt] lxxfo]GLa àrr' ocç/'l? uvo/naos,) 

horum, inquam, ipsorum a n i m a s credimus ad i n f e -

ros, stçadov, abire, ibique iustas pro iis, quae com-

misere peccatis, poenas sustinere, at suae tarnen ex-

hinc futurae liberationis esse conscias et ab summa 

bonitate per sacerdotum orationes, et eleemosynas, 

quas pro defunctis eorum propinqui faciunt, liberari. 

Ad hoc vero potissime valet i n c r u e n t u m Missae 

sacrificium, qud peculiariter singuli pro consangvi-

neis defunctis, catholica vero et apostolica Ecclesia, 

quotidie pro omnibus aequaliter facit." (L. Kimmel, 

Libri Symbolici Ecclesiae Orientalis. Jenae, 1 8 4 3 . ' p . 

4 6 3 — 4 . ) Valóban, illy nyilatkozatok után meg kell 

róla minden részrehajlatlan embernek győződnie, hogy 
valamint az eretnekségeket és szakadásokat egyedül 
a'sértett gőg és kevélység csinálják, ugy azokat hosz-
szabb ideig föntartani csak a' tudatlanság, és a' té-
vedését megismerni vonakodó álszégyen képes. Szerk. 
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bará tból lett constantinápolyi patr iarcha, Ccrulár Mihály 

hozott ú j ra v i l ágosságra )„köve tő i a ' g ö r ö g ö k , kik m a -

gukat ó-hi tüeknek hamisan nevezik ; holott pedig mind 

a' szent-írással , mind pedig a ' deák, és görög szent a tyák ' 

tanításával nyilvánságosan ellenkezik." E g y mult s zá -

zadi könyvben ez áll a ' g ö r ö g nem-egyesü l t ek rő l : „ita 

puto, multos, imo plerosque para tos esse, m u t a r e s e n -

tentiam, et meliora capesse re consilia, si de e r r o r e s u o 

dedocean tu r ; salus enim ae te rna praes ta t omnibus b o -

nis hu jus saeculi ." Ha a' manichaeusok ' tévelyeiből a' 

rom. kath. hitre t é r t sz. Ágoston, meg té résének okát 

imígy irta l e : „Multa s u n t , quae in Eccles iae Catholi-

cae gremio m e justissime t e n e n t : tenet consensus p o -

pulorum, a tque gentium, t ene t auctoritas miraculis in-

choata, spe nutri ta, chari tate aucta , ve tus ta te firmata: 

tenet ab ipsa s ede Petri apostol i , cui p a s c e n d a s oves 

Dominus commendavi t , u s q u e a d p r a e s e n t e m Ep i scopum 

successio s ace rdo tum" : mennyivel könnyebben ,mer t még 

több és sulyosb okoknál fogva t é rhe t a' rom. kath. a n y a -

szentegyház ' kebe lébe egy ollyan, kinek b á t r a n m o n d -

hatni és tanácsolhatni, h o g y : „interroga P a t r e m tuum, 

et annunciabit tibi, ma jo re s tuos, e td icen t t ibi ." ( l )eutor . 

3 2 . ) Bezá rom tehá t igénytelen soraimat Je remias p r ó -

fétának ezen szavaival : „S t a t e super v i a s , e t videte, 

et interrogate de semitis antiquis, quae sit via b o n a , 

e t ambula te in e a . " Pappfa lvay András . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 
(Fejedelmi kegy.) 0 csász. 's ap. kir. fölsége, f. évi január' 

26-dikáról kiadott legfelsőbb határozatánál fogva, Majer 
István esztergomi fő-egyházmegyei áldozópapnak, 's az ot-
tani mesterképző intézet' tanárának, a' képezdék' használa-
tára, általa készített, ,Liturgika' czimü pályamunkáért! juta-
lom' fejében, a' kir. egyetemi nyomda' pénztárából, n é g y 
s z á z pengő forintot kegyelmesen engedvényezni méltóz-
tatott. 

O r o s z b i r o d a l o m . 
Sz.-Pétervár, jun. 2 6 . „Mig az orosz-görög egyház 

legújabb időben más keresztény és nem-keresztény vallá-
sok' követői közül számos hiveket nyer:" (de milly utakon!) 
„néhány évtized óta, a' belső szakadások által, tetemes 
veszteséget is szenvedett. E' s e c t á k ' számát több mint 
h a r m i n e z r a teszik. Többen közülök, hogy vallásos véle-
ményeikben ne háboríttassanak, utóbbi években, a' Kauka-
zon tuli tartományokba költöztek ki. Ezekhez most fölhí-
vás intéztetett, miszerint azon esetre, ha tettöket megbán-
va, az anyaegyház' kebelébe visszatérendnek, s ezt ille-
tőleg az ottani orthodox hitű papoktól bizonyítványokat 
mutatnak elő: b á r o m e g é s z é v r e , m i n d e n a d ó t ó l i 

mentességgel mehetnek illető kormánykerületeikbe vissza," 
(a' kath. és prot, földnépet elcsábított csalétek' erejét te-
hát a' sectariusokon is szándék megkísérteni) ,,'s itt a'vá-
rosi és falusi községekben, még ezek'nem-tetszésének ese-
tére is , azon czéhekbe vétethetik föl magukat, mellyekbe 
belépni kedvök tartandja. E' határozatot még a' Kaukazus-
ba v é t s é g e i k é r t száműzött sectariusok is hasznukra 
fordíthatják ; azonban ők mégis az emiitett előjogokkal élni 
nem fognak." (Alig. Zeit.) 

H i i f ii z é r. 
Spanyolországi tudósítások szerint, jun. 20-dikán 

mult ki Alicante városában, ő eminentiája, Cienfuegos-y-
Jove-Llanos Xav.-Ferencz , sevillai érsek, presbyter-cardi-
nalis, életének 81-dik esztendejében. A' boldogult 1 7 6 6 -
ban, mart. 14-dikén született, 's a' bíbornoki méltóságra 
XII. Leo pápa által, 1826-diki mart. 13-dikán emeltetett, 

Diepenbrock Melchior boroszlói herczegpüspök, ki a' 
bérmálás' szentségének kiszolgáltatása végett, Liegnitz és 
Schweidnitz' vidékét is meglátogatá, az ágostai ,Allg, Zeit,-
ban közlött tudósítások szerint, „ama' nyilvános hódolati 
bizonyítványokban, mellyekben ottani mulatásának ideje 
alatt részesült, félreismerhetlen jeleit tapasztalá azon elis-
merésnek, mellyel magas hivatalának áldásos eredményű 
teljesítése a' hívek által fogadtatik." A honnan, csak annál 
„kebellázitóbb" lehet „a'nemeslelkű egyházfejedelemnek a' 
dissidensek' egyike által tett azon szemrehányás, hogy a' 
főpásztor,, kegyes adományainak osztogatásában, a' szüksé-
get szenvedők közt a' vallásbeli különbségre nincs semmi 
tekintettel." (A. Z.) Valóban csudálatos, hogy épen korunk-
ban kell egy kath. főpásztornak illy szemrehányást is hal-
lania. Különben régi, fölöttéb régi tapasztalás mondotta sze-
retett Üdvezitőnkkel : „Cui ergo similes dicam homines 
generationis huius ? et cui similes sunt ? Similes sunt puc-
ris sedentibus in foro, et loquentibus ad invicem, et di-
centibus : Cantavimus vobis tibiis, et non saltastis, lamen-
tavimus vobis et non plorastis." (Luk. 7 , 31 . ) Tegyen 
bármit egy kath. főpásztor, tetteinek gáncsolóira minden-
kor fog akadni : 's ha hogy eddig követett bánásmódját el-
lenkezővel cserélné is föl, megszólói azért nem hiányoz-
nának; sőt épen azok' soraiból kerülnének ki legnagyobb 
számmal, kik őt és müveit jelenleg a' legszeretetlenebb kí-
méletlenséggel ócsárolják. 

Mióta Lipp dékán ur a' káptalannak ráesett választását 
elfogadta, irja a' ,Donaubote', egyetlen nap sem igen mú-
lik el, a' nélkül, hogy az ország' különféle részeiből, papi 
küldöttségek nem jelennének meg nála, tisztelet' okáért : 
mi a' kath. clerusnak az ujonválasztott főpásztor iránti ro-
konszenvét örvendetesen tanúsítja. Azonban a' milly öröm 
a' megválasztottra nézve, ezen küldöttségek' nyilatkozatait 
elfogadhatni, szintolly megnyugtató lehet, irja a' nevezett 
lap, a' tisztelgőkre nézve azon körülmény, hogy : „Lipp egy-
háztanácsnok ur azon kellemes hclyezetben érzé magát len-
ni, miszerint kinyilatkoztathatá, hogy a' legeró'sb, mert ki-
rályi szót bírja iránta zálogul, hogy az egyház és status 
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közti valamennyi viszonyok a' mindkét részt igazságos te-
kintetbe vevő módon fognak szabályoztatni." (Lipp dékán 
ur, a' ,Sion' szerint, 1 7 9 5 . mart. 2 4 . született, és 1 8 1 9 -
ben pappá szenteltetvén, azon idő óta folytonosan Ehin-
genben hivataloskodott; részint gymnasiumi tanítóságot, 
később igazgatói tisztet is, viselvén ; részint pedig, két év 
óta, a' városi plebánosságot vállalván el, 's a' legnagyobb 
buzgósággal pásztorkodván.) 

Münster, jul. 1. Épen most értesittetünk a' két óra' 
hosszáig tartott püspökválasztási szavazat' eredménye fe-
lől. A' megválasztott egyén, mikép a' tudósítást sóvárogva 
tfárt nép örvendezéssel hallja: M ü l l e r János-György ur, 
1 8 4 4 óta trieri fölszentelt püspök; kit a' székes-káptalan 
ő felségének, a' királynak megegyezésével, szemelt ki főpász-
torául. Az ujonválasztott, valamint vallásos buzgalma, ugy 
tudományossága által is legnagyobb mértékben magát kitün-
tetett, 's férfi korának teljes erejében álló ( 4 9 éves) egyén. 

A' mainzi püspök, K a i s e r Péter ur'tiszteletére, jun. 
28-dikán, mint névnapjának előestvéjén, egyszersmind 
püspöki székfoglalásának 12-dik évnapján, pompás fáklyás 
menet tartatott: mellyben nem csak a'polgárság vön részt, 
hanem a' legfőbb rendű 's rangú méltóságok is képviselve 
valának ; élőkön maga a' főtörvényszék' elnöke is szemlél-
hető lévén. A' megtisztelt főpásztor megható beszédet in-
tézett a' néphez; mellyre végül püspöki áldását adta. Ez 
ünnepély legjobb válasz a' polgárság' részéről, azon hosz-
szas erőködésekre, mellyek bizonyos oldalról, a' dissiden-
seknek Mainzbani meghonosítása végett történtek. 

Németország' több részeiben, jelesül a' hesseni nagy-
herczegségben, a' testgyakorló társulatoknak (Turnverein) 
political czélokkal összekötött iránya, legújabban igen is vi-
lágosan kitűnővé kezdvén válni, az illy társulatok minde-
nütt föloszlattatnak, 's ujak'alakítása törvényes büntetések' 
íerhe alatt tiltatik. A' ,liberális'szellemű nevelési rendszer-
nek ismét egy magasztalt ága bizonyult e' szerint oly-
lyannak, melly (nem ugyan természeténél fogva: mert a' 
testgyakorlás magában véve, bizonyosan hasznos és jó do-
log; hannm az azt rossz czélokra használni kivánók' visz-
szaélése miatt,) csak mérges gyümölcsöket képes az általa 
boldogittatni remélt emberiségnek teremni. 

A' berni egyetemnél indítványozott kath. hittani kar 
fölállítását illetőleg, a' kormánytanács tagadólag nyilatko-
zott. (A. P. Z.) 

St.-Gallenből írják, hogy az olly sok esztendeig húzó-
dott püspökség-fölállitási Ugy, az uj püspöknek jun. 29-dikén 
történt fölszentelésével, szerencsésen befejeztetett. Az ez Un 
nepélyre összegyűlt vidéki ncp'számátl 5 — 2 0 e z e r r e teszik. 

Azon erőszakoskodások meggátolására, mellyeket vallás 
talan emberek Francziaországban a' buzgó kath. plebáno 
sokon elkövetnek, hogy a' hitnélküli 's rossz katholicusok 
tói megtagadott egyházi eltemettetést az egyháztól kicsikar 
hassák, a belügyek ministere a' pecsétőrrel egyetértve, va 
lamennyi megyei főispánokhoz hivatalos körlevelet intézett; 
mellyben az utóbbiaknak tudtukra adatik, hogy minden olly 
rendszabály, mellynek czélja a'kath. egyházat az őt e g y e 

dül é s k i z á r ó l a g illető jogokban, ugy mint a' tanítás-, 
egyházi fenyíték- és imádsági rendnek szabad elintézése- és 
gyakorlatában korlátozni : már magában és föltétlenül akkép 
tekintendő, mint megsértése a' status' alaptörvénye által a 
kath. egyház' részére biztositott jogoknak. A' polgári ható-
ság, mondatik a' körlevélben, semmiképen sincs rá föl jogo-
sítva, hogy egy olly egyént, kitől a' clerus az egyházi el-
temettetést megtagadta, ebben erővel részesittetni kíván-
jon. Egy illy eljárás ugyanis nem volna egyéb, mint meg-
fosztása a' papnak azon szabadságától, mellyel neki papi 
foglalkozásainak gyakorlatában birnia szükség. A' megyei 
főispánok ennél fogva komolyan odautasittatnak, hogy az 
egyházi temetés' megtagadtatásának esetében, a polgári 
hatóságok, a vallásszabadság elve iránti tiszteletből, s te-
kintve a' cultusok törvényes függetlenségét, átalában min-
den, e' szabadságot és függetlenséget megszorító cselekvé-
nyektől tartózkodjanak ; semmikép sem engedvén meg, olly 
szertartásokat használtatni, mellyek valódi czéljoktól eltá-
volíttatva, nem egyebek, mint a' papnak lelkismeretén el-
követett erőszakoskodások és nyilvános botrányok. (A.P.Z.) 

A'florenczi ujonkeletkczett politicai hírlap, a' ,L'Alba', 
igen jól jellemzi korunk' önző, 's egyedül pénzkeresetre 
irányzott industrialis szellemét 's miveltségét. (?) .Milly 
szomorú látvány', irja a' nevezett lap, ,e' pillanatban a' 
magát egészen kereskedői nyerészetnek adott Francziaor 
szág'l (Hát Anglia; hát Németország, s csaknem egész Eu-
ropa?) ,A' nemesség' hübérsége elhullott az 1789-diki 
bárd alatt ; de helyébe egy sokkal kérlelhetlenebb, sokkal 
önzőbb uraság lépett, a' p é n z ' uralkodása. A' status' nagy 
ügyei nem intéztetnek el többe a' hűbéri, hanem a' pénz-
csarnokokban. Minden ember nagy házat akar vinni, meg-
gazdagodni, egy napon milliókat akar szerezni. Az anyagias 
szenvedélyek' mámorában elnémulnak a' felsőbb érzelmek, 
ellankad a' lélek' ruganyossága, tönkre jut az erény. Fran-
cziaország' példája szolgáljon intésül Olaszországnak. Ám 
szerezzünk anyagi hasznokat is hazánknak, mert az ember 
nem csupán szellem : de még inkább iparkodjunk részére 
erkölcsi hasznokat nyerni ; mert az ember nem csupán 
anyag: és azon legyünk, hogy az erkölcsi hasznok mindig 
fölülmúlják az anyagi nyereséget. Az arany magában nem 
teszi a' népek' boldogságát; a' gazdagság- és erény közt a' 
nemes gondolkozású einber' választása habozó nem lehet. 
Elégedjünk meg a' spartaiak 's hajdani romaiak' szegény-
ségével; 's a' persák és sybariták' kincseire ne vágyódjunk. 
Gincinnatus' ekéje jobb, mint Darius' koronája; 's Dante' sze-
génysége többet ér Aretinus' gazdagságánál. A' kereske-
dési szellem az önzés' mérgét önti a' társaság' ereibe ; 
megdermeszt mindent, a' mi nagy és nemes ; a' nemzeti-
séget megsemmisíti ; a' művészeti müveket rőf, a' szellem' 
müveit font-számra méri. Előtte a' nemzetek puszta szá-
mok, s a' nemzetek' vezérlése merő számvetés. A' kettős 
könyv'vitelén és váltókon kivül más irodalmat nem ismer ; 
csatatéré a' börze , hadimestersége az agiotage, diadalmai 
a' nemzetek' vagyonának elnyelése. Becsülete pénz, boldog-
sága pénz, és pénz egész dicsősége.' (B. II.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. —• Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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Megjelenik e' lap hetenkii.t egy-egv ivén kétszer. csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté 's a' hetenkint egyszer 
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loknál , ugy a' szerkesztőségnél is , Budán a' várban . sz. György' térén , gr. Teleki-házban , 's Pesten Hartleben és Altenburger 

könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM : A' Protestantismus-, mint az észvallás és arany-
szabadság' képviselőjéről. Danielik János. -—- Főpásztori 
körlevél. — Egyházi tudósítások. 

A3 p r o t e s t a n t i s m u s- , 
mint az ,észvallás és arany-szabadság'képviselőjéről. 

Mondani szokás, hogy a' tekintélyek' ideje lejárt; 
én pedig azt mondom, hogy nem a' tekintélyek', hanem 
az üres, fellengző szavak' ideje járt le. Ismeretesek a' 
nagyszerű elogiumok, mellyekkel a' protestantismus, 
mint egy uj, boldogabb, lelket és szivet emelő életnek 
eszközlője, nagy bőségben és számos variansokban vi-
lágszerte elhalmoztatott. Hála az égnek ! időket élünk, 
mellvekben a' történetírás' terén tett szorgalmas és lel-
kismeretes búvárkodások' következtében, semmi sem 
könnyebb, mint ezen magas dicsekvéseket saját , valódi 
értékökre leszállitni. Illy leszállítási operatiót akarok 
megkísérteni magam is jelenleg; még pedig egyikén azon, 
bármilly fönnen hangzó, de azért üres, és valósággal meg 
nem egyező mondatoknak, mellyekkel a' protestantis-
mus' kérkedési szelleme szóvirágtárainkat gazdagította. 
Hctényi az idei ,Protestáns lap' 8 - , 9 - és 1 0-dik szá-
maiban, a' bibliának ó- és «újkori használatáról ér te-
kezvén, többi között a' 170-d ik hasábon azt mondja : 
hogy „az i g a z katholicismus", mint melly ,,a' szüksé-
ges rendegység és positivismus' eszméjét testesiti meg", 
csak ugy tényezője a'kereszténységnek, mint „az i g a z 
protestantismus,melly az é s z v a 11 á s é s a r a n y - s z a -
b a d s á g ' k é p v i s e l ő j e . " Ez utolsó, korunkban olly 
bájos zengzetü szavak, mellyek szabadelvűink előtt még 
mindig csalhatlan axiómaként tűnnek föl, gondolám ma-
gamban , megérdemlőnek, hogy rá alkalmas, szabad időt 
nyerve, leszállítási csekély képességemet rajtok megkí-
sértsem. Való, hogy Hetényi i g a z protestantismusról be-
szél; de ez engem vissza nem rettentett. Mert mellőz-
ve a' végtelen fogalomzavart, melly az idézett pa ra -
dox állításban rejlik, e' fölött még azt is igen jól tu-
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dom, hogy az olly elnevezésekkel, mellyek a' történeti 
téren létrejött, fejlődött és határozott alakot nyert tü-
neményeknek tulajdonai : eszményi, vagyis inkább me-
rő képzelődési,——minden esetre más, mint a' történeti 
igazságnak megfelelő,—fogalmakat összekötni, c sakug \ 
nem lehet, csak ugy nem szabad, mint nem lehet, és 
nem szabad a' vizet tűznek, 's a' koszorús ministert 
persa schachnak, vagy tripolisi deynek állítni. ' ) Azért 

') Krisztus urunk, a' csalhatlan igazság azt mondja, hogy 
két urnák szolgálni nem lehet: azonban Hetényinek 
illyes szolgálatra eilenállhatlan vonzalma van mégis. 
Lám ő az igaz katholicismust és az igaz protestan-
tismust egy massába compingálja, 's azonnal készen 
áll az igaz kereszténység ! 'S ő az illy compingálási 
modort olly igen szereti, hogy irántai elfogultságá-
ban, még a' legszembeszökőbb ellenmondásokon is tul 
teszi magát. Igy például a' nevezett lap' 196-dik ha-
sábján azt nyilvánítja, hogy ő, a',.hit' dolgában, ...a' 
s u p r a n a t u r a l i s t a i és r a t i o n a l i s t i c u s nézete-
ket e g y i ránt" méltányolja és becsben tartja! He-
tényi ur! .Zwei Ilerzen können nicht in einem Bu-
sen seyn'! Kettős, egymással ellenkező meggyőződés, 
ugyanazon kebelben, logicai lehetetlenség ; ez az ön-
tudat' egységét semmisitné meg ! 'S ezt ön igen is 
jól látszatott érezni ; mert, mintha megfeledkezett 
volna ezen bilateralis contestatiojáról, mindjárt utána-
teszi , hogy: „históriai búvárkodásnál c s u d á s néze-
teknek helyt nem" ád ! 'S igy egyetlen tollvonással 
túladott a' supernaturalismuson, mint mellynek alap-
ját egyedül ama' csalhatlan jelei az Isten' természet-
fölötti 's közvetlen közbeszólásának a' történetekbe, 
tudnillik a' csudák képezik ! Azonban csalatkoznék, 
ki azt hinné, hogy Hetényi ezt is amúgy igazán, és 
komolyan veszi. Mert a' 2 2 4 . hasábon olly „esemé-
nyekéről beszél, „minő például a Jézus' föltámadá-
sa; mellyek fensőbb forumuak, semhogy az ész' bí-
rálata alá tartoznának : mivel mellettök szól a' ke-
resztyénség' diadalmas elterjedése." Itt tehát helyt 
ád a' csudás nézetek- és eseményeknek ; mert ezek 
nélkül a' kereszténység' diadalmas elterjedését ki 
nem magyarázhatja: amott pedig, a' 1 9 6 . I., hatá-
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észrevételeim nem is azon, ugy nevezett,igaz', mellyről 
Hetényi szól, 's melly hogy millyen legyen, nem tu-
dom, hanem azon,történeti' protestantismusra, melly há-
rom század óta előttünk áll, működik, és annak nevez-
tetik, fognak vonatkozni ; 's ezen protestantismusról ál-
lítom én , hogy akár .észvallás', akár ,arany-szabadság' 
képviselője', nem csak soha és sehol sem, de sőt mind 
a' kettőnek, mindenütt és mindenkor, elvszerinti, hatá-
rozott ellensége volt. 

,Még soha sem alacsonyította le senki az embert 
annyira, mint Luther', ugy mond RilTel2 V, és én hozzáte-
szem : mint átalában a' reformátorok. Meg fogja nekem ezt 
engedni minden, ki ezek' tanrendszerét csak messziről 

rozottan erősítette, hogy azoknak történeti búvárkodá-
soknál helyt nem adhat ! Egészen hasonló ehhez az ész 
és tekintély felőli nyilatkozata. Hetényi egyszer egé-
szen a' tekintély' embere ; ugy hogy azt hinnéd, mi-
szerint ez embernek, hogy az észt kissé becsülni ta-
nulja, kath. leczkére volna szüksége. Ugyanis a ' 2 2 4 . 
1. azt kérdi : „az ész' ítélőszéke olly szilárdul áll-e 
már: hogy a' hit dolgában is illetékes bíró lehet-
ne"? De a' 2 2 5 . 1. már, valóban csudálatos meg-
gondolatlansággal, azt írja, hogy : ,,a' tudomány és föl-
világosodás' folyama föltartóztathatlan ; ésjőnekidők, 
midőn már a' t e k i n t é l y ' f e g y v e r e i v e l harczolni 
nem lehet. Ugyan valljátok meg, ki merné ezt tenni 
egy Eichorn, Semmler, Planck, Amnion, Stoltz, Pau-
lus, Carove és mások ellen" ? 'S ezt ismét ugyanazon 
ember, ki csak néhány sorral előbb azt nyilvánítot-
ta, hogy : vannak „események, mellyek fensó'bb fo-
rumuak, sem hogy az ész' bírálata alá tartoznának"! 
A' supernaturalisták, főképen a' katholicusok, nincse-
nek illy zavarban ; ők használják az észt, midőn ar-
ról van szó: hiteles-e a tekintély, vagy nem ; és 
használják a' tekintélyt, midón arról van szó : vall-
jon ez esemény, teszem Krisztus' föltámadása, meg-
történt-e, vagy sem ? . . . Vannak emberek, kik sem-
mit tökéletesen nem értenek, föl nem fognak. Ha ily-
lyes emberek'neveit azután hangoztatni, sőt koszorúkat 
is aratni látod őket kegyes olvasó, gondold meg, hogy 
ennek oka azon ravasz mesterségben rejlik, melly sze-
rint bizonyos iratokban a' legtarkább ellenkezetek is 
ollykép' összefűzetnek, hogy azokban maga' számára 
minden színezetű találjon valamit. A' fölületes, szak-
nem-értő bírálók az illy íróban könnyen egy, minden-
kinek a' magáét megadó, a' szélsőségeket bölcsen 
kiegyenlítő,"s fensó'bb ihletésű tudóst fognak szemlélni : 
pedig nem egyéb, mint chamaeleon ; egy Proteus, kit 
a' millyen alakban akarsz, láthatsz. A' ki minden akar 
lenni, az rendesen semmi. 

'-') Riffel, Christi. Kirchengeschichte der neuesten Zeit. 
1. Bd. 2 . Aufl. Mainz, 1 8 4 4 . 2 6 . 1. 

is ismeri. Luthernek fődogmája volt, az egyedül hit ál-
tal , minden hozzájárulásunk nélküli megigazulás. ,,A' 
keresztény ember," ugy mond ő (E- de capt. Babyl.), 
„bármennyi vétek által, még k é s z a k a r v a sem veszt-
heti el üdvességét : egyéb, ha hinni nem akarna. Sem-
mi más bün, egyedül a' hitetlenség az , melly miatt el-
kárhozhatok." Ezen elv szerint irta ő már 1 5 2 1 - b e n , 
Wartburgból, Melanchthonnak : „Légy bűnös, és vétkez-
zél erősen ; de erősebben higy, és örvendj Krisztus-
ban ; ki a' bün, halál és a' világ' legyőzője. Vétkeznünk 
k e l l , a'meddig itt vagyunk... Elég, hogy megismertük 
az Isten'gazdagságának dicsősége szerint a 'bárányt, ki 
elveszi a' világ' bűneit ; ettől el nem választ a' bün , 
e t i a m si m i l l i e s , m i l l i e s u n o d i e f o r n i c e m u r 
a u t o c c i d a m u s . " ( E p i s t . Dr. M. Luth, a Joan. Aurif.col. 
Jenae, 1 5 5 6 . T. I. p. 3 4 5 . ) Innen a Confessio Aug. is 
(De Justif. art. 4 . ) : „Taníttatik", ugy mond, „hogy az 
emberek Isten előtt, érdem- vagy tetteiknél fogva meg 
nem igazulnak ; hanem megigazulnak ingyen, Krisztus 
miat t , a' hit által: midőn hiszik magukat kegyelembe 
vétetni 's a' bűnöket megbocsáttatni Krisztusért, ki ha-
lála által a' mi bűneinkért eleget tett."5 ') Hasonlólaga' 
Solid. Deci. szerzői (ill. de fide. Justif. 15 . ) : „a hit 
által", mondják, „Krisztus' engedelmessége miatt, iga-
zaknak nyilváníttatnak és tartatnak"; (tudnillik a'hivők,) 
„habár megromlott természetük' tekintetéből, b ű n ö s ö k 
l e g y e n e k é s m a r a d j a n a k is, valamíg e' halandó 
testet körülhordják." Magát a'megigazulást már a' I l -
dik §-ban akkép értelmezvén, hogy megigazulni any-
nyit tesz : „mint valakit igaznak nyilvánítani, 's a' bű-
nöktől és örök büntetésektől föloldani, Krisztus' igaz-
sága miatt, melly Istentől a' hívőnek beszámíttatok." 
— Ez volt tehát a' fődogma, melly körül, — ámbátor az, 
mint Dr. Alzog megjegyzi,4) olly szélesre terjedő bú-
csút, azaz : b ü n - és büntetés-bocsánatot foglalt magá-
ban , minőt soha egy pápa sem hirdetett : 3 ) mégis 
mint sarkpont körül forgott minden. Minden tanításéi-
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vettetett, vagy megállott a protestánsok szemében,a 

5) A' jenai, 1561-d ik évi kiadásban. T. 6. f. 3 6 4 . A' 
német fordító a' „gratis" szót elhagyta. 

4) Universalgeschichte der christl. Kirche.' 4 . Aufl. 
1 8 4 4 . 7 6 6 . 1. 

5) Tetzel a' lelkipásztoroknak adott „Instructio summa-
ria"-ban egyenesen kimondta, hogy az alamisnát 
szolgáltatók közül csak azok részesittethetnek az ide-
iglenes és kánoni egyházi büntetések bocsánatában, 
kik előbb vétkeiket meggyónván, azokat bensőképen 
megbánták. (L. Alzog, id. munkájáb. 7 6 1 . 1.) 



4 3 

mint az, ezen főthemával egyezett vagy nem. Innen az 
akarat' szabadságának a' szellemiekbeni megtagadása : 
minthogy ennek megengedésével meg kellett volna egy-
szersmind az érdemelhetést is engedni ; vagyis: az em-
beri, az örök üdvesség- vagy kárhozatot, a' beszámi-
tás' szabályai szerint, megalapítható cselekedeteket. Lu-
ther', ,I)e servo arbitrio' czimü munkájában kifejtett, né-
zetei szerint, az embernek szabadsága nincs ; kivéve 
az olly dolgokat, mellyeket testieknek nevez : teszem, 
ő ehetik, ihatik, gyermekeket nemzhet, rendelkezhetik 
háza, udvara, jószága és mezeje iránt 'stb. De a' szel-
lemiekben ő csak merő eszköz, az azt kénye 's 
kedve szerint igazgató, hajló, és bennünk a' vétket is 
csak ugy, mint a' jót, mivelő Isten' kezében . . . Egy 
olly tan, mellyet szerinte a' fatumokat fölállított pogá-
nyok is jobban beláttak, mint a' (Luther által ugy ne-
vezett, ujabb) ,sophisták;' azaz: mint a' Luthert ez ügy-
ben olly határozottan és hatalmasan ostorozott Eras-
mus ; de mcllyről az éles elméjű, szinte lutheránus 
Lessing, nem kételkedett akkép nyilatkozni: (Üb er die 
Lehre d. Spinoza.) ,Ich begehre keinen freien Willen; 
ich bleibe ein ehrlicher Lutheraner, und behalte den 
mehr viehischen als menschlichen Irrthum, und die 
Gotteslästerung, dass kein freier Wille sei.' — Nehogy 
pedig átalánosságban maradva, gyanusitni akarni lát-
tassunk , halljuk Luther- és követőinek néhány ide-
vonatkozó nyilatkozatait. „Leginkább szükséges és íid-
ves", ugy mond Luther, „tudni a' kereszténynek azt, 
hogy Isten mit sem tud előre esetleg, hanem minde-
neket változhatlan örök, és csalhatlan akaratja szerint 
lát, föltesz és cselekszik. Ez azon mennykő, melly ál-
tal egészen összezuzatik és földre teríttetik a' szabad 
akarat." És imét : „Az ember' akaratját ugy kell te-
kinteni, mint lovat ; ha Isten ül rajta, megy és akar, 
mint Isten akarja. Lovagol rajta az ördög? megy mi-
ként ördög akarja. Minden dolgok Istennek, ki az ember-
nek egész szabad akaratját szétrombolja, változhatlan 
akaratja szerint történnek. Isten cselekszi bennünk a' 
rosszat, ugy, miként a' jót ; 's valamint minden érdem 
nélkül boldoggá tesz, u g y k á r h o z t a t is m i n d e n 
é r d e m n é l k ü l . " (L. bővebben Möhler, Symbolik 5. 
Aufl. 3 6 . 1. és Alzog, id. munk. 7 8 1 . 1.) A' Solid. 
Deci. szerzői (ll. de lib. arb. p. 6 3 9 . ) Luthernek a 
szolgai akaratról szóló munkáját, mellyben az idézet-
tek foglaltatnak, helyeslik, 's annak olvasását ajánlják. 
Ugyanerre vonatkozólag Melanchthon (in Loc. Theol. 
edit. Aug. 1 8 2 4 . 10.1.) azt mondja: , ,a 'keresztény-

ségbe lassankint becsúszott a' philosophia; 's a ' s z a -
b a d a k a r a t r ó l s z ó l ó i s t e n t e l e n d o g m a bevéte-
tett. Használtatott a' szabad akaratnak, a' szent-irás-, 
értelem- és itélőtehetségtől leginkább elütő (alienissi-
mus) nevezete; hozzá járult Plato'bölcseleteiből a ' szinte 
legveszedelmesebb szó: az ész." 6) Ugy szinte in Com-
ment, in Epist. ad Rom.: „Rizonyos tétel legyen," ugy 
mond, „hogy Isten cselekszik bennünk mindeneket, jó-
kat és rosszakat ; hogy valamint meg\ álljuk Isten' müvé-
nek lenni, Pál' hivattatását, ugy valljuk annak lenni Dávid' 
házasságtörését és Júdás' árulását is." 7)Zwingli és Calvin' 
praedestinatiojából, bár ezek szóval a'szabad akaratot föl-
állították,következetesen mástanitás nem folyhatott; a 'ket-
tő akkép lévén összekapcsolva,hogy a'praedestinatiot Cal-
vin' értelmében megtartva , a' szabadságot is, vagy egé-
szen megtagadni, vagy annak olly fogalmat adni kellett, 
melly mellett a' szabadság ==0 . Miért Luther is az aka-
rat' szolgaiságának végső alapját Ádám' elestén kivül, 
mint ezt alább fogjuk látni, a' praedestinatióban, vagy 
legalább hasonló valamiben is keresi ; irván : hogy Is-
ten cselekszi bennünk a' rosszat ugy, miként a' jót; 's 
valamint minden érdem nélkül boldoggá tesz , ugy kár-
hoztat is minden érdem nélkül"; és újra : „Krisztus, ki 
a' világot testi szemeivel látta, szomorkodik és sir a' 
rosszak' elkárhozása fölött; de az örök isteni fölség, 
melly a' láthatlan világosságot lakja, elveti és kárhoz-
tatja őket, és pedig a ' n é l k ü l , h o g y a z t m e g é r -
d e m e l t é k v o l n a ; minthogy s z ü l e t é s ö k n é l f o g v a 
i s t e n t e l e n e k lévén, magukon segíteni, vagy maguk-
nak tanácsot adni teljességgel nem tudnak." (L. bő -
vebben Ttiffel id. munk., 2. köt. 3 7 3 — 5 . 1.) 'S mit 
egyebet mond Calvin, midőn a' praedestinatiót Is-
ten' amaz öröktől fogva való határozatának nevezi, 
melly szerint ő magában eleve elrendelte, hogy mely-
lyik emberből mi legyen ; következtetvén, hogy mivel 
nem vagyunk mindnyájan egy sorsra teremtve: egyik-
nek örök élet, másiknak pedig örök kárhozat legyen 
szánva ; miért azután a' mint valaki vagy egyik vagy 
másik czélra teremtetett , mondjuk őt az életre vagy 
halálra hívottnak. (L.Alzog, 8 4 6 . 1.) 'S ez ismét mi 

6) Ezen müvének 1535-d ík i kiadásában Melanchthon e' 
szörnyű tanítást, a' katholicusokkali vitatkozásokban 
okulva, megtagadta; 's azt, mit egykor maga tanított, 
a' régi papisticus sophistáknak róvja föl vétkül. L. 
Möhler. 3 7 — 8 . 1. 

7), In den späteren Ausgaben des Melanchthon's Comment, 
wurde diese Stelle weislich ausgemerzt:'megjegyzi 
Alzog. 7 7 4 . 1. 
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egyéb, mint fatum ; melly vagy nem áll : vagy ha áll, 
az emberi szabad akarattal meg nem férhet. Innen Cal-
vin, ezen tanítása mellett, minden óvástételeinek da-
czára sem kerülheté el, hogy a 'vétket szinte, minként 
fönebb Melanchthon és Luther, Istennek ne tulajdo-
nítsa. Ugyanis sz. Pál', romaiakhoz irt levele' 9-dik fe-
jezetének 18-dik versét magyarázván, akképen nyilat-
kozik, hogy: „azon külső okok, mellyek a' rosszak' meg-
vakitására szolgálnak, az Isten' haragjának eszközei. 
Maga a' sátán is, ki belülről működik sikerrel, annyira 
az ő szolgája, hogy egyedül neki engedelmeskedik. 
Összeroskad tehát azon hiu kifogás, mellyet a' scho-
lasticusok az ,előretudás'-ban keresnek: mert nem is 
azt mondja (sz.) Pál, hogy Isten a' gonoszok' vesztét 
előrelátja, hanem igen is, hogy azt akaratja és tanácsa 
szerint elrendeli." 'S hogy részletes -példa se hibázzék, 
hozzáteszi : „Absolon incesto coitu patris torum pol-
luens, detestabile scelus perpétrât : Deus tamen hoc 
opus s u u m esse pronunciat." (Alzog, 8 1 7 . 1.) Azon 
ellenvetésre, hogy ha Isten annyira uralkodik az em-
ber' akaratja fölött, miért nem alakítja azt akképen 
által, hogy jó legyen? Luther azon ízetlen felelettel áll 
elő : hogy Isten a' rossznak kedvéért nem szünhetik 
meg Isten lenni. (Riffel, id. munk. 2 . köt, 2 7 5.1.) Máské-
pen Zwingli; (Opp. T. 1. De providentia.) írván:,Ugyan-
azon tény (facinus), teszem: házasságtörés, vagy em-
ber-ölés, mennyiben Isten annak s z e r z ő j e vagy in-
dítója, nem bün ; mennyiben azonban az emberé , bün 
és vétek az ; m e r t az I s t e n n i n c s t ö r v é n y h e z 
k ö t v e . . . T a u r u s si totum armentumimpleat,laudi est. 
Herus tauri, sí unam modo praeter uxorem agnoscat, 
reus fit aduiterii. Causa est , quia huic lex posita est , 
ne adulterium committat, — ilium nulla lex continet." 
A',Confessio Gallicana' (c. 8 . ) pedig: „inkább csudá-
latos, mint megmagyarázható okai vannak Istennek, 
mellyeknél fogva az ördögöket és bűnös embereket, 
mint eszközöket használja, hogy bármi rosszat tegye-
nek is, ő azt, valamint igazságosan rendelte, ugy jóra 
fordítsa," Szint igy a' .Confessio Belgica'is, c. 1 3 . (L. 
Möhler, Symbolik. 4 5 . és 5 3 . 1.) Azonban az akarat' 
szabadsága az eszes lény' egyik benső mivoltához tar-
tozván, 's attól semmi módon elválasztható nem lévén, 
nyilván való, hogy a' molly bánásmódban az akarat' sza-
badsága részesült, jobban az ,ész' sem részesülhetett. 
Ugyanis, Luther szerint legnagyobb merényök a' maga-
sabb iskoláknak az volt, hogy t e r m é s z e t i v i l á g o s -
s á g o t állítottak föl; annak az isteni dolgok és kijelentett 

tan fölötti elmélkedhetésre tehetséget tulajdonítván, az 
észt, mint a' religioi igazságok' kinyomozására alkalmas 
eszközt kidicsérvén, ' s a ' h i t és tudomány közt bizonyos 
közbenjárót keresvén. „Az embernek," ugy mond, „igaz, 
van esze, melly soha nem nyugszik, és mindig költ, de 
csak rosszat és istentelent." (Ausleg. d. I. B. Mosis. 
Walch. I. 8 7 5 . 1.) 'S minthogy Máté 1 6 , 1 7 . („caro 
et sanguis non revelavit tibi") szerint, az ész Krisztust 
ki nem mutathatta, következtette Lnther, hogy annak 
hiu sötétségnek kell lenni. „Mégis tombolnak," fölkiált 
ő, ,,a' magas, vagyis inkább ördögi iskolák, és nem 
csak magasztalják a' természeti világosságot, hanem 
meg is alapítják az t , mint ollyat, melly jó, hasznos és 
szükséges is, a' keresztény igazság' megismerésére ; 
hogy végtére világos legyen, miszerint ezen iskolákat 
nem más, mint az ördög, a' keresztény igazság' elho-
mályositására és megsemmisítésére találta föl." (Kir-
chenpostill. Walch. XI. 4 5 9 . 1.) „Hogy kettő és öt, 
h é t, azt fölfogom eszemmel; de lia onnan fölülről mon-
datnék: n e m h é t , h a n e m n y o l e z , hinnem kell, 
eszem és érzékeim' ellenében. Egyedül az ördög jár 
azzal körül, hogy a' romai papok az Isten' akaratját 
és müvét eszök szerint mérik." (Tisch-Reden, Walch. 
XXII. 84.1.) Igy jött Luther azon állításra vissza, melly 
a' közép-századokban a' scholasticismus' kebelében egy-
szer szinte fölmerült, de akkoriban, mint kell, azonnal 
megtámadtatott és le is győzetett, hogy tudnillik lehet, 
valami a' theologiában igaz, a' nélkül, hogy az legyen 
a' philosophiában is. ,,A' Sorbonne," ugy mond, „ezen 
anyja a' téveknek és eretnekségeknek, egy valóban 
igen gyalázatos nyilatkozatot tett, írván, hogy az a' mi 
a' theologiában igaz, igaz egyszersmind a' philosophiá-
ban is." (Walch. X. 1 3 9 8 . 1.) Az ész felőli illyetén 
nézetek és érzelmek mellett, mi volt következetesebb, 
azon állitásnál, melly szerint a' hitnek az lenne épen 
rendeltetése, hogy az észt kiirtsa? „A' hivők", ugy 
mond, „megfogják az észt, és mondják neki : liallod-e 
ész, te egy dühös, vak, bolond vagy; nem értesz az 
isteni dolgokhoz egy morzsát sem; azért ugatásaiddal 
sok tréfát ne csinálj, stb. Igy ö l ik meg ezen b e s t i á t 
a' hivő lelkek ; melly ellen különben az egész vlilág 
sem tehet, és ez által Urunknak legkedvesebb áldozati 
szolgálatot tesznek ." (Erklär, d. Galater Brief. Walch. 
VIII. 2 0 4 3 — 4 . I. Mellyekről 1. bővebben Döllingert, 
Die Reformation. I. B. 4 4 1 — 4 4 9 . 1.) Ha már mind-
ezek után kérdeznéd: honnan az embernek ezen tö-
kéletes szellemi elhagyatottsága? részint a' praedesti-
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natiora, vagy ollyas valami fatumra, mint fönobh, de 
leginkább az eredendő bűnre fogsz utasíttatni. „Vissza-
vettetnek azok, kik tanítják, hogy az emberben az ő 
első eredetéből valami jó, bármi csekély és vékony 
is, fönmaradt." íSolid. Deci. *\ §. 2 1 . ) „Az ember-
ben az elesés után még reak szikrácskája sem maradt 
fon a' szellemi erőknek." (Solid.Decl. J . §. 2 2 . ) ,,A' 
megromlott természet önnön erejénél fogva Isten előtt 
semmit mást nem tehet, mint vétket." (Solid. Deci. 

2 2 . ) „Nem jól mondatik, hogy az embernek a' szel-
lemi dolgokban van módja valamit tenni, a' mi jó és 
üdves legyen." (Solid. Deci. 2 . §. 4 4 . ) „Habár volt 
is Sokratesben némi állhatatosság, Xenokratesben tisz-
taság, Zenóban mértékletesség : ezeket még sem le-
het erényeknek, hanem vétkeknek k e l l tartani ; 's hi-
báztak a' pelagianusok, tanítván, hogy nem volt az 
eredendő bűnnek az a' hatalma, miszerint az emberek' 
minden tette, minden igyekezete vétek legyen." (Me-
Ianchthon, in loc. Theol. L. Möhler, Symbolik. 2 . u. 3. 
Kapitel.) Már egybevetve ezen istentelen, esztelen, és 
valóban inkább baromi, mint emberi, mikép Lessing 
mondja, tévedéseket : valljon ki az , ki a' protestantiz-
must ezután is akkép merje előnkbe állítni, mint az 
é s z vallás' képviselőjét ! ? 

De fogja valaki mondani, a' protestantismust nem 
kell az eredetileg fölállított dogmaticus rendszer, hanem 
igen is annak szelleme, vagyis a' sz.-irás' szabad ma-
gyarázatának alapján fölállított tökéletesbülés' elve sze-
rint megítélni. Azonban, bárha ezt megengednők is (ám-
bátor igen különös, lia a' reformátorok- és protestantis-
musnak tulajdoníttatik érdemül az is, a' mi később, az 
eredeti tervezet- és elvekkel homlokegyenest ellenke-
zőleg, a' történeti fejlődés' következtében, de az első moz-
dítok' akaratjának ellenére, jött létre): még igy sem fog 
soha is bebizonyodni az, mintha a' protestantismus az 
észvallás' képviselője volna. Mert épen ez azon elv, 
mellynél fogva, ha a' világ'örökké állna is, örökké le-
hetetlen fog lenni, hogy a' protestánsok ugyanezen, ugy 
nevezett ész-religionak (értsünk bár alatta akár tisztán 
természeti, akár pedig észszel egyező, különben k i j e -
l e n t e t t religiót) elfogadásában vallásilag egyesüljenek. 
A' hitének tökéletesbitésére mindenkit egyaránt fölha-
talmazva, 's az illyen működésből származó differcn-
tiák' kiegyenlítésére competens bíróságról nem gondos-
kodva , sőt, az isteni hatalommal fölruházott egyház' 
félrevetésével, nem is gondoskod h a t v a, a' fönebbb em-
lített elvben nem a' tökéletesbülés, hanem inkább a' 

lassankinti fölbomlás és határnélküli megszakadozás' el-
vét fogadták el a' protestánsok; ugy hogy ezen tan mel-
lett a' Hegel- és Straussféle pantheisták csak ugy pro-
testansokul lévén nézendők, mint az uj agendát befo-
gadni vonakodott orthodoxusok : a' protestantismus mai-
nap nem egyéb, mint tarka vegyülete az egymástól nem 
csak elütő, de homlokegyenest ellenkező elvek-és ta-
nokat valló felekezeteknek, minden, az egészet átlengő 
közhit és egyetemes kapocs nélkül; ha csak a' romai 
kath. egyház iránti gyűlöletet, vagy tőlei irtózást an-
nak nem veszszük. Miből azután világos, hogy az é s z -
v a l l á s csak e g y és magával e g y e z ő lehetvén, (,in 
regno enim veritatum nulla datur contradictio',) a' pro-
testantismust észvallás' képviselőjének mondani mai nap 
sem lehet. 8) 'S ha lehet mondani valaminek, az „ab-
surditások' gyülpontja" még legjobban megállja. Meg-
engedem, vannak a' protestánsok közt férfiak, kik sem 
a' régi orthodoxia', sem pedig az ujabb hitetlenség 
táborába nem tartoznak; hanem egy tisztán termé-
szeti religionak baráti: de ezek bizonyára kevesen 
lehetnek; 's vallásukat,nem mondom, mint az egyete-
mi, de csak mint egyetlen egy helység- vagy kerii-
letbcli, protestantismusnak állandó meggyőződését sem 
fogják soha föltüntethetni. A' magára hagyott észnek 
nincs elég ereje, gyermekeit bizonyos határozott pá-
lyára szorítni. Iskolájában az eltérések jobbra-balra, a 
szélsőségek, tudnillik a' babona és hitetlenség felé, el-
kerülhetetlenek. „Megengedjük," irtam már mintegy 
kilencz évvel ezelőtt, „hogy a' természeti magában jó, 
fönséges és szent ; de azt az emberek' gyarlósága és 
gonosz akaratja, ha mindjárt eleinte maga tisztaságá-
ban és tökéletességében terjesztetnék is elő, mégis 
hamarább-később homályba boritni és megvesztegetni 
fogja. Azért is bármennyire fejlődjék ki az emberi-
nem' életkora, érjenek meg annak tehetségei : meddig 
az ember ember lesz, soha sem leend az, az emberi-
nem' közönséges religiója; 's ha egy szerencsés csil-
lagzat föltüntetné is azt valahol eredeti tisztaságában, 

9) Lia csak valaki ezen föloszlásban nem keresend ész-
szeriiséget; mint ezt nem olly régen Trentowszky 
tette; ,Vorstudien zur Naturwissenschaft' czimü mun-
kájának 2-dik kötetében, a' „Mannigfaltigkeit" kate-
góriája alatt azt állítván, hogy : mivel a' kulönféleség 
az egész természetben egyetemes, az egyszersmind 
isteni is; következőleg ollyan, mellyre nem csak a' 
h i t b e n , hanem a' h á z a s s á g b a n is törekedni kell. 
sőt kötelesség ! 
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fénye nem fogna tartósan tündökleni ; hanyatlása mi-
kor-akkor bekövetkezendik. A' görögök- és romaiak-
nál a' miveltség' aranyszálai közt lelte sirját." (A' pesti 
nev. pap. m. i. munkál. 5-dik köt, 2 7 9 . 1 . ) Innen, és sok-
egyéb tekinteteknél, tudnillik értelmi, erkölcsi és társas 
szükségeinknél fogva, az emberiség' rendeltetését an-
nak méltóságához képest fölfogó, 's belvisgálathoz ugy, 
miként a' történetek nyújtotta tapasztalatok' combina-
tiojához szokott férfi előtt, semmi sem észszerűbb azon 
kívánságnál, melly már az ó-világi bölcsekben is nyi-
latkozott, 9) egy magasabb világosság, egy mennyei 
mester, szóval: egy k i j e l e n t e t t religio után! Mel-
lőzve tehát a' természeti religionak, mint mondám, 
kevés számú, és örökös kisszámuságra kárhoztatott, ha -
bár tudományosan is fölkent bajnokait ; nem hibázok, 
ha a' protestánsok' egész összegét én ma három fő-
classisra osztom: a ) a ' többó-kevésbbé o r t h o d o x u -
s o k r a (hova a' falusi népnek egy része, kis számú mi-
nistereivel, 's az épen ezen orthodoxia elveinél fogva 
kifejlett, 's mindinkább szaporodó bigott és fanaticus fe-
lekezetek is számitandók); továbbá b) s e m l e g e s e k -
re, kik közé ,a' supranaturalistai és rationaüsticus né-
zeteket egyiránt becsülők', 's az igazság-, meggyőződés-
és lelkismeretnek rovására, a' „mindegy, bármilly val-
lást követni"-féle elvet hirdetők, 's azok tartoznak, kik-
ről Schelling,,Vorlesung über die Methode der akade-
mischen Studien' czimü munkájában irja, hogy hason-
lók azon boldogtalanokhoz, kiket Dante a' pokol' elő-
csarnokába állit; kik Istennek sem ellene, sem mellet-
te , sem pártütők, sem hívei nem voltak ; kiket az ég 
kitaszított, 's a' pokol be nem vett ; 's végre c) a' 
Hegelféle pantheismust, annak sokféle árnyéklatai-
ban dicsérőkre; kik egy s z e m é l y t e l e n , a' t ö r t é -
n e t e k b e n f o l y t o n o s a n t o v a f e j l ő d ő , ' s először az 
e m b e r b e n öntudatra vergődött Istenről beszélnek ; kik 
a' hallei 's ,német évkönyvek'-ben nyíltan megvall-
j ák : h o g y a' p r o t e s t a n t i s m u s n a k é p e n az 
a' h i v a t t a t á s a , h o g y a' k e r e s z t é n y s é g b e n i 
hitet kiirtsa ; hogy Luther a' „nagy" Hegelnek csak elő-
postája volt ; hogy a' protestantismus a' mindennemű 
tévekkel, még a' legfőbb életkérdésekben is megtelt, 's 
épen azért elidült biblia, sőt minden erkölcsi fenyíték 
nélkül is, egyedül a' tudomány és ugy nevezett mivelt-
ség által is föntarthatja magát ; 's kikről Alzog több-

9) Sokrates, apud Plat, in Apol. et Phaedone. Plato, in 
Alcibiade II. et Epinomide. Jamblicus, in vita Py-
thagorae. 

ször idézett munkájának 1 1 5 3 . 1. mondja, hogy ben-
nök az eretnekségek' körpályája, a' keresztény egyház' 
határain belül már befejeztetett ; a' lehetetlenség, még 
tovább mehetni, 's valami ujat előteremteni, szembe-
szökő lévén. — Hogy azután ezen osztályok közül mely-
lyike legyen az igaz protestantismus-, következéské-
pen az észvallásnak is, képviselője : annak meghatáro-
zását bizvást olly tudósokra lehet, minő Hetényi u r , 
hagyni. (Folyt, köv.) Danielik János. 

F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l , 
mellyel nmélt. nagy-kéri S c i t o v s z k y Ker.-János ur, pé-
csi megyés püspök, megyebeli papságát az ez évi aug. 
24-dik és következő napjain tartandó lelki-gyakorlatok-

ra meghívja. 
Venerabiii Clero Dioecesis nostrae, Dilectis in Christo 

Fratribus et Filiis Salutem in Domino sempiternam ! Sacer-
dos in aeternum Christus Dominus, salutem eorum, quos 
venit quaerere et salvare, usque finem saeculorum procu-
raturus, suae coelestisMissionis potestatem, in nos Sacerdo-
tes, ut munus Eius divinum continuaturi, eamus etfructum 
affcramus, inscrutabili sapientia transtulit! Admirabilis hu-
ius electionis consideratione, quod nos circumdati infirmi-
tate, ex hominibus assumti, constituamur in iis, quae sunt 
ad Deum, quasi in extasim raptus Doctor gentium, Sacer-
dotis praecellentem vocationem indicaturus exelamavit: „Tu 
homo Dei"!1) Sumus itaque Dilectissimi ! homines Dei, non 
mundi; non servi, sed amici Domini Jesu: qui omnia, quae-
cumque audivit a Pâtre suo, nota fecit nobis. Sumus juxta 
S. Ignatium Eppum M., gloriosum Sacerdotium, omnium ho-
norum coelestium apicem , quantum comprehendi potest , 
possidentes. Sumus ministri Christi, et dispensatores my-
steriorum Dei. 2) 0 homo Dei, vide haec et considéra ! quia 
quaeritur de nobis, num fideles tantae dignitati inveniamur?! 

Utinam nemo nostrum ne momento quidem divinae 
huius praecellentiae suae oblivisceretur ! Utinam unusquis-
que nostrum diu noctuque meditetur, se legatione pro Chri-
sto fungi, se animabus Christi sanguine redemtis ducem et 
pastorem esse, non ut saeculo vivat, sed Domino serviat; 
non ut sibi mammonam brevi tineis corrumpendam, sed ani-
marum lucra, aeternum duratura, Deo colligat; suam ipsius 
animam omni virtutum genere exornet ! ,Nihil enim est, quod 
alios ad pietatem, et Dei cultum assidue instruat, quam eo-
rum vita, et exemplum, qui se divino ministerio dedica-
runt ; cum cnim a rebus saeculi in altiorem sublati locum 
conspiciantur, in eos tamquam speculum, reliqui oculos con-
iiciunt, ex iisque sumunt, quod imitentur', sunt PP. Triden-
tinorum verba; 5) adeoque nihil potius, antiquius nihil sit 
sacerdoti, ac sui ipsius sanctificatio, continuumque Studium 
innovandi in semetipso spiritum Christi, et resuscitandi gra-
tiam,manuum impositione acceptam. 

0 1. Tim. 6, 11. — 2 ) Ep. ad Smyr. — 3 ) Sess. 22. de Ref. 
C. I. 
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Etenim solum idmodi indesinenti contentione animatus 
exprimit in se veri sacerdotis imaginem: utpote, qui nihil 
appétit, nisi ut glorificetur Deus, et annuncietur Christus, 
quia partem haereditatis suae, et Calicis sui, Dominum pro-
fessus est; 4) qui profana oblectamenta fugit, sciens quia 
amicitia huius mundi, inimica est Dei;5) qui seipsum castum 
custodire percupiens, solicite ab omnibus abstinet, quae in-
firmam carnem tentationibus exponunt: bene memor, quia 
paradisi colonum de possessione sua mulier ejecit; 6) qui 
tempus a functionibus ccclesiasticis vacuum, orationi et 
lectioni potissimum impendit, nullibi svavius, ac in coelesti-
bus recreandus; qui laboribus apostolicis fessus, relicta tuiba, 
in solitudinem secedit, ut Deus ad cor eius loquatur, mens 
coelesti sapientia illustretur, animus ardore inflammetur, 
quo deinceps aliis abundantius de collectis in solitudine fru-
ctibus dispenset ; qui ad altare Dei vivificam hostiam obla-
turus, instar angeli humana specie induti, incessu , ges tu , 
vultu, omnique corporis motu gravitatem, reverentiam, hu-
militatem praesefert, non consvetudine, sed desiderio desi-
derans manducare Pascha; qui zelo animarumincensus,ad 
singulum solis ortum suspirat: ,Domine da mihi animas, ce-
tera tolle tibi' ! 7 ) Impigro eapropter studio praedicat evan-
gélium regni Dei non in persvasibilibus humanae sapientiae 
verbis, sed in ostensione spiritus et veritatis;8) non lenoci-
nia sectatur rhetorum, sed veritates piscatorum. Amicus 
quoque est parvulorum; non fastidiens societatem illorum, 
quibus divinus Magister manus imponendo benedicebat; in 
Confessionali sedet assiduus, infirmitati poenitentium beni-
gne condolens; arguendo et obsecrando quaerit quosvis, qui 
perierant; est infirmis infirmus, tenerrima cum charitate ae-
grotos invisendo, consolando, spirituali et corporali auxilio 
erigendo ; omnibus miseris et adílictis se patrem exhibet '• 
Charitas enim Christi urget eum, et vult omnibus omnia 
(ieri,utomnes Christo lucrifaciat.O beatum Sacerdotem! quem 
cum venerit Dominus, inveniet sic facientem ! 9 ) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n i 
(Kinevezés.) Ő es. 's ap. kir fölsége a' s o p r o n i tár-

sas-káptalanban a' következő kanonokokat, ugy mint: Tau-
b e r Ferenczet olvasó-, M n i c h Ferenczet éneklő- és Gru-
b e r Ferenczet őrkanonokká; továbbá V a r g a István ung-
vári plébánost a' s z a t h m á r i püspökségben ungi főespe-
ressé, végre M a r i a s s e v i c h Bélaverbovszkoiplébánost a' 
n o v i i káptalan' kanonokává kinevezni legkegy. méltózta-
tott. (Bud. Hir.) 

(Egyházi élet.) Csik-Somlyó. (Erdélyben.) Midőn a' 
,reformatio'-nak nevezett hitújítás, és unitár, istentagadás Er-
délyben a' kath. religio 's a' bold, szűz Mária' tisztelete el-
len leginkább törne : *j a' csík-széki székelyek olly nagy 
buzgósággal ragaszkodtak az Isten' anyjához, hogy a' tőle 

4) Psal. 15, 5. — 5 ) Jac. 4, 4. — 6 ) S. Hieronym. ad Nep.— 
7) Gen. 14, 21. — 8 ) i . Cor. 2 , 4 . — 3 ) Luc. 12 .14 . 

) P. Losteiner, Chronol. M. S. ad annum 1559. §. 190. ir-
ja : .Audiebatur hic loci (Claudiopoli) horrenda illorum 
(unitariorum) in Deum blaspliemia, quod n. p. ,ferro et ig-

szorult ügyökben sokszor nyert hathatós pártfogás' emlé-
kcül, nem csak kereszt-zászlóikon, hanem, mellőzve nemesi 
czimereiket, még magán-pecsétjeiken is az ő , csik-somlyói 
gyönyörű szobrának lemásolt képét használnák. Mi sem volt 
akkoriban ohajtandóbb, minthogy a' székely nemzet ezen 
buzgóságában állandó és szilárd legyen. Minthogy pedig e' 
buzgóságnak (valamint minden egyéb üdves intézvénynek is) 
örök időkrei fönmaradása csak ugy vala eszközölhető, ha 
az, a' következő nemzedék sarjainak szivébe, koronkint át-
ültetve, fáradhatatlan kezek által és folytonosan ápoltatnék: 
e' tekintetből egy buzgó ferenczi szerzetes ( S z a b ó Bene-
dek,) folyamodványt nyujta be a' kath. anyaszentegyház' 
akkori látható feje, b. e. XII. Kelemen pápa ő szentségéhez; 
engedelemért esedezvén e g y , a' szeplőtelenül fogantatott 
b. szűz Mária védelme alatt alakulandó erkölcsi társulat' 
fölállithatására, melly a' csiki gymnasiumban pályázó szé-
kely ifjúság' erkölcsei fölött őrködve, az egész nemzetre 
áldásosán szivárogtatná ki hitéltető nedvét. De minthogy 
a' romai szent szék az illyen vállalatok' életbe léptetésére 
mindig csak komoly megfontolás után szokta magát elhatá-
rozni, először a buzgó szerzetes' folyamodványa nem ju-
tott eredményhez. Mi azonban a' lelkes férfi buzgalmát le 
nem hangolta ; sőt sz. Jakabnak am iz intését : ,postulet in 
fide nihil haesitans', (1 , 6 . ) szemei előtt tartva, a' kegyel-
mek' ajtaján ismét zörgetett; és most már olly szerencsés 
sikerrel, hogy nem csak vállalatának létesítésére enged-
vényt, hanem az alakítandó testvérület' számára teljes bú-
csúkat is nyerne. Az ekkép keletkezett erkölcsi társulat a' 
szerzetes-rend' elöljárósága által elnökkel (ki az ifjú tagtár-
sakhoz hetenkint, bizonyos napokon, erkölcsi oktatásokat tar-
tana) ellátva, eredménydusan virágzott egész 1 7 8 4 - i g ; de 
ekkor II. József császár által az efféle ajtatos egyletek le-
tiltatván, társulatunknak is meg kellett szűnnie; mig 1 7 9 2 -
ben P. A n d r á s i Itafael által ismét életbe léptetve , áldá-
sos működését megkezdheté. A' társaság' főünnepeül ju-
lius' 2-dikát tűzte volt ki a' kath. anyaszentegyháznak föntisz-
telt főnöke. 'S e' napon tárták nyilvános ajtatosságukat ez 
évben is a' számosan összesereglett tagtársak, kik mind-
nyájan töredelmesen gyóntak, 's a' népre épületesen ható 
buzgósággal áldoztak. Az ünnepély' díszét leginkább emel-
te ez évben a' társulat' uj tagjainak beiktatása. A tanodai 
ifjak közül tudnillik harminczegyen, még az iskolai év' ele-
jén nyilvánították, hogy óhajtanának a' társulat' tagjaivá 
lehetni. Ezek tehát, miután 9 hónap alatt hetenkint 3 órai 
erkölcsi oktatást nyertek, főkép a'bold. sz. Mária'hit-és ész-
szerű tiszteletére vonatkozót,olvasók-, imakönyvek- égő gyer-
tyák- és jó illatú virágkoszorúkkal fölékesítve, a tanodai if-
júság- és a' társulat' számosan összegyülekezett tagjainak 
kíséretében, ünnepélyes diszmenettel haladtak a' gymna-
sium' szónoklati tereméből a' szentegyházba ; hol az egyik 
gymnasiumi tanár által hangjegyekkel irt,'s harmóniára alkal-

ne Deum trinum e regno pellere decreverínt.' És tovább : 
jPraedicantius quidam perpetuam virginem Deiparam cor-
ruptissimae suae uxori comparare non erubuit, illis ver-
bis : „mater Christi talis quaedam mulier fuit, qualis mea 
uxor." (!) 
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mázott, és főtiszt. T a n k ó Albert főespercs ur, mint főol-
tártiszt által előre hangoztatott ,Jüjj el kegyes vigasztaló'-t 
átvévén a' még csak két éves iskolai éneklő-kar, lélekeme-
lő hangvegyilletekben folytatá; szép bizonyítványául a' ze-
ne- és ének-tanitó' ernyedetlen szorgalmának. A' Szentlé-
lek segítségül hívása után, a' költészet-tanulók jelesbike 
szószékre lépvén, egy, az ünnepély' körülményeihez alkal-
mazott beszédben, 1 7 éves ifjútól alig várhatott ügyesség-
gel adá elő az erkölcsi társulatoknak (mint a ker. feleba-
ráti szeretet' és erkölcsi jobbulás' legczélszcrübb iskoláinak) 
Vulves áldásait. Az ifjú szónok, beszédének vége felé a'bcik-
latandókhoz igy szóla: ,Valóban, nemes ifjak! igen dicsére-
tes választást tevétek, midőn a' kegyelmek' nagy asszonyát 
választátok erkölesiségtek' védszentje- 's tükréül; mert az ő 
életét bünszenny nem fertőztette meg soha. Tisztább az ő 
erkölcsi pályája az égen rogyogó nap' sugárainál. Ti is tisz-
ták vagytok ; mert ha talán ártatlanságtok' öltönye, mellyet 
a' keresztségben nyerőtek, bünpecsétekct kapott is, azokat 
ma a' bűnbánat' kegyszere által letörültétek. Fölavatandók 
vagytok ti az ég nagy királynéjának zászlója alá: az ő gyö-
nyörű hadi seregét, melly az ég angyalai-'s a' föld' jámbo-
rainak millióiból áll, haiminczegygyel növelcndők. Dicső je-
lenet! ünnepélyes látvány! illy szép jellemű csapatot látni, 
az Isten' anyjának hü seregéhez csatlakozni, kik mindnyá-
jan az ártatlanság mezébe vannak felöltözve. Kezükben a 
lángoló szeretetnek fáklyája lobog; fejőkön az erkölcsi tisz-
taság' hervadatlan koszorúja illatoz. Hlyen vitézi készülettel 
lépnek ők föl az élet'háboruságos küzdterére;bátran megvivan-
dók erkölcsiségük' ellenségeivel... Olly pálya áll ellőttetek, ne-
mes ifjak! mellyen kemény ütközeteket kell ugyan kiállíto-
tok; de azért el ne csüggedjetek; mert ha pártfogó király-
nétokhoz hivek maradtok: hatalmas az ő pártfogása, titeket 
minden veszélyből kiragadni... Azért ha az é let 'vészes ten-
gerén erkölcsiségetek hajója veszélyben forog, őt hívjátok 
segítségül ; mert ő a' tengerészek' vezércsillaga. Ha a' csa-
lárd világnak mézbe rejtett fullánkja vérzi meg ártatlan szi-
veteket : nála keressetek gyógyirt ; mert ő a' szomorúak' vi-
gasztalója'; 'stb. A' szónoklat után a' beiktatandók' vezetője, 
rövid ajánló beszédében, kóré a' főtiszt, iktató urat : lenne 
szives, a' szerény ifjak előtt a' kegyeletes testvéridet' csar-
nokát fölnyitni, 's őket annak ker. szeretettel lángoló kebe-
lébe bevezetni. ,Reményiem, mondá ő, hogy kellemes virá-
gok lesznek azon díszes koszorúban, mellyet főtiszt, iktató 
ur tanodánk' szép sikerrel mivolt kertjéből már több évek 
óta szedeget, nemzetünk' védasszonyának tiszteletére.' Erre 
a főt. iktató ur fölszólitá a'beiktatandókat. hoçv ci kath. hit-
vallást fönszóval mondanák el, 's magukat ajánlanák a' hold. 
szűz' oltalmába ; mit azok azonnal megtévén, kívánságukat 
ürömmel látták teljesítve. Ezután rendre előhivatának a tár-
saság' czimereinek átvevésére, mellyeket a' főt. iktató ur 
szép erkölcsi magyarázatokkal kísérve nyujta nekik. Jele-
sen: a) az imafüzérre illy észrevételt tön: „az olvasó, latinul 
,rosarium', rózsákról neveztetett; mert igen jó illatú koszorú; 
azaz : kedves tisztelet a' bold, szűz előtt. Magyarul olvasó-
nak mondatik, hogy ezen titkos értelmű koszorún a' szűz 
anya' dicséreteit gyakorta olvassátok." b) A'könyvre: „ezen 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — 

könyv az Isten' imádását és aző szent anyjának tiszteletét 
foglalja magában. Betéve adom által ; de betéve ne tartsá-
tok, hanem gyakorta fölnyitván, mindkettőt buzgón gyako-
roljátok." c) A' gyűrűre : ,,a' gyüril szeretetnek jele ; meg-
emlékezzetek tehát arról gyakran, hogy valamint ezen gyű-
rűnek vége nincsen : ugy azon fiúi szeretetnek is, mellyel 
most magatokat a' hold. sziiz' örökös tiszteletére kötelezté-
tek , állandó és végnélküli legyen." d) A' koszorúra : ,,a' 
virágkoszoru szüzességet jelent ; azért ugy tiszteljétek a 
szüzek' királynéját, hogy ezen hervadandó koszorút, vala-
mikor hervadhatlannal válthassátok föl az égben " e) A 
gyertyára: „az égő gyertya minálunk a'hit és erény' vilá-
gosságát jelenti ; ugy világoskodjék tehát bennetek ezen vi-
lágosság, hogy látván az emberek a' ti jó cselekedeteiteket, 
dicsőítsék az Atyát, ki mennyben vagyon." Az ékszerek' át-
adása után, a' főt. iktató ur kevés, de kenetteljes, és csak 
egy, emberiség' üdvéért lángoló lelkipásztori szívből fakad-
hatott szavakkal inté az uj tagtársakat, pártfogó nagy asz-
szonyuk' erényeinek utánozására. Melly szavak a'tiszta val-
lásos érzelem' drága gyöngyeit va-ának képesek a' körülál-
lók' szemeiből kigürditni. A szép iktatási rendet a' szűz 
anyának amaz öröméncke : ,Magasztalja az én lelkem az 
Urat', 's az erre következett szent mise zárá b e . — A d j a 
Isten, hogy az uj tagtársak legyenek nagy kegy-asszonyuk-
nak méltó kegyenczei ! Simon P. V. 

O l a s z o r s z á g . 
Roma, jul. 1. A' kereszténység' fővárosába érkezett 

tudósítások szerint, A c t o n Károly ő eminentiája, Nápoly-
ban, hova Palermoból jun. 24-dikén érkezett, ugyanazon hó' 
27-dikén, életének 44-dik évében meghalálozott. Az el-
hunyt bibornok 1803-ban, apr. 6-dikán született, s XVI. 
Gergely pápa által, 1 8 3 9 . febr. 18 . ugyan in petto, 1 8 4 2 
diki jan. 24-dikén pedig valóságosan, S. Maria della Pace 
czimmel, presbyter-cardinalisnak neveztetett ki ; egy buzgó 
's tudományosan mivelt pap' hírével szállván korai sirba. 

— Roma, jun. 2 8 . Ma reggel tizedfél órakor kezdődött 
el a' ,S. Andrea della Valle' egyházban az Istenben bol1 

O'Connellért tartott nagyszerű gyászajtatosság. A' temploi.. 
a' benne tartandott gyászistentiszteletre a' legillőbben val" 
fölékesítve. A' templom' ajtaja fölött bellii, egy, a nagy fér-
fi érdemeire vonatkozó fölirat vala olvasható ; a' főoltár 
előtt pedig pompás és roppant nagyságú, rendkívül számos 
gyertyák- és áldozatlámpákkal ékesített gyászravatal emel-
kedett. Az istentisztelet alatt a' pápai énekkar működött ; 
az ünnepélyes sz.-miseáldozat után pedig P. Ventura, a'je-
les szónok tartott egy, mindenkit lelkesedésre ragadt, föl-
séges gyászbeszédet (A. P. Z.) A' gyászistentisztelet 
más napon is ugyanazon egyházban tartatott ; 's a ma-
gasztalt szónok, előbbi napon megkezdett, 's két óra hosz-
száig folytatott, de be nem végezhetett szónoklatát, hason-
ló lelkesedéssel fejezé b e . — Ő szentsége a' kolostorok és 
szerzetes-rendek' reformatioját illetőleg, jun. 17-dikén kelt 
apostoli köriratot bocsátott a' kath. világ' valamennyi fő-
pásztoraihoz; melly 5 , 0 0 0 példányban, jul. 3-dikán külde-
tett szét a' statustitoknoki hivatal által. (A. Z.) 

Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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AJ p r o t e s t a n t i s m il s- , 

mint az,észvallás és arany-szabadság' képviselőjéről. 
(Folyt.) 

Hlyen lévén a' protestáns alkotmánynak elméleti 
oldala, attól gyakorlati tekintetben sem várhatunk job-
bat. ,Arany-szabadság'-nak kellene diszleni sánczai közt; 
de fájdalom! nem látjuk azt sehol. B e l s ő le lk i s z a -
b a d s á g r ó l szó sincs. Annak nem-létezése elvként ki-
mondatott. 'S nem tétetett-e meg az egyházi fenyiték, 

' s az indulatok- és szenvedélyeket egyedül fékezhető 
tanok és intézmények'lerombolásával minden, hogy a' 
melly a k a r a t i s z o l g a i s á g papiroson kimondatott, 
az az életben is valóságot nyerjen ? Mi pedig a' sza-
badságot illeti, széttekintettem a' föld' kerekségén, és 
azt protestánsok által kifejtve sehol, megsértve minde-
nütt , elnyomva pedig több helyen találtam. A' vallá-
sos téren , igaz, a' lelkismereti és a' keresztény sza-
badság ki lőnek kiáltva ; de tettek után itélve, e' kiki-
áltás magában mi sem volt egyéb daczos követelésnél, 
mellyet újításainak határtalan féktelenséggeli terjesztésé-
re, a' statustól, maga részére 's a' régi egyház' ellenében 
minden szakadár igényelt és kivánt. Az újítás' vezérei 
nem csak a' régi egyházat, de minden tőlök eltérő, 's 
az ujitás' következtében támadt felekezeteket is, kölcsö-
nösen kárhoztatván, a' világi hatalom' kezelőitől min-
den , az övékkel ellenkező vélemény' kiirtását, terjesz-
tőinek karddali megfenyitését, sőt vérpadon kivégezteté-
sét követelték, és fájdalom! számos esetekben, ki is esz-
közölték ; vagy legalább a' másoktól kieszközlötteket 
helybenhagyásukkal szentesitették. így Luther, ,Von 
weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schul-
dig sei' czimü munkájában, fölállította ugyan a'lelkismeret' 
szabadságát, mondván : hogy csak Istennek van hatalma 

MÁSODIK FÉLÉV. 

a' lélek fölött; hogy egyedül ő visgálja a' sziveket; hogy 
senki sem hihet másért; 's azért Ágoston szerint,hit-
re kényszeríteni senkit sem kell ; 's hogy végre a' gon-
dolatok vámmentesek: de valahányszor elleneire kel-
lett volna az itt kifejtett elveket, nem csak elméletileg, 
hanem gyakorlatilag is alkalmazni, mindannyiszor nem 
csak megtagadta azokat, de sőt a' legdühösebb kitörések-
ben kivánt minden másképen hivőt nem csak megfenyít-
tetni , hanem birtoka- hazája-, sőt életétől is megfosz-
tatni. — A' kath. egyház, ezen elvek szerint, nem csak 
mint egyedül fönálló, régi, 's minden jogok' tettleges 
birtokában levő; de átalában is, már csak mint egyház, 
az Isten- ós emberektől, 's ezektől becsületes uton nyert 
jogainak háborithatlan élvezetére tarthata számot ; a' he-
lyett , hogy most minden intézményeiben, tanításában 
és sz. gyakorlataiban, a' legdurvábban megtámadtatott. 
Törvényesen beigtatott püspökei és papjai, legjobb 
esetben, erőszakosan űzettek szét, és gyalázatos sza-
kadárokkal pótoltattak ; az egyházi javak, még a' leg-
csekélyebb plébániai javadalmakat sem véve ki, elko-
boztattak ; a' templomoknak Isten' dicsőségére szentelt 
kincsei, az arany és ezüst edények elraboltattak, ésbe l -
sejek, a' szobrok, képek és oltárok' lerombolásával el-
pusztíttatott ; a'tized, mellyből a'cultus, iskolák és sze-
gények' szükségei pótoltattak, via facti megtagadtatott: 
az egyháziak az Urvacsorának két szin alatti kiosztá-
sára, a mise-mondássali fölhagyásra, és a' papi ruhák' le-
tételére, erőhatalommal kényszerittettek : barátok és 
apáczák nyilvánosan kicsufoltattak, és csendes lakjaik-
ban ördögi kárörömmel nyugtalanittattak; a 'hercze-

*) "Non est discipulus super magis trum. . . . Sí patrem 
familias Beelzebub vocaverunt, quanto magis dome-
sticos eius ?" (Mát. 10, 2 4 . ) Ha az egyház' fejére 
nem kételkedtek annyi mocskot és gyalázatot szórni, őt 
széltére,'s nyilván Antikrisztusnak nevezvén : mit vár-
hattak a' hozzá hü,de erőtlenebb tanítványok? A',nagy' 
reformátor nem szégyenlette Spalatint, egész diadal-
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gek, fejedelmek és földes-urak a' papi jószágok' elvé-
telére, kolostorok' elfoglalására, pápák, püspökök és 
minden ,pápisták' kiirtására, 's végre a' legfőbb egy-
házi hatalomnak magukhoz ragadására, az Isten' szent 
igéjének nevében szóljttattak föl; 's ha engedni vona-
kodtak, vagy épen ellentállottak, mint zsarnokok és 
lelki gyilkosok, a' legmocskosabb piszkokkal, fenyege-
tésekkel, sőt átkokkal is illettettek ! — Luther, ,Wider 
das Bapstum zu Rom vom Teufel gestiftet' czimü 
munkájában ' ) ezeket irja (f. 2 2 4 . ) : „Óhlássatok hozzá 
császár, király, herczegek és urak, és a' ki hozzálát-
hat ; Isten ne adjon itt a' rest kezeknek szerencsét ! 
Először vegyétek el a' pápától Romát, Romandiolát, 
Urbinót, Bolognát, és mindent, a' mije vagyon. Azután 
fogjátok elő magát a' pápát, cardinálokat, és a' bálvá-
nyozás' minden czinkosait; szakítsátok ki nyelvöket há-
tulról, a' nyakon keresztül, és szegezzétek az akasztó-
Iához ! Ámbátor ez mind c s e k é l y s é g , egy illy is-
tenkáromlás- és bálványozáshoz képest !" Ugyanott (f. 
2 4 1 . ) : „Ha én császár volnék", ugy mond, „tudjátok-e, 
mit fognék tenni ? A' bűnös gazokat, tudnillik pápát, car-
dinált és minden pápai czinkost, egybegyüjteném, meg-
kötözném, és elvinném, nem tovább, mint három mér-

érzettel tudósítani róla, milly ocsmány és alávaló gúnyt 
űztek a' wittembergi utszasuhanczok, (azaz : prot 
tanulóifjúság) a' romai pápa-és cardinalisokból : „Ju. 
ventus nostra", ugy mond, „his diebus b a c c h a n a . 
1 i b u s nimis ludicre Papam personatum circumve. 
xerunt sublimem et pompaticum ; tandem in foro ad 
torrentem proiecturis similes, fugitivum cum Cardi-
nalibus, Episcopis, familiisque suis, in diversas par-
tes oppidi disperserunt, et insecuti sunt: f e s t i v e 
valde et a r g u t o invento. D i g n u s enim hostis 
Christi, hoc 1 u d i b r i o, qui summos reges, imo Chri-
stum ludificatur. (!) Excuditur iam ea fabula v e r s i -
fa u s e r u d i t i s . " (Epistolar. Tom. I. a Joh. Aurifa-
bro coll. Ihenae, 1 5 5 6 . ' 3 0 6 . 1 . ) Uly alacsonyságok-
ra voltak a' dicsőített lelkismeret- és vallásszabadság' 
hősei, már akkor, képesek ! És az illy becstelenségek, 
minőkre példát a' v a l ó d i evangelium' sz. féríiai csak-
ugyan nem adtak, (az ellenfél' kicsúfolásában, inivelt 
és becsületes ember, kedvét soha sem találhatván) 
még ,e r u d i t i s (?) v e r s í b u s' leíratva, nyomtatás 
általi ürükittetésre is méltóknak tartattak ! Hát az ocs-
mány képek és fametszetek ; mellyek' uj kiadását, 
még ez évben is (Nr. 1 2 . Beit.) pirulás nélkül tudta az 
ágostai ,Allg. Zeit.' lapjaiban hirdetni ! 'S mindez az 
,evangelium' szellemében történt ! Szerk. 

') .Alle Bücher des theuren seligen Mann's Gottes ü. 
M. Luther. Jena.' (8. Theil.) 

földnyire Romától, Ostia felé : ott egy tavacska van, la-
tinul mare Tyrrhenum, kellemes egy fürdő, mondha-
tom, minden pápai kór, ragadvány és veszélyek ellen ; 
abba szépen leültetném őket, 's ha félni találnának, 
mint közönségesen a bolondok, s az ördögtől meg-
szállottak, iszonyodnak a' víztől: biztosításukra átadnám 
a' szirtet, mellyen egyházuk vagyon épitve, át a' kulcso-
kat, hogy mindent megkötözhessenek és megoldhassa-
nak, mi égben és földön van, át a'pásztori botot, hogy 
a' viznek is parancsolhassanak: még azon gyönyörük 
is lehetne, hogy enyhítő italul nyakukon függjenek 
minden decretumok, decretálisok, ,Sexti!, clemcntinák, 
bullák, brévék stb., hogy mindenhol biztosítva legye-
nek. Valljon mit gondolsz, mennyit érne egy illy fél-
órai fürösztés ? Hogy ez esetben minden pápai kór, ra-
gadvány és romlottság megszűnnék, arról kezes akarok 
lenni, és zálogul uramat Jézus Krisztust teszem le." Es 
ismét: „a' romaiak nem fogják engedni a' dolgot, egy 
Németországban tartandó közönséges zsinatig jönni, hol 
az ő Nimrodféle, sybarita, ismaelita, vérszopó- és anti-
krisztusaik', kik költött szavakkal az egész világot meg-
csalják, ördög- és zsarnoki lételöknek vég 's korlát vet-
tetnék... Mind a'mellett eszevezett dühösségök' ellené-
ben nem tudok más tanácsot és szert, mint ha a' csá-
szár, királyok és fejedelmek fölkészülnének és megtá-
madnák ezen embereket, 's véget vetnének a' játék-
nak, nem szóval, hanem f e g y v e r e k k e l . . . Midőn a' 
tolvajokat kötéllel, a' gylkosokat pallossal, az eretnekeket 
tűzzel fenyítjük, miért nem támadjuk inkább meg a' 
romlásnak ezen kárhozatos tanítóit, mint a' pápát, car-
dinal- és püspököket, 's a' romai Sodorna' összes csoport-
ját, mindennemű fegyverekkel; és n e m m o s s u k m e g 
k e z e i n k e t az ő v é r ö k b en"? Hozzá téve: hogy,ezen 
ideiglenes büntetés még nem is elegendő : nekik örök-
re a' pokol'mélyében kell bünhödniek!' (,Harte ernst-
liche Schrift D. M. Luth, wider Sylvestrium Priemten*. 
T. I. f. 0 0 . ) Midőn 1 5 3 9 - b e n a' szász herczegségben 
a' kath. religio elnyomatott, 's a' lutherana vallás be-
vétetett, gyalázva rosszalta Luther, hogy: ,több mint 
5 0 0 plébános, kik pedig valamennyien mérges pápis-
ták voltak, nem mozdittatott és kergettetett el azonnal.' 
(Döllinger, id. munk. 3 0 7 . 1.) Ő, ki egyszer azt állí-
totta, hogy egyedül Istennek van hatalma a' lélek fö-
lött, később fölhívta a' fejedelmeket, a' világi átoknak 
(bannum), melly szerint az eretnekek egyszersmind 
polgári bünösökül is tekintendők, isméti fölállítására; s 
egyszernél többször mondotta ; „Wer dem Bapst ge-
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horsam ist, kann nicht selig werden"; (Wider das Baps-

tum, ètc. 8 . Th. f. 2 4 2 . ) é s : „Wer meine Lehre 

nicht annimt, der möge nicht selig werden." (Wider 

den falsch genannten Stand der Geistlichen. 2. Th. f. 

1 1 9 . ) Amsdorfnak fölhatalmazást küldött, a 'pápát ak-

kor, midőn in rudentibus inferni, azaz: halálos ágyon lesz, 
illy szavakkal oldozhatni föl: „Gott der Allmächtige 
íjev Dein F e i n d , und vergebe Dir deine Sünden 
n i m m e r m e h r ; stosse Dich in den Abgrund des 
höllischen Feuers; und ich aus Befehl unseres Herrn 
Jesu Christi und des allerhöchsten Vaters papst Lutheri 
des ersten werfe Dich hiemit in die Hölle." (Vö. Höning-
haus, ,Das Resultat,' etc. 3 4 4 — 5 . 1 . ) Schwenkfeldnek, 
midőn ez neki 1 5 4 3 -ban egyik munkáját levél' kísé-
rete mellett, megküldötte, irá : „Der Herr schelte Dich 
und den Geist der dich berufen hat, und alle die dei-
nes Theiles sind, seyen e w i g l i c h v e r d a m m t . " 
(Daumer, Polemische Blatter. 1 8 3 4 . 4. H.) Schmal-
kaldban, 4 5 3 7 - b e n , búcsúzás' alkalmával, a' körülál-
lókat igy áldotta meg: „Gott erfülle euch mit Hass des 
Papstes und des Teufels." (Arnold, ,Ketzer- und Kir-
chengesch. 2. Th. 4 0 . B. S. 5 4 . ) 1 5 2 5 - b e n Spa-
latinhoz irt levelében kinyilatkoztatta, milly nagyon kí-
vánná, ha Strauss Jakab, ki szinte mint Luther, sua 
régna quaerens, azaz : egyházi felekezet' fölállításán 
munkálkodott, a' fejedelmek által eltiltatnék. „Non de-
est inquit homini furor, sed locus et tempus ; iam du-
dum, licet occulte, nos ei parum probabamur. (Döllin-
ger, id. m. 1 5 2 . l.) A' mesternél, ha rosszabbak nem, 
jobbak bizonyára nem voltak tanítványai. A'maga meg-
győződését a' leglényegesebb kérdésekben többször vál-
toztatott Melanchthon, tulajdon hanyatló egyházának fön-
tartására kardot kivánt használtatni, 's erre a' világi ható-
ságokat is kötelezte, haliogy Istennek a' hatóságokat, 
és birodalmaikat eltörlő bosszúját kikerülni akarják. (Cor. 
Ref. 8. 5 3 2 . ) Servetus' kivégeztetését Genfben, ,pium 
et memorabile ad omncm posteritatem exemplum'-nak 
nevezte ; (Corp. Ref. 1 3 3 . ) s Calvinhoz irt levelé-
ben erősítette: „magistratus vestros j u s t e f e c i s s e , 
quod hominem blasphemum re ordine judicata i n t e r -
f e c e r u n t . " (Alzog. id. m. 84 5.1.) Thammer Theobal-
dot, ki a' pogányok' üdvezülhetését védte, nyilváno-
san kivégeztetni ohajtotta. (Döllinger, id. m. 389 .1 . ) 
Schwenkfeld- és követőiről ekkép nyilatkozott: „Sie 
sollten drrcli die Strenge der Fürsten zu paaren ge-
trieben werden." (Ugyanott.) A' nürnbergieket, az Osi-
andristák'megfenyitésérebuzdította: „quospuniri opor-

tuit et propter glóriám Christi et exempli causa." (C. 
R. 8 . 5 5 3 . ) Ugyanő védelmezte azon állítást, mi-
szerint, az istentelen tanok' hirdetőit a' hatóságok kö-
telesek megbüntetni. (C. R. 2. 74 4.) Jenában 1 5 3 0 -
ban három visszakeresztelő, nem csupán a' juristák, ha-
nem Melanchthon' tanácsa- és jóváhagyásának követ-
keztében is, lefejeztetett.,Melanchthon, ugy mond Ar-
nold, addig vitatkozott, mig januar' 27-dikén mind a 
háromnak feje vétetett ; mert engedni nem akartak.' 
(Höninghaus, 3 1 9 . I.) Elte'alkonyán azonban, az ür-
vacsora- és szabad akaratróli érzelmeinek magváltozta' 
következtében, maga is jónak látta, Wittembergből el-
vonulni ; Hardenberghez irt levelében panaszolkodván, 
hogy ellenei azzal fenyegették, hogy kiviszik, miszerint 
a' német földön számára nem leend annyi hely, meny-
nyit lábával elfoglaljon. (C. R. 9 . 0 5 9 . L. Döllinger, id. 
m. 3 8 8 — 3 9 4 . 1. *) Ismeretes Zwinglinek a' vissza-
keresztelők ellen átalában, 's különösen Manz Felix el-
len kimondott amaz ítélete : „Qu i i t e r u m m e r g u n t , 
m e r g a n t u r " ; valamint Béza Theodornak(,De haére-
ticis a Civili magistratu püniendis') czimü munkája i s . — 
Calvin Genfben az erkölcsi kihágások (mellyekhéz a' 
táncz is számíttatott) fölött őrködendő consistoriumot 
alakított ; 's e' consistorium által ura lett a' genfiek' 
minden tetteinek ; a' polgároknak puszta beszélgetéseik is 
ennek szigorú censurája alá tartozván. Láthattál volna 
itt, minden ellenmondást példátlan szigorúsággal fenyít-
tetni. Egy illy merény' következtében a' bibliafordító 

2) Így nyilatkoztak, midőn a' reformatio által adott joggal él-
ni mert, a' reformationak egyik vezére felől, (ki annak 
ugy szólván, tudós pennája völt,) egykori tanítványai, 
baráti ! Aíi máskép, egészen máskép a' tudós és nagy 
ékesszólásu Gerbet, midőn ifjúkori barátját La-Mennaist 
eltévedni látta ! „Az," ugy mond, „ki most nyilvános 
hadat izent az egyháznak, ki annak romlását jöven-
dölgeti, ki legutolsó iratában, mellyet közrebocsátott, 
nem irtózott a' legaljasabb gúnyokkal sérteni azori 
méltóságos öreget, kit a' kereszténység ,atya' név-
vel üdvezel, az mondom, régi barátom volt ! Kit én az 
oltár' lábainál született barátsággal szerettem , 's ugy 
hiszem, annyi hajlammal öleltem, mennyivel őt senki 
azon ujak közül, kik pártütésének hízelkedni jöttek. 
Ezen emlékezetre én térdeimre omlok ; imádkozván 
értté Istennek, kiben ő többé nem hisz: és föl sem emel-
kedem, hanem ostromolni fogorh ifjúságom' barátjában 
ellenségét mindannak, a' min én egy örökkévaló szere-
tettel csüggök." Átalában ismeretes azon embertelen 
gyűlölség, azon idomtalan piszkolódás, sértegetni 
vágy és üldözés, mellyel a'protestánsok apostat''.íkat. 
sit venia verbo, elhalmozni szeretik. 
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Castellio, kit Calvin, mint ebet, mint baromi szemtelen-
ségü csalót irt le, hivatalától elmozdittatott ; minek kö-
vetkeztében sokat szenvedett és nagy nyomorúságban 
halt meg. (Höninghaus. 316.1 . ) Ugyanott Bolsec szám-
kivettetett; Ameaux tanácsnok pedig tömlöczbe zára-
tott: mert Calvinnak, ki őt az egész közönség előtt eb-
nek nevezte, fenyegető levelet irt, és consistoriumát zsar-
nokinak mondta. Gentilis csak nagy nehezen menekült 
meg a' fejére már kimondott halálos Ítélettől ; mertCal-
vint a' Szentháromság felőli tanában tévedésről vádol-
ta. A' spanyol orvos Serveto, Genfbeni mulatása' al-
kalmával, a' Szentháromságról irt munkája miatt meg-
fogatott, és megégettetett. (Alzog. id. m. 8 1 5 . 1.) 
Ugyanazon sors érte Anthoine Miklóst is , ki prédiká-
torból zsidóvá lett. (871.1. ) Helyén van itt, hogyPer-
rin kapitányról, a' reformatio' ezen legbuzgóbb és leg-
tekintélyesebb hívéről is említést tegyek. Ő volt az, ki 
az uj világosság iránti lelkesültségének uj tanújelét adan-
dó, a' kathedralis egyház' főoltárának kövét a' piaczra 
viteté, 's azt azon helyen, hol a' kivégzések történni 
szoktak, fölállittatá. E' szentségtelen tett átalános nép-
kegyet és tiszteletet öröklött számára. Azonban Calvin, 
ki magát a' tettet helyeselni igen, de nem tudta egy-
szersmind az ez által nyert tekintélyt is tűrni, elhatá-
rozta őt megseminisitni. Perrin bevádoltatva, mintha 
titkon a' franczia szökevények' meggyilkolásán igye-
keznék, Calvin' szavára elitéltetett, és a' megszentelt, 
de Perrin által megszentségtelenített oltárkövön, mint első 
áldozat, a' legiszonyúbb kínok és kétségbeesés'jelei közt 
lefejeztetett ! (Louis Veuillot, Pélérinages de Suisse. Né-
met fordításban. Augsburg, 1 8 4 1 . 1 7 — 8 . 1.) Calvin 
meghalt ' 1 5 6 4 - b e n ; de müve túlélte őt. A'genfi pász-
torok buzgón követték mesterök' nyomdokait. Midőn 
már nem találtatttak dissidensek, kik megégettessenek, 
boszorkányok' égetésére mentek által; 's éjszaki Né-
metország' némelly tájai-, nevezetesen Braunschweig-
nak kivételével, az e' nemű szerencsétlen áldozatok se-
hol sem voltak olly számosak, mint itt. 3) E' fölött a' 

5) Mint kétségtelen lettdolog tekintetett sok ideig a'pro-
testánsoknál, hogy az ördög az öreg asszonyok által 
boszorkányságot üz. Bizonyítványokat erre a' ,Theatr. 
Diab.'czimii's Frankfurtban, 1569-ben kijött könyvben 
eleget találhatni. Silesiában Baumgart nevii prédikátor 
egyik egyházi beszédében a'boszorkányok'lételét vé-
delmezvén, argumentumul azt hozta föl, hogy ifjúságá-
ban ő is szenvedett tó'liik megtámadásokat. (Hist.-

-, polit. Blätter. 1 9 . K. 3 9 4 . 1.) Mig a' jezusszerzet-
beli pap, Spee Fridrik annyi nyomóssággal igyekezett 

consistoríumnak száz meg száz, számkivetési, átok alá 
vetési, és más, egész a' csekélységekig ment bigotte-
riát tanúsító, rendeleteivel találkozunk; mellyek közé tar-
toztak, teszem a tilalmak : savoyardiaknak mathesist 
tanulni, csipkét vagy posztó kelmét hordani, papucs-
ban kimenni, kocsizni, bálba menni, hideg vagy meleg 
étket vagy czukor-süteményeket enni 'stb. (Louis Veuil-
lot, id. m. 18 . 1. 4) A' genfi példa egyebütt sem ma-
radt utánozók nélkül. A' hugonották' 1 5 5 9 - b e n Parisban 
tartott egyetemes zsinatja Calvin' szigorú fenyitéki rend-
szerét elfogadván, az eretnekek' kivégeztetését köteles-
ségül tette. (Alzog. id. munk. 8 5 8 . 1.) Briquemaut, a' 
hugonották' egyik vezére, a' megöletett papok' füleiből 
nyaklánczot viselt, (Alzog. 8 6 0 . 1.) A' hugonotta tá-
bornok Montgomery, egyedül Orthezben 3 , 0 0 0 katho-
licust mészároltatott le; 2 — 3 0 0 szerzetest vagy meg-
gyilkoltatván, vagy kútba vettetvén ; részint elevenen el-
temettetvén: mit , és sok más egyebet, a' párisi vér-
fürdőt, hol mégis az épen nem gyanús La-Popelinit re 
szerint, 1 0 0 0 - n é l több semmi esetre sem gyilkoltatott 
meg, olly szívesen emlegető protestánsok, nagy bölcsen 
ignorálni szeretnek ! (Alzog, 8 6 1 . 1. á) A' dortreehti, 

a' boszorkánypörök' oktalan és embertelen voltát ki-
mutatni , azalatt a' lipcsei Carpzov Benedek, kit Sa-
xonia' törvényhozójának neveztek, s kinek nézetei 
az egyházi és fenyítő jogban sokat nyomtak, azt vi-
tatta, hogy nem csak maga a' bübájosság, hanem az 
ördögi szövetségek valóságának tagadása is szigorúan 
fenyíttessék. Pott. pedig, a' hires jenai egyetemi ta-
nár, 1689 -ben munkát is nyomatott: ,De nefandola-
miarum cum diabolo coitu.'(Alzog. 9 3 3 és 1 0 0 3 . 1 . ) 
Beza a' franczia parlamentnek azon szemrehányást 
tette, hogy a'boszorkányok' üldözésében hanyag; és 
Walter Scott is megengedi, hogy minél inkább szilár-
dult a' calvinismus Angliában, annál számosabbak vol-
tak a' boszorkánypörök is. 1713-ban itélt a' tübin-
gai egyetem' juridicus osztálya egy boszorkányt ha-
lálra, s 1782-ben; tehát egy évvel később, mint Spa-
nyolországban az utolsó eretnek, hamvadt el máglyán 
egy illy szerencsétlen asszony Schweizban, Glarus-
kantonban, protestáns birák' ítéletének következtében! 
(L. ,Sind die Protestanten wirklich reicher als die 
Katholiken'? 2 2 — 3 . 1.) 

4) Ehhez hasonló fenyitéki 's politialis rendeleteket, 
mellyekkel az isteni tekintélyt az erkölcsök' sphaerá-
jában pótolni kívánták a' reformátorok, de mellyek-
nek, mint minden önkényesnek, sorompói csakhamar 
széthányattak, — némelly honi protokollumokból is 
lehetne kimutatni. 

5) Gobbet, Dr. Lingardnak a'ministerek által az ország' kü-
lönféle városaiban összeszedett tudósításokra épített 
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1 6 1 8 — 9 - b a n tartott zsinat' határozatinál fogva, Ar-
minius' követőinek feje Episcopius, más tizenhárommal 
együtt, számkivettetett ; a' remonstransok' gyülekezetei 
erővel szétverettek; 2 0 0 prédikátor letétetett ; 's mivel 
közülök 8 0 - a n a' magán-oktatással fölhagyni nem akar-
tak, ezek az országból erőszakosan kihurezoltattak: mi-
után már előbb a' hires ügyvéd Barneveldt kivégezte-
tett, 's az olly sok tekintetben tiszteletre méltó, tudós 
Grotius Hugo örökös tömlöczre, mellyből egyedül ne-
jének ravasz fogása által menekült meg, Ítéltetett vol-
na. (Alzog, 8 8 4 . 1 . Höninghaus, 3 5 5 — 7 . 1 . Cretineau-
Joly, Geschichte der Gesellschaft Jesu. 3. Bd. 4 5 6 — 
7. 1.) Az angolországi katholicusok'ellenében gyakor-
lott bírságok, templom-, kolostor-, és papi jószág-rab-
lások, száműzések, börtönözések, kínzások, szív- és 
bél-kitépések, fölnégyelések, égetések, Cobbet' munká-
jából eléggé ismeretesek lévén, csak annyit említek, 
hogy az egy etlen VIII. Henrik, 3 8 éves országlása alatt: 
2 királynét, 2 cardinalist, 2 érseket, 1 8 püspököt, 
1 3 apátot, 5 0 0 priort és barátot, 3 8 theologiai s 

jogtanárt, 1 2 herczeget és grófot, 1 6 4 nemes férfiút, 
' 124 polgárt és 1 10 asszonyt végeztetett ki; Crom-
vell pedig, a' keresztény név' gyalázatára, mindeddig 
hallatlan gazsággal, 2 0 , 0 0 0 irlandi katholicust Ameri-
kába rabszolgául adatott el. (Alzog, 8 4 2 . és 8 5 5 . 1.) 
Hasonlót, vagy még ennél is gyalázatosabbat követtek el 
Magyarországban ; hol Fessier szerint is, a' katholicusok 
többet szenvedtek, nevezetesen a' pécsi megyében, a' 
protestánsoktól, mint sem a' törököktől. Katona szerint 
Illésházy, midőn látta volna a' lázongások közt, a' gonosz 
emberek1, nevezetesen hajdúk által, a' keresztények' eze-
reít baromi módon a'töröknek eladatni, rávette Bocskait 
a' török szövetség' odahagyására. Istvánffy szerint pe-
dig: „tanta fuit hajdonum feritas et in humana rabies, 
ut multi propinquitate et sanguine sibi junctos divende-
rent, quodque execrabilius est, amultis f r a t r e s et so-
r o r e s , barbaris aurum solventibus, p e r a u c t i o n e m , 
non secus ac bruta animalia, venum exponerentur." 
(Az anyaszentegyház'ellensége. 2 6 3 . 1.) Bethlen Gá-
bor a' tatár kámot segitség-nyujtásra következendő ígé-
rettel igyekvék rábírni : „pénzzel, r a b b a l , mindnyájan 
megrakodhatnának a'vitézek,csak jó 2 0 , 0 0 0 embert kel-
lene felségednek maga mellé válogatni." (Az anyaszent-
egyház'ellensége. 2 6 7 . 1.) (Folyt, köv.) Danielik János. 

előadása után, a'( megölettek'számát 7 6 8 személyre 
teszi. (Az angol Ref. Hist. 3 . köt. 1 0 1 . 1.) 

F o p á s z t o r i k ö r l e v é l , 
mellyelnmélt. nagy-kéri S c i t o v s z k y Ker.-János ur ,pé-
c s i m e g y é s püspök, megyebeli papságát az ez évi aug. 
2 4 -dik é s következő napjain tartandó lelki-gyakorlatok-

ra meghivja. (Vége. ) 
Ast quis est hic de nobis, et laudabimus eum?! Nonne 

posuit nos Dominus, ut fructum afferamus ? Et quot rudes, 
rerumque sacrarumignari, esuriunt panem coeli et non fran-
gitur eis ! Quam multi ad audiendos sermones sacros con-
fluèrent , iique ad meliorem reducerentur frugem, si nos 

ministerio verbi diligentius intenderemus, et illud, ut vere 

est, verbum Dei tractaremus ! Quam multi catholícae litur-

giáé magnificentia ad sinum Ecclesiae traherentur, ad ex-

plenda catholici hominis officia excitarentur, si nos sacris 

operantes, semper viva fide animatos, pietate accensos, hu-

militate exinanitos, zelo promovendae gloriae Dei erectos, 

sancta sancte tractantes experirentur ! Quanta plebs Chri-

stiana caperet incrementa virtutum, si nos exemplum es-

semus fidelium in verbo, in conversatione, in charitate, in 

fide, in castitate; si domestica conversatio nostra, quasi 

in speculo constituta, esset publicae disciplinae magistra 12) 

Si nullus nobis praesumeret oggerere : cur ea, quae dicis, 

ipse non facis ? ! 

Nefanda haec oscitantia et spirituális ariditas imagi-

nera veri sacerdotis plene deformans, et animas salutis pe-

riculo exponens, durissimum nobis parat judicium Dilectis-

simi ! Quia servus, qui cognovit voluntatem Domini, et non 

fecit, vapulabitmultis ! Unicum grave peccatum in ministe-

rio sacro commissum, plerumque innumera alia post se tra-

hit ! Siquidem quoties quis in statu peccati seu tremendum 

sacrificium offert, seu sacramenta pollutis manibus dispen-

sât, toties filium Dei conculcat, et spiritui gratiae contu-

meliam facit, taliterque sacrilegia sacrilegiis cumulât ! Quan-

to ergo hie magis, dicente magno apostolo, post acceptam 

notitiam veritatis, détériora, prae quibusvis justitia deceden-

tibus , merebitur suplicia ? ! 5) llorrendum est autem inci-

dere in manus Dei viventis ! Contra tales queritur Domi-

nus per prophetam: quid est, quod dilectus meus, in domo 

mea fecit scelera multa ? Si inimicus meus maledixisset mi-

hi, sustinuissem utique ; sed tu notus meus, tu sacerdos, 

qui mecum dulces ad Altare Dei capiebas cibos, contami-

nando testamentum meum, de eorum es numero, qui de-

scendent ad internum viventes ! Quis ad haec Dilectis-

simi ! non perhorrescat, corde non compungatur, non su-

spiret : Domine iniquitatem meam cognosco, et peccatum 

meum contra me est semper?! 5) 

Sunt equidem ad innovandum spiritum rectum in vi-

sceribus nostris complura adminicula, numquain non dili-

genter adhibenda, qualia sunt: a) O r a t i o , qua non minus 

opus habemus (iuxta S. Chrysostom.), ac arbores aquarum 

humore; neque enim valent illae fructus producere, nisi bi-

1) Tim. 4, 12. — 23 S. Hieron. ep. 3. ad Heliod. — 3) Ad 
Hebr. 10, 29. — 4 ) Jerem. 11, 15. Psal. 54. — Psal. 
50, 4. 
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hant humoréra radicibus ; neque nos pretiosis pietatis fru-
ctibus poterimus esse gravidi, nisi precibus irrigemur. 6) 
b ) E x a m e n c o n s c i e n t i a e quotidie ante somnum institu-
endum ; quia nulla scientia nobilior et utilíor, ac nosse se-
ipsum ; itaque „quando is dormit um, a te ipso rationem exi-
ge", urget S. Chrysostomus, c ) F r e q u e n s G o n f e s s i o , 
quia medicina haec saepius sumta, iniquitates delet, con-
svetudinem peccati infringit, vigilantiain excitât, in bono 
confortât. Si in Semmario ad Sacerdotium formati bis per 
mensem Sacerdoti adgeniculantes pandimus reatus nostros, 
jam sacrosancta mysteria tractantes, nec semel in mense 
conscientiae purgatione nos egere existimabimus ? ! Proba 
teipsum et sic de pane illo edas, et de calice bibas, ne ju-
dicium manduces et bibas! 7) d) F r e q u e n s e t d e v o t i s -
s i m a M i s s a e S a c r i f i c i i c e l e b r a t i o , qua venialia pec-
cata cum effectu ad gravia extinguuntur ; est eriirn (ut S. 
Franciscus Sales, scribit) Sacrificium hoc cor ipsius devo-
tionis, anima pietatis, centrum christianae rcligionis. ') In 
hoc Christus Dominus, si vulnerum curationem desideras, 
medicus est; si iniquitate gravaris, justitia est; si auxilio 
indigesy virtus est; si mortem times, vita est; si cibum quae-
ris, alimonia est; si coelum desideras, via est. 9) 

His innovandi spiritus sacerdotalis, ordinariis et quo-
tidianis adminiculis praecellens pretium inesse, quis aude-
ret dubitare? Attamen patiamini Dilectissimi ! ut annua sa-
cra Exereitia pro extraordinario et plurimum profuturo, re-
staurandae animae remedio vobis impensissime commendem. 
Verissimum enim invenitur, quod S. Leo scripsit : dum per 
varias actiones vitae huius solicitudo, distenditur, necesse 
est de mundano pulvere etiam religiosa corda sordesce-
r»;. 10) debilis siquidem naturae humanae tantaestin men-
te ad dissipationem, voluntate ad languorem proclivitas, ut 
inotoeervanter piae quoque animae in spiritu deficiant; et 
quamvis quotidianis pietatis exercitiis vacent, multum per-
saepe in his debitae adtentionis et sufficientis fervoris de-
fectum experiuntur: imo actibus religiosis, quotidiana itc-
ratione, in mechanicam consvetudinem abeuntibus, ipsa 
pietatis opera omnem prope vim et efficaciam, mentem ad 
Deum clevandi amittunt. Ilinc sunt repetenda tanta S. Fran-
cisci Salesii contra spirituales ariditates sterilitatesque su-
spiria, et ad pestem hanc animae depellendam, animumre-
novandum, et in devotione firmandum proiectata pro singu-
lis annis S. Exereitia. Audite aurea illius verba: „Nullum 
est ferme horologium, quod non quotidie intendi, et pon-
deribus suis restitui debeat ; neccsse praeter hoc est, ut 
semel in anno ipsum per omnia membra dissolvatur ad ru-
biginem auferendam, ferramenta laxata confractaque resti-
tuenda, et continuo usu adstricta, restauranda. Pari modo 
quivis cor suum vesperi ad Deum per examen conscientiae 
debet intendere, statumque illius restituere, resarcire; se-
mel' vwno in anno per partes quodammodo illud dissuere, 
et singulas illius affectiones et passiones curatius inspice-
re , ut quotquot in eas irrepserunt defectus, restauret ac 

s ) Lib. de orando Deo. — 7 ) r, Cor. 11. — s ) Philot. 1, 2. Cap. 
IV. — S. Ambros. L .de Virg.-— l 0) Serm. 4 . d e Quadrag. 

reparet. Et sicut horologus unguine tenuissimo omnes ho 
rologii sui rotas, vertebras inungit, ut motus illius et sonus 
fiat svavior, sic anima devota, postquam cor suum hocpa-
cto per partes excusserit et inspexerit, quo bene ipsum re-
novet, sacramenti Poenitentiae et Eucharistiae divino un-
guento inungat ; hoc bona tua propositi reviviscere, et spi-
ritus tui vires faciet reflorescere." n ) Quis profecto vel his 
spectatis negabit necessitatem superesse, ut vitam activant 
interdum contemplativa interrumpamus, et diebus adminus 
3 — 4 , semel in anno, a strepitu mundi, cura temporalium. 
vocationis occupationibus retracti, solum et unicecum Deo 
conversando, nosmet probemus et renovemus? Et haec est 
essentia, hie scopus annui secessus, sacrae solitudinis, sen 
Exercitiorum spiritualium. 

In hoc sensu Exereitia nihil sunt novi ; fatendum po-
tius, esse indigentiam ad salvandam animam semet spontc 
offerentem, omni retro antiquitate sacratam, uberrimoque 
cum proventu usitatam. Legimus enim in s. paginis, quali-
ter ipse Deus animam in tumultu foraneo vitae quotidianae 
solicitudinibus multum distractam, atque eapropter ad in-
clinandas voci suae aures minus idoneam, in solitudinein 
provocet, declarando : Ecce ducam earn ad solitudinem et 
loquar ad cor eius. 12) Hanc eandem solitudinem desiderio 
desideravit Psaltes regius,exclamando : Propter iniquitates 
cor meum conturbatum est in me, et formido mortis ceci-
dit super me; ideo dixi : quis dabit mihi pennas, sicut co-
lumbae, et e strepitu mundi ad tempus evolabo et i'equi-
escam? Et obtenta quasi requie subnectit : Ecce elongavi 
fugiens, et mansi in solitudine. Nec aliud sensit plorans Je-
remias, suspirando : Bonus est Dominus animae quaerenti 
ilium; propterea sedebit solitaria, et tacebit, et ponet in 
pulvere poenitentiae os suum, si forte sit spes obtinendae 
poenitentiae. l s ) Quid aliud, ac solitudinem commendavit 
divinus Magister, dum non publice Solum, sed in abscon-
dito quoque orandurn esse innuebat, dicens : Tu autem 
cum oraveris, intra in cubiculum tuum, etclauso ostio, (so-
litarie) ora Patrem tuum in abscondito. 1 4) ln idmodi solitu-
dine, in qua spiritualité!- refocillatur anima, juxtaS. Bernar-
dum, voeavit JESUS munere apostolico fessos apostolos, his 
verbis: Venite seorsum in desertum locum, et requiescite 
pusillum. l ä) Et quoties ipse Dominus, dimissa turba, soli-
tudinem petiit, ut oraret?! Numquid non usque virilem 
3 0 . annorum aetatem,absconditus manserat? Numquid non 
4 0 . dies jejunando et precando, in deserto, in solitudine, 
sacris exercitiis vaeaverat? Indubie non ideo, quasi recol-
lectionis spirituális, et deprecationis foret ipse indigus; sed 
dedit nobis exemplum, ut recessu talismodi perquam salu-
tari, sequamur vestigia eius. Opus est proinde interdum, ut 
verbis S. Gregorii loquamur, a tumultu rerum temporalium 
secessum petere, in quo Deus tanto purius cernitur, quan-
to cum se solo solus invenitur. 16) Verissime etiam scribit 
S. Hieronymus, Clericum, id, quod est, solitudo facit; non 

") Phil. P. V. C. i. — 12) Osee 2, 14. — ") Ps. 54, 4. et 
seq: Türen. 3. — u ) Matth. 6, 6. — ,5) Marc. 6, 31. — 
16) Lib. 4. mor. 28. 

0 



publicum; '7) quia ibi Deus ad cor eius loquitur, ibi ipse 
solitudine et indesinente silentio quasi de sensualibus eri-
pitur, ibi dies praeteritos rememorare, degeneri conversa-
lione perditos deflere, et annos aeternos in mentem revo-
care discit. 

Profecto non quando solicitudinibus curarum distendi-
mur, hue illucve implemento vocationis trahimur, dissipa-
mur. sed in beata solitudine solum penetrant, pervadunt 
praecordia animae verba Domini : Sancti estote, quia ego 
sanetus sum ! Solitudo utplurimum formavit, firmavitque 
justitia et sanetitate viros, ad singularia consilia Dei effectu-
anda destinatos. Moyses nisi exaetis in deserto 4 0 . annis 
electi populi Israel ducem se praebuit. S. Joannem Bapt. 
nisi ab adolescentia dilecta solitudo edueavit in virum, quo 
inter natos mulierum non surrexit maior, edueavit praedica to-
rem intrepidum, Herodi : n o n l i c e t t i b i , palam edicen-
tem. 18) Et omnino, is tantum cum fiducia apparet in pu-
blico, qui libenter latuit in occulto: is tantum novit sapien-
ter disserere, qui didicit seriis intentus tacere ; is tantum 
in consociationibus hominum salubriter operabitur, qui ex-
tra has saepius cum solo Deo conversabltur ! 

Ula erat convictio quorumvis suae suorumque saluti 
intendentium Sacerdotum Dilectissimi ! Eapropter fuit illis 
solitudo per vices repetita, velut unicum vitae spirituális 
dementum, ac quodammodo centrum, unde resumtis viri-
bus ad labores apostolicos procurrebant, et quo, pondéré 
diei et aestus fracti, tamquam ad fontem vitae reverteban-
tur. Zelo quidem domus Dei et salutis animarum incessan-
ter flagraverant, pro certo tenebant tarnen, perutile esse 
curas spirituales interdum, observato in solitudine silentio 
rumpere, non ut corpus pigritaret, sed ut anima ad repe-
tendam aciem apostoliéi muneris, novis armis, recollectione 
assidua parandis, semet praemuniret. Factitabat id S. Gre-
gOrius Nazian. dicendo : Bonum est et Deo sese parumper, 
obsequiis muneris distentum, subducere, et rursus ad vo-
cantem promte atque integre aoourrere. Petiit S. Augusti-
nus quoties posset, cum anhelitu ineffabili solitudinem, su-
spirando : O beata solitudo ! o sola beatitudo ! haec me de-
lectat, et quantum possum, ad istamvoluptatem confugio! 
Amore solitudinis inter immerisas muneris episcopalis cu-
ras conscripsit gloriosus hie Ecclesiae Doctor libruin Soli-
loquiorum animae ad Deum. In eadem prorumpunt encomia 
solitudinis, annuae recollectionis, quamplurimi SS. Patres. 
In hoc sensu supralaudatus S. Franciscus Salesius sua Phi-
lothea, sacra Exercitia singulis annis renovanda commen-
davit; hoc scopo venerandum illud in proximos charitatis 
Exemplar, S. Yincentius a Paula, instituti sui domicilia ad 
exercitia sacerdotum et pios laicorum secessus patere vo-
luit19); et S. Carolus Borom, se Clero suo bis annue soli-
tudinem petenti ducem praebuit. 

Crédité Dilectissimi ! etiam novissimorum saeculorum 
Ecclesiae lumina hanc spiritus sacerdotalis innovandi in-

*) Ep. ad Ocean. 3 ,1 . — 1 3 ) Marc. 6. 18. — n) LL. 2. Noct. 
19. Julii. 

gressi sunt viam ! Legatis vitam S. llieronymi Aemiliani; et 
confitebimim, quod ad mirabilia in educandis adolescenti-
bus patranda, vires in specum reclusus colligebat. Legatis 
vitam S. Alphonsi Episcopi;et cognoscetis, zelurn illius ad-
mirabilem, quo in vitia irruebat, non solum in solitudine 
innovatum fuisse, sed et ad filios congregations SS. He-
demtoris per se institutae, eatenus transiisse, quatenus re-
ligiosa haec coenobia actu quoque sunt réfugia peccatorum, 
delicta sua spatio certo temporis inibi lugentiuin. Intrate, 
si lubet charissimi ! domicilia Sociorum Jesu, et audiendo 
videndove continuam clericorum laicorumque intra angu-
statas cellas exercitia sacra expetentium frequentiam, col-
liquescet animus ! fluent lacrymae ! ex invito crumpet pe-
ctore : Concupiscit anima mea in atria Domini! 0 beata so-
litudo, o sola beatitudo ! 

Tantls momentis et exemplis de indigentia SS. Exer-
citiorum edoctus Orbis catholicus, non cessât Sacerdotium 
ad haec asservanda provocare et aniinare ! Obediunt jam 
voci huic in plurimis extraneis provinciis. Clerus Galliae. 
Belgii, Germaniae, imo non pauci Ditionum quoque Austri-
acarum. Graecensis, inde ab a. 1 8 3 8 , cum jubilo, rénovât 
hoc medio annue in se spiritum Christi ! Levarunt eatenus 
vocem de Clero quoque hungarico, et per vices hodie us-
que levant non pauci ! Vos ipsi Perdilecti ! scripto mihi 
pandistis isthoc desiderium, dum ad thesim a. 1 8 4 5 . pro-
positam : quae essent media in Clero spiritum Christi re-
suscitandi "? demtis aliquot paucis, de medio hoc tacenti-
bus, quiqui singillative S. Exercitia exoptatis, e concluso 
autem quinque districtualium consultationum anhela per-
chari Cleri mei in solitudine recolligi cupientis vota, in 
communi Deo dante repetitis! Sed locutus est de secessu 
annuo ad nos e Cathedra Sanctissimus Pater et Dominus 
noster Pius IX. Summus Pontifex, qui prout nostis, ency-
clica sua Epistola, Episcopos sic affatur : „Cum vobis com-
pertum sit ad ecclesiastici Ordinis dignitatem et sanctimo-
niam retinendam et conservandam pium spiritualium exer-
citiorum institutum vel maxime conducere, pro episcopali 
vestro zelo, tam salutare opus urgere, omnesque in sortem 
Domini vocatos monere, hortari ne intermit,tatis, ut saepe 
in opportunum aliquem locum iisdem peragendis exercitiis 
secedant, quo exterioribus curis sepositis, ac vehementiori 
studio aeternarum divinarumque reruin meditationi vacan-
tes, et contractas de mundano pulvere sordes detergere et 
Ecclesiasticum spiritum renovare possint, atque exspolian-
tes veterem hominem cum actibus suis, novum induant, 
qui creatus est in justitia et sanetitate ?" 2 ) Numquid haec 
et tanta una aure excipi, alia, salva conscientia, dimitti 
possunt ? ! Numquid haec non est vox de coelo orta et coe-
los penetrans ? Numquid pastoris non est, exoptata ovibus 
vel agnis pascua praebere ? ! Agnitac veritati repugnare, 
est in Spiritum S. delinquere ; peccato se innodare, quod 
ncc in hoc, nec alio saeculo dimittitur ! ! 

Adivi eapropter cum üducia ad thronum gratiae ! 

20) Dto. 9. Nov. 1846. 
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Oravi cum lacrymis Altissimum : Loquere Domine, quia au-

dit servus tuus! ut suggereret fluctuanti, quid esset placi-

tum coram se ! ! et in duos jam annos protracta idmodi 

suspiria, ilia incessanter voce conscientiae concludebantur. 

,Fac hoc, et vivet anima vestra' ! Eapropter in nomine Do-

mini, ad finem mensis Augusti a. c. Quinque-Ecclesiis pro 

Glero asservanda esse S. Exercitia tenore praesentium de-

nuncio ; et Vos Fratres Filiosque Charissimos cordialiter 

provoco : ut festinemus ingredi illam solitudinem, ubi vi-

vus sermo Dei et efïïcax et pentrabilior omni gladio anci-

piti personabit, et pertinget usque ad divisionem animae 

et spiritus, compagum quoque ac medullarum et cogitatio-

nes cordis! -1) Lübens praeferam ipse Vobis Crucem Cru-

cifixi Jesu; tantum Vros infirmum sequi velitis ! Venite ita-

que Dilectissimi ! Gustate adminus et videte, quoniam sva-

vis est Dominus ! Probate si consilium hoc, multo plus ve-

strum ac meum, a Deo est; ne forte dicente Gamaliele, „si 

de sursum est, Deo repugnare inveniamini."22) Positis ge-

nibus ad Patrem in abscondito suspirate: OstendeDomine, 

quid me oporteat.facere ! Et si vocem Domini audieritis: 

,Venite ad me, et ego reficiam Vos': nolite obdurare corda 

vestra! nec superstruite deliberationem dicteriishominum: 

alioquin, maledictus homo, qui confidit in homine ; sed 

conquiescite in divino Salvatoris Christi promisso : Ubi duo 

vel très sunt congregati in Nomine meo, ibi sum ego in 

medio eorum. Adjuva nos Deus salutaris noster! ut sitiat 

anima nostra ad ï e Domine ! Ingrediamur atria tua animo 

volente; meditemur in silentio unice de Te ; resonet sola 

vox tua in auribus nostris ! ! Et haec scribimus Vobis, ut 

gaudium vestrum sit plenum ! Charitas Christi sit cum spi-

ritu vestro Fratres ! Amen. Datum Quinque-Ecclesiis festo 

Sanctissimae Trinitatis 3 0 . mensis Maii 1 8 4 7 . Episcopa-

tus nostri anno 2 0 . V.-Ecclesiensis 9. 

J o a n n e s Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 

(Kinevezés.) Ő es. 's ap. kir. fölsége a' diakovári 
káptalanban a' következő kanonokokat, ugy mint : P a v i c h 
Károlyt éneklő-, P h i l i p p o v i c h Károlyt őrkanonokká, 
M a 11 i c h Józsefet székes-egyházi főesperessé, K o m e n d o 
Mártont idősb és H o s t o v i c h Jánost ifjabb mesterkano-
nokká k nevezni ; M i h a l y e v i c h Mátyás tiszteletbeli ka-
nonoknak pedig az utolsó kanonoki helyet juttatni legkegy. 
méltóztatott. (Bud. Hir.) 

(Gyászhír.) Imént veszszük mélt.és főtiszt. An du jár 
János vovadrai vál. püspök, szepesmegyei nagy-prépost és 
kápt. átalános-helyettes urnák f. hó'16-dikán, éltének 7 3 -
dik évében bekövetkezett halála felőli szomorú tudósítást; 
közelebbi számunkban egész terjedelmében közlendőt. 

(Megyei közlés.) Pécsről. Azon reményünk, hogy pol-
gári kórházunk, melly gróf Nesselrode és gróf Berényi püs-

21) Hebr. 4. — 23) Act. 5. 

pökeinknek köszöni létét, nem sokára ,irgalmas nénikék' 
gondviselésére fog bízatni, rövid idő előtt újonnan megerő-
södött kebelünkben. Nméit. püspökünk tudnillik, fölkéretvén 
a' polgárság által arra, miszerint az emiitett kórházat ma-
gas pártfogásába venné, és czélszerü elrendeztetését 's na-
gyobbittatását kegyesen elősegítené, mult hónap' végén a' vá-
ros házának nagy teremébe hivá meg tanácskozás végett 
a' városi ns tanácsot, vál.-polgárságot és számos egyéb la-
kosokat; 's miután a' kórháznak, melly egyszersmind elsze-
gényedett öregeket is fölfogad és táplál, nagyobbitása ha-
tározatba ment, fölolvastatta a' gréczi irgalmas-nők' előljá-
rónéjának, B r a n d i s grófnőnek azon örvendetes tudósítását, 
miszerint ő kész már jelenleg is a'pécsi kórházat átvenni, 
csupán csak azon jövedelemmel, mellyel az most bir ; ezt 
pedig annál is inkább, mivel erősen meg van győződve, 
hogy a' pécsi ház majd anyaház leend, honnan az irgal-
masnők Magyarország más városaiba is el fognak terjed-
ni. Erre azon kérdést tűzte ki a' nmélt, főpásztor : akarja-e 
a' nemes város az emiitett nőknek átadni kórházát? Mire 
átalános „ i g e n " hangzott mindenfelől; a' nélkül, hogy va-
laki ellenzette volna a' határozatot. Kijelenté egyszersmind 
ő excellentiája, hogy ő kész a' nemes városnak, ha ez akar-
ja, azon 1 4 , 0 0 0 p. forintot, mellybe a' kórház' nagyobbi-
tása kerülend, örök időkre is kölcsönözni, akképen, hogy a' 
kamatok évenkint, az általa már építtetni kezdett kolostor' 
nevelő-inézetéi legyenek. Jelenté tovább ő excellentiája azt 
is, hogy egy növendéket, a' maga költségén képezendőt, el 
is küldött már innen Pécsről Gréczbe ; 's nem sokára egy 
második is fogja az elsőt követni : 's hogy mindkettő egy-
aránt jártas a' magyar és német nyelvben. Végre kegyes-
kedett ő excellentiája megígérni, hogy rövid időre Bohitsch-
ra rándulván, Gréczbe is elmenend ; az irgalmasnőkkel kö-
tendő szerződést tisztába hozandó. 'S valóban szokatlan 
azon buzgalom, mellyel számosan ígérik áldozataikat kór-
házunk' számára; de csak azon föltétel alatt, ha annak kor-
mányát az irgalmasnők veendik által. Nem alaptalan tehát 
azon reményünk, hogy városunkban mielőbb egy anyaház 
fog kedves honunkra nézve létre jönni ; mellyben már a' 
török uralom előtt is annyi ,Hospitale S. Elisabeth' virág-
zott. — Jó püspökünk' azon nyomtatott körlevelének 
egy példányát melléklem végül ide, mellyel bennünket az 
augustus' végén tartandó exercitiumokra meghív.*) Dr. 
S c h I ö r és B ü c h i n g e r lesznek majd lelki vezérink.... 

(Próbatételi jelentés.) A' váczi siketnémák intézetének 
kir. igazgatósága' részéről közhírül tétetik : hogy az inté-
zeti növendékek' második félévi nyilvános próbatétele f. 
évi augustushó' 1-ső napján, reggeli 9 órától 11-ig fog 
tartatni ; mellyre az intézet' t, pártolói, és szives jóakarói 
ezennel alázattal meghivatnak. 

I g a.z i t á s : A' ,Rel. és Nev.' 6-dik számában, 48. 1. 2. 
h. 8. s. alulr. : ,más napon' h. olv. ,harmad napra' 'stb. 

*) Az örvendetes tartalmú körlevelet már előbb megkapva, si-
ettünk azt, t. olvasóinkkal, habár megszakítva is, azonnal 
közleni. Szerk. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 



KATH. EGYHÁZI FOLYÓIRAT. 

BUDAPESTEN, JUL. 25. 1847. UJ FOLYAM' V. ÉVE. 

Megjelenik e' lap hetenkir.t egy-egy iven kétszer, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési díj értté 's a' hetenkint egyszer 
megjelenni szokott ,Egyházi literatúrai lap'-érl együtt, postán 5 frt. 20 kr., helyben 4 frt. p. Előfizethetni a' es. kir. postahivata-
loknál , ugy a' szerkesztőségnél is , Budán a' várban , sz. György' térén , gr. Teleki-házban . 's Pesten Hartleben és Altenburger 

könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM : A' protestantismus-, mint az észvallás és arany-
szabadság' képviselőjéről. (Folyt.) Danielik János. — 
Egyházi tudósítások. 

A ' j> r o t e s l a n l i s ni u s- , 

mintáz .észvallás és arany-szabadság'képviselőjéről. 
(Folyt.) 

Daniában az 1536-d ik i országgyűlésen, mellyre 
a' papság' kizáratásával, minden más rendek meghivat-
tak, III. Christian' birtokaiban a' kath. religio teljesen 
eltörültnek nyilváníttatott, 's a' dán püspökök' elfo-
gatása megrendeltetett. Titkon adattak ki erre a' kirá-
lyi parancsok, mellyek ugyanazon egy napon mind tel-
jesíttettek. Száztizennégy nagy jószágok, mellyekhez 
több erős vár tartozott. legnagyobb része a'bornholmi 
szigetnek, ésRügennek egy nevezetes r é s z e , — e d d i g i 
tiszta birtokai a'clerusnak,—- most a'király' tulajdonivá 
lettek. (Schröck után Höninghaus, 4 2 1 . 1.) A' püspö-
kök börtöneikből csak egyházi méltóságuk'letétele után 
bocsáttatván szabadon, midőn a' roskildi püspök Rön-
now, az isteni jogon alapított kánonokra támaszkodván, 
a' lemondásra rá nem vétethetett : mint hitének, és 
egyháza' szabadságának martyra , mult ki a' tömlöcz-
ben. Erre a' következendő 1 5 4 6 - b a n tartott koppen-
hágai országgyűlésen, a' katholicusok' politicai jogai egé-
szen megsemmisíttettek ; minden hivatalokból, 's még 
az olly igen természetes örökösödé*' ,v><ïbôl is kizárat-

ván , s a' választás : kivándorlás vagy apostasia közt, 

szabadságukra hagyatván. Katholicus papnak az ország' 

határain belüli tartózkodása, vagy illyennek befogadá-

sa, halálbüntetés'terhe alatt, szigorúan megtiltatott. (Al-

zog, 8 3 8 . I. ) Ugyanazon országban Suaning János see-

landi pr. püspök, Lubienitzky Szaniszlónak azon kérel-

mére, hogy : ha már tért nem engednek nekik az él-

hetésre, engedjenek legalább kis helyet, hol meghalhas-

sanak, azt adá feleletül: hogy „némelly emberek meg-

rothadhatnak a' szabadban is." (Henke után Höninghaus, 

MÁSODIK FÉLÉV. 

5 1 2 . l.) Svédhonban Sunnanwäder Jakobson Péter 

westerasi püspök, febr. 18-dikán, 1 5 2 7 - b e n , 's há-

rom nappal később sorsának hü társa K n u t , az upsa-
lai érsek, kath. hitökhezi állhatatos ragaszkodásuk' kö-
vetkeztében kivégeztettek. (Augustin. Theiner, Schwe-
den und seine Stellung etc. Augsburg, 1 8 3 8 . I. Bd. S. 
2 4 4 — 5.) Kivégeztetésökről Rülis Fridiik', .Geschich-
te Schwedens' czimü munkájában következőt olvashat-
ni : ,,A' két prelátus a' fővárosba hozatván, a' durva 
nyers tömeg' keserű gúnyának tétetett ki. Régi, kopott 
karingekbe öltöztetve, 's a' lóhoz előre fordított há t -
tal kötözve hozattak be. Sunnanwäder, fején szalma-
koronát, oldalán fakardot viselt. Knut-, a' letett érsek-
nek fejéke egy nyírfából készült püspöki süveg volt, 'S 
ezen satyricus öltönyben egész Stockholm városán ke-
resztül meghurczoltattak : alakos személyek' folytonos 
gúnyolódásai és minden oldalról hangzott gunydalok' zen-
gedezése közt " Holt testök, felnégyeltetve, kerékre köt-
tetett, és 8 napon át szabad ég alatt, a' ragadozó álla-
tok- és égi madaraknak eledelül kitéve, hagyatott! ' ) 

') Ezen kis históriából láthatni, hogy a' protestánsok 
kinzási elmésségben a' spanyol inquisitio által sem 
igen hagyják magukat legyőzetni. A' ,Ceremóniák', 
mint láttuk, nem hiányoztak ; de még a' mesterséges 
kinpadok sem. Hogy ne mindig csak Angliára hivat-
kozzunk, halljunk egy példát Hollandból is. Cretineau-
Joli két jezuitának, Roddens- és Paezmannak, kik egy 
megfizetett és később a' confrontatio' alkalmávali ha-
bozása és határozatlansága miatt lefejezett katonának 
föladására, összeesküvésbeni részvétről vádoltattak , 
tulajdonképeni vétkök pedig aligha más volt, mint a' 
bouilloni herczeg' megtérítése, — kinoztatását (id. 
munk. 3. köt. 4 6 2 . 1.) igy Írja le: „Man liess die 
beiden Patres und den Laien-IJruder auf vier, schräg-
kreuzweis Uber einander gelegte Eisenstangen legen, 
band ihnen Hände und Fusse mit Ketten fest, die mit 
Stahlspitzen, die in's Fleisch eindrangen, versehen 
waren, schloss ihren Hals in ein dreifach gezacktes 
iileinetz ein. und dergestalt gelegt und geknebelt. 

8 
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Vetélkedtek lélekerőben e ' dicső bajnokokkal a ' w a d - : 

stenai apáczák ; kiken a ' l e g d u r v á b b erőszak ' a lka lma-

zása u t á n , b ü n köve t te te t t e l , minőt csak a ' t a t á r é s 

török v a d csordáktól, nem pedig „ s z a b a d " k e r e s z t é -

nyektől lehete t t várni : irja The iner (id. munk. I. Bd. S. 

2 3 5 . ) . „Die Frevler muss ten j e n e unglücklichen, w e h r - . 

los durch ihr za r t es G e s c h l e c h t , un t e r schändl ichen 

Misshandlungen aus d e m Heil igthum ihrer Zellen h e r -

ausreissen, und in ihnen vo re r s t die heiligsten R e c h t e 

der Menschhe i t mit Füssen t r e t e n , u m zu v iehischer 

Befr iedigung ihrer Wollust zu ge langen ." — T o v á b b á 

ugyanazon S v é d o r s z á g b a n , a ' HI. Zsigmond király ál-

tal Zöld-csü tör tökön , 1 5 9 4 - b e n tar to t t l ábmosás t a ' l u -

the ránus papság , mellynek élén S c h e p p e r Er ik ál lot t , 

mint bá lványozó, papistit icus szokás t föladván, a ' s z e -

wurden sie mit Glutbecken umgeben. Kaum war das 
Fleisch vom Feuer angebrannt, als die Wunden mit 
Salz, Essig und Schiesspulver überschüttet wurden. 
Bei diesen raffinirten Qualen liess man es aber noch 
nicht bewenden, sondern es wurden ihnen auf die 
Brust angezündete Fackeln gelegt, und reihenweise 
die Finger und Zehen verstümmelt. Nach vierund-
zwanzigstündigen Foltern erklärten die Aerzte, dass 
bei diesen Jesuiten das Leben schneller erschöpft wur-
de, als die Standhaftigkeit"'stb. Kivégeztettek 1 6 3 8 -
ban. Állandó ítélőszékek voltak Angliában, Sweizban, 
és Svédhonban alapítva. Lödöreben Wasa Gusztáv 
által, april. 11-dikén 1540-ben . S Theiner (id. munk. 
1. köt. 3 1 0 . 1.) ez utolsót egyik legkegyetlenebb in-
tézménynek nevezte mindazok közt, mellyeket a' de-
spotismus' története fölmutathat. A' ,Spionirozás' vi-
lágszerte ki volt terjesztve, 's Angliában 5 0 — 1 0 
ftnvi jutalom-igéretekkel a' föladandó személyek' mél-
tóságához képest, élesztetett, (,Párbeszéd az inqui-
sitioról.' 3 3 . 1.) „In plerisque locis", irja CrotusRu-
beanus (in apologia, privatim ad quemdam amicum 
conscripta), „ubi praedominantur antipapistae, constat 
severas leges latas esse in veteris religionis profes-
sores, nempe ut gravi muleta a carcere se redimat, 
quisquis non temperet sibi a consortio papistarum... 
Ilabent leges hae nudiustertius e coelo missae suos 
Coricaeos, suos vigiles Argos, qui transgressores ad 
judices déférant, nec item reliquarum legum mo-
re circumscribuntur terminis,inter quos natae sunt; 
procul sequuntur cives suos, quoeumque negotiorum 
causa profîciscuntur. Quod commiseris Neapoli con-
tra tam bona psephismata peregre profectus, eius rei 
poenam luis Parthenopoli domum reversus. 0 ! leges 
aequas, in ecclesiasticae observantiae cultores tam 
auritas tamque acute cementes, in adulteros, in con-
tumeliosQS coecas ot altum dormientes"! 

gények , kiken az végbev i te te t t , egyházi átok alá jö t tek, 

és minden további a lamisnára mél ta t lanokul nyilvánít-

ta t tak. Az 151) 5 - b e n Süderköp ingben ta r to t t gyűlésen 

a ' királynak többi közt az is vé tkül számít ta tot t be, 

hogy a ' katholicusoknak hivatalokat é s s z a b a d val lás-

gyakor la to t adott ; e lha tá roz ta tván : minden n e m - l u t h e -

r a n u s vallást követőket , h a t h é t alatt, az országból e l -

távolítani, 's a ' n e m engedőke t e rőha ta lommal is kiker-

getni. (Alzog, 8 3 6 . 1. * ) A ' Linköpingben 1 6 0 0 - b a n 

*) "S a' mit leginkább meg kell mindezen, a' lelkisme-
ret- és vallásszabadság elnyomásával gyakorlott ke-
gyetlenségeknél jegyezni, az , hogy azok e l v b ő l , 
a' reformátorok által kimondott és ezerszer ismételt 
amaz elvnél fogva, történtek, miszerint az egyház' 
kormányzásábani legfőbb hatalom a' fejedelmeket és 
polgári hatóságokat illeti : mellyek egyedül kereszté-
nyi kötelességüket teljesitik, ha a' bálványozó és is-
tentelen cultust (azaz : protestáns értelemben, a' 
katholica hitet és istentiszteletet) minden, hatalmuk-
ban álló eszközökkel kiirtani törekesznek. A polgári 
hatóságoknak engedett illyetén hatalom a'vallási dol-
gokra nézve, természetesen csak olly eredményeket 
hozhatott létre, minőket a' reformatio' története föl-
mutat. A' jelenleg örökké lelkismeret- és vallássza-
badságot emlegető,'s azokkal dicsekedni szokott pro-
testánsok' ősei, mit sem tartottak lelkismeretesebb 
dolognak, mint a' fejedelmeket arra emlékeztetni, hogy 
Isten a' világi hatalmat egyedül a' végre adta kezök-
be, hogy annak segedelmével az ,evangelium' (azaz: 
szerintök, protestantismus') terjedését elősegítsék, a' 
,bálványozást' pedig elnyomják. Még a' ,szelid'-nek 
nevezett 's a' többi vérengző fanaticus vad társak 
közt, csakugyan ekképen nevezhető Melanchthon is 
hosszasan mutogatja: „Principes et Magistrates de-
bere impios cultus tollere, et efficere, ut in Ecclesiis 
vera doerina tradatur et pii cultus proponantur:" még 
pedig daczára azoknak, kiket ,,a' Szentlélek rendelt 
püspökökül, igazgatni az Istennek egyházát;" (Apóst, 
csel. 2 0 , 2 8 . ) azaz: „cessantibusaut prohibentibus 
Episcopis, a u t s u p e r i o r i b u s Dominis" (értvea' csá-
szárt 'stb.) is. L. .Philippi Melanchthonis TOV ÍV 
ayioigí (azaz: s z e n t ! ) ,Consilia slve judicia theo-
logica etc. Collecta et nunc primum édita studio et 
opera Christophori Bezelii Theol. Doctoris. Neustadii, 
1 6 0 0 . ' P. 1.) „Omnibus," ugy mond, „sine discri-
mine mandatum est, ut c r e d a n t Evangelio, et id 
confiteantur, sive accedat auctoritas Episcoporum, si-
ve adversetur. Sicut scriptum est : Corde creditur 
ad iustitiam, ore fit confessio ad salutem. Item : qui 
negabit me coram hominibus, negabo eum coram 
patre etc. Porro c o n f e s s i o est : palam ostendere, 
quod n o n c o n s e n t i a s i d o l o l a t r i a e , et iliud 
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tartott országgyűlésen Zsigmond k o r o n á j á t ó l foszta-
ték meg; mert az uj ,evangéliumi' vallástói elszakadott; 
hivei pedig ,kik közt kilenczországtanácsos volt, v é r p a -
d o n multak ki! Hlyen volt a' protestantismus ,arany-
szabadsága' Svécziában. „Die Gewalttätigkeit, mit der 
Gustav Wasa und Carl IX. als ein Schrecken der kath. 

ipsum genus doctrinae, quod amplecteris, aliis im-
pertire. Item t o l l e r e blasphemias externas apud 
omnes, quibus praees. Ut paterfamilias debet tollere 
blasphemias in sua familia, m u l t o m a g i s Princeps 
in ditione, cui praeest. . . .Ergo Princeps d e b e t m u -
tare impios cultus, et non deterreri Episcoporum, aut 
s u p e r i o r i s d o m i n i " (ismét a' császár értetik) „iu-
d ie i i s . . . ." (Természetesen , ha a' császár prot. volt 
volna , ugy nem mulasztotta volna el Melanchthon az 
irántai hódolatot és engedelmességet is keresztényi kö-
telességül nézetni.) „Nominatim praecipit Deus his, 
qui praesunt, ut obtemperent Evangelio, et propa-
gar i sinant. Psal. 2 . . . . Magistratus est custos pri-
mae et secundae tabulae legis, quod ad externam 
disciplinam attinet, hoc est prohibere externa scele-
ra, et p u n i r e sontes debet, etproponere bona exem-
pla. Manifestum est autem in primo et secundo prae-
cepto prohiberi idololatriam et blasphemias. Ergo 
necesse est magistratum, externam idololatriam et 
blasphemias tollere ;" (P. I. p. 2 9 7 — 9 . ) igy foly-
tatva több lapokon át, a' kath. hit és istentisztelet' 
kiirtására buzditó okoskodását. Mert hogy amaz ,ido-
lolatria' és ,blasphemia' alatt a' kath. istentiszteletet 
és tanítást ke l érteni, már tudjuk; és ezt Melanchthon 
több helyt egyenesen is kimondta : a' sz. miseáldo-
zatot , tehát a katholicismus' legszentebb isteni-tisz-
teletét is,és ezt kiválólag, illy eltiltandó bálványozásnak 
nyilvánítván: „Quapropter humiliter et reverenter ob-
testamur Gels. V.", irják:,Justus Jonas, Phil. Mel., Nie. 
Amsdorfíius etc.'Fridrik szász, vál.-fejedelemnek, „ut 
quod Principe Christiano dignum est, ...eiusmodiprofa-
nationem coenae Domini in ducatibus ac territorio suo 
quam primum abolere", ( s ezt már 1521 -ben! ) 
„magnoque et excelso animo infamiam, si fortasse 
propterea Gels. V. Bohemus aut haereticus audiat, 
contemnere velit." (P. I. p. 11 . ) Még az itélet' nap-
jára is emlékeztetvén a' fejedelmet, és arra, hogy : 
„quo maiora sunt mérita et dona coelestis Patris er-
ga Gels. V., . . . eo severius Deus rationem a Gels. 
V. postulabit, quam bene haec sua bénéficia colloca-
rit." Nem is gondolt még akkor a'protestantismus ugy 
nevezett népjogokkal, egyéni szabadság-, többség- és 
más ezen, ma csaknem egészen sajátjaiul tekintett szó-
lásformákkal ; akkor még igy okoskodott: „Nec pro-
pterea, quia p a u c i o r e s , mi ni ma que pars sumus, 
veritas etauctoritas verbi divini... levior videri debet. 
Nam ab initio mundi semper minima pars et exigua 

Kirche durch den Protestantismus auf den Thron sich 
erhoben und befestigten, hat frühzeitig das Weltgericht 
der Geschichte erfahren. " (Alzog, 8 3 7 . 1.) Saxoniában 
e g y l 5 7 4 - b e n , Leipzigban nyomatott irat' (mellyben 
az urvacsoráról calvinista nézetek terjesztettek) kö-
vetkeztében, Cracov, Peuce r , Stössel és Schütze be-

particula mundi veritatem accepit et professa est, 
idemque permanebitEcclesiae status u s q u e ad Or-
b i s i n t e r i t u m . " ( 1 3 . 1.) Akkor tehát még nem igen 
nagy reményeket táplált a' reformatio, a' nép' fölvilágo-
sodását és kiskorúságának a' prot. prédikátorok' hierar-
chiája alóli emaneipáltatását illetőleg. Ma természetesen 
mindez máskép van; mert ma már sikerült helyenkint 
többséghez jutni, 's a' közvéleményt megvesztegetvén, 
ezt a kath. egyház és hitágazatok iránti ellenségeskedés' 
szellemével megtölteni... Mikor még a',szelid' Melanch-
thon is igy beszél : „Haud dubie Magistratus debent 
punire profanos etc. Pertinet igitur ad secundum 
praeceptum, lex de blasphemis i n t e r f i c i e n d i s . . . . 
Quare manifestum est, ad magistratus officium per-
tinere, ut aboleat impios cultus et p u n i a t blasphe-
mos et malos Doctores"; és : „valde reprehendendi 
sunt Principes, qui t o l e r a n t impios cultus;" 's a' 
bálványozást kiirtó zsidó királyokra hivatkozván, 
azok' példájának követését keresztényi kötelességnek 
mondja : „quae sciant, non esse propria Politiae Mo-
saicae, cum sint m o rali a, sed pertinere ad o m n e s 
Principes o m n i u m aetatum;" (P. I. p. 301 . )me ly -
lyet ha nem teljesítenek, országaikra legnagyobb csa-
pásokat várhatnak: („Quales autem n u n c poenae 
impendent pro impiis cultibus ? cum il 1 i genii non 
pepercerit Deus cui amplissimas promissiones de re-
gno dederat"; p. 3 0 1 . ) akkor a' bálványozás- és is-
tenkáromlással vádolt katholicusok csak számkivetés-
re és vérpadra tarthattak számot ; mellyben volt is 
részök századokon át a' prot. országokban, só't itt-
ott még van ma is ; mint ezt Svédország' törvényei 
tanúsítják. „In his quae ad decalogunfpertinent", még 
mindig a' ,szelid' Melanchthon, „idem est officium no-
strorum Regum, Principum et Magistratuum, quod 
erat officium Regum piorum in illo populo, in quo 
tunc erat Ecclesia. Quare sciant Magistratus, se haud 
dubie poenas Deo daturos esse, si non aboleant im-
pios cultus. Extant comminationes severissimae in 
primo et secundo praecepto, etc. Hae comminationes 
nequaquam sunt inanes aut irritae... Cessantibus Epi-
scopis, aut si ipsi Episcopi falsa doceant, reliqua Eccle-
sia debet malos pastores ab officio removere; et in quo-
libet coetu praecipua membra caeterispraeire debent, 
et iuvare alios, ut emendetur(!)Ecclesia. P r i n c i p e s et 
caeteri Magistratus" (természetesen a' császárt kivéve) 
„debent esse praecipua membra Ecclesiae. Ergo..." A' 
következtetés világos. „Major est manifesta",ugy mond 
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fogattak. Cracov kinpadoni elcsigáztatását gyors halál 

köve t te . Peuce r 1 2 évig bör tönben sinlődött , hol az u j 

s zöve t ség ' o lvashatása iránt tett fo lyamodására , a ' „ f o r -

mula Concordiae" egy pé ldányának odave t é séve l v á -

laszoltak a ' be teg fogolynak a'„biblia h ő s ö k " ! I. Chr is t ian-

nak 1 5 9 l - b e n tör tént halála után, u j symbol icus k ö n y v 

hozatot t b e , 's e l fogadása eskü és a lá í rás ' u t ján e s z k ö -

zöltetet t . Az ettől e l térők ellen a ' l egnagyobb szigor 

alkalmaztatot t . Neveze t e sen : Salmuth János, kinek fő 

v é t k e egy u j bibl ia-kiadásból állott, P ier ius és G u n d e r -

mann, esküdni voltak kényte lenek, hogy akár a' szász , 

akár a ' közel t e s tvé r B r a n d e n b u r g - é s Hessen t a r t o -

m á n y o k b a belépni soha s em fognak ; Krell cancel lár 

pedig, tiz évi fogság u t án kivégezte te t t . (Höninghaus, 

4 8 9 — 4 9 7 . 1.) Hasonló tö r t én t A n s p a c h - és N ü r n -

b e r g b e n , hol a ' markgróf az ő pa rancso la t á ra készí tet t 

Norma Doctr inae et judicii ' e l fogadását mindenkinek 

meghagy t a ; az ellenkezni merők ellen röv id uton e l h a -

Melanchthon ; a ,minor' pedig, tudnillik a' kath. hit-
nek bálványozó volta nem kevésbbé : a ,consequen-
tiá'-t ennél fogva bátran a' hóhérokra lehetett bizni! 
A' kath. papok úgyis csak „sacrificuli"; ( 3 0 4 . l.)hogy 
pedig ezekkel mint bántak a' buzgó zsidó királyok, a' 
sz. könyvekbó'l tudva van. „Deus afficitur contumelia 
in defensione i d o l ó r u m . Tot millia animarum sedu-
cuntur et pereunt, praecipue culpa Principum, qui 
impediunt, quominus p u r a m Evangelii doctrinam 
populus audiat... Vac vobis optimates, capita populo-
rum, etc." (Amos 6.) Melanchthon szerint nem kell 
arra nézni, hogy a' protestánsok élete botrányos : 
„Quod autem et nobis scandala obiiciuntur, quod 
videlicet aliqui abutuntur libertate, aut alia, haec non 
accidunt doctrinae aut Principuin culpa. Si Doctores 
et Principes recte faciunt suum officium, ut inquit 
Ezechiel, extra culpam sunt." ( 3 0 6 — 7 . 1.) De a' 
katholicusok által okozott botrányok már nem türen-
dó'kl Mert : „longo a t r o c i u s s c e l u s est i d o l o l a -
tria, quam alia vulgi errata. Et collocata in unuincu-
mulum c a e t e r a s c a n d a l a omnia , nequaquamtan-
tum sceleris habent, quantum habent hí trés nervi 
A n t i c h r i s t i : profanatio Missae, coelibatus, et com-
mentitia autoritas Romani Episcopi. Profanatio Mis-
sae palam est idololatrica..." ( 3 0 7 . 1.) Illy fanatis-
must prédikált, még a' legszelidebbike is ezen bá-
rány bőrbe öltözött farkasoknak! Nem biztak ők a' 
tanítás, rábeszélés, okok' erejében ; hanem egyedül 
a fejedelmi hatalom-és kényszerítéstől várták üdvö-
ket: ugyanazért nem is kételkedtek az egyházi javak' 
elrablásárai fölszabadítás állal a' fegyveres erőveli 
pártoltatást maguk' részére biztositni. „Blasphemis 
frustra concionamur", irja Melanchthon ! Szerk. 

tá rozva, h o g y : „ha a ' megidézések é s az aláirásrai h a -

sonló k e g y e s intések n e m használnak, az ő v é l e m é n y e , 

az illyenekkel illő komolysággal bánni, s őket nem csak 

hivataluktól fö l függeszteni , h a n e m az egyház i szo lgá -

latból is, a ' f izetés megtagadásáva l , e l b o c s á t a n i , s a 

mellett e g y s z e r s m i n d , r e e t corpore ' m e g k ö t ö z t e t v é n , 

bebör tönöz te tn i . " ( P l a n c k , Geschichte . 4 . Bd. 0 4 - — 

5 . 1. ^ Kepp le r t , c sudá la t ra méltó feltalálóját a m a ' t ö r -

'•') A' lelkismeret szabadságát olly hatalmas phrasisokban 
világszerte dicsőitett protestánsok, egyházuknak kül-
ső szerkesztésében akkép jártak el, hogy adtak legyen 
bármilly (teszem: consistorialis, collegialis, episcopa-
lis , presbyterialis, territoriális stb.) nevet szerkeze-
töknek, a legfőbb egyházi hatalom mindig a' fejedel-
mek' kezébe tétetnék le ; s maguk a' vezérek is, kik-
nek ajkairól olly sokszor hangzott le a'nagy szó, hogy 
a' lélek fölött ítélni csak Istennek van hatalma, ezen 
már tettleg megragadott fejedelmi jog' megállapításá-
hoz nem csak jóváhagyásukat, hanem annak tudomá-
nyos rendszerbe fűzéséhez talentumaikat is kölcsö-
nözték ! „Nunquam", ugy mond Melanchthon, „tyrran-
nice (?) propugnavi opinionem meam, sed quod prin-
cipes decreverunt, communi consilio secutus sum." 
A' wittembergi egyetem kijelentette : „Non est du-
bium, quod Magistrates in Ecclesiis, pertinentibus ad 
suum dominium, debeant prohibere itnpios cultus et 
restituere pios." Rucer szerint : ,A' (világi) felsőség-
nek van egyedül joga az Isten' igéje fölött őrködni, 
s az ő kötelessége azokat, kik hamis religiót követ-
nek, tüzzel-vassal kiirtani, sőt nejeik- és gyermekei-
ket is meggyilkolni.' (Hist.-Polit. Blätter. 19 . köt. 
397 .1 . ) Ilonnan más, mint minden vallásos szabadság 
nak elnyomatása, nem következhetett. „Cum isto mi-
rabilium hominum", ugy mond Frank Sebestény, „ge-
nere agi nihil potest,qui suo arbitrio damnant quid übet, 
neque personis auditis, neque diiudicatis rebus. Cogunt 
concilia, quando et ubi ipsis jjlacet, atque vendicant 
sibi m a j o r e m m a g i s q u e i n t o l e r a b i l e m et mi-
n u s e x c u s a b i l e m auctoritatem ac potestatem. quam 
papa l l o m a n u s unquam." Es : „SonstimPapsthum 
ist man viel freier gewesen, die Laster auch der Für-
sten zu strafen, jetzt muss alles gehofiret seyn, oder 
es ist aufrürerisch." (Hist.-Polit. B̂lUt. 19 . köt. 3 9 5 . 
1.) „A protestánsoknak ugyan nincs pápájok , de a 
mi még gonoszabb, vannak pápáik.. . Az egyes pro-
testáns prédikátoroknak korán sem szabad a' bibliát 
saját cszök belátása szerint használni ; a' ki ezt mint 
prédikátor meri, miként én tevék, hivatalától elmoz-
dittatik, hogy ez úttal egyszersmind tanulja meg, mi 
legyen a' protestáns szadadság !" (Langsdorf, Blosse 
der protestantischen Theologie. 1 8 3 0 . ) Valóban. 
„Nicht jeder ist frei, der seiner Ketten spottet." (Lea-
sing, Dram. Schriften.) 
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vényeknek, mellyek szerint a' planéták mozognak, a' 
tübingai tlieologok kárhoztattak; mivel, mint mondái.,a' 
biblia azt tanítja, hogy a ' nap a'föld körül forog. Kész 
is volt már könyvét egészen elnyomni, midőn remény-
telenül Gréczben menedékhely nyílt számára, honnan 
Rudolf" udvarába jutott. A jezuiták, kik a talentumot 
inkább megtudták becsülni, tűrték őt , habár luthera-
nismusát soha sem teve is le: csak hazájában üldözte-! 
te t t ; hol alig sikerült neki anyját, ki boszorkányságról 
vádoltatott, a' megégetéstől megóvni. (Alzog, 8 7 6 . 1.) 
Agricola Györgyről, Döllingernél (id. munk. .>29. 1.) 
olvashatni: ..Agricola meghalt 1555-ben ,midőn épen 
némelly protestánsokkal religioi vitatkozásba ereszkedett 
volna. Teitelbach superintended kinyilatkoztatta, hogy 
ő , mint pápista, a' városi téren el nem temettethetik, 
s Auguszt, az uralkodó herczeg ezt helyben hagyta. En-

nek következtében ott állott holt teste csaknem egész öt 
napon keresztül, temetetlenül; mígnem végre Pflug 
Julius, zeizi püspök, kihez a' megholtnak némelly ba-
ráti folyamodtak, őt ünnepélyesen elvitetni,'s egyik tem-
plomába letétetni nem rendelte." S e'méltatlanság azon 
férfiún történt, kit Fabricius „singulare patriae decus"-
nak nevezett ! Hasonló esetek, olly városokban, mely-
ívek protestantisáltak, az ősi hit' híveinek irányában, épen 
nem valának ritkák. Veit Dietrich némi diadalérzettel 
tudósítja róla Melanchthont, hogy az öreg, 8 8 evespa- | 
tricius, Ha lier Konrád, egykor Nürnbergnek legtekinté-
lyesebb féríia, mivei hitéhez holtáig hü maradott és Hús-
vétkor katholicusokkal áldozott, a' tanács parancsola-
tára, magának a' királynak jelenlétében, gyalázattal és 
szégy ennel, mint ,patrónus idololatriae', a' temetőn kí-
vül ásatott el ! (C. R. 5. 8 2 9 . Döllinger id. munk. 
5 2 9 — 0 . 1.) Midőn -1547-ben Fridrik-János fejede-
lem Halle városát seregeivel megszállotta, a' katholicu-
sokon, és köztük kivált e' városnak 1 5 3 4 — - 1 5 5 6 - i g 
volt tanács-mesterén, Querhammcr Gáspáron, a pro-
testáns pórnép által a' legdurvább bántalmak követtet-
tek el ! Először is a' kolostorok raboltattak ki ; azután, 
a ' barátok elűzése, és azoknak, kik kézbe kerültek, ke-
serves elkinzása, képek, oltárok' összetörése után, a 
katholicus polgárokra került a' soi1. „Das lose Gesind-
Lin hat der papistischen Bürger H user angefallen, die-
selben beraubet, und übel mit den Leuten umgegan-
gen, sonderlich den Rathmeister Querhammer, welcher 
gut papistisch und wider Dr. Marlin Luther zuvor ge-
schrieben hatte, f a d e n n a c k e t a u s g e z o g e n , ihm 
e in S t r i c k u m d ie S c h a m g e b u n d e n , u n d in) 

s e i n e n B r u n n e n g e h e n k t u n d g e m a r t e r t " stb. 
(Städtisch. Bericht, Döllinger, 532 .1 . 3 ) Szólanom kellene 
még az egyes néplázadások' alkalmával elkövetett iszo-
nyatosságokról, a' kolostorok és templomok' vakmerő s 
istentelen földulásáról, a képzeletet haladó és lelket 
megrendítő kínzások közt kivégzett papok, barátok és 
apáczák' e z r e i rő l . . . . azonban ezek' kínjait festeni nem 
merem ; hiszen maga Melanchthon is megvallotta, hogy 
a' reformatio szülte inség' megsiratására, az Elbe fo-
lyam nem bírna elegendő \ ízzel: — csak egy példáját 
akarom még fölhozni azon igen-igen jellemző dulások-
nak, mellyeket a reformatio mindenütt, merre csak 
elterjedett, a' művészet' remekein, a' mi templomain-
kon , és ezek' szent képein barbár durvasággal elkö-
vetett, A' protestáns Schiller, ,Geschichte des Abfalls 
der vercinigtcn'Niederlande' czimü munkájának (Siimmt-
liche Werke. Stuttgart und Tübingen, 1 8 3 8 . ) 2 6 5 — 
2 6 9 . lapjain e' fanatismusról ekkép emlékezik: ..A 

i képpusztitás nyugoti Flandria- 's Artesiában azon tá-
lakon , mellvek Lys és a' tenger közt fekszenek, kez-
dődött. Egy dühös, kézmivesek-, hajósok- és parasz-
tokból álló csoport, koldusok, rablók, kéjhölgyek' tár-
saságában, számra mintegy 3 0 0 - a n , bárdokkal, fej-
székkel, kalapácsokkal, hágcsókkal és kötelekkel el-
látva, (tűzfegyvert vagy gyilkot kevesen viseltek) fa-
naticus dühhel rátör a' St.-Omer körül fekvő városok-
és helységekre; a' templomok és kolostorok' ajtait, mely-
lyeket zárva talál, erőszakkal feltöri, az oltárokat lerom-
bolja, 's a' szentek' képeit összezúzva, lábaival tapod-
ja. Ezen első,sikerült gonosz tett által inkább nekibő-
szülve, 's uj csatlakozások által erősödötten, a tömeg 
egyenesen Ypernbe nyomul. Föl nem tartóztatva sen-
kitől, a' főeg\házra rohan: a' falak, hágcsók' segedd-

») Hasonló elkinzási kisérlelek, sőt illy módoni kivégzé-
sek, nálunk sem hiányzottak, Szelepcsényi György pri-
mas a kath. religio' állapotja felőli,'s 1681-ről szó-
ló tudósításában, sok egyes kivégzés!, vagy elkinzá-
si esetek előszámlá ása után, olvassuk: „Alii Paro-
ehorum sub rigidissima hyeme vestibus difeptis, uno 
indusio tecti, post equos raptati, alii nudo prorsus cor-
pore per pagos circumduct, imo vero, horret animus 
cogitare, et refugit calamus adseribere, praegrandibus 
atque 5 0 librarum ponderis lapidibus ad pudenda 
membra appensis in spectaculum exhibiti, ac insuper 
duris scuticarum ictibus ad saltandum atque ignes 
transsiliendos adacti etc... Sed neque possum sine la-
crymis eorum oblivisci, in quorum ùorio et verticv 

capitis tabaca scissa, etc. etc." 
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inével mászatnak meg, a' képek kalapácsokkal töret-
nek össze, a' prédikáló- és üló'székek fejszékkel v á -
gatnak föl, az oltárok megfosztatnak ékeiktől, 's a' 
szent edények elraboltatnak. A' példa Menin-, Comines-
Vernch-, Lille- és Oudenardeban is utánzókra találván, 
e' düh kevés napok alatt egész Flandriát megszállja. 
Antwerpben, a' nagy sietséggel Brüsselbe hivatott ora-
niai herczeg' távolléte jelszó lön a' háborgásokra. A' 
főtemplomban némellyek a' predikáló-székre mennek, 
hol a' szent szónoklatot majmolják, 's a' pápistákat 
harczra- szóllitják föl. Egy kath. hajós, kit e' nyilatko-
zat sér te t t , a ' papolót lerántni akarja, 's a' szószéken 
verekedésre kerül a' dolog. E ' jelenetek másnap estve 
ismételtettek. A' szám szaporodik, és sokan már gya-
nús eszközök- és elrejtett fegyverekkel ellátva jövének 
a' hely' szinére. Végre valakinek eszébe jut fölkiáltani: 
,Es leben die Geusen'! A' tömeg hirtelen utána rivalgja 
a' szókat, 's maga Mária fölszóhttatik, hogy hasonlót 
tegyen. A' kevés katholicusok, kik jelen valának, átlát-
va a' lehetetlenséget, ezen vakmerő dühöngőknek el-
lentállhatni, odahagyják a' templomot. Mihelyt egyedül 
látják magukat, azonnal egyesült erővel Mária' képét 
rohanják m e g ; gyilkokkal és kardokkal át meg át 
lyuggatják az t , és a' fejét levágják ! Kéjhölgyek és 
rablók leragadva az oltár' gyertyáit, világitnak az (iszo-
nyú) munkához. A' szép orgona és templom, az ak-
kori művészet ' egyik remeke, összezuzatik ; valameny-
nyi képek megsemmisíttetnek; minden szobrok össze-
töretnek. Krisztus urunknak életnagyságban kereszten 
függő képe, egy régi 's nagyra becsült mü, kötelekkel 
rántatott földre, és bárdokkal összevágatott ; a' körü-
lötte levő két lator megkíméltetvén. Az ostyák a' pa -
dolatra hányattak, a' szentelt olaj pedig saruk' kené-
sére használtatott. Hihetetlen gyorsasággal ment az 
egész végbe. E g y , legfölebb 1 0 0 emberből álló cso-
port által a' 7 0 oltárt magában foglaló, 's a' romai 
Péter-basilica után legnevezetesebb és legszebb t em-
ploma a' kereszténységnek, kevés óra alatt elpusztít-
tatott. Itt azonban a' tény még nem állapodott meg. 
Az elcsent gyertyák és fáklyák' világa mellett, mint-
egy éjfélkor, a' tömeg tova kerekedik, a' városbeli e -
gyéb templomok-, kolostorok- és kápolnákon is h a -
sonlo demonstratiot teendő. Minden ujabb gyalázat 
után növekszik a' tömeg, és a' kedvező alkalom által 
a' tolvajok előcsalatnak; visz kiki, a 'mi t vihet, edénye-
ket, oltárruhákat, pénz t ; a' klastromok' pinczéiben1 r é -
szegségig megy a' dolog ; a ' szerzetesek és apáczák 

az utolsó meggyaláztatást kikerülendők, mindent oda-
hagynak. A' fölkelő nap mutatja a' szomorú pusztítást ; 
de végét nem szakítja. Három napon át folytattatik 
még a' dühöngés ; hiszen néhány templom és kolostor 
még épen maradott ! A' kár fölszámithatlan ; egyetlen 
egy templomban 4 0 0 , 0 0 0 forintra becsültetik. A' mű-
vészetnek számos remekei, 's nem egy, a' történetírásra 
nevezetes emlék veszett el ez alkalommal. Rövid öt napi 
időköz alatt B raban t - é s Flandriában négyszáz templom 
pusztíttatott e l !" E' gyönyörű vitézségi szellem,melv-
lyel a' reformatio saját követőit megihleté, ezen kívül 
Frankhon-, Anglia-, Svéczia-, Schweiz-, Német- és Ma-
gyarországban is **) munkásnak mutatkozott ; néhol 
még hivatalosan átengedett szolgák által is gyámolit-
tatván. (L. Schiller, id. munk. 2 7 0 . 1.) Illy elvek, illv 
lelkesedés, illy tények után, mint minőkről eddig emlé-
keztünk, merik a' protestánsok a' vallás- és lelkisme-
ret-szabadságot maguk' részéről emlegetni, sőt anya-
szentegyházunknak e' téren leczkéket is adni ! — Hogy 
pedig e' szabadságot illetőleg a' protestánsoknál mai 
nap sincs máskép a' dolog, arról , minthogy türelmet-
Ienségöknek olly számos példája van a',Religio és Ne-
velés' eddigi folyamaiban följegyezve, * 5 ) szólani nem 

**) Ugy van, Magyarországban is : hol nem csak egy 
Bodó Ferencz dult; kiről a' prot. Budai Ferencz ^Ma-
gyarország polg. lexicon'-ában I. darab. 4 0 5 . 1.) Ír-
ja, hogy : ,,a' melly ártatlanok az oltárokhoz ragasz-
kodtak, azokat is minden irgalom és szánakozás nél-
kül levágta ; a' szent végre rendelt ruhákat lovára te-
ritette , és azokon felyül ülve lovagolt a' várból a' 
városba", 'stb. Szerk. 

*5) 'S hogy több nincs, annak egyedül azon prot. atya-
fiak iránti kímélet az oka, kik, elkényesztettérzelgősé-
gök mellett, azonnal „elkeseredésre" vivő üldözést 
'stb. emlegetnek, ha kath. részről valaki bátorkodik 
a' türelem-, lelkismeret- és vallásszabadsággal kérke-
dőket azokra is emlékeztetni, miket a' katholicusok-
nak tó'lök szenvedniek kellett; 's kik ezerszer útba iga-
zíttatva és megczáfoltatva is, nem akarják, mint mond-
ják, ma már egyedüli vigasztalásul csak azt tudhatni, 
„hogy nem visznek most bennünket gályákra", 'stb. 
(,Prot l a p . ' 1 8 4 7 . 6 3 0 . 1.) Örökké azokra hivatkozva, 
miket egykor és néhányan, mint pártosok és fölségsér-
tők szenvedtek; kikkel magukat hasonlításba tennivaló-
ban nagy önelfeledés-, vagy pedig a' fenyittetéstó'l ma 
már nem tartó daczra mutat. Hibázhatnak egész tör-
vényszékek is , igaz ; de azokat mégis, és az egész 
kormányt, minden bizonyítás nélkül, arról vádolni, 
hogy á r t a t l a n o k a t , és egyedül v a l l á s - g y i i l ö l -
s é g b ő l , Ítéltek a' legsulyosb büntetésekre: ez va-
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tartom szükségesnek, csak azon bánásmódra emlékez-
tetem még t.olvasóimat, mellyet Poroszországban a' leg-
újabb időkben, az egyesülést minden, még a' lelkisme-
ret' feláldozásának árán is sürgetett, 's a' laxa-consci-
entiaju consistorialistáktól támogatott kormány' részéről, 
az egyesülni nem akarók tapasztaltak. Hol egyéb esz-
köz nem használt, ott fegyveres erő és börtön is alkal-
maztatott. (Folyt, köv.) Danielik János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Magyarítón. 

(Gyászhír.) Késmárk, jul. 17 . A' legkeserűbb elvá-
lás' pillanatában, a' fájdalom' sulyja alatt vérző sziv' érzelmei 

lóban olly vakmerőség, mellynek létezhetése maga is 
elegendő azon,végtelenül sokat eltűrni tudó, kegyes-
ség nagy voltának kimutatására, melly a' kath. ural-
kodók' atyai szivében még a' legszenvedélyesebb fiak 
iránt is meggyökeredzett. Ők kó'szeghi képes-köny-
veket, Diernerféle egyháztörténeteket irnak 's adnak 
ki ; de azért a' kath. honfitársakat azonnal türelmet-
lenséggel vádolják, ha egy kath. egyháztörténetben 
Luther' saját szavaival jellemeztetik a'reformatio' gyá-
szos eredménye ; vagy a' reformátorokra egy olly ki-
fejezés („bőszült hevökben") alkalmaztatik, mellyet 
maga Hetényi is használt, még pedig a' ,Prot. lap'-
ban, nem csupán a' reformationak alsóbb rendű hő-
sei-, hanem magának Luthernek irányában ! (L. ,Prot. 
egyh. és isk. lap' 1 8 4 3 . 2 8 . 1 . és most: 1 8 4 7 . 643 .1 . ) 
Csak ezen kímélet hallgattathat el a' katholicusokkal 
olly eseteket, minők például a' v....i egyházban, ez 
idén és nálunk történtek; hol a' jubilaeumi ájtatos-
ságra kirendelt sz. napok alatt, a' nyitva hagyott tem-
plomban ismételve kisérték meg, habár csak kicsiny-
ben, némelly prot. legények az oltárrombolási, ősi 
szokásnak gyakorlatba-hozását. Ezen kímélet nem en-
gedi sok olly adatok' magyarra fordítását, és lapunk-
bani közlését, minőt az ,Allg. Rel.- und Kirchenfreund' 
ez évi jun. 4-diki számában is közöl; a' bajor-cseh szé-
lekről irva, mint kínoztatott el egy határszéli prot. 
mezőváros' (Höchberg) korcsmájában, egy oda betért 
kath. férfi : „ . . . man erfrechte sich sogar, ihn aufzu-
fordern , er solle nun B e i c h t e n , dann werde man 
ihn communiciren. Ein lautes Hohngelächter beglei-
tete diese Frevelreden. Da sich der Gebundene und 
Geplagte nicht rühren konnte, so ging man noch "wei-
ter, zog ihm ungeachtet der Gegenwart einiger da-
ran Freude äussernder Weibspersonen, die Beinklei-
der aus, steckte ihm mit Gewalt stark gesalzene und 
mit türkischem Pfeffer bestreute IJäringsstücke, wel-
che das Abendmahl seyn sollten, in den Mund, und 
dann strich man ihm sogar brennende Zündhölzchen 
öfters an der Oberlippe hin und h e r . . . " Ez 1 8 4 7 -
ben történt. Szerk. 

alig engednek szókat lelni, a' bajok (illy körülményekben) 
legnagyobbikának kifejezésére. Megyénket a' leggyászosabb 
veszteség érte ! A' halál által, alig negy hó előtt, főpászto-
runktól megfosztatva, árva állapotunk' sebeire írt egy féríi 
bírt hozni; egy férfi, kiért az egész megye, s ki az egész 
megyéért élt; egy férfi, kire borús napjainkban egyedül tá-
maszkodtunk, kinek szenvedélytől ment szive- 'sa'legszen-
tebb buzgóságtól vezérlett, kezében a' kormány' rúd-
ját látni egyedüli örömünk vala ; 's e' férfit a' halál' keze 
körünkből kiragadta! Mélt. A n d u j á r János szepesi nagy-
prépost , vál. vovadrai püspök és szepesi helyettnök nincs 
többé! Folyó hó' 16-dikán, miután három nappal előbb az 
egész székes-egyházi clerus' jelenlétében, a' haldoklók' 
szentségében részesült volna, egy héti betegeskedése után, 
mellyet az aggkor' gyengesége okozott, élte 73-dik évé-
ben jobb létre átszenderülvén, megyénket a' legmélyebb 
gyászba mérité ! A csapás annyival érezhetőbb, mennyivel 
váratlanabb volt. Ki mindenkor fiatal erővel és változatlan 
szorgalommal, egész az utolsó napokig munkálván, egészsé-
gét , s vele szívélyes kedélyét, alárendeltjei'legörvende-
tesb nyugalmára, arczán viselé, egyszerre lerogyott, és bá-
mulandó sebességgel sietett átalános föloszlásához. Valóban 
róla elmondhatni, hogy a' szellem erős, de a' test gyenge 
vala ; gyenge azon terhek' viselésére, mellyek' roppantságát 
szelleme érezni nem akará, nem tudá. 1 7 9 7 - d i k évtől fogva, 
midőn pappá szenteltetett, a' megye' kormányzásában min-
denkor tettleges részt vett; mint ki nagy emlékű szepesi 
püspök, gróf Révay János' oldala mellett kezdve munkássá-
gát gyakorolni, azt olly szorgalommal és szakadatlanul foly-
tatta, hogy ennek, 's egyedül ennek lön áldozatává. Mint 
nagyprépost, helyettes, és egyszersmind szepes-várallyai 
lelkipásztor, a' nélkül is elegendő terhektől lévén nyomva, 
ezenkívül valamennyi egyházmegyei 's káptalani, bármilly 
néven nevezendő alapítványokat is a' legnagyobb pontos-
sággal kezelt. Az isteni-tiszteletnek nincs olly neme, mely-
lyet valaha elmulasztott, és mellyben másoknak tükörül 
nem szolgált volna. A' sz. miseáldozatot, ha visszaemlé-
kezünk gyermekkorunknak egészen első éveiig, mindennap 
a' legpéldásabb buzgósággal végzé; a' zsoltárok' eléneklé-
sében, mint káptalani tag, egész halálig, mindennap, kivé-
tel nélkül, részt vön ; mit aggkorában is fiatal erővel, 's 
minden jelenlévők' épülésére teljesített. Miképen érzett ő 
e' pontot illetőleg, azt önmagunknak volt alkalmunk tapasz-
talni ; és soha ki nem esendnek emlékünkből a' boldogult-
nak 1842-d ik évben elmondott ama' gyönyörű szavai, 
mellyeket egy főt. kanonok' beigtatásának alkalmával tar-
tott beszédébe szőtt. A' megyei clerus iránt valódi atya 
volt ő, kihez elsőtől utolsóig, tartózkodás- nélkül mehetett 
mindenki, kérését vagy baját előterjesztendő ; 's ha se-
gélyt lelni néha lehetetlen volt is, legalább vigasztalás és 
részvét nélkül soha sem búcsúzott el tőle egy sem : ugy 
hogy átalánosan „summus iustitiarius" nevezettel illettetnék. 
Szorgalmát a' növendékektől sem voná el ; 's e tekintet-
beni tisztét egészséges korának végső napjáig teljesité. 
Mert már észrevehető volt erejének fogyatkozása ; és azt 
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látták mások is: midőn a' növendékpapok'próbatételére ment; 
mellynek végeztével a gyengeség ágyba kényszerité a' nagy 
férfit, mellyet többé el sem is hagyott. Már a' betegség' el-
ső hire legnagyobb zavarba hozá az egész megyét. Min-
denki sietett még utoljára annak ágyához, kihez mindenkit; 
valódi fiúi szeretet csatolt ; 's halálában leginkább csudáltuk 
a nagy férfit, ki igaz keresztényi elszántsággal türé bajait, 
<\s szenvedésének jeleit is eltitkoló, hogy a' körülállók' ke-
belétől legalább e' fájdalmat, tudnillik szenvedésének tuda-
tát eltávolítsa. Ajkai halkan imahangokat rebegtek ; 's eszünk-
be jutának e' szavak : „Ecce quomodo moritur iustus;" és 
szivünkből e' sóhajtás szállott az örök Atyához: „Inpa-
ce fiat locus eius, et in Sion habitatio eius." Es most ál-
dás legyen a' szent férfinak porai fölött... És isteni irgalom 
árva megyénk fölött: melly Isten szive szerinti főpap után 
eseng ; ki erős legyen bonyolult állapotunkon segíteni, 
melly a' kipótolhatlan boldogultok végnapjait is keserité, 
's áldott jó szivét észrevételenül rágta. — y . 

(Hálanyilatkozat.) A' jó és szent iránti buzgóság szül-
te adományok' jótékony hatását örvendve tapasztalák a' 
dusnoki hívek jul. 18-dikán, midőn a' főtiszt. W a g n e r 
Ferencz, kalocsai nagyprépost ur által, Istennek dicsőségé-
re. közel 1000 frtnyi költséggel állított gyönyörű oltár'ké-
pe (melly a' sz. kereszt" föltalálását ábrázolva, az azt ké-
szítő Lacza A. urnák festői szorgalmát tanúsítja), mélt, és 
főtiszt. G irk György adrasi fölszentelt püspök ur által, szo-
kott egyházi szertartásokkal, ünnepélyesen fölszcnteltetett. 
Ez ünnepély' alkalmával nt. T e r s z k i t s Mátyás helybeli 
plébános ur, hatásteljes alkalmi beszédet mondott ; melly 
a' gondviselésére bizott híveket annál mélyebben vala ké-
pes megindítani, njinél hőbben ragaszkodnak azok szeretett 
lelkipásztorukhoz, ki nem csak lelki, hanem testi szüksége-
ik- és nyavalyáikban is mindenkor kész segítőjükül mutatko-
zik; évenkint csupán orvosszerekre, a' betegek közt ingyen 
kiosztandókra, több száz forintot költve. Mi a' háladatos-
ság szent érzetétől áthatva, valamint az ezen örömnapot 
szerzett főtiszt, jótevőnek, ugy a' Jézus' szive szerinti lel-
kipásztornak adományaiért is nyilvános és forró bálát mon-
dani annál szentebb kötelességünknek érezzük, minél ke-
vésbbé van tehetségünkben, a' köszönet' adóját egyébbel 
lefizetni; 's minél örvendetesebb az eredmény, mellyet az 
adott jó példa máris előidézett; t. Gyulasy Anna asszony-
ság is egy pompás oltárteritővel ajándékozván meg tem-
plomunkat; mások pedig más adományokkal készülvén Isten 
iránti buzgóságukat tanusítni. Köszönet a'szép példát adók-
's követőknek ! d. k. 

F r a n c z i a o r s z á g . 

Franczia lapok után a ' ,S ion ' is értesít róla, mikép); 
J ' r a n c z i a o r s z á g b a n , daczára a' juliusi forradalom szülte vál 

tozásoknak, 's a' vallás-szabadságot vallási féktelenséggé 
tágitni kívánó hittelenségnek,a' főtörvényszékek az egyhá^ 
zi-rendet csakugyan házasságot e l b o n t ó akadályul nézik 
's mint illyent veszik tekintetbe az előforduló esetekreial 
kalmazásban, ítéletek' hozásakor is. Az ez iránti csalódás 
ból, a' hitehagyott, és protestantismusra csupán házasod-
hatás' kedvéért áttérő papokat legújabban a' cassatio-tör 
vényszék' ítélete igen alkalmas kivenni. Bizonyos Vignaud 
Jakab ugyanis, la-croixi pap a' limogesi megyében, hiteha-
gyólag lemondva papi hivatala- és rendéről, protestánssá 
lett, és házasodni kívánt. Az egybekötésnek azonban a'ki-
rályi statusügyvéd ellenemondott, a' szándéklott házasságot 
törvényes akadály által gátoltnak erősítvén. Vignaud Jakab 
törvényszék elébe vitte ügyét ; azonban a' limogesi ítélő-
székek mindnyájan olly értelemben hozának határozatot, 
miszerint egy kath. papnak soha sem lehet a' megházasod-
hatást megengedni, még azon esetben sem, ha papi állásá-
val fölhagyott volna. Vignaud ezen ítélettől fölebbhivatko-
zott, 's igy a' pör végre a' párisi cassatio-türvényszék elé-
be került ; melly azonban a' limogesi bíróság' határozatát 
megerősítette, és martiushóban, átalános zsinórmértékül 
veendő ítéletét illy szókban mondáki: „A' fölvett egyházi-
rendek f ö l b o n t ó házassági akadályt képeznek, még azon pa-
pokra nézve is , kik papi helyezőtöket odahagyták és pro-
testánsokká lettek." („L'engagement dans les ordres sa-
crés constitue un empêchement dirimant au mariage, mê-

me pour le prêtre qui a abandonné le sacerdoce et s'est fait 

protestant.") Mi sincs természetesebb, minta' legtörvénysze-

rübbnek mondani ezen ítéletet minden olly országra nézve,hol 

a' romai egyházi törvénykönyv erővel bir, 's az általa fölállí-
tott elvek szerint kénytelen, az azokat elfogadott status is, 
törvényszékein Ítéletet hozni. Különben ugyanis, az ezen el-
vek-, 's az egyházi törvénykönyvben foglalt és országosan 
elfogadott határozatokkali nem gondolás, az egész törvény-
kezési rend' fölforgatását húzná maga után; mit pedig a' 
status, önjava- és biztosságának tekintetéből is, nem akarhat. 
A kath. egyház' elve, hogy az egyházi-rend, mint szentség, el-
törülhetlen jelt nyom az azt fölvett egyén'lelkébe; úgyhogy 
az egyszer papnak fölszentelt egyén csak rossz és hitehagyott 
pappá lehet, haugyan hivatásához hütelcnné válik ; de az-
ért pap lenni soha sem szünhetik ineg. A status annakoká-
ért, melly az egyházat e z e n elve-,'saz abból kifolyó láno 
nokkal együtt elfogadá, 's az ezen kánonokat magában fog-
laló egyházi törvénykönyv szerint ítélésre magát, az egy-
ház' ellenében le is kötelezte: szószegés, és a' status éa 
egyház közti, kölcsönös engedményeken a'apult szövet-
kezésnek veszedelmes fölbontása nélkül, csak az egyház és 
kánonok' értelmében hozhat, nem pedig azok' ellenére ha-
tározatot. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 

(A' papir a' körmöezi magy. kir. egyetemi nyomda' gépgyárából.) 
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AJ p r o t e s t a » t i s 11111 s- , 
mint az .észvallás és arany-szabadság' képviselőjéről. 

(Folyt.) 
A' polgári vagyis politicai szabadságra térvénát , 

valljon mi az , mit az emberiség, polgári társaságba 
állásával keresett? Kétségkívül biztos léteit minden 
egyes polgár, és családja', tudnillik neje, gyermekei 
és birtoka' számára ; biztos léteit, mellynek aegise alatt 
mindenki, gyenge vagy erős, mindennapi élelmének 
megszerzésén, 's lelkének az ég' számárai, czélirá-
nyos kimivelésén háborítatlanul munkálkodhassék. A 
melly országban ezt a' honnak minden, bár legutolsó 
gyermeke is, megteheti, az ollyan, örök és ideiglenes 
rendeltetése' szempontjából, szabad. Tehát eléggé sza-
bad, bárha kamarákban vagyparliamentekben, tribunitius 
szószékeken nem szerepelhet is ; bárha be nem foly-
hatna is azon csudálatos műnek akár készítése-, akár 
igazgatásába, melly által ezen szabadsága biztosíttatik. 
Valóban az e' nemű politicai jogok' kisebb-nagyobb 
kiárasztásától annyira nem függ a z , mit szabadság-
nak nevezünk, hogy épen ezen jogok' korlátlanabb ki-
terjesztése lenne, a' történetek' tanúsága szerint, egyik 
főok, melly azt leginkább szokta veszélyeztetni. A' jó 
törvények nagy jótétemény ; de magukban még nem 
elégséges biztosíték. A' nép csak ugy lehet igazságta-
lan, miként egy korlátlan hatalmú főnök ; 's a' többség 
csak ugy lehet zsarnok, csak ugy tulteheti magát a' 
századok és ősi gyakorlat megszentelte törvényeken, 
valamint egy, a' nép' vállain fölemelkedett monarcha 
mondhatta napjainkban is : ,,a' status én vagyok !" Itt 
végre is minden azon s z e l l e m r e megy vissza, melly 
az együttélő polgárok' egész összegét, azokat is, kik 
a' hatalmat kezelik 's a' törvényeket foganatosítják, s 

MÁSODIK FÉLÉV. 

azokat is, kik nekik engedelmeskednek, lelkesíti. A' 
féktelenségnek, rendetlen pártszellemnek, nemtelen ön-
zésnek és egyéb ezekhez hasonló szörnyeknek, fész-
keljenek azok akár alul, akár fölül, a' legszentebb tör-
vény is csak addig szabály, mig ura nem lehet. Meg-
adni tehát mindenkinek az ő t , a' polgári társaság' 
szempontjából ugyan elidegenithetlenül, hazájának külö-
nös helyzete 's ehhezi viszonyai' tekinteténél fogva pe-
dig méltányosan illető jogokat ; 's megadva ezeket, ma-
lasztjaik' csendes élvezetében, az ég alatt, ha még olly 
kicsiny és nyomorult volna is, nem háborítani senkit : 
ez volna szerintem a' kettős postulatum, mellynek 
lelkismeretes teljesítése nélkül nincsen szabadság.—Ha 
már a' protestáns elvektől vezérlett kormányok' irá-
nyában kérdem : megadták-e ezek országaikban ösz-
szes alattvalóiknak az őket bármilly czim alatt igazságo-
san és méltányosan illető jogokat ? fájdalom ! itt is csak 
tagadólag kénytelenittetem válaszolni. Hiszen mi ter-
mészetesebb , mint hogy a' vallási szabadságnak olly 
sokszoros letapodása, olly durva megsértése mellett, 
mint fönebb láttuk, a' politicai is sérelmet szenvedjen? 
Avagy nem polgári jogok voltak-e azok, mellyektől 
Anglia-, Saxonia-, Dania-, Svéd- és Németország' több 
tartományaiban, a' katholicusok megfosztattak? „Való-
sággal egy protestáns kormány sem volt ,türelmes' a' 
katholicusok' irányában ; mig a' császár' örökös statu-
saiban, Ausztria- és Csehországban 's ezek' melléktar-
tományaiban, a' protestánsok polgári 's egyházi jogo-
kat élveztek, és Silezia' egyik nevezetes részében 
egyedüli uralkodásra is emelkedtek." (Menzel, Neue 
Geschichte der Deutschen. Alzognál, 8 2 4 . 1.) A' re-
formatio' vezérei, ellenkezőleg a' hirdetett lelkismereti 
szabadság' elveivel, néha kénytelenségből, másszor az 
őket pártolt fejedelmek iránti deferentiából, az egyhá-
zi dolgokban a' legfőbb, korlátlanul intézkedhető ha-
talmat , ezeknek kezeibe tették le ; kifejtve 's az élet-
be is átvive azon territoriális rendszer' elveit, mellynek 

9 
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élén az i smere tes , cu jus regio, illius religio' állott. H o -

gyan hihet jük tehá t fe lö lök , hogy a z o k , kik az e g y -

háznak Istentől adott szel lemi , ' s örökké el n e m ide -

gení thető h a t a l m á t , kik az ember i ség ' l egszen tebb 's 

l egbensőbb jogait megvéden i nem tudták , 's kik azokat , 

csak hogy pá r to l t a s s anak , föláldozni, mi több, m é g az 

általuk is Istentől szentes i te t tekül i smer t i n t é z m é n y e -

ken, például a ' házassági egyne jüségen dispensalni is 

készek valának : hogy m o n d o m a z o k , az ember i s ég ' 

polgári jogainak h ívebb é s bec sü l e t e sebb őrei le t tek 

v o l n a ? Semmi sem jellemzi a ' re formátorokat a ' po l -

gári s zabadság ' t e rén annyi ra , mint a m a ' szerep, m e l y -

lyet a ' nagy p a r a s z t h á b o r ú ' alkalmával, a' nép és f e j e -

de lmek közé szo r í t t a tva , já tszot tak. Valamíg a ' m o z -

galom' kimenetele b izonyta lan vo l t , addig ugyan csak 

s imán,és a m ú g y sző rmen t iben bán tak az ő tanításaik által 

szintúgy, valamint kihívásaik által is fölizgatott ' ) s z e r e n -

') Luthernek 's átalában a' reformationak az iszonyatos 
parasztháborubani részvétét Riffel (id. munk. I. k. 
4 9 7 — - 5 8 7 . 1.) igen világosan bebizonyította. ,,Re-
volutiok," ugy mond, „nem egy nap alatt, 's nem 
is alapos panaszok és valóságos hiányok nélkül ké-
szülnek." Ez utolsók, tudnillik a' hiányok, elkerül-
hetlenek, részint átalában az emberi rövidlátás' követ-
keztében, részint pedig azért, mivel minden emberi 
rendelkezések és intézmények, még a' legbölcsebb 
földi törvényhozókét sem véve ki, magukban tökélet-
lenek , és a' nemzedékek' folytonos haladása mellett, 
magukat túlélik. Mind e' mellett azonban, mint lázi-
tókat vádoljuk mi azokat, kik kíméletlen fölfedezés, 
vagy épen a' valóságos bajok' túlzott rajzolása által, 
a' fönálló rend iránt a' szivekben gyűlölséget ger-
jeszteni törekesznek ; kik az okos, eló'relátó orvoslás 
helyett, a' tömegek közé vakmerő kézzel Uszköt ha-
jitanak; kik egy csapással akarják fölforgatva látni 
azon viszonyokat, mellyek századok' történeteiben 
gyökereznek ; kik a' népben az ,önsegély' gondolatát 
fölkeltik, 's a' helyett, hogy a' sérveket kijavítsák, 
mi a' kivitelben csak a' főnököket illeti, és törvényes 
uton eszközöltethetik, „az egész épületet alapostul 
szétrombolják." Már az uj hit' követői, vezéreik által 
( 5 0 5 1.) „az egyház iránti minden engedelmesség-
től , a' lehető legnagyobb kiterjedésben fölmentet-
tek ; a' nyilvános ellentállás kötelességül tétetett 
nekik, mellynek teljesítésétől leikök'üdvességefügg, 
a' tisztelet, mellyel a' magasabb tekintély iránt tar-
tozunk , nem csak a' legmélyebben megsértetett, ha-
nem egyszersmind gyökerestől kiirtatott a'szivekből. 
Mi az tehát, mi megvédhette volna a' polgári szer-
kezetet, m e l l y az e g y h á z i v a l " (valamint átalá-
ban a' középkori valamennyi statusokban, ugy külö-, 

csét lenekkel ; de annál h a t a l m a s a b b - és k e m é n y e b b e n 

leczkéz ték az ura lkodókat és f e j ede lmeke t , mint n é p -

e lnyomókat és az I s ten ' igéjének ellenségeit, „A" p a -

rasz tok , " ugy mond Lu the r , „i2 czikkelyt állítottak föl, 

mellyek közül némel lyek olly mél tányosak é s igazsá-

gosak . . . " (Tom. 3 . f. 1 1 5 . aller B ü c h e r D. M . L u t h e r , 

Jena . ) „ S ő t inkább nek tek , " (tudnillik a ' f e j e d e l m e k n e k ) 

„kellene a ' tombolást é s d ü h ö s zsarnokságot a b b a h a g y -

notok, é s a ' parasztokkal , mint i t tas- avagy el tévedtekkel , 

az ész ' s zava szerint bánnotok . N e kezd je tek velek 

h á b o r ú t ; m e r t végé t n e m tudjátok! Jóval semmit s em 

v e s z t h e t t e k ; és ha ve sz t ené t ek is valamit, b é k e ' idején 

t ízszeresen v i s szakapha t j á tok . " (Tom. 3 . f. i \ 5 . ) „ M a n 

k a n n n i c h t , n o c h w i l l , n o c h s o l l e e w e r w ü t e -

r e y d i e l e n g e d u l d e n . Nektek másokká kell vá lno-

nösen Németországban) , , a ' l e g b e n s ő b b e n ö s s z e 
v o l t for r a s z t v a ? Hiszen Luther tanította, hogy 
a' hivők sem benső-, sem külsőképen nincsenek va-
lamelly törvénynek alávetve ; hogy Istennek szaba-
don szült fiai ; hogy királyi nemzetiség legyenek. E' 
nemzettség lerázta először is a' békót, mellyet leg-
fájdalmasabbnak érzett; ledobta az igát, melly neki 
legközelebb fájt. Azonkívül, az uj egyházi alkotmány-
nyal uj political rendnek is kellett életbe lépnie ; 
mert a' régiek, mint két testvérek, kezetfogva ha-
ladtak egymással ; az állítólagos lelki rabszolgaság 
maga után vonta a' testit is ; és ez utóbbi viszont 
arra szolgált, hogy amaz megerősíttessék, és neki 
állandóság kölcsönöztessék. így gondolkodtak a' zwic-
kauiak ; és így k e l l e t t gondolkodniok, ha Luther' 
munkáit olvasták." A' reformátorok' egyes nyilatko-
zatait mellőzve, a' rokonság, melly a' reformatio 's 
az iszonyú parasztháború közt létezett, leginkább ki-
tűnik onnan, hogy a'lázadóknak, pártütésök' okait fej-
tegető programmjaikban, mindenütt első helyen állott 
az I s t e n i g é j é n e k v é d e l m e ; hogy az első moz-
galmak csakugyan azon tájakon eredtek, hol az uj 
tanítás már kihirdettetett és a népnél elfogadtatásra 
talált; hogy a' tisztán katholicus helyeken, mint Ba-
jorország' némelly vidékein, az alattvalók Lajos her-
czeg' oldala mellett, a' lázadók elleni ellentállásra ké-
szültek ; hogy legtöbbnyire ,evangelicus ministerek' 
voltak azok, kik mindenütt, hol a' hatóság őket befo-
gadni vonakodott, a' népet terheire emlékeztették, 
és azt a' fölkeléskor vezérelték ; hogy kath. papok, 
barátok, kolostorok, templomok, oltárok, feszületek, 
képek, sz. ruhák és edények voltak a' tárgyak, mely-
lyeken a' lázadók dühöket kitöltötték ; hogy végre a' 
parasztok által a' capitulatioi föltételekben kifejtett 
kívánságok, egytől-egyig az újítók' munkáiból vé-
tettek. 
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tok, és az Isten' igéjének engednetek. Hahogy ezt 
barátságosan és önkényt nem akarjátok: ugy erőszak-
kal és vészteljes módon kényszeríttetve fogjátok meg-
tenni. 'Á j Elmulasztják ezt a' parasztok most ? meg fog-
ják tenni mások; 's habár ti levertétek is őket, ők mégis 
nincsenek azért leverve ; Isten másokat támasztand. 
N e m p a r a s z t o k az ok, é d e s u r a k , kik e l l e n e -
t e k t á m a d t a k ; I s t e n m a g a az, ki e l l e n e t e k t á -
m a d o t t , k e g y e t l e n s é g e t e k e t m e g b o s s z u l a n -
dó ." (Tom. 3. f. 1 1 4 . ) „Ugy sem tűrhető sokáig az 
a,' nyuzás, huzás-vonás. Mit ér, ha a' paraszt 'szántó-
földjén annyi forint termene is, mennyi kalász és bu-
zaszem, ha az uraság csak annál többet vesz , és 
pompáját annál inkább kifejti, 's a ' javakat csak amúgy 
szalmaként szórja evés-, ivás-, építkezés- és más illyes-
mire ? A' pompát korlátozni, 's a' kiadásokat megszo-
rítani kellene ; hogy a' szegény embernek is maradjon 
valami." (Tom. 3 . f. 1 1 5 . ) Tovább a' parasztokat 
barátjainak, testvéreinek, kedves uraknak nevezi ; kik-
hez neki barátságos testvéri kérése lenne. (Tom. 3. 
f. 4 1 5 . ,Ermanung zum Friede D. M. L. auf die XII. 
Artikel der Bawerschaft. ') Igy ítélt, igy irt Luther a' 
fölkelés' első, rémitő napjaiban ; midőn a' rettegés még 
fogva tartotta a' kedélyeket, s a' kimenetel igen két-
ségesnek látszott! Azonban a' napok folynak, ' s a 
hős waldburgi Truchsess György, kinek leginkább kö-
szönheti Némethon akkoribani megszabadulását, tönkre 
teszi a' föllázadt csoportokat. A' hatalom, mellyről Lu-
ther olly fönhangon mondá, hogy megveretve ismét 
fölkelend, 's hogy nem ez, hanem maga az Isten az, ki 
általa harczol, meg van semmisítve. A' weinspergi 
iszonyok, mellytekre a' még vérrel festett föld emlé-
kezteti a' vitézeket, megbosszultattak. Rémségek kö-
vettetének el mindkét részen, mellyeken az emberi-
ség sírni látszott. De a' katholicus írónak, azok' előadá-
sánál azon megbecsülhetlen előnye van, hogy bevallá-
suknál h i t r o k o n a i é r t pirulnia nem kell! Alig terjedt 
el villámsebességgel az egymást követett csataveszté-
sek' hire ; s Luthernek a' parasztok' ellenébeni szelíd, 
simogató hang ;a azonnal a' legdühösebb ellenkezőre 
változott! ,Wider die reubischen und mörderischen 
Bawern' czimü munkácskájában, a' ,testvérek'-et és 
,barát'-okat már,gyilkosoknak, tolvajoknak, istenkárom-

2) Nem igen olly formán hangzik-e e z , mint a' mi el-
hirült formulánk : „Ua akarjátok, általatok és veletek; 
nélkületek és ellenetek, ha kell?" 

lóknak, gazembereknek, veszett ebeknek' 'stb. nevezi, 
mondván: „Minden, a' ki g y i l k o l n i képes és tud, 
teheti joggal és helyesen ; mert egy föllázadt fölött 
mindenki itélő 's b i r ó . . . . Azért itt vágni, szúrni, öl-
dökleni kell, t i t k o n é s n y i l v á n o s a n ; elgondolván, 
hogy semmi sincs mérgesebb, kárhozatosabb, ördö-
gibb, a' fölzendült embernél. Hasonlólag, mint midőn ve-
szett kutyát kell agyonütni; ha te nem vered őt agyon, 
ő ver téged agyon, 's veled az egész tartományt." 
(Tom. 3 . f. 1 2 4 . ) Mintha egy szerencsétlen, megalá-
zott , és maga Luther által tévedésbe 's dühbe hozott 
nép, már semmi könyörületet, semmi emberiségei sem 
érdemelne ! Azon felsőségnek, melly előbb zsarnoki, 's 
ollyan volt , mellyet tovább tűrni nem lehet, nem kell, 
's melly annyi gőggel intetett arra , hogy háborút ne 
kezdjen : annak már most tökéletes igaza van ; 's mint 
legüdvesebb munkára, akkép szólittatik föl az öldök-
lésre ! Most már minden agyon vert paraszt testestől-
lelkestől elkárhozott, és örökre ördögé ; minden ellene 
harezoló, ha elesett, Isten előtt egy igaz vértanú! „Az-
ért mindenki jó lélekkel vágjon, meddig egy ideg mocz-
czan, 's tb." (Tom. 3 . f. 1 2 5 . ) Midőn a' háború már 
bevégeztetett, Melanchthon, Lajos pfalzi gróf által az 
ismeretes XII. czikk fölötti nyilatkozásra szolittatván 
föl, ,Wider die Artikel der Bawerschaft ' czimü iratát 
adta ki 1 5 2 5 - b e n ; mellyben kinyilatkoztatta, hogy 
szükséges lenne, miszerint egy olly vad és nevelet-
len n é p , minő a' német , még kevesebb szabad-
sággal birjon, mint mennyivel eddig birt ; 's a' paraszt-
ságot minden igényeitől elütötte, azon fölállított elvnél 
fogva: ,mit a' felsőség tesz, azt jól teszi. 'Mire tán nem 
helytelenül jegyezte meg Bensen : „mig a' régi kath. 
egyház az egyesek' elnyomását, legalább tanításánál 
fogva, soha helyben nem hagyta, hanem az ember 
és nép' jogait, magának a' császárnak ellenében is erő-
teljesen, és legtöbbször győzedelmesen védelmezte: 
az evangelicus reformátorok azon szemrehányásra ér-
demesítek magukat, hogy a' német faj közt a' rabszol-
gaságot és hatalom-uralmat elsők tanították 's hirdet-
ték." (Alzog, 7 7 9 . 1.) 

Ha pedig a' postulatum' második oldalát, a' char-
tában megadott jogok' háborítatlan élvezetéta) tekint-

5) Mennyire nem elegendő a' chartán irt malaszt a'sza-
badság' megalapítására, ha csak az uralkodó, legyen 
az egyes vagy többség, komolyan nem óhajtja azt az 
életbe is átvinni s minden megtámadástól megóvni, 

11* 
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jük ; a' protestantismus volt az, melly az ezt biztosító, 
's magából a' religioból kifolyó, és általa szentesitett 
két aLpot, tudnillik a' tiszteletet, mellyel a' fönálló rend-
és törvénynek, 's a' feddhetetlen szent szeretetet, mely-
lyel a' hazának tartozunk, a' legveszedelmesebben 
megingatta. Az első megóvja a' szabadságot a' belha-
talmaskodás, önkény és ugy nevezett ököljog' ellené-
ben : törvényes korlátok közé szorítva mindenkit ; a' 
másik pedig garantirozza az t , az áldozatkészség-, lel-
kesedés- és hősies érzelmeknek minden egyes' keblébeni 
kifejtésével és ápolásával, a' külről fenyegető veszedel-
mek közt. Már hol a' fönálló és törvények iránti kellő 
tisztelet k'halt a' kebelekből, hol annak megvetésével a' 
polgárokat nem a' fönálló törvények, (legyenek azok bár-
minők ; mert hiszen mindig nagy jótétemény, törvé-
nyek alatt élhetni; 's a 'legrosszabb törvény is jobb az 
anarchiánál) hanem inkább alacsony érdekek, önzés, 
indulat és szenvedélyek vezérlik; vagy a' mi több, 
annyira ment a' dolog, hogy a' fönálló status-rendszer, 
,via facti' fegy veres kézzel is megtámadtatik, és annak 
megmásitása nem békés előterjesztések, kölcsönösföl-
világositások, parlamentaris értekezések, hanem kard-
dal eszközöltetik : ott a' szabadság csak a' pillanatnyi-
ra fölülkerekedett hatalmasabbak' számára létezik; a' 
gyengék pedig szenvednek; 's az igazi szabadságnak, 
a' lázadások-, és ezek' gyermeke-, a' despotisinusnak 
előidézése által, sir készíttetik. Semmi sem renditette 
pedig meg olly nagy kiterjedésben eme' tiszteletet, 
semmi sem tette magát rajta annyira tul, mint a' 1 6 -
dik századbeli reformatio ! Ennek belátása végett ajánl-
juk a' rend és béke' minden barátjának megfontolásul 
a' következendőket. Midőn Luther a 'pápák és püspö-
kök ellen emeli szavát, azt olly undok és mocskolódó 
modorban teszi, miként lehetetlen becsületes ember' 
gyomrának föl nem háborodni. A' sok szitkozódás, átok, 
minőt ember emberre, ha még olly pogány volt is, so-
ha sem mondott, egymást éri. Szinte reszketés fogta 
el bensőmet azon, még a' sátán' gyülölségét is meg-
haladó epéskedés szülte kifejezések' olvasásakor, mely-
lyekkel az anyaszentegyház' egy nyomorult férge azt, 
mi a' keresztény világban ' 1 5 0 0 éveken át szentnek, 
és isteninek tartatott, és illyenül tiszteltetett, illetni me-
részelte. (Folyt, köv.) Danielik János. 

azt az aargaui kolostorok, a' frankhoni és schweizi 
jezuiták' ügye, és számos más kérdések korunkban 
eléggé mutatják. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 
(Megyei közlés.) Már több évek óta emiitik ezen lapok is 

nmélt. S c i t o v s z k y János pécsi megyés-püspök urnák, 
főleg a' népnevelés' szent ügyébeni fáradhatatlan buzgal-
mát , elszántságát, Közölve voltak ama' bölcs rendeletek, 
mellyeket azonnal, a' megyébe jöttekor, lelkipásztorai-
hoz bocsátván, ezeket a' legszentebb czélnak elősegíté-
sére buzditá, 's öntapasztalásából merített szabályok által 
a' népiskolák' kellő elrendezésére, 's ezzel összekötött vi-
rágzására, mint bölcs kormányzó vezette. Tudvák esztendőn-
kint ismételt lelkes, buzgó és elszánt fáradalmai ; a'sem idő, 
sem más körülmények által nem akadályozhatott, e' végetti 
utazások, 's a' haza' oltárára letett sok áldozatai: hogy az any-
nyi nehézségekkel összekötött igének testté változtatását 
eszközölvén, nemzetünk' gyengéd sarjadékai elmebeli jó kiké-
pezést nyerjenek. Meglátogatott ez okból minden, de min-
den évben megyéjének külön részeiben levőtöbb iskolákat; 
és rendeleteinek miképeni megtartatását és milly sikerreli 
végrehajtását aggodalmas lélekkel visgálá: ama' meggyőző-
désében, hogy bármennyit tettünk is eddig, még több ten-
ni valónk is van, mig ezen nemes oltványokból a' hazának 
ép gyümölcs fog teremhetni. Ezeket, az évenkinti közlések-
ből , épülve buzgalmán, többször olvastuk ; 's áldottuk az 
isteni gondviselést, hogy megyénket olly főpásztorral áldot-
ta meg, ki gondjait szent hivatalának minden ágaira kiter-
jesztvén, nyájának valódi boldogitását szivén hordva, an-
nak lelki és testi jobblétét eszközli. Érdektelennek azonban 
még sem hiszem, jelen közlésemmel azt is tudatni, mikép ő,a' 
nagy püspök, még azon iskolákat is, mellyeket minden év-
ben meglátogatni, halmozott foglalatosságai tiltják, visga 
szemmel tartja; sőt többet mondok, nemcsak minden egyes is-
kolát, de megyéjének minden egyes falusi gyermekét 's tanít-
ványát ! Lehetségessé teszi pedig ezt szabályainak azon pont-
ja : miszerint minden legkisebb iskolának tani tója is köteles az 
iskolázásra alkalmas gyermekek' összeírását, a' naplót, vagyis 
a' napontai jegyzékekot, melly gyermek jelent meg az isko-
lában, 's mellyik és mi okból maradt e l , a' hivatalnak be-
küldeni. Ezekre minden évben ő maga teszi észrevételeit, 
's ezeket a' kerületi esperesnek megküldi, azon meghagyás-
sal, hogy ezeket mindenhol a' plébános a'templomban köz-
hírré tegye. Íme például a' völgységhi esperességhez az 
184% évre beadott tudósításokra tett észrevételei : ,,A' 
völgységhi esperességi kerület' iskoláiról, 184?7évrc adott 
tudósításokra észreyétetik : Diós-Berény, számláit 1 1 8 is-
kolást, pedig szorgalmatost! Kik közül 14-enegyszer sem, 
s csak 16-an találatnak, kik 10-nél többször, aránylag a' 
leghanyagabb Balaskó Péter is csak 15-ször, mulasztottad 
az oktatást; megérdemlik a' nyilvános dicséretet.—-Hő-
gyészen volt 2 7 6 növendék, átalában iparkodó: de szor-
galmatosabbak lehettek volna. 33-an egyszer sem ugyan, 
és 7 2 - e n tizszernél nem többször ; de 3 9 - e n , betegeket 
nem számítva, ötvennél többször, Foglmann András pedig 
100-szor maradt el; Duzsi 48-szor lomha volt ; Keszner 
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Éva a' leszorgalmatosabb, és 15-szörnem jött i skolába.— 
A' teveli iskola 2 8 4 tanulót számlált. Ezek közül 10-en 
egyszer sem, 93-an nem többször, mint 10-szer, csak 3 3 -
an 20-szornál többször maradtak e l , és csupán maga 
Egle Yincze érte föl a' mulasztás' 50-dik számát. Di-
csértessenek és szorgalomra buzdittassanak ; a' tanítónak 
pedig hagyassék meg , hogy segéd-tanítót tartson : teljes 
lehetetlen levén egy embernek 2 8 4 gyermeket czélsze-
rlien oktatni és kormányozni. A' város' közönségét arra kell 
bírni, hogy bizonyos pénzösszeget, péld. okáért 5 0 p. 
forintot fizessen évenkint a' segéd-tanitónak : 's igy külön 
két szobában történhessék a' növendékek' oktatása ; egyben 
ugyan a' 3-dik, másban pedig az első és második iskolá-
soké. — Szakadáthon tanult 1 1 3 dicséretes szorgalommal ; 
33-an egyszer sem, 63-an pedig tizszernél nem többször 
mulasztották el az oktatást. —— Závodiak, 112-en, örömet 
okozó szorgalommal jártak iskolába; 61 -en egyszer sem 
maradtak e l , és a' betegeket kivéve, csak Pappert János 
16-szor nem jelent meg , és ennél többször senki más. 
Nagy-vejkei 9 0 tanuló közül 4 3 egyszer sem, és 9-nél 
többször egy sem maradt el. Minden dicséretre méltók! 
Kis-vejkei 1 1 4 ; szorgalomban a' többinek nem engedett; 
6 5 egyszer sem mulasztotta el az iskolát. Iíalmoztassanak 
dicséretekkel! — A' zombai iskola 2 5 6 növendéket szám-
lált; 75-en mindig megjelentek, 20-an csak egyszer ma-
radtak el, és 90-en tíznél kevesebbszer ! Kár, hogy Selig-
mann Márton 50-szer és Ritter Lőrincz 55-ször elmarad-
ván, ezen szorgalmas iskolának gyalázatára váltak. A' niur-
gai 3 8 is szorgalmas volt; '11-en egyszer sem, és csak 
Fried Therezia 11-szer, 's Kilvinger János 15-ször marad-
tak el. Ilarczi 9 5 közül 21-en egyszer sem, 48-an tíznél 
nem többször maradtak el; de rossza'tatik, hogy házi do-
log miatt Kenoczy István 18-szor, Zambó György 1 9 -
szer, Juhász Mihály 21-szer meg nem jelentek; azt 
pedig nem szabad tűrni, mi. Budai Mártonról iratik : 
„hogy 35-ször maradt e l , a' tek. vármegye' leveleit 
hordozván Medinára", mert illyesmit a' tek. vármegye tilt 
inkább, mint parancsol ; mellynek a' nevelés' szent ügye 
igen is szivén fekszik. — Mucsiban 2 6 2 gyermek tanul, 
teljes szorgalommal; íme: 100-an egyszer sem, 53-an nem 
többször tíznél maradtak el ; kívánatos lett volna a' teljes 
megelégedésre, nehogy 'Kaidl András 3 3 - , Stigler Therezia 
35- , Majer Gáspár 31 - , French Bálint 39-szer mulaszszák el 
az oktatást ; máskép minden dicséretre méltó iskola. — 
Kis-Doroghon 1 8 4 gyermek járt iskolába, és olly szorga-
lommal, millyennél nagyobbat kívánni alig lehet; ime 1 2 8 -
an egyszer sem, 28-an egyszer, 2-en háromszor, egyedül 
Bukli József kilenczszer, és senki többször el nem maradt. 
Az illy gyermekekre és szülékre atyai szivemből áldást 
mondok! A' puszta-tabodi 2 8 növendék is dicséretre méltó. 
— Varasdon tanult 1 5 9 a' legkitűnőbb szorgalommal ; 9 2 -
en mindig jelen voltak az oktatáson, 13-an csak egyszer, 
3 3 -an csak kétszer, 's egyedül Ilechmer Jakab maradt el 
kilenczszer. — Ezek' következtében nem csak teljes meg-
elégedésemet jelentem, de egyszersmind a' plébános urak-

nak, mint iskolai igazgatóknak, a' tanítóknak 's különösen 
főtisztelendő czimz. kanonok és esperes urnák, mint a'kerüle-
tében helyzett iskolák' királyi igazgatójának, ezen kitűnő 
szorgalmukért, a' nevelésnek, mint legszentebb ügynek ne-
vében köszönetet mondok, s a' gyermekeik' nevelését 
szivökön hordozó szüléknek lelkem' mélyéből áldásomat 
adom.—-Ide csatolok 2 0 frtot, mellyek a' legszorgalmasb 
két tanítónak adassanak.—A' tanítóktól beadatni szokott 
rovatos tudósításban ezután tétessék ki, ha a' növendé-
kekkel Karácson' és Húsvét' táján nyilvánosan részesültek-e 
a' szentségekben. — Kivonat : Ezen kerületbeli 9 anya-
és 6 fiókiskolában 1 6 , 3 7 5 lélekből álló népesség mellett 
2 1 8 7 gyermek nyert nevelést; honnan következik: hogy 
a' népesség és iskolások közt arányi húzván, minden 7 — 
8-dik neveltetik. Legyen ez Isten' dicsőségére ! Rohitson, 
jul. 19-dikén 1 8 4 7 . J á n o s s. k. püspök." 

(Egyházi ünnepély.) Nyitra, jul. 17 . Semmi sem érde-
kel annyira, mint annak hallása, hogy itt vagy amott szé-
pen tenyészik a' vallásosság; és semmi sem szolgál na-
gyobb örömemre, mint ha tapasztalom, hogy e' hír való-
ban nem nagyított, annál kevésbbé alaptalan ; és a' re-
mény, mellyet már többen egy bekövetkezendő, igazán 
vallásos korszak iránt keblökben ápolnak, bennem is azon 
meggyőződést szülte, miszerint a kath. nép koránsem le-
vén olly erkölcsileg romlott állapotban, mint azt néhány-
nak festeni tetszett, az uj papi nemzedék' ker. kath. szel-
lemű iránya, és Krisztus' egyháza- 's a' hívek' üdvessége-
érti buzgalma által, a' vallásosság' és erkölcsiség' azon ös-
vényére fog vezettetni, mellyen haladni a' világ' Megváltó-
jának szelleme és akaratja parancsol. Nem csekély benyo-
mással bírt rám mindenkor, az anyaszentegyház ünnepei-
nek Istenhez illő tisztelet- és magasztossággal történt meg-
ülése ; mert hisz', ki azon érzéketlen , kire egy karácso-
ni , húsvéti , vagy pünkösdi titokrai emlékeztetés nem hat-
na ; vagy kit egy urnapi ünnepély' nagyszerűsége, és a 
szenteink', különösen Nagy-Asszonyunk emlékének szele-
telt ünnepnapok' fényes megtartása meg nem indítana, és 
keblének húrjait ajtatos érzetekre nem hangolná? Talán 
nem csalatkozom, midőn mondom, hogy mindezen, az egész 
ker. világgal közösen megtartatni szokott ünnepeknél, na-
gyobb tiszteletben vannak nálunk részletes ünnepnapjaink; 
millyen az egész hazában sz. István király' ünnepe, vagy 
Nyitrának a' mai ünnep. Száz 's néhány év folyt le a' fe-
ledékenység' tengerébe, hogy a' várost rémítő döghalál 
pusztitá. A' mirigynek már csaknem az egész város áldo-
zatul esett , és a' kipusztult marha miatt éhség kezdé fe-
nyegetni még azokat is, kiknek amaz megkegyelmezett. Az 
1738-dik évnek jul. 17-dike volt, midőn az ég' Urától 
meghallgatott lakosok e' csapást többé nem tapasztalták; 's 
minthogy e' nap épen az egykor Zoborhegyen szent éle-
tet élt remete sz. Zoerard Andrásnak, a' nyitraiak' védszen-
tének napjára esett, a'jámbor polgárok meghallgattatásukat 
védszentök' közbenjárásának tulajdonítván, a'következő év' 
jul. 17 . napját az isteni jótétemény iránti háladatosságból, 
részint ezen szentnek tiszteletére, részint a' döghalál' 
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megszűntének örök emlékezetére szentelték ; mellyet mai 
napig, folyvást, minden évben ajtatosan megülvén, ez év-
ben is szokott ünnepélyességgel megtartottak. Az ünnepély 
körmenettel kezdődött, mellyet főtiszt. U h l á r i k János ka-
nonok és apát ur, az ugy nevezett kis templomból a vár-
belibe vezetett; hol mindenekelőtt a nyitrai papnövelde' 
nt. aligazgatója, remek beszédében a magányosság' üdves-
séges voltát fejtegeté, a'vallásos-erkölcsi haladás-és tökéle-
tesedésre nézve ; megmutatván egyszersmind azon eszkö-
zöket is, mellyek használatával a' magányosság gyakoroltat-
va, üdvességessé válik. A jeles szónok meg lehet róla győ-
ződve, hogy szavai viszhangra találtak a' sűrűn tömött hall-
gatók' szivében, 's hogy nem parlag föld az, mellyre az Is-
ten' igéjének általa szórt magvai hullottak. Midőn a magá-
nyosság' gyakorolhatásának idejéről kenetdusan értekezve, 
bármilly üres órát, de különösen ünnepnapokat említene, 
és mondaná, miként ezek nem a' hiu mulatozásokra, sem 
a' tobzódásra, vagy dőzsölésre rendeltettek ; hanem hogy 
a' munkától magunkat megtartóztatván, 's igy az anyagiak-
tól figyelmünket végkép elvonván, lelkiekkel foglalatoskod-
junk: ismételve hallám magam is az elismerő ,bizony'-t 
kimondatni, és láttam hallgatóit velős szavainak igazságáról 
méggyőződni. A' beszédet, ünnepélyes sz. miseáldozat be-
mutatása követé ; 's ezzel vége lön az ünnepélynek, melly 
annyi számtalant részesített lelki élvezetben. Tanuja lévén 
a' közbuzgalomnak, bizonyságot tehetek róla, hogy Nyitra 
népében a' hit sokkal erősb gyökeret vert, hogy sem azt 
korunk' ujabb eseményei megtántorithatnák. Szive pedig 
épen nem rossz ; sőt jónak mondanám : csak ébresztőre, 
lelkes ébresztőre van szunnyadozó erkölcsi érzelmeinek 
szüksége. E' népnek csak jó p é l d a kell, melly őt vonzza. 
Miért lehetetlen nem figyelmeztetnem azon illető jó urakat,kik 
maguk is hivatva levén, egy tiszteletre méltó rendben, Krisz-
tus urunk' sz. testét idővel másoknak is kiszolgáltatni, tehát 
ennek imádásában is jó példát adni ,— ez alkalommal ('s igy 
talán máskor is) annyira elfeledkezének magukról, hogy mi-
dőn Urfölmutatás- és áldozáskor, legalább a' csengetés' rö-
vid ideje alatt, valamennyi egybegyűltek térdre borulva imád-
nák a' mindnyájunkért megholt Üdvezitőt, ők a fölmuta-
táskor csak nagyobb, áldozáskor pedig alig észrevehető fő-
h a j t á s által akartak eleget tenni e'külsőleges tiszteletnyil-
vánitásnak. *) Ezzel tartoztam lelkismeretemnek, köteles-
ségemnek. K. 

(Jótékonyság.) Az ifjúság' neveltetése körül tett szá-
mos alapitványairól emlékezetes, főtiszt. M a r k o v i c s Antal 
tiszteletbeli kanonok, alesperes, és vaskuti plébános ur, ju-
lius' 15-dikén a' bajai tanodában, egy, az ifjúságra nézve 
évenkint megújítandó, 's kellemes emlékű iskolai ünnepnek 
lön ismét eszközlőjévé. Ugyanis az érintett napon a' főtiszt, 
alapitványozó, a' szabadalmas városnak némelly érdemes 
tagjai, 's a tanodai igazgató és tanitóurak előtt ment vég-

*) Az i l lyenek önmagukra mondják ki az egyház' ama' szavai-
ban az í té letet : , ,Sic n o s tu v i s i ta , s i cut te col imus !" 
(Hymn, ad Matut. in F e s t ő Corp. Christi.) Szerk. 

be megválasztása, minden osztályból, azon ifjaknak, kik is-
kola-társaik lelkiismeretes fölfogása szerint, szorgalom, er-
kölcsiség, szelid magaviselet és az iskola-társak' iránti sze-
retetteljes viszonyuk által legméltóbbaknak ítéltettek a' kitű-
zött, osztálykinti dijak' elnyerésére. Mivel pedig a' főtiszt, 
alapitványozó urnák üdves szándéka oda hat ki (valamint 
ezt az ezer pengő forintra rugó alapítvány' szabályai vilá-
gosan értelmezik), hogy ha jobb módú szüléktől származott 
fiu érdemesittetnék iskola-társai által a' díjra, az ezt ön ne-
meslelkü elhatározásából, ha akarja, szegényebbek közt oszt-
hatja föl: ez úttal az ötödik osztályban B e n n ü l i er Antal, 
megemlékezvén egy részt arról, hogy a' főtiszt, alapiványo-
zónak máris többrendű kegyességében részesült, más részt 
pedig, hogy az alapítványi szabályoknak is hódoljon, isko-
latársai közt, a' neki Ítélt jutalmat akként osztotta föl, hogy 
hatodrészét föntartván magának,az ötöt szintannyi szegényebb 
társai közt, egyenlő részekben elajándékozta. Éljen a' ne-
meskeblü ifjú! 'S engedje a' Mindenható, hogy az,ki meg-
takarított vagyonát az ifjúságnak, hazánk' 's az anyaszent-
egyház' ezen egykori reményeinek erkölcsi kiképezésére, a' 
valódi érdemnek, már a' zsengébb korban is önbelátásu mél-
tatására, 's e' szerint az öntudatnak jókori fejlesztésére ne-
meskeblüleg nyújtja, még számos évekig tanuja lehessen 
azon mesterkéletlen 's valódi örömnek, mellyel a' bajai ta-
nodai ifjak az érintett napot megülik; 's részesüljön azon 
elismerésben, mellyet a' nevelés' oltárára áldozott számos 
alapitványai olly sok tekintetben megérdemelnek. — 

— Azon üdves, és a' kegyesség' élő példájának köve-
tésére buzditó látogatás' alkalmával, mellyet a' pécsi me-
gyének ninélt. főpásztora ez évben a hegyháti járásban, 
szokott buzgalommal, és áldásos jótetteket osztva végzett, 
saásdi plébános, nt. S z a l a y Antal ur, (ki a' gondviselésére 
bízott híveknek, 's főleg iskolájának szükségein máris több 
izben segített,) több évek' forgása alatt szemtanuja levén 
azon nyomorteljes állapotnak, mellybe több szülék helyez-
ve lévén, nem képesek gyermekeikért a' megkívántató is-
kolapénzt lefizetni, 's annál kevésbbé magzataikat szüksé-
ges könyvekkel ellátni: 1 2 4 0 p. frtnyi összeget tön le ke-
gyes alapítványul, azon föltétellel, hogy e' tőkének kamat-
jaiból a tanítási díj a' szülék helyett lefizettetvén, a' hát-
ramaradt összeg iskolai könyvek' vásárlására fordíttassák. 
E' dicső tettben a' föntisztelt plébános ur megyénk' főpap-
ját, a' mindenek előtt fényes példaként ragyogót követvén, 
meghatólag tanúsította, mikép előtte nem a' világi hírnév 
's mulandó dicsőség, hanem híveinek maradandó jólléte azon 
főpont, mellyre éltének minden munkái irányozvák. Adja 
a' fölséges ur Isten, hogy az általa elvetett jó mag mind 
neki, mind híveinek, örök boldogságot gyümölcsözzék ! 

Hegyháti. 

— Édes öröm tölti el az ember' lelkét, tetteket lát-
ván föltünedezni e' rémitőcn közönyösülő korban, mellyek 
a religio' égi érzelmeiből sarjadoznak föl; tetteket, mely-
lyek zavarba ejtik, s megszégyenítve izgatják föl a' nap' 
kéjei- 's anyagi üzleteibe merült világfit, ki esze és szive' 
szörnyű elaljasultságában fölfogni sem képes azon áldoza-

* 



71 

tok' becsét , mellyeket a' szent tüzében fölmagasult kebel 
a' hit' oltárára letesz ; ábrándnak tartván, ha az istenesség-
gel telt benső fényes kültárgyakban nyilatkozik. És eme' 
vallásos érzetnek olly nagy ereje van, hogy annál fogva a' 
középszerű körülmények közé helyezett ember is gyakran 
müveket visz végbe, mellyek a' föld' dus nagyjának is va-
lódi ékül szolgálnának. Nyilt példát nyújt erre V ö r ö s Sán-
dor Magyarból' egyik köznemese ; ki, miután szerette mag-
zatait a halál, öléből kiragadta, e határozá magában, vagyo-
nának egy részét, mellyet amazok' fölsegitéseül, fáradhatat-
lan testi-lelki szorgalommal és Isten' kegyelmével szerény kö-
rében összegyűjtött, a' Mindenhatónak fölajánlani. E' föltett 
sz. szándéka' következtében, az érdeklett nemes helység' 
temetőjében, 's területe' nevezetesb pontjain hét csinos fa-
ragású, többnyire kemény kőből készült, keresztet állítta-
tott, mellyek mintegy 1 2 0 0 v. forintba kerültek; tovább 
az odavaló ügyefogyottaknak kórházul szerzett egy házat 
6 0 0 v. forinton ; mihez ha hozzá tudjuk még az ezen in-
tézményeinek füntartásaul nem sokára teendő alapítványát is, 
kegyes költségeskedése haladni fogja a kétezeret. A' két-
szeresen megdicsőített kereszt malasztja, 's a' kórház' sze-
gényeinek imádságai istápolják a' jámbor őszt, ki olly meg-
ható keresztényi magamegadással fogadá a' gyermekeinek 
kihalásával Isten' keze által rámért csapást,'s az istenfélő Jób-
ként még fájdalmaiban is szent nevét áldotta ! — 

(ilálanyilatkozat.) Várkony. (Borsodban.),Mondád,hogy há-
ládatlan, és mindent mondottál.'Ha más nem, e'szavak is kény-
szerítenek bennünket arra, hogy hálás köszönetet szavaz-
zunk azoknak, kik nem csak jót tettek velünk, de egyszer-
smind jótetteik által a' kétségbeejtő ínségből ragadának ki 
bennünket. Értjük az egri ns és főtiszt, főkáptalant, mint 
határtalan kegyü földes-urunkat; melly ősztől kezdve több 
száz kilára menő életet osztatott ki köztünk, jobbágyai közt 
fél piaczi áron ; később pedig, Ferenczy Antal uradalmi fő-
kormányzó ur' bölcs intézkedése' nyomán, Várkony, Csok-
va 's Uraj helységek' számára kenyeret süttetett ; a' jobb 
módúak fele áron, a' szegények pedig ingyen kapván, öt 
egész hétig, naponkint egy-egy fontot. De még azt sem hagy-
hatjuk emlitetlenül, miszerint jövendőre, (egy építendő ta-
karék-magtárba) 2 0 0 kila gabonát méltóztatott a' ns káp-
talan kegyelmesen ajándékozni. Hála tehát a' föntisztelt fő-
káptalan' atyáskodásáért ; és hála mindazoknak, kik fárad-
ságaikkal a' kegyes czél' kivitelére járultak ! A' hűséges és 
hálás jobbágyok' nevében Kovács Ferencz, hites jegyző. 

A u s z t r i a . 

Bécs, julius' 2 0 . Ma tartotta a'liszt, capucinus szer-
zetesrend, törvényeinek értelmében, három év' lepergése 
után, elöljáróinak uj megválasztását. Tegnap délutáni órák-
ban nagytiszt. F r a n k Chrysologus atya a' rendnek volt 
provinciálisa, az e' czélból idejött zárdaelőljárók- és vá-
lasztott küldöttekhez tartott érzékeny beszédében megkö-
szönvén irántai eddigi bizodalmukat, hivatalkodását bevé-
gezte, 's egy uj főelőljárónak, kinek kormánya alatt a'rend 
nagy alapítójának szellemében iparkodjék hivatását teljesíte-

ni, Ielkismeretes megválasztását szívökre kötötte. A' Szent-
lélek' ünnepélyes segitségülhivása után ma kezdődött el a' 
választás, illy eredménynyel. A' szerzetes rend' főelőljáró-
jául megválasztatolt, mindenkinek örömére, nagytiszt. S t r e -
b i c z k y Alphons atya, eddigi német-ujhelyi zárdaeló'ljáró ; 
definitorokul pedig tiszt. Csepka Leo, Czimpel Julian, Szusz-
ky Amand és Klinkó Adorján atyák. Ezek után a' válasz-
tók hódoló kézcsókolását a' nagytiszt, főelőljáró, ünnepé-
lyes ,Te Deum' alkalmakor, a' templomban fogadá el. 

— Bécs, julius' 2 2 . A' vértfagylaló pillanat' szörnyű 
hatalma által ama századok' borzasztó napjaiba érezzük ma-
gunkat visszaragadtatni, mellyekben az Ur' szive szerinti 
férfiak, épen midőn paradicsomi folyókként egész Európát 
termékenyiték az ur Jézus' tanításával, a' háladatlan, és 
feddést nem tűrő népek gyilkos fegyverei alatt elvérzet-
tek. Avagy ti, az egyház' és népek'jogait egyaránt tapodó 
türelmetlen zsarnokoknak alávaló bérenczei,a' fajtalanság' un-
dok' szolgái, ti jöttetek-e vissza századunkba, hogy a'dorgá-
lás', jóra intés, 's az igazság' hatását ki nem állva, az üdves 
megjobbulás helyett, még nagyobb istentelenséggel fertőz-
tessétek meg kezeiteket ?Iszonyodik a' lélek, hervad a szív 
a' hallatlan eseten. Főtiszt. P a s l a w s k y Péter, sz. Borbála' 
görög-kath. egyházának plebánusa(Bécsben), lembergi czimz. 
kanonok, az emiitett egyházban, fényes nappal, az oltárnál 
meggyilkoltatott. — A' közszeretetben álló kanonok ur az 
érintett helyen, misézés után, midőn a' nép a' templomot 
már elhagyta, szokása szerint magánajtatosságát végzé az 
oltár' zsámolyán, az imádandó Oltári-szentség előtt,'s fején 
ejtett négy fejszevágás által, imádkozás közben földre te-
ríttetett. Csak délután vevék észre a' szörnyű tettet, mi-
dőn tudnillik haza nem térte után keresni indultak őt egy 
fiatal pap és cselédei. Ki volt legyen a' gonosztevő, ed-
dig még nem tudatik ; a' gyanú K. sekrestyést terheli, 
kit az elvérzett szerencsétlen többször intett's feddett ra-
konczátlan élete és vallástalan könnyelműsége miatt; né-
hány hét előtt pedig égbekiáltó káromkodásaért az illető 
elöljáróságnál föladott, szolgálatvesztését sürgetvén, 's ve-
le a' néppel hazatért másik sekrestyés' állítása szerint, ma 
egyedül maradván a' templomban. Szorgalmas nyomozás 
után kiviláglott, miszerint néhány nap óta útra készült, és 
bosszutervét imitt-amott nyilvánította; most pedig sehol 
sem találtatik. Olly körülmények, mellyek a' gyanút bizo-
nyosság' fokára emelik. A' mindenkitől igen tisztelt kano-
nok ur' e' szerencsétlen halála átalános borzadást és utá-
latot gerjesztett ; annál is inkább, mert egyesek tudják, mi-
szerint a' jó kanonok ur még egy pár nap előtt is az érde-
metlen nyomorultnak, hogy uj kenyérkereset után látva, még 
elküldetése előtt körültekinthessen, 1 2 pengő frtnyi utazá-
si költséget volt kegyes ajándékozni ; 's az undok gonosz 
jelenleg annak költségén szökik, kit hálátlan irgalmatlan-
sággal néhány óra előtt gyilkos kezei kivégeztek.— Tiszte-
lendő férfi ! ha már gyilkos kezek közt kellett lelkedet Te-
remtődnek föladnod, rád nézve ugyan dicsőbb hely nem 
lehetett annál, mellyet a' gonosztevő átkos tervének telje-
sítésére, ámbátor nem dicsőítő szándokkal kiszemelt; hol 
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nz ur Jézust, népednek épületére, ajkaid' utolsó mozdula-
táig olly gyakran, olly buzgón imádtad, és hivtad segítségül. 

Zalka. 
— Prága, jul. 16 . Tegnap a' Ló'rinczhegy' aljában 

létező anyaintézetbó'l bizonyos számú irgalmas apácza ment 
Osseggbe ; az itteni korházban a' betegek' ápolását átveen-
dő. Az osseggi rendház már nyolczadik fiókintézete a' szer-
zetnek, Gsehországbani meghonosittatása óta. (A.Z.) 

O l a s z o r s z á g . 
A' szerzetes-rendek' reformati'ojára vonatkozó pápai 

legújabb körlevelet illetőleg, az ágostai közönséges újság, 
jul. 3-dikán kelt romai tudósítás után ezt irja : „Egy a' 
mult hónap' 17-dikén kelt apostoli körlevél csak e' nap' 
reggelén küldetett szét ötezer példányban a'statustitoknoki 
hivatal által, a' kath. kereszténységnek illető egyházi ható-
ságaihoz. Az iratnak létet azon tapasztalatok adtak, mellye-
ket IX. Pius az egyházi intézetek' visgálati látogatása köz-
ben gyűjtött; 'saza' kolostorok és szerzetes-rendü papság' 
reformjábani első, nagy fontosságú lépésül tekintendő. A' 
szóban levő tárgy' fontosságának tekintetéből a'pápa a'kör-
levélhez egy, saját nevében fogalmazott kísérőlevelet is csa-
tolt ; mit különben csak a' statustitoknoki hivatal szokott 
tenni. —- Azon szellemnek közelebbrőli jellemzésére", 
folytatja ugyanazon lap, egy másik tudósítás után, „melly-
ben az uj, apostoli körlevél íratott, megjegyezzük, misze-
rint a' szerzetes rendeknek erkölcsi újjászületése,'s ezen in-
tézeteknek eredeti czéljokhozi visszavezetése vagyon czél-
ba véve. Mig ő szentsége egy részről örvendve ismeri meg, 
hogy számos tagjai vannak ma is ezen rendeknek, . . . qui 
sanctissimae vocationis memores, ac virtutum omnium 
exemplo et doctrinarum copia praestantes, Patrum suorum 
vestigia persequi, in ministerio salutis laborare, bonumque 
Christi odorem undique diffundere summopere student : 
nem titkolhatja mégis el az azon tapasztalás fölötti fájdal-
mát i s , miszerint találkoznak egyes elfajultak is; dolemus 
nonnullos reperiri, qui eorum professionis ac dignita-
tis obliti, a suscepto instiluto ita declinaverint, ut, non 
sine maximo ipsorum Ordinum et fidelium damno, spe-
ciem tantum, habitumque pietatis praeferant, ac pro-
fessi instituti sanctitatem, nomen, vestemquc vita et mo-
ribus refellant. Innen azon, a' szerzetes-rendek' vala-
mennyi elöljáróihoz intézett intése a' szent atyának, hogy 
őt reformálási szándékának kivitelében gyámolitsák: misze-
rint a' szerzetes-rendeket tisztán és sértetlenül megtart-
hassa, valamint a' népekre nézve közhasznú czéljokhozi hű-
ségben, ugy azon rendeltetésüknél is , melly az istentisz-
telet' megdicsőitése- és az egyházi élet' előmozdításában 
áll ; ut illa omnia statuere et pcrficere valeamus, quae ad 
cuiusque Religiosae Familiae incolumitatem prosperítatem-
que tuendam, comparandam, ad populorum utilítatem pro-
curandam, atque ad divinum cultum amplificandum, Dei-
que glóriám promovendam magis magisque possint condu-
cere. E' végre IX. Pius külön cardinali congregatiot (de 
statu Regularium Ordinum) alapított, mellyel a' fünebb érin-
tett elöljárók törekvéseiket egyesítsék. Az asceticai fegye-

lem mellett a' szerzetes-rendtagoknak a' tudományok' mí-
velése is kötelességül tétetik; quoniam praecipua atque illu-
stris Regularium Ordinum laus semper fuit, litterarum studia 
excolere, fovere, ac tot eruditis, doctis, laboriosisque ope-
ribus humanarum, divinarumque rerum scientiam illustrare, 
iccirco Yos summopere exeitamus, monemus, ut juxta ve-
stri Ordinis leges , maxima cura, solertia rectam studiorum 
rationem promovere, et omnia conari velitis, ut Religiosi 
vestri Alumni in humaniores litteras ac severiores discipli-
nas, p r a e s e r t i m s a c r a s , addiscendasconstanterincum-
bant. Végül azon reményét fejezi ki őszentsége, miszerint 
a' szerzetes rendű papság törekedni fog rajta, a' püspökök-
és világi papokkal az egyetértés, szeretet'és buzgalombani 
vetélkedés' kapcsait minél szorosabban összefűzve sértet-
lenül megőrizni." 

I l i r f ii z é r. 
W i s e m a n mellipotamosi és Sharp,l iverpoolikath> 

püspökök, egyházaik' ügyében Romába utaztak; 's mint a' 
,1 Ami de la religion' irja, julius' közepe táján érve Lyon-
ba, ott a' kath. religionak Angliábani szerencsés terjedése 
felől a' legörvendetesebb híreket közlötték. 

Irhoni lapok számos kath. papok' nevét emiitik. 
kik az e' szerencsétlen országban pusztító ragályba esett 
hívek körüli buzgóságuk' áldozataiul estek, és folyvást es-
nek. Magában Leeds, már nem is ír , hanem angol gyárvá-
rosban is hét kath. pap halt már meg a' betegek' ápolásá-
ban. „Halnak ugyan mag," irja az .Alig. Zeit.', „Irland- és 
Angliában protestánsok is c' ragály'következtében ; de olly 
angolegyházi papokról, kik a' halált híveik' betegágyánál 
szívták volna magukba, ez ideig mit sem hallhatni. Vagy erő-
sebb testalkotással kell tehát birniok, hogysem kath. hiva-
taltársaiknak, vagy pedig kevésbbé teszik ki magukat a've-
szedelemnek. A' ,Spectator' ez utóbbit véli ; melly azt hi-
szi, mikép azon „önmagát föláldozó gyakorlati ker. szere-
tet talán csak többet ér mégis, mint a' veszélynélküli nyug-
ágyon elmélkedő theoreticai hittudományosság." 

Constantinápoly, jun 3 0 . Közelebb ismét 1 3 irgal-
mas szűz (Soeur de la charité) érkezett ide Francziaor-
szágból, hogy a' Bosporus parti Bebekben, hol máris léte-
zik egy, franczia lazaristák által állított finevelő-intézet, a' 
leányok'számára is alapítsanak egy nevelőházat. (A. Z.) 

Philadelphia, jun. 2 8 . „Törvényhozásunk' szellemére néz-
ve igen jellemző a' k á r t y a j á t é k ' e l n y o m á s a végett hozott 
következő törvény : Olly egyének, kik játékra szobát en-
gednek át , vagy csak tudva, is elnézik, hogy abban valaki 
játszhassék, jul. 1-ső napjától kezdve 5 0 — 6 0 0 dollárnyi 
pénzbeli büntetés alá esnek. Egyének, kik játékszereket 
nyilvánosan árulnak, kitesznek, vagy a' játékból kereset-
módot csinálnak, egytől öt évi fogsággal fognak a' fenyitő-
házban bűnhődni, 's e' fölött 6 0 0 dollárnyi pénzbirságra 
ítéltetni. Birák, rendőrök és ügyvédek, kik a' törvénysze-
gőket kötelességök szerint és erélyesen nem üldözik, 5 0 — 
6 0 0 dollárnyi pénzbeli büntetéssel fenyíttetnek." (A. Z.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly, — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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BUDAPESTEN, AUG. 1. 1847. ÍO. UJ FOLYAM' V. ÉVE 

Megjelenik e' lap hetenkint egy-egy iven kétszer, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté 's a' hetenkint egyszer 
megjelenni szokott ,Egyházi literatúrai lap'-ért együtt, postán 5 frt, 2 0 kr., helyben 4 frt. p. Előfizethetni a' cs. kir. postahivata-
loknál , ugy a' szerkesztőségnél is , Budán a' várban , sz. György' térén , gr. Teleki-házban , 's Pesten Harlleben és Altenburger 

könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM : A' protestantismus-, mint az észvallás és arany-
szabadság' képviselőjéről. (Folyt.) Danielik János. — 
Nyilt levél, egy ,prot. lap'-i pályázat iránt, Tarjáni. — 
Egyházi tudósítások. 

AJ p r o t e s t a n t i s m u s - , 

mint az .észvallás és arany-szabadság' képviselőjéről. 
(Folyt.) 

Egyetlen-egy, már czimével is undort okozó mun-
kácskájában: ,Wider dasBapstum zu Rom von Teufel 
gestiftet', a' romai pápa, az összes kereszténység' ed-
digi feje, 's E u r o p a ' l e g t e k i n t é l y e s e b b f ö l d i f e -
j e d e l m e ellen, következő dísztelen elnevezéseket halmo-
zottLuther össze: „Der allerhöllischste Vater,der gräuliche 
Greuel zu Rom, der sich Papst nennt, der Schulmeister 
der römischen Bubenschule, der verfluchte Antichrist, 
der Spitzbube zu Rom, Papstesel, der Sodomiten 
Papst , aller Sünden Stifter und Meister, der Eselgott 
zu Rom, des Teufels Apostel, schändlicher, verfluchter 
Ketzer, Teufelsgespenst, Seelmörder, ein grosses Un-
flath, verfluchtes ungeheures Monstrum, besessen und 
voller Teufel, der ärgste aller Buben auf Erden, Papst-
teufel, zweyfüssiger Büffel, zwiefältig ärger als der Tür-
ke, vom Teufel hintenaus geboren, ein fremdes Thier, 
ungezähmter Bärwolf, ein Hurenwirth über alle Hu-
renwirthe, Schlüsseldieb, Statthalter des Teufels, das 
Haupt der verfluchten Kirche aller ärgsten Buben auf 
Erden, voll aller ärgsten Teufel in der Hölle, voll, voll, 
und so voll, dass sie nichts, denn eitel Teufel ausspeien 
können, des Satans leibhaftige Wohnung. Es möchte wohl 
Jemand gern fluchen: dass sie der Blitz und Donner 
erschlüge, höllisch Feuer verbrennte, Pestilenz, Fran-
zosen, St. Velten, St. Antoni, Aussatz, Carbunkel, und 
alle Plagen hätten," 'stb. Nem jobbak ezeknél azok, mi-
ket a' püspökök, papok és szerzetesek ellen összehord; 
őket megannyi lelki gyilkosoknak, bálványoknak, durva 
pokróezoknak, elkárhozás' gyermekeinek, elátkozott ala-

MÁSODIK FÉLÉV. 

kosoknak 'stb. nevezvén; 's ,Wider den falsch genann-
ten Stand der Geistlichen' czimü munkájában, ellenök 
a 'népet föllázitani nem irtózván; többi között azt is ír-
va , hogy :,mindazok, kik éltöket, javaikat, becsületü-
ket a' végett koczkáztatják, hogy a' püspöki rendszer 
megsemmisíttessék, Istennek kedves fiai, 's igaz keresz-
tények legyenek ; kik megtartják az Isten' parancsola-
tit, és harczolnak az ördög' rendszere ellen.' (Tom. 2 . 
f. 1 3 2 . ) „Hogy ha ők" (tudnillik a' püspökök) „nem 
akarják hallgatni az Isten igéjét", (ama' dicsőt, mely-
lyet Luther hirdetett!) „hanem dühösködnek, rombol-
nak, égetnek, gyilkolnak", (azaz, mivel talán a' polgári 
hatalomnak a' szigora fenyítést e' dühösködők, rombo-
lók, gyújtogatok, templomrablók, pap- és szerzetes-
gyilkosok' ellenében megengedték,) „mi méltányosabb, 
m i n t e g y e r ő s l á z a d á s , melly őket a' világból ki-
irtsa"? Hozzátéve: „ e s w ä r e n u r zu l a c h e n , w o 
es g e s c h e h e . " (Tom. 2 . f. 1 2 1 . ) H a már valaki el-
gondolja, hogy a pápa és püspökök nem csak egyházi, 
hanem egyszersmind világi fejedelmek is, főnökök és 
herczegek is voltak, különösen Németországban : ezek-
ből is bizton következtetheti minden, milly tisztelettel 
viseltetett Luther a'világi hatalom' törvényes székei 's 
kezelői iránt, hahogy ezek elég önállással bírtak, taní-
tásait el nem fogadni, vagy, a' mi több, azoknak aka-
dályokat is tenni. Azonban nem vagyunk szűkében a ' 
világi hatalomra egyenesen vonatkozó afféle nyilatko-
zatoknak sem, mellyek keménységben az előbbieknek 
semmit sem engednek, sőt azokat fölül is múlják ; melly-
lyek által tehát a' polgári törvényes felsőség szinte, mi-
ként a' fönebbiek által az egyházi, gyengittetni, gyanu-
sittatni, megvetés és gyűlölség'tárgyává alacsonyittattat-
ni czéloztatott. Igaz, mi mindazon nyilatkozatokat, mely-
lyek, mint a' törvényes hatalomnak kedvezők, Luther' 
munkáiból összehordathatnak, hiteleseknek ismerjük; de 
mi ezeknek, a'forradalmi fölszólalás- és fölhívásoknak 
sokkal nagvobb számát tartjuk ellenébe; mellyeket az 
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előbbiekkel egybevetve, csak az tűnik ki, hogy Luther 
igen nagy mester; 's a' mint czéljai kívánták, majd az 
absolutismus' embere, majd ismét a' népfölség és a n a r -
chia' magasztalója volt. ,Zwey kaiserliche uneinige und 
widerwärtige Gebot' czimü iratában, megemlítve, hogy 
a' császár, bár szegény, nyomorult „Madensack", ki 
életéről egy perezre sincs biztosítva, mégis ,szemtele-
nül' azzal dicsekszik, mintha ő legfőbb védője volna 
az egyháznak, igy végzi : „Solches klage ich aus Her-
zensgrund allen frommen Christen, dass sie sich mit 
mir über solche to l le , t h ö r i c h t e , u n s i n n i g e , r a -
s e n d e , w a h n s i n n i g e N a r r e n " (tudnillik a' csá-
szár és fejedelmek fölött) „erbarmen ; sollt einer doch 
zehenmahl lieber todt seyn, denn solche Lästerung und 
Schmach Göttlicher Majestät hören; ja es ist der ver-
diente Lohn, dass sie das Wort Gottes verfolgen, da-
rum sollen sie mit solcher greifflicher Blindheit geschla-
gen werden und anlaufen. Got t e r l ö s e u n s v o n 
i h n e n , u n d g e b e u n s a u s G n a d e a n d e r e R e -
g e n t e n . " (Tom. 2. f. 4 3 5 — 0 . ) Az,Etliche Schriften 
und Bedencken D. M. L. sampt anderer Wittember-
ger Theologen von der Gegengewehre' czimü gyűjte-
ményben, ismételve előfordul, többé-kevésbbé kemé-
nyebbformában, azon nyilatkozat, miszerint a' császárnak, 
jogtalanság' esetét téve föl, szabad ellentállni ; még pe-
dig nem csak szóval, hanem fegyveres kézzel is. Igy: 
„11a szabad a' pápának ellentállni, szabad ellentállani 
mindennek, ki őt védelmezi, és gyámolítja A' pápa az 
egész emberi-nem' lelkét keresi leginkább, azaz : min-
den áron akarja, hogy minden lélek az ő istenkáromlá-
sainak legyen alávetve, 's az ő kedvéért a' pokolba 
menjen. Ua ist 's No th" , folytatja tovább, „ d a s s m a n 
a l l é i n s e i n e m K r i e g s - V o l c k , so u n t e r i hm k r i e -
gen , e n t g e g e n z i e h e u n d z u l a u f f e , a u c h d u r c h 
e in A u f h r u r , d e n n d e r S e e l e n V e r d a m m n i s s 
s o l l e n w i r n i c h t g e s t a t t e n . Dem Kaiser bin ich 
schuldig das Leben zu lassen, aber nicht die Seele." 
(Tom. 7. f. 2 8 5 . ) A' ,Wider den falsch genannten 
Stand der Geistlichen' czimü munkácskában több olly 
mondatokra találunk, mellyekért a' mai communisták-
nak sem lenne okuk, saját értelmökben, pirulni. „Wie 
wollen wir denn den Sachen thun; die Güter leiden 
nicht gleiche Austheilung? Antwort : Warum thutman 
nicht, wie im Volke Israel geschähe, da nur einer im-
mer König blieb; seinen Brüdern gab man etwas, und 
liess sie den andern im Volke gleich seyn." (Tom. 2 . 
f. 14'1.) „Fragest du", irja ,Von christlicher Ober-

keit' czimü munkájában, „wie? möchte ich denn nicht 
für mich selbst und für meine Sache das Schwert brau-
chen, der Meinung, dass ich nicht damit das Meine such-
te, sondern dass das Übel gestraft würde? Antwort: 
Solch Wunder ist nicht unmöglich, aber gar seltsam 
und gefährlich. W o d e r G e i s t so r e i c h ist" , (mint 
teszem,az elsőelpártoltaknál) „da m a g es w o h l g e -
s c h e h e n . " (Tom. 2 . f. 1 9 7 . ) Melly szavakat com-
mentálva, mondja Riflfel (id. munk. 1. k. 5 2 4 . 1.): ,,e' 
felelet, más szavakba foglalva annyit jelent, mint : 
,légy, vagy tartsd magadat ihletettnek, Isten' választott 
eszközének ; és neked minden szabad'; egy olly okta-
tás, mellyet a' fölzendült parasztok, mühlhausi rajongók, 
münsteri visszakercsztelők, angolországi cromwellisták 
és independensek, 's minden idő- és helybeli fanaticusok, 
a' legbetüszerintibb értelemben teljesítettek és követ-
tek." Luthernél nem voltak jobbak a' többi reformá-
torok is. „Si quid magistratus praecipit contra Jus di-
vinum, ne obtempères, sed pertinaciter répugnés; u t i 

c u m p r a e c i p i t b e l l u m s u s c i p i a d v e r s u s T u r -

c a s . " (Melanchthon, ad C. 3 . Epist. ad Rom.) Gyö-

nyörű isteni jog, nem tartozni harczolni a' török el-
len! Ugy látszik, hogy e' vad nemzet' előrenyomulá-
sától, melly a császárt egy veszedelmes háborúval 
tartsa elfoglalva, nem pedig azon isteni ige' erejétől, 
mellyel dicsekedtek, (ellenkezőleg az első keresztény 
századok' szellemével) remélték a' protestánsok üdvö-
ke t ! 1 ) Calvin (L. de necessitate reform. Ecclesiae. p. 
5 8 . ) a' lelkismeretet m i n d e n e m b e r i t ö r v é n y e k -
t ő l s z a b a d n a k , 's a l ó l u k f ö l o l d o t t n a k n y i l a t -
k o z t a t t a ; egy olly elv, melly szerint az emberi tár-
sadalmi törvények többé lelkismeretben, bensőleg, Is-
ten előtt nem kötelezőkül, következésképen ollyanokul 
tekintendők, mellyeken túladni, vagy mellyeknek ellent-
állani, erkölcsi kötelesség-sértés, és Isten előtt szóba 
jövendő bün nélkül lehet; és mindannyiszor szabad, 

*) Terhes Sámuel urnák, ugy látszik, most is kedve 
volna török alattvalóvá lenni. Ugyanis az idei ,Prot. 
lap' 5 8 9 . lapján ekképen nyilatkozik: „adatok van-
nak reá, tudja a' ki olvasta", (ha Terhes ur olvasta is, 
legalább azok' számára, kik nem olvasták, idézni kel-
lett volna az adatokat) „hogy mikor magyar honunk-
ban uralgott a' tar, a' buták egyik k. felekezetnek 
sem engedték egymást elnyomnia, egyaránt szolgál-
tattak mindenkinek igazságot"! Terhes ur! csak ollyan 
igazság volt az, mint minőt napjainkban is ugyan-
azon tar, ha ugy tetszik szólani, a'druzok és maro-
niták közti harezokban, az utóbbiaknak szolgáltatott. 



valahányszor ollyasmivel jönnek, vagy látszanak, ellen-
kezésbe jönni, mit ezen emberek a' szent-irásban, 
mellyet olly sokféleképen magyaráztak, alapultnak hit-
tek. (L. Fleury, Hist. Eccl. ad Tom. 3 5 . Praefatio.) 
Szabadelmüinknél divatos dolog, a' királygyilkosság' sza-
badsága felől szóló tant a' jezuitáknak tulajdonítani. 
Azért nem lesz fölösleges itt néhány adatot fölhozni, 
mellyekből kitűnjék, hogy e'tannak, még pedig kisebb, 
vagy épen semmi megszorítás mellett, és izgatóbb mo-
dorbani hirdetését illetőleg, a' reformatio' koriphaeusai 
Marianát jóval megelőzték. „V. Károly császárt," ugy 
mond Luther, „semmi esetre sem kell megszenvedni ; 
hanem a' pápával együtt akárki verje őt agyon." „V. 
Károly a' veszett bolond és vérszopó, kit dorongok-
és nyársakkal kellett volna agyonverni. " (Opp. Ed. 
Jen. Tom. 7. f .278 . ,Az anyaszentegyház' ellens. '46.1.) 
Melanchthon : „Anglicus Tyrannus (Henricus) Crom-
welium interfecit, et conatur divortium facere cumJu-
liacensi puella. Quam vere dixit ille in Tragoedia : non 
gratiorem victimam Deo mactari posse, quam tyran-
num. U t i n a m D e u s a l i c u i f o r t i v i r o h a n c m e n -
t e m i n s é r â t . " 2 ) (Döllinger, 352 .1 . ) Zwingli : „Quan-
do consensu totius aut certe potioris partis multitudinis 
T y r a n n u s t o l l i t u r , D e o f i t a u s p i c e . " (Expl. art. 
4 2 . ) A' hires skot puritanus Knox: „Mária királynét, 
minden papok- és polgárokkal, kik neki segédkezet 
nyújtottak, agyon kellett volna verni; ők Jézus Krisz-
tus' evangéliumának szegültek ellent." (Cretineau-Joly, 
Gesch. d. Ges. Jesu. 2 . B. S. 4 7 6 . ) Arthusius: ,,a' 
zsarnoknak, a' meddig zsarnokságát folytatja, ellentállani 
nem csak, de ki is kell őt végezni, ha erőszakoskodásaitól 
máskép menekedni nem lehet." (In polit, meth. dig. C. 
1 4 . ) A' calvinista Junius Brutus: „Ha minden nagy-
jai az országnak, ha legtöbbjei ezeknek, ha csak egyet-
len-egy is, valamelly szembeszökő zsarnokság' jármát 
lerázni törekszik : akkor meg van nekik engedve, a' 
zsarnokot megölni, és mást tenni helyébe." (ín Vin-
diciis contra Tyrannos.) Buchanan György, I. Jakab 'ud-
varmestere: „Millyen természetű a' harcz az egész 
emberi-nem' ellensége, vagyis : a' zsarnok ellen ? Fele-
let : ez a' legigazságosabb minden harezok között. Bár 
minden nép, bár minden magánember jutalmakat tenne 
föl a' zsarnok-gyilkosoknak is, hasonlólag, mint ez azok-

") Melanchthon' leveleinek kiadója Saubert, ez utolsó 
mondatot elhagyta. Strobel pedig a' maga miscella-
neá ba (I. S:immlun; ! 70.1.) azon eredetiből, melly 
S 1 fölvette s kinyomatta. 

ra nézve történik, kik egy medvét vagy farkast agyon-
vernek.' 1 (De Jure regni apud Scotos.) Milton, Sau-
maise Claudius-, I. Károly' apologetájának ellenében 
azt állítja, hogy neki e' téren annyi ellensége lesz, 
a' hány fölvilágosodott tudós csak van a' reformált egy-
házban. „Csak kísérletet kell tenni," ugy mond, „és látni 
fogja, hogy én Luthert, Zwinglit, Calvint, Bucert, P a -
réet, Martyr Pétert állithatom ellene csatarendbe, 's 
őt ezek' tekintélyének suiyjával zúzhatom össze." (De-
fensio pro populo Anglicano. Minden müveinek 1 7 5 9 -
diki kiadásában. L. Cretineau-Joly, id. munk. 4 7 5 — 
4 7 8 . I.) Mindezeket egybevéve, mindenki átláthatja, 
hogy illy tanitás, és illy elvek mellett szükségképen el 
kellett tűnni a'felsőség és fönálló rend iránti belső tisz-
telet' legutolsó szikrájának is a' szivekből; 's annak he -
lyét dühös szenvedélyeknek, önzésnek, pártszellemnek, 
bosszúnak, engedetlenségnek elfoglalni.5) Innen a' h á -
romszázadi folytonos lázas állapot Európában, melly-
nek a' világot időről-időre megrázó rohamai közben, 
annyi milliomoknak Isten- és emberektől nyert jogai 

5) „Nem tudod," ugy mond ,Martinus Becanus', Hareis 
Richard angol szónoknak adott válaszában : „Nem 
tudod, kik voltak azok, kik a' zűrzavarok' elején 
Francziaországban összeesküdtek a' király 's az egész 
királyi család' élete ellen ? Értem a' hugonották' am-
boisi összeesküvését. Nem tudod, kik voltak azok, 
kik 1562-dikben II. Ferencz király' holttestét tűzbe 
vetették, 's ugyanazon évben XI. Lajos'szobrát meg-
gyalázták; azt a' lábak-, kezek-, és fejnek elvágása 
után, csonkitottan, a' városi szenny' kivitelére szol-
gáló egyik csatornába hajítván?" (Opp. Tom. IV. p. 
1 1 8 3 . ) „Unius Angliáé recentempropono imaginem," 
ugy mond Jacobus Massenius, „qui fluctus, quae prff-
cellae ab hoc lteligionis mutatae oceano ductae, nunc 
in v u 1 g i, nunc in ipsa R e g u m , P r o c e r u m q u e 
capita detonuere? " (in Medit, Concord. Part. 3 . ) 
Heidegger calvinista a' felekezetét lázadási szellem-
ről vádoló lutheránusoknak ezeket feleli : „Lutheranis 
quibusdam Theologis,seditiosi genii nomine nobis in-
sultantibus jure occinimus : parcius ista viris tamen 
obiieienda memento. Non R e f o r m a t i duntaxat, 
sed A u g us tan i etiam fuerunt, qui bellum Smal-
caldicum, ipsius etiam Lutheri suífragio probatum, 
et Germanicuin huius saeculi, utrumque adversus Cae-
sares Carolum V. et Ferdinandum II. ac III. gesserunt, 
Restitit (lutherana) urbs Brunsvicensi Duci suo Hen-
rico ; Dania Christiernum, Svecia Sigismundum Re-
gem, non Calvini, credo, genio, veluti eriminantur 
turbulento spiritu ad id adacti omnes." (In Corp. Doct. 
Christ. P. II. loc. 2 7 . L. Fleury. T. 3 5 . praef. XXXVII. 
—XLI. p.) 

1 0 * 
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tapodtattak lábbal; innen a' fölszámithatlan nyomorúságot 
okozott szakadások, visszavonások és polgári háborúk, 
mellyek Németországban a' protestánsok által meg-
kezdve, 's Hollandia-, Frankhon-, Magyarország-, Hel-
vetia-, Anglia- és Svécziában utánzásra találva, Euró-
pát évek' hosszú során keresztül, öldöklés, pusztítá-
sok, gyújtogatások, rablások és mindenféle iszonyok' 
mezejévé tették; innen a' még napjainkban is élő for-
radalmi és engedetlenségi szellem, melly az emberi-
ség' különféle osztályain 's az egész civilisait világon 
keresztülvonulva, 's egyesületek-, újságok- és lázitó 
iratokban rendszeresen terjesztetve, a' világ' csendét 
és nyugalmát, hahogy a' fejedelmek' bölcs belátásának 
az ellenkező, azaz : kath. elveket a' szivekben meg-
gyökereztetni nem sikerül, igen komoly fölforgatással 
fenyegeti. (Folyt, köv.) Danielik János. 

N y i l t l e v é l 

azon pályázat iránt, melly, a' ,Prot. egyh. és isk. lap' 
30-dik számában, a' ,Rel. és Nev.' szerkesztője' 

számára kihirdettetett. 
Ön talán még nem is olvasta a' ,Prot. lap' leg-

újabb számát? *) De én olvastam. Mert én az afféle 
v a r i e t a s o k b a n , v a r i a t i ó k b a n és c o n t r a d i c t i ó k -
ban, minőkre a' nevezett lapban mindenkor egész biz-
tossággal számolhatni, nagy kedvet, azaz : mulatságot 
találok. Ön talán nem is álmodik felőle, milly terhes fel-
hő tornyosul feje fölé ; milly roppant nehéz kísérletnek 
van kitéve eddig szerzett, pedig becsületes fáradalom-
mal szerzett , tudományos jó hire-neve ? Jelentem te-
hát, hogy nem kevesebbről van szó, hanem egyenesen 
h i t t a n i i s m e r e t e i n e k s z é l e s s é g e van súlyos pró-
bakőre kitéve. **) Most vagy soha sem fog kitűnni, a' 
,Prot. lap' Ítélőszéke előtt, Önnek tudományos értéke. 
Boldog ön, ha most kivágja magát; ellenben örökre vé-
ge , ha most elesik! 

*) Eddig ugyan nem; 's ha a' t. levelező ur nem volt 
vala szíves rá figyelmeztetni, hihetőleg olvasatlanul 
is maradt volna. Szerk. 

**) Mit illetőleg azonban a' kisérlettevő ur igen-igen ha-
szontalan munkába kezdett ; miután mi az e' tekin-
tetben! hírességet sem nem kerestük; (mert okosan 
nem is kereshettük ; 's igy arról a' ,Prot. lap' kivá-
natára, szívesen és önkényt lemondani mindenkor a' 
legkészebbek vagyunk : a győzedelmi babért az isme-
retek' szélességében bárkinek, akár Szalai István ur-1 

Tetszett ugyanis S z a l a i István urnák, az e g y -
h á z és p á p a ' csalhatlansága ellen (mintha ez mind-
egy volna,) rettentő súlyos ellenvetéseket, gyönyörű 
szép sorozatban fölidézni; tetszett neki a' k ö z ö n s é -
g e s egyházi zsinatokat a' n e m - k ö z ö n s é g e s e k k e l , 
például a' karthagóit és diospolisit, frankfurtit és ,mo-
guntziai'-t, a' nicaeai- 's ephesusival összezavarni ; tet-
szett neki a' hit és erkölcsiség' ügyéhez (mellyről pe-
dig ez esetben egyedül lehetett szó,) nem tartozó dolgo-
kat, például az investiturai változásokat, a' nem-vál-
tozható hit tanok közé keverni; tetszett az annyiszor 

nak is szó nélkül átengedve ;) sem azt elvállalni elég 
hiuk nem voltunk, nem vagyunk, 's bízva az Istennek 
értelmet adó kegyelmében, nem leszünk jövendőre is. 
Mi csak annyi tudomány- és ismerettel kívánunk bír-
ni, mennyi a' hitbeli tévedésekre vezetni szokott, és 
vezetni kívánó tudatlanságnak megezáfolására szük-
séges. És ehhez, a ,Prot. lap'-i tudományosság' el-
lenében, még koránsem kívántatik a' hittani ismere-
teknek olly szerfölött nagy s z é l e s s é g e ; hanem csak 
némi kis a l a p o s s á g azokban,mikről épen szó van. 
Mert mindent tudni, egy halandónak sem adatott, 
s nekünk legkevesebbé; de annyi tudománynyal még-

is csak lehet, és kell is a legfontosabb, mert lelkünk' 
örök üdvét illető tárgyakról értekezni akarónak birnía, 
hogy legalább tudja, miről beszél,'s ne akarjon ollyasmi 
felől írni, mi körül nem csak széles, hanem épen sem-
mi ismereteket sem szerzett magának. Az igazságok 
nagy országában, bármilly szűk korlátok közé vagyon 
is egynémelly értelmi tehetsége szorítva, mindenki-
nek enged az isteni végetlen jóság egy olly tért, 
melly őt, élete' czéljának megfelelőleg, hasznosan fog-
lalatoskodtathatja. Mivelje kiki e tértlelkismeretesen, 's 
a m e g i s m e r t részletes igazságot fordítsa maga és 
mások' javára; de ne igyekezzék azt is érteni,vagy-
is inkább mintha értené, másokkal elhitetni akarni, 
mi előtte, bármilly oknál fogva is, el van zárva. Ilisz 
ha valaki jó theologus nem lehet, azért még igen jó 
földmives, iparos, polgári tisztviselő, vagy akár mes-
terember válhatik belőle ; s körében sok olly igazságot 
tudhat, sok olly ismeretet, még pedig alapost és hasz-
nosat tehet sajátjává, mellyel a' theologus nem bir. Ez-
zel azután igyekezzék másoknak javára válni. Csak hiú-
ság ne vezessen senkit, 's még kevésbbé rossz szán-
dék, azaz : a' jólelkű tudatlanokat elszéditni akarás ! 
Mert ez a' legutálatosabb neme a' méregkeverésnek: 
az értelmi világ- és erkölcsöknek mások lelkébeni 
megvesztegetése, a' becsepegtetett hamis elvek 's ál-
tudomány által. A' ki tehát valamit a l a p o s a n nem 
tud (mi egészen más, mint s o k a t tudni), az arról 
hallgasson; mert helytelenül szólván, még nem akarva 
is, végtelenül sokat árthat. Szerk. 
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megczáfolt és fölvilágosított nehézségeket Libériusról, 
Vigiliusról, Honoriusról, XXII. Jánosról 'stb. ujolag és 
fölmelegítve előgörditni: miket mi kis-papjainknak (pa-
pi növendékeinknek) szoktunk, inkább elmederités' oká-
ért, és látszólagos vetekedés', mint komoly ellenvetés' 
tárgyául föladni ; tetszett neki abból, mert, például Zo-
simus pápa Coelestinusnak (bárha tettetett) katholicus 
nyilatkozatait, és színlelt orthodoxiáját, addig, mig e' 
rossz embert ki nem ismerte, (mi igen természetes volt) 
helybenhagyta: ritka becsületességgel, azon tiszta (?) 
következtetést vonni, hogy tehát Pelagius' eretnekségét 
is pártolta; tetszett ama' nyilvános hazudságot is ki-
mondani, mintha a' felől, hogy „az ö s s z e s r o m . 
k a t h . e g y h á z n e m c s a l h a t a t l a n , " arról „ m a -
g u k a' r o m . k a t h . í r ó k k ö z ü l is i g e n s o k a n b i -
z o n y s á g o t " tennének: holott az idézettek között már 
a' legelső is, (tehát bizonyosan legerősebb) Adrianus 
VI., épen nem az ö s s z e s egyházról, hanem v i l á g o -
s a n c s a k a' r o m a i p á p á r ó l beszél („sí per Ro-
manam Ecclesiam intelligatur caput eius, puta Ponti-
fex," idézi maga Szalai István is); tetszett végre olly el-
silányult, elavult objectiókat fölhozni, minőket, mint el-
használt, avas régiségeket, hajlandók volnánk tanköny-
veinkből végképen kihagyni; hacsak az ellenkező ol-
dalróli efféle idétlen fölszólalások nem intenének bennün-
ket, legavultabb fegyvereinknek is hiv megőrzésére; és 
ennyire elszerencsétlenült megtámadásának végén ön-
hez, de önhez ! pro coronide, szórul-szóra illy fölhí-
vást intézni: „Egyébiránt, ha ama' nagytudományu 
szerkesztő ur szélesebb ismerettel bír ; kérem, czáfolja 
meg ezeket, mellyeket most közlöttem! Majd akkor 
meglehet, az én ismeretem is szélesedni fog." *3/) 

* ) Szalai ur tudnillik, nut jó lesz t. olvasóinknak emlé-
kezetükbe hozni, ugyanazon tudós prédikátor ur, ki 
a' „lisztlopó" molnárróli érdekes (!) mesét, ha nem 
találta is föl, legalább a' theologiai viták' mezejére legel-
ső hozta; 'ski most azon megjegyzésünkért neheztel, 
mellyel az érintett mesének szőnyegre hozása körül 
szerzett érdemeit kísértük; az „ e g y s z e r i molnár" 
felőli meséjéhez (,Prot. lap' 1 8 4 7 . 1 9 . sz.) azon szava-
kat bátorkodván (,llel. és Nev.' 1 8 4 7 . 1 . 3 2 7 . 1 . ) többi 
közt ragasztani,hogy: „Szalai István ur k é p z e t e i ma-
gasak, mint i s m e r e t s é g e " , (de nem i s m e r e t e i t 
mondtuk) „szélesen", tudnillik egészen ,,az egyszeri 
molnár"-ig „terjedő." Pedig a' neheztelést, legalább 
ennek kijelentését, épen Szalai István urnák kellett 
volna elnyomni ; miután ő volt épen, ki meséjéből 
eme' szép tanulságot akarta kivonni: „Azaz : sok ember i 

Ismervén önnek gyenge tehetségeit, képzelem 
magamnak, milly félelmes aggodalomba van ezen kihí-
vás által helyezve ! És méltán is. Mert valóban magam 
sem tudom, illy súlyos körülmények közt, szerkesztő 
létemre, mit választanék. Ha ugyanis felelni akar-
nék : kétség támadna bennem, valljon saját olvasó kö-
zönségemet nem sértem-e meg az által, hogy Szalai 
István urnák lapomban privát-leczkéket adok? Hiszen 
ha ezen tisztelt ur tanulni, okulni akar , kérjen vala-
melly kath. Dogmaticát kölcsön, saját használatára; 

nem szereti, ha némelly igazságot szemére lobbanta-
nak." Mi ugyan Szalai ur' szemére mit sem akartunk az 
idézett szókkal lobbantani; nem is tudjuk, hogy miért 
szégyenli a' „szélesen terjedő ismcretség"-et (nem 
pedig ,ismereteket',): de az mégis csak különös, ha 
valaki saját elvének önmagárai alkalmaztatása miatt 
is neheztelés ekkép magát önfegyverének élébe bocsát-
ja. Egyébiránt ha mi Szalai I. urnák széles i s m e r e t e i t 
magasztaltuk volna is,(még pedig a' hittudomány' köré-
ben,) ebből még nem következnék, hogy tehát mi saját 
ismereteink'szélességével akartunk kérkedni; hanem 
az egészből csak annyit lehete kihozni, hogy: az, mit 
mi állítottunk,igaz: ellenben,mit Szalai István's Hetényi 
erősít, nem igaz.Valamint Szalai's Hetényi uraknak bár-
milly nagyhittani 's történetírási tudatlanságukból sem 
szabad olly következtetést vonni, hogy tehát mi mind-
azt tudjuk 's tudni állítjuk, mit ők nem tudnak... Nem, 
ez már kissé sok lenne. Mi csak annyit akartunk, 's 
nem többet, kimutatni, hogy a' ,Prot. lap'-ban a' missi-
ok' hatását, s Mózses könyveinek hitelességét illetőleg, 
igen sok valótlan, hamis, és még a' ker. hitet is aláásó 
elvek hirdettetnek ; 's ezt ugy látszik, elég világosan 
kimutattuk ; legalább sem Hetényi sem Szalai ur nem 
hozott föl semmit azóta, mi akár a' missiokra vonatko-
zólag általunk elmondottak' hitelét megrenditni, akár 
a' Szalai István ur elleni vád' alaptalanságát bebizo-
nyítani képes lenne. Sőt inkább mód nélkül csudál-
nunk lehet és kell, hogy Szalai István ur, a' helyett, 
hogy a' nevezett számban megrótt 's megezáfolt ál-
litások' védelmére kikelne; a helyett, hogy Hetényi-
nek a' prot. missiok felőli regéit megannyi igaz té-
nyeknek lenni bebizonyitná ; más részről pedig Mó-
zses' könyveinek hitelességét, a' ker. népnek üdve-
's épülésére, (mert hiszen ez az kétségkívül, mit egy 
prédikátor, egy prot. e g y h á z i lapban, czikkeivel el-
érni szándékozik,) alaposb okok' fölhordásával igye-
keznék lerontani ; szóval : a' helyett, hogy kimutatná, 
mikép mi Hetényi urat, s ügyvédét Szalai Istvánt, 
ok nélkül vádoltuk, a' kérdéses tárgyban, tudatlanság-
gal : — egészen uj, 's a' fönebbi kérdéshez távolról 
sem tartozó kétségeket ád föl; hogy mi tehát oldjuk 
meg ezt 's ezt az ellenvetést, ha (mit soha sem ju-
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vagy kérdezze meg valamellyik kis-papot, hogy mint 
szokták ezen objectiokat az iskolában resolválgatni. Ha 
pedig talán épen hathéti oktatásra szánná magát el az 
egész kath. hitrendszerből: ennek is más kiszabott 
utja vagyon; de azt csak nem kívánhatja, hogy a' mi 
rovásunkra, őtet szerkesztő ur, e' folyóirat' utján vegye 
oktatás alá. Ha pedig ön nem felel: önnek széles is-
mereteit Sz. I. ur, vagy talán az egész ,Prot. lap', 
,horrendum dictu', kétségbe vonandja. Milly kipótolhatlan 
veszteség ez önre nézve ! 

Képzelem önnek kinos állását ; de egy cseppet 
sem sajnálom. Sorsát megérdemlette. Lássa ön, azok 
a' gyakori 's hosszú citátiok a' szent atyákból, — mely-
lyekre azután felelni nem lehet, ezek okozzák a' bajt, 
Önnek azon rossz szokása, hogy midőn ellenkező ol-
dalról valamellyik ,Pater'-t rosszul idézik, ön halomra 
irja az igazi 's hiteles idézeteket ugyanazon szent atyá-
ból, — ez kényeszteti el az embereket, Már most azt 
gondolják, hogy ön m i n d e n t tud; 's illy iszonyú za-
varba hozzák, a' rettenetes tudományt eláruló objecti-
ókkal. Meg azok a' csipős, elevenig ható szerkesztői 
jegyzetek, ismét idézetekkel, vissza nem verhető idé-
zetekkel, ellátva: ezek csinálják a' rossz vér t ; ezek-
ért kell most önnek lakolnia. 

Az egész kívánatban legoriginalisabb körülmény 
az, hogy ön a' ,Prot. lap'-ban fölvetett nehézségeket 
a',Rel. és Nev.' k a t h o l i c u s közönsége előtt fejtse meg; 
melly megfejtésről azután a' ,Prot. egyh. és isk. lap' 

tott eszünkbe, állítani) olly széles tudománynyal bí-
runk... Valljon az által igazzá fog-e akár Hetényi, akár 
Szalay urnák nem-igaz állítása válni,ha bár egyetlen-egy 
m á s kérdést illetőleg sem sikerülne is, őket megczá-
folhatnunk ? Illy polémia csak az andabatáknak neve-
zett szegény emberekhez illik. Mi a' jó lélekkel ta-
nulni akarót,—ha olly állapotban érezzük magunkat, 
hogy a' kérdéses dologban mi is nyujthatunk neki né-
mi fölvilágosítást, — örömest oktatjuk; ha pedig ezt 
tenni képesek nem vagyunk, máshoz utasítjuk: de 
az olly hanyakodó kihívásokra: ,mondd meg ezt , 
vagy amazt, ha tudós v :gy'! mellyek Szalai urat csak 
bizonyos kis-iskolási negédes gyerkőczék' sorába ig-
tatják, igen, illy, valóban gőgös tudatlanságot tanusitó 
faggatódzásokra egyéb válaszunk nincs, mint az, hogy 
Szalai urat az illedelem'szabályainak tanulására emlé-
keztessük; mit múltkori czikkének említésekor is csak 
azért nem tettünk, mert elegendőnek hittük saját 
„igen goromba" szavainak puszta idézését is arra, 
hogy ezentúl hasonló vétségek' elkövetésétő ta tóz-
kodjék. Szerk. ' 

közönsége, melly előtt a' megtámadás történt, termé-
szetesen nem fog semmit is tudni; valamint az eddigi 
ellenvetések' alapos megezáfolása felől sem hallott sem-
mit: ez uton róla, könnyen megfogható okoknál fogva, 
soha sem értesittetvén... 'S igy marad tovább is azon 
fixa ideában, hogy bezzeg megadta a' tudományos 
Szalai önnek. Ha mégis ők adnák ki, saját elámított 
népök' számára a' fölvilágosítást! Hanem mivel Szalai 
ur nem tud valamit, tehát ön tanítson m i n k e t katho-
licusokat ? Ez a' logica ! 

Mindé' mellett, ha valahogy nagy nehezen csakugyan 
elszánná magát ön a' véres tusára ; ez esetben, hogy 
mégis legyen valami dolga önnek, 's hogy a' publicum 
ne csak holmi elavult, régi, Szalai-féle ellenvetések-
kel mulassa magát, hanem ujdonan uj, korszerű (j) obje-
tiókatis halljon már valahára: ezennel komolyan fölhí-
vom önt, hogy, ,széles ismeretei' felől létező jó híré-
nek tüsténti elvesztése alatt, rögtön feleljen meg az 
e g y h á z ' csalhatatlanságát örökre leverő, következő ne-
hézségekre is : *4) VIII. Henriket a' pápa ,defensor fi-
dei' czimmel jutalmazta meg ; pedig ő volt Angliában 
a' reformatio' főhőse : hol itt a' csalhatatlanság ? XIV. 
Kelemen pápa eltörlötte a' jezuiták' rendét, és VII. Pi-
us azt ujolag visszaállította : hol itt a' csalhatatlanság? 
VII. Pius pápa, császárnak kente föl Napoleont, ugyan-
azt, ki később őt fogságba hurczolta. Lehet-e ennél 
világosabb bizonysága annak, hogy a' pápa sem lát 
előre mindent, és csak ugy csalatkozik, mint más em-
ber ? XVI. Gergely eltörlötte az , Accademia dei Lincei'-t; 
és IX. Pius azt restaurálta. IX. Pius előbb Gizzi bi-
bornokot tette status-titoknokává; 's legújabban ismét 

mást nevezett ki helyébe De a 'mi legfőbb, tudom 
bizonyosan ; olvastam, de nem tudom hol ; hallottam, 
de nem tudom kitől: elég az hozzá, hogy bizonyos, 
miszerint egyik hires pápa jókor reggel kiny itotta az ab-
lakot, fris levegő' szívása végett ; 's később mégis, 
ugyanazon nap, ugyanazon pápa, ugyanazon ablakot 
megint bezárta ! 'S illy adatok után még az egyház' 
csalhatatlanságáról szólani merni ! 

Tehát a' pápa csalatkozik a' maga várakozásá-
b a n , csalatkozik e g y é n i véleményében; és igy: a' 

csalatkozik a' h i t t a n ' dolgában; következőleg, 

*4) Mint már fönebb is nyilvánítottuk, mi a' fönebbi opi-
mora legkevesebbé sem tartva igényt, annak kivívá-
sáért ugyan egy betűt sem fogunk irni ; 's ugy his»-
szük, ez elhatározásunkkal csak nyerni fog a' t. kö-
zönség is. Szerk. 
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az e g é s z ker. kath. anyaszen tegyház s e m csa lha ta t -

lan. Quod e ra t d e m o n s t r a n d u m . Ez az igazán logicai, 

szoros köve tkez te t é s 

H a n e m m é g egyszer é s utoljára m o n d o m önnek: 

ön az oka mindennek. Máskor vigyázzon m a g á r a ; é s 

olly tudós férfiutói, ki, mint Szalai Is tván ur , a ' s zen t -

írásból is (l . Kor . 1 3 , 9 . ) b e tud ja bizonyítani, hogy 

neki csak , r é s z s z e r i n t i i s m e r e t e i ' v a n n a k , ne t a -

g a d j a m e g a ' széles i s m e r e t e k e t : * 5 ) m e r t különben 

ugy jár, mint most , hogy n e m tudja, h o v a forduljon, 

j o b b r a - e v a g y b a l r a ? Az t az ellenkező oldalon n e m 

kívánják, n e m szeretik, sőt m e g is i jednek tőle, ha a' ,Rel. 

é s Nev . ' valamellyiket közülük " d e r é k " e m b e r n e k nevezi; 

h a n e m Szalai Is tván u r n á k jelen fölléptéből ítélve, azt 

mégis n e m jó néven v e s z i k , lia széles ismereteiket 

néha igenis keskenyek g y a n á n t tüntetik föl. Ez önnek 

gyökeres h ibá ja : hogy ollyan dolgokat m o n d nekik, a 

mik nem te t szenek ; és n e m mond ollyanokat, a' mik 

tetszenének.*®) Hinc illae lacrimae. J ö v e n d ő r e k ívána-

tos volna, magá t megjobbí tani . * 7 ) Tarjáni . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 
(Kinevezés.) 0 es. 's ap. kir. fölsége K o l o z s v á r y 

Imrét, zalaegerszegi esperest és plébánost sz. Dömötör' 
szeremi apátjává kinevezni legkegy. méltóztatott. 

— 0 es. 's ap. kir. fölsége F á b r y Ignácz cz. püs-

*5) Azaz: csak „ismeretséget;" mert többről nem 
volt szó. Azonban igaz, hogy csak „részszerint va-
gyon bennünk az ismeret ;" de sz. Pál i s m e r e t r ő l , 
alapos, i g a z ismeretről szól;mi pedig épen azon üt-
köztünk meg a' ,Prot. lap'-i tudósok' czikkeínél, hogy 
szerzőikben, a' fölvett tárgyat illetőleg, csak merő tu-
datlanságot és ismerethiányt, de sem alapos, sem 
részszerinti ismeretet nem találtunk; 's ők mégis szó-
lani , nemcsak, de másokat tanítani, 's leczkézni is 
mernek. Ezt sz. Pál nem tanította, nem is helyeselte. 

Szerk. 

*' ) Régi közmondás, talán az „egyszeri molnár"-róli me-
sénél is régibb, hogy: „qui dicit, quod non debet, 
audire tenetur, quod non vult." Azokra, mik a',Prot, 
lap'-ban foglaltaknak, lehetetlen más észrevételt ten-
ni, mint ollyat, melly az abba íróknak nem tetszik. 

Szerk. 

*7) Az ez értelembeni megjobbulás' kívánásában aligha 
sokan osztoznak azok közül, kiknek kívánságára va-
lamit adhatni. Szerk. 

pököt a' nagyváradi kerületben tanulmányok' főigazgatójává 
kinevezni legkegy. méltóztatott. (Bud. Ilir.) 

(Megyei közlés.) Poson, julius 27-dikén. Tegnap 
mély lelki vigasz 's épülés hatotta át kebelünket, midőn a' 
buzgó posoniak' valamennyi osztályait a' zsúfolva tömött 
főegyházba gyűlni, 's áhítatos fohászaikat az egek' Urához 
emelni szemléltük. Okát e' diszes ünnepélynek csakhamar 
értendik nyájas olvasóim, ha fontolóra veszik, hogy e' na-
pon fölséges asszonyunk, magyar hazánk' uralkodó 's di-
cső királynéjának neve' napját ültük meg. A' szokottnál fé-
nyesb isteni-tiszteletet főméltóságu herczeg, országunk' prí-
mása, esztergomi érsek, és szeretve tisztelt atyánk, ki né-
hány nap óta kies vidékünket magas jelenlétével szeren-
csélteti , személyesen tartá ; 's az Istenember' végetlen sze-
retetének vérnélküli áldozatát maga mutatá be a' Minden-
hatónak ; áldást kérve le az egekből az annyi milliók' jóllé-
te és boldogsága felől gondoskodó ország-anyára. Az ün-
nepély' diszét emelék az egyházi, megyei, katonai, 's pol-
gári hatóságok : mellyek mindnyájan egyenruhában jelenve 
meg, 's imáikat az anyaszentegyházéval együtt az egek' 
Urához, „ki által a' királyok uralkodnak," 's ki „maga vá-
lasztja a' népek' királyait," irányozván, az ajtatoskodó hí-
veknek nem kis buzdításukra szolgáltak. E' napon ő her-
czegsége, országunk' primása számos vendégeket fogadván 
fényes ebéddel, a' fölséges fejedelemnő 's az egész uralko-
dó ausztriai ház' áldatása- és tiszteletére kenetdus üdvki-
vánatokat mondott. Az örömteljes ünnepélyt ő herczegsé-
ge, szeretve tisztelt főpásztorunk azzal is öregbité, hogy az 
itt divatozó mindkét temetési egylethez pénzbeli kegyes 
adománynyal méltóztatott csatlakozni: mindenik egyletnek 
bizonyos összeget kézbesittetvén, a'végre, hogy annak ajta-
tos czélját, melly abból áll, hogy az egyletnek minden, több-
nyire szegény tagja, halála' esetén tisztességes temetéssel 
láttassék el , 's halotti sz. misében részesülve, szentegyhá-
zunk' többi épületes szertartásai által is lelki vigaszt 's 
enyhítést nyerhessen,— nagylelküleg előmozdíthassa. Több 
idejét ő herczegsége, legkegyesb főpásztorunk, hivatalos 
munka-, nevelő-intézetek és kolostorok' megtekintése-, öz-
vegyek, árvák, és a' szegénységgel küzdők' vigasztalására 
szenteli. Meddig mulatand szeretve tisztelt főpásztorunk 
közepettünk, nem tudhatni. Adja az egek' Ura, hogy őt, 
mint legkegyesb atyánkat, minél tovább körünkben bírhas-
suk , tisztelhessük ! Ch. M. 

(Iskolaügy.) Folyó hó' 25-dikén tartatott Pesten a' Jó-
zsef nevet viselő árvaházban, az évenkinti szokott próba-
tétel, tek. S z é p e s y Ferencz ur-, szab. kir. Pest város'pol-
gármestere-, s az árvaházi biztosság' több tagjainak, mint 
visgálóknak jelenlétében; kik ekképen szem-'sfültanúi vol-
tak a' fölügyelésökre bízott árvák' előmenetelének. A' tisz-
telt uraknak szintúgy, valamint az egész egybegyűlt hallga-
tóságnak, 's a' tanítók- és növendékeknek, legnagyobb örö-
mükre szolgált, e' próbatételen mélt. és főtiszt. J e k e l fa-
lu s y Vincze, vál. almisi püspök ós kir. helytartósági taná-
csos urat, ugy szinte mélt. és főtiszt. F o g a r a s y Mihály 
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skutarii vál. püspök és kir. tanulmányi főigazgató urat is 
tisztelhetni ; ő méltóságuk ez által a' szegény árvák iránti 
legatyaibb leereszkedésöknek nyújtván szivreható tanuje-
leit. A' mólt. főigazgató ur , valamint egyéb, legfőbb gond-
viselése alá bizott tanitó-intézetekben, ugy itt is szokott 
nyájasság- és bölcs tapintattal intézvén a visgálandókhoz ' 
kérdéseit, próbatét' végével, a növendékeknek a' tanulmá-
nyokban tett előmenetelük fölötti megelégedését kijelentve, 
egyszersmind azon kivánatát is nyilvánította , hogy bár az 
intézeti, nem-magyar származású növendékek, gyakorlatilag 
is nagyobb mértékben igyekezzenek a' magyar nyelvet sa-
játjokká tenni, 's miután az iskolai tárgyakat a' nélkül is 
magyarul tanulják, a' jó kiejtésbeni készséget is iparkod-
janak az egymás közötti társalgás közben megszerezni. Mit 
az által vélnénk legczélszerübben eszközölhetni, ha a' belső 
házi rend olly szellemben alakíttatnék által, miszerint az 
intézeti tanítóknak, kikben a' növendékek' magyarosítása 
körüli buzgóság épen nem hiányzik, az e' tekintetbeni elő-
menetel' eszközölhetésére is hatályosb befolyás engedtetnék; 
's azok a' növendékeknek, a' nekik olly üdves gyakorlatok-
rai ösztönözés', hatalmát az iskolai 's házi fegyelem ál-
tal nyujtottat, a' czélirányos nevelésnek ezen elenged-
hetlen föltételét, nagyobb mértékben mondhatnák saját-
joknak. —• 

— Posonból, jul. 2 6 . Nemzetiségünk' ügyében, 
bármi csekélynek látszó buzgalom is megérdemli, hogy az 
időszaki sajtó' nyilvános piaczára kiállittassék. Lehetetlen 
legbensőbb örömmel nem üdvezelnünk nt. és t e k . F e r e n -
c z y Jákó akadémiai lelkes tanárt, ki irodalmunk' történe-
tét közelebbről ismerve, ,Adalék honi nyelvünk 's irodal-
munk' történetéhez' czimü munkát bocsátott még 1 8 4 4 -
ben sajtó alá ; czélul tűzvén ki : általa nyelvünk 's irodal-
munk' történetét a' serdülő nemzedékkel szakonkinti ki-
fejlése , hanyatlása, vagy virágzása szerint, röviden, de 
alaposan megismertetni. Az értelmiség' zászlóját ügyesen 
lobogtatva a' magyarság megszilárdításában, elhitetni tö-
rekszik sz. a' nemzeti nyelvünk' rendszeres tanulásától 
nagy részben idegenkedő fiatalsággal, hogy tisztelni, tanul-
ni, 's tudni idegen nyelveket nem kevesbbé tisztes, mint 
hasznos és szükséges dolog ; de a' honi nyelvet a lehető-
ségig mivelni, mellőzhetlen hazafiúi kötelesség is. Mert a'ma-
gyar szívnek leghűbb tolmácsa a' magyar nyelv. Nemzeti 
nyelv nélkül nincsen nemzetiség; 's koszorús költőnk szerint: 
,,A' magyar csak addig élhet, mig a' nyelve és szive — 
magyar marad, vége neki, ha magának nem hive." A'fön-
nevezett derék férfiú, kinek kezében százak' fejlő szelleme 
nyugszik, érdemkoszorujába szép boglárt fűzött f. évi jul. 
25-dikén, midőn a' 2-dik és első évi bölcsészethallgatók-
kal szavalási ünnepélyt tartott. A'czélszerüen fölszerelt akadé-
miai nagyobb terembe délután 5 órakor, tarka vegyület-

ben összegyűlvén a' nemzeti nyelv' szépszámú kedvelői, 
egymás után, nemzeti öltönyben, kardosan, 1 2 ifjú szónok 
lépett az emelvényre; kik a' honi költői karnak ritka re-
mekeit értelmes szóval, nyomatékos hangon, lelkesedett 
tűzzel, ildomos taglejtéssel, gyakorlottság- és ügyességgel 
előadván, nyíltan bevallották a' zárszóban, hogy, ha mi ér-
dem e' szavalás' nyomán rájok háramlandik, azt egyedül 
szeretve tisztelt tanáruk' csüggedetlen fáradozásainak kö-
szönik. Nagys. és főtiszt. C h e r r i e r Miklós kir. főigazga-
tó ur, ki leghőbb tudományszeretettel, és valódi lelkesedéssel 
vesz részt mindabban , mi a' hon' értelmi emelkedését esz-
közölheti, oda nyilatkozók: ,Üdva'buzgó éstényeró'segye-
seknek, hogy üdv áradhasson a' nemzetre. Áldás kövesse 
minden lépteit azoknak, kik a' honi nyelv' terjesztésében 
fáradoznak, kik jeles szónoki tehetséggel a' trónt, oltárt és 
hazát védendik.' A' válogatott vendégkoszoru derült kedély-
lyel hagyá el az ünnepély'helyét. Adja Isten, hogy hazánk' 
reményei, az ifjú szónokok, elválasztandó életpályájokon 
sok öröm-virágot szedhessenek. — A' kath. egyháznak 
egyik szemes őre, hü védője, 's erős gyámola, főméit. 
K o p á c s y József herczeg-primásunk szerencsésen megér-
kezvén kies vidékü városunkba, vele született nyájas leeresz-
kedéssel fogadá a' kir. főigazgató ur által bemutatott tisz-
telgő tudományos kart, és kegyes nyilatkozata oda irányult, 
miszerint mind az egész tudományos kart, mind pedig an-
nak egyes tagját, ügyes-bajos dolgában hathatós pártfogo-
lása felől biztosítja. Ő főméltóságának kegyes jóváhagyása 
mellett a' b. Szepesy Ignácz, néhai pécsi püspök kiadta 
,Szent-irás,' miután azt Sz. J., a' theol. tudományokban jár-
tas, lelkes pap, czélszerü jegyzetekkel ellátta, 's az írásmó-
dot korszerüleg kijavitá, nem sokára sajtó alá kerülend. 
Megjelenendik, a' vállalatai felől elhírhedt Bucsánszky ur' 
költségén, nagy 8-rétben, 2 5 0 csinos fametszettel, tiszta 
papíron; minden lapot három oszlopzatra fölosztva, 's min-
denik végére az előforduló jegyzeteket oda illesztve. Ára a' 
lehető legjutányosb, 's az uj-szövetség' külön is kapható 
lesz. Szinte B. ur' költségén jelent meg a' zsenge ifjúság 
és nép' számára : ,Az ó és uj szövetségi történet.' ,A' kath. 
egyház' története és isteni-tisztelet' szelleme.' ,A' szen-
tek élete.' Legújabban, képes kalendáriumot nyomat, melly 
Hunyady Jánost a' czimlapon, 's Fülek és Nógrád régi vá-
rak' leírását adandja. F.... n. 

— A' váczi kir. felső-elemi tanodák' első osztályá-
ban rendszeresittetett tanítói állomásra, mélt. F o g a r a s y 
Mihály, budai tankerületi főigazgató ur, a' három kijelöltek 
közül, az első helyre jelöltet, F e 11 n e r Antal pesti altani-
tót volt kegyes kinevezni. — 

I g a z í t á s : A' ,Rel. és Nev.' 29. 1. 1. h. 1. sorb, al.: 
,L. VI.' helyett olv.: ,L. II.' 'stb. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 

(A' papír a' körmöczi magy. kir. egyetemi nyomda' gépgyárából.) 
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TARTALOM : A' protestantismus-, mint az észvallás és arany-
szabadság' képviselőjéről. (Folyt.) Danielik János. — 
Nyilt levelezés. I. — Egyházi tudósítások. 

A J p r o t e s t a n t i s m u s - , 

mint az,észvallás és arany-szabadság' képviselőjéről. 
(Folyt.) 

Más részről a' haza' szeretetét mondtam annak, 
mi megóvja a' szabadságot a' külről fenyegető vesze-
delmek közt. 'S ez a' haza' kedvéért hozott vagy szenve-
dett áldozatokban nyilatkozik leginkább. A'hazáját iga-
zán szerető polgár, valahányszor kell és szükséges, min-
dig kész lesz tehetségét, vagyonát, sőt életét is hona' 
függetlenségének áldozatul hozni; 's legyenek bármilly 
nagyok a' méltatlanságok, mellyeket földiéitől, akár fö-
lülről, akár alulról szenvedett, Coriolánt utánozni soha 
sem fogja. Ha futnia, ' segy idegen föld' rideg vidékén 
számkivetésben kellene is neki elvesznie: fegyverét még 
sem vonandja ki a' végre , hogy élét hazája' szivének 
szegezze ; annál kevésbbé, hogy annak megaláztatása 
végett idegenekkel szövetkezzék. Angliában a' katholi-
cusok, mit maga Hume sem tagad, vetélkedve siet-
tek az ellenök annyi kegyetlenséget elkövetett Erzsé-
bet' védelmére, midőn II. Fülöp, spanyol király' .győz-
hetetlen' flottájának közelítése felől a' hir szállongani 
kezdett. (Alzog, 8 4 6 . 1.) A' híres barfleuri csatát , 
mellyet XIV. Lajos' admirálja, Tourville, 5 0 hajójával, 
az angol 's hollandi egyesült, 8 0 hajónyi flotta ellen 
vívott, 's mellynek szerencsés kimenetelétől II. Jakab-
nak az angol trónrai visszatérése függött, ugyanezen 
Jakab egy, a' tengerparthoz közel eső magasságról, 
nézte ; s valahányszor a' csata a' francziák' részére 
vön kedvező fordulatot, Jakab' arczán mindannyiszor 
a' szomorúság' jeleit lehetett észrevenni ; 's midőn 
végre a' teljes győzedelem az iránta háládatlan honfi-
társaké, az angoloké lett , örömét nem rejtheté el , 's 
nagy fáradságába került, magát csak annyira is meg-
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győzni, hogy nyilvános örömriadásra ki ne fakadjon. Há-
rom koronának elvesztése kevésbbé fájt tehát neki, 
mint a' hazájabelieknek egyetlen ütközetbeni megaláz-
tatása! (Über den Geist und Folgen d. Reform. 1 8 1 0 . 
2 5 8 — 9 . l.) S ezen és az ehhez hasonló érzelmek, a' 
hazáját igazán szerető sziv' természetes vonásai; mely-
lyek' letörlését csak nagy romlottság, elvetemedettség, 
vagy a' léleknek, iszonyú szenvedély szülte féktelen-
sége eszközölheti. Fájdalom ! a' történetek' kétségbe-
vonhatlan lapjai itt is arra kényszerítenek, hogy pro-
testáns feleinket ezen gyönyörű és nemes vonásoknak 
obliteratioja felől:, vagyis: az önhazájok' romlására és 
vesztére, egyedül pártérdekekből történt összeesküvé-
sek- és idegenekkeli szövetkezésekről kelljen vádolni. A' 
szász herczeg Móricz,II. Henrik franczia királylyal, 1 5 5 1 -
dik évi october' 5-dikén titkos szövetséget kötvén, annak, 
a' német szabadság' ezen ugy nevezett előbajnoka, Metz, 
Toul, Verdun és Cambray birodalmi városokat előle-
gesen átengedte; 's erre az illyes valami felől nem is 
álmodó császárt , 1552-d ik i május' 22-dikén, midőn 
épen Innspruckbanbetegen feküdnék, ritka gonoszságu 
ármánynyal megtámadta : mig azalatt Henrik Lotharin-
giát rohaná meg. (Alzog, 8 1 2 . 1.) Gusztáv-Adolf, svéd 
király, a' protestáns, és vele együtt harczolt német fe-
jedelmektől gyámolittatva, nyeré meg a' császár' sere-
gei ellen, a' hires leipzigi ütközetet, melly neki Bajor-
országba utat nyitott ; 's midőn halála után a' svéd or-
szág-cancellár Oxenstierna, a' protestáns rendek' szö-
vetségét megalapította volna, a' protestáns német fe-
jedelmek „alázatos kéréssel" járultak hozzá, hogy an-
nak igazgatását magára vállalja. Illy mélyen alásülyedt 
a' nemzeti érzelem! (Alzog, 8 9 1 . 1.) Francziaország-
ban a'protestánsok, hazájok' ősi elleneivel, az angolok-
kal, Magyarországban pedig a' drága hont ostorozott 
törökökkel, és pedig ismételve, kötöttek szövetséget. 
Svédhon és Francziaország, jutalmul, hogy a' protes-
tánsoknak még jókor érkeztek segítségökre, nevezetes 

11 



8 2 

tartományokat és országrészeket kaptak. Magyarország 
pedig a' „végromlás" szélére jutott: mellyből kiragad-
tatva is még vajmi sokáig sinlett; az európai családok 
közti, s innen eredt, hátramaradásának következéseivel 
küszködve. 'S valljon mivel védhetik a' protestánsok 
illyetén revolutionarius és haza elleni föllépésöket ? Ta-
lán az Isten' igéjének tisztasága- és lelkismeretök' sza-
badságával, mellyet a' pápa és katholicusok ellen v é -
deniök kellett ? Maradtak volna ők békések ; ne nyújtot-
ták volna ki azok után kezeiket, mik máséi valának ; 
ne gúnyolódtak volna olly csípősen és mocskolódó sza-
vakkal ; ne hágták volna által tettlegesen és positive a' 
fönálló jogi korlátokat ; ne bántották volna a' papokat, 
barátokat és kath. meggyőződésben élt lakosokat 'stb.; 
akkor ezen védelemre , megtámadó' nem létében, szük-
ség nem lett volna. Azonban ,dato non concesso', hogy 
az istenigc, és lelkismereti szabadság, mint mondják, 
megtámadtattak : mi vala részökről teendő ? Fegyvert 
kellett-e azért ragadni, vagy a'hont elárulni ?Koránsem; 
hanem tűrni, és ha kell, martyrrá lenni : mint az első 
keresztények ; kikhez, állítólag, tanítás- és életmódban 
visszatérni akartak, 's kiknek nevében, azok' egyik apo-
logetája ezt mondta : „Cui bello non pares fuissemus, si 
penes hanc dísciplinam non m a g i s l i c e r e t o c c i d i , 
q u a m o c c i d e r e " ? Azonban nekik más tetszett. Igy 
történt, hogy, a' támasztott hosszas polgári háborúkban, 
a' csendes polgári élet száműzetnék ; az ellenségekkeli 
szövetségek és árulások' következtében pedig, a' nemzeti 
létei s függetlenség sok helyen, de kiváltképen Német-
országban tetemesen megrendittetnék ; ugy, hogy Luther 
még maga elmondhatta : „Deutschland ist gewesen, und 
wird nie mehr seyn, was es war." (Döllinger, 309 .1 . ) 
Mindenki tudja, hogy, a' reformatio gerjesztette tusák' 
következtében Németország nemzeti jelentőségét, mely-
lyet eddig, mint első hatalmasság, a' politicában elfog-
lalt, elvesztette ! Veuillot irja Schweizról : „Bernnek á t -
menete az uj tévtanokra, maga után vonta a' szövet-
ség' erőszakos megszakadását. A' régi egyház' ellené-
ben hütelenné Zürich lett első, s ő lett azzá legelő-
ször a' haza iránt is. A' reformált kantonok hassiai F ü -
löp' segedelmét kérték ki testvéreik ellen; 's a' régi 
katholicus kantonok kénytelenek voltak Ausztriához fo-
lyamodni. A' Kappel melletti ütközet megtörtént, 's elő-
ször láttatott egy berni sereg a' csatamezőről gyalá-
zattal megfutamodni. Itt kapott a' schweizi szövetség 
egy mély, soha be nem gyógyítandó sebet ; 's ha az 
ország azóta a' maga nemzeti existentiáját megőrzötte: 

ez nem azért történt, mivel ezt maga erejével is ké-
pes volt vala megvédni, hanem mert szomszédjainak 
érdekei ezt igy kívánták." (L. munk. 1 8 7 — 8 1.) 

Végtére, ki hinné, hogy a' fölvilágosodással kér-
kedő protestantismus, melly, állítólag, a' pad alól vonta 
elő a' sz.-irást, még az irodalmi téren is mint elnyomó, 
's kérlelhetlen üldöző mutatkozzék? Pedig nincs külön-
ben. „Zum Siebenten", ezt olvassuk egy, 1 5 7 6 - b a n , 

I Julius braunschweigi herczeghez benyújtott javaslatban, 
„were es wohl gut, dass auf die D r u c k e r e i e n hin-
fürtcr gute Achtung gegeben würde, dass nicht, wie 
bisher leider geschehen, ein jeder seines Willens und 
Gefallens, seine opiniones und Grillen durch den Druck 
spargiren könnte; derwegen darauf gedacht werden, 
wie Gelehrten und unverdächtigen Personen solchs 
committirt, dass sie dieTheologica Scripta z u v o r , e h e 
s i e p r e l i s s u b i i c i r e t , b e s i c h t i g t und E r -
kundigung daraus genommen, ob sie der getroffen 
F o r m u l a e c o n s e n s i o n i s inThesi etAntithesigleich 
formiret oder nicht." (Hutter, Concordia concors. Wit-
teb. 1 6 1 4 . f. 1 1 2 . ) Hasonlólag egy más, az uralko-
dó szász herczeghez, 1 5 7 7-ben, intézett föliratban mon-
datik ; „Zum sechszenden ist auch eine grosse Noth, 
dass ein gebührend und ernstlich Aufsehen auf die 
Druckereien gehalten, damit nicht ohne allen Unter-
schied allerlei Bücher gedruckt werden." (Hutter, id. 
munk. f. 1 2 0 . L. Hist.-pol. Blätter, XIX. Bd. 3991 . ) 
Luther különösen nagy munkásságot fejtett ki mindig, 
midőn valamelly, neki nem tetsző irat' elnyomása for-
gott szóban. A' mint 1 5 2 9 - b e n , a' rostocki testvérek az 
az uj-szövetséget, Emser' fordítása szerint kinyomatni 
akarták, 's erről Luther értesíttetett, nemcsak maga, a' 
protestáns érzelmű Henrik-, mecklenburgi herczeghez 

I fordult, olly kívánsággal, hogy kegyeskednék a' feje-
delem e' vállalatot elnyomni: hanem azt is kivitte, 
hogy a' kormányzó szász fejedelem' tanácsnokai ezen 
kivánatát, ugyanannál, szinte támogatnák. Mennyit kel-
lett szenvedni a' kath. könyvnyomtatók- és kereske-
dőknek mindjárt a' reformatio' első éveiben, hahogy 
azon gyanúba jöttek, hogy kath. könyveket szándékoz-
nak nyomtatni 's elterjeszteni, bizonyság rá Rostock 
városa; hol a' tanács, 1 5 3 2 - b e n , a'könyvnyomót bör-
tönbe vetteté, mert ez a' kath. érzelmű Albrecht her-
czeggel, az Emser-féle fordítás' kinyomása iránt érte-
kezett, 's könyvnyomdáját a' reformatio' kárára' akarta 
használni. Strassburgban, már 1524-ben , minden kath. 
iratok elnyomattak. A' magistratus a' .pápisták'-nak leg-
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keményebb büntetések' terhe alatt megparancsolta, 
hogy minden,sértő' iratok- 's ,rágalmazó'vádaktól tar -
tózkodjanak; mert az már rég' kicsinált dolog: „hogy 
a' pápisták magukat az Írásból és az Isten' tiszta igé-
jéből nem védelmezhetik." (Döllinger, 4 9 6 — 7 . 1.) 
Melanchthon és Luther , ! 528-ban , János szász herczeg-
nél kieszközlék a' tilalmat, mellynél fogva a' visszake-
resztelők, sacramentariusok' 'stb. könyveit, 's irataikat 
árulni, venni, olvasni, adni, többé szabad nem volt; meg-
parancsoltatván, hogy az e' tilalom' áthágóit, kinek csak 
tudomására jön a' dolog, mindenki föladni tartozzék ; hogy 
az illyenek tömlöczbe vettethessenek és érdemök sze-
rint bűnhődjenek. Az illyen tilalmak pedig, mi igen 
megjegyzésre méltó, nem csak a' laicusoknak szóltak, 
hanem a' m i n i s t e r e k n e k is. Neu-mark-branden-
burgi markgróf János, birtokai' körében megtiltotta a'luth, 
lelkészeknek Zwingli és Calvin' munkáinak olvasását. 
Albrecht porosz fejedelem, 1 5 5 0 - b e n , azt ren-
delte, hogy a' könyvkereskedők jegyzékeiket először 
a' königsbergi egyetem' tanárainak tartozzanak bemu-
tatni ; és semmi nemű iratot, melly ettől helyben nem 
hagyatott , árulni szabad ne legyen. Melanchthon' C o r -
pus Doctrinae' czimü munkáját újra nyomni, a' szász 
fejedelemségben 3 0 0 0 forintnyi pénzbírság'terhe alatt 
megtiltatott. Vögelin könyvnyomó egy, Melanchthon' 
pártjának kedvező irat' kinyomatásaért tömlöczbe vet-
tetett. II. Fridrik, Dánia' királya, 1 5 8 0 - b a n , a' f o r m u -
la concordiae'-t behozni vagy árulni, testi, sőt h a l á l o s 
büntetés alatt megtiltotta. Lübeck, Hamburg és Lüne-
burg városok' prédikátorai censura' behozatásaért fo-
lyamodtak ; 's kívánták, hogy ha olly helyekről jövő 
személyek, hol a' tanítás nem tiszta, a' városban le-
telepedni kívánnak, vétessenek először visgálat alá, 's 
ha véleményeiknél megmaradnak, haladék nélkül visz-
szautasittassanak. Thorn városa 1 0 0 1 - b e n megtiltotta 
a' könyvnyomda' tulajdonosainak, hogy ,pápisták és 
jezuiták' számára nyomni semmit se merészeljenek. 
Keleti Frisia' reformatora, Lasko János, a' mint ér té-
sére esett, hogy Brémában Faber Gellius' lutheran ka-
thechismusa vagyon nyomtatás alatt, azonnal irt Har-
denberghez, hogy e' katechismusnak sajtó általi köz-
zétételét elnyomhatná. Judex Máté, ,De Typographiae 
inventione et de prelorum légitima inspectione,' 1 5 6 6 -
ban, Kopenhágában kiadott munkájában rendén találja, 
hogy a' hatóságok a' ,pápisták, calvinisták, visszake-
resztelők' 'stb. müveit elnyomják. (L. Döllingernél mind-
ezt, a' szükséges bizonyítványokkal együtt, bővebben. 

1. k. 4 9 5 — 5 0 ; ) . 1.) Hogy ez ügy mai nap sincs 
máskép, kitetszik onnan, mert Poroszországból most is 
sok katholicus folyóiratok ki vannak tiltva ; mellyek a' 
legeonservativabb szellemben levén írva, politicai te-
kintetből nem, hanem csak vallási szempontból tartat-
hatnak ,veszedelmesek'-nek ; sőt ugyanott némelly, még 
nem-létező munkák is illy tilalom alá vettettek ! Mire 
talán nem helytelenül jegyzette meg ,Az anyaszentegy-
ház'ellenségé'-nek fordítója: „A' k ö z v é l e m é n y r e 
hivatkozni, és a' másik részt nem akarni kihallgatni, 
nem nagy intelligentia. Ezt azonban ne csudáljuk, mert 
maga Lessing is megvallja, hogy minden erőszak, melly 
sajtó ellen elkövettetett, és nevezetesen az ujabb idő-
ben divatozó elkobzás, p r o t e s t á n s k o r m á n y o k ' 
t a l á l m á n y a . Roma beéri azzal, hogyvalamellyrossz 
könyvnek olvasását megtiltotta ; a' többit hivei' lelkis-
meretére bizván." (Kath. Stimm. Nr. 5 1 . 1 8 3 9 . 
S. 2 0 8 . ) 

így lépett föl a' szabadsággal szemközt, a' pro-
testantismus ; és ekképen bánt azzal a' lelkismeret, po-
litica és literatura' térén ! Azonban mindezek mellett 
fölöttébb csalatkoznék, ki azt hinné, hogy a' reforma-
tio semmi szabadságot sem hozott magával; hozott 
igen is szabadságot, csak hogy ollyant, mellynek, egy 
részről, gyümölcsét igen is fanyar- és keserűnek tapasz-
talták mindjárt maguk a' protestánsok is ; más részről 
pedig ollyant, mellyet 's a' vele élést, mi a' becsület-
érzéssel és tiszta moralitással meg nem egyeztethető-
nek találjuk. így adott a' reformatio szabadságot: a) 
a' katholicismus, nevezetesen pápák, püspökök, szer-
zetesek és kath. intézmények ellen mindent merni. Ide-
tartozik Luthernek ismeretes jelszava : „arbitramur ad 
decipiendum papatum omnia licere." (Alzog, 8 0 8 1.) 
Innen a' számtalan szent-írási 's egyéb documentumi 
hamisítások ; bullák-, brevék-, diplomák-, 's egész köny-
veknek mások' nevébeni koholása; irtóztató hazugsá-
gok és rágalmak' kigondolása és terjesztése ; 1 ) hallat-
lan machiavellismus, titkos fondorkodások 'stb. b) Sza-

') „Magna laus est nunc eloquentiae audacter et impu-
denter conviciari." (Melanchthon Bornero. 1 5 3 8 . ) 
„Deinde coerceatis inusitatam et licentissimam illám 
rabiem calumniandi et maledicendi, ad quam non 
parum facit multorum typographorum avaritia et plus 
quam venalis opera, conniventibus ad hanc turpitu-
dinem passim inferioribus magistratibus, etc." (Amer-
pach, Praecipuae constitutiones Caroli M. 1 5 4 5 . 
Praefatio.) 
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badságot adott à' törvényes fejedelmek ellen, jogta-
lanság' esetét téve föl, melly a' mindenkinek szabad 
magyarázatára bizott szent-irás szerint lenne megíté-
lendő, fegyverre kelhetni ; honnan, mint fönebb érin-
tém, pártütések, belzavargások, revolutiók, forradalmak 
keletkeztek, 's Európát mai nap is komolyan veszélyez-
tetik. Szabadságot adott c) a szent-irást mindenkinek 
saját esze és belátása szerint magyarázni, a' tanitás 
fölött Ítélni, prédikátorokat választani és letenni. „Hol 
hitről és istenigéről van szó, ott egy pap' szava nem 
nyom többet egy molnár' szolgálójáénál, 's a' pápáé 
nem többet egy paraszténál a' szántóföldön." (Luther, 
Auslegung des Buch. Deuter.) Ugyanő egész munkát 
irt arról, ,Wie man Kirchendiener wählen und einse-
tzen soll ;' mellyben a' községeknek jogot és hatal-
mat tulajdonit, minden tanítást megítélni, 's a' tanító-
kat meghívni vagy kitenni. „An den christlichen Adel 
deutscher Nation" czimü iratában, megmagyarázta a' 
népnek, hogy ők mindnyájan papok, hogy mindenki-
nek van hatalma prédikálni; de egyet ki kell mégis, 
hivatal' kedvéért , a' tömegből választani: „kit is-
mét, ha tetszik, le lehessen tenni." ÍTom. I. f. 2 9 0 . ) 
De leghatározottabban és legtöbb ismétlésekkel állítja 
föl e' tant a' „Kirchen-postilIa"-ban ; hol többi között 
mondja : „Tudd meg, hogy a' pápák, zsinatok, 's az 
egész világ, alá vannak vetve a' legutolsó keresztény-
nek is ; lenne bár az hét esztendős gyermek." Melly 
szabadságból ismét más, mint számtalan tévék, disso-
nantiák, szakadások, a' sz.-irás' legvilágosabb szavai-
nak eltorzitása, a' legszükségesebb tekintélynek is láb-
bal tapodása fanaticus, bigott, elfogult secták, neve-

2) Luther az irás' szabad magyarázatának önfelállitotta 
elve mellett, ellenfelei által nyomatva, nem egyszer 
jött szorultságba : 's hogy saját magyarázatát meg-
mentse, tekintélyre, traditióra volt kénytelen hivat-
kozni. „Es ist dieser Artikel," igy ir az urvacsorá-
róli harcz' alkalmával, „nicht eine Lehre ausser der 
Schrift von Menschen erdichtet, sondern klärlich in 
Evangelio durch helle, reine, ungezweifelte Worte 
Christi gestiftet, und von Anfang der christlichen 
Kirche in aller Welt, bis auf diese Stunde einträch-
tiglich geglaubet und gehalten ; wie das ausweiset 
der lieben Yäter, Bücher und Schriften, dazu der 
tägliche Brauch und das Werk mit der Erfahrung. 
Wenn es ein neuer Artikel wäre und nicht vom An-
fang der heiligen christlichen Kirchen, oder wäre 
nicht bei allen Kirchen, noch bei der ganzen Chri-
stenheit in aller Welt so einträchtiglich gehalten, 
wäre es nicht so fahrlich und schrecklich, daran zu 

zetesen, a' protestáns egyházi személyek' megvetése 
és nyomorúsága, nem következhetett. „Egy szegény 
falusi pap ," panaszolkodik Luther, „most a ' legmegve-
tettebb ember ; ugy hogy nincs paraszt, ki őt mint 
sarat és sz. . t , lábával ne tapodja : mint ez fájdalom ! 
már sokakkal történik." (Ausl. des 4 5 . Psalm. s) (Vége 
követk.) Danielik János. 

N y i l t l e v e l e z é s . 

I. 

Tisztelt szerkesztő ur ! Akaratlanul is az agg Si-
meon' szavaira: ,Nunc dimittis servum tuum Domine! 
in pace', fakadtam, midőn a' Pécs megyei derűst, papi 
sz. gyakorlatokra meghívó, 's e 'becses folyóiratban is 
közlött, főpásztori körlevelet, a' sorokat csaknem elnye-
lő szemekkel olvasván, annak azon végszavaihoz értem, 
a' hol mondatik ; „Et haec scribimus vobis, ut gaudium 
vestrum sit plenum." Ugy van ; a' rokon lelkek értik 
egymást. Szivünkbe lát , 's jól tudja a' körlevél' ihlett 
lelkű, magas irója, hogy örömeinknek telje ezen rég-
től táplált vágyunk' kielégítésében központosul : a' leg-
bensőbben meg lévén róla győződve, hogy a' mint a' 
körülmények jelenleg állnak, a' clerus' regeneratiojának 
sarkfordulata csakugyan a' megyeszertei papi sz. gya-
korlatokhoz, mint ez ügyben leghatályosabb tényező-
hez van kötve. Hogy' ne örülnénk annakokáért, midőn 

zweifeln, oder zu disputiren, ob es Becht sei. Wer 
nun daran zweifelt, der thut eben so viel, als gläu-
bet er keine christliche Kirche, und verdammt damit ' s 
nicht nur die ganze heilige christliche Kirche als 
eine verdammte Ketzerin, sondern auch Christum 
selbst, mit allen Aposteln und Propheten, die diesen 
Artikel, da wir sprechen: Ich glaube eine heilige 
christliche Kirche, gegründet zu haben, und gewal-
tig bezeuget, nämlich Christus,Matth. 2 8 . „Siehe ich 
bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt,"und 
St. Paulus I . . Timoth. 3 . „Die Kirche Gottes ist ei-
ne Säule und Grundveste der Wahrheit, etc." (Send-
brieff wider etliche Botten-geister. Tom. 5. f. 4 9 0 . ) 
Épen igy okoskodott a' dortrechti calvinista zsinat is, 
a' remonstransok'ellenében. 

8) A' jenai egyetembeli theologiai tanítókat Brück can-
cellár, 1 5 6 l - b e n , vitatkozásaik kiegyenlítése végett 
hozzájővén, igy fogadta: „Ihr schwarzen, rothen, 
gelben, verzweifelten Schelmen und Buben !... Wollt 
ihr die Leute bannen Dass euch botz Marter 
schände. . . Gehe von mir hinaus, ich schlage dich 
sonst in's Angesicht," 'stb. (Ritter, Leben des Flaci-
us Illyricus. Döllinger, 4 8 9 . 1.) 
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egy jobb kor, 's uj epocha nyilik ránk ; miután szinte 
lehetetlen, hogy az egyházi életnek köztünki fölélesz-
tése vissza ne hasson a' pásztorkodásunkra bizott, 's 
az indifferentismus' álmábóli fölébresztetésre szorult 
keresztény népre is ? A' ki nagyon is fölcsigázott, 's 
vérmes reményű tulfeszitésnek tartja, olly tetemes ha -
tályt tulajdonítani a' lelki gyakorlatoknak, hogy általuk 
egy uj korszak föltételeztessék : az ollyan csak azt árulja 
el, hogy még nem vett magának időt, 's alkalma nem volt 
megismerkedni azon gyakorlatok' szellemével, mellyeket 
itt értünk, 's mellyek igen is nagyon elütök azon közrendü-
ektől, mellyekkel ez ideig találkoztunk ; elárulja, hogy 
az ,Exercitia Ignatiana' felől nincs helyes fogalma. Nem 
mintha valami tekervényes, és mesterkélt modorban 
bánnának az illy gyakorlatokban a'lelkekkel ; sőt inkább 
nagyon is egyszerű, de a' mellett épen nem véges ér -
telem- és bölcseséggel fogalmazott, nem pusztán em-
beri okosság- és számításon alapuló lélekvezérlési pro-
cedura ez ; melly Isten után a' mennyországot olly sok 
megtért bűnösökkel vala képes benépesitni. Mi volt 
valamikor maga lojolai sz. Ignácz is ? Egy, a' véreng-
ző csatákat kedvelt harczfi, 's e' mellett a' világnak 
vidor fia. Ki hitte volna, őt a' csatatéren látva, hogy 
belőle az anyaszentegyháznak olly erős czedrusa vál-
jék, mellynek a' legdühösebb zivatarok sem árthatnak; 
hanem inkább minél jobban megrázkódtatik, annál mé-
lyebben bocsátja gyökereit a' földbe? Mi volt pedig 
ennek veleje 's életnedve egyéb, mint a' manresai hegy-
üregben szerkesztett, 's legelőször is önmagán megkí-
sértett, az ,Exercitia Ignatiana' nevezett alatt ismere-
tessé vált, magasztos lelki vezérlési terv ; eme' téritői, 
's a' szivet fokozatonkint fölebb és magasabbra eme-
lési systema? Isten után ez tette Jézus társaságát az-
zá, a' mi volt, tudnillik anyaszentegyházunk' erős bás -
tyájává, minden krisztustagadási tévtanok ellen. Minden, 
mi a' társulat' körében nagyszerű, 's bámulatos előfor-
dul, csak ezen lelki gyakorlati systemának kifolyása; melly 
átszövődik eme' szerzetes-rendnek egész épületén, 's 
mint életnedv, az egészet átjárja. 

Illy szellemben vezetett lelki gyakorlatokért fo-
hászkodtunk mi mindig, forró imákban Istenhez, mióta 
csak e' szent ügynek a' t. szerkesztőség, nagy becsű 
hasábjait megnyitni kegyeskedett; 's ime Az,ki fogad-
ta : „Bizony mondom nektek, a' mit az Atyámtól az 
én nevemben kértek, megadja nektek", ezennel ismét 
fölségesen teljesiti igéretét : kérésünket meghallgatva, 's 
édes hazánkat a' leg- és legjobb áldással tetézve 

'S ha most a' divatszerü adressek' honában élnénk, 
hol a' belérzetet szokás külső demonstratiokban is, hála-
föliratok által nyilvánitni, ugy mi jelenleg szinte ezutdn 
öntenők ki hálaérzelmeinket. Legbensőbb köszönetet 
szavaznánk legelőször is azon, sehogy szóval ki nem fe-
jezhető, érdemekben dus, apostoli lelkű főpásztornak, ki 
megyéjében azt, mit annyian óhajtottak, létesiti. Hálaföl-
iratot, indítványoznánk neki, aláírva mindazok által a' m a -
gyar clerusban, kik hazánkban ezen, általa most tettleg pó -
tolt hiányt régóta érezték. 'S egy másik hálaföliratot s za -
vaznánk S c h l ö r n e k a' magyar földön, ki a' Krisztus 
Jézus által választott 7 2 tanítványok' egyikéhez h a -
sonlóan, más tartományból hozza honunkba az ü d v -
nek lelket nyerő magvait ; mellyek már másutt is száz-
szoros gyümölcsöt érleltek: hol tudnillik ezen angyali 
szelidségü, 's testre nézve ugyan, a' sok munka által meg-
gyengült, de lélekben erős férfi, az illy papi sz. g y a -
gyakorlatokat eddig vezette. Végre hálaadresset intéz-
nénk a' tisztelt szerkesztőséghez is ; melly nekünk csa-
tornát nyitott, hova az e' fontos ügyet érdeklő gondo-
latink- 's érzelmeinknek dagadó árja ,nyilt levelek'-ben, 
,viszhangok'- és ,párbeszéd'-ekben 'stb. kiömölhetett. 
Mert hisz', e' közlekedés' hiányában, valljon mint lé te-
sülhetett volna az e' tárgy' meghányására szükséges 
eszmecsere?Azért is a' hálaérzetek' nagy adóját vivta 
ki részünkről örökre magának ezen, minden tekintet-
ben kitűnően nagy érdemű egyházi folyóirat, mellyre 
hogy büszkék vagyunk, el nem titkolhatjuk. E' lap' 
fáján érett most is meg egy szép és édes gyümölcs, a' m a -
gyar földön honosítandó papi sz. gyakorlatok'gyümölcse, 
melly egy-maga méltóvá teszi a' jó fá t , az illy gyü-
mölcsökben gazdagot, hogy anyaszentegyházunk' ker t -
jében minél tovább viruljon ; bárha egyetlen egy illy 
gyümölcs is méltó egy egész folyóirati életre. 

És most irigy szemekkel tekintve Pécs felé, azon 
boldog megye felé, melly első lön, az olly sokak által 

*) Mi ugyan rá büszkék lenni nem merünk : azonban 
Istené a' dicsőség ; és hála érette, ha mit e' lap ál-
tal, t. levelezőink 's dolgozótársaink' segedelmével, 
elérnünk sikerült, ü e a' czél még messze van, 's az 
elérni való tömérdek! Jelszavunk, ezt illetőleg, csak 
a' népek' apostolának azon buzdítása lehet: hogy 
azokat, mik u t á n u n k vágynák, mint keveset és cse-
kélységet elfeledve, a' még előttünk lévők- s eléren-
dőkre fordítsuk minden igyekezetünket. (Phil. 3 , 1 3 . J 
„Verumtamen", és ez a' fődolog, „ad quod perveni-
mus, ut idem sapiamus, et in eadem permaneamus 
regula." (U. o. 16 . ) Szerk. 
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ohajtott kincsben részesülhetni szerencsés, — kérjük az 
ott összesereglendőket, hogy zárjanak be fohászaikba 
minket is, mig magunk is hasonló szerencsével dicse-
kedhetünk. Azon valódi katholicus, mert az egész em-
beri-nemet átkaroló hittan-, a' szentek' egyességének 
erejében, eléggé tágas egy buzgó keresztény' szive: 
saját ügyei mellett, távol levő paptársainak ügyét is 
befoglalni. Hisz' már csak azért is lehet némi ré -
szünk benne, mert a mi imádságaink is hozzájárultak 
e' gyakorlatoknak hazánkbai átültetéséhez ; és ezentúl 
sem szünendünk meg minden vérnélküli áldozatunkban 
az oltárnál, ,Memento'-ul fölfohászkodni : ,Exercitia spi-
ritualia dona clero tuo Domine'! 

Egy Esztergom főmegyei áldozó-pap. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Magyarhon. 

(iskolaügy.) Buda, julius 2 9 . Örömünnepe a' főgym-
nasiumi költészet-, és szónoklati osztály' növendékeinek 
évenkint kétszer azon nap, mellyen, a' félévi közvisgála-
tok' befejezéseül, némelly kitűnőbb szorgalmuak, szavalást 
ügyességöket, szüléik, a' nagymélt. országos hatóságoknak 
ifjúságunkat pártoló tagjai-, 's a' nemes főváros' tekintélyesb-
jeiből fűzött diszes vendégkoszoru előtt, bemutathatják. 
Csak nem hihetetlen, milly üdves hatást gyakorol a' ser-
dülő honpolgárokra azon méltánylás, mellyben illyenkor ré-
szesülnek ; miután az, nem csak ez érdemben szolgál hat-
hatós ösztönül, hanem a' tanulmányokra fordítandó szorga-
lom-, és erkölcsiségben is : mellyet az illető tanítók, a' sza-
valók' sorába igtatandókban mulhatlanul figyelembe vesz-
nek. Hálával kötelezik tehát mindenkor l e , valamint az if-
júságot , ugy az annak képezésével foglalkozó tanítókat is, 
azon lelkes nagyok, kik az illy ünnepélyeket, fölfogván az if-
jú nemzedék nevelésének fontosságát, becses leereszkedé-
sökkel szerencséltetik. A' legmélyebb hála' érzetével köté 
le azonban mindnyájunk' szivét a' fönirt napon, a' dicsősé-
gesen uralkodó ausztriai ház' magas reményű sarjadéka, 
fönséges J ó z s e f főherczeg; ki szivének minden jó-, szép-
és jeleshez vonzó nemes ihlete szerint hozzánk leereszked-
ni, 's egyszerű szavalati ünnepélyünket magas jelenlétével 
diszesiteni kegyeskedett. Ezen, a' főgymnasiumot kitüntető 
kegyeért mind az összes tanítói karnak, mind az ifjúságnak, 
mind a' magas jelenlétében szavalóknak, kiknek ez által 
ama' napot örök emlékűvé tette, legmélyebb hálája örökös 
leend. El nem mulaszthatjuk hálás szívből fakadt köszöne-
tünket nyilvánítani mélt. S z a n i s z l ó Ferencz, és Je kel-
fal u s y Vincze püspök uraknak, 's mindazon t. cz. magas 
rangú és minden rendű uri vendégeknek is, kik mind jelen 
alkalommal, mind más ezt megelőzőkkel, szívesek voltak 
ifjúságiink' igyekezetét kegyes méltánylatukkal megörven-
deztetni, jutalmazni. Éltesse mindnyájokat az Isten sokáig, 
hogy honunk' java bennük erős oszlopát, szent ügyünk ke-
gye' «tápját számos évekig lelhesse ! — 

—• A' kegyes rendű budai kir. főgymnasium' ifjúságá-
nak imént megjelent,érdemszerinti sorozata', a' legközelebb 
mult iskolai félévben az egész tanuló ifjúság' számát e' fő-
gymnasiumban 3 9 l - r e teszi ; a' hat osztályba sorolt nö-
vendékek közül (mi a' legkülönösebb tünemény volna, ha 
az ez évi szomorú viszonyok, 's a' szüléket gyermekeik' 
költséges iskoláztatásában akadályozó drágaság' szembetű-
nő befolyását nem kellene ez aránytalanságban is látnunk) 
épen a' különben legnépesebbnek lenni szokott nyelvtani 
első osztályba járván legkevesebben, azaz : 42 -en ; mig a' 
fensőbbek többnyire kétannyival is dicsekesznek. A' nem-
katholicusok' száma e' félévben 43-ra ment. 

— Tata, jul. 3 0 . A' nehéz , de annál dicsőbb neve-
lési pályán, a' két magyar hazában virágzó kegyes rendi 
tatai kir. középtanodában, a' legközelebb lefolyt iskolai év' 
2-dik felében, a' szokott félévi iskolai nyilvános próbatéte-
lek, juliushó' 6-dikán kezdőttek; mikor is diszes egyházi 
szertartással tartott ,Veni sancte'után, főtiszt. M ü l l e r Ká-
roly prépost, és egyházkerületi esperes ur mindenkori nyá-
jas jelenlétében, a' hittanból volt az első nyilvános próba-
tétel ; mellynek mindenkit, kinek a' vallás, e' minden jók' 
kútforrása szivén fekszik, kielégítő befejezése után, a töb-
bi rendszeres tanulmányokból is örömmel, 's megelégedve 
lehetett tapasztalni, a' páratlan szorgalmú tanító urak' fá-
radságának, 's a' tanuló ifjúság' szorgalmának jeles sikerét... 
Befejeztetvén a' tanulmányi próbatételek, ritka élvezet volt, 
azon czélszerü, 's a' szavalók' korához mért beszédeket és 
szavalatokat hallani, mellyeket némelly nagy reményű, ki-
tűnőbb tanuló ifjak, a' szép vendégkoszoru előtt bátran, 
és szerényen előadtak. Julius 29-dikén, diszes egyházi há-
laadó szertartás, és némelly szónoklat- 's költészettanulók-
nak ez alkalomhoz szabott lelkes magyar beszédeik után, 
az érdemsorozat fölolvastatott : midőn egyszersmind, a' ha-
tártalan kegyességéről ismeretes nmélt. gr. E s z t e r h á z y 
Miklós, a' tatai kegyes rendi ház' alapitójának kegyes utód-
ja, a' szegényebb sorsú, de vallásos és szorgalmas tanulók 
közt, ismét nagyobb mennyiségű pénzt kegyeskedett kiosz-
tani ; a' minden jót és hasznosat hőn pártoló lelkes Ghyczy 
Ignácz ur pedig, ugy szinte a' helybeli tanodai igazgató 
nt. N a g y Márton ur, — ki bölcs tapintatu igazgatása által, 
az ifjúság' szeretetét 's háláját, a' köztiszteletet pedig az 
egész vidék előtt határozottan kivívta,—a' szorgalmas tanu-
lóifjaknak czélszerü könyvekkel voltak szívesek kedvesked-
ni : mi után a' tisztelt igazgató ur, ismeretes szónoki tehet-
ségével, az ifjakat minden jóra és szépre buzdítván, azokat 
az Urnák szent nevében elbocsátotta. Tanultak jelenleg a' 
tatai középtanodában's a' 3-dik elemi osztályban 254 -en ; 
kik közül 1 ágostai, 3 helvet vallású, 1 8 pedig izraelita 
volt. A' kegyes rendi házban, az anya- és társországok' 
legtávolabb vidékeiből i s , 2 1 ifjú neveltetett; kik a' ren-
des tanulmányokon kívül, a' német és franczia nyelvekben, 
rajzolásban, testgyakorlásban, tánczban és úszásban is ren-
desen taníttattak. 

(Megyei közlés.) A' 

II. F. 
t. cz. olvasó-közönséggel tu-

datni kívánván, miket ő nagyméltósága, nagykéri S e i 
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t o v s z k y János pécsi püspök ur, (ki eddig is a' cselek-
vés' terén, ajtatos alapitványai, ernyedetlen buzgalom-
mal végzett apostoli foglalatosságai, megyéjének bölcs és 
atyai kormánya, minden jó intézetek' előmozdítására szánt 
s tetemes áldozatokkal párosított igyekezetei által, magá-

nak elvitázhatlan érdemkoszorut szerzett,) az idei tavaszi 
's nyári hónapokban, főpásztori hivatásának szent ihletétől 
áthatva, bámulandó béketűréssel, fáradhatlan munkásság-
gal és tetemes áldozatokkal ismét végzett: azokat a' kö-
vetkezőkben akarjuk bemutatni. 1) Sz. György hava' 2 1 -
dikétől Pünkösdhó'3-dikáig 1 3 anya-, és 3 fiók-(ugy mint: 
az ireghi, kányái, tengődi, bedeghi, szántói, értényi, szak-
csi, tamási, pinczehelyi, némedi, miszlai, udvari, alsó-péli, 
kis-székelyi, pálfai, és simontornyai) tanodákat látogatván 
meg, azokban az ünnepélyes iskolai próbatétet olly renddel 
tartotta, hogy mindenütt kis-misét mondván, azután pe-
dig a' népnevelés' szüksége felől a' híveket oktatván, ma-
ga reggeltől délig, délutántól estvélig, és így napokint 1 0 
— 1 2 óra'hosszáig, kitartó 's csudálatos béketűréssel, min-
den iskolás-gyermeket egyenkint kikérdezett a' hittudo-
mányból; velők olvastatott, számadást végeztetett, 'stb.; szi-
vének, melly a' czélszerű keresztény nevelés' előmozdítá-
sában találja legfőbb örömét, nagy megnyugtatására ; mert 
átalánosan azt tapasztalta, hogy a' kisdedek nem csak a' 
hittudomány- írás-, olvasás- és számvetésben, hanem a' 
magyar történet-, mezei rendőrség-, földrajz- 'stb. tanok-
ban is dicséretes előmenetelt tettek. Midőn igy a nmélt. 
püspök ur 1 9 9 2 tanuló ifjakat, egyenkint, fáradhatlan bé-
ketűréssel kihallgatott, 9 5 0 darab ajándékot, mellyek ka-
lap-, sipkák-, mellények-, imádságos és egyéb hasznos köny-
vek-, szép olvasók-, csinos feszületek-, diszes gyöngyök- és 
különféle képekből állottak, a' tanulásrai serkentés' tekin-
tetéből, a' jelesebb tanulók közt kiosztott, és több tanítót, 
kik magukat kitüntették, megajándékozott. De ezekben bő-
kezűségének határát még nem találta : mert Ireghen az is-
kolaház' építésére 1 0 0 p. frtot, a' pálfai 's tamási tano-
dák' kijavítására 8 0 p. frtot, az udvari 's tengődi iskolák' 
czélszerű padokkali ellátása' tekintetéből 2 6 p. frtot, az 
udvari fiók-szentegyház' kijavítására 1 6 0 p. frtot kegye-
sen adni méltóztatott. 2) Sz. Iván hava' 12-dikétől e' hó-
nap' 18-dikáig a' mosgói, sz.-lászlói, ibafai és saásdi plé-
bániákban , a' nmélt. püspök ur törvényes egyházi láto-
gatást végzett; melly alkalommal minden plébániában az 

. ünnepélyes isteni-szolgálatot személyesen végezvén, a' hí-
veket kenetdus sz. beszédjei által oktatta, katechisálta, az 
iskolában a' kisded nyáj' előmenetelét megkisérlette, a' plé-
bániatemplom-, plébánia- és iskolaház-, plébános és tanító' 
jövedelmére nézve, az isteni-szolgálat, népnevelés, vallá-
sosság és erkölcsiség' előmozdításának tekintetéből, hasz-
nos rendeléseket hozott; mindenütt, hol a' körülmények kí-
vánták, nagylelkű segedelmével a' jót és hasznosat pártol-
ván, elősegítvén. így Mosgón az iskolaház' építésére 1 0 0 
p. frtot, Sz.-Lászlón, hol. mélt. tolnai F e s t e t i t s Antal, 
es. kir. kamarás, mint kegyúr, egy uj tanoda' fölállítására 
építési anyagokat kegyesen ajánlott, e' czélra 2 0 0 p. frtot 

adott. Ibafán, hol a' plebániaház kutat nélkülöz, annak ása-
tására és készítésére költséget ajánlott. Ilogy Saásdon há-
rom kereszt örök időkre jó karban föntartassék, az alapít-
ványi pénztárba 1 5 p. frtot tett le; hogy pedig az oroszlói 
fiók-szentegyház megépíttessék, 1 0 0 p. frt segedelmet 
nyújtott. Innen a' nmélt. főpásztor átmenvén Nádasdra, ott az 
említett hó' 20-dikán az ünnepélyes isteni-szolgálatot maga 
tartotta, 's az alatt 1 5 0 0 híveknek a' bérmálás' szentsé-
gét kiszolgálta. — Gondos atyai szivének egyik főohajtása 
már régtől abban pontosulván, hogy a' tolnai nagy kiter-
jedésű pusztákban, egy plébániának fölállítása általa' hívek' 
lelki üdvessége biztosittassék, Sz.-Iván hava' 21-dikén a' 
h i d j a i pusztára rándult ki, tek. B e z e r é d y István táb-
labíró és birtokos úrral, a' s z e d r e s telepitvényen föleme-
lendő plébániára nézve, végső tanácskozást tartandó ; hol, 
miután a' tisztelt táblabíró ur a' népnevelés' előmozdítása' 
tekintetéből, s jobbágyai iránti atyai szeretetből a' templom-
nak tért kijelelni, egy házat, plebánosi lakásra alkalmazta-
tandót átengedni, a' leendő plébánosnak pedig évenkint 1 2 0 
p. frtot, ugy szinte gabonában és borban nem megvetendő 
mennyiséget biztosítani, 's 4 hold földet átengedve, a' tem-
plom' építéséhez 5 0 0 p. frttal járulni szíveskedett : a' nagy 
mélt. püspök ur, e' szent czélnak minél előbbi kivitelére 
1 0 0 0 p. forintnyi alapítványt, mellynek kamatja a' plébá-
niai jövedelemnek emelésére szolgáljon, tovább 4 0 0 0 p. 
frtot a' plébániatemplom', 1 6 0 p. frtot pedig a' tanoda' 
építésére ajánlani kegyeskedett. — G y ö r k ö n y helysé-
gen keresztül utazván a' nmélt. főpásztor, az e' nagy, leg-
inkább helv. vallást követők lakta helységben létező kisded 
kath. nyájat lelki-vigasztalás nélkül nem hagyta ; mert az 
ottani kis kápolnában szent misét szolgált, és 9 9 híveket 
a' bérmálás' szentségében részesített. — Sz. Iván hava' 
23-dikán F ö l d v á r mezővárosában, az ugy nevezett uj-
iskolában, melly létét leginkább neki köszöni, 's általa, ki a 
tanító' fizetését alapítványánál fogva nagylelkűen biztosí-
totta, most is pártoltatik, ünnepélyes iskolai látogatást tartván 
őnméltósága,itteni buzgóságának jeleit,'s egy uj templom'épi-
tésére ajánlott 8 0 0 p. frtnyi áldozatát, e' lapok már múltkor 
(6.1.) emliték.—Csakazt hozom még fül végül, hogy fárad-
hatatlan nmélt. püspökünk ez idén Pécsett, Abaligethen, 
Mosgón, Sz.-Lászlón, Ibafán, Saásdon, Nádasdon, Györkö-
nyön, Földváron, Értényben, Szakcson, Simontornyán, La-
kocsán 1 3 , 1 3 8 híveknek szolgálta ki a' bérmálás'szentsé-
gét. — Terjeszsze az egek' Ura szeretve tisztelt főpászto-
runk' drága életét, dus áldásai közt, a legkésőbb korra ! 
Ki, mint az egy üdvezitő hitnek rend ithetlen oszlopa, apos-
toli munkásságát, buzgalmát, az Isten' országának terjesz-
tésére fordítja: ki emberbaráti jótékony szívességénél 
fogva mindenkor kész az áldozatokra, 's a' földi javakat 
csak akkor hiszi élvezhetni, midőn azokat jótékony czélok-
ra fordítja! — 

Ausztr ia . 
Innsbruckból írják az ,Allg. Zeit.'-nak: ,,A' népiskolák 

állapotja valamint másutt, ugy nálunk is magára vonja 
mindazok' figyelmét, kik azoknak jelenlegi szerkezetével nem • , 
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tudnak megelégedni. 'S valóban e' szerkezet lényeges ja-
vításokat szükségei. De azon kérdést illetőleg, hogy mit kell 
tehát tenni, nálunk is csak olly kevéssé egyértelműek az 
emberek, valamint egyebütt. A' papság, mellynek közvetlen 
és leghathatósabb befolyása alatt állnak jelenleg valameny-
nyi iskoláink, azon meggyőződésben él," ('s igen helyesen) 
„hogy mindenek eló'tt a' hithideg és könnyelmű korszellem-
nek kell, még pedig az elemi iskolákban mindjárt-, ellene 
munkálni. Nem az ifjúság' értelmi-tehetségeinek netalán 
nem-elegendő kiképzettségében van fogyatkozás, hanem a' 
vallásos komolyságban, az erény- és ajtatosságnak gyakor-
lati betanításában. Miért is pár évek eló'tt, a' falusi iskola-
mesterek' sorsának javítása fölött folyt értekezések is azon 
határozattal lőnek befejezve, hogy az iskolákban nem any-
nyira a' tudás' határainak kiterjesztése, mint inkább az if-
júságnak erkölcsi nevelése a' fődolog. A' világi tanítók e' 
czél' megközelítéséhez nem látszanak elegendő készséggel 
birni, 's nagyon is elvilágiasodtak. Hogy az e' tekintetbeni 
hiányt fedezzék, 's az eddig nem kellőleg kezelt iskolai ta-
nításnak magasb irányt adjanak, a' brixeni s trienti me-
gyei hatóságok a' keresztény iskolatestvérek' intézetének 
behozatalát indítványozták, 's a' salzburgi herczeg-érsek, 
S c h w a r z e n b e r g cardinalis, e'szándék'valósításánakgyá-
molitására, ő fölségének, a' császárnak folyamodást is nyúj-
tott már be. A' vállalat, a' kérő-levélben annál is inkább kivi-
hetőnek állíttatik, minthogy K r i s mer István áldozó-pap, 
egy szerzetesrend-alkotói lélekkel teljes férfi, egy a' ker. 
iskolatestvérek' számára való anyaintézet' megvásárlását 
és föntartását (Zams mellett, a' felső Innvölgyben) máris 
biztosítani látszik. Ezen anyaintézet, az irgalmas szüzeké-
hez hasonlóan, fiókházakat állitna föl az országban, 's a' 
testvéreket, legalább is kettőt-kettőt egy helyre, az isko-
lával bíró helységekbe kiküldhetné. Ez által reménylik az 
iskolai tanításnak kézmüvesszerü, 's egyedül kenyérkere-
sésre irányzott kezelését megnemesitni, 's a' többi világi 
tanítói személyzetben is üdves vetélkedést ébreszteni ; fő-
leg miután az egyházi iskola-intézet, a világi tanítói jelel-
tek' fölvételében, választását jövendőben csak a' legalkal-
matosabb és biztosabb egyénekre szoríthatná. Ezeknél fog-
va a' bibornok ur indítványba hozá , hogy a' ker. iskola-
testvérek' intézetének behozatása, próbául, a' tiroli tarto-
mányban, az e' végre előterjesztett szabályzati javaslat sze-
rint, engedtessék meg. Mihez mi csak azon megjegyzést 
csatoljuk, hogy az illy iskolatestvérekkeli kísérletet Tirol-
ban, tulajdonképen már megtéve is látjuk hosszabb időtől 
fogva. Valljon az e kísérletből vont tapasztalatok az inté-
zet' behozatása mellett fölhozott okokat támogatni fogják-e, 
vagy sem, azt a' hivatalos visgálattétel fogja csak kimutat-
hatni," 

• -r-r Ugyanazon kútfő szerint, az elemi iskolatanitók' 
ellátásában, még a' különben legtöbb országok fölött jobb 
elrendezéssel dicsekedő Csehország sem érte el a' tökéle-
tesség és kielégítő jóllét' ohajtott fokát. Egy prágai, julius 

hónapban kelt tudósítás szerint ugyanis, a' leitmeritzi me-
gyében, 8 6 1 tanitó közül, 3 van még ollyan, kinek évi 
jövedelme 2 5 p. frtnál kevesebb, és 2 8 más, kiké az 5 0 -
et nem haladja. A' prágai tizenkilencz elemi- iskolának 7 2 
osztályát ellátó ugyanannyi tanítók, némi csekély jövedelem 
mellett, mellyet a' községi 's alapítványi pénztárból kaptak, 
átalánosan az iskolapénzből élésre valának ez ideig szorítva; 
mi azon rossz következéssel birt (valamint bir mindenütt, ma-
gyarhoni kisebb-nagyobb városaink-'s méginkább falvainkban 
is) hogy épen a' legnépesebb, szegény városkerűletekben hi-
vataloskodó tanítók valának a' legnyomoruságosb életre, min-
den, aránylag nagyobb fáradságaik mellett is szorítva; alig lé-
vén nekik lehetséges a ' 1 2 0 p. frtból álló szabályszerű illető-
séget (congruát) is összeszedni ; (miután a' szegény szülék 
vagy gyermekeiket nem küldik, hogy fizetniek ne kelljen, 
iskolába; vagy legalább az iskolapénz' beszedése válik, az 
illyenek' irányában, lehetetlenné.) Minek következtében hi-
vatalukat végképeni elgyengülési állapotukig folytatván, az 
iskolát ekkor, ugy nevezett administratorokra bízták,kik nekik 
évenkint a' 6 0 frtból álló segédi dijt, vagy épen a' con-
gruának egyedül csak harmadrészét fizeték ki, 'stb. Az özve-
gyek' sorsa, mint gondolható, szinte nem volt vigasztalóbb. 
E' kinos állapotnak a' város' érdemes polgármestere Mül-
l e r lovag, az által vete véget , hogy eszközlésére, ez évi 
május' első napjától kezdve, a' kormány valamennyi taní-
tók' évdiját meghatározta; 10-en 5 0 0 f r t o t kapván peng., 
9-en 400-at, az 5 3 rendes segéd közül pedig 27 -en ugyan 
1 5 0 , 26-an pedig 1 0 0 p. frtot; a'tanítók ugy , valamint 
segédek ingyen-szállással, vagy e' helyett külön szállás-
pénzzel lévén ellátva, és halálozás' esetében özvegyeik és 
magzataik évdijról biztosítva. Az e' czélra szükséges, több 
mint 2 0 , 0 0 0 p. frtnyi összeg, részint a'külön pénztárnok 
(tehát nem maga a' tanitó) által begyűjtendő iskolapénzből, 
(melly tehát még sem törültetett el, sőt 3 0 0 0 tanulógyer-
mek mellett, havonkint 2 0 krjával körülbelül 1 1 , 0 0 0 frt-
ba vagyon beszámítva, *) részint a kormány által e' czélra 
kirendelt segedelemből, részint a' városi pénztárból fog 
kikerülni. 

*) Az iskolapénz' át alá nos eltörlését, bármilly kívánatosnak 
látszik is az, alig is lehet közönséges szabályul javasolni, 
ott, hol az ekkép megszüntetett iskolai dij r e n d e s adó-
képen rovatik föl a' közönségnek ; midőn azt m i n d e n la-
kos, tehát a' legszegényebb is, ki iránt pedig kedvezést 
vala szándék tanusitni, viselni tartozik ; még pedig azon 
esetben is , lia talán iskoláztatandó gyermekei épen nem, 
vagy kisebb számmal volnának, mint a' hasonló terhet 
alig érző tehetősb polgártársának. (Azt nem is említve, 
hogy az iskolapénz'föltétlen megszüntetésével,a' kiváltságos 
osztályú, 's á városi hatóságok által meg nem adóztatható 
szülék- és gyermekeikről minden teher elvétetik, hogy az, 
á nem-kiváltságos adózókra tétessék által.) Holott az is-
kolapénz' befizetésének méltányos rendezése mellett, a' 
szegényebb gyermekek- és illetőleg szüléknek azt egészen 
el lehet, és (ha á neveltetés' jótéteményében részesit-
tetni kívánjuk) kell is engedni. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik á' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TAUTALOM : A' protestantismus-, mint az észvallás és arany-
szabadság' képviselőjéről. (Vége.) Danielik János. — 
Kivonatok Stolberg grófnő" leveleiből. I. II. HI. IV. Ko-
vacsóczy István. — Egyházi tudósítások. 

A ' |> r o t e s t a n 1 i s 111 il s - , 
mint az,észvallás és arany-szabadság' képviselőjéről. 

(Vége.) 
Továbbá, szabadságot adott a' reformatio : d) a 

kolostori, nevezetesen szüzesség-fogadást megszegni, há -
zassági köteléket fölbontani, sőt két nőt is tartani. „Will 
die Frawe nicht", ugy mond Luther, „so komme die 
Magd ; . . . will sie dann nicht, so lass sie von Dir, und 
lass Dir eine Esther geben, und die Vasthifaren."(Vom 
ehelichen Leben. Tom. 2. f. 1 0 8 . ) Egy olly szaba-
dalom, mellyből a' családi életnek földulása, és a' ne-
mi feslettségnek azon iszonyú kiterjedése, mellyre sziv-
és lélekbeni megrendülés nélkül nem is gondolhatni, kö-
vetkezett, Végtére: e) szabadságot adott , a' mennyor-
szágba, eltörülve az ugy nevezett jó-cselekedeteket, 's 
egyedül üdvezitő eszközül a' hitet állítva föl, minden 
érdem nélkül bemehetni. De bezzeg ! nincs is, sem hosz-
sza, sem vége a' sok panaszoknak, a'jó-cselekedetek' 
elhanyagolása, és a' minden tekintetbeni romlottság' 
terjedése és folytonos öregbedése iránt! Már Schwenk-
feld csípősen vette észre, hogy mihelyt e' tanítás, tud-
nillik a' minden érdem nélküli, egyedül a' hit által üd-
vezülhetés hirdettetett : azonnal neki estek az emberek, 
mint méhek a' méznek ; a' dolgot bővebben megfon-
tolni nem is akarván, 's mondák : ,Hála Istennek ! én 
is üdvezülni akarok! A' hit egyedül üdvezit! A' cse-
lekedetek haszontalanok ; Istennek nincsen ezekre szük-
sége ! Ah ! hogy éltemben olly sokat papok- és bará-
toknak szenteltem! Lenne csak ismét a' tárczában', 'stb. 
(Döllinger, 24; ) . 1.) Megvallja ezt maga Luther is. „A 
mi evangelicusaink most hétszer rosszabbak, mint an-
nakelőtte valának. Mert mióta mi az evangéliumot hir-
detjük, lopnak, hazudnak, csalnak, falnak, isznak, és 

MÁSODIK FÉLÉV. 

mindennemű vétkeket elkövetnek. Egy ördögöt kiűz-
vén, más hét gonoszabb szállott meg bennünket," (Aus-
leg. d. 5. Buch Mosis.) „Adta volna Isten , hogy a' 
pápáé maradjunk. Ezek az evangelium' gyümölcsei; 
hogy mindenütt olly rosszul megyen."(Ausl. d. Evang. 
Johannis.) „Ki is akart volna szót emelni, ha előretud-
tuk volna, hogy annyi szerencsétlenség, lázadás, bot-
rány, istentelenség, hálátlanság, gonoszság fog belőle 
származni." (Ausl. des Evang. Johan.) „Olvasd a' pa-
pisticus könyveket és hallgasd beszédeiket; 's azt fo-
god találni, hogy ez az ő egyetlen alapjok, mellyre hi-
vatkoznak : hogy tudnillik semmi jó sem származott 
a' mi tanításunkból. Mert mihelyest evangeliumunk meg-
szólamlott , azonnal bekövetkeztek az iszonyú láza-
dások. Az egyházban secták és szakadások támadtak; 
fölbontatott a' fenyíték és becsületesség, és mindenki 
azonnal szabad akart lenni,'sazt tenni, mit kedve tartot-
ta ; m i n t h a c s a k m i n d e n t ö r v é n y e k , j o g o k é s 
r e n d e l t ö r ü l t e t t e k v o l n a : min t e z , f á j d a l o m ! 
n a g y o n is i g a z ! Mert az akaratosság minden ren-
düeknél, párosulva mindennemű kihágásokkal, bűnök-
kel, gyalázattal, nagyobb, mint annakelőtte volt, midőn 
az emberek, nevezetesen a' nép, még mindig némi fé-
lelemben és zabolán tartattak ; holott most ugyanazon 
nép, mint egy zabolátlan ló, minden irtózás nélkül el-
követ mindent, a'mint csak kedve tartja." (Ausl. des 2 . 
Psalm.) „A" pápaság alatt az emberek ama' haszonta-
lan c s e l e k e d e t e k e t , szám nélkül, sokkal nagyobb 
kedvvel, akarattal, szorgalom- és ajtatossággal munkál-
ták. A' mi egyházainkban pedig, mellyekben az igaz 

j tanítás a' jó-cselekedetekről a' legszorgalmatosabban 
i hirdettetik , az emberek tunyák, és szorgalmatlanok jót 
j tenni, 's a ' haszonróli gondoskodást abban hagyni." (Erkl. 
,d. Brief, an d. Galater.) „Most, midőn mindez, tudnil-
lik a 1 0 parancsolatok, Miatyánk, hit stb., világosan 
és becsületesen hirdettetik, nem tudják az emberek, 
mint kelljen azt eléggé megvetni. Hajdani időkben tudtak 

4 2 
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kolostorokat és templomokat épiteni, még fölösleges 
költségekkel is : most pedig nem képesek egy, a' fedé-
leni lyukat is, a' prédikátornak becsinálni; hogy szárazon 
nyugodliassék. El akarom hallgatni a' nagy megvetést. 
Megsiratásra méltó dolog is lenne, ha illyes megvetést 
kellene látnunk. D a r u m a c h t e i c h j e t z t n i c h t 
s o s e h r d e n Geiz in d e n B a u e r n , u n d H u r e r e i 
u n d U n z u c h t , so j e t z t a l l e n t h a l b e n ü b e r h a n d 
n i m m t , a l s i ch a c h t e n m u s s d i e V e r a c h t u n g 
d e s E v a n g e l i i " ! (Hauspostill. Döllingernél, 3 0 4 . 1.) 
„Saját szemeinkkel láthatjuk, milly akadályok tétetnek 
naponkint az evangéliumnak; de láthatjuk azt is ,hogy 
az imádságra keveset adunk." (Ausl. d. Ev. Matthäus.) 
És ezt Luther panaszolja ! Ki egykor az ajtatos gya-
korlatokat a' nép előtt következőképen kivánta leala-
csonyitni : „Az ő", tudnillik a' mi, „szentjeik' egész 
szentsége abban állott, hogy sokat imádkoztak, böjtöl-
tek, dolgoztak, testöket sanyargatták, keményen feküdtek 
és öltözködtek. Olly szentség, mellyet, szorosan véve, 
egy kutya, vagy sertés is minden nap gyakorolhat." 
(Döllinger, ici. munk. 3 0 5 . 1.) „Wittemberga azelőtt a' 
barátoknak több mint ezer forintot adott, azon kívül, 
mit a' papnak fizetett. Nem volt olly szegény falu, 
melly 5, 0 , 8 , 1 0 forintot ezek' számára ki nem adott 
volna. 'S valljon mennyibe került a' mise ; mennyibe 
a' sz. Jakabhozi búcsújárás? Ez mind Krisztus' kere-
sése volt ; de ő nem volt jelen. Most jelen van ; de a 
nemesség azt mondja : Mi gondom rá, ha mindjárt egy 
prédikátor sem lesz is ; azért én jól tudom, hogy ü d -
vezülök és megigazulok Krisztus által. Nekem semmi 
prédikátorra sincs szükségem," 'stb. (Ausl. d. Ev. Jo-
han.) Alkalmasint e' nemesség is azonképen gondol-
kodott, mint ama' kis-honthi ur , ki a' múlt évben, az 
ágost. felekezetüeknekDobsinán tartott gyűlésén azt mon-
dotta a' prédikátoroknak, hogy vallása- és vallásuknak 
ez ideig még semmi hasznát sem vette. „Egykor, mi-
dőn még az ördög uralkodott, mindenki' erszénye nyit-
va állott; és nem volt semmi mértéke az adakozások-
nak templomok, iskolák és minden (pápai) iszonyusá-
gok' s z á m á r a . . . . S most, midőn az i g a z i i s k o l á k a t 
é s t e m p l o m o k a t n e m ép i t en i " , (mive l a'protestan-
sok i n g y e n jöttek a' kath. őseik által annyi költség-
es erőködéssel emelt épületek' birtokába) „hanem csak 
föntartani kell, valamennyi erszények, mintegy vas-
lánczal lekötözvék." (Katechet. Schriften.) „'S mig az-
előtt minden városka egy-egy kolostort el tudott t a r -
tani , most , ha csak két-három személyt kell is, melly 

prédikál, szentségeket szolgáltat, és az ifjúságot oktat-
j a , ' s a ' mi t ö b b , n e m is a' t u l a j d o n , h a n e m az 
i d e g e n , t u d n i l l i k a' p á p a s á g b ó l r á n k m a r a d t 
j ó s z á g b ó l , e l t a r t a n i , már nehezen esik." (Kirchen-
postill. Dölling. 3 2 3 — 4 . 1 . ) Midőn Spangenberg János, 
1 5 4 3 - b a n , Wittembergbenvolt , 'sa 'deákok, mig ő Lu-
therrel a' collegiumból távozott, a' piaezon megállottak 
volna, azt kérdé Luther Spangenbergtől, hogy mit gondol, 
valljon mennyi tanulója van most az egyetemnek ? Span-
genberg feleié: „talán e z e r ; " mire Luther : „Közel két 
ezer; mert egyetemünk soha sem volt illy népes. De 
mit vél, valljon hány becsületes theologus fog e' nagy 
tömegből válni?" Spangenberg feleié: „két-,egész há-
romszázig." „Igen, száz"! felele mély sóhajtással Luther: 
„ha kettő vagy három válik is, hálákat adhatunk Is-
tennek!" (Spangenbergnek egyik, a' ,Vaterland. Ar-
chiv d. hist. Vereines für Niedcrsachsen,' czimü folyó-
iratban közlött jegyzése után, Döllinger. 2;! 6.1.) \ 5 3 9 -
ben irta Luther Link Wenzelnek : „fut", ugy mond „egyik 
a' másiktól ; és már sem eret nem lehet vágatni, sem 
valamelly szolgálattevőt nem találhatni. Én azt hiszem, 
hogy az ördög szállotta meg az embereket, hogy olly 
gyalázatosan félnek, és testvér testvérét, a' fiu szüléit 
elhagyja." (De-Wette, levél-gyüjteményében.) A halál-
tóli ezen irtózás, melly a' betegek' ápolásától 's a' szen-
vedő emberiség' ágyától elvonta a' segitő kezeket, a 
reformatiot követők' Ielkismeretére nézve igen jellemző: 
's Luther róla egyenesen is emlékezik, és annak egy 
igen sophisticus okát iparkodik adni ; Amsdorfnak ez-
iránt! tudósítására igy válaszolván : „Csudálkozom raj-
t a , hogy minél gazdagabb a'Krisztusbani életről szó-
ló tanitás, annál nagyobb a' népben a' haláltóli féle-
lem. Mi vagy azért van, mert a' meddig a' pápa alatt 
voltunk, egy csalékony élet' reményében a' haláltól ke-
vésbbé irtóztunk : mig most, midőn az igazi élet' re-
ménye hirdettetik, érezzük, mennyire gyenge a' termé-
szet a' halál meggyőzőjében hinni ; vagy pedig onnan, 
mert az Isten gyengeségünk által próbára tesz, és a' 
sátánnak megengedi, hogy minket erősebben megtá-
madjon; mivel ismét, valamig a' pápáé voltunk, ittasok-, és 
álomjárókhoz, vagy eszelősökhez hasonlítottunk; a' valódi 
h a l á l t é l e t n e k n é z t ü k"; (azaz: átmenetelnek az 
életre,) „nem tudván, mi legyen a' halál és Isten' haragja. 
Most, midőn az igazság világit, ismerjük azt : s az álom-
és bódultságából fölébredt természet érzi, hogy sem-
mi erővel sembir a'halál'elviselésére." (De-Wette. V.) 
Csudálatos okadatolási erőködés. Másképen Wizel; ki 
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eleinte buzgó lutheránus volt , ,in Retectione Lutheris-
mi' : „An non summum dedecus est, quod qui antea 
antichristiani (loquor mimitice) pestilentiam nihil aut 
certe parum reformidarunt, nunc Christiani existentes, 
immane quam horreant? Nemo nunc fere aegrotosin-
visit, nemo contrectare pestilentes amplius audet, ne -
mo vel eminus videre, et cepit omnium animos mirus 
pavor. U b i fides o m n i p o t e n s , q u a m t o t i e s d e -
c l a m i t a m u s ? U b i C a r i t a s p r o x i m i ? D i e t u m i h i 
per Christum, an unquam minus fiduciae, minus ca-
ritatis inter Christianos extiterit? Quidquid supererat 
laudatae disciplinae, pudoris, reverentiae, conversatio-
nis inculpatae, religionis, id omne profliga vit istud E v a n -
gelion", 's tb. 'S ez már inkább kimagyarázza a' tüne-
ményt ; a' lelkismeret' szava tudnillik az istentelen hit-
rendszerek és ámitó dogmák' fölállítása által sem foj-
tathatott el ! Post equitem sedet atra cura ! Tovább 
a' gyávaság könnyen kétségbeesik. így történt itt is. 
A' haláltóli nyomorult félelem mellett, melly a' töme-
get elfogta, egyesek önmagukat végezték ki ; az öngyil-
kosok' száma növekedett : mit Luther ismét a' sátán' 
müvének állit, kinek Isten e' hatalmat egyházán belül 
megengedi, büntetésül a' hálátlanságért 's az Isten' 
igéjének megvetéseért ! (Döllinger. 3 4 0 . 1.) A dolgok 
ezen rosszra fordult állapotjában maga Luther is bel-
ső szemrehányásoktól ostromoltatva, magának és övé-
inek kora halált kivánt ; csak hogy „ezen sátáni idő-
korból minél előbb kiragadtassék." Legkedvesebb le-
ányát Margitot, mint Probst Jakabnak irja, (decern. 5 . 
1 5 4 4 - b e n , ) különös bánat nélkül látta sírjába szállni, 
's nem sokára erre György anhalti herczegnek azt ir-
ta : „Mi Sodorna- és Babylonban élünk; naponkint rosz-
szabb lesz minden" ! Luther' eddig fölhozott vallomá-
sait erősitik követői, 's egyéb korabeli nevezetességek 
is. Melanchthon: „Nem az ellenség' dühe, de saját bű-
neink rettegtetnek engem. Sokszor eszembe jut Peri-
kiesnek, a' maga utolsó beszédében tett ama' nyilatko-
zata : jobban tartok én feleim' romlottságától, mint el-
lenségeink' megtámadásától." (Vito Theodora. 1 5 3 7 . ) 
„Ha én a' mostani rendetlenséget és barbarszerü za-
vart tekintem, szinte elveszek a' fájdalom- és szomo-
rúságban." (Matthaeo Irenaeo Franco. 1 5 4 0 . ) „Hoc 
postremo tempore, proh dolor! mundus in finit a m sibi 
licentiam sumit, et plurimorum tanta est ferilas, ut nulla 
disciplinae vincula paliantur, qui tamen interim fíngunt 
se habere fidem, se veris animi motibus invocare De-
um, se esse viva et electa membra Ecclesiae, çum vi-

vant insecuritate et immanitate Cyclopica, et cédant ac 
obsequantur diabolo, impellenti eos a d a d u l t e r i a , 
h o mi ci d i a et alia te t ra flagitia. Is tam insignem p e r -
versi tatem, enormem petulantiam, Cyclopicamque feri-
tatem, nisi seria morum emendatione correximus, t r i -
stes et horrendae poenae sequentur. Imo grassantur 
in conspectu poenae publicae, videtis intestina bella, 
vastationem rerum publ icarumet magnam calamitatum 
multitudinem concurrere. . . 0 aeterne Deus ! non sinas 
fieri tristissimas et infinitas vastitates, non Ethnicam et 
Turcicam profanitatem, p i e n a m s p u r c i t i a e ac con-
temtus justitiae divinae"! (i)öllingernél. 4 0 3 — 4 . 1.) 
Rotterdami Erasmus : „Scio , nunquam fuisse majorem 
luxum, p l u s a d u l t e r i o r u m , quam inter evangelicos; 

sic enim appellari amant Novi quemdam, quem plus 
decem annis, non aliter atque filium adamavi, meque 
vicissim ille non secus ac parentem observabat, indo-
le , quam dixisses, probitati natam : simul atque hausit 
spiritum evangelicum, praeter omnem expectationem 
coepit esse bonus aleator , pernox chartarum lusor , 
non inelegans scortator ' 'stb. (Opp. edit. Lug. T. 1 0 . ) 
Wizel : „Quod ad vitam adtinet, j a m diu in confesso 
est, quid sit major Sectae pars, nempe Sardanapalitae, 
portantes auctoris epitaphium in animo : ,Ede , b i b e , 
coi, cetera sunt nihil'; et habentes Evangelium in ore.. . . 
Nam eo perduxit o rbem libertás vestratis Evangelii, ut 
si quis detrectet cum ebriosis suibtis volutari, hoc 
es t : sodomi^ t i ï ' , at vero vitae corrigendae studeat , 

is sit retinctor oportet ." (Döllingernél, 0 5 . 1.) „Inces-

santer clamant, , sumus peccatores, sumus peccatores ' ; 

sed si quis eos arguat de peccatis, etiam publicis, im-

mane, quam ira aestuent, ac fulminent... Vides, qui sint 

motus plebis, quae Dei ira, quae àôeœ v insania, quae 

temporum iniquitas, ut vigilandum sit omnium maxime. 

Ecclesiae adolescentiam vides, et hic quae fornicationes, 

quae adulteria nobis , Deum immortalem ! olfacienda sunt 

aetatis ratione habi ta ." ( 1 4 7 . 1.) Glareanus : „Adeo 

nunc omnis malitia est instructa juventus huius seculi 

ut Sodomae et Gomorrhae sit proxima. Ebrietas, pe r -

fidia, impietas, sacrilegia et Dei contemtus omnium men-

tes occupavere. Nusquam fuit mundus corrupt ior . . . 

Verbum Dei in ore, Diabolus in pectore." ( 1 8 6 . 1.) 

Azér t : „Vae tibi Wit temberga , quae in toto mundo 

praeclara et summa laude digna et amata es hanc ob 

causam, quia Deus verbum suum divinum per m e , h o -

minem indignissimum, in salutem et consolationem mul-

torum hominum praedicare, et in diem prodire permi-

1 2 * 
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sit ; qui tibi multoties aeternum Deum, voluntatem, ver-
bum et mandatum ipsius proposui, et ut obedires Deo, 
admonui te ; tu vero ad poenitentiam agendam mo-
veri non potes, nec ab istis horribilibus peccatis, a 
superbia, infidelitate, ebrietate, scortatione , impudici-
tia, usura, a miserorum vel pauperum despeetu, s u b 
s p e c i e t a r n e n c h r i s t i a n a e l i b e r t a t i s , sine 
timore Dei et poena ultionis divinae desistis" ! (Luthe-
rus, in colloquiis et meditationibus, Rebenstock. Tom. 
I. f. 1 7 1 . Döllinger, p. 2 2 5 . ) Honunkban is mifé-
le gyümölcsöket hozott ezen protestáns s z a b a d s á g , 
láthatni a' prédikátorok' tanúvallomása u tán , Pázmán 
kalauzában. (3-dik kiadás. Nagyszombatban, 1 6 3 7 . 
2 4 5 . 1.) Az itt elősorolt irtóztató undokságokkal a' 
,Religio és Nevelés' lapjait beszennyezni véteknek 
tartanám : elegendő annyit megjegyeznem , hogy azok 
nem igen kedvező fényben állítják clénkbe amaz er-
kölcsi tisztaságot, mellyről Hetényi az idei ,Prot. lap.' 
10-d ik számában, a' 2 2 2 - d i k lapon, Brückmann után 
beszél: „hogy bár a' magyar nemes hölgyek a' legé-
kesb alakúak, mégis köztük ollyan, ki Dina' vétkével 
volna szeplősítve, egy sem találtatik." Híjába ! ,Philo-
sophi credula gens' ! mondta már régen Seneca. He-
tényi egy utazó idegennek szavára többet ád, mint sa-
ját honosai- 's collegáinak számos példákkal bizonyí-
tott tanúvallomásaira! „Ferencz prédikátor, a' melly le-
ányit tanította a' fő uraknak, azokkal lakott deák ko-
rában. Én is mikor ezeket irtam, rettenetes kísértetek-
ben voltam, és reszkettem belé." (Bornemissza, Páz-
mánnál, id. h.) 'S ime ! ezekből áll az elhirült pro-
testáns szabadság ; 's ezek annak arany gyümölcsei ! 
Óh ha ez az, mellyet a' protestantismus képvisel : ugy 
nincs azt miért irigyleni. Boldogok mindazok, kik vele 
nem birnak ! — E z azon szabadság, mellyre vonatkozó-
lag mondottam fönebb, hogy a' protestánsok az egy-
házi (gyakorló, védő, erősítő) fenyíték, 's az indulato-
kat és szenvedélyeket egyedül fékezhető tanok és in-
tézmények' lerombolásával, mindent elkövettek a' vég-
re, hogy a melly akarati szolgaiság a' papiroson ki-
mondatott, az az életben is valóságot nyerjen. „Omnis 

. qui facit peccatum, servus esse peccati." 

Ezek után mennyire legyen a' protestantismus 
akár az észvallás, akár pedig az arany-szabadság' kép-
viselője, ítéljen a' kegyes olvasó. Az adatok rövid ösz-
szeállitásban előtte feküsznek. írásomban nem vezér-
lett sem indulat, sem részrehajlás ; egyedül az igazság-
nak,'s általa az emberiségnek, nevezetesen, elfogult pol-

gártársaimnak kívántam használni. Mélyen meg vagyok 
róla győződve, hogy előbb-utóbb az igazságnak győzni, 
's fényének gyülpontjában egykor minden felekezetek-
nek egyesülniek kell. Boldog órája az egyesülésnek ! 
mikor ütni fogsz, mi élni nem fogunk ; de ki ment föl 
a ' kötelességtől, számodra előredolgozni ? Miden dia-
dal, mellyet a' hazudság arat, tovább vet a' czéltól ; 
's a' férfiú, ki érzi kebelében, hogy az igazság' bir-
tokában van, 's tehetséget is é rez , bárha csak kö-
zépszerűt is, annak kimutatására; 's ezt tenni elhanya-
golja : árulója az ügynek, az emberiségnek. Sehol sem 
olly kárhozatos a' hallgatás, mint a' katholicusokban. 

Danielik János. 

K i v o h a t o k 
Stolberg Zsófia grófnőnek, gróf Stolberg Leopold' nejének 

egy schweizi paphoz intézett leveleiből. ) 
I. Miként kell katholicussá lenni. — Megtérések és 

proselytáskodás. 
Sondermühlen, jan. 22. 1817. 

Égtem a' vágytól, tisztelendő ésszivbó'l becsült ur! 
megmondhatni önnek, milly valódi örömet szerez énnekem 
leveleinek mindegyike ; 's milly jól esik szivemnek, azokat 
olvashatni.... Isten csak a' kedély' csendes nyugodlságában 
lelhető föl ; miként Illyésnek is nem forgószél- és tűzben, 
hanem a' déli szellőnek enyhitő, s gyengéd lebegésében 
nyilatkoztatta magát ki. S hét éves tapasztalásaim után 
(mert addig engede az Ur küzdeni bennünket ; miglen ke-
gyelme az egyháza iránti rendületlen hitet megadá nekünk,) 
azon véleményben vagyok, miszerint az é sz ' meggyőződé-
se e g y e d ü l , sem kereszténvnyé, sem katholicussá nein 
tesz. 

Állhatatos, és a' mennyire lehetséges, nyugodt imád-
ság , és elhárítása az akadályoknak, a büszkeség- és ér-
zékiségnek, a' földiekhez tapadó ragaszkodásnak, melly 
sokszorosan lebilincsel bennünket és szivünk' legbensőbb 
redőibe rejti magát el, meggyőződésem szerint, az egyedüli 
ut erre. Magától értetik, hogy azért én az ész' előleges vis-
gálatát ki nem zárom ; mint melly egészen a' hegyig ve-
zet cl bennünket, és bizonyára szükséges, llisz' átalában 
azon igen korlátolt körben, mellyet elmém átlát, Ítélhetek; 
és én távol vagyok attól, miszerint többet mondjak. De mi 
engemet illet, gyakran több évekre lökettem vissza azok 

*) Az egyházi irodalomban csak egy kissé járatosra nézve », 
lehetetlen, hogy a' Stolberg !.. név, és minden vele köz«-
lebbi viszonyban álló dolog iránt, némi kegyelettel ne vi-
seltessék. Az érzés' illy nemével nyúltam én is nejénok 
néhány levelei után. 'S a' sz. thereziai léleknek ezekben 
nyilatkozó szeretete férje iránt, anyai gyengéd érzelme, a 
keresztéQység' szellemétől mélyen áthatott kedélye, vallá-
sos, tisztán katholicus érzelmei és fönkelt gondolkodása, 
annyira meghatottak, miszerint elhatározóm, azok' egjené-
mellyikének itteni küzzétcvéíét, 
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által, kik mas uton akartak megindítani ; leginkább pedig 
azoknak lángbuzgalma által, kik mindent, a' mi nem katholi-
cus, poklokra kárhoztatnak: **) holott számtalan ártatlanul té-
velygők léteznek ; és átalában mást senki sem ítélhet meg. 
Elegendő dolgot ád mindenkinek, hogy a' nyert kegyelmet 
(pedig katholicusnak lenni, vagy azzá lehetni, kimondhatat-
lan kegyelem; mellyet csak az örökkévalóságban fogok elég-
gé megismerhetni,) hiven és háladatosan használja. Egyéb-
iránt abban én is önnel tartok, miszerint csak akkor tudok 
igazán örvendeni, hallván, hogy valaki katholicussá lön, 
midőn egyszersmind arról is értesittetem, hogy mi k é p e n 
lett azzá. IIa, miként mondani szoktuk, aestheticailag ka-
tholicus, vagy rábeszéltetett, vagy kívülről hatott rá vala-
mi vonzólag : megvallom, nem óvhatom meg magamat a 
nyughatatlanságtól! Hiszen r o s s z katholicust minden helyütt 
oleget találni ! 

Isten szeretetet kíván a' kételkedő lelkek megvilá-
gítására, és vezérlésére: hogy átlássák és érezzék, milly ke-
gyesen nyilatkoztatja ki magát híveinek az egyházban, Krisz-
tus Jézus' jegyesében. 

A' következő postán szeretett férjem' arczképét ve-
endi ön. Midőn rátekintend, emlékezzék meg rólunk Is-
ten előtt. — Adjon az Isten minekünk jó püspököket és 
papokat ; töltsön be mindnyájunkat kegyelmével ! üli ha 
az emberek mindnyájan tudnák, milly kegyes a' mi Üd-
vözítőnk ! 

II. Overbergnek religioi kézi-könyvéről. 
Sondermiihlen, maj. 3. 1818. 

Nagy szerencse, mellyet a' született katholicus alig 
képes fölfogni, hosszas küzdelem után megnyugodhatni ; az 
anya-egyház' kebelébe fölvéve lenni. Csak az egekben lcendek 
képes ezért Istennek hálát adni, ki bennünket annyi ke-
gyelmei közt vezérelt. E' tárgyról nem irhatok ma többet 
az idő'rövidsége miatt ; kész vagyok azonban bármikor, sze-
rető szívből eredt bármdly kérdéseire megfelelni. 

Az Isten küldje alá sz. lelkét, 's adjon mindnyájunk-
nak h i t e t , élő, és szeretet által munkás hitet; mert csak 
hit által vitetünk az alázatosságra és mindennemű keresz-
tényi erényre. 

'S midőn ezeket írom, Overberg urnák vallásos kézi-
könyvére, ez igen jeles tankönyvre *5) emlékeztetem, melly-

* * ) Kik tudnillik a' személyt nem tudják a' tanítástól megkü-
lönböztetni, 's az utóbbival együtt amazt is kárhoztatják. 
Mert, mi a' tanítást illeti, az, ha nem katholicus, igaz s e m 
l e h e t ; é s igy az méltó a'kárhoztatásra : bármii lv fájdalma-
san e s s é k is az abban fö lnevelkedettnek, az egyszer meg-
szokott é s szeretett hibás vé lemény fölötti szigorú 's hajt-
hatlan Ítéletnek illyetén kimondása. Az igazság nem lehet 
t ü r e l m e s ; de van, mi annak hallását e lv i se lhetővé teszi: 
a' felebaráti szeretet é s alázatosság, me l lye l az ,ártatlanul 
t é v e l y g ő k ' - e t fölvilágosítjuk. Szerk. 

*') Legujnbb kiadását, valamint Overberg' más munkáinak, ugy 
a' .Christkatholisches lleligionshandbuch'-nak is (,2 Theile, 
6-te Auflage.' 2 frt. 3 0 kr. p.) Aschendorlf könyvkereske-
dése hirdeti Münsternben ; hol a' következő, igen jeles ka-
tcckoticai munkát is, átdolgozva kiadják : .Katechetische 

ről G. ur irt önnek, s melly iránt kivánata, hogy ön isko-
láiba is behozattassék. — Tizenkét vagy tizenhárom éve 
már , hogy azt gyermekeim' oktatásánál használom, és újra 
meg újra csudálkozom a' belátás, mélység és kenetesség fö-
lött,mellyet Isten' kegyelme a'jámbor szerző'szivébe kiöntött, 
's melly egész valójából nyilatkozik. Egy igen tanult ur mon-
dá, hogy e' könyv a' legkisebb gyermekek' számára való, 's 
hogy a' keresztény tökély' tetőpontjára vezet. Az első rész, 
az iskolatanitók' számára adott oktatás, szinte igen jeles. 
Az egészet minden keresztény anyának, minden nevelő- és 
nevelőnének ajánlom ; hogy olvassa, és ismét olvassa e l , 
és vegye szivére. Olvassa ön is kedves tisztelendő ur, az 
iskolatanitók számára irt különféle bevezetéseket. Over-
berg ur' munkáit a' héten indítom meg ön' számára. 

Végeznem kell ez úttal, bármilly sok mondani valóm 
lenne is még önnek; az idő kényszerit. Emlékezzék meg 
rólunk imádságaiban 's örvendeztessen meg ollykor, ha ér-
kezése leend, levelével. Adjon az Isten nekünk kegyelmet; 
tartsa fön hitünket, vagyis inkább áraszsza ki azt ujoiag : 
mert korunk' fősérve, ugy sejtem, a' h i t h i á n y . Küldd 
malasztodat, és megujid a' föld' kereksége ! Jöjjön el or-
szága; legyen meg akaratja ! Imádkozzék érettem és gyer-
mekeinkért ; hogy Isten előtt kedvesek legyenek. 

III. Rationalismus és hit. 
Sondermiihlen, jun. 2. 1818. 

Az Isten, ki engem kegyes adományai által szüntelenül 
ujabb hálára hív föl , ön' szeretete és közleményei által, 
mellyeket levelei tartalmaznak, az örömből nekem nagyobb 
osztályrészt juttatott. Ki nem mondhatom önnek, kedves 
tisztelendő ur! milly jótékonyan hatnak rám, és mennyin; 
örvendeztetnek meg levelei. 

Milly kegyes az Isten ! Előérzését és sejtelmét ad-
ván, a' szeretet által, a mennyei boldogságnak, hol minden 
szeretet leend ; bün és gyarlóság által meg nem háborított 
szeretet. 

Sok, kinek élete különben feddhetetlen, a' kor bű-
nében szenved; a'philosophiaiiag tudományos formáktól bi-
lincseltetik le , mellyek a' kereszténység és a' hit' egy-
szerűségének szükségkép útját állják. Sokkal könnyebb eme 
philosophiai sarukban fönhéjázni, mint a' jámbor fegyelem-
s alázatosságban Krisztus Jézus' keresztjét viselni. Átalában 
pedig meg nem foghatom, miként lehet valaki kercsztényileg 
alázatos, más uton, mint a' h i t' utján ; melly az értelmet 
meghódítja, és elfogadtatja vele azt, mit különben meg nem 
fog : mihelyt tudnillik meggyőződött arról, hogy azt Isten 
mondja, 's a' kinyilatkoztatás, vagy az ő egyháza által mon-
datja nekünk. Mihelyt én a' dolgokat, a' kinyilatkoztatás' 
igazságait, azért fogadom e ' , m i v e l értelmem azokat be-
lá t ja , vagy mivel a' természeti phiiosophia, vagy a' ma-
gnetismus nekem azokat megfejti (miként ez jelenleg tör-

Unterredungen über den Katechismus für grössere Schü-
ler von B. Overberg. Bearbeitet und zur Erleichterung der 
s c h w e r e n Kunst, gut zu katechisiren, herausgegeben von 
George Haustadt etc. Erster Theil. Münster, 1 8 4 7 . ' Dei-
tersn. K. 8 r . VIII, é s 1 8 4 . 1. Szerk. 
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ténik, midőn, mint haliom, ez által Üdvezitőnk' csudatéte- ' 
leit s a' sz. titkok' természetiségét merészkednek megfej-
teni)- akkor én természet-philosoph vagyok, de nem többé 
keresztény ; mert nem hiszek, nem hódolok, hanem i t é-
1 e k Üdvezitőm' kinyilatkoztatása és egyháza fölött. És át 
nem látom, mint lehessen valaki ez uton alázatos és hi-
vő keresztény ; kiről Üdvezitó'nk ekképen szól : „Hálákat 
adok neked mennyei Atyám ! hogy ezeket elrejtetted az 
eszélyesek és bölcsek előtt, és kinyilatkoztattad a' kicsi-
nyek- és alázatosaknak! Mert ez igy tetszett neked Atyám!" 

Mint csudálkoznának egy xaveri sz. Fercncz, egy 
paulai sz. Vincze 's az apostolok, ha a' papságról szóló 
mai erkölcsi értelmezéseket hallanák! S mint kell, hogy 
megmosolyogják 's lenézzék ifjú theologusaink, haugyan kö-
vetkezetesek kívánnak lenni, e' sz. férfiakat ! De Istennek 
hála, legtöbben közülök nem-következetesek, 's egy né-
mellyik titkon alázatos is, ki nyilvánosan kevély. 

Overberg, ki hogy igazat mondott, mindinkább átlá-
tom, évek előtt igy szólott hozzám : „Én nem kívánom a' 
gyermekeknek az oktatásnál a' religiobeli igazságokat min-
d e n k o r bebizonyitni, hanem csak arra utasítani őket, hogy 
ezt I s t e n mondotta; ugyanazért ezt hinnünk kell, és szerinte 
cselekednünk." (Nem szükség önnek mondanom, hogy Over-
berg ez által a'megbizonyitástnem zárja ki; hanem azt csak 
annak idején, 's nem mindig használja.) Ugyanezen alka-
lommal igy szólott Overberg hozzám : „A'hit szintúgy erő , 
mint bármi más. Alkalmam volt egykor kizárólag olly köny-
veket olvashatni, mellyek a religiot illetőleg merő észbeli 
bizonyítványokat tartalmaztak ; és én, gyönyörködve ben-
nök, egyedül csak ezekkel foglalkoztam : fölhagyván ez idő 
alatt a' h i t ' gyakorlatával ; és ime , egyszerre csak azt ve-
vém észre, hogy hitem igen nagyon meghidegedett: elany-
nyira, miszerint szilárdul föltevém magamban, hogy egy ideig 
észbeli bizonyítványokkal nem foglalkozom, bármilly szüksé-
ges legyen is különben a' hitet ezek által is megerősitni." 

Akkor még nem értém egészen, mit a' jámbor fér-
fiu mondott ; bárha reá annál nagyobb szükségem volt, mi-
vel protestantismus-, még pedig a'legkereszténytelenebb pro-, 
testantismusban születvén és neveltetvén, az kisebb-na-
gyobb mértékben rám is elragadt. 

Idővel mindinkább világosabb lön a' dolog előttem,'s 
föltünőbb és belátottabb, hogy korunk' legnagyobb, leggyó-
gyithatlanabb sérve a' h i t l e n s é g b e n rejlik ; mellynek 
kíséretéhez a' kevélység, a' tisztelet-hiány, a' szónak leg-
kiterjedtebb értelmében, és még sole más is tartozik. — 
Ki, miként én , olly későn jutott a' hitfenyiték alá ; ki , 
miként én, olly későn ismerő meg, mit tesz tulajdonképen 
h i n n i : az élesebb szemmel blr a' hitlenség' káros követ-
kezményeire nézve, mint azon ártatlan lelkek, kik Istentől 
soha sem távoztak el ; s mégis elmondhatnám : ,o felix 
culpa'! Mert milly irgalom az, mellyben én, szegény bünösnő, 
részesittettem ! Megbocsásson, hogy illy sokat irok. 

IV. Papság. Sz. gyakorlatok, 
Sondermühlen, febr. 5. 1819. 

Nagy ideje már igen tiszteit ur I hogy levele után 

vártam ; 's előre örvendtem neki, midőn az végre csaku-
gyan megérkezett. 

Csak az Isten uj munkásokat küldjön aratásába ; 's 
a' Szentlélek adjon azoknak, kik már alkalmazvák, szellemi 
uj életet és tiszta szeretetet ! Ah I sokan annyira holtak, 
annyira távol vannak az Istenneli benső társalgástól, hogy 
az ember nem igen mer, még csak efféle szót is említni. 
Az Ur maradjon velünk ; hiszen ezt ő megígérte minden 
napra, egész a' világ'végezeteig; s a'pokol' kapui nem fog-
nak egyházán diadalmaskodhatni. De az ég borult fölöttem; 
's habár bizonyosan tudom is, hogy nem alszik a'hajóban, 
hitem ollyan mégis, mint ha holt volna. 

Jó papokat és jó püspököket adjon nekünk az Isten; 
és adja mindnyájunknak az ő sz. lelkét ! Ugyanezért min-
den szivdobbanásom, bármilly csekély és rossz vagyok is, 
egy-egy könyörgés; mert ezek' ellenében a' többi mind 
semmi. Igen kedves tüneményül szolgált rám nézve, profes-
sor Widmernek, a' papisz. gyakorlatokróli hat beszéde; 's 
törekedtem is azokat tehetségem szerint megismertetni. 
Talán Isten' áldása leend az, egynémelly papra nézve ; 's 
jó magul szolgáland: melly gyümölcsöt hozand idővel, har-
mincz-, hatvan-, sőt százszorosan is. 

Ajánljon ön engem' ezen beszédek' tiszteletre méltó 
szerzőjének. Fájdalmas hazámra nézve, hogy ő és Gügler 
ur a' bonni meghívást el nem fogadták ; holott én ezt 
igen is megfoghatom. — De ez az egyetemnek igen nagy 
szerencséjére válandott volna. Kovacsóczy István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
M a g y a r h o n . 

(Jótékonyság.) A' váczi siketnéma intézet' részére f. 
évi januárhó' 1-sőjétől fogva egész junius' utolsó napjáig a' 
következő kegyes adakozások folytak be : Galantsér József 
alesperes és plébános' hagyományából 1 0 frt, Parts István 
tömegéből 6 0 frt ; a' kalocsai megyei alsó kerületi plebánu-
sok' adakozásaiból 5 frt 4 0 kr.; egy bizonyos jótevőtől 
1 0 frt. A' dunántuli ágost. hitv. egyházi kerületből 1 3 
frt 16 kr.; Schmidt Márton szihalmi pleb.' tömegéből 1 0 
frt; Ezau József uj-hutai pleb. hagyom. 2 frt ; Mayer Pál 
kamarai allevéltárnok' hagyom. 4 0 frt 2 5 kr.; Putzkaller 
József jász-alsó-sz.-györgyi pleb. hagyom. 1 0 frt; Stein-
metz György bulkeszi lakos' hagyom. 4 frt; Körösy István 
zámoli pleb. hagyom. 1 0 frt; Hillrich János által hagyomá-
nyozott tőkének kamatjából 6 7 frt 29% kr.; Fodor Mihály 
dubovai pleb. hagyom. 2 0 frt; Mihálovics Endre szlasz-
kai pleb. hagyom. 8 frt; Pottich József lutilai lelkész' ha-
gyom. 2 ft; Polereczky József német-prónai pleb. hagyom. 
1 frt 1 2 kr; Kelepecz Ferencz' hagyom. 2 frt; Porcsich 
János prépost hagyom. 2 0 frt ; Dochnál József malterfalvi 
pleb. hagyom. 6 frt; Rácz Alajos Pest megyei váczi járás' 
orvosának tömegéből 1 0 frt; Döme József esztergomi ál-
dozó-pap' hagyom. 3 frt 4 3 kr.; Bortniczky János pilis-
szántói pleb. hagyom. 5 frt; Nagy György czeglédi pleb. 
hagyom. 4 frt, Czeglédi hivek közt gyűjtött adakozás 2 frt 



1 3 kr. Az egész Összeg : 3 2 6 fort 58% kr. peng., az intézeti 
alaptőke szaporítására Budán, a' királyi közalapítványi pénz-
tárak' főtisztségének lefizettetett.—-Azon t. cz. vendégek, kik 
a' váczi siketnéma-intézetet személyes látogatásukkal sze-
rencsélteték, 's a' növendékeket jutalomkép megajándékoz-
ni kegyeskedtek, ezek: Inkey Lajos, ez intézeti néhai nö-
vendék 3 0 frt. Labuda Tamás, vörösegyházi plébános 2 
frt. Alberth János, kir. koronavárosi főbiró 5 frt, Horváth 

Ferencz, pécsváradi lelkész 5 frt. Varjú József, szabolcsi 
pleb. 5 frt. Obele Ferencz 1 frt. Rácz Lipót, kir. tábl. 
jegyző 2 0 kr. Kanel József, kir. főpénztár- igazgató 1 frt 
4 0 kr. Berecz Ferencz, Heves megyei táblabíró 5 frt. Ma-
hovszky Antal, ügyész 2 frt, Marki Ignácz, veszprémi ka-
nonok 5 frt. Több névtelen 6 frt. Összesen bejött 6 8 fo-
rint pengőben; mi a' növendékek'kisebb szükségeire's mu-
latságára fordittatik. — Ezen kivül az intézeti kápolna' 
föiékesitésére befolyt 1 5 frt 4 2 kr. pengő pénzben. — 
Ide járul még ő nagys. Havas József, kir. tanácsos és az 
intézet' ügyében működő kir. biztos ur' kegyes ajándéka 
is ; ki az intézet' részére 3 0 gyümölcs- és 2 4 szederfát 
küldeni kegyeskedett. — Mind ezen jótékonyságokért, az 
intézeti növendékek' nevében, a' nagylelkű adakozóknak 
hálás köszönetét nyilvánítja Kollonics Antal, 

kir. siketnéma-intézeti tanár, mint ideigl. igazgató. 
(Sz.-Gellérthegy ujabb elnevezése.) A' névváltozta-

tások' azon korában, mellyben élünk, mi különösségül sem 
tekinthető, ha az emberekkel együtt , eddigi nevöket, a' 
helyek is megmagyarositják. Egyedül azt nem tartjuk di-
cséretesnek, ha korunk, minden ,szent', 's ker. kath. ősi hi-
tünkre emlékeztető dolog iránti ellenszenvéből. még a' ta-
gadhatlanul jó magyar és régi elnevezéseken is tul ád: hogy 
azokat nem-keresztényi eredetüekkel becserélve, a vallá-
sosság' színét még a' történeti néma emlékekről is letörül-
hesse. Illy sors érte az ősi Sz.-Gellérthegyet is; melly,mint 
nem rég értesitének a' hírlapok róla, a' budai város' hatá-
rába eső hegyek és völgyek' ujabb elnevezésének alkalmá-
val ,Kelembércz' nevet nyert. — E; névváltoztatás ellen a 
,Nemz. Ujs.'-ban nt. P a d o s János, sz.-fejérvári sz. széki 
jegyző ur, egy , a' névváltoztatás' tulajdonképeni szerzőjé-
hez, nagys. D ö b r e n t e y Gábor kir. tanácsos úrhoz inté-
zett ,nyilt levél' alakjában, ünnepélyes, és a' legtiszte-
letreméltóbb vallásos buzgalom szülte erélyű óvást tesz ; 
mellyet, t. írójának hazafias érzelmeiben osztozva, mi is 
jónak láttunk röviden megemlíteni ; már csak azért is , 
hogy kath. honfitársainkat, kik ez apostoli országban 
jött-ment idegenekül csakugyan nem tekinthetők, azon, 
nem csak ez egy esetben nyilatkozó — dekatholizálási 
procedúrára figyelmeztessük, melly a' ,szent' nevezetet, 
mint a' kath. egyházra, mindnyájunk' közös végczélja-, 
's az emberi legfensőbb élettökélyre emlékeztetőt, legna-
gyobb ellenségének tartva, azt az utszák, térek , hegyek' 
'stb. nevétől is *) szintúgy eltávolitni törekszik, mint az e 

*) így találkozunk már uton-utfélen ,István király' (,Szent Ist-
ván1 helyett) aláirásu képek- és szobrokkal ; 's rövid időn 
annak a' tagadhatatlanul rég ibb, Vajk nevezetteli fólcse-

névnek megfelelő valót az emberek' szivéből nagy részint 
kiszorította. —• „Sajnálkodva kénytelenittetem", irja a nyilt. 
levél' t. írója, „nyilvánítani, minő nagy volt meglepeté-
sem, midőn" (Buda városa' f. e. jun. 11-dikén tartott köz-
gyűlése' jegyzőkönyvének közzétett kivonatát olvasva) ,,a' 
31-dik pontra jutottam, melly azt mutatja: hogy egy 
régi d iszes , tiszteletteljes, 's nem csak a' magyar kath. 
anyaszentegyház-, hanem, a' kereszténység tekintetéből, 
az egész magyar nemzetre nézve emlékezetes 's tökéle-
tesen magyar hangzatu elnevezés, egy más, kevésbbé em-
lékezetessel , nem tudom minő okoknál fogva, fölcserél-
tetett. Ertem sz. Gellért' hegyét. És ezen pontra nézve, 
minthogy az Ugy, nyilvánítás által, a' közönségévé lett, 's a 
közönségnek joga van fölötte véleményét kimondani, bá-
torkodom nagyságoddal a' magam észrevételeit egész tisz-
telettel közleni. ítéletem szerint szent Gellért'hegyének Ke-
lembérczre leendő átváltoztatása igen szerencsétlenül sike-
rült : 1-ször azért, mert helytelen; 2-szor azért, mert szük-
ségtelen ; 3-szor azért, mert vallásos érzelmeket sértő. 
Ugyanis lássuk csak, minő okot hoz fül a' jegyzőkönyv 
ezen átváltoztatás támogatására ? A'jegyzőkönyv azt mond-
ja : „A' magyar megszállás óta e' hegynek neve Thuróczy 
II. r. 4 0 . fej. szerint mindig az lévén, t. i. Kelembércz, a' 
foglalás' emlékének föntartására, valamint több év' folytán 
már történt, — e' fölélesztett név használtatik." Igaz, hogy 
pogány őseink, Dunán történt átkeltök után azon fűidet, 
melly Budán alul elterült, Kelemföldnek nevezték, 's a' fö-
lötte levő hegyet is ; de azon gyászos esemény óta, meiy-
lyet Thuróczy épen a' 31-dik pont alatt érdeklőit helyen 
ekképen ir le: „Cumque ad praedictum portumvenissent" 
(Gerardus, lieztritus, Buldi et Benetha episcopi, et Zonuk 
comes, qui de civitate Alba egressi ducibus Endre etLeventhe 
obviam iverunt) „ecce viri impii, scilicet Vatha et compli-
ces eius, daemonibus pleni, quibus se ipsos dedicaverant, 
irruerunt in cpiscopos, et in omnes socios eorum, et la-
pidibus eos obruerunt. Beatus verő Gerardus episcopus, 
eos, qui se lapidabant, indesinenter crucis signo insignicbat. 
At illí, hoc viso, multo magis saovientes, impetum fecerunt 
in eum, et everterunt currum eius in rippam Danubii ; ibi-
que abstracto eo de curru eius, in biga positum, de mon-
te Kelenfeld submiserunt; et dum adhuc palpitaret, inpe-
ctore lancea percussus, super unum lapidem contriverunt 
cercbrum eius. Sicque gloriosus martyr Christi, ab aera-
mnis mundi huius,ad aeternambeatitudinemtransiit,"'stb.: 

rélését is szintúgy megérhetjük,mint megértük a' vele egy-
korú sz. Gellért' emlékének obliteratioját. Pedig, ha a 
Buda városának. 1686-dik évben, történt ostromoltatására 
emlékeztető ,Svábhegy' elég r é g i n e k tarlatott és emléke-
kezelesnek arra, hogy eddigi neve , föntar tassék \ ugy 
véljük, a' magánál Budaváránál is régibb Sz.-Gellért-
hegy nevezet is méltó a meghagyatásra. De hisz' illy neve -
ket nem is olly könnyű egy egész nép' szive- 's emlékéből 
kitöriilni, mint ezt némellyek hiszik. Sz.-Gellért' hegye azért 
széles Magyarországban, legalább a' kath. nép'szájában, 
Sz.-Gellérthegy fog örökre maradni; 's mi mindenkor ele-
gendőnek fogjuk tartani, ha e' nevezettel élve, á l ta la meg-
értetünk. Ha ki érteni nem a k a r , lássa. 
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és gróf Batthyány Ignácz erdélyi püspök (Sancti Gcrardi 
Episcopi Csanadiensís scripta et acta 3 5 0 . 1.), azután Ban-
zau Péter (Epitome Berum Hung. Ind. X.) és Chartuitius 
vita S. Stephani) és több más hazai és külföldi irók mun-
káikban följegyzettek ; a' keresztény magyarok ezen he-
gyet , a' most emiitett vértanúnak emlékezetére, kit bio-
graphusa,primus in Pannónia martyr'-nak mond, szent Gel-
lért' hegyének nevezték, és méltán. Bizonyságot tesz erró'l 
Paulus Jovius, korának történetében: „Möns praealtus ex 
adverso arci, urbique imminens, intercedente valló, atque 
fossato ita assui'gebat, ut media montis pars fastigium a r 
cis aequare.t, summo autem cacumine regiones, platcae, 
inferioraque tormentorum ictibus subjecta spectarentur. In 
eo templum erat divo Gerardo, a quo nomen ducit (mons) 
dedicatum, cujus nomen in pcstilentia rite invocantibus sa-
lutare esse, pictae imagines, et persolütis votis adpensa 
donaria cumulate testantur."(Lib. XXXIX. p. 4 4 0 . ) Es Kato-
na, azt mutatván meg, hogy a' szent Gellért' tiszteletére 
épített templom nem a' hegyen, hanem a hegy alatt állott: 
„Perperam igitur aliqui sentiunt, in ipso monte, qui prius 
Kolenfeld, postea S. Gerardi, llungarice Sz. Gellért'hegye 
dictus est, templum in ejus honorem surrexisse ; nec enim 
templi, sed castelli, a quo Germani Blogsberg eundem ap-
pellant, illic rudera hodic supersunt." (Hist. Prag. Hung. 
P. I. p. 3 2 7 . **) Miből csakugyan kitetszik, hogy a' ke-
reszténységgel honunkban, ugy szólván egykorú 's több szá-
zadokon át sértetlenül föntartott 's a' vallás által szentesi-
tett elnevezésnek, minden igaz ok nélküli megváltoztatása, 
helytelen ; ha csak azt nem akarjuk a régiebb pogány el-
nevezésnek isméti fölélesztése által, a' késő, adja Isten, a' 
mostaninál vallásosabb korral tudatni, hogy a' XIX. századbeli 
magyarok hajlandóbbak voltak a'pogányokhoz, mint a' keresz-
tényekhez. Másodszor mondám, hogy ezen névváltoztatás 
szükségtelen. Mi a' czél, mellyet a'ns. város általa el akar érni? 
A' jegyzőkönyv azt mondja: hogy a'foglalás'emléke föntar-
tassék. A' foglalás legszebb emléke az ország, mellynek polgá-
rai vagyunk, egész Magyarhon. A' Dunán történt átkelésnek 
emléke pedig azon terület, melly a' Dunával, várossal, Buda-
Örsre vezető országúttal 's Albertfals ával határos, 's Kelem-
földnek neveztetik; 's ez nem akadályoztatja,hogy a'kelemföldi 
bérez, valamint eddig, ugy ezentúl is szent G e l l é r t ' hegyé-
nek ne neveztessék. De a' mi legfőbb : ezen névváltoztatás 

**) Bokács kassai bíró, a' törökök által elfoglalt Budát, 1605-
ben. meglátogatván, az elpusztult városnak szomorú ábrá-
zolatát nyújtva, többi között igy ir (1. Katona, Hist. Crit. 
Tom. XXVIII. p. 426.): „Mox alteram ingredior arcem et 
in penitiorem arcem me intromitti pelo. Denegatur. ,Sub 
capitis poena sibi interdictum esse', custodes dicunt: sed ol-
faciebam, unde illae lacrimae. Per portam palatii magnili-
cas et egregias columnas inlueri licuit. Sed de monte S. 
Gerardi ante triennium a caesarianis occupati et pos-
sessi, vi tormentorum eadem parte admodum apparebat 
arcem esse perforatam." A' melly nevet a' török uralko-
dás sem irtott ki, azt valóban kár volna keresztényeknek 
eltörülni akarni. Szerk. 

sérti Magyarország' lakosainagy többségének vallásos érzel-
meit; mert egy ollyan történeti emléktől fosztja meg, melly 
iránt tisztelettel és kegyelettel kellene viseltetni minden, 
ha nem is katholicus, legalább buzgó keresztény léleknek. 
És épen ezen megsértett vallási érzelem sejteti velem és 
mindazokkal, kikkel még e' tárgy fölött szerencsém volt 
szólani, 's kiknek érzelmeit tolmácsolom, — hogy sz. Gel-
lért' nevének kitörlésére a' jegyzőkönyvben fölhozotton ki-
vül, még más ok is vezethetett. De egyelőre keserűek len-
ni nem akarván, föntartjuk magunknak azon jogot, hogy, ha 
igazságos és méltányos kívánságunknak ohajtott sikere nem 
lenne , akkor, a' midőn a' szükség ugy hozandja magával, 
félretéve minden tartózkodást, szóljunk nyíltan és leplezet-
lenül. Addig is nagyságodhoz, mint kinek bölcs belátása-
tudományos jártassága-, igazságszeretete-, méltányos gondol-
kodása-, s vallásos érzelmében megbízunk, fordulok egész 
tisztelettel és hajlandósággal : méltóztassék a' maga tekin-
télye és hathatós közbenjárása által a'nemes városi tanács-
nál kieszközölni, hogy szent Gellért'hegye eddigi nevezeté-
nek a' jegyzőkönyv'31. pontjában szándéklott 'saz ország' 
katholicus lakosaiban igen rossz hatást gerjeszthető, vala-
mint némiképen máig is gerjesztett megváltoztatása elmel-
lőztcssék, és ugy Bud t városa, mint az ország' egyéb vi-
dékein lakó polgárai, az érdeklett bérczet hivatalos ügy, 
mint köznyelven, tovább is szent Gellért' hegyének nevez-
hessék. Annál is inkább, minthogy az efféle elnevezések-
hez mindenkor bizonyos pietást szokott a' nép csatolni, 
mellyet ápolni kellene inkább, mint lerontani. Én őszintén 
megvallom, meg nem foghatom, miként történhetett, hogy 
azon választmány, melly néhány ovangelicus tanulónak sze-
retett tanára, néhai Vajda Péter iránt kitüntetett ragaszko-
dása' elismeréseül a' Tündérhegy alatti sziklát Vajdabérez-
nek elkeresztelte, a' magyar kath. egyház iránt még csak 
annyi gyengédség- és ügyelemmel sem viseltetett, hogy sz. 
Gellért'hegyének a 've le egybekapcsolt történeti emlék'fön-
tartása végett, eddig is mindenkor használt elnevezését sér-
tetlenül meghagyja. Hasonlítást tenni nem akarok ; de azt 
hiszem, hogy sz. Gellért s a' vele martyrkoszorut nyert 
vértanuk, kik a' keresztény hitnek Magyarhonban terjesz-
tése, 's a' népnek, korunkban kivált annyiszor pengetett ne-
velése és polgárosítása, 's az országnak azon időkben, mi-
dőn a' magyar alkotmányos élet még csak csirájában voitT 

tett igen fontos szolgálataik által, maguknak halhatatlan 
érdemeket vivtak ki, annyi tiszteletet legalább mégis igé-
nyelhetnének , mint némelly profanus költő és versíró ; 
ha csak ismét azt nem akarnók állítani, hogy Dalhon több 
mint Magyarhon. Egyébiránt nevezzék el a' Duna fölötti 
hegyormot Kelemföldnek vagy bárminek ; a' városi proto-
collumban ez ugyan állani fog, de sziveinkből azért ki nem 
irtja azon, a' keresztyénség' történetében igen nevezeted 
eseménynek emlékét soha sem, mellyről mondja Thuróczy 
„Tanta ergo multitudo clericorum et laicorum pro Christi 
fide eodem die martyrium pertulit, ut eorum numerus, Deo 
tantum et angelis sit cognitus." 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel.. 
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I s t en ' t i s z t e l e t é r ő l . 
I. 

Az ember Istennek legdicsőbb teremtménye. Sza-
bad akaratja- és szellemi felsőbbségének érzete, fölül-
emelik őt minden egyéb teremtett állatokon. Mi, kiáltó 
tételként, igazolja dicső rendeltetését ; melly egy felsőbb 
valóságnak elismerésében,'s az élettel együtt belénk ed-
zett , jelen, és leginkább jövendő boldogság utáni vágyban 
fenekük. És ki az közülünk, ki a' szivünkbe edzett tér-
mészét-, és a' religio' szent intéseinek ellenében, merész 
homlokkal gúnyolhatja ezen vágyat ? ellene szegülvén egy 
felsőbb valóság' elismerésének, és keblet dermesztő 
okoskodással feszegetvén az ég' titkait : mellyek az em-
beri értelemnek, e' földön, örökre homály-fedte mély-
ségek maradnak, s csak a' hittel párosult remény' is-
tenítő malasztjai. — Igaz, voltak, és lesznek is az em-
berek közt, kik, mint a' fölcsigázott és utat vesztett 
gondolkodás' tévelygéseinek áldozatai, nem vergődhet-
nek föl azon meggyőződésig, hogy : az alázatosság és 
kevélység, két olly ellentét, mellyek elkülönzöttségök-
ben soha össze nem forrhatnak ; következőleg, a' be-
lőlük folyó szempontok is, különböző végeredmények-
re szolgálnak kulcsul. 

Napjainkban, fájdalom ! alig van valami közönsé-
gesebb, mint olly emberekkel találkozni, kik minden 
religio, 's igy Isten nélkül, látszanak élni. — Elragadtatva 
a nagyszerű természet szépségei és csudái által, édes 
kéjjel élvezik ők annak jótéteményeit ; de keblök fol 
nem melegül ama' gondolatnál, hogy mindezek egy 
láthatatlan kéz' müvei, mellyek, utánozhatlan nagysze-
rűségükben, egy véghetetlen mindenhatóságot föltéte-
leznek ; mert kevélységük tulragadta őket az ennek el-
ismerésére vezető, higgadt értelmiség' határain; ' s a z -

MÁSODIK FÉLÉV. 

ért magukra nézve semmi megnyugtatót sem találva, 
sem a' teremtőjökhezi fölemelkedésben, sem hálájok-
nak írántaí nyilvánításában, — még kevésbbé a' tőlei 
függésben,—mintha önálló, 's minden isteni befolyástól 
ment, önképzetü lények volnának: gondolkodásuk és 
tetteik' zsinórmértékéül egyedül a' belsejekben uralko-
dó érzéki hajlandóságot veszik. Mi csuda ennélfog-
va, ha Istennek tiszteletében szükségtelenséget, azírán-
tai ész- és szivhódolatban pedig esztelenséget szemlél-
nek: ha a' szent szokásokat és vallásos ünnepeket, a' 
régi időkből hozzánk leszivárgott, 's megrögzött előíté-
letek maradványinak tar t 'ák? 

A' nem-hivés egy Istenben, 's igy a' köteles 
tiszteletnek megtagadása is, mindig az ész' kevélysé-
gének, 's a' sziv' romlottságának kifolyása. Az ember 
érzéki ösztöneinél fogva szabad, és független vágy len-
ni, 's vágy aihoz mért korlátlan életet élni ; azonban az 
Istenség' eszméje egy olly főre utal, a' ki parancsol, 's 
mint erre hatalommal bíró, egyszersmind engedelmes-
séget is föltételez ; a' religio tanai pedig zabolátlan 
vágyait korlátozzák. — Már, a' józan következtetés 
lánezolatánál fogva, ezekből kötelességek merülnek föl, 
mellyek az embert, a' religio' tanaihoz híven, Isten 
iránti t i s z t e l e t r e hangolják. S ezen igazsággal az 
emberi-nem' történetének minden lapjain találkozunk. 
Tudnillik már a' bálványozás' korszakában is, religio! 
setétségben botorkált embertársaink, az erkölcsi s 
anyagi világot több védistenség közt osztván föl, (jól-
lehet eme' fölosztás a' legdurvább észbeli hibák' halmazát 
tevé; mint azoknak volt következménye is:) mégis e' b a -
bonák' közepéből is, mindig egy mindenütt létező, minde-
nütt elnöklő,és mindent legfelsőbb akaratja szerint igazga-
tó Istenbeni hit, 's ehhez mért isteni-tisztelet' köteles-
ségére vont, az elhomályosított bár, de egészen még 
el nem vadult emberi ész, józan következtetést ; melly 
a' keresztény hit' fáklyájának meggyújtásával, nem 
csak meg nem szűnt, hanem inkább az emberi é r te-

1 3 
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lem- és szivhajlamnak méltóbb tárgyul szolgáló, Isten' 
végetlen méltóságához mért, illőbb hódolattá változott 
által. — Ugyanis ki ne érezné, hogy az ész, kifejtve, mi 
legyen az Isten ránk nézve, ugyanez által arra ismegtanit, 
hogy minőknek kell lennünk ő rá nézve? Az ész azt mond-
ja : létezik egy teremtő Isten, ki mindenhatóságának tel-
jében, mindennek, mi a' világegyetemben van, léteit 
adott : kötelességünk tehát neki azon létellel, mellyet 
tőle birunk, hódolni. Létezik egy mindent meg és föntartó 
Isten; ki bölcseségével mindeneket igazgat ; ki a' teremt-
mények iránti szeretetből, az ég' boldozatától kezdve le, a' 
legparányibb növényig, mindenre kiterjeszti gondvise-
lését : valljon annakokáért, midőn igy éltünket meg-
tartja, mellytől minden pillanatban meg is foszthatna 
bennünket, nem kötelességünk-e neki, minden percz-
ben, mellyben ez éltünket folytatjuk, megtartási jóté-
teményére megemlékezvén, ujabb és ujabb hálaérzettel 
hódolni? Létezik egy fő-törvényadó Isten, ki parancsol-
ván a' jót, és tiltván a' gonoszt, szent akaratját az em-
berek' belsejébe edzett lelkismeret által nyilvánítja ; 
mellynek hatalmas szózata kötelességünkké teszi : tör-, 
vényeinek engedelmeskedni, 's azokat valamint hajla-
maink-, ugy tetteinknek is szabályozóivá tenni; végre lé-
tezik egy, a' jövő életben mindnyájunkat tetteink sze-
rint megítélendő Isten, ki jutalmat szab a' jóknak, 's 
büntetést a' rosszaknak : valljon nem kötelességünk-e 
tehát, odamunkálni, hogy szennytelenül, és tiszta ön-
tudattal álljunk meg ítélőszéke előtt; nehogy vétkese-
kül találtatván, igazságának szigorát érezzük ? — Ezen, 
a' hiu kételyek' tömkelegéből szerencsésen kibontako-
zott véges ész által is elismert tan, bár különböző mér-
tékben, kétségkívül olly átalános mégis, valamint maga 
az emberi-nem ; mellynek némellyek által történt okta-
lan megtagadása, annál károsabb hatással volt 's van 
az emberiség' értelmi 's erkölcsi fejlődésére, minél bi-
zonyosabb, hogy az ezen tanból elvont kötelességek' 
megszivelése, és lelkismeretes teljesítése, a' kebel' 
nyugalmának, 's a' társas élet' biztos támaszának, két-
ségbe vonhatatlanul legbiztosabb kelléke. 

II 
Semmi sem bizonyosabb, mint hogy Istennek az 

ő teremtményeire szüksége nincsen ; mert önmagában, 
mint minden tökélyek' örök kútfejében találván föl 
boldogságát, irántai szeretetünk, 's hódolatunk által mi 
eme' boldogságot nem öregbíthetjük ; de viszont azok' 
megvonása által boldogtalanságát sem eszközölhetjük. 
Ugyanazért nem is boldogságának nagyobbitásaért akar 

az Isten tőlünk tiszteltetni ; mert nem földi uralkodó ő, 
nem egyike a' véges embereknek, kik alattvalóik' sze-
retete és gyülölsége által majd kedvesen, majd ismét 
kellemetlenül érdekeltetnek. Azonban ő maga a 'vége t -
len bölcseség és igazság lévén, mindazt szükségkép 
megkívánja és sürgeti, mit a'józan ész követel 's hely-
ben hagy; ellenben mindazt kárhoztatja, mi vele el-
lenkezik. Különben is, a' dolog' lényegében fekszik, hogy 
az alkotmány alkotójától függjön ; 's hogy az Isten vala-
mint mindennek' kezdete, ugy egyszersmind mindennek 
végczélja is legyen. És ha lehetetlen magától megta-
gadni azon tulajdonságot, miszerint ő minden létezőnek 
teremtője legyen ; ugy lehetetlen minket is annak elis-
merésétől fölszabaditni, hogy mi teremtményei, 's igy 
iránta a' hódolat és engedelmesség' kötelékeivel lebi-
lincselt szolgák vagyunk. Er re neki minket nem-kötelez-
ni lehetetlen; mert hiszen nemszünhetik meg Isten len-
ni. Azután, az emberiséggel egykorú annak elismerése, 
hogy a' szeretet , hála és tisztelet' jelei meg nem ta-
gadhatók attól, ki azokra méltó és érdemes. Mennyi-
vel magasztosb értelemben szükségeltetik ennélfogva 
a' fölhozott erkölcsöknek nagyobbszerü, 's valódi szent 
pietással alkalmazott foganatosítása ott, hol ezeknek tár-
gya maga az I s t e n ? — B i z o n y á r a az emberi mivelődés' 
történetének lapjain még a' busitó árnyéklatok is csak 
ezt bizonyítják, a' fölhozottaknak tévesztett alkalmazásá-
ban ; mert íme, milly sok, a' pogány ó-korban uralko-
dott, féktelenségek hárittatnak el, még a' kevésbbé 
müveiteknél is, és mennyi fogalomzavar szüntettetik 
meg a' műveltebbeknél, az Istenség felőli helyes fogal-
mak , 's az irántai tisztább tisztelet által ? — Csudá-
landó az emberi társaságnak olly különböző elemek-, na-
gyok- és aprók-, tudósok- és tudatlanok-, erősek- és 
gyengékbőli összeillesztése; mellyek daczára azon külön-
böző rangfokozatoknak, mellyek a' polgári körben olly 
meszsze eltávolító vonalokat vetnek közbe, az emberek' 
egymáshozi viszonyaira vonatkozólag, az Isten' tiszteleté-
nek ernyőzete alatt, az egyházi körben kiegyenlítő-, 's bé-
kéltetőleg összeforrnak. Innen fejthetők csak meg a' va-
lódi erkölcsiségnek magasztosb példányai ; innen a' szo-
rongattatott sziv- és sebzett kebelnek égi megnyugta-
tása. És valamint Istennek tisztelete által az irántai va-
lódi ajtatosság, ugy hasonlóan az embereknek egymás 
iránti kölcsönös becsülése és szeretete is ez által moz-
dittatnak leghathatósabban 's csaknem kizárólag előre. 

Nem jelelhetne ki senki magasztosb látványt, mint 
egyesülését az olly különféle indulatu és sorsú embe-
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reknek, kik mintegy megfeledkezve azon állásról, mely-
lyet a' polgári társaságban elfoglalnak, az Isten' tisztele-
tére emelt házakban egybeseregelnek ; 's mint valamelly 
messzeágazó családnak tagjai, a' közös atyát, egyaránt 
tisztelik: kérelmi, vagy hála-adójokat elébe terjeszten-
dők. Ez által az emberi fajnak közös rendeltetése a' 
legérzékenyebben igazoltatik; a' nélkül mégis, hogy a' 
kölcsönös alárendeltség, mellyet az álladalom' boldog-
sága föltételez, általa meggyengítetnék. Sőt inkább 
megerősíttetik az, és védetik általa. Mert alig képzelhető, 
hogy találkozzék ollyan, ki kedvező születési, vagy más 
körülményeknél fogva, sokak fölébe emeltetvén, szivét 
megkeményítse azon alárendeltek' ellenében, kikről hiszi, 
hogy hozzá hasonló teremtmények, 's kikkel Istennek 
tiszteletében szive egyaránt fölmelegül ; 's ezt annál is 
inkább, minél több okot szolgáltat a' religio és nyilvá-
nos isteni-tisztelet arra, hogy mindenki megemlékezzék 
a ' jövendőről. Tanulságos ama' tapasztalás, hogy a' 
melly mértékben nevekedik, vagy fogy valakinél az Is-
tennek tisztelete iránti hajlam, olly mértékben neveke-
dik, vagy fogy az embertársak iránti munkás szeretet-
nek is kifejlődése. S végre is csak az válhatik min-
denkire nézve megnyugtatóvá, mit az Istenség' ma-
gasztos eszméjének fölfogása után, szivérzelmeinek föl-
lángolásában határoz, cselekszik és tür. 

De ha ezek megnyugtató öntudattal derítik is föl 
az embernek belsejét ; ha tagadhatatlan is az, hogy a' 
valódi tisztelet az ész és szív' öszhangzó hódolatán fe-
nekük ; ha minden kétségen fölül áll is, hogy e' szerint 
a' legmagasztosb külső csillogások is csak hiu fitogta-
tásokká aljasulnak ott, hol ezeknek alap-indokát az em-
ber' belsejében elömlő érzelem'tisztasága nem szente-
síti : azért mégis, ki a' külső isteni-tiszteletet végképen 
mellőzni akarná, félreismerné az emberi természet' 
szükségeit. Mert valljon ama' számos, Isten' dicsőíté-
sére emelt, roppant egyházi emlékek, egyebek-e, mint 
az emberi természetnek külsőleg is nyilvánuló csatla-
kozása azon tisztelethez, melly Isten iránt belsejében 
lángol? Hallgatunk a' költőknek szavakba öntött, 's a' 
művészeknek megtestesített szivömlengéseiről ; de mi-
dőn semmi népfaj sem állapodott meg pusztán a 'belső 
isteni-tiszteletnél (melly különben is azon jótékony ered-
mények' előidézésére, mellyeket fonebb emliténk, elég-
telen volna), annyi századok' elfolyása alatt, volt legyen 
az müveit vagy műveletlen: kénytelenittetünk bevallani, 
hogy mind az emberi-nemnek vallásos kifejlődése, mind 
a' józan ész, mind pedig az emberi természetnek ezer-

félekép nyilvánuló hajlama, az Istennek nem csak bel-
ső-, de külsőleg is nyilatkozó tiszteletét, 's illy hódolatot 
sürget. Mike Antal. 

M I S E É N E K . 

Bold, szűz Mária' ünnepein. 

A' mise' kezdetére. 
( , E g e k ékes sége , fö ldnek d icsősége ' ' s t b . szer int . ) 

Áldjuk I s tenünket ; nyissuk fel szívünket 
Magasztalására jóságának ; 

Hogy szűz Mária l e t t , minden szüzek felet t 
Kiválasztott anyja s z e n t Fiának ; 

S szent Fia á l t a l , pártfogásával , 
Nekünk is anyánk le t t a' szűz anya. 

Óh Istennek örök nagy irgalma'. 

Azér t áldozattal , buzgó hódola t t a l 
Jövünk a' szent ol tár1 zsámolyához , 

Hol I s t e n ' kegye lme, ' s a ' szent szűz' k é r e l m e 
A' megtérő szivre ú j áldást hoz. 

Óh hagyj r é sz t v e n n ü n k , édes I s t e n ü n k ! 
A' szűz anya ál tal kegyelmedben ; 

Ébrcszsz bűnbána to t te lkeinkben. 

Az angyali énekre. 
(.Máriát d i c sé rn i ' ' s tb . szer in t . ) 

Dicsőség , imádás a ' jó Is tennek ! 

Hogy Máriát ad ta az embereknek , 

Kik oltalma mel le t t hozzá t é r j enek . 

D ic sőség , imádás a ' jó Istennek ! 

Evangéliumra. 
(,Mária '. jó íze t é r zek ' ' s tb . s z e r i n t . ) 

Meg tes t e sü l t örök Ige ! le lkeinknek Udvessége ! 
A' mire te taní tot tá l ' s példát a d t á l , — 

A d d , hogy m e g ő r i z z ü k , mint anyád : 
Tanításod' minden szavát . 

Hiszek-egyre. 
( ,Bús szivemnek nagy öröme' ' s t b . szer in t . ) 

Az igaz hit' szent vi lága Fiad által j ö t t vi lágra , 
J é z u s Krisztus' szűz anyja ! S ö lön h i t ed ' jutalma. 

Mária1 , hajnali cs i l l ag! Te utánad jö t t fel a' n a p , 
Üdvösségünk ' napfénye , Jézus, le lkünk ' r eménye . 

Föláldozásra, 
malaszttal t e l j e s sz. szűz ' s t b . szerint.) 

E z oltáron híveidnek t iszta áldozatja van , 

ü d v e z i t ő Jézus Krisz tus ! Nézz arra i rga lmasan ; 

Te szerezted , s z e n t kereszted 

És halálod által , azt . 

Óh ne nézzed , kegyes J é z u s ! vé tke inknek t enge ré t , 
De keresz ted ' és ha lá lod ' véghete t len é r d e m é t ; 

Csak ez adha t bizodalmat 
Ébredő le lkeinknek. 

Érdemedhez vedd anyádnak buzgó k ö n y ö r g é s e i t , 
Kit malasztod o l t a lmunkra olly nagy d icsőségbe v i t t ; 

Kériink engedd , hogy kegyelmet 
Nye r j en így ez á ldozat . 

Adj ma lasz to t , hogy szen t véred ' drágalá tos c seppe i , 
És örök-szüz szen t anyádnak pártfogó kérése i 

Megtérésre, ü d v e s s é g r e 
Vezessék lelkeinket. 

1 3 * 
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Az első csenditésre. 
( .Dicsértessél óh Mária1.' ' s tb . s ze r in t . ) 

Az ég m o n d j a : Szent az I s t e n ! A szív z e n g j e : Szent az I s ten! 
Az egész világ velünk — z e n g j e : Szent vagy I s t e n ü n k ! 
Mondjuk angyal-tisztasággal , Mária' buzgóságával : 
Te szent v a g y ! te szent v a g y ! Örökre szent vagy I s t e n ! 

Áldassál földön, égen ! Tarkányi. 

- m ^ m -

K i v o n a t o k 

Stolberg Zsófia grófnőnek, gróf Stolberg Leopold' nejének 
egy schweizi paphoz intézett leveleiből. 

V. Betegség és halál. Egyház és protestantismus. 
Sondermühlen, mart. 25. 

Sietek ön' kedves levelére válaszolni ; mivel az ön', 
szeretetet 's jámborságot lehelő levelei mindenkor jól es-
nek szivemnek : lelkesítik azt és megörvendeztetik. Egy 
szózat az nekem, szeretett otthonomból, az istenesség' or-
szágából, hol az Istent és Krisztus Jézust olly módon ke-
resik és szeretik, melly előttem érthető, olly uton, mellyen 
én Isten kegyelméből szinte haladni kivánok. Óh milly szép 
leend a' mennybeli haza, hol a' szeretet' hangjainak zen-
geményét a' kedély' hangzavara nem háboritandja meg ! 

Hogy Isten önt, igen tisztelt drága ur ! nem vevé még 
föl e' hazába, megörvendeztet; nem ön' tekintetéből: mert 
ön, ugy hiszem, készen van az útra; ugyanis hol a' fődo-
log rendben van, ott Isten' irgalma és Krisztus Jézus' ér-
demei segitik a' kisebb pogyász' rendbehozását: de hivei, 
barátai és sok mások miatt, kiknek e' sokszor elhagyatott 
életpályán vigasza, példája 's enyhítése, — ezek miatt ör-
vendek. És azután, az élet' éveit is irgalomból adj i az Isten, 
hogy kegyelme által annál biztosabb legyen üdvességünk. 

Sokáig éltesse még önt az Isten, és takarítsa be az-
után , mint az érett gyümölcsöt, csűrébe ; mert ha a' gyü-
mölcs érett, gyöngéden hull alá a' kertész' kezébe. Imád-
kozzék addig is érettünk, különösen pedig érettem, hogy 
híven használjam azon éveket, mellyeket Isten élnem en-
gedend ; hogy elfogadhassam, mit szeretete nekem készí-
tett; hogy levetkeztessem előbb, hogysem az élet' végórá-
j a — előbb vagy utóbb,—'ütni fog számomra. Ah! senki 
sem tudja, miből kell elébb kivetkeztetnie, hogy méltó le-
hessen az Istenneli egyesülésre. Csak a'fájdalmon, mellyet a' 
levetkeztetés okoz, ismerjük meg gyakran először, hogy 
milly sok az, a' mihez ragaszkodunk, 's a' miből már ki-
vetkezettekül hivők magukat. Ezt én naponkint tapasztalom. 

Nekem ugy tetszik, hogy egy protestánsnak, ha 
nem olly szerencsés, miszerint Krisztus Jézus' anyaszent-
egyházához visszatérhessen, nem igen lehet rossz néven 
venni, ha községétől e l s z a k a d ; hisz' erre szintannyi joga 
van, mint Luthernek és Calvinnak volt, kik szinte embe-
rek valának, mint ő. 

Különös kegyelem kell hozzá, hogy valaki az ifjúkor, 
megszokás és nevelés' előítéleteiről lemondjon, 's a' ke-
vélység' kötelékeit, mellynek sokkal jobban tetszik a' pro-

testantismus' szellemi szabadsága, vagy helyesebben: fékte-
lensége , szétszaggassa. Nekem ugy tetszik, hogy csak a' 
katholicus szabad ; mert egyedül csak ő hódol, meggyő-
ződése szerint, az Isten' szellemének. A' gyónás és áldo-
zás neki közvetlen érintkezés Istennel, Krisztus Jézus ál-
tal, hitünk' kezdője 's befejezője által ; közvetlen viszony az-
zal, ki utunk, igazságunk, életünk, szeretetünk és minde-
nünk. De mindez csak az egyházzali egyesülésben lesz 
előttünk világossá. Meddig protestáns valaki, részben leg-
alább, ezekben csupa emberi tételekre talál, mellyeknek a' 
szabad kedély meg nem hódolhat, meghódolnia nem sza-
bad. Azokat fogadja el az ember, mik neki tetszenek; 
's így a' hit' alázatossága elvesz ; és ekkép eltávozik az 
anyaszentegyháztól, a' helyett, hogy ahhoz közelednék. 

Hány dicső lelkek maradlak és maradnak fogva, midőn e' 
ponthoz jutottak, tudnillik a közönséges anyaszentegyházróli 
nézethez ! Nézethez, melly öntudatlanul is, hízeleg természe-
tük- és kényelmüknek, 's őket mindazon áldozatoktól is 
fölmenti, mellyekkel az anyaszentegyházba jutás mindenkor 
össze van kötve. így járt Claudius, igy Terstgen, és így 
sok mások ; s igy járnak naponkint tévelygő atyánkfiai is. 

Sokat tesz azon gyakori botrány is, mellyet sok katho-
licus ád, gépies vallásossága, vagyis inkább vallástalansága 
által, az egyházi szokások' megtartásában, a' világias és föl-
dies élet' követése mellett. Ugyanazért, benső sajnálattal 
viseltetem minden protestáns, és valódi nagyrabecsüléssel 
minden, közütlük találtató istenes egyén iránt. Ugyanazért új-
ra meg újra bámulom az Istennek, férjem 's irántami ir-
galmát ; ki akkép rendelte, hogy hét évi ingadozás és na-
ponkinti nehéz küzdelem után, a' meggyőződés' perczene-
tében épen katholicus országban, Münsterben valánk ; hol 
azonban mind a' mellett, csak több heti próba után véte-
ténk föl az egyház' kebelébe. Akkor jön az egyházzali egye-
sülés' áldása; akkor járul hozzá a'kenetesség és kegyelem, 
melly az ezzeli egység- és szentségekkel van összekötve, 
's a hit mindinkább akkor képzi magát—midőn az ember 
nem egészen hütelen és nem egészen ellenkező... Bocsánat 
e' kitérésemért, 'stb. 

VI. Stolberg' családja. Egyház és protestantismus. 
Jun. 13. 1819. 

Bármi csekély is reményem hozzá, hogy önt ez élet-
ben láthassam, mindenik levele neveli azon buzgó vágya-
mat: önt megismerhetni. De ha nem láttuk is egymást szin-
ről-szinre, ismerősek vagyunk mi, és közelebb állunk egy-
máshoz, mint sokan, kik naponkint látják egymást. És itt 
is áll, hogy : a' szellem az, a' mi elevenít. Azonban, a' látás 
mégis kedves valami, 's a' hitet szeretetre indítja. 

Örvendek, hogy három hónap múlva, ha Isten ugy 
akarja, három fiam önt meglátogatván, meglátandja. A' leg-
idősb juliusban leend 2 2 éves, a' második februarban volt 
2 0 , a' harmadik augustusban leend 19 . Ez utóbbi augus-
tusban hágy el bennünket; hogy utazása után tanulmá-
nyait folytathassa. Kiválólag kedvencze ő férjemnek, és ne-
kem is; de hiszen mind a' három kedves. Isten' kegyel-
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móből keresztényileg hívek ők ; katholicusok, tiszták és 
romlatlanok. Mindeniknek közülük meg van a' maga viada 
la, mindeniknek tulajdon veszedelme ; de van mindenikben 
valami jó és szeretetre méltó is: miért Istennek nem ad-
hatunk elegendő hálát. Vezérelje, oltalmazza és tökélete-
sítse ezentúl is őket ő szent fölsége. 

Imádkozzék érettök tisztelendő ur ! Hogy mind a' hár-
man Istenéi legyenek, nem a' világéi. A' legidősbnek Ca-
jus, a másodiknak Leopold, a' legifjabbiknak Alfréd a' neve. 

Ezen utazás után a' legidősb vissza jön hozzánk. De-
rék ifjú ; ki egy táborozásban, és három, az egyetemnél 
töltött évek alatt, kiállotta a' próbát. Mind a' hárman birnak 
valamit az atyai vonásokból ; de tulajdonképen még sem 
hasonlít egy is hozzá. — Miként ön, meg vagyok én is 
győződve róla kedves ur, hogy a' tőlünk különvált bará-
taink igen gyakran megbotránkoznak bennünk, még akkor 
is, midőn arra okot nem adunk; 's hogy köztük a kevély-
ség' szelleme uralkodik, melly az igazságnak útját állja. 
Számtalanoknál adja magát ezen eset elő. 'S hogy is ne 
uralkodjék ott az elme' kevélysége, hol a hit iránti hódo-
lat ismeretlen; vagy pedig ostobaságnak kiáltatik ki? S 
mégis napról-napra világosabb lesz előttem, hogy ezen hó-
dolat egyedüli föltétele a' keresztény alázatosságnak ; 's vaj-
mi sok eled föl ezen alázatosság által kedélyemben ! De sok 
protestánsoknál, emberileg szólva, valóban leküzdhetlen aka-
dályai találhatók a' katholica hitnek. A' szokás hatalma, az 
ifjúkori benyomások, azon meggyőződés, hogy nálunk mo-
gorva babona uralkodik, és mindaz, mi őket tőlünk elkülö-
níti, nem egyéb, mint emberi koholmány és papi csalárd-
s á g : — meg nem engedik , hogy önmaguk visgálódjanak ; 
vagy ha vallásosak, akkép alakítják kereszténységöket, mi-
szerint elhitetik magukkal, hogy Krisztustól szakadnak el, 
hahogy az anyaszentegyházba térnek vissza. — Ők máskép 
nem láthatnak; visgálódásra nincs elegendő képességük, és 
Istent e' részbeni megvilágositásért n e m k é r i k : azon hie-
delemben , hogy isteni világosságban élnek. A' keresztény 
hit' egyéb pontjaira nézve, gyakran önmagukat megszégye-
nitőleg tartanak velünk; de nem férhetni hozzájok. Isten 
ismeri egyedül az utat szivökhez ; 's ha hittel és. alázatos-
sággal birnak, az az ő kegyelmének ajándéka. Fiatal katho-
licusokra nézve veszedelmes lehet társalkodásuk ; de ko-
runkban ez el nem mellőzhető : ugyanazért Istenre bízandó. 

Ezen tiszteletre, gyakran szeretetre méltó protestán-
sok, ollykor valóban szigorúan ítélnekmeg bennünket; annál 
szigoruabban, minthogy egy bizonyos itéletbeni s z e r é n y -
s é g , melly az alázatossággal szokott párosulni, jobbára is-
meretlen előttük ; 's hitünk és szokásaink' szellemét nem 
ismerik, föl nem foghatják : miért is lehetetlen azokat ne-
kik megriiagyarázni, hacsak Isten nem szól szivökhez, s nem 
készíti el az utat hozzá. Ah, egyedül csak ő képes ezt tenni ! 
Miért is egyedül az i m á d s á g az gyakran, mi hatalmunkban 
áll. Nem látjuk-e ugyanezt, sok katholicusoknál is, csakhogy 
más alakban? A' szokás' hatalma, az ifjúkori benyomások, 
szinte nem ennyire munkálnak-e náluk Jézus Krisztus'szel-
leme és parancsainak szelid igája ellen ? ük pedig birtoká-

ban vannak egyházunk' kegyszereinek; bennök léteznek 
egynémelly ifjúkori benyomások, mellyek által vezéreltet-
hetnek ! 

Mi egyházunk' némelly gyakorlatait illeti, mellyek 
babonának tartatnak, e részben az én vélekedésem az, hogy 
az illy gyakorlatokkal sok visszaélés követtetett el ; kellőn 
túli becs tulajdoníttatott*) azoknak; és egyesek l e h e t -
nek azon tévedésben, mintha az illyen gyakorlatok által 
a' bünt ismét jóvá lehetne tenni, vagy pedig a rossz szo-
kásokért, gyökeres javulás nélkül is bocsánatot nyerni. De 
ez csak v i s s z a é l é s ; nem pedig maga a' dolog. És én 
szerencséseknek tartom mindazokat, kik Üdvezitőjök irán-
ti eleven hitökben, jámbor egyszerüségökben,. az egyház 
által helyben hagyott külső gyakorlatokkal nyilvánítják, ele-
venítik és nevelik ezen hitöket. Életemnek csak 36-dik 
évében lettem kathoiicává; 's naponkint érzem, hogy ne-
veltetésem és az előbbeni elmulasztások milly erővel hat-
nak rám ; 's miként terhel egynémelly benyomás, mint 
tartóztat soktól belső- és külsőképen vissza, mit jónak is-
merek , és a' minek gyümölcsét azon jámbor lelkeken 
szemlélem, kik gyermekségök óta Krisztus Jézus' egyhá-
zához tartozván, a' külső kötelékek által, 's mindenkor, 
fenyíték alatt és kegyelemben voltak.Szivből becsülöm tehát, 
sokszor némi benső szégyennel, a' szeretet és hit' minden 
kifejezését; de azt sem tagadom, miszerint, ha olly embe-
rekkel élnék, kik ezen gyakorlatokat fődolog gyanánt vé-
vén, eszköz helyett czélul tartanák; kik azt hinnék, hogy 
az illyszerü gyakorlatok által az egekbe juthatnak : sokszor 
megbotránkoznám, valamint másokat is sokszor megbotrán-
koztatnék. 

Csak egy lehet a' czél, tudnillik : szeretetben, Krisztus 
Jézus által Istenben, egyesülhetni. A' többi mind csak eszköz : 
anyaszentegyháza, sőt a' szentségek is azok, mellyek által 
önmagában részesít bennünket, szegény bűnösöket. Ez előt-
tem olly világos, mint hogy kétszer kettő négy. 

Különfélék tehát az eszközök az ajtatosság' ápolásá-
ra, valamint különfélék az emberek' szükségei ; 's ha íste-
nességünket előmozdítják, ha azokat az egyház helyesli : 
valljon miként szólhat azok ellen egyes ember ? — De ha 
végczélunkat elrejtik előlünk, ha akadályokat tesznek kö-
zénk és az Isten közé : akkor már nem jók ; 's az jó, mi-
ben a' jóakaratuak ellene vannak; másról pedig nem szó-
lok. Nekem példának okáért, a' rózsafüzér, érzékeim' 
korlátolására, 's egész valómnak Istenhezi fölemelésére, se-
gítségül szolgált ; fölfogom tehát annak hasznát. Ismerek el-
lenben istenfélő embereket, kik ellene vannak; 's ekkor ör-
vendek, hogy Isten az ő végetlen szeretetében igen is jól 
tudja mindenkinek szándékát ; csak azután alázat- és hitben 
keresse őtet. 

M e g b o c s á s s o n h o s s z ú l e v e l e m é r t , s ha v a l a m i 

fonákul van benne irva. írása közben sokszor szakittattam 
félbe, és el sem olvashattam. Tartson meg szeretetében 
bennünket, szeretett és igen tisztelt barátom ; 's emlékez-

*) Némellyek által tudnillik. Szerk. 
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zék meg rólunk az Ur előtt a' sz. mise-áldozatban. Kérje 
őt, hogy bennünket és tizenhárom gyermekeinket, mint sa-
játít megtartson. 

VII. A' jóakaratuak' tudatlansága. 
October 6. 1817. 

Ilogy isteni félelem tartja föl egyedül a' házat, 
azt én szilárdul hiszem és föltételenül; 's valójában e' nél-
kül minden tudomány kevesebb a' semminél. De a' tudat-
lanságnak is meg vannak, a' különben istenesen nevelt gyer-
mekeknél, káros következményei : mind magukra a' gyer-
mekekre nézve, kik e' miatt igen könnyen aljas társalgásba 
keverednek és alacsony magaviseletet vesznek fül ; mivel 
a' jobb és nemesebb érdektelen előttük ; mind pedig a' jó 
ügyre nézve, mellyet sem szóval, sem cselekedettel védel-
mezni nem tudnak. Valóban igen g jákran lön a' győzede-
lem elleneinké, csak azért, mivel 1 ..uők közöttünk nem 
valának, kik isteni erőben, 's különben hasonló fegyverrel, 
léphettek volna ki annak védelmére. 

VIII. Stolberg' halála. 
A' gondolatok, (mellyeket ön idecsatolva veszen) 

véghagyományai szeretett férjemnek; mellyekkel ő ugyan 
megelégedve nem volt, de sokaknak valóban áldásul szol-
gálandnak: mert azok egy olly istenfélő 's alázatos szívből 
folytak, minő kevés van; és ismételt imádság nélkül soha 
sem írattak. Ezt egy második, be nem fejezett kötet köve-
tendi. A szív fájdalmasan illetődik meg ama' gondolatnál • 
„Utolsó volt !" Óh milly puszta, milly üres helye ! . . . Sze-
retett férjemről senkinek sem lehet képzelete. Mert ő nem 
volt ollyan, mint mások; ő központositá magában azokat, 
mik másokat egyenkint tesznek nagyokká, szellemben, szív-
ben, gondolkodásmód' nemességében, kedélyben, nyájas 
szeretetreméltóságban. A milly áldottak müvei , szintolly 
áldott a' kútfő is, mellyből a' gazdag folyam eredt ; de még 
sokkal tisztább, sokkal gazdagabb. 

IX. Philosophiai formák. 
Sondermiihlen, febr. 11. 1823. 

Az örök igazságnak nem szabad az idő' formái-
hoz, a' változékony és mulandó philosophiáéhoz szabva len-
n i e . — Valljon szeretett férjem' ,Religiotörténet'-e volna-e 
olly magasztos, olly szivreható, 's félreismerhetlenül fel-
sőbb vezérlet alatt írott, ha nyelve kevésbbé volna egysze-
rű és nemes? Nem lehet azt, ugy tartom, olvasni, a' nélkül, 
hogy azon gondolat ne hatná meg az embert, miszerint az 
létezend, 's áldást hozand akkor is, midőn a' most legol-
vasottabb iratok is feledékenységbe merülendnek. 

Bocsásson meg őszinteségemért ; de én olly erősen meg 
vagyok róla győződve, hogy a' mai philosophiai forma any-
nyira ellenkezik az igazsággal, miszerint meg nem tartóz-
tathatom magamat, hogy ezt meg ne irjam önnek. Nagy bi-
zodalommal viseltetem barátsága és keresztény szeretete 
iránt. 

X. Kedély és philosophia. 
Sondermiihlen, april 26. 1823. 

Most az ön', nekem igen becses levelére került 
a' sor. Köszönetemet nyilvánítom önnek nézeteim' megczá-

folásáért. Jósága jobban megindít és szégyenít engem, hogy-
sem kibeszélhetném. Én nem tagadom, hogy boldognak tar-
tom azon kort, mellyben a' szivek, sz. hitünk tanai' egy-
szerű hirdetésének nyitvák. Azt is nyilvánítanom kell, hogy 
minél mélyebben nyitott ennek rést Isten' kegyelme, előbb 
egészen elvadult kedélyembe, annál inkább meggyökerez-
tek ezen üdvezitő tanok is bensőmben ; annál inkább von-
zott az egyszerű kifejezés ; és egyedüli ajtatossági köny-
veim : Kempis Tamás, salesi Ferencz és ollykor Feneion. 

Az evangelium, kiválólag pedig Üdvezitőnk' beszédei, 
meghatók mindenkor, még hideg, sivár szivemre is, midőn 
a' világ unalmas gondjaival, durva fájdalmi válás hiába való 
mulandó élvezeteivel elnyomták azt, és Üdvezi tőmet elrej-
tik előlem. Ezt philosophiailag-vallásos mű nem képes esz-
közölni, minden bizonyítványaival együtt. De távol legyen 
tőlem, hogy ezen fogyatkozásomat mérvesszőül állítsam föl; 
sőt meg vagyok róla győződve, hogy illő m é r t é k k e l 
és b ö 1 c s e s é g g e 1 használva, jelenleg a' philosophiai 
forma szükséges fegyverré lön a' hitetlenség' legyőzésére ; 
csakhogy ne legyen ollyan, mint Saul' fegyverzete Dávid-
nál, ki Goliathot tulajdon erejével is legyőzhette. Ezt teszi 
pedig a' philosophia a' maga formáival, midőn többnek tart-
ja magát puszta vehiculumnál a hit' igazságainak előter-
jesztésében. IIa többet tart maga felől, ha a' philosoph fö-
nebbi álláson véli magát lenni, mintsem a' szellem, melly 
egész szivéből, szeretet- és hűségben ragaszkodik Üdvezi-
tőjéhez, 's magát minden philosophiai formák nélkül odaadja: 
akkor ugy tetszik előttem, mintha veszedelemnek volna ki-
téve, hogy a' homályban magát és tanítványait az igaz is-
tenesség üdvezitő ösvényéről eltávolítja. 

Ehhez hasonlót már mondhattam önnek, 's talán most 
is rosszul fejezém ki magamat. A' philosophiai bizonyítvá-
nyok és formák, ugy tetszik nekem, hahogy a' philosoph, 
ki azokkal czáfol, keresztény életmódot követ, és igyekeze-
te meg vagyon Istentől áldva, az észt meggyőzhetik ; de 
a' h i t ' helyébe azért, ugy tartom, nem léphetnek. És eb-
ben rejlik a' tévedés, mellyet én veszedelmesnek tartok. 

Kovacsóczy István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 

(Kinevezés.) Oes. 's ap. kir. fölsége R a c h Ferenczet, 
Sopron városa'plébánosát, az ottani társas-káptalanhoz ka-
nonokká kinevezni legkegy. méltóztatott. (Bud. Hir.) 

(Névváltoztatás ) Ő es. 's ap. kir. fölsége nt. E x n e r 
Ádám alesperes- és a' nagyváradi püspöki főtanodában hit-
tudományi oktatónak, hogy eddigi nevét ,Gyulafy' -ra vál-
toztathassa, kegyelmesen megengedni méltóztatott. 

— Ő es. 's ap. kir. fölsége S z m o l l i k Károly balassa-
gyarmati plébános' vezetéknévének ,Imády'-ra változtat-
hatását kegyelmesen megengedni méltóztatott. (Nemz. Ujs.) 

(Egyházi ünnepély.) Épen akkor, midőn legsűrűbb fo-
hászok merülnek föl a' vallásos érzelmű kebelekből, panasz-
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kodva a' jéghideg vallástalanság' közönséges eharapodzása 
fölött: épen akkor támaszt az imádandó isteni gondviselés 
olly buzgó férfiakat, kik a' méltatlanul megvetett és elha-
nyagolt vallásosságra hevülnek ; épen akkor, mikor legpaj-
zánabban ló'dözi a vallástalanság erkölcs- és lélekvesztő 
nyilait: épen akkor zúzatnak szét legcsudálatosabban, a'föl-
ébredt hitbuzgalom' hatalmas paizsába ütközve. Ezt tanú-
sítja a' következő esemény is. E' nyáron t. Ó c s k a y Ká 
roly muthi kasznárt, hivatalos dolgai ns Somogy megyé-
ben kebelezett Igal mezővárosán vivék keresztül ; mellynek 
végén egy összetört keresztfát látott a' földre terítve : mi-
dőn is az erre utazott, egészen idegen férfi, kit semmi ér-
dek sem kötött az igali lakosokhoz, üdvességünk' eme' 
szent , 's az idő' viszontagságai miatt romba dőlt jelének 
szemléletére, az irántai szeretet' hevében tüstint eltö-
kélé, hogy a' kidőlt kereszt' helyébe egy újnak, még pedig 
tartósabb anyagból készítendőnek föiállithatása végett, an-
nak alaptőkéjéhez 5 0 v. forinttal járuland: melly összeget 
a' tisztelt ur, illy tartalmú irat' kíséretében, a' helybeli plé-
bános urnák által is küldött: „Keresztényirészvéttel karol-
va föl ezen elhagyatott kereszt' szomorú ügyét, azonnal 
azon buzgó eszme ébredt föl bennem, hogy az üdvessé-
günk' jelképét e', már szentesitett helyen, ha alaptőkéje nem 
volna, újra fölállítani, mi szép , mi üdvességes tény lenne ; 
ha pedig van alaptőkéje, csekély állásomhoz aránylag a' tő-
két öregbíteni ",'stb. Ennél fogva, a' keresztnek alaptőkéje 
levén, 's a' fönebbi 5 0 v. frthoz nt. H o r n o k Márton hely-
beli plébános ur, szokott vallásosságából még 3 0 v. frtot 
adván, egy csinos kőkereszt állitatott föl; mellyet egy, szin-
te az igali kálvárián, egy kebelbeli jámbor lakos által fölál-
littatott másik kőkereszttel együtt, sz. Anna' napján, mint 
templom' ünnepén, az ajtatos nép' sokaságának buzgólkodá-
sa, és fényes egyházi szolgálat mellett, nt. G s e t e Antal 
járásbeli alesperes ur szentelt föl : ez alkalommal ész- és 
szívhez irányzott remek szónoklatot is tartván. Az ünne-
pélyt sz. miseáldozat' bemutatásával fejezvén be, 's a' ne-
meslelkü adakozóknak köszönetet mondván, óhajtók, hogy az 
Ur' lelke több jótévő kebleket is hevítsen Krisztus Jézus' 
keresztének tisztelete- és szeretetére ! R. P. 

(Nevelésügy.) Esztergomban jul. 26-dikán fejeztetett 
be a' mesterképző-intézeti, második évi tanfolyam. Meny-
nyire megválasztatnak ez intézetben a' növendékek, onnan 
is kivehető, hogy a' tavai, ugy mint a' tanulási folyam' el-
ső évében, képzett 5 3 növendék száma jelen 2-dik évben 
46-ra leolvadt. Ez lévén a' legelső két-éves pálya, érde-
kesnek véljük az intézeti tanrendszert röviden előterjeszt ni. 
E l s ő évben taníttatik : a' ker. kath. hit- és erkölcstan ; a' 
közönséges katechismus' nyomán, mint mellyet a' leendő 
népnevelők maguk is követendnek a' tanításban ; tovább : 
a' neveléstan (Majer István' ,Népneveléstan'-a szerint); 
egészségtan (ugyanazon szerző' munkájából) ; módszertan 
(Rendek József hasonczimü könyve szerint); mellyben az 
olvasás-, irás-, fej- és írásbeli számvetés-gyakorlatok is ben-
foglaltatnak ; ugy szinte : a magyar helyes-irás és szóra-

gasztás (a' m. t. társaság' rendszere szerint); a' közönsé-
ges és egyházi történet (kéziratból); Magyarország' törté-
nete (Steinacker'könyve szerint); átalános és honi földleí-
rás (kéziratból); vonalrajzolás, ének és orgonálás' alapis-
meretei. Mindezekbe a' növendékek elméletileg és gyakor-
latilag (melly utóbbi végre a' kísérleteknél, az intézettel 
azonegy fedél alatti elemi-iskola' növendékei használtatnak) 
a' tanulási első év' tíz hónapja alatt avattatnak. M á s o d i k 
évi tanulmányok : ó- és uj-szövetségi sz. történetek (Stapf-
nak Szaniszló József fordította ,Bibliai történet'-e után); 
liturgica (Majer István' munkája szerint); tanodai rendszer 
(Rendek József' fönebbi munkájában adott utmutatás sze-
rint); természettan és történet (kéziratból); törvényes vi-
szonyaink' ismerete, úrbér és mezei rendőrség (kézira tból) 
házi 's mezei gazdaságtan (a' ,Gazdasági kistükör' nyomán); 
magyar írásmód (Rendek József ,Kalauz'-a szerint); alak-
tan és népszerű mértan; nép-épitészet és tervrajzolás; 
a népjegyzői hivatal' tudománya (mind kéziratból); kézmü-
tan (Keszlcr Károlynak hasonló czimü munkája után); nép-
ének és gergelyi énekléstan, orgonálással .—E' tanulmá-
nyokból (értve a' 2-dik évi folyamhoz tartozókat) hat nap' 
folyta alatt tartott szigorú visgálat után, jul. 23-dikán, a' 
nyilvános kísérlet, ünnepi vendégkör' jelenlétében folyt le, 
még pedig minden ügybarátnak' legbensőbb megelégedésé-
re : a' próbatétel annyival is meglepőbben ütvén ki, mint-
hogy fényes és kétségbevonhatlan bizonyságát adták a' 
pályavégzett növendékek annak, hogy ők itt nem egyedül 
az iskola-, hanem életnek is képeztettek. A növendékek 
a' gyermekeket helyesen kérdezték ki 's tanítottak ; pél-
dányirataik kielégítők, feleleteik talpra-esettek valának; a' 
hasznos és mérges növényeket természetben tudák fölmu-
tatni , 's mindenik egy kis növénygyűjtemény' birtoká-
ban volt. A' fali abc, földkép 'stb., ugy szinte az iskolaépü-
letek, kisdedóvó-intézetek, jobbágylakok, raktárak, gazda-
sági épületek, halottas kamarák 'stb. tervrajzai meglepők 
valának. Sőt a' kézmütant is lehetségig gyakorlatilag kezel-
vén, 's annak illyetén kezelésében biztos utmutatókul szol-
gálandván, tollvonás-, tinta- 's feketitó'-készités-, könyvkö-
tés-, szalma- és kosárfonás-, eszközfaragás-, selyembogár-
tenyésztésben is gyakoroltattak ; minek, 's az e' tanitásmo-
dor által eredményezett dicséretes előmenetelnek, az elő-
mutatott, és számra 8 0 müdarabok, nevezet szerint : méh-
és boritó-kasok, könyv, tinta, eke, borona, járom, házfedél-
minta, szakajtó, iskátula, malom- és hid-minta, háló, zsinór, 
'stb. illy közhasznú tárgyak — örvendetes bizonyítványául 
valának a' próbatét' alkalmával, szemlélhető!. Az efféle gya-
korlatok, a' mellett, hogy értelem-, ügyesség- és iparfejtők, 
egyszersmind erkölcsi tekintetben is a' legajánlatosbak ; 
mivel a' növendékeknek kellemes és változatos mulatságul 
szolgálván, őket az olly veszedelmes kóborlások- és szóra-
kodásoktól megőrzik ; mint megőrizték az esztergomi inté-
zet' növendékeit i s , azok' erkölcsi előmenetelét hathatósan 
gyámolitván. Mert az illy czélirányos elfoglalásnak kell ,—a 
folytonosan atyailag éber fülvigyázás és vezérlés, ugy szin-
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to szigorú iskolai fegyelem mellett, —• tulajdonítani, hogy mig 
a' tetemes számú fiatalság az iskolai szakismeretekben szépen 
előrehaladt, egyszersmind erkölcsileg is még szebben aján-
lá magát: elannyira, hogy Esztergom' városának népe öröm-
mel tenne felőle bizenyságot, miszerint azon öt év' elfoly-
ta alatt, mig ezen képzőintézet fönáll, a kiképzett 1 6 0 , 
korosabb ifjú közül egyetlen-egy sem tette magát ez ideig, 
valamelly botrányos kicsapongás által, gyűlöletessé ; sőt 
mindannyian gyerrnektanitással láttatnak el: mi rájok nézve 
szinte igen czélszerű és hasznos időtöltés. A' honnan nem 
is csudálhatni, hogy seregesen tódulnak ide a' kiképezte-
tést óhajtó növendékek; 's a pályavégzettek, jó bizonyit-
ványnyal ellátva, mindannyian kész állomásokra mehet-
nek (mivel a szorgalmatlan- és hivatás nélküliektől, ez év-
ben négytől, a' bizonyítvány lelkismeretesen meg szokott 
tagadtatni) ; sőt a' számos oldalróli megkeresésnek nem is 
képes mindenkor az elöljáróság megfelelni : mikép ez az 
idén is húsznál több állomásrai meghívásokkal történt. — ' S 
az intézet e' kitűnő jelességet és szerencsét legkivált a' fő-
méit. herczegprimásnak köszöni ; ki magas figyelmére mél-
tatván e fontos és korszerű intézetet, azt évenkint sze-
mélyesen megvisgálni méltóztatik; az idén is 1 3 ifjat dí-
jazván : még pedig, a' köz inség miatt, a' szokottnál na-
gyobb esztendei, sőt kétszeres, 5 0 's 9 0 ezüst forintnyi 
ösztön-díjjal is gyámolitván őket. Ugy szinte a' főtiszt, káp-
talan is tiz, még pedig 1 6 0 v. frtos dijjal járul a' szent 
czélhoz : e fölött egyes tagjai, mint főtiszt. K u n s z t Jó-
zsef helynök ur, s Jaross Vincze intézeti igazgató ur 'stb., 
segélypénzzel is buzdítván a' növendékeket; valamint 
más jólelkű pártfogók is találkoznak : szivreható tanulságaul 
annak, hogy itt az ifjúság' a n y a g i jóllétére is a legna-
gyobb gond fordittatik. Melly jótékonysági buzgalomnak jö-
vőre is szintolly nagy mértékbeni növekedést óhajtunk, mint 
a' minővel az intézet' t. tanítói a' magas hivatásnak, ez or-
szágot czélirányosan képzett, szintolly vallásos, mint ügyes 
tanítókkal ellátva, megfelelni törekesznek. Isten' áldása le-
begjen az egész intézeten, és annak nagylelkű pártolóin! — 
A' jövő tanfolyamra october' 1-ső napján fognak az ifjak 
bevétetni ; ugyanez alkalommal történvén meg a' dij-
osztás is. — 

—- Érsekújvár, aug. 7 . Az e'szabados városban létező, 
:s a' haza' reményeinek illő kiképezésére irányzó számos 
intézetekben pályázó növendék-sereg, tulajdon, és tanítói-
nak ernyedetlen szorgalma mellett, a' tőle méltán igé-
nyelt sikernek dicséretesen iparkodott megfelelni. Neveze-
tesen mult hó' 11-dikén kezdődtek a' kebelbeli kir. mes-
terkepző-intézetben a' nyilvános próbatételek, mellyek' foly-
ta alatt, a' kitelhető ipar' tanúsítása mellett,közfájdalommal 
kellett tapasztalnunk, hogya'diszes népnevelői pályára vaj-
mi kevesen szentelik éltöket : az intézet' növendékeinek 
öszszes száma nyolcznál többet nem tévén ; jóllehet a' kor-

mány' részéről tetemes költség és gond fordittatik a ké-
pezdére, s ritka ügyességű tanítók székelnek benne. 'S 
mindezek' daczára is olly csekély a' hallgatók száma ! S 
valljon miért? Mivel kevés a' dijadó, 's a jövőben nincs 
remény ! — Nagyobb örömet élveztünk a' kisebb tano-
dákban ; hol mind a' növendékek' száma nagyobb, mind 

ja munkásság'dúsabb reményű zsengéjére akadtunk. — Nem 
j kisebb szorgalommal végzi pályáját a' nagyobb elemi tano-
dákban foglalkozó ifjúság is. Különösen az ez évben, legfel-
sőbb helyről érkezett parancs' nyomán megnyitott 3-dik 
osztály' növendékei igen czélszerüen készíttetnek mind a' 
földmivelőknek, mind a' különféle mesterembereknek szük-
séges ismeretek' megszerzésére. Szinte jó foganatot tanusit 
az idei iskolai év' elején megnyitott három elemi külső-is-
kola is; mellyek' kebelében városunk' azon sarjadéka vesz ok-
tatást, melly különben azt kénytelenittetett volna nélkülöz-
ni. De mindenek fölött örvendeztetőképen jeleskedik Ér-
sekújváron a' serdűltebb leányok' jó nevelésével foglalkozó, 
's boldog emlékezetű Flenger Mihály, idevaló kereskedő alapí-
totta , magán-nevelőintézet ; hol leány-növendékeink hétfőn 
és csütörtökön egyik hitoktató által másfél óráig a' ker. hit-
tanban terjedelmesen, ugy szinte az ó- és újszövetségi tör-
ténetekben, földleírás és hazai történetek' rövid vázlatában 
oktattatván, a' hét' többi napjaiban, (kedd-délutánt és szom-
batot kivéve) olvasás-, írás-, számtan- és varrásban, kötés-
ben, hímzésben, és más női munkákban,t. J á n o s y Chari-
tas, és leánya, mint a' nevelési pályára készült 's erre szük-
séges kellékekkel díszelgő nők által, az érsekújvári leány-
növendékek ugyan minden díj nélkül, a'vidékiek pedig igen 
csekély fizetés mellett, a' legkorszerűbb nevelésben része-
sittetnek. Miért is e' főbb leánynöveldénket czélszerű nevelés' 
tekintetéből, évenkint több vidéki leányok is meglátogatják. 
Hasonló virágzásnak örvend az ő herczegsége-, az ország' 
főméit, prímásának pártfogása alatt lévő, 's magas nevét 
viselő József-kisdedóvó-intézet ; melly állását különösen a' 
herczegi főpap, 's több dúsan adakozó férfiak és helybeli 
polgárok áldozatinak köszöni. A' kisdedek az óvás' biztosí-
tása mellett, a' k. hittan' és más hasznos tárgyak' ismere-
tébe is röviden beavattatnak ; 's több rendű játékok és ár-
tatlan énekek, szavalások' nyomán, a' szünet nélküli mun-
kásságot sajátukká teszik. Ilogy pedig tanintézeteteink va-
lóban az itt fejtegetett virágzásnak indultak, tanúsítja az ez 
évi május hó' 22-dikén tartott főigazgatói szemle is; melly 
alkalommal egy elemi osztályban egész délután rendes pró-
batétel, más nap pedig a' többi osztályokban szigorú vis-

1 gálát tartatván, tanodáink szerencsések voltak a' ritka mi-
veltségü, szelíden leereszkedő, s nálunk örök tiszteletben 
lévő kir. főigazgató urnák, főtiszt. C h e r ri e r Miklós ő nagy-
ságának, nt. C s e r n á k József úrhoz, mintáz elemi tanodák 
igazgatójához, intézett hivatalos levelében nyilvánított nagy 

' megelégedését megnyerni. K. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM: Útbaigazítások a' ker. kath. hit némelly ága-
zataira nézve. I. -—• Egyházi tudósítások. 

L i b a igaz i (ások 

a' ker. kath. hit némelly ágazataira nézve. 

I. 

„La critique souvent n'est pas une science : c'est 
un métier où il faut plus de santé que d'esprit, plus 

de travail que de capacité, plus d'habitude que de gé-

nie."1) Ha valahol, ugy bizonyára a' ,Prot. egyh. és 

isk. lap'-ban letöltögetett, (mert egymásnak csaknem 

ugyanazon lapon ellentmondó, s igy s z e r k e s z t e t t e -

k ü 1 nem is tartható) czikkek' czáfolgatásában ismeri meg 

az ember e' mondatnak igazságát. Valóban, ide csak 

egészség kell, és munkatürés,(de fáradhatatlan,) a' száz-

szor elmondottaknak újra meg újra leírása- és isméte-

lésében, 's egyenkinti kimutatásában azon kézzelfogható 

nem-igazságok- és ellen mondásoknak, mellyekből emez, 
ugy nevezett értekezések, össze vannak férczelve. De 
hiában; ennek is meg kell lenni! Ez unalmas dolgot is 
ii kell valakinek végezni; mikép a' kertet mivelőnek 
a' gyomlálást : ki, lia nemesb ültetvényeit a' rossz fü 
's bozót által egészen elnyomatni nem akarja, százszor 
is kitépheti az uton-utfélen buján termő gyomot; melly 
ismét és ismét ('s a' mi csudálatos, örökmindig azön-
egy hitvány faj !) megtörhetlen akaratossúggal ütögeti 
föl magát, a' már valahára kitisztitottnak vélt földben. 
Igy vagyunk mi is katholicusok, a' protestantismusnak 
egyházunk,'s a' ker. kath. hitágazatok ellen fölhordott, 
's olly számtalan izben megezáfolt vádjaival. Tehát nincs 
más, mit tenni, hanem gyomlálni kell fáradatlanul. A' 

') „A' kritica sokszor nem annyira tudomány, mint in-
kább csupa kézmii: mellyhez több egészség , mint 
elmeél kívántatik; melly nagyobb munkát, hogysem 
észbeli tehetséget, 's több ügyességet igényel, mint 
lángészt," (Les Caractères de La-Bruvere.) 

MÁSODIK FÉLÉV. 

haszontalan és káros növényt, melly az emberek' é r -

telme- és szivében erővel meg akarja magát fészkelni, 
annyiszor, a' mennyiszer ki kell szakitni ; nehogy a' par -
lagon hagyott tért akkép elboritnia sikerüljön, mint si-
került ez a' ,prot. lap'-i czikkek' nem egy Írójánál. 

E ' lap tudnillik a' beállott iskolai szünetek alatt, nagyon 
is sok tanulói gyakorlatok birtokába jutott ; ugy hogy 
pár hét óta, mindenik száma hoz, egyet legalább, azon 
literatúrai abortusok közül, mellyekkel oliv nem-örö-
mest találkozik a' jobb értelmi táplálékhoz szokott ol-
vasó; 's mellyeket legfölebb is csak azért mutatunk 
meg a' kezdőknek, hogy tanuljanak mitől őrizkedni. Kü-
lönösen jeleskedik az e' nemű dolgozatok' szolgáltatá-
sában bizonyos K e n é z y Lajos ur;ki a' nevezett lap-
nak utóbbi számában, ismeretlen létére, olly szíves-
séggel viseltetett irántunk, hogy még ,Egy kisutbaiga-
zitás'-t is írna számunkra: melly jóakaratot mi nem 
véltük méltóbban viszonozhatni, mintha neki,'s a' ve-
le egy uton tévelygőknek, mi is egy-két fölvilágositás-
sal szolgálunk; mellyeket mi ugyan az ő ,utbaigazitá-
sá'-nál hasonlithatlanul jobbaknak hiszünk. Azonban azok 
elfogadása, tőle fog függni. Lesz minden esetre, ki azt 
kellőleg fogja használni tudni ; 's igy fáradságunk nem 
fog olly veszendőbe menni, mint az övé ment a' ,Re-
ligio és Nevelés'-nek osztogatott tanácsokat illetőleg. 
Mert hogy ezek teljességgel hasznavehetetlenek, az azon-
nal ki fog az idézettekből tűnni. Mi ugyan a' jó szán-
dékkal adott őszinte tanácsot, bárkitől is, köszönettel 
tudjuk, még a' nem-használhatás' esetében is, venni ; 
's egy előttünk ismeretlen pusztaságban, az utolsó pász-
torfiu általi utbaigazittatást is legnagyobb jótéteményül 
néznők : de ha egy ollyan mer, másokat leczkéző út -
mutatóul föltolakodni, ki maga is egészen idegen a' téren, 
hova ót egyéb, 's nem az igazság' keresése vezet-te: 
ugy mi a' tévutrai ösztönözést, a' legérzékenyebb meg-
fenyittetésre méltó vakmerőségnek Ítéljük. Illy tér pe-
dig Kcnézy Lajos úrra nézve a' hittudomány, különö-

4 4 
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sen a kath. hittudomány' széles mezeje; mellynek is-
meretét illetőleg már csak engedje meg, hogy magunk-
nak ő fölötte, 's a' ,Prot. lap'-ba dolgozó többi tudós 
társai fölött, némi kis elsőséget tulajdonítsunk. 

Azzal kezdi Kenézy Lajos ur (,Prot lap.' 790 .1 . ) 
a' maga ,utbaigazitás'-át, hogy: „Vannak néha nem 
csak a' természeti, hanem az erkölcsi világban is olly 
csudálatos tünemények, meteorok, mellyeknek okát 's 
természetét száz Newton sem tudná kifürkészni." (Van-
nak bizony!) „Illy csudák s e r e g e s t ü l lepik meg a' 
,Rel. és Nev.' egét." (Valóban? Kíváncsiak vagyunk 
azokat megismerni.) „Nem lesz tán azért hálátlan mun-
ka, egy-kettőnek okát" (okát is ?) „megkísérteni ; hát-
ha megközelithetnők az igazságot?" (Bizonyára nagy 
kérdés!) „Az emiitett lap 1 8 4 7 - d i k évi folyamának 
1 6 6 - d i k hasábján" (hozzátehetjük: az első félévi fo-
lyamban) „néhai T ó t h Ferencz volt pápai püspök" 
( p ü s p ö k ? Mi nem mondtuk annak: a' mint hogy nem 
is mondhattuk, miután nem volt az ; 's az idézett mun-
kájában is csak „superintendens"-nek neveztetik) „ p o -
g á n y s á g g a l v á d o l t a t i k , hogy vallástanitó könyvé-
ben e' kérdésre : Szabad-e keresztyén embernek köl-
csön-adott pénzétől s z á z b é r t , németesen kamatot, la-
tinosan uzsorát (?)vagy interest venni? ezt feleli : Sza-
bad." Kenézy ur igen megtanulá, mint látszik, a' ,Prot, 
lap'-ból, a' módját, miképen kell h í v e n idézni. Kik a' 
,Rel. és Nev. ' emiitett számát nem olvasták, azok Ke-
nézy ur' idézete által ugyancsak jól fognak e' szerint 
a' dolog' miben léte felől értesülni. Emlékeztetjük an-
nakokáért Kenézy urat, (mit ugyan a' vele váltandó 
szavaink' folytában sokszor keilend még tennünk) hogy 
idézete h a m i s ; mivel mi Tóth Ferenczet pogányság-
gal nem csak nem vádoltuk, de e' szó, a' fönemlitett 
lapon elő sem fordul; a' **) alatti jegyzetben egyedül 
azt irván, hogy a' „következő czim alatt"-i könyvben: 
„Keresztyén kis kátéchismus. Készíttetett a' helv. val-
lástételt követő tul a' dunai superintendentia' főtiszt, 
consistoriuma' rendeléséből az alsóbb iskolák' számára 
néhai Tóth Ferencz, a 'pápai ref. ekklezsia' prédikátora 
és superintendens által. Tizedik kiadás. Pápán, 1 8 4 5 . " , 
az „ 5 4 . 1. a' 9 3 . szám alatti kérdés ekképen szól: 
,Szabad-e a' ker. embernek uzsorát" (tehát sem száz-
bért, sem kamatot, hanem uzsorát) „venni kölcsön adott 
pénzétől ?' Mire a' felelet : ,Szabad ; mert ezt a' ker. 
vallás nem tiltja, az okosság, mint igazságos dolgot hely-
ben hagyja, végre a' p o l g á r i t á r s a s á g 's c s a l á -
dok ' b o l d o g s á g a is e z t k í v á n j a . " 'S e 'híven idé-

zett szavak után mi csak e' kérdést ragasztottuk még: 
„Hát az örök üdvesség'elnyerésére nem szükséges-e? 
Mert hiszen csak ez van még há t ra . 'Sekkoraz 1 7 1 5 : 
51 . , 1 7 2 3 : 1 2 0 . , 1 8 0 2 : 2 1 . Stb. törvényezikkek 
tökéletesen meg volnának a' pápai ,keresztyén káté-
chismus' szellemében magyarázva." Ezt mondtuk mi, 
's nem többet , a' ,ReI. és Nev. ' 1847-d ik i I. félévi 
folyam' 166-d ik lapján, a' 2-dik jegyzetben ; a' 3 -d ik -
ban azt irva, mikép : „Elég sajnos, hogy ezen körül-
mény", (tudnillik az épen szóba hozott prot. könyvek-
ben uralkodó vallási közönyösség' szellemének kárté-
kony volta) „mind a' mellett sem ijeszt el némelly is-
kolabarátokat, az i l ly pápai népkönyveknek", (de nem 
épen ezen ,,kátéchismus"-nak,) „még kath. iskolákba is 
lett becsempészésétől; mint erre példát csak nem rég 
is hírlapi tudósításokban olvastunk."—Hol vádoltatik itt 
„néhai Tóth Ferencz . . . pogánysággal ?" Nem nyilvá-
nos h....ság-e ennélfogva, mit Kenézy ur állit , u t b a -
igazitás'-ában? 'S mi ez ú t r a kövessük őtet? Mi ezt 
nem tehetjük. Minekünk ezt a' religio, lelkismeret és 
becsületünk tiltja. 'S Kenézy ur ez által véli m eg kö -
z e l í t h e t ni „az igazságot!"—Ezen állítólagos fölfedezé-
sen alapul azután az egész következő leczke: „Nem 
gondolá meg a' t i s z t e 11 iró", (Kenézy úrtól mi tiszteletet, 
mint fölöttébb gyanús értékűt, nem követelünk..Nem is 
tudjuk, mint tisztelhet olly irót, kit alább, egy enesen r á -
galmazónak erősit. De azt méltán megkívánjuk tőle, 
hogy efféle hazugságoktól kíméljen meg) „midőn épen ar -
ról panaszkodik, hogy az illy könyvet még rom a i - v á l -
lá su z) iskolákban is tanítják, hogy aligha van olly nagy 

2) Kenézy urnák tudnillik, és átalában a' ,Prot. lap'-nak 
minden szabad. O püspöki czimeket oszt, tetszése 
szerint; és megfosztja az illő nevezettől azokat, ki-
ket az törvényesen illet, ismét tetszése szerint ; nem 
emlékezve meg az írásnak azon szavaira, hogy : „De-
tractores, Deo odibiles." (Rom. 1, 3 0 . ) A' ,r o ma i 
k a t h o l i c a hit'-et ,,romai-vallás'-sá, és annak köve-
tőit „romai-vallásu"-akká kurtitni, ki sem adhat és 
vehet honunkban szabadságot ; hol a' fönebbi neve-
zet törvényesen be vagyon véve. A' magyar polgári 
törvény romai katholicusok-, vagy pedig egyszerűen 
katholicusokról igen, de ,romai-vallásu'-ukról nem tud. 
( 1 6 0 6 : Ad Prím. §. 2., 1 6 0 8 : 3 . , 1 6 2 2 . 29 . , 1 6 4 7 : 
1 0 — 2 . 1 8 . 2 0 . , 1 6 8 1 : 2 6 . $. 1 9 . 2 0 . 23 . , 1 6 8 7 : 
2 1 . 2 3 . , 1 7 2 3 : 8 6 . , 1 7 4 1 4 6 . , 1 7 9 1 : 2 6 . 6 . 
7 . 1 3 . 1 5 — 7 . , 1 8 4 4 : 3. 3 . 5 . ) Illy módon a' csuf-
nevek' osztogatására tág ajtó nyílik ; 's mi legalább 
nem látjuk okát, miért nem lehetne akkor a' helv. 
vallású protestánsokat is debreczeni, vagy pápai, vagy 
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p o g á n y s á g az emiitett könyvben ; mert ha volna, nem-
csak az,hogy a' r o m a i a t y a f i a k nem kívánnák meg, 
sőt az evagyéliomiak is elvetnék. " Már mi a' pápai super-
intendentia',kátéchismus'-át illeti, arról ugyan, mi legalább 
soha sem hallottuk, hogy azt a' rom. katholicusok is 
olly igen megkívánták volna, vagy hogy a' rom. kath. is-
kolákban is taníttatnék ; és illy hitszegést, az egyház' 
ellenében, sok is volna bármilly kath. nevet viselő pap-
ról föltenni: de hiszen nem is a' szóban levőkatechis-
musról, hanem csak bizonyos népkönyvekről, m é g p e -
dig Pápán kiadottakról, s az uzsorát helyeslő kate-
ehismussal egyforma szellemüekről, mondottuk átalában, 
és méltán panaszolkodva, hogy még,illy'könyvek is be -
csempésztethettek némelly kath. iskolákba. Hogy pedig 
Kenézy ur abból, mert n é m e l l y kath. iskolákba i l l y 
pápai népkönyvek, helytelenül becsempésztettek, azon-
nal azt következteti, miszerint tehát azokban nem le-
het ,,olly nagy pogányság;" (jóllehet nem is erről ,ha-
nem csak a' vallástalanság és közönyösség' szelleme felől 
volt szó,) különben azt a 'protestánsok is elvetendők lé-
v é n : ez csak az ő sajátságos logicaját jellemzi ; mellynél 
fogva a'protestansok soha sem adhattak volna rossz köny-
veknek iskoláikban helyet; sem pedig kötelességfeledelt 
és rossz katholicusok nem létezhettek, kik az iskolába 
némelly ártalmas könyveknek is bemenetelt engedtek. 
Már pedig mindkettő lehetséges ; 's az előbbi (miként 
Straussnak, Svédországban 's egyebütt olly kedvessé 
vált könyve mutatja,) meg is történt. 'S valljon nem 
prot. iskolákban terjesztetett-e el a' kőszeghi képes-könyv 
is ? Vagy a' Diernerfélét is jó könyvnek erősítsük ? 
Arra pedig, hogy időnkben, a' közönyösség' szellemé-
nek olly szélesen eltcrjedtével, szinte találkozhatnak, 
sőt vannak is, a' türelmesség' divatos híréért mindent 
áldozni kész, még isteni hivatásukat és legszentebb 
kötelesség-érzetöket is feledni tudó bérenczek : fájda-
lom ! igen is uj adatokat lehetne bizonyítványul fölhozni. 
Hiszen a' Prot, lap'-nak ugyanazon számában, melly 
Kenézy Lajos' ur' ,utbaigazitás'-át adja, olvashatni (ha 
mégis való, a' mi közöltetik,) egy „tisztelendő plebá-
nus ur"-ról, ki csupa türelmességből, protestáns lelki-
pásztort is engedett szólani azon sz. helyről, mellyet 
neki az egyház, 's a' nyájának lelki táplálékára fölü-
gyelő főpásztor, kizárólag, és olly föltétel alatt adott ál-

akármiilyen más városi vallásuaknak hívni ; Kenézy 
urat pedig gyulai vallásunak : mint kinek vallása hi-
hetőleg minden más, a nevezett helyeken élő, pro-
testánsok' vallásától különbözik. 

tal, hogy onnan mindenkor csak a' legtisztább kath. taní-
tást hangoztassa.3) 'S e' helyet, a' hitére bizottat, egy 
hü kath. lelkipásztor, soha sem is engedheti által, az őt 

5) A' nevezett szám' 810 -dik lapján a'prot. közlő nagy 
örömmel irja : „Mi, hála az égnek ! szebben vagyunk"! 
(Való, hogy s z é p e n vagyunk!) „F. évi január 1 7 -
dikén I n á n c s kath. helység' jegyzőjének neje 
'stb. jobblétre szenderült, Az elhunyt, mint szintén 
férje is , h e 1 v. hitvallásuak. A' hidegnek nagyobb 
fokoni létét érezvén a' siralmas felek, nem kivánák 
tőlem, hogy szabad ég alatt, egészségem' veszélyez-
tetve , tartsam a' tanítást az elhunyt felett : hanem 
közakarattal elhatározák, hogy a' test I n á n c s o n 
énekszóval eltakarittatik, a' papszó pedig S z e n t -
A n d r á s o n , mint anyaegyházban fog tartatni, a' 
következő űrnapon. Ekkor egy gondolat fordult meg 
agyában a' kesergő atyának, 's maga mellé véve a' 
bánatos-szivü férj' testvérét, elmenének a' tisztelendő 
plebánus úrhoz, 's kérék : méltóztatnék megengedni, 
hogy a' kath. templomban az elhunyt emlékének né-
hány búcsúszavakat 's rokoni könnyeket áldozhas-
sunk. A' s z i l á r d férfiú" (mennyi guny ez egyetlen 
szóban ! Ugyan milly szilárdság kell hozzá: még csak azt 
sem tudni megtagadni, minek megengedése tilos, és 
minden esetre nem tőlünk függ?),,a' mindenkihez sze-
retetet, barátságot, bizodalmat mutató pap, nem csak 
hogy megengedé templomábani elhangoztatását a'tanitó 
szavaknak, sőt kikérte, hogy a' temetési idő' elérkez-
tével egyenesen hozzászálljak. Én a' barátságos meg-
hívást, mint ki már több izben valék nála", (termé-
szetesen) „elfogadám, s megjelenésemkor kitárt ka-
rokkal 's csókokkal fogadtatóm. Megkondult a' harang-
szó 's mindketten felöltözénk 's elindulánk a' halot-
tas-házhoz,'s onnan, néhány versénekek' elhangozta -
tása után, menènk nagy néptömeg' kíséretében a ' 

szent házba. Néhány szavakat intézve hozzám a' 

b u z g ó pap", (már e csakugyan szerfölötti nagy buz-
góság) „helyet foglalt a' sokaság között. A' szent-
andrási meglehetős lábon álló chorus megkezdé a' 
szertartást ezen énekkel: ,Jézus! ki a' keresztfán 
meghaltál.' Én elfoglalám a' szónoki helyet, és sze-
rencsésen bevégezém a' szertartást, a' nélkül, hogy 
a' nagyobb részint katholicusokból" (ezek tehát még-
is nem voltak ,romai-vallásuak') „álló nép engem eret-
neknek nevezne. Jó p á s z t o r ! te híven vezérled 
nyájadat, bátran kiállhatsz Jézusod elébe." (lllybiztosi-
tással ellátva, már csak bátran közelíthetni ama' nagy 
napon a' félelmes birói székhez, midőn : .liber seriptus 
proferetur, in quo totum continetur'!),,A' dicsőült' tes-
tétmindkettenkikisérők végnyughelyére..." Az egészre 
csak azon észrevételünk van, hogy valamint egyik-
részről nagy gyengeség volt, kívánni mástól azt, mit 
az jó lélekkel nem teljesithete: ugy más részről még 

1 4 * 
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abba bevezető püspök' 's egyházi elöljáróság' enge-
delme nélkül, másnak, mint kit erre ugyanazon hatóság 
fölhatalmaz. Ha tf;hát lehetnek és vannak olly köteles-
ségfeledett egyházszolgák, kik a' tridenti zsinat ama' 
világos rendeletének ellenére ; „Nullus autem saecula-
ris, sive reguláris," (kath. sem; annál kevésbbé nem-
katli.) „contradicente episcopo, praedicare praesumat," 
(Sess. XXIV. de Ref. c. 4 . ) még p r o t e s t a n s lelkipász-
toroknak is megengedik a' kath. templombani szólást : 
ugy lehetnek (bár ne lehetnének) hasonló kötelesség-
feledett olly papok is, kik az iskolába, nem helyeselt, 
azaz : nem-kath., és rossz szellemű könyveket hoznak 
be, vagy tudatlanságból, vagy pedig a' türelmesség' 
hasznos (l) közvéleményénekirányukbani fölélesztésére. 
— Azonban halljuk, mint harezol Kenézy Lajos ur a' 
pápai katechismus által helyeselt uzsora mellett. 

„Ezenkül," azt mondja Kenézy, „azt sem vette 
iró észbe, hogy a' fölvetett követ épen fejére ejti (?), 
mert hiszen iró vagy magyar és keresztyény, vagy 
nem." (Félelmes egy dilemma.) „Ha magyar: ugy en-
gednie kell az ország' törvényének, különben " 

( 'S igy kik az uzsorát és uzsoráskodást olly igen ked-
velik, azok a' legjobb magyarok, és törvénynek e n g e -
dő honfiak! Illy érdemek' bőségében, az igaz, nem is 
lehet az, ,emancipatiot' kérőktől semmit megtagadni.) 
,,A' magyar törvény pedig m e g e n g e d i , hogy vala-
ki u z s o r á t vegyen pénzétől, többet, mint a' meny-
nyi akár a hollandi, akár az angol, vagy amerikai 

nagyobb gyengeség vala, a' nem-méltányos követe-
lésnek engedni. IIa a' rendkívüli hideg gátolta a' be-
széd' tartásában az illető prot.,papot; hagyott volna 
föl a' különben is nem szükséges beszéddel : hisz' 
,ad impossibilia non datur obligatio.' De hiszen a kath. 
paptól mindent megkívánhatni, azt i s , a' mi nem-igaz-
ságos ; mig a' prot. paptól azt sem kívánhatni, hogy hi-
degben prédikáljon. Itt anyagi hideg ; ott lelki hidegség. 
Lehet-e azután kétség iránta, hogy mellyik fog cseké-
lyebb gátnak, a'kötelesség' elmulasztására találtatni? 
IIa már ez is ok lehet a' kath.templomoknak prot, hasz-
nálatrai átengedésében, ugy nincs honunkban egyház , 
melly hasonló megkeresésekre ne számolhatna. Csak-
hogy természetesen, nem mindenütt találhatók olly 
„szilárd" férfiak és „jó pásztor"-ok, minő az ináncsi! 
Más kath. lelkipásztorok elég,gyengék,'a' milanói sz. 
püspököt, Ambrust követni; ki (csupa szilárdság' hiá-
nyából,'s mert nem vala olly ,jó pásztor') a'halállal is 
inkább szembeszállott, mint hogy az Istennek igaz 
tiszteletére fölszentelt egyházak valamellyikét, a' 
nem-katholicusok' használatára átengedné. 

uzsora szokott lenni ; mert mig ott kél, három, négy 
procentre alig emelkedik a' százbér : a' magyar tör-
vény öt, sőt hat procent i n t e r e s t is törvényesnek 
ismer el." Millyen „akár a'hollandi, akár az angol," vagy 
más országbeli , u z s o r a , ' nem tudjuk, nem is óhajtjuk 
tudni : lehet, hogy az kisebb a' honunkbelinél, és ek-
kor csak szerencsét lehet a' nevezett tartományok la-
kosainak kívánni : annyit azonban tudunk, hogy honi 
törvényeink az u z s o r á t , minden szin és nevezet alatt, 
a' legszigorúbban tiltják. Hogy ezt Kenézy Lajos ur 
nem tudja, azon annál méltóbb okunk van csudálkoz-
ni, minthogy az idevágó törvényezikkeket, az általa 
idézett 1 0 8 - d i k lapon is elősoroltuk. Hiszszük azonban, 
hogy Kenézy ur előtt azok az: „ 1 7 1 5 : 51: , 1 7 2 3 : 
1 2 0 . , 1 8 0 2 : 2 1 . " megannyi érthetetlen hieroglyphi-
cumok. Ugyanazért most már magukat a' törvény' 
s z a v a i t hozandjuk föl, hogy lássa, mikép távolról 
sem igaz, mit ő mond, hogy tudnillik : „a' magyar tör-
vény megengedi, hogy valaki u z s o r á t vegyen pénzé-
től." A' magyar törvény ezt mondja: „Articulus 4 0 . 
anni 1 0 2 2 . in quo nonnulla de in t e r e s s e f i tmen-
tio, ea in par tei tadeclaratur ;utad i u s t u m intéressé, 
sex per centum computando, tam Debitoribus sese 
obligare, quam Creditoribus. . . exigere deinceps liceat." 
( 1 0 4 7 : 1 4 4 . ) Miből az következik, hogy annakelőtte 
még az illy mérséklett kamat sem igen volt honunk-
ban szokásban ; az idézett 1 0 2 2 •. 4 0 . azt rendelvén: 
„§. 2. Interesse autem, vei superinteresse, . . . siqui-
dem Legibus Regni vetitum est , penitus et in toto 
condescendat." Hihetőleg az ó-kor 'emberei a' keresz-
tény szeretet törvényeit a' mostaniaknál kissé szoro-
sabban értelmezvén, az ingyen-segélyt, és minden 
jutalom nélküli kölcsönözést tariák, az ur Jézus' szellemé-
ben gyakorlandó, legigazibb segedelmezésnek és jótett-
nek. De azért, lia korunk morálja kissé tágabb lett, 
Kenézy urnák semmiképen sincs rá szabadsága,hogy ezen 
keresztényi gyakorlatból, mellyet követni azért min-
denkor dicséretes marad és , e v a n g e l i u m i , ' („bene-
facite et mutuiim date, nihil inde sperantes ; et erit mer-
ces vestra multa ;" Luk. 0, 3 5 . ) csak egy i..astól várha-
tott illyetén gúnyt űzzön : „Ha épen olly nagy kedve 
van," ugy m o n d , — bennünket é r t v e , — „pénzt u z s o r a 
nélkül adni ki ," (mihez ugyan sem kedvünk nincs, sem 
pénaünk: mint kik kölcsön v e n n i gyakrabban kényte-
lenittetünk, mint kölcsön a d n i bírunk) „sőt ezt vallásá-
ban is dogmának tartani : ugy a' szomszéd i z 1 a m 
igen jó szolgálatot tesz írónak," (ne higyje Kenézy La-
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jos ur,) „ s csak p.c késsék minél hamarább Mohum-
rtiednek csapni bókot, (í) ott egész keresztyénségét fel 
fogja iró találni." 

Hogy „a'magyar torvény "csakugyan nem e n g e d i meg, 
„hogy valaki uzsorát vegyen," azt az idézett törvényczik-
ken kívül, még ezek is bizonyítják : „Quandoquidem plu-
rimi, Salutis et Charitatis immemores, u s u r a r i a e p ra -
vitati et avaritiae dediti... admisso legali sex per Centum 
I n t e r e s s e non contentantur etc. §. I. Ad tollendam pro-
inde u s u r a r i a m pravitatem et avaritiam, benigne Sua 
M Restate resolvente, statutum est : ut a mode in posterum 
nemini liceat pecunias suas ad I n t e r e s s e , ultra sex per 
Centum annuatim pendendos elocare." ( 1 7 1 5 : 5 1 . ) 
Az e' törvény'megszegőire szabott büntetések ugyanott 
olvashatók. Tovább : „ U s u r a rii(Actione Fisco R. com-
pétente, eidemque relicta)non tantum in totius J nt (pr-
e s s e , seil etiam Capitalis amissione puniantur."(17 2 3 : 
1 2 0 . ) Hasonló, s még szigorúbb határozatokat foglal 
magában az 1 S 0 2 : 2 ! . ; ' s „cum quotidiana testatum 
reddat experientia, quod Pravitas u s u r a r i a . . . in dies 
magis invalescat, ad avertendam quorumvis Daihnifi-
cationem etc.", a' fönebbi rendeletek'ereje az uzsorás-
kodás' minden szines nemeire kiterjesztetik, mellyek t. i. 
„sub speeiosis Interusuriorum titulis exercerentur." 
Mindenütt kárhoztatva találjuk ennél fogva az „uzsorát"; 
az e 'nemű vétségek miatti porok már 1 4 6 2 : 3 . 8. (>. 
az elhalasztást nem engedő legfontosb ügyek közé szám-
láltatván; 's az uzsora a' törvényes „k a ma t " - és interes-
től (,census, interesse, interusurium') mindenütt (még 
1 8 4 0 : 1 0 . 55 . 5 0 . 1 8 4 0 : 2 2 . §. 9 1 . 'stb. is) 
szorosan megkülönböztettetvén. Mint Írhatja tehát Ke-
nézy Lajos ur, hogy: ,,a' magyar törvény megengedi,hogy 
valaki u z s o r á t vegyen pénzétől"? 'S milly lélekkel 
adhat illy leczkét az ezt rosszalóknak: „Igaz ugyan, 
hogy a' mi törvényes", (tehát az uzsora törvényes!) 
„az nem mindig szorosan keresztyéni: de azért csak 
nem fogja iró" (tudnillik a ' ,llel. és Nev.') „ p o g á n y -
s á g ga l vádolni a' magyar országgyűlést és törvényt; 
mert ha ezt teszi, ő maga is, mint ki magyarnak hi-
szi magát, és a' törvényt tartja, p o g á n y kategóriá-
ba esik, (?)nn pedig írónak esze'ágában sem fordult 

meg, mikor f e l f o r d u l t l o g i k á j á t készítette " ' S 
Kenézy Lajos ur még „felfordult logicát" hány szemünk-
re ! Ha van,felfordult logica' valahol, ugy az bizonyo-
san Kenézy Lajos ur', ugy nevezett, okoskodásában lel-
hető föl : mellyhez csak azon nyelvzavar ha&onlitható, 
mellynél fogva az „uzsora" szónak, a' honi törvények 

' szerint szintúgy, mint a' közbeszédben rossz és kár-
hoztatott értelműnek, erővel ugyanazon jelentést akarná 
adni, mellyet, ha más nem is, legalább az 1 8 4 0 : 1 0 . 
55 . stb. világosan e' szóra ruházott :,kamat'; ' smely-
lyet ennélfogva amazzal összekeverni, sem a' pápai 
,kátéchismus' Írójának kimentésére, sem semmi oknál 
fogva nem szabad. ,Verba valent usu.' Elegendő, hogy 
az ,uzsora' nem vétetik egy értelemben a' kamat- és 
,interes'-sel ; tehát e' kettő nem is lehet egy. Itt a ' s z ó -
származtatás a' pápai ,kátéchismus-on nem segít; mint 
melly a',minister', és egy,ministráns' között sem volna 
képes, a' valóban létező nagy különbséget, daczára a' 
szavak' hasonlatossága- és eredetök' azonegy voltának, 
megsemmisitni. 

Mi valóban csak a' legnagyobb fájdalom' érzete- és 
természetes ellenszenvünk' legyőzésével tudjuk magun-
kat eev ÜK szánandó fogalomzavar elleni harezra eltö-OJ KI O 
kélni ; 's annak folytatása mindannyiszor le g ki no s b tisz-
tünkké válik, valahányszor azt a ki nem kerülhető kény-
telenség kötelességgé látszik tenni. De mindig a' leg-
mélyebb utálat és neheztelés' érzeteivel telik is el szi-
vünk, azon gondolatra, hogy e' szomorú kénytclenséget 
egy,vallási', tehát a' legfönségesb eszmék- és nemesebb-
érzelmekkel foglalkozni tartozó, ámbátor tettleg mind-
kettőnek ellenkezőjére vetemült, lap idézi föl ellenünk-
ben! Hogy egy vallásos felekezetnek e g y h á z i organu-
ma az, melly minden alávalóságokat fölszed, hogy ben-
nünket azok' visszautasítására, 's ekkép t. olvasóink' 
béketürésének is mindig ujabb és súlyosabb megkisér-
tésére kényszeritsen! Vagy hát milly értelmi nyereség, 
milly szivképző s épületes igazság rejlik mindabban, 
mit Kenézy Lajos' czikkéből szórói-szóra, 's a' leghí-
vebben (nehogy tudnillik ,okoskodását', a' megcsonkí-
tás által, erejétől megfosztottnak mondhassa) fölhoz-
tunk ? Mi volt ebben érdemes arra, hogy egy ,Protes-
táns egyházi és iskolai lap'-ban, pedig ez országra 
nézve egyetlenben, (melly tehát sok más szüksége-
sebbnek elmondására találhat okot) kinvomassék ; és 
a' jelen 's utókor' tanulsága- és épülésére, maradan-
dóvá tétessék, örökittessék ? Nem saját gyalázatát örö-
kiti-e valamelly lap az által, ha kézzel-fogliató hazug-
ságokat, és elferditéseket is közöl; azokkal vélve mint-
egy ellenfelét megezáfolhatni? Vagy hallgatásunkkal sza-
baditsuk-e föl a' még nagyobb vakmerőség- és féktelen-
ségre, mellyet, időnkinti megaláztatásának daczára is illy 
fokra tudott vinni? Ezt mi nem teszszük. Sőt inkább ko-
ronkint hü másolatokat közlünk azon polémiái modor' 
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i smer te tésé re , mellyet egy ,P ro t , l a p ' folytat a ' ka th . e g y -

ház é s i rodalom ellen. Hisz' a ' kiállittatást, m é g a ' l eg-

mive l tebb s ta tusok is nélkülözhetlen és olly eszközül 

nézik, a ' legal jasb gonosztévők' e l lenében is, mel ly h a 

nekik n e m is, legalább a ' közönségnek bizonyosan h a s z -

nál. A' ,prot . lap ' - i czikkeknek illy kiállítása is eszköz 

lesz, u g y hiszszük arra, miszerint az egyházirodalmi a l -

j a s ság mindinkább ismeretessé vál jék 's — u tá l t abbá . 

Mer t h o v a kell az irodalomnak á ta lában , 's különösen az 

egyházinak jutni, ha a' legvi lágosabb igaztalanságok és 

rága lmak is he lye t találnak a ' n é p ' val lásosan erkölcsi 

k imivelésére szánt , következőleg legfönségesb h ivatásu 

l a p o k b a n ? Ki fogja az igazat, a ' l e lk i smere t e s t u d o m á -

nyosságot , az erkölcsi nemesbü lé snek eme ' né lkü lözhe t -

len föl tételét t isztelni , becsülni, ha ezt m é g a ' nép ' kö -

vetel t tanítói, az irók sem teszik ; 's az ellenfélnek, s a -

já t pá r t jok előtti b e s z e n n y e z é s é r e , bármilly eszköz is 

jónak ítéltetik : hamis idézés, a laptalan vádak , rágalom 

és igazságtalan ráfogások? N e m a' l egszen tebb é r d e -

keiben, ide je - 's lelki nynga lmában i v é t k e s m e g l o p a -

t á s a - e ez az olvasó k ö z ö n s é g n e k ; melly v é g r e min-

denki iránt bizodalmatlanná t é te tve , az igazság iránti 

köteles hódola tában is ingadozóvá, 's közönyössé v á -

lik ; e g y k e d v ű e n kérdve Pilátussal : „quid est ve r i t a s?" 

Az igazság ' elfogadásaért küzdő , kath. irónak, minden 

e g y e b e t el lehet tűrni; csak az t nem, ha igazmondási 

aka ra t a 's hitelessége vonat ik ké t ségbe . Mivel az e ' 

h i te lességbeni megbízás, olly kincs , melly neki szintúgy 

szükséges , valamint a ' reá hallgatni szokott közönség -

nek. E ' kincset ő könnyelmüleg el nem dobha t j a : mint 

a ,prot . lap ' - i czikkeknek anny i szor inegczáfolt , s mind-

annyi világos b izonyí tványokat hallatlanokká tet t irói. 

Ok lássák, hahogy ezt lelkökre vesz ik ; de mi pé ldá -

jokat követni nem szándékozunk . Különben, az eddig 

mondot tak Kenézy Lajos u r ' czikkének csak azon r é -

s z é r e vonatkoznak, mel lyben az uzsora ' v é d e l m é r e kél 

ki. A ' t u l a j d o n k é p e n i h i tágazatokra , neveze te sen a ' s z . -

i rás -o lvasás ' t i lalmazására, ' s tb . m é g csak ezu tán ke -

rül a ' sor . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Magj arhon. 

(Egyházi ünnepély.) Marczali.(Veszprémipüspöki megyé-
ben.) IIa a'példák vonzó erővel birnak, ugy hadd vigye hirül 
magyar egyházunk ezen nagy becsű közlönye hazánknak, hogy 
a' kis Balaton-sarokban, az ott virágzó kath. egyház- és egye-
dül üdvezitő hitnek áldásos szelleme szebbnél-szebb tettekben 
nyilvánul. Nem lehet különösen nem csudálnunk az itteni 

híveknek kitűnő buzgóságát a' keresztek' fölállításában. Vá-
roskánk' minden utszáját egy szép kereszt ékesíti ; emel-
kedettebb hegyeinken a' megváltás' üdv-jele tűnik az arra 
járók' szemébe ; 's csak pár hete , hogy a' marczali szent-
egyház előtt egy pompás márvány kereszt díszéig, egy jó 
lelkű molnár által, majd ezer forintra menő költséggel emel-
ve; mellyet jul. 18-dikán megyés-püspökünk, mélt. és fő-
tiszt. gróf Z i c h y Domonkos ur, mélt. gróf S z é c h e n y i 
Pál' egész családjának, és sok buzgó híveknek jelenlétében, 
fényes szertartással fölszentelni kegyeskedett. Legyen sza-
bad itt köszönetet szavazni, valamint a' fölszentelő mélt. fő-
pásztornak , ugy a' kegyes földesúr- és asszonyságnak i s , 
kikaz ünnepélynek tulajdonképeni szerzői valának,'s kik mind-
azt, mi alattvalóik' jóllétére üdves, kivált mi lelki épülésök-
re szolgál, a' legszívesebben teljesíteni szokták. A' legben-
sőbb megilletődéssel látók a' derék grófnőt, anyjokhoz mél-
tó kisasszonyai' körében, a' délutáni vecsernye után is, a 
csak imént fölszentelt kereszt előtt térdelni; 'sa' példa kö-
vetőkre talált, és nem sokára a megváltásnak ezen nagy-
szerű jelképe térdelőktől volt körülvéve, kik Istentől,meg-
feszített sz. Fiának, a' mi urunk Jézus Krisztusnak érde-
mei által, kértek áldást és kegyelmet. Mig egyházunkban 
a' benső vallásos élet illy dicső tettekben nyilvánul : addig 
azon atyafiak csufolódásait, kik tornyaikra a keresztek he-
lyett inkább holmi szárnyasokat és szélmutatókat alkalmaz-
nak, habár . k e r e s z t i m á d ó k n a k ' g ú n y o l n a k is, békével és 
nyugodtan tűrhetjük. „Mihi autem absit gloriari, nisi in cru-
ce Domini nostri Jesu Christi: per quem mihi munduscru-
eifixus est et ego mundo", (Gal. 6, 1 4 . ) mondja sz. Pál ; 
s mi dicsőségünknek tartjuk, a népek apostolának példá-

ját ebben is követni; s ha kell, osztozni a' gyalázatban is, 
mellyel a hitetlenség az üdvesség sz. je lét , az általa jel-
képezett fönséges tanítással együtt, már sz. Pál'idejében 
illette. (I. Kor. 1, 2 3 . ) K. Ambrus. 

— Szentesen, juiius 26-dikán, kettős örömünnep 
volt, templomszentelési tudnillik és egyháznapi. üt és fél 
éve , hogy a' hét ezeret tul haladó nyáj, egy színnel ellá-
tott iskolaházban kénytelenittoték naponta Istenét dicsérni, 
's ugyanannyi ideje, hogy sovárogva leste az órát, melly 
őt a' szűk helyről egy tágasb és illőbb ajtatossági sz. hely-
re segitné. E' vágy a' fönebbi napon ért véget, ü nagy-
méltóságuk, a' vallásosság-, hazafiság- és bő adakozásaik-
ról, szóval mindenről, mi az erkölcsiségnek, józan haladás-
nak, korszerűség- és a' haza' jobb jövendőjének emelője 
lehet, bonszerte ismeretes nagykárolyi gróf K á r o l y i Ist-
ván, és Lajos testvérek tudnillik, mint pártfogók, szép, 
ízletes, és nagyságra, mondhatni, egészen városias templo-
mot építtettek. A' hivők látva, miként ő nagyméltóságuk 
mitsem mulasztanak e l , csakhogy az Ur' csarnoka minél 
díszesebben emeltessék föl, azon föltét alatt önkényt meg-
adóztatták magukat, hahogy a régi templomból semmi 
avult sem fog az újban alkalmaztatni. E- megadóztatás kö-
zel harmincz ezer forintjába került a' közönségnek. Ámde 
fénylik is kivűl a' rézzel fedett torony, és díszlik belül a' 
nagyszerű orgona, jó festészet, gazdagon aranyozott három 
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oltár, ritka csinu szónokszék, és pompás készületi! sekres-
tye. Az egyes adakozó hivek, és jótévó'k' száma sokkal több, 
semmint eló'sorolható volna : azonban mégis valamennyi 
közt kitűnnek: Gsányi József, és Piti István közlakosok ; kik 
közül első' a' két mellék-oltárt csináltatta saját költségén, 
az utóbbi pedig a' székek' árát fizeté ki. A' mesterek, kik-
nek müveik az egyházban láthatók, jobbadán szegediek, 
szolnokiak és helybeliek. Az örömet, melly a' nép' arczán, 
mint hajdan Izrael' fiaién, midőn látták az uj Siont, kisu-
gárzott, nincs toll, melly leírhassa. Már korán reggel pezs-
gett a' nép a templom körül. Az idegenek' számát, kik a' 
környékből kereszttel, és lobogókkal, még előtte való nap 
ide jöttek, több ezerre tehetni : kik va'amint a' harmincz-
egy ezernyi lélekből álló városnak előbbkelői is, valláskü-
lönbség nélkül, részint a' szükségben használt, részint az 
uj templom körül csoportosultak össze : feszülten várandók 
az időt, mellyben a' szertartás kezdetét veendi. Végre 9 
órakor megkondultak a' harangok, tudatok a' várakozók-
kal az ünnepély' megkezdetését. Ekkor nt. Le e b Mátyás 
kebelbeli plébános ur,a' fölszenteléshez fogott; mellyet be-
végezvén, szószékre lépett, és a' nagy sokaságú hallgató-
ságot egy, a' nap' jelentőségéhez mért jeles beszéddel ok-
tatta. Utána bemutatta a' vérnélkuli szent áldozatot ; melly 
alatt, valamint a' körmenet' alkalmával is, a' helybeli han-
gászkar működött. A' délutáni vecsernye után a' templomi 
ünnepély befejeztetett, 's az idegenek szétoszlottak ; de 
a' szivekben vésve maradt az óhajtás : ,Adjon Isten a' kath. 
világnak sok olly nagylelkű kegyurat, millyen a' két gróf 
Károlyi testvérpár ; s minden városnak , avagy helységnek 
olly hitbuzgó, és adakozó népet, millyen a' szentesi kt-

t h o l i c u s s á s ; ' ! L. G. 
(Egyetemi tisztújítás.) Jövő 184^-üiki iskolai évre a' 

magyar kir. tudom, egyetem' nagys. igazgatójává jul. 3 0 -
dikán t. S z a b ó Alam.-János, Esztergom főmegyei áldozó-
p;ip, a' zsidó, arab, chaldaeai és syrus nyelvek, ugy szinte 
bibliai régiségek és ó-szövetségi sz. iratokbai bevezetés'ta-
nitója, választatott meg közakarattal. Jul. 24-dikén, és az azt 
kö veto napon pedig, dékánokká, a' hittudományi karban t. 
t. S z i la s y János prof. megerősíttetett, a' jogtudomá-
nyiban t. T i p u l a Péter, és orvosiban t. S c h m i d t János 
választattak, a' bölcsészetiben pedig t. t. J e d l i k Anian 
szinte megerősíttetett. 

(Iskolaügy.) Csantavérről jul. 3 l . Kétszeresen örven-
detes ünnepélynek valánk tegnap szerencsések, a ' s z a b a d -
kai kir. tanodában szemtanúi lehetni: az ifjúi lelkesedés' 
bájzengzetü hangján előadott lelkes szavalások-, es a' hála' 
sz. érzetétől hullámzó keblekből kibuzgott sziv-ömledezé-
sck', meg ezek' visszhangja' szívélyes tolmácsolásának. 
Nincs, ki a' lelkes szónoklatok' szerencsés hatását tagadná 
az ember' önelhatározására. Kivált napjainkban főszerepet 
játszik ez az élet' színpadán. Egyházi, 's politicai téren 
egyaránt szükséges kellék ma, a' szív' lángérzelmü nyelvén 
észhez és szívhez, bátran, és lelkesen szólani tudni. 'S ki 
nem tudja, hogy ezen ,bátran, és lelkesen szólani tudás'-t 
csak ismételt gyakorlatok által lehet, és kell megtanulni ? 

,,I)ici vix potest," mondatik a tanítást elintéző egyik fel-
sőbb rendelvényben, „quantum adferat momentum, ad iu-
ventutis, cumprimis nobilioris educationem, e x e r c i t a t i o 
d é c l a m a to ria. Paucis eniin a natura datum est: ut pro-
prio marte publicis in conventibus dicere ad concionein 
audeant, plerisque ingens adhibenda est opera, ut metum 
ab indole insitum, et vitio educationis quodammodo inge-
neratum reprimant, qui etiam promtissimos quosque adul-
tos non raro conturbat." 1) Mit a' fönemiitett kir. tanodá-
nak érdemdús tanítói szem előtt tartván, 's a' gondviselé-
sökre bizott ifjúságot minél czélszerűbb, 's a' kor' igényei-
nek minden tekintetben megfelelő nevelésben részesíteni 
lelkök mélyéből óhajtván, jul. 30-dikán nt . 'stud. F u r d e k 
Kelemen ur' tanodai igazgató' elnöklete alatt szavalási ün-
nepélyt tartattak a költészet-, és szónoklatot tanuló jele-
sebb ifjak által. Amazok közül tizennégyen, többnyire kö-
tött, ezek közül tizenketten, egyen kivül mind magyar, kü-
lönféle tárgyú szónoklatokat szavaltak a jelenlevő vendég-
koszoru' teljes megelégedésére; korukhoz mérve elég sza-
bályszerű előadásaik által világosan tanúsítván, hogy sze-
retve tisztelt tanitóik nem pazariák érdemtelenekre fárad-
ságos szorgalmukat. Azonban a' milly édesen esett keb-
lünknek az emiitett ünnepélynek részesévé lehetni ama' fa-
lak közt, hol egykor magunk is, hat év elfolyta alatt, okta-
tást nyertünk; olly mondhatlanul fájt szivünknek azon, a' 
nevelés' sz. ügye iránti hideg részvétlenséggel találkozni, 
mellyet a' t, cz. városi közönség' — bocsánat őszinte nyilt-
szivüségünkért ! hogy az igazat illy leplezetlenül kimond-
j u k , — részéről tapasztaltunk. A' nevelés'ol ly minden ol-
dalróli hangoztatása után, ki hinné? az egész roppant 
népességű, és számos tudomány-kedvelő férfiakkal dicseked-
hető városból az érdemes tanítói karon kivül, alig öten mél-
tattak jelenlétökkel szerencséltetni a' fiatal szavalókat! 2)Pedig 
ki nem tudja, milly hatalmas inger az ifjúnak, az ernyedetlen 
szolgalomra, azok' méltányló részvétét tapasztalni, kikben ő 
a'szelíd tudományok' fölkentjeit tiszteli? A'nevelés'puszta 
hangoztatásával még nem tettünk meg mindent! Avagy 
ha a' fiatal szavalók nem érdemiették meg, hogy megjele-
néstekkeli szerencséltetésökre néhány percznvi időt szen-
teljetek, ezt tenni legalább a' t. cz. tanitó urak' fáradozá-
sainak elismeréseül nem lett volna-e méltányos' Azonban 
mit a' tanultak megtenni elmulasztottak, a' hálás keblű ta-
nulók érdemileg kipótolták. Ugyanis a' szavalási ünnepély' 
végeztével, a' szónoklati osztály' zöld ágakkal földiszesi-
tett, 's ünnepélyesen kivilágított tan-teremébe vezette,-
ténk; hol B u d a i Jenő, szónoklat-tanuló, a' szavalók' leg-
jelesbike, saját és tanuló társai' nevében, önkészitette ,há-
laszózat'-ban köszönte meg nt. 's tud. M a r k ó Dienes ur-
nák szives fáradozásait, mellyekkel őket, „a' tudományok' ne-
héz pályáján atyai szelídséggel kézen fogva vezetni, s 
a' tudományokkal együtt egyszersmind az erény'szeretetét 
is fogékony szivökbe beoltani, és ennek virulását előmoz-
dítani igyekczék." Mire a' megtisztelt tanitó' szemeiben örürn-

' ) Instit. Lit. Part. II. Sec t . II. cap. VI. §. 2 3 1 
a ) Ezt n e m irjuk ujdonságul, mert nem most történt először. 
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künyük rezegtek, az elérzékenyülés' könyüi, 's bár törede-
zett, de elég ünnepélyes hangon válaszolt a' fiatal szónok' 
hálaszózatára: élte' legörvendetesb napjának vallván azon 
születési napját, mellyen e reménytelen megtiszteltetésben 
részesült ; mellynek emlékét, hálás szivök' ereklyéje gya-
nánt őrzendi meg keble' szentélyében. Végre atyailag inté 
őket. a' tudományok' nehéz pályájáni előbbre haladásra ; a' 
rideg sir' partjáig meg nem hülő atyai forró szeretetének 
zálogául azt kötvén még egyszer, és utoljára is szívökre, 
mit az egész tanév alatt lelkének lánghevével ajánlott, tud-
nillik, hogy az önkiképzés pályáján az egyedüli bölcseség', 
az ur Jézus' szellemében, és szelleme által lelkesítve ha-
ladjanak ; hogy a' más szellemben elsajátított tudomány átok, 
nem áldás az emberiségre. A' lelkes választ szűnni nem 
akaró , ,éljen,' azután, a fönebb nevezett szónok által 
készített, 's az elválás' keserű érzelmeit tolmácsoló, .bus 
hangok1 elzengése követte ; mit a' városi éneklő kar né-
hány t. cz. tagjai valának szívesek végezni zene' kíséreté-
ben. — Végre a' nyelvészet' 4-dik osztályának tantere-
mébe léptünk, hol ismét P e r t i c s József tolmácsolá sze-
retve tisztelt tanitójok-, nt. s tud. V a n n a y Orbán urnák 
négy évi fáradozásaiért saját, és tanuló társainak hálaér-
zelmeit, ,egy aranynyal megfuttatott ezüst szelenczét nyújt-
va át örök hálájok' csekély zálogául, többi tartozásaikat 
pedig forró imáikkal rovandók le a' Mindenható' zsámolyá-
nál a' megtiszteltnek boldog léteért;' ki az atyai szózat' 
édesen zengő hangján megköszönve az előtte fölöttéb be-
cses, mert a' hálás elismerés nyújtotta ajándokot, a' fiatal 
sereget tovább is ernyedetlen szorgalom-és feddhetlen er-
kölcsiségre buzditá. Egy érzelem, egy óhajtás dagasztá 
minden jelenlevő' kebelét, hogy : éltesse Isten még so-
káig a' megtisztelteket tanító társaikkal együtt, és har-
matozza áldásos malasztját fáradságos munkásságukra, mely-
J y el az egyház' és haza' zsenge reményeit jó keresztények-
és jó polgárokká nevelni igyekeznek; engedje a'Magasság-
beli, hogy több illy örömnapot érve, már itt alant is szed-
hessék a' hálás elismerésnek, a' tanítói tövises pályán fe-
selő, jó illatú rózsáit. Bende József. 

(Magyar régiség.) (Ponori Thewrewk József' ,Utazási 
naplójá'-ból.) Ez évi aug. l-jén Esztergomban a' kedvező 
szerencse nt. 's t. S i m o r János professor úrhoz vezetett; 
ki is kitűnő szívességgel fogadván, legott egy hártyára irt, 
kis negyedrélü magyar codexnek, hét levélből álló töredé-
két adá kezembe. Hevenyében tollhoz nyulék, 's annak má-
sodik és harmad.k oldaláról eme' szavakat másolám le: 
..Tekencetoc az zoldtara, es veg'eloc peldat v tőle Mert az 
zold fa ki zepon veragozic, es beuon gvmolcot teromt, ez 
v neki vagon az v g'okerebol, kit ala bocatot az földre, 
es ez v neki lelke, es myndon zöldsége, veragozasa, es v 
gymole teromtese ebből vagion neki : Es meneuel incab 
az földbe magat ala bocatta, es meneuel inkab sáros ga-
neual felil befedeztetot anneual incab zöldségét veragot es 
gúmolcet zebben, iobban, es beuobben ag'g'a." — A' nagy-
becsű töredék minden bizonynyal a'15-dik századból való; 
's mennyire a' sebes átpillantás fölvilágosítást nyújthatott, I 

sz. Ferencz' szerzetét illeti. Szerencsés szerzet, mellynek 
múltjából, illy nemzeti kincscsel dicsekedhetünk ! 

F r a n c z i a o r s z á g . 
Tudva van , mint utaztatják pár év óta bizonyos la-

pok, a' jezuitarend' generálisát, R o o t h a a n t ; kit a' me-
sés örök zsidó' szerepére kárhoztatván, ma Münchenben, 
holnap Belgium- és Francziaországban, 's egyszerre több 
helyen is látni akarnak. Iliában ! ezen urak nem közönsé-
ges tehetséget és mesterségeket tesznek föl egy jezuitáról; 
mennyivel inkább az egész rend főnökéről ! A' Journal des 
Débats', mint egyike a' jezuitáktóli félelemben szenvedők-
nek, legújabban azt hiresztelé, hogy a'sardiniai hadminister 
hivataláról lemondott, 's ezt de Maistre grófnak fianyerendí, 
nem más, mint azon oknál fogva, mivel ezt a'jezuiták'géné-
ralisa, ki a' liberális mozgalom' elnyomása végett Piemont-
ba utazott, jónak látja. Boothaan generalis, ez ujabb insinu-
atiokra egy, jul. 2 0 . Romában kelt, 's a' nevezett lap szer-
kesztőségéhez intézett levélben válaszol ; kinyilatkoztatva, 
hogy: „Több, mint 1 8 esztendő óta Romában lakván, a' 
pápai statusok' határait egyetlen-egyszer, 1829-ben , lép-
tem át, Nápolyba menendő. Miért is lehetetlen volt kis idő 
előtt Piemontban láttatnom, hogy ott bármilly mozgalmat 
elnyomjak. Ilogy én a' sardiniai kormánynak egy hadminister' 
kinevezését 's az előbbinek ujjali fölcserélését ajánlottam, 
az szintolly kevéssé igaz, mint valószínű ; mivel én e' kor-
mányt sokkal nagyobb belátásunak hiszem, hogysem tisztvi 
selőinek választásában egy jezuita' tanácsára szorulna. Külön 
ben is azon rendnek szerzetesi szabályai, mellynek főnöke 
lehetni szerencsés vagyok, valamennyi tagoknak a legszigo-
rúbb büntetések alatt tiltják, magukat, akár közvetve, akár 
közvetlenül statusügyekbe avatni. Helyezetem által arra köte-
lezve, hogy a' többieknek szó- és jó példával előmenjek, 
bizom az isteni kegyelemben, miszerint tetteim a' rendnek 
bölcs törvényeivel soha sem fognak ellenkezésben állni. 
Uram! én följogosítottnak hiszem magamat, önt azon köz-
lemények iránti bizodalmatlanságra fölhívni, mellyeket ön. a' 
jezuitákat i letőleg, levelezőinek nagy részétől kap ; mellyek' 
hitelességére támaszkodva, egyéb valótlanságok közt, azt 
is irá ön, hogy egy G o s s l c r Henrik nevű jezuita Dorstenben. 
Münster mellett, nagy botrányokat okozott légyen. Darab 
idő óta, a bajor fővárosban előfordult eseményekben is 
sokszori részt juttat a' jezuitáknak. Még azon fáradságot is 
vették maguknak, hogy engem is odautaztattak, kétségkívül 
,valamelly haladási mozgalom' akadályozása végett.' En te-
hát használom cz alkalmat, önnek kinyilatkoztatni, mikép én 
szintolly kevéssé voltam Bajor-, mint Francziaország- és 
Piemontban ; 's hogy én odautazni nem is akarok 's vágyó-
dom. Ugy szinte arról is bizonyossá teszem önt, hogy Ba-
jorországban jezuiták nincsenek ; 's hogy ott azon esemé-
nyek' idejében, mellyekbe őket bekeverni szándék volt, 
egyetlen-egy sem tartózkodott. Bizonyítom végre , mikép 
sem Dorsten-, sem Münsterben nincsenek jezuiták, hogy ott 
évek' hosszú során át nem is voltak, 's hogy Gossler Hen-
rik nevet rendtársulatomban egy tag sem visel. Fogadja ön 
'stb. R o o t h a a n , Jézus' társaságának généralisa." 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM: Protestáns lapi ajándék. — Nyílt levele-
zés. II. V. Károly. — Egyházi tudósítások. — Hirfüzér. 

P r o t e s t á n s lapi a jándék. 
, ,Quidquid id est, timeo Danaos et dona 

ferentes ." (Virgil. Aeneid. L. II . ) 

Egymást éri a' sok szívesség a' ,Prot. lap' ré-
széről! Még meg sem köszöntük eléggé azon ,utba-
igazitás'-t, mellyel Kenézy Lajos ur lepett meg1); s 
íme a' ,Prot. lap' 33-dik számában, ujolag Terhes Sá-
muel úrral találkozunk, még pedig , a j ándék ' -ka l ke-
zében ; mint mondja: , l é l ek ' gyümölcsei'-vel. Azon-
ban csak utóbb fog majd kitetszeni, hogy azok milly 
fán termettek, azaz: m ill y en leiekéi. Mert az apos-
tol mondja: „Charissimi, nolite o m n i s p i r i t u i crede-
re, sed p r o b a t e s p i r i t u s , si ex Deo sint: quoniam 
multi pseudoprophetae exierunt in mundum." (1. Ján. 
4 , 1.) Terhes Sámuel ur ugyan, valamint korábbi 
czikkében (l. ,Rel. és Nev.' 1 8 4 7 . I. 4 0 . 's köv. sz.) 
egy „ártatlan, kellemes, üdvös, szóval : keresztyén po-
lemiá"-t igért ; utmutatóul akarván föllépni, 's vitatko-
zási modorát példa gyanánt nézetni, mellyet mindenki 
kövessen: ugy jelen válaszában is, ujolag „fölhiva" érzi 
magát, „kiáltani : mutassuk meg, atyámfiai ! hogy van 
szelíd, ártatlan 's üdvös polémia !" Csakhogy Terhes 
Sámuel ur, a' gyakorlatban, itt is olly alkalmatlannak 
bizonyítja magát arra, hogy czikket irjon, „melly a' 
felvirulandó, szelídebb modorú polémia' programmjá-
nak," ' s „hajnali első gyenge sugárzatnak," nézethessék; 
mint a' milly kevéssé volt akár „ártatlan," akár „kel-
lemes és üdvös, szóval : keresztyén"-i azon állítása : 

1) Kenézy Lajos ur megenged, hogy a' mult számunk-
ban megkezdett czikkek' sorát kissé félbeszakítjuk : 
azonban Terhes Sámuel urnák régibb jogai vannak 
irányunkban, mellyeket minden esetre illik tekintet-
be vennünk. Apródonkint majd csak minden tarto-
zásainknak eleget fogunk tenni. 

MÁSODIK FÉLÉV. 

„hogy a' romai ekklézsiát Péter apostol alapította vol-
na , nincs világosan bebizonyítva ;" (l. ,Rel. és Nev.' 
1 8 4 7 . I. 328 .1 . ) ugy szinte azon tiszteletlen előadási 
modora, mellyet sz. Péter és az apostolok' ellenében hasz-
nált (l. ,Rel. és Nev.' id. h. 3 3 4 . ].); vagy azon el-
ferdités, mellynél fogva a' sz.-irás' világos szavain is 
erőszakot tön, hogy azokkal tévállitását annál jobban 
támogathassa. (L. id. h. 3 3 5 — 6 . ' s 3 4 2 — 3 4 4 . 1.) 
De mi ezek' elősorolásába most ujolag és terjedelme-
sen nem ereszkedhetünk. Ki a'fölvetett kérdésről rész-
rehajlatlanul kíván ítélni, az ezt, Terhes S. urnák ujabb 
fölszólalása nélkül is megteheti, ha a' mondottakat fi-
gyelemmel összehasonlítja. N em is ez bírt minket a 
nyilatkozásra ; hanem egy , ezen ,ajándékul' adott v á -
laszban foglalt súlyos vád : mellyet szó nélkül hagy-
nunk annál kevésbbé lehet , minthogy Terhes Sámuel 
ur keményen rá parancsolt „az észrevételek'irójá"-ra, 
hogy: „ t ü s t é n t vonja vissza szavát, ha nem akarja 
tudomány és szív' hiányával megbélyegeztetni magát." 
Az illy „szelíd" és „ártatlan" fölhívásnak csak enged-
ni kell ; mert ha már a' tudományt, megelégedve az 
istenes együgyűséggel, nélkülözhetnék is, szívtelenekké 
mégis semmiképen sem akarunk válni ; de még csak 
tartatni sem ollyanokul. 

Terhes Sámuel ur bennünket azzal vádol, hogy : 
„birálgatás közben személyeskedés tünt elő ;" mi ezt 
részünkről történtnek nem gondoljuk ; hogy : „ollykor 
tudatlanság' e m l e g e t é s e hallatott:" csak a' meny-
nyiben az be is bizcnyittatott ; hogy : „néhány posta-
napokon át, némi egyházi gyufalángok mutatkoztak, de. 
a' mellyek . . . . emberi erőtlenségnek tulajdonithatók." 
Mit akar czifra 's erőtetett képeiben mondani Terhes 
Sámuel ur, nem tudjuk. Egyébiránt hogy erőtlenségek' 
hiával nem vagyunk, fájlalva érezzük ; hisz' mindenki 
elmondhatja : ,homo sum ; nihil a me humani alienum 
puto.' De abban, hogy az ,észrevételek' írója', „aligha 
ez elhamarkodási hibából ki fogja magát tudni mente-
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ni ," még sem tudunk az ezt gyanitóval tartani ; mert 
jóllehet czikkeink' kidolgozására igen is kevés az idő 
néha: ugy hogy egyes tollhibák' elkövetésén csak ugy 
nem lehelne és kellene méltányos itélőnek, (minőül 
magát Terhes Sámuel ur tartatni akarja) csudálkozni, 
mint azon, hogy ollykor a' legnagyobb figyelemmel átné-
zett czikkekben is maradnak sajtóhibák : mégis azt hisz-
szük, miszerint ez ideig szerencsések valánk, Isten' se -
gítségével, minden olly tetemesb hibát kikerülni, melly az 
általunk védett kath. igazságnak ártalmára lett volna; 
's melly méltó okot szolgáltatna bárkinek is arra, hogy 
i l ly „szelid"szavakat intézzen hozzánk: „tüstént von-
ja vissza szavát, ha nem akarja tudomány-és szív'hiá-
nyával megbélyegeztetni magát." Azonban ha megtörtént 
volna is a ' tévedés; a' kimutatott hibát helyrehozni, az 
elkövetett botlást kiigazítani, mindenkor olly készek va -
gyunk (mit a' lapunk' sarkán időnkint olvasható ,iga-
zitás'-ok is tanúsítnak), hogy az illy tévedést, állítólag, 
fölfedezett ellenfélnek, épen nincs rá joga , mindjárt a' 
l e g e l s ő illy alkalommal, . s z i v ü n k ' érzelmeit hozni 
gyanúba. De hiszen ez is amaz „ártatlan" polémiához 
tartozik, mellyhez Terhes Sámuel ur olly remek elő-
képet nyújtott! 

Terhes Sámuel ur megismeri,„hogy v a l a m i , az 
egyházi történeltan' e l a l j a s o d o t t , n y o m o r o d o t t 
szakábani hiányosságért", méltán róttuk meg őtet; na-
gyon is világosan kitüntetve azon tudatlanságot, mely-
lvel a' sz. atyák- és első ker. századbeli irókra mert 
hivatkozni, a' végre, hogy sz. Pétert soha Romában 
meg nem fordultnak bizonyíthassa. De midőn ekkép 
bevallja tudatlanságát, ezt is nem annyira saját vétké-
ül rója föl, mint inkább magának a'tudománynak becs-
telenitésére fordítja. ,,E' szegény, elnyomorodott t a n -
n a k neve", ugy mond, „fájdalommal legyen emlitve, 
p a t r i s t i c a." Már hogy mikép nevezheti valaki, ma-
gát a' tudományt, 's az egyházi történettannak (csak 
amúgy megvetőleg mondva) egy „ v a l a m i " szakát „elal-
jasodott"- és „nyomorodott"-nak, azért, mivel ő azt nem 
mivelte (jóllehet az m á s o k által igen is nagy mérték-
ben ki vagyon mivelve): azt mi csak abból magyaráz-
hatjuk meg, hogy némelly ember szereti azt , mi nek i 
szégyen, a' tudományokra háritni ; mintha ők volnának 
okai az é ' részben és némellyeknél uralkodó tudatlanság-
nak. Különben Terhes Sámuel ur igen jól teszi, hogy 
,iljabb paptársait', a' ,Patristica' szorgalmas tanulására 
serkenti : mivel e' Studium szükségképen a' kath. igaz-
ság' belátására fogja őket vezetni: épen ugy , mint 

vezette Angliában a' status-egyháznak tudományos mi-
veltségü papjait, a' puseyitákat. Igen; mert mikép amaz 
angolegyházi tanitó jól jegyzé meg, (ámbátor ellenséges 
szándékkal,) a' sz. atyák' olvasásától elijesztendőkül hitt 
prot. tanuló-ifjaknak : eme'sz. atyák, valamennyien ka -
t h o l i c u s o k . — „Mielőtt" mégis ,,a'czáfolatba" (tehát 
,czáfolat' akar e' különös .ajándék' lenni !) „mélyeb-
ben bocsátkoznánk", mond Terhes Sámuel ur, „beve-
zetésül szükség megjegyeznünk: 1 - s z ö r : Távol van 
tőlünk a' v é t e k , miszerint a ' rom. kath. anyaszentegy-
házban létező rend' felbontására igyekeznénk. Mi az 
igen tisztelt pápát a ' rom.kath. világ' t ö r v é n y e s püs-
pökének.... ismerjük." (Ezt a' ,czáfolat'-iró igen helye-
sen teszi.) „Isten őrizzen, hogy hatalmát, dicsőségét 
irigyeinők"! (Nem is volna szép; de azonkívül haszon-
talan is lenne.) „...Iliszszük, hogy magas állásában, ha 
Isten ugy akarja , az idők' végéig megmaradand : de 
hiszszük azt is , hogy belőle semmi veszély (?) nem kö-
vetkeznék, hals ten a 'rom. püspökséget megszüntetné 
is, miként nem következett abból, hogy a' korinthusi vagy 
antiochiai ekklézsiák megszűntek létezni", 'stb. (Mi Ter-
hes Sámuel urat nem gátolhatjuk, hogy mindezt, és 
több mást is, higyje, vagy ne higyje.) „Csak azt tagadjuk 
hát, hogy a' hatalom és méltóság Péterről, mint első 
apostolról szállott volna a' pápára", (lia ezt Terhes Sámuel 
ur, minden fölhozott alapos okok daczára is, tagadni 
akarja, ugy mi róla nem tehetünk. Milly sokan vannak, 
kik még Krisztus Jézust, sőt magát az Isten' létét is 
tagadják!) „mint a ' romai püspökségben h e l y e t t e -

s s é r e"; (ezt mi sem állítjuk ; mi ugyanis a' romai 
pápákat sz. Péter ' u t ó d a i n a k , nem pedig helyette-
seinek tartjuk,) „és ez semmit le nem von dicsőségé-
ből", (erről itt nincs szó; hanem csak arról, hogy mi il-
leti őt törvényesen, és Krisztus Jézus' rendeleténél fog-
va. Akár több ez azután, akár pedig kevesebb annál, 
mit Terhes Sámuel ur a' ker. kath. egyház' látható fe-
jének engedményezni sziveskedik. Ez a' dolgon mit sem 
v á l t o z t a t ; ) „ m e r t e r ő s , i gaz j o g g a l b i r j a h i v a t a -
l á t " , (ugy van ; s épen azért Krisztus Jézustól kellett a' 
primatusra fölhatalmaztatnia; különben ez „erős", és 
„igaz" jognak semmi alapja sem lehetne;) „akár sorsvetés 
által, mint Mátyás a p o s t o l " , (valóban? Igy tehát csak-
ugyan isteni, közvetlen fölhatalmazásnál fogva tétethe-
tett az anyaszentegyház' fejévé ; mint Mátyás apostol is 
csak az isteni akarat'közvetlen közbejövetele által, nem 
pedig emberi belátás' erejével, tétetett az apostoli fen-
sőbb hatalomnak, a' nem emberek-, hanem egyenesen 



Istentói valónak, 1. Eph. 4 , 1 1 . Ap. csel. 1, 2 4 . Gal. 1, 
1. „non abhominibus, neque per hominem", 'stb., csak 
ugy, mint sz. Pál, tulajdonosává ; különben szabadságuk-
ban állandván az embereknek, akár hány apostolt vá-
lasztani ; még pedig ma is, sz. Péter- avagy Páléhoz 
hasonló szellem-, erő- és hatalommal fölruházottat,) 
„vagy akármelly neme által a' választásnak, vagy bele-
egyezésnek nyerte legyen is azt." í A törvényes hata-
lomnak utódokrai átszállítása történhetik ugyan kü-
lönböző módon; de annak első behelyezése, szükség, 
hogy isteni legyen. Különben csupa bitorlás az,'s nem 
egyéb, Istennek egyházában. Igy a' romai pápák is vá-
lasztathatnak ugyan ma már illyen, vagy amollyan mó-
don: de a' pápai szék',az egyházi elsőség' fölállítása, egye-
dül Krisztus Jézus' rendeleténél fogva történhetett : vagy 
pedig az csupa bitorlásnak nevezendő ; 's lehetetlen, 
hogy a ' p á p a ; „erős, igaz joggal bírja hivatalát.") „Isten' 
bölcs a k a r a t á b ó l van m i n d e n d o l o g , " (ama' sok 
r o s s z dolog is, mellyet annyira's olly méltán siratunk a' 
világban ? Ez Istennek nem akaratánál, hanem csak a' na-
gyobb jók miatti m eg e n g e d é s é n é i fogva történik. S e' 
kettő közt nagy a' különbség ! Épen olly nagy, mint mily-
lyen a' kath. igaz tanítás és a' reformáltak'praedestinatioja 
közt lévő;) „többek közt hát az is, hogy a' rom. kath. 
anyaszentegyház, magát, az eleitől fogva hatalmas, gaz-
dag, rom. püspökség' igazgatására bizta 's most is bizza." 
(Ez már való, hogy ez Istennek bölcs és világosan kije-
lentett akaratánál fogva történt.) „Hogy pedig az em-
iitett dolgot tagadjuk, nem fenekedésből, miként a' 
,Rel. és Nev.' borzasztón (l) rajzolja, teszszük ; hanem 
józan észszel felfogott evangyéliom' szelleme, 's a' rend-
szerint munkás szent lélek' kegyelme által szerzett meg-
győződésből tenni, hinni, vallani kénytelenittetünk, 's 
e' felől hitfeleinket is értesíteni kötelesek vagyunk." 
Milly lélekkel tagadja Terhes Sámuel ur „az emiitett 
dolgot", azt a',Rel. és Nev.' idézett számaiban közlött 
czáfolatból is kivehetni ; különben tagadnia mindent lehet: 
csak azon szabadságot ne tagadja meg tőlünk, misze-
rint mi is, a' „józan észszel felfogott evangyeliom' szel-
leme, 's a' rendszerint munkás Szentlélek' kegyelme 
által" (mert hiszen egyikre sincs talán a' protestánsok-
nak kizárólagos joguk ?) „szerzett meggyőződésből", ve-
le egészen e l l e n k e z ő t tegyünk, higyünk és valljunk, 
's e' felől hitfeleinket is értesítsük. — „Ugyanazért 2 -
szor: Helytelennek tetszik előttünk az a' vád", (foly-
tatja Terhes Sámuel ur , ) „hogy a' vitatkozást dog-
matikai térre hoztuk " Terhes Sámuel ur' nehéz 
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fölfogásu voltán igen-igen nagy okunk van sajnálkozni; 
mivel ez a' kölcsönös értesülést fölöttébb nehezíti, sőt 
lehetetlenné teszi. Már miképen lehetett Terhes Sámuel 
urnák v á d a t hüvelyezni ki ama' szavakból, mellyekkel 
mi a' pápai elsőbbség'-ről szóló értekezést bevezettük 
(,Rel. és N e v . ' 1 8 4 7 . 1 . 3 6 . sz.): „Jónak láttuk ennél-
fogva jelen . . . . értekezést adni ; már csak azért is, 
hogy a' nevezett lapnak k e r . d o g m a t i c a i térre lé-
pését, az annyi évek óta most legelőször megkísértet-
t e t , ne láttassunk k e l l ő m é l t á n y l a t és figyelem 
nélkül hagyni akarni." Minden, ki csak némileg ért is ma-
gyarul, azt fogja e' szavakból, még pedig helyesen, azaz: 
el nem fogúit észszel kivenni, hogy tehát épen az e' 
térre,a ' ke r . dogmaticai térre lépés az, mit a' katho-
licusok a' ,Prot. lap'-tól évek óta hiában vártak ; mint 
melly örökké csak a' rationalismus és kereszténvtelen 
közönyösség' mezején száguldozott : gondosan kikerül-
vén minden dogmaticai vitát, 's positiv, ámbátor prot. 
hitágazat, melletti föllépést ; sőt a' dogmákat átalában, 
mint valamelly haszontalan, és csak a' prot. szabad-
ságot lebilincselő nyűgöket elvetvén, kigúnyolván, becs-
telenséggel illetvén: kétségen kivül azért,hogy ezen eljárá-
sával a' szándékolt,'s egyedül a'hitbeli közönyösség'alap-
jára épitendett ,unio'-nak a' hitetleneknél kedvezőbb fo-
gadtatást biztosítson. A'valahára kielégített hosszú várako-
zás' örömszava volt tehát az, mit Terhes Sámuel ur v á d -
nak nevez ! Pedig annyira mégis csak ismernie kellene 
már a' protestánsok és katholicusok közti viták' természe-
tét, 's e' vitáknak eddigi történetét, hogy föltegye ró-
lunk, miszerint mi a' dogmaticai téren (mellyre ben-
nünket prot. atyánkfiai csupán ,confessionalis' hitágaza-
taik' föntartása-, és korunkban kétszeresen terhessé 
vált védelmezésével követhetnek) hasonlithatlanul e rő-
sebben állunk, mint sem hogy a' vallási vitáknak e 
térrei áttevését egy nagy, fölöttébb nagy nyereségnek 
ne kellene néznünk. A' következés, ugy hiszszük, meg 
fogja mutatni, hogy igazunk van. 'S e'tekintetben Ter-
hes Sámuel urnák mi is őszinte köszönetet mondunk ; 
viszonzásul azon „szives köszönet"-ért,mellyet őegy, „a' 
,Rel. és Nev.' 3 6 -dili száma alatt, pápai elsőbbségről 
irt legelső czikknek, legelső sorában tett nyilvánításért" 
mond. Csakhogy azt már semmiképen sem tartjuk kö-
szönetre méltónak, hogy Terhes Sámuel ur még azon 
egy pár szót sem tudta, m e g h a m i s í t á s nélkül idézni;azt 
írván, hogy az idézett számban, s értekezés' elején „mon-
datik, hogy mind a ' p o l g á r i , mind az e g y h á z i tár-
saság' fő é l e t e l v e a' liatalom ;" mi akképen jön ki, 
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mintha az emiitett értekezés' t. írója ott e g y e d ü l és 
kizárólag a' h a t a 1 m a t tette volna minden társaság' alap-
jává. Holott ő csak ennyit mond : „Az emberi társa-
s á g ' e g y i k fő életelve a' hatalom." Már pedig hogy ez 
áll, azt csak a' legfonákabb ellenmondási szenvedély fogja 
tagadhatni. Hiszen, ha az egyház h a t a l o m m a l nem 
bir, ugy mi joggal hozhat törvényeket? Kitől, és miké-
pen kívánhat engedelmességet ? Vagy csak átalán, 
bármilly egyházkormány is, mint lehetséges? Mellynek 
pedig szükséges voltát, sőt létezését is, valamint a' 
prot. egyházi kánonok és törvénykönyvek, ugy a' con-
sistoriumok' 'stb. működése is bizonyítja ; mellyek ha 
nem bírnak törvényes hatalommal, ugy ezt csak zsarnoki-
lag b i t o r o l j á k : mert hogy élnek vele, az tagadhatatlan. 
Igenis, az egyházi társaságnak is e g y i k fő életelve a' 
hatalom ; mert az egyház is emberekből áll, kiket kor-
mányozni kell ; az egyház is kénytelen időnkint tör-
vényeket hozni, és bíráskodni : mindezt pedig csak ugy 
teheti, lia az errei hatalommal bárki által fölruháztatoU. 
A' kath. egyház természetesen e' hatalmat magától az 
ur Jézustól vette ; (hogy a' protestánsok a' magukét 
kitől vették, nem tudjuk,) ki tanítványait illy szavakkal 
küldé szét a' világba: „Data est mihi o m n i s p o t e -
s t a s in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnesgen-
tes." (Mát. 2 8 , 1 8 — - 9 . ) 'S épen e' h a t a l o m n á l fogva 
küldé, valamint csak ezzel küldheté őket : hasonló ha-
talommal ruházván őket is föl az utóbb élendőkre 's va -
lamennyi hívekre nézve. „Sicut misit me Pater, et ego 
mitto vos." (Ján. 2 0 , 2 1 . ) Különben is mi volt volna 
tehát a' kulcsok' hatalma, lia nem szükséges, egyházi 
hatalom volt, mellyel az ur Jézus (Mát. 16 , 1 9 , ) 
sz. Pétert fölruházta ? (Vége köv.) 

N y i l t l e v e l e z é s . 
II. 

Szikszón, augustusban. Figyelmeztetve levék a' 
,Prot egyh. és iskolai lap' 30-dik számára, mellyben 
Szalai István ur, a' kassai megyés-püspök által ez év-
ben föltett, 's e' lapokban is közlött theol. kérdések' 
elsejének alapját, és igy foltehetőségét is tagadandó, 
három kérdést formál, olly czéllal, miszerint azokra ,ex 
locis communibus' röviden megfelelhessen. Először is 
azt kérdi tehát: „Valljon a' rom. kath. egyház bir-e 
isteni tekintélylyel a' hitágazatok' meghatározásában"? 

E' kérdést Szalai ur természetesen tagadja ; állít-
ván, hogy a' ,küllátbató egyház', azaz: a' z s i n a t o k -
b a n egybegyűlt egyház, nem csalhatatlan ; mert ugy 

mond, valósággal hibázott ; és ,horrendum dictu'! még 
eseteket is hoz föl, mellyekben hibázott. Szalai urnák 
e', ,Pályakérdés' czimü czikkét érdeme szerint méltá-
nyolta már Tarjáni u r , még mielőtt én a' lapot olvas-
tam volna. Azért az én feleletem csak a' következőkre 
szorítkozik. Szalai ur maga mondja, hogy: ,,a' képvise-
leti egyházon némelly rom. kath. theologusok értik a' 
k ö z ö n s é g e s egyházi zsinatokat"; 's mégis e' külön-
böztetésről egészen megfeledkezve, a' közönséges és 
részletes zsinatokat párvonalba teszi; s abból, mert 
azok valamit állítván, ugyanezt emezek hibásan tagad-
ták, következteti, hogy tehát az egyház nem csalhatatlan, 
mert hibázott. Mintha valamelly részletes, például egy 
magyarországi zsinat által, az e g é s z anyaszentegyház 
képviseltetnék ! Holott ha bármilly jobb egyházi történet-
tant olvasott volna Szalai ur, tudhatná, milly nagy és lé-
nyeges különbség legyen a' k ö z ö n s é g e s és r é s z -
l e t e s zsinatok, ugy szinte a 'hi t ' lényegéhez tartozó és 
nem tartozó kérdések közt. — A' romai pápa' csalhatat-
lanságáról, minthogy ez nem az egyház' közhite, 'v) nincs 
mit szólanom; noha az eretnekségi váddal illetett pápák, a' 
19-dik századbeli jobb történetészek' fóruma előtt at-

*) Ámhátor annyit az egész anyaszentegyház' közhitéül 
nézhetni, miszerint vannak igazságok, mellyeket, és kö-
rülmények, mellyekben a' pápa csakugyan minden té-
velygésbe-esés' veszedelmétől menten taníthat, és olly 
határozatokat hozhat, mellyekre nézve egy kath. hivő 
sem fogja tőle a' csalhatatlanságot megtagadni ; 's ily-
lyenek az egész anyaszentegyház által hitt, 's a pápa, 
mint az egyház' látható feje által csak nagyobb tekin-
tély- és hatással kimondott igazságok. S épen ez az, mit 
,ex cathedra' tanítva, cselekszik ; az egyház közhitét, 
addig talán zsinatilag ki nem mondottat, nem önfejé-
től, hanem az apostoli tanítás és hagyomány' értel-
mében, ünnepélyesen kifejezvén. Hisz' lehetnek és van-
nak igazságok,mellyekre nézve a' csalhatatlanságot más 
egyes ember is méltán tulajdonithatja magának; mit, 
ugy hiszszük, senki sem fog okosan kétségbe von-
hatni. Nem hiszi-e magát p. o. mindenki csalhatatlannak 
azon állításában, miszerint : ,kétszer kettő négy ; az 
erényesség jó ; a' bün utálandó' ? 'stb. IIa pedig ezekre 
nézve nincs helye a' csalódásnak, 's mindenki csal-
hatatlan; mert az egész emberiség közhitét 's meg-
győződését fejezi ki : mikép nem tarthatná az anya-
szentegyház' feje is magát csalhatatlannak olly igaz-
ságok' nyilvánításában, mellyek az egész ősegyház' 
hitén alapulnak? Kivált miután amaz ígéretben biz-
hatik, mellyet sz. Péter' személyében az egyház' vala-
mennyi látható fejének tön az ur Jézus: „Ego autem 
rogavi pro te, ut non deficiat fides tua,et tu aliquando 
conversus confirma fratres tuos." (Luk. 2 2 , 3 2 . ) 
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tói régen fölmentettek; még pedig olly védveknél fog-
va, mellyeket a' logica' embere, Szalai István ur, szin-
te fölfoghatna. Adrianus' szavait kár volt idézni ; mert 
azokból a' protestáns következetességi okosság ezt ma-
gyarázhatná ki: „tehát, ha a' romai egyház által n e m 
a' p á p a é r t e t i k , bizonyos, miszerint nem hibázhat." 
Egyébiránt nem lehet itt szó arról, hogy mit állit ez 
vagy amaz iró ; hanem mit tanit az egyház. 'S ezoká-
ért tudja meg először Szalai ur az egyház' közhitét; 
's ez ellen hordja föl azután okoskodási pontjait. — 
Mondja továbbá Szalai u r , hogy a' csalhatatlanság a' 
Szentléleknek tulajdona. De hát mit mondunk mi? Nem 
olvasta-e soha Szalai ur, hogy mi épen azért mondjuk 
csalhatatlannak egyházunkat, mivel ennek a' fölötte min-
denkoron őrködő igazság' lelke igértetett; 's mivel Krisztus 
urunk vele van egész a' világ' végezetéig? „Visum estSpi-
ritui Sancto et nobis"; már az apostolok igy határoztak. A' 
Szentlélek szól az egyház által : 's épen azért csalhatatlan. 
Ugyanazért egyházunktól, melly isteni jegyese' szavá-
nak hisz, és benne bizik, a' csalhatatlansági kiváltsá-
got a' protestantismus' részére elsajátítani, valóban nem 
egyéb akaratos eltorzitásnál ; 's ennek következtében 
az idézett szent-irási helyek is mind mellettünk szólnak. 

A' 2-dik kérdésnél: , Igaz-e az, hogy a' protestánsok 
nem isteni tekintélytől, hanem csupán csak az emberi 
észtől függesztik föl a' hitágazatok' meghatározását?' 
különös logicára találtam. Tehát a' protestánsok azért, 
mert a' biblia-magyarázásban a' Szentlélektől kérnek 
segedelmet, ámbátor azt azután kiki tetszése szerint 
magyarázza, (mert itt köz értelemről, közmagyarázatról 
szó sem lehet ; különben oda lévén a' követelt ,arany-
szabadság' : mellynél fogva némelly esztelen azt is ki-
olvashatja a' bibliából, hogy : „non est Deus" ) i s t e n i 
tekintélytől függenek ; ellenben a' katholicusok,— vagyis 
az egyház, (mivel az egyre megy ki ; minthogy nálunk 
a' k ö z h i t e t kell tekintetbe venni,) jóllehet mellettök 
Krisztus urunk' világos ígérete szól, 's mellettök egy 
folytonos közhit, közértelem, „quod ab omnibus, quod 
ubique, quod semper" áll, — a' katholicusok már nem 
függenek isteni tekintélytől ! Bocsásson meg Szalai ur, 
de, bármint tudnám is különben tisztelni becses sze-
mélyét, én illy logicát nem tanultam, sem növendéke-
met illyesmire nem tanítottam. Félek erről többet ir-
ni; nehogy mindennapi dolgokat látszassam ismételni 
akarni. — De Sz. ur maga mond ítéletet saját hit-
vagyis inkább vallásfelekezete fölött. „Az okosság' tö-
kéletesedésével az egyház' hitágazatainak is tökélete-

sedni s közeledni kell a' csalhatatlan értelemhez, kö-
zeledni a' láthatatlan egyház' hitágazatihoz." Minthogy 
t ö k é l e t e s hitágazatok nélkül nincs tökéletes hit, e' 
nélkül pedig egyház : tehát a' protestánsoknak még 
nincs egyházuk, csak lesz ! Lesz pedig akkor, (bigyje 
el Sz. ur,) ha fölhagyván a' tagadással, a' kath. egy-
ház' posilivitásához térendenek vissza. Mi illyen, a' 
hitágazatokban is h a l a d ó egyházat nem akarunk; 
mert csak az egy, i g a z hit boldogít; azon hit, mely-
lyet Krisztusurunk tanított, 's mellyet az ur Jézus' tanítvá-
nyai, szakadatlan lánczolatban számunkra, de Sz. ur ' szá-
mára is (haugyan nem veti azt meg) föntartottak. Mert 
minek is keresni egy más egyházat, különbözőt attól, 
mellyet Krisztus urunk alapított? Hisz', ha ez nem lenne 
föllelhető, ugy az ur Jézus' Ígérete, mellynél fogva v e -
lünk van a' világ' végéig, rég' megsemmisült volna. 

A' 3-dik kérdés, mellyet Sz. ur föltesz magának, 
ez : „Mellyik észszerűbb magyarázat, a' rom. katholi-
cusoké-e, vagy a'protestánsoké ?" É n t . i. idézett j egy-
zetemben észrevettem, hogy mi, vagyis a' katholicusok, 
i s t e n i észtől, a' protestánsok pedig e m b e r i észtől 
függenek ; ezt pedig ugy értettem, hogy mi a' hit' dol-
gában, a' Szentlélek által vezérlett és fölvilágosított 
e g y h á z u n k ' magyarázatában nyugszunk meg: ezt — 
általa szólván a'Szentlélek — mi csalhatatlannak hívén ; 
a' protestánsok pedig, mivel közülök kiki szabadon m a -
gyaráz, t u l a j d o n emberi fölfogásuk- és értelmi k é -
pességöktől, tehát gyarló emberi észtől függenek ; és 
ennek következtében i g e n is dicsekedve kérdeztem: 
mellyik függés észszerűbb ? Már Sz. urnák ezekből 
vont azon okoskodása, hogy, állitásom szerint a' m é r -
tan, észtan,természettan, e s z t e l e n tudományok, v a -
lóban talán még a' holdban sem járhatná meg. Más 
részletesebb feleletet illy nevetséges megtámadásra adni, 
legalább részemről, lehetetlen. Jnímicus causae, amicus 
personae.' Isten velünk ! V. Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Magyarhon. 

(Kinevezés.) Ő es. 's ap. kir. fölsége O s v a l d Fe-
rencz kanonokot a' nagyváradi kir. akadémia aligazgatójá-
vá ; P r u n y i Józsefet, a' nagyszombati érseki lyceumban 
hittudomány-tanitót, C s e r n á k József érsekújvári plébá-
nost, és S z á j b é 1 y Henriket, a' bécsi Pazmaneum' vice-
rectorát, az esztergomi főkáptalan'tiszteletb. kanonokivá ki-
nevezni legkegy. méltóztatott, (ßud. Ilir.) 

(iskolaügy.) Nagyvárad, aug. 8 . ,Nevelés, nevelés'! 
hangzik számtalanok'' ajkairól. Óhajtják azt, még pedig szí-
vok1 mélyéből, mindazok, kik édes hazánknak jobb létét 



dis 
eszközölhetni csak ez által reménylik ; tudván, hogy a' jó 
nevelés talaja a' trónnak, ez védfala az alkotmánynak, 'sa' 
jól nevelt ember hiv alattvalója a' királynak, s hasznos pol-
gára hazájának. De ezt kiáltozzák azok is, kiknek fogalmuk 
sincs a valódi nevelésró'l ; s az iliyenek száma nálunk ki-
mondhatatlanul nagy. Városunkban több nőnevelő zuginté-
zetecskét tudok ; de fájdalom ! egyben sem lelhetni föl azt, 
mi egy jámbor keresztény, 's hazáját szerető' férfi vágyait 
kielégíthetné. Főleg az egyikben, hova kor- és valláskülönb-
ség nélkül vétetnek föl a' növendékek, korán megtanulják 
azt , minek tudása később is inkább szerencsétlenségök, 
mint szerencséjök előmozdítására szolgálhat hathatós ru-
gonyul. Tagadni ugyanis nem lehet, hogy jóllehet a' 7 — 8 
éves gyermekek olvasás-, írás-, és a' katechisniusból néhány 
kérdéseknek értelem nélküli elmondására megtaníttatnak : 
de később az erényt gyilkoló r e g é n y e k olvasására is 
szoktattatnak, mellyekkel a' nevelés előmozdításának (?) czél-
jából odasereglett, s a' tanodai pályát dicsőén, vagy dics-
telenül megfutott piperőczök által elláttatnak ; 's igy az ezen 
intézet' növendékei olly nevelést nyernek, miszerint ártat-
lan gyermekeiknek a' látottak 's hallottak felőli őszinte elő-
adásán maguknak a' szüléknek is meg nem botránkozniok 
lehetetlen: 's mégis, mivel nálunk a'vallásosság és erkölcsiség, 
igen sokak által csak mellékes dolognak tekintetik, vajmi kevés 
anya jön azon gondolatra, hogy az illy helyre járatott gyerme-
keinek csak boldogtalanságát sietteti. — Van keletkezőben 
egymás, nagyobb rangúak' gyermekeinek számára állítandó 
intézet is, mellytől sokat remélhetni ; minthogy azt alapitója 
minden megkívántató kellékekkel fölszerelni készül : már ren-
des hitoktatóról is gondoskodván a' tisztelt hölgy ; ki miután 
magyarul nem tud, saját érdekénél fogva i s , nem fog egy 
ügyes, és honi nyelvben jártas segitőnéről megfeledkezni. 
Azonban a' már 1771-dik ev ota létező, s kitűnő jolessé-
gü tanító egyénekkel, valamint jámborsága-és papi jelleme-
ért köztiszteletben álló, saját lelkészszel is ellátott, sz. Or-
solyáról nevezett apácza-szüzek' intézetét lévén szerencsém 
az e' hó' 4-, 5- és 6-dikán tartott visgálatok' alkalmával, 
megszemlélni : nem lehetett nem csudálkoznom azon, hogy 
a' 2 0 0 • mérföldnyi Bihar, és szomszéd megyei kath. 
szülék és gyámok közül csak 1 6 találkozott, kik gyerme-
keiket itt neveltették. Igaz, itt kath. szellemben neveltet-
nek a' leánykák ; itt a' test' kifejlődése által a' lelki tehet-
ségek háttérbe nem szoríttatnak ; itt, a' közéletben szüksé-
ges ismeretek megszerzése mellett a' mennyeiek sem ha-
nyagoltatnak el ; hanem a' sziv és lélek egyaránt képezte-
tik vallásunk'sz. titkainak, 's a' legtisztább erényeknek be-
csepegtetése által. Itt haszontalan időzés helyett, folytonos 
foglalatosságra, a' fényűzés helyett tiszta egyszerűségre 
szoktattatnak. Ez pedig a' világ' mulandó gyönyöreit vadá-
szó, 's boldogságot csak piperében kereső sok anyának nem 
tetszik; kik csak olly leányokat és akkép kívánnak nevelni, 
hogy azok által saját hiuságuk bálványoztassék ; 's mig az 
erényes anya keserű könyeket hullatna leányának jövendő 
gyászos sorsa fölött ; ők épen azon örvényben kepzelvén 
gyermekük' boldogságát föllelhetni, vélt anyai tisztük' tel-

jesítésének érzetében, az öröm, és megelégedés' legédesb 
érzeteit élvezik. Vagy talán attól tartanak némellyek, hogy 
a' finomabb nevelés' igényeinek ezen intézet meg nem fe-
lelhet? Nem említem itt azon beltisztaságot, mellyre nézve 
minden más,általam eddig látott intézetekkel vetekedik, jobbá-
ra meg is haladván őket, 's azon eszélyes elrendelést, misze-
rint éjjel a' két főtanitóné' szobái között, benyíló ajtóval 
ellátott teremben, egyszerű, de igen diszes és egymástól 
kellő távolságra helyezett nyoszolyákban, anyailag gondos-
kodó, istenfélő nő' fölügyelése a l a t t m i n d e n meghütés-
vagy vigyáztalanságból eredhető betegségek ellen biztosít-
va vannak : hanem egyedül azon tárgyakat jegyzem föl , 
mellyek ez intézetben rendesen előadatnak. Ezek : a' hit-
és erkölcstan , sz. történetek, honi történet és földrajz, 
számtan, gazdasszonyság, a' kerti veteményezésre is Kiter-
jeszkedő, magyar, német, franczia nyelv, olvasás- és irás-
bani gyakorlás, illedelmes, szerény és vidám társalgás-mód, 
női munkák, az egyszerűektől egészen a' legfinomabbakig, 
mellyek a' jelenlévő hölgyek' várakozását tulhaladák. Mér-
sékelt fizetés mellett taníttatnak táncz- és zenére is. Mi a' 
feleleteket illeti, azok valamint a' belső, ugy a' külső tano-
dákban is olly pontosak és helyesek voltak, hogy minden-
ki meggyőződhetett azon ügyességről és vas-szorgalomról, 
melly' sajátja ezen intézet' tagjainak. Föltűnő volt különösen 
többekre nézve a' szép és tiszta magyarság ; mi fölötti örö-
müket el sem titkolhatták. Ezer hála a' tanítói pályán meg-
őszült főtiszt. G y ő r ff y László kanonok és prépost urnák, 
kinek vezérlete alatt ezen intézet' valamennyi tanitó egyé-
ne képeztetett ; 's ki jelenleg is példás kitüréssel hallgatta 
ez ártatlanok' feleleteit : nyájas kérdések' adásával, és atyai 
oktatásával fűszerezvén azok' örömeit. Hála az intézeti, rit-
ka tárgyavatottsággal biró nt. főnöknének, 's a' tanításban 
fáradhatlan minden t. rendtagoknak, kik mivel e' földön egye-
dül az öntudat' tiszta érzetében találnak megelégedést, tul 
a' siron fáradozásaik'jutalmát biztosan reményihetik. Azon 
jobb érzetü, és gyermekeiket hőn szerető keresztény szü-
léknek pedig, kik vallásos és jámbor leányokkal óhajtják 
megajándékozni édes hazánkat, ennél biztosabb és alkal-
masb nevelőintézetet nem ajánlhatni. — r . 

(Örömnvilvánitás.) Miskolcz, augustus' 12-dikén Milly 
kedvező sikerrel jutalinaztatik gyakran egy üdves eszme, 
hol a' rokonérzésü keblek egymás közt versenyezve, eré-
lyes kitüréssel működnek annak hova-hamarábbi létesítésén, 
nyilván tanúsítja szabadalmazott ns városunk' nagylelkű 
polgári közönsége. Ugyanis alig mult el pár é v e , hogy a' 
helybeli tiszt, minorita atyák' egyháza, a' mindnyájunk'ér-
zését borzasztó emlékével még most is gyakran fölriasztó 
tűzvész után, a' hazaszerte ismeretes, nemes szívű jóte-
vők buzgó részvéte és rögtön nyújtott segedelmezések ál-
tal, kormos szennyétől megtisztítva, s tornyaival együtt 
csinosb alakot nyerve , a' hivek' lelki örömére, ugy szinte 
városunk nem csekély díszére, helyreállíttatott : azonnal 
egy üdves terv villant föl egyik erélyes polgártársunknak, 
t. I l e g e d ü s József táblabíró urnák szerencsés elméjé-
ben ; mellynél fogva az említett diszes egyháznak, eddig 



1 1 9 

üresen álló tornyába, egy nagyobbszerü harangot, olly mó-
don javasolt behelyezni, hogy bizonyos számú, s önkényt 
vállalkozó tagokból egy részvényes társulat alakuljon, melly-
nek tagjai, a befizetett 1 0 p. forintos részvény után térit-
vényt nyervén, 's a' részvényes által akárkire alkalmaz-
ható, háromszori ingyen-harangozáson kivul, évenkint, a' 
harang' jövedelméhez aránylag, bizonyos mennyiségű rész-
vények is kihúzatván, befizetett illetőségeiket apródonkint 
visszanyerhessék ; egykor a' harang minden további köve-
telések nélkül, tehermentesen bocsáttathatván át a tisztelt 
atyák' birtokába. A' terv csak pendítve lön, 's azonnal hő 
kebellel fölkarolva, mindenki segédkezeket igért annak 
minél előbbi megtestesitésére ; ugy annyira, hogy kevés 
idő alatt, valláskülönbség nélkül (mert hol a' viszonti szí-
ves szeretet, mentve minden önzéstől, pártolja egy szent 
ügynek kivitelét, ott össze kell dőlni a' kölcsönös bizodal-
mat egymástól elzáró válaszfalaknak) a' részvények' száma 
már a' 200 -a t is túlhaladva, 's az ez uton begyüit pénz-
összeg, különösen főtiszt. M a r j á s s y Gábor egri kanonok 
ur, városunknak egykori feledhetetlen emlékű, buzgó lelki 
pásztora által, 4 0 0 p. forintokkal bőkezüleg gyarapítva lé-
vén, az érdeklett nagyobbszerü harang' létrehozásának tár-
gyában ugyancsak általa tétettek leginkább a' legfontosabb 
lépések ; és hála nemes szivű buzgalmának, hála az indítvá-
nyozó és fáradhatatlan buzgóságában csüggedést nem isme-
rő szives polgártársnak, hála végre a' közczélnak elérését, 
s az üdves ügynek kivitelét meleg kebellel és segédkezek-

kel pártoló t. cz polgári közönségünknek, mai napon, mit 
buzgó törekvésök létesített, régtől fogva táplált legforróbb 
óhajtásuknak tárgya, a' 3 5 mázsás és 5 7 fontos (ütőjén 
s koronáján kivül) H i l z e r Ignácz, német-ujhelyi cs. ud-
vari harangöntő művész által csinos modorban készült, 's 
hazánk' védaszszonyának képével ékesített, bájoló hangzá-
sú harang, előbb a' föntisztelt kanonok ur által szokott egy-
házi szertartás szerint megáldatva, özönlő néptenger' örönr 
riadásai közt szállíttatott által az üres toronyba ; hogy az 
illetőket időnkint vallásos érzelmekre hevítvén, fönhangon 
hirdethesse magas állásáról valamennyi nagylelkű jótevők' 
erényteljes buzgóságát ; kik, ernyedetlen müködésök és se-
gedelmezési szives készségök által, létesülésének eszküzlői 
valának, 's buskomoly hangon keseregje elhunytukat egy-
kor , ha valamellyik közűlök a' természet' nagy Urától vég-
ső adójának lefizetésére szólittatván, csendes nyughelyére 
szállíttatik. A — k a I—nt. 

(Jótékonyság.) A' milly kis számúak, szintolly nagy 
mértékben méltók a' dicsőítő megemlítésre, az önző fukar-
ság és pazarfösvénység' rabjainak nagy tömegéből kivált, 
azon jelesek, kik, szellemi 's anyagi képességűkhez arány-
zott mértékben óhajtván Istenöknek 's az emberiségnek 
szolgálni : napi szükségeik' fedezése után fönmaradt fölös-
leges jövedelmöket, a' vallás és emberiség' javait tárgyazó 
szent áldozatokra fordítják. Hlyen derék, vallásos férfiút 
van szerencsém a' t. olvasó közönségnek, nyugalmazott 
őrmester Haróti I t á c z Antal urban bemutatni; ki több 
évi szorgalmas igyekezete által gyűjtött szerzeményéből, 

a' kantai t. minorita-kolostorhoz tartozó, s kétszeres szent-
ségtörő merény által megkárosult templomnak, egy saját 
költségén készített, csinos idomzatu, szép ezüst kelyhet 
ajándékozott, Élénk emlékezetében levén tovább, a' vallás 
és jótékonyság' emberének az, miszerint „nekünk nincs itt 
maradandó városunk," 's üdvünk' érdekében fekszik : a' 
múlékony becsű, földi birtok helyett, a' ,moly által meg nerrç 
emészthető 's tolvajok által el nem orozható' maradandók-
ra szert tenni : ugyan a' kantai kolostornak 3 0 0 p. forin-
tot adott azon czélból, hogy a' t. szerzetesek, értté és Isten-
ben elhunyt kedveseinek lelki üdveért, engesztelő oltári ál-
dozattal járuljanak évenkint, a könyörűlet' nagy atyjához. 
Más 3 0 0 p. forintokat azon föltétellel adván át ugyancsak 
a nevezett kolostornak, hogy ezen, halálaig, kamatjában 
általa használandó, pénzöszvegnek fele, minden, a' kolos-
torra háramolható kötelezettség' terhe nélkül maradjon 
a' szerzetes testületnek; a más rész' kamatjáért pedig 
évenkinti gyászmisék mondassanak értté és elhunyt ked-
veseiért, Az illy tett' egyszerű említése magában foglalja 
annak dicséretét ; 's éles ellentétben azokkal, kik őseik-
től, érdemen kül nyert javaikat, minden, az Istendicsőités 
és szenvedő emberiség' oltárához járuló áldozatok' nyoma 
nélkül szokták elfecsérleni ; a' képességhez illesztett aka-
rat' szent törekvésének szép bizonyítványát nyújtja." — 

H i r f ü z é r. 
Vége-hossza nincs a' sok mendemondának, mellyel, 

mint merő utszai hirek- és elbeszélésekből összeférczelt ro-
mai újdonságokkal, az ágostai közönséges újság olvasóinak 
kíváncsiságát kielégitni törekszik. A'hirekben t.i., alaposságot 
illetőleg, a' nevezett lap' tudósítói nem igen válogatnak. 
Elegendő, hogy a' kávéházakban 'stb. hallották. Van-e va-
lami a' dologban, vagy az egész csak mese, arra ők keve-
set ügyelnek. Igy aug. 4-dikén kelt, 216-dik számában Li-
vornóból íratta magának, hogy . „Egy tegnap érkezett fu-
tár azon tudósítást hozta", (hozzá kell értenünk, hogy bi-
zonyosan ltomából,) „miszerint egy papot fogtak el, ki a' 
palotába akart betolakodni. Az elfogottnál két töltött pisz-
tolt és egy gyilkot találtak." Erre a' frankfurti postalap 
( 2 1 9 . sz.): „Az Alig. Zeit'-ban Livornóból közlött azon hír, 
miszerint egy, gyilok- és pisztolokkal fölfegyverkezett pap 
akart a palotába betörni, (hogy hol? azt az ,Allg. Zeit'nem 
mondta,) Romára vonatkozott; azonban, mint a' marseillei 
,Semaphore' irja, 's mint azon körülményből is kivehető. 
mert egyenesen Romából érkezett levelek ezen egész me-
rényről nem tudnak semmit, -— tökéletesen alapnélküli." 

Szintilly alapossággal birnak az,Alig. Zeit.'némelly schwei-
zi hírei; mellyeket illetőleg ugyanazon frankfurti postalapnak 
schweizi levelezője, méltán ostorozva, a' ,veni, vidi, vici' 
formára, ország-világot bebarangolni szokott hírlapi tudó-
sítók' beszédességét, következőleg ír : „Az ,Allg. Zeit'-nak 
mult hónap' 27-dikéről kelt számában egyik levelező ezt 
irja: ,Az utazókat egy szászországi- 's egy lieflandinak Luzern-
bői lett kiutasittatása visszaijeszti.' A' tourista e' szerint 
nem tudta, hogy ezen egész, a' túlzó hírlapok által kihalá-
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?zott és tálalt hír oda reducaltatott, pedig már rég' ideje, 
miszerint ezen két, állítólag ,báró', nem egyéb volt , mint 
mesterlegények; kiknek némi kis, gyorsan szerzett pénzük 
égett zsebeikben, 's kik e' fölött bitorolt czimek által még 
tetemes adósságokat is csináltak. A' szintezőn számban köz-
lött történetből pedig, egy bebörtönözött tájképfestőt illető-
leg , egyetlen szó sem igaz...." 'S csak azután elég becsü-
letesek volnának ezen, az egész világot saját szempontjaik 
gyermek-pórázán vezetni kivánólapok, a' világosságra 
jött, (és sokszor, legjobb akarat mellett is tévedésbe ejt-
hető) hazugságokat vissza is vonni ! Azonban természete-
sen ehhez nem eléggé tágas még e' lapok' tére ! Pedig ta-
lán hasznosabb volna a' közönségre nézve, inkább az illy 
igazságoknak engedni helyet, mint az azok által kiszoritan-
dott álhireknek. De ezt ők nem teszik; sőt még haragusz-
nak i s , ha ollykor az ellenmondások' nyilvánítására kény-
szeríttetnek; mint legközelebb a',.Journal des Débats' is, a' 
jezuiták' generálisának óvástételére. Azért az azt szinte 
közlött ,Allg. Zeit.' némi rokonszenves öröm- és megnyug-
tatással tér vissza 223-dik számában a' jezuita-főnök' le-
velére ; 's irja, mikép a' franczia kormánylap, melly a' fö-
nebbi levelet minden megjegyzés nélkül közié, legújabban 
egy commentárral kiséri azt ; „mellyet a' jezuiták P. géné-
ralisa," mond az ,Alig. Zeit'., „hacsak nem elve neki, hír-
lapi polémiákba nem avatkozni, nehezen hagyand felelet 
nélkül." Mit fog P. Roothaan tenni, később válik majd meg: 
annyi tagadhatatlan, hogy ha az ,Allg. Zeit', föltevése sze-
rinti elvet követi is, bölcsen fog cselekedni ; de lia felelni 
kiván, ez is igen könnyűvé van neki azon okok'gyengesé-
ge által téve, inellyeket a' ministerialis lap ellene fölhorda-
ni jónak látott : okoskodásának egész veleje oda menvén 
ki, hogy : „a' jezuiták, jezuitai befolyás és jezuitai-párt-
fogás közt különbséget tesz ;" 's mig amabban a' jezuiták' 
generálisának igazat ád, (legalább München- 's Bajorország-
ra nézve állítását kétségbe nem vonja,) addig minden buz-
góbb katholicus pap- és világiból jezuitát és jezuita-párt-
fogót csinálva, ezeket megannyi valóságos jezuitákul akarja 
tekintetni. Igy, az igaz, telve van a' világ jezuitákkal ; de 
a ,Journal des Débats' nem számolhat valami nagy dicső 
ségre, az általa imént fölfedezett- és kitaláltnak hitt distin-
ctio' érdemét illetőleg. Ilisz' ezt világszerte, s évek óta 
használja a' liberális plebsnek legutolsó osztálya is ; melly 
a' ,jczuita' elnevezéssel hiszi a' neki nem tetsző valameny-
nyi hitbuzgó egyéneket gyanúsíthatni. — Mulattató, mit e' 
tárgyra nézve az ágostai postalap aug. 6-dikáról, Mainzból 
ír: „Alig volt valaha idő, mellyben a'jezuita-szaglálás ma-
gasabb fokra emelkedett volna, mint épen jelenleg. Embe-
rek, kik különben nem hisznek semmit, 's minden hitből 
csúfot űznek, hasonlithatlanul hívékenyek azonnal, mihelyt 
ollyas valami felől van szó, mit, h i r s z e r i n t , a' jezuiták 
elkövettek. E' részben minden hitelre talál : csak az nem, 
a' mi jó; s minél esztelenebb, minél alávalóbb a'merény, 
annál kevésbbé szabad iránta kételkedni, hogy azt a' je-
z u i t á k vitték végbe, legalább azok lappangnak a' háttérben. 
Nincs olly kézzelfogható hazugság, mellyet a' jezuita-szag-

lálókkal minden legkisebb fáradság nélkül elhitetni ne lehetne; 
's valóban csudálni lehet, hogy már régen nem bizonyították 
be, vagy legalább í g é r t é k bebizonyítani, napnál világo-
sabban, sőt documentaliter is, hogy a' mult évi rossz ter-
mésnek és drágaságnak senki sem volt oka más , mint a' 
jezuiták, s ezeknek alattomos fondorkodásai. 'S mint elter-
jedtek ezen jezuiták az egész földkerekségen ! Elcsudálko-
zik az ember rajta, ha elnézi. Mindenütt és mindenféle ál-
arcz alatt rejteznek. Különösen Bajorország van velők 
telve. Nincs olly falu, hol legalább is egy jezuita, vagy 
több is ne volna található. El kell borzadni a' dolgon, 
hogy idáig jutottunk I ük szintúgy el vannak a' maguk tit-
kos jeleikkel látva, mint a' köztiszteletben álló szabad kő-
mives társulat ; mellynek nemes , nyilt, 's mindenek fölött 
csendes működését természetesen távolról sem tehetni azon-
egy kategóriába a' jezuitarend' incselkedéseivel. Bizonyá-
ra az igen tisztelt rendőrség jól tenné, ha a' dolgot szem-
ügyre venné. IIa egy, akár férfi, akár nőegyén, ollyatén jegyet 
csinál magára, minő körül-belül a' kereszt: az illyent azon 
nyomon el kellene fogni: mivel az illy egyén bizonyosan 
Loyola' tanítványainak affiliáltja, haugyan nem tős-gyükeres 
jezuita ; *) 's ha egynémelly még mellét is veri ollykor, ugy 
az már bizonyosan egy azok közül, kik a' gyűlölt rendnek 
magasabb osztályába tartoznak.Egy illyent,legalább is a'fenyi-
tó'házba kellene tüstént zárni, vagy ha külföldi, következő-
leg, természetesen, emissarius: azonnal zsúpon továbbszál-
litni. Ezt a' józan okosság és világosságbarátság parancsol-
ja. IIa valamelly,a' jezuitákról elbeszélt adat később hazug-
ságnak bizonyul is be, az mit sem tesz a' dologra ; mivel 
annyi mindenkor bizonyos, hogy az csakugyan igaz lehe-
tett v o l n a . 'S még az illyetén hazugságokban is van valami 
jó; az tudnillik, hogy mégis csak ragad mindig az emberre 
valami belőlök, ha más n e m , legalább azon első benyo-
más , mellyet okoztak " Erre számított kétségkívül az 

is, ki első irta meg az ,Allg. Zeit'-nak azon, állítólag Ro-
mában keringett hírt, miszerint ő szentsége a' pápai mél-
tóságot letenni, 's klastromba vonulni szándékozik ; melly-
hez kiegészítésül még csak egy más liberális lapnak (,Der 
Freisinnige') azon tudósítását kellett volna csatolni, misze-
rint : .Bernben , utóbbi napokban azon . . . hir keringett, 
hogy Ochsenbein szövetségi elnök ur tudósításokat vet t , 
azt jelentőket, miképen a' pápa, az állítólag legközelebb Ro-
mában támasztatni szándékolt lázadás' következtében, va-
lamennyi , birodalmában létező kolostorokat eltörlött.' 

*) „Mennyire mennek az ugy nevezett, fölvilágosodottaknak 
ez iránti fogalmaik, nem csak a' közönséges, hanem az 
ezektől egészen különböző egyének' osztályában is: eléggé 
ki lehet azon tényből is venni, miszerint már több, mint 
tiz éve, egy igen tiszteletreméltó hivatalnokot a' Palatina-
tusban, ki neje- 's gyermekeivel együtt hiven teljesiti val-
lási kötelességeit, collegáinak egyike, 's ha csak nagyon 
nem csalatkozunk , saját akkori főnöke , egész komolyan 
kérdőre vonta, ha valljon csakugyan igaz-e, hogy ő jezuita. 
A' kérdezettnek hosszú előterjesztésre lön szüksége, hogy 
a' tudakozót fölvilágosítsa iránta, mikép ö tulajdonképen 
nem jezuita, hanem csak őszinte katholicus." 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
V 
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könyvárusoknál , a' váczi utszában. 

TARTALOM : Protestáns lapi ajándék. (Folyt.) — Nyilt 
levelezés. 111. Kováts József.-—• Egyházi tudósítások. 

Protes táns lapi a jándék . 

(Folyt.) 

Miután ekkép Terhes Sámuel ur, szokott ügyességével 
egy kedve szerinti szöveget k é s z í t e t t , ahhoz illy pathe-
ticus commentárt ragaszt : „Hogy ezen elv", tudnillik a' 
,hatalom'-nak elve, „az ellenvéleménvüek közt rejlik, 
régóta tudjuk: de a' ke r . s z e r e t e t n e m e n g e d t e 
kimondanunk;" (de azt megengedte, hogy idézeteket 
hamisítson Terhes,S. ur; és e' helyett : „Az emberi társa-
s á g ' e g y i k fő-életelve a' hatalom," illy állítást tűzzön ki, 
mint általunk védettet, és nyíltan kimondottat, ostrom-
lásul : „mind a' polgári, mind az egyházi társaság' fő 
é l e t e l v e a' hatalom;") „mert hiszen" (csak is illy ha-
misítás segedelmével lehetett ekképen okoskodni:) „ez 
az elv megfoszt becsétől, hasznától, méltóságától min-
denféle társaságot, s gyűlöletessé teszen. Nem, urak ! 
nem a h a t a l o m a' főélet-elv," (természetesen nem; 
hanem csak „ e g y i k " a' többek közül; melly azokkal, 
különösen a' s z e r e t e t ' elvével egyesülve, csak ugy 
n e m fosztja meg becsétől, hasznától, méltóságától' az 
e g y h á z i társaságot, mint nem fosztja meg a' c s a l á -
d i t , a' férji 's a t y a i h a t a l o m , ) „hanem t ö r v é n y 
és i g a z s á g , az ezeken alapult nemes s z a b a d s á g , " 
stb. „Tekintély, hatalom, erőszak által visszatartóz-

tathatni ugyan a' gonoszokat kis időre; de ha lelkes ta -
nítók, nevelők a' bölcs törvények iránti tiszteletet 's 
evangyéliomi jóságot, az egyházi vagy polgári társa-
ság' tagjainak sziveikbe nem csepegtetik : könnyen át-
törnek minden hatalom'korlátain " Mindezt mi is ugy 

lüszszük; 's miután már másutt bővebben, és (dicseke-
dés nélkül legyen mondva,) talán erőteljesebben is, el-
mondtuk, nem szükség iránta több szót vesztegetnünk. 

MÁSODIK FÉLÉV. 

Kár, hogy azt Terhes Sámuel ur is tette ; ki végre a 
4-dik pont ( 8 2 5 . 1.) alatt, illyekre fakad: „Igen fáj-
laljuk, hogy a k o l o f o n i észrevételekben látjuk, mi-
ként a' javallott, szelídebb modorú polémia" (ugyan 
mellyik ez a' ,Prot. lap ' -ban?) „nagy zajjal visszauta-
sittatik, (?) és mondatik" (a' t. olvasót intjük, hogy vi-
gyázzon: mivel itt Terhes S. ur ismét idéz ) : „„hogy mi 
protestánsok nem tudjuk a' tévhitüek iránt parancsolt 
irgalommal, a' tévtanokat irgalmatlanul o s t o r o z ó kö -
t e l e s s é g e t megegyeztetni."" S utánateszi : „Halljunk 
szót,uraim! Itt valami nagy rejlik; k í g y ó van a' vi-
rágok közt." (Agyon kell ütni !) „Itt a' szív türelmet-
lenségében, igyekszik magát az evangyéliomi paran-
csot, 's Jézus' üdvös szellemét, a' .Rel. és Nev.' fel-
találni; midőn a' Luk. 10-dik részében lerajzolt, gyil-
kos tolvajok kezébe esett embernek, — kit amúgy h i r -
t e l e n k e d v e , samaritanusnak mond a' ,Rel. és N e v . ' — 
történetével, be akarja bizonyítani, a l a t t o m o s f o -
g á s s a l , " (tehát már nem csak „amúgy hirtelenkedve"? 
Millv hamar változik az ember ! Hiában ; „a ker. sze-
retet," még ott „nem engedte kimondani" Terhes S. 
urnák, a' mit gondolt ; de két sorral alább már, kissé 
csillapodván a' nagy szeretet ' tüze, csakugyan megen-
gedte. Minek a' veszedelemben forgott igazság' érde-
kében szerfölött örvendünk ; mert:,fiat justitia' i) „hogy 
a' tévtant irgalmatlanul k e l l o s t o r o z n i . " S itt kö-
vetkezik a' peremtorius megidézés: „De kérem s z e -
r e t e t t e l " (ez itt már igen is fogy tán lehetett) „az ész-
revételek" (tudnillik a' „kolofoni észrevételek") „íróját, 
tüstént vonja vissza szavát, ha nem akarja tudomány 
és sziv' hiányával megbélyegeztetni magát; kérem," 
( s itt a' ker. szeretet' Terhes Sámuel urnái végsőt 
pihegett; helyét a' bosszuló igazságnak, minden „alatto-
mos fogás"-t üldöző vas karja foglalván el,) „ne f e r -
t ő z t e s s e m e g J é z u s ' e v a n g y é l i o m á t ! Hiszen 
már azt tudnia kell az iskolás-gyermekeknek is, hogy 
Lukácsnál az a' rablók' kezébe esett ember nem sa-
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maritanus, nem tévhitü volt, miként a' ,Rel. és Nev. ' 
nagy energiával(!)mondja,hanem a k k o r i s z e g é n y o r -
t h o d o x u s zsidó volt; igen is, mert rendszerint Jeru-
zsálemből zsidó szokott Jérikóba járni," 'stb. Itt meg 
kell pihennünk. 

Tehát hogyan is szólott amaz idézet? „Hogy mi 
protestánsok nem tudjuk a' tévhitüek iránt parancsolt 
irgalommal, a' tévtanokat irgalmatlanul ostorozó köte-
lességet megegyeztetni": mond Terhes S. ur. Igy áll 
szórói-szóra, kettős idézetjelekkel ellátva; mint egy, a' 
,Rel. és Nev.'-ből leghívebben kiirt mondat. Azonban 
a' ,Rel. és Nev.'-ben ez igy van : „Szánandó halhit, 
azok' részéről, kik a' latrok' kezeibe esett samaritanus, 
azaz: t é v h i t ü embertársuk iránt parancsolt irgalmat 
's j ó t t e v é s i k ö t e l e s s é g e t , nem tudják a' vallási 
tévtanokat irgalmatlanul ostorozó igazhitüséggel mege-
gyeztetni"; 's utána mindjárt : „kik az ur Jézus' azon 
szavaiban: ,Vade, et tu fac s i m i l i t e r ' , Luk. 1 0 , 3 7 . 
é s : ,si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicuteth-
nicus et publicanus', Mát. 1 8 , 17 . megoldhatatlan el-
lenmondásnál egyebet nem látnak." (,Rel. és Nev.' 
1 8 4 7 . 1 . 3 2 8 . 1.) A' két idézet közti l e l k i s me re t e s 
összehasonlításból (pedig a ker. s z e r e t e t , 's mégin-
kább a'félelmes i g a z s á g , illyent kíván,)az tetszik ki, 
hogy Terhes Sámuel ur ismét hamisan idézett; már 
csak azon egy tekintetben is, mennyiben a',tévtanokat ir-
galmatlanul ostorozás'-ból „kötelességet" csinál ; mily-
lyenül pedig mi, átalában, mindenkire nézve, nem ezt, 
hanem az „irgalmat" és jót tevést ' mondottuk, 's akar-
tuk nézetni: ,,a' tévtanokat irgalmatlanul o s t o r o z ó 
igazhitüség"olly valami lévén,mi csak m a g a h e l y é n , 
és némelly, erre hivatást érző egyének által gyakorol-
tathatik, nem is annyira szoros kötelesség-, mint ön-
magát föláldozni tudó nemes elszántságból. A' kath. 
egyház ugyanis a' tévtanok ellen folytatott harczában, 
különösen az irodalmi téren, csak önkényteseket kiván: 
és magát zsoldosok által védetni nem akarja. Azonban 
Terhes Sámuel ur egyet fordit a' dolgon, 's a' „jótte-
vési kötelességet", „amúgy hirtelenkedve"-e, vagy 
„alattomos fogással", nem tudjuk, (de okunk van az 
utóbbit hinni ; mivel okosan föl k e l l tennünk, hogy illy 
bűnvádi pörben Terhes S. ur nem „hirtelenkedve" járt 
el,) egyszerre „tévtanokat irgalmatlanul ostorozó köte-
lességet" csinál. Mit pedig, ha ez által csakugyan nem 
változott volna is meg az értelem, egy hiven idézni tartozó, 
's az ellenfélt épen a' nem-hiven idézés miatt , legke-
serűbb szavakkal megtámadó kriticusnak, tennie nem 

szabad. Azonban, hogy az elferdités nem csak „amúgy 
hirtelenkedve" történt, az alábbi sorok is mutatják ; hol 
Terhes S. ur épen azt rója föl a',ReI. és Nev.'-nek legna-
gyobb vétkül, mert: „alattomos fogással—be akarja bizo-
nyítani, h o g y a ' t é v t a n t i r g a l m a t l a n u l ke l l o s t o -
r o z n i . " Azonban mellőzve ezt, mint csekélyebb jelentő-
ségűt, szükség, hogy minmagunkat tisztítsuk meg a'hamisi-
tási vádtól; melly alá épen Terhes S. ur által fogatni, 
kétszeresen megszégyenítő volna ránk n é z v e , — ha tud-
niillik a' vád a l a p o s , és nem a' legrutabbsykophanta-
ság volna. Ekkor ugyanis hitelességünk a' ,Prot, l a p -
és Terhes Sámuel úréval hasonló lábra szálittatnék le; 
mitől őrizzen a' jó ég! Hogy tehát mi semmi „alattomos 
fogás"-t sem használtunk fönebb idézett szavainkban, 
sem az ur ,Jézus'evangéliumát m e g f e r t ő z t e t n i ' , az 
isten-igének rosszlelkü elferdítésével, nem akartuk ; 's 
igy (a' nélkül, hogy értelmes emberek, „tudomány és 
szív' hiányával megbélyegez'-hetnének)szavunkat sem 
vagyunk kénytelenek visszahúzni : az a ' következők-
ből érthetővé fog válni. Ha „kigyó van a' v i r á g o k 
közt", az bizonyosan Terhes Sámuel úrénak fog bebizo-
nyulni. Mi a' ,Rel. és Nev.' idézett lapján a' fölötti saj-
nálkozásunkat nyilvánítva, „hogy a' prot. atyafiak a' 
tévtant a' tévedőtől, soha sem tudják vagy akarják meg-
különböztetni", méltó panaszképen emiitők, miszerint 
ők: ,,a' kath. egyház által rosszalt tanítások' eltűrését 
is követelni nem szűnnek: nem elégedvén meg azon, a 
tévelygők' személye iránt tanúsított szeretetével, melly 
például, a valláskülönbség nélkül, egyforma gonddal 
ápolt betegek körül, kórházaiban nyilatkozik." Holott e' 
kettőt, tudnillik a' ker. felebaráti szeretetnek gyakorlá-
sát, a' mindnyájunkra nézve k ö t e l e s s é g ü l nézendőt, 
,,a' vallási tévtanokat irgalmatlanul ostorozó igazhitü-
séggel", csak olly jól meg lehet, az ur Jézus' szellemé-
ben egyeztetni, mint meg lehet (és k e l l) egyeztetni az 
Üdvezitőnek azon szavait : „Vade et tu fac similiter", 
ezekkel: „Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi si-
cut ethnicus et publicanus"; vagy akár sz. Jánosnak a' 
leghőbb felebaráti szeretetre buzdító szavait (i. 4 , 7 
— 1 6 ) az eretnekek' kerülésére fölhivó parancsolatával; 
(ll. 1 0 . ) ' s az Isten' lelkétől vezérlett sz. Pálnak, a' t é -
velygők' üdvességeért még anathemává is lenni késznek', 
a' tévhitet hirdetők elleni szigorú kikelésével. 'S mint-
hogy, föltevésünk szerint legalább, az ur Jézusnak, a' 
könyörületes samaritanus felől mondott gyönyörű pél-
dabeszédében, az vala épen czélja, hogy a' valláskü-
lönbség állal okozott nagy hézagot, a' gyakorlati élet-
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ben, a' munkás felebaráti szeretet által, betöltse; 's ta-
nítványaival, mint i g a z h i t ű e k k e l , még a' tévelygők 
iránti szeretet ' s irgalmasság' teljesítését is felebaráti, 
's keresztényi kötelességül nézéssé : mi az egész pél-
dabeszédből e' tanulságot vontuk ki : .Valamint az el-
beszélt esetben a' jóttevő, az igazi f e l e b a r á t , s a -
m a r i t a n u s , — tehát nem-igazhitü ; ellenben az ápolt 
szerencsétlen, v a l ó s z í n ű l e g , igazhitű volt : ugy v i -
s z o n t , a' ,fac similiter'-t igazhitűekre alkalmazva, (mint 
kikhez az ur Jézus,szavait intézte,'s kik' számára tulajdon-
képen az egész történet elmondatott és megíratott,) ezek-
nek is kötelességök,hasonló esetben,ha tudnillik egy sama-
ritanus, vagy átalában t é v h i t ü volna is a'segedelmökre 
szorult ember, az illyent szeretettel ápolni ; ez lévén a' 
valódi ,felebarát' nevezetére följogosító bánásmód'. E' 
v i s z on ti segitségi készségre, mellyel az igazhitűek 
tartoznak a' tévelygők' ellenében, vonatkoznak ennélfog-
va a' ,Rel. é s N e v . ' 1 8 4 7 . J. 328-d ik lapján elmondott 
ama' szavaink, hogy: „szánandó balhit — a' latrok' 
kezeibe esett samaritanus, azaz: t é v h i t ü embertárs"-
unk „iránt p a r a n c s o l t irgalmat,'s jóttevési k ö t e l e s -
s é g e t " , nem tudni a' tévtanokat ostromló igazhitüség-
gel megegyeztetni. 'S ez, ugy véljük, nem hamis taní-
tás; annál kevésbbé, „tudomány és sziv' hiányával" 
m e g b é l y e g z ő m e g f e r t ő z t e t é s e Jézus' evangé-
liumának. Kivált miután mi még csak nem is emiitet-
tünk ollyasmit, mintha mi ama' szókat az evangélium-
ban épen igy olvastuk volna ; sőt még azt sem, hogy azok 
átalában sz.-irási szövegre vonatkoznak : egy sz. könyv-
re sem hivatkozván, hol azok állítólag illy alakban fog-
laltatnának, sem (mit idézéskor teszünk) bármilly egy-
szerű idézetjelekkel nem különböztetvén meg azokat 
saját okoskodásunktól ; mint megkülönböztettük mind-
járt utána ezen, már valóban a'sz.-irásból vett jézusi sza-
vakat : „Vade, et tu fac similiter"; hol már az evangé-
listát, 's a' sz. könyvnek illető részét és versét is (Luk. 
10 , 3 7 . ) megneveztük. Mi tehát ugy vettük föl a 'do l -
got, hogy valamint az ur Jézus által elbeszélt esetben 
a tévhitü segit az igazhitűn, 's ez helyeseltetik ; ugy 
m e g f o r d í t v a , Jézus, azon parancsolatával : „et tu fac 
similiter", azon kötelességet mondá ki : ,te is hasonló 
szeretettel viseltessél máshitü embertársadon, haliogy 
őt illy szükségben látandod.' Már, hogy hol vagyon e' 
fölfogásban, (mellyet egyébiránt ráerőtetni senkire sem 
akartunk, sem ugyanazon szókkal a' sz.-irásban foglaltnak 
nem erősítettünk,) az a' szörnyű nagy bűn-, és „alat-
tomos fogással" létesített sz.-iráshamisitás, mellyel Ter-

hes Sámuel ur minket olly vakmerőn vádol : mi lega-
lább nem vagyunk képesek belátni. Azt mondja Ter-
hes S. ur, hogy mi a' „gyilkos tolvajok kezébe esett" 
embert, „amúgy hirtelenkedve, samaritanusnak" mon-
dottuk?'S ha csakugyan, és é p e n az t , kiről az evangé-
liumban szó van, (Luk. 1 0 , 3 0 . ) „amúgy hirtelenkedve", 
samaritanusnak mondottuk volna is ? Valljon ez micsoda 
nagy szentségtörés lett volna ? 'S lehetne-e valljon egy 
p r o t . sz.-irásmagyarázónak, bármilly,orthodox' volna is, 
egy illy értelmezés ellen kikelni? Miután a' szövegben nincs 
v i l á g o s a n kitéve, hogya',latrok' kezébe esett ember nem 
volt szinte samaritanus.'Nem lehetett-e valljon az is,átalán 
véve, szintúgy samaritanus, mint a' ki rajta segített? 
A' kath. szent-irásmagyarázót illyesekben a' sz. atyák' 
egyező magyarázata és hagyományilag átvett értelme-
zése szabályozza; de hogy prot. sz.-irásmagyarázó talál-
jon illyesmiben, olly nagy okot a' megütközésre, azt ugyan 
soha sem hittük volna. Mi a' ,Rel. és Nev. ' u g y a n -
a z o n számában, mellyet Terhes Sámuel ur a'legiszo-
nyúbb elferditési és iráshamisitási bűntettről vádol, u -
gyanazon számban mutattunk be, a ' ,Prot , lap.' 19-dik 
számának nyomán, „egy, a' mózsesi sz. könyvek való-
diságát tagadó és hitelességét kétségbe vonó, követke-
zőleg az egész kinyilatkoztatást legmélyebb alapjaiban 
megrázó prédikátor ur"-at; *) sőt bemutattunk egy m á -
sikat is, kinek az ur Jézus, egy számitásában megbukott, 
tervcsinálónál nem egyéb. („Jézusnak," ugy mond, „nem 
sikerült fönséges tervét létesitni, 's az érintett igét 
megtestesitni.")Es Terhes S. ur mégis, egyetlen rossz 
szót sem mondva ezen, az egész sz.-irás' hitelét meg-
semmisítő prédikátor urak' eljárására (mert hiszen ez neki 
mind csak csekélység), sértett gőgjének egész szenvedé-
lyével nekünk esik,,tudomány és sziv' hiányávali megbé-
lyegeztetéssel' fenyeget, „alattomos fogással" vádol, és 
sz.-irás-hamisitási bűnt vet szemünkre ! Miért ? Mivel, 
állítólag, samaritanusnak mondtunk egy embert, kiről 
az irás csak ezt bizonyítja: „ H o m o q u i d a m descen-

*) Egyet azok közül, kik felől még Calvin is a'maga reforma-
tori szeretetének teljében 's miveltségével ekkép ir (in-
stit. L. I. c. 8 . n. 9.): „Scio quid in angulis obstrepant 
quidam nebulones, ut in oppugnanda Dei veritate 
acumen ingenii sui ostentent, Quaerunt enim, quis nos 
certiores fecerit, a M o s e etProphetis h a e c f u i s s e 
s c r i p t a , quae sub eorum nominibus leguntur." Mi 

. Terhes S.urnak,exegeticai gyakorlatul,ama'sz. igék'ma-
gyarázatát ajánlanék : „Duces coeci , excolantes cu-
licem, camelum autem glutientes. '(Mát. 2 3 , 2 4 . ) 
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débat ab Jerusalem in Jericho, et incidit in latrones,"' 
(Luk. 1 0 , 30 . ) Ki tehát samaritanus is lehetett; az 
ellenkezőt Terhes S. urnák az ,egyedüli kutfő'-ből b e -
bizonyítania nem lehetvén. — „Hiszen már azt tudnia 
kell," ugy mond, „az iskolás-gyermeknek is, hogy Lu-
kácsnál az a' rablók' kezébe esett ember nem sama-
ritanus, nem tévhitü . . . hanem akkori szegény ortho-
doxus zsidó volt," Mit nem tudnak mindent azok az 
iskolás-gyermekek ! Már mi minket illet, mi ugyan nem 
t u d j u k , de hiszszük mégis, és mint valószínűt föltesz -
sz ük, hogy az ur Jézus egy illyent é r t e t t . Mert hiszen 
miképen is t u d n ó k egy olly embernek ,orthodoxus' 
voltát; kiről még csak azt sem tudjuk, valljon l é t e -
z e t t - e valaha : nem lévén tudva előttünk, havalóban 
megtörtént dolgot beszélt-e el az Üdvezitő, vagy csak 
(mi igen hihető) példabeszédet ? Egyébiránt, mint mon-
dók, mi is fölteszszük, 'selhiszszük,mint v a l ó s z í n ű t , 
mit Terhes Sámuel ur' iskolás-gyermekei, a' sz. Ágos-
tonnál is tudósabbak**) olly jól tudnak. Hisz' ezek még azt 
is tudják, hogy az, „szegény" és „orthodoxus volt." Talán 
bizony még azt is meg tudnák mondani, hogy Jerusa-
lemnek mellyik utszájában lakott; hánv éves volt, és 
miféle mesterséget gyakorolt ? Bizonyára igen érdekes 
volna, ha Terhes S. ur e '„szegény orthodoxus zsidó"-
nak rövid életiratát, tudós commentárjával fölvilágosít-
va, kiadná. Csakhogy talán Terhes S. urnák nincsenek 
is iránta olly igen biztos tudósításai ? Mert hát ha nem is 
volt „ s z e g é n y " ? Miután régi közmondás,hogy:„can-
tabit vacuus coram latrone viator." Hát ha jó birtokú, 
vagyonos ember volt; kitől volt mit a'rablóknak elvenni? 
S olly hitelesen tudva van-e Terhes S. ur előtt „or-

thodoxus" volta? Hátha a' .szabadelvűek' közé tarto-
zott? Vagy épen nem is volt zsidó? Mert hiszen az-
ért, hogy Jerusalemből jött, melly városon ő csak keresz-
tül is utazhatott, nem kellett szükségkép zsidónak lennie; 
de meg, mint tudva van, Jerusalemben pogányok, ro-
mai katonák és tisztviselők, minden nemzetbeli keres-
kedők 'stb. is laktak ; kik szinte megkeresték a ' jeri-
choi p iaczot . . . . Ez nem lehet, mond Terhes S. ur ; 

**) Mert sz. Ágoston (Serm. de Verb. Dom. 3 7 . al. 1 7 1 . 
Migne.) ezt csak gyanittatja : „Et narra vit Domi-
nus , Homo quidam descendebat ab Jerusalem in 
Jericho. Ostendit illum q u o d a m modoIsraelitam." 
Természetesen, még mint izraelita is lehetvén nem-
igaz hitű, például sadducaeus, vagy semmihitü, 'stb. 
Azonban ezt Terhes S. ur' iskolás-gyermekei jobban 
tudják. 

„mert r e n d s z e r i n t Jerusalemből zsidó s z o k o t t Je-
rikóba járni." Következőleg egyes, és k ü l ö n ö s , nem 
rendszerinti esetben, minő kétségkívül a' jelen is, más 
is mehetett a' Jerichoba vezető uton. Mert hiszen ha itt 
s z ü k s é g k é p e n mindig csak „orthodoxus z s i d ó " járt 
volna, ugy erre az irgalmas samaritanus sem utazhatott 
volna keresztül. Már pedig i rvavan: „Samaritanus au-
tem quidam iter faciens, venit secus eum." Követke-
zőleg, ő is u g y a n a z o n az uton ment; ámbátor nem volt 
z s i d ó . ' S igy, ha nem is „rendszerint," legalább renden 
kivül, nem-zsidó is s z o k o t t ez uton járni; annál is 
inkább, minthogy az ur Jézus valamj szokatlan esetet 
aligha vett föl például Mit mondanak e' nehézsé-
gekre Terhes S. ur' iskolás-gyermekei? Bizony aligha 
azt nem felelendik Terhes S. urnák, hogy kár volt illy 
tudományos vitába keverednie; miután ahhoz nemér t . 
Az,Exegesis' csak ugy nem kenyere, mint látszik, Ter-
her S. urnák, mint nem az a'„szegény, elnyomorodott 

Patristica." De hiszen a' mi Terhes S. ur 'kezébe 
kerül, annak ugyan el is kell nyomorodnia, ha mind-
járt puszta l e í r á s i mesterség volna is az ; mivel őez t 
is rosszul, hütelenül gyakorolja. 

Miután ekkép megnyugtattuk iránta Terhes S. urat, 
hogy távolról sem volt szándékunkban, ,,a' rablók' ke-
zébe esett ember"-nek „szegény, orthodoxus zsidó" 
voltát tagadni; hanem csak a' példabeszéd' velejét, 's 
tulajdonképeni értelmét fölhasználván, azt az épen szóba 
hozott tárgyra szabadon alkalmaztuk; mit eddig még egy 
moralista sem tiltott:*3 ') bátran hallgatással mellőzhet-
nék hosszú tirádáit, mellyekben a' sz.-irás-hamisitáson 
ugyan csak rajta kapott ,Rel. és Nev.'-en régtől táplált 
bosszúját kitölti : de idézzük mégis, hogy t, olvasóinknak 
is legyen okuk Terhes S. ur' sz.-ii ásmagyarázási jártas-
sága fölött álmélkodni; 's épülni azon „ker. szeretet"-en 
melly vele még csak annyit sem engedett kimondatni, 
(holott pedig ő jól és régóta tudta,) miszerint a' kath. 
egyház a' hatalmat is egyik fő-életelvének tartja ! Halljuk 
tehát végig, a'„kigyó van a'virágok közt" czimü szónok-
latot. „Ha az a' megsebesíttetett ember nem zsidó," (mert 
még mindig ezzel vesződik Terhes S. ur,) „de sama-
ritanus volt : ugy az evangyéliomi parancsnak, az egész 
fenséges rajzolatnak semmi értelme nincs (?) ; ugy Jézus 

*5) Terhes S. ur talán még azt sem engedné meg, hogy 
egy vétkes öreg-, vagy nőre a' tékozló-íiuróli példa-
beszédet alkalmaztassuk (Luk. 1 5 , 12.) : mivel az mál-
h á z á s , és maga is több gyermekek'atyja; ez pedig 
nem fiu. 



maga erősítette volna meg (?) a' zsidókat, közelebb a' 
vele beszélt törvénytudót, kik azt hitték, hogy csak 
hitfeleiket tartoznak szeretni, a' pogányt, samaritanust 
pedig lehet gyűlölni ; ugy nem bámulandó könyörülő 
síiv' jele, ( 9 ) hogy a' samaritanus olly testvérileg 
ápolgatta hite sorsosát ; ugy nem botránkoztató, (?!) 
hogy a' zsidó pap s lévita is el ment mellette, 's az 
idegen tévhitün nem könyörült egyik sem." (Mi pedig 
azt hiszsziik, hogy miután a 'példabeszédben, az ur Jé-
zus nem tartotta szükségesnek, kitenni, hogy milly val-
lású volt a' szerencsétlen, 's ezt a ' jó samaritanus sem 
igyekezett megtudni : az ebből legtermészetesebben el-
vonható tanulság az, hogy hasonló esetben, nem is kell 
soha kérdezni, sem nem tartozik a' dologra, hogy miféle 
hitű a' segedelmünkre szorult ember. Elegendő lévén az, 
hogy ember , , qu idam homo ' , a'rászorult ; mi pedig se-
gíthetünk rajta.) „Ámde az Üdvezitő arra akart tani-
tani, kit kelljen felebarátnak tartani és szeretni? és a 
törvénytudóval, saját elve ellen, magával mondatta ki 
az ítéletet, midőn megvallotta (talán az észrevételek 
irója is megvallandja **), hogy a megsebesedelt zsi-
dó embernek nem a' zsidó pap s nem a' lévita volt 
barátja, hanem a' tévhitü samaritanus, a' ki kö-
nyörült ra ' ta ; és igy" (még mindig Terhes S. ur 
beszél) „nem abból tartozom megítélni, kit kell szeret-
nem 's felebarátnak tartanom : ,Vájjon egy hitet vali-
ez 's azon egyházhoz tartozik-e velem'? hanem abból: 
,vájjon ugy cselekszik-e, ugy él-e, mint igazhitütői tel-
jes joggal várnom kell'? I g y ke l l nekünk protestánsok-
nak fe l v i g y á z n u n k (í)'s az évangyéliomot, józan okos-
ság s szent lélek rendszerinti kegyelme által olvasnunk, 
visgálnunk, megértenünk 's másokkal is(l) megértetnünk: 
nem pedig bizonytalan hagyományokkal a' d r á g a i d ő t 
e l t ö l t e n ü n k , " (eztis Terhes S. ur, i r ja ; )„és az evan-
gyélisták 'sapostolok' iratait h á t t é r b e s z o r i t a n u n k , 
vagy az üdves i g é k n e k é r t e l m ö k e l (miként a' ,Rel. és 
Nev. ' cselekszik) e l f e r d i t e n ü n k. (.') Sajnos! itt mond-
hatni el, valóban sajnos! a z t emlékeztetni illyesmire, 
ki magát egyik bírálgató után, másnak, valami Goliáth-
nagynak akará feltolni, (?) ki, a' 40-dik szám alatt, szent-
írás" szavait félremagyarázó tudatlanokat emleget, ki 
mást pirongat,'s gúnyolódva (?) mondja, hogyazegyc-
dülinek hitt kútfőt — bibliát — jobban kellene ismerni. 
Jaj! hármas jaj lenne neked kereszténység.. . "Ha Ter-

*1) Terhes S. ur' kívánatára ezennel ünnepélyesen 
megvalljuk. 

hes S. ur' exegeticai leczkéit végig kellene hallgatnod ! 
De szerencsére nincs több hely ; 's igy befejezését, 
(mert még csak ezután következik az .applicatio ) más-
korra kell hagynunk. (Vége köv.) 

N y i l t l e v e l e z é s. 
III. 

T. szerkesztő ur! A',Protestáns lap' ez évi 3 2 -
dik száma a' napokban véletlenül kezemhez kerülvén, 
abban, a sok különcz állitások közt (például, hogy : 
„külföldön szakadások történnek, nagyban és kicsinben: 
már n e m c s a k ( í )a ' romai katholiea , de a'protestáns 
egyházban is":) olly észrevételekre is találtam, mely-
lyek ön becses személyét 's bennünket kalocsaiakat 
közelebbről érdekelnek ; egyedül azon különbséggel, 
hogy ön ott incrimináltatik, mi pedig dicsértetünk ; 
ha mégis az ott elmondottakat, józan észszel és jó lé-
lekkel dicséretnek volna szabad állítni. Tudnillik, egy-
valaki fölöttébb rossz néven vette önnek azon hallat-
lan bátorságát, mivel a koszorúzott iró-, Hetényi ur-
nák azon nem-igaz állítására, miszerint bizonyos keresz-
tény felekezet, (katholicusokat ér tvén,)a ' bibliát „nem 
olvassa.... mert neki ezt tenni tilos", elég szerénytelen 
volt megjegyezni, mikép : „ l e h e t , hogy azon káté-
chismusban, hol az ,uzsora' olly fölöttébb dicséretes-
nek mondatik, a' hazugság is ki van a' bűnök' számá-
ból véve." Minekünk pedig egy más valaki, ugyanott, 
áldást mond azért, mi\ el egy h á r o m é v e s protes-
stans „fiacska" hűlt tetemeinek, kereszttel diszesitett 
temetőnkben, örök nyugodalmára hel je t engedénk.— 
Mi önt illeti, reménylem, lia érkezése lesz, vagy ked-
ve tartja, a' mondottakra megfelelend. Ennélfogva er -
re vonatkozólag fölösleges volna bármit is megjegyez-
nem. Azt azonban előlegesen mégis el nem hallgatha-
tom, miszerint fölöttébb meglepő volt rám néz \e , a' 
,rövid útbaigazítás' humoristicusnak lenni akaró írójá-
nak azon ,talpra esett' logicája, mellynél fogva önnek 
fónebb emiitett észrevételét az által hiszi megczáfollia-
tónak, mert a' tridenti zsinat, és több nevezetes romai 
pápák' határozatai tiltják a' keresztény híveknek, püs-
pöki 's illetőleg plebánosi engedelem nélkül, a' sz.-irás-
nak, minden elővigyázat és arrai készület nélküli olva-
sását ; holott innen a' józanul gondolkozó ember korán 
sem vonná le Hetényi urnák amaz állítását, hogy tehát 
van egy ker. felekezet, melly a' bibliát „nem olvassa", 
„mert neki ezt tennie tilos"; hanem inkább az ellenke-
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zőt. Minthogy azon keresztény felekezetnél, a' melly-
nek kebelében tilalmaztatik, hogy a' hivek, promiscue, 
püspöki vagy plebánosi engedelem nélkül, olvassák a' 
bibliát, — ott azok ezt, legalább püspöki és plebánosi 
engedelem mellett, csakugyan olvashatják. Ám de mit 
tegyünk, ha némelly urak'logicája ezt föl nem foghatja; 
's a' nyilt igazság' ellenére is azt hiszik, hogy Hetényi 
urnák igaza volt, mikor azt állitá, hogy van keresztény 
felekezet, melly ,a' bibliát nem olvassa, mert ezt ten-
nie tilos'; ön pedig rettenetesen hibázott tulbuzgalmá-
ban, midőn emez állítást a' hazugságok közé sorolta. 'S 
ennyit ön' érdekében; többet kell saját magunkéban mon-
danom. Türelmességről dicsértetünk, mivel egy protestáns 
gyermek' huit tetemeinek kereszttel ékesített temetőnk-
ben helyet engedtünk. Mi köszönjük az elismerést, mely-
ben velünk olly számosan osztoznak.... elismerés nél-
kül; nehog y azonban ,ultramontán' paptársaink e tü -
relmes tettünkben nem is annyira türelmességet, mint 
inkább az egyház' rendeleteinek megvetését, melly az 
efféle temetkezéseket nem helyesli, lássák, 's igy ben-
nünket , az előttünk igen kedves ,ultramontán' czimtől 
megfoszszanak, bátor vagyok őket egész tisztelettel eme' 
kettőre figyelmeztetni: a) A' boldogult elhunyt csak 
három éves volt még; következőleg, tettleg, még azon 
egyházból, mellvnek a' keresztség' szentsége által tu-
datlanul is tagja lett, ki nem lépett; következőleg ott 
nem csak egész joggal eltemettethetett, hanem, ha el-
szomorodott, és általunk is igen tisztelt protestáns édes-
atyjának ugy tetszik, teljes kath. szertartással is elte-
mettetheték vala. De, és épen ezért b ) mivel prote-
stáns cultussal temettetett el, a' protestánsoknak ott te-
metőjük nem lévén, elől mindjárt, a' bemenetelnél, té-
tetett az örök nyugalomnak enyhhelyére. 'S ennyit ön-
magunk' igazolására. — Azonban nem hinné ön, hogy 
midőn a kalocsai érsek-székvárosi kath. keresztények illy 
módon,a' türelmesség'szép erényeért megdicsértetnek: 
épen akkor nekünk, tanítóinak, a'kalocsai érsek-székvárosi 
papoknak, megteszik azon szép bókot, mellyet közön-
ségesen, protestáns atyánkfiai, csupa türelemből, ott, 
a' hol csak lehet, elmulasztani nem szoktak. Az ál-
líttatik ugyanis, hogy Sz. L., d.-p. segédlelkész' „gyö-
nyörű alkalmi beszéde", az összesereglett különfé-
le rangú, nemű 's állapotú katholicusokra, ,az illy 
h a n g o k h o z n e m s z o k o t t a k r a ' , olly benyomást tett, 
miszerint többen könyeztek. — Kik voltak e' könyezők, 
én legalább nem láttam; de ha voltak, alig vagyok ké-
pes megfogni : hogy ugyan mi indíthatta őket a' kö-
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nyezésre. Azt azonban el még sem hallgathatom, hogy 
a' közlőnek annyiban csakugyan tökéletes igaza volt , 
midőn állitá, hogy a' kalocsai kath. közönség „ m á s 
hangokhoz szokott", és nem ollyanokhoz, minők a' t. 
prédikátor uréi voltak. Illy hangokhoz, igaz, ők nem 
szoktak ; mert nem szoktak a) ahhoz, hogy nekik 
semmiről, m á s f é l orán tul beszéljenek. (A' tiszt, szó-
nok ur, mennyiben emlékezetem nem csal, következő-
leg osztá föl gyászbeszédét : az elhunyt' szüléinek fáj-
dalma nagy lehet; mert az elhunytban 1 ) gyermeket; 
2 ) figyermeket; 3 ) egyetlen figyermeket; 4 ) minden 
örömüket vesztették el.)Nem szoktak b) ahhoz, hogy 
egyházi beszédben, szent-irás és szent atyák helyett, 
profán költőket halljanak idéztetni. Hogy c) egy három 
éves korában elhunyt urfitól b o c s á n a t o t kérjenek, 
azon tekintetből, hogy talán érdemeit kellően ki nem 
emelték. Hogy d) egy egész egyházi beszédben Jézus' 
szent nevét soha se hallják említtetni ; 's e) Istennel 
azért, hogy miért veszi el azok' gyermekét, kiknek csak 
egy van, mintegy szembe szálljanak. Végre f) hogy azt 
hallják, miszerint Isten valláskülönbséget nem ismer; 
hogy előtte egy a' zsidó, pogány, török, katholicus és 
protestáns 'stb. Igenis illy, és hasonló hangokhoz a ' k a -
locsai katholicus közönség nem szokott. Mert nálunk a' 
hitszónokok minden alkalommal Üdvezitőnknek azon 
parancsolatát tartják szemelőt t : „hirdessétek mindazo-
kat, miket én parancsoltam nektek"; 's a' mondottakat a' 
szent-irás, szent atyák, és józan ész' védveivel szere-
tik körülsánczolni : hogy igy a' lélekben meggyőződést, 
ez által pedig a' szívben szentebb érzelmeket támasz-
szanak ; hasztalan, üres hangokat pengetni épen nem 
akarván. 'Sím ezek voltak azok, miket jelenleg önnel, t. 
szerkesztő ur, különbféle okoknál fogva tudatni akartam; 
kérve, miszerint e' soraimat a' közönség' elébe, némi 
fölvilágositás végett juttatni szíveskedjék. Ki egyéb-
iránt, 'stb. Kováts József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 

(Kinevezés.) 6 cs.'sap. k i r . f ö l s é g e G s e r n o g o r c s e v i c h 
Ferenczet, zengi káptalanbeli őrkanonokot, szent György' 
Segnia-melletti apátjává, K a r g a c h i n Agricolát, a' modru-
si székes-káptalan' prépostját Szent-kereszt' segnia-völgyi 
apátjává; M u d r o v c s i c h Nikomédet, a' buccarii collegi-
um' olvasó-kanonokját, bienkai préposttá, D o r i c h Mátét, 
a' pribiri collegium' éneklőjét, sz. Imre' szerémi prépostjá-
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và, és V i s n e r József fiumei kanonokot a' bold, szűz' be-
lassenai apátjává kinevezni legkegyelm. méltóztatott. (B. II.) 

(Egyházi ünnepély.) Budán, august. 2 0 . Emlékünnepe 
első sz. királyunk' apostoli buzgalmának,—mellynek követ-
keztében, a' polgárosodás és szelídebb erények' boldogító 
koránya a1 sz. kereszt' paisa alatt föltűnt,—emlékünnepe egy-
szersmind a' magyar hon' 's nemzetiség' biztos megalapítá-
sának is; melly, ha sz. királyunk' példáját követve, a' ker. 
kath. hit' zászlója alá nem esküszik, régen nyom nélkül mu-
landott el az idők' éjjelében: mint elenyésztek több népek, 
mellyek' nevét is alig jegyezte föl a történetírás. Ugyan-
azért alig is képzelhetni édes honunkra nézve szentebb 
kötelességet, az e' legnagyobb jóltévő iránt tartozó hála, 's 
fiúi szeretettel párosult kegyeletes tisztelet' őszinte érzel-
meinek, időnkint megújított ünnepélyes kijelentésénél. E' 
sz. tartozását mai nap, páratlan fénynyel 's példás áhítattal 
fizette le, ez évre, iker-városunknak, isteni religiojához 
hőn ragaszkodó közönsége : elragadtató győzedelmi pom-
pával kisérvén a körmenetileg vitt azon sz. kezet, melly e' 
honnak vallást és alkotmányt adott; melly annyi ezereket 
boldogított kegyes adakozása ós bölcs intézkedései által ; 
az Isten' dicsőségét, az egyház' fölvirágozását, 's a' haza 
boldogságát előmozdító bölcs törvényeket hozva ; 's rnely-
lyet Isten, ama' jótétemények örök emlékeül, a' rothadástól 
megóván, mai napig föntartott. Valóban, valami kimagyaráz-
hatlanul boldogító érzelem tölti meg a'jámbor hívőnek ke-
belét, midőn ezen, rá nézve minden kincsnél nagyobb ér-
tékű, nyolcz százados ereklyét megpillantja! 'S vajmi igaz, 
mit a' körmenet' alkalmával, a magyar ajkú közönség olly 
lelkesülten zengedez : „Szent kéz ! mikor rád tekintünk, 
buzgóságra gerjed lelkünk." A' körmenetet mélt. és főtiszt. 
J e k e l f a l u s y Vincze czimz. püspök, és magy. kir. hely-
tartósági tanácsos ur tartotta ; a' vérnélküli sz. áldozatot is, 
teljes fényű segédszolgálat mellett, a'legpéldásabb áhítat-'s 
buzgalommal, a' királyok' királyának bemutatván. — Fő-
disze e' dicső ünnepélynek, a' nagys. és főtiszt, kisfaludi 
L i p t h a y Antal kir. táblai praelatus ur' által tartott remek-
beszéd vala ; mellyben az ékes ajkú szónok elragadtatólag 
ábrázolá a' hitnek a' népek' boldogságárai legjótékonyabb 
befolyását ; gyönyörű következetességgel kimutatván a' csu-
pán önzésen, érdekeken, 's nem a' hit' szirtén feneklő phi-
lanthropismusnak (miben jelenleg olly sokan, minden vallá-
sosságot helyeznek) az igazán, és maradandólag boldogitni 
tudásrai elégtelenségét; 's nyíltan kimondván, hogy ,az evan-
gélium' megutálása, sírja a' nemzetek' boldogságának.'Sza-
bad, ugy hiszszük, reményleni, miszerint azon üdves élve-
zetben, mellyet a' főtiszt, szónok apostoli buzgalom- és ki-
tűnő kellemmel tartott tanításával minden figyelmes hall-
gatójának szerzett, mások is részesitendők lesznek, az által, 
hogy az olly tanulságos sz. beszéd nyomtatásban is meg 
fog jelenni. A' német ajkú közönséget nt. S c h v e n t n e r 
Mihály, Buda krisztinavárosi káplán ur építette szokott lel-
kes szónoklatával. S ÓK. 

(Százados ünnepély.) Lakócsa, augustusban. IIa az 
emberi mivelődés történetét nem Herder után Bajzával, 

's több efféle vallási Herostratokkal, a' hitetlenség' szelle-
mében költjük ; hanem azokat, mint keresztényekhez és az 
igazság' őszinte barátihoz illik, az isteni ihletés mellett lét-
re jött, és azért teljes hitelességű vallási szent könyveink' 
tiszta fényű szövétnekénél visgáljuk : lehetetlen meg nem 
győződnünk róla, hogy az isteni kinyilatkoztatásnak, neve-
zetesen pedig az ur Jézus' mennyei tanításának sikerült 
egyedül, sikeresen szétoszlatni az emberi értelmen átokként 
feküdt sürü homályt, 's leapasztani az erénynek vélt őskori 
bűnök' undok fertőjét. Csak ez taníthatta meg a' mélyen 
sűlyedett halandókat, tisztán látni és ismerni, jobban érez-
ni, nemesebben akarni, és szentebbűl élni. Tekintve tehát 
külsőségeket fölkaroló korunknak amaz élénk lelkesedését, 
mellynél fogva mindennek, mit nagynak tart, emlékét és 
tiszteletét kül-demonstratiok által is megörökitni törekszik; 
csak örülnünk lehet rajta, ha találtatnak k e r e s z t é n y gyü-
lekezetek is, mellyek, helyesen számítva, a' minden valódi 
nagynak iskolái-, 's műhelyeiül tekinthető, ker. templomo-
kat is buzgólkodnak, az azokat előjoggal illető külmegkülön-
böztetések 's ünnepélyek által kiemelni, tiszteltetésöket élesz-
teni 's állandositni. Szép példával ment elő ebben a' lakó-
csai plébánia' jó népe ; csinos egyházának százados ünne-
pét, mult hó' 4-dikén, megülvén, még pedig olly magasult 
lelki örömmel, minőt csak egy, kegyesen atyáskodó és sze-
mélyesített áhítatként működő főpásztor' jelenléte képes a' 
gyermeki kegyelettől lelkesült hivők' szivében gerjeszteni. 
Mielőtt azonban ezen egyházi ünnepélyt megismertetném, 
nem lesz érdeketlen annak távolabbi forrásait is kiemelni. 
Helyes, kimerítő, 's a' fölülről adott jó példák által gondo-
san dajkált keresztényi n e v e l é s volt mindig's lesz is örök-
ké legbiztosb kútfeje népünk' anyagi és szellemi jóllétének; 
a' jóllét pedig természetesen megtermi a'jó kedvet és aka-
ratot, minden szép és nagy tettek' főtényezőjét. Szavaimat 
igazolja az élet: a' lakócsai apátsági jobbágyok, számsze-
rint ezer nyolezszáz lélek, nem csak nem érezte az idei 
ínség' vészes csapásait, hanem annak még enyhítésén is 
munkálkodhatott mások' ellenében. Tudtomra legalább , itt 
nem volt családalya, ki földet mivelvén, kénytelen lett vol-
na az idén kenyeret venni ; 's egyetlen i p a r á g ötven ezer 
v. frtot gyümölcsözött embereinknek. Mert e' nép érti ós 
szereti az ipart és munkásságot; gondos nevelőitől jókor 
eltanulta a' mezei 's kerti jobb gazdálkodást, meg a' fukar-
ság nélküli takarékosságot és ker. józanságot, Nem kevésb-
bé virágzó a' lakócsai hívek szellemi 's vallási élete is. Hor-
vát gyermekeink magyarul beszélnek, irnak és jelesen szá-
molnak; fölserdültjeink legbecsesb ajándékképen veszik a' 
katechismust, bibliát, vagy imakönyvet; mellyet nem csak a' 
templomban forgatnak, hanem gyakran a' nyáj mellett ós az 
erdőben is: hogy a' vasárnap-iskolai leczkét, e részben is 
betanulván, a' heti próbatéten becsülettel megállhassanak. 
Meg a' legnagyobb munka' idején is, e' jániborsága- és va-
gyonosságáról egyaránt ismeretes népnek legnagyobb ré-
sze örömmel siet a' harangszóra az Isten házába ; s még-
is, mind a' mellett (mi okulásukra legyen fölhozva némelly, 
vakondokként földet, és csak földet túrni sürgető gazdáink-
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í iik,) népünk minden, tulajdon, uradalmi, 's közmunkákkal 
szerencsésen, és olly korán készen van, hogy az úrbéri 
tartozásokon kivül, több ezer napi robotot képes szolgálni 
évenkint az uradalomnak, a' tőle kibérelt szántó- 's rétföl-
dekért, és makkoltatásért. Csak n e v e l n i kell a' népet, de 
,,a' jézusi tanításokkal egyező fenyítékben"; nevelni kell 
azt az életnek, és nem speculatioknak : 's minden bizony-
nyal emelkedni fog. Emelkedni fog üdvesen ; nem csak tel-
keit és földi birtokát szélesítve okos munkássága által, ha-
nem azt egyszersmind nemesen és áldozatkészséggel hasz-
nálva is, és derült kedv és vallást tisztelő szilárd akarat 
mellett , szép tettek iránti lelkesedést érezve. Ezt a min-
den tanuk' leghitelcsbike, a tapasztalás igazolja. Valamint azt 
is, hogy a' nép , legjobb hajlama, s mégolly czifra decla-
matiok mellett is, ott marad, a' hol van. ha azok, kikre mint 
vezetőkre függeszti szemeit , tényleg rajta segitni 's előt 
te jó példával fényleni nem akarnak. E' részben hervadat-
lan érdemkoszorut fűzött szerény halántékaira a lakácsai, 
1 8 2 2 - d i k év óta, kir. kincstári administrate alatt álló, apát-
sági uradalom ; melly szeretett johágyainak czélszerü ne-
veltetését és boldogulását szívből óhajtván, a' szent hit és 
nevelés' templomait, a' hol csak szükséges , ujon épitni és 
pazar kézzel fölszerelni, a' fönállókat jó karban, sőt figyel-
met gerjesztő díszben is tartani; papjaikat pedig , kik a' 
legszükségesebbeket a' néptől nyerik, kegyes adományaival 
egész a kényelemig ellátni, s hivatási buzgóságukat éleszte-
ni szokta. Áldás rá, 's főleg érdeinkoszorus két tisztviselőjére, 
t. K. M. igazgató ügyvéd, és n. O.A. tiszttartó urakra; kik 
huszonkét év óta ez' uradalomnak anyagi és szellemi fölvi-
rágzásáért szóval, példával, sőt még tetemes áldozataikkal 
is küzdenek ; és a mi legdicsó'bb : tiszta k e r e s z t é n y i 
szellemben, és azért szerencsésen ! Mi százados ünnepé-
lyünket is e' két jelesnek közönjük nagy részben; legna-
gyobb részben azonban nmélt. S c i t o v s z k y János, val-
lásunk és honunk' érdekeiért magát egészen föláldozó me-
gyés-püspök urunknak ; ki értesülvén lakócsai híveinek szán-
dékáról, hogy ezen alkalmat is az egy végczélra fölhasz-
nálhassa, a folytonos esőzés', nagy távolság' 'stb. daczára 
is Lakócsára sietett ki az ünnepnapra ; 's hogy ez' útjában 
is minél többekkel éreztesse áldásos jótévőségét, már jul. 
3-dikán délutáni négy órákor hozzánk érkezett, mellőzve ez 
úttal minden ünnepélyes fogadtatást; és csakhamar ismét 
kocsira ült, a szomszéd Dráva-Szent-Mártonba sietvén, hogy 
az ottani pusztaságban, évek óta dűlőfélben álló templom 
helyett, más újnak építtetését (mellyhez több ezerre menő 
pénzbeli áldozattal kegyeskedett járulni) folyamatba hozza. 
Mintegy másfél óra múlva, számos előlovaglók kíséreté-
ben tért vissza Lakócsára a' munkás főpap ; kinek közele-
dését taraczkok' és harangok' zúgása hirdette; az örömit-
tas nepsokaság pedig zászlót lobogtatva indult ki diszes 
rendben elébe : a' megérkezettet harsány ,éljen'-nel üdve-
zelvén, és térdre borulva kérvén és fogadván apostoli ál-
dását. A' napnak hátralévő idejét iskolában tölté nagy nép-

nevelőnk. A' belépőt kis horvát szónok fogadta, magya-
rul , tisztán elmondott üdvözlő beszéddel ; mire az iskolai 
szorgalom' megkísértése következett : végül a', nyilatkozása 
szerint, ,,jó rendben" talált iskola fölötti magas tetszését, 
valamint azt is kijelenteni kegyeskedvén, hogy jövő tava-
szon, ha Isten kedvez életének, ismét meg fogja látogatni 
környékünk' iskoláit ; mit engedjen az ég, melly kegyében 
illy püspököt rendelt „anyaszentegyházának legeltetésé-
re." A' jövő nap, már hajnal' hasadtával megkezdte öröm-
és hála-ünnepélyes mozgalmait; az ég is kedvezni látszván 
igényeinek. Virágok és zöld faágak hordattak össze ; 's rö-
vid idő alatt a' földiszesitendő egyháznak benseje, külseje 
's egész környéke ünnepélyes díszt öltött magára ; a' 
helybeli, 's az egész környékből besereglett vegyes vallású 
népnek ezerei özönölvén körül a", már korán reggel néppel 
megtelt egyházat, Nyolcz órakor ment be főpásztorunk az 
Isten' házába, a Szentlélek' segítségül hívására ; melly után 
szószékre lépett Cz. J. plébános, és illyr nyelven adta elő 
az ünnepély' czélját ; beszédje' folytában az isteni kültisz-
telet' észszerűségét, szükséges és hasznos voltát fejteget-
vén ; egyszersmind buzdítván hallgatóit, hogy az isteni ke-
gyelmek által, mellyeket az ur Jézus kiiljelekhez kötött, ja-
vulni és üdvezülni törekedjenek. A' szent beszédet ,Te De-
um laudamus' hála ének követte, é s V több papok segéd-
kezése mellett nmélt. megyés püspök ur által teljes szer-
tartással bemutatott szent miseáldozat; melly alatt tiszte-
letlövések és szivet emelő szent ének hangzott. Evange-
lium után négy. g. n. e. egyén tevé le a' kath. hitvallást: 
visszatérvén a' kath. egységhez ; áldozáskor pedig a' nép 
elöljárói és sok mások, az áhítatosan foglalkozó főpásztor 
kezéből részesültek az ur Jézus' sz. teste- és vérének imá-
dandó (titkaiban. Szent mise' végével szót emelt a buzgó 
főpap, 's mintegy félóráig, ékes magyar, és szívből merített 
szavakban szólott a' gyülekezethez ; előadván az ünnepély' 
czélját, 's erre nézvei keresztény kötelességeinket : kiter-
jeszkedvén egyszersmind a hérmálandók' oktatására is. El-
végezvén kenetteljes, és sok hideg keblüekben is komoly 
érzelmeket fölkeltő beszédét, nem csak saját híveit, hanem 
a' szomszéd veszprémi és zágrábi püspöki megyékből ér-
kezetteket i s , ö s z v e s e n 8 3 2 - ö t , részesített a' bérmálás' erő-
sítő szentségében. Végre áldásra emelé s terjeszté ki jó-
tevő kezeit ; az ég malasztját könyörögvén le a' magas-
ságból rájok: 's tizenkét óra után elhagyta az egyházat, az 
apostoloknak ezerek' szivét és szemeit magával ragadott, 
méltó utódja. Ebéd után tüstént elutazott a', rnég az nap 
Szigetvárig haladni kívánó kegyes méltóság ; és mi elve-
vén atyai áldását, az Apóst, cselek. 20-dik fejezetére gon-
doltunk. Számos előlovagló' kísérete mellett, harangok' és 
taraczkok' sürü moraja, 's az utszákat elözönlött nép-soka-
ságnak tisztelet- és hálanyilatkozatai közt hagyott el ben-
nünket szeretett püspökünk ; kit imáink minden útjaiban 
kisérni fognak. — 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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Boldog-TARTALOM: Protestáns lapi ajándék. (Vége.) 
ságos sziiz Mária' temploma Székes-Fejérvárott, hajdan 
és most. Koller János — Egyházi tudósítások. 

P r o t e s t á n s lapi a jándék . 
(Vége.) 

Komolyan kérdjük Terhes Sámuel ura t , igazán 
olly nagy veszedelemben hiszi-e az evangéliumot, s 
átalában a' sz. iratok' hitelességét, azok' boldogító ér -
telmét,'s a' keresztény világ' fölvilágositása- és javítá-
sára gyakorlott erejét forogni, ha valaki, egy folyóirat-
ban, az ur Jézus által elmondott példabeszédek' egyi-
kéből erkölcsi tanulságot von le; mellynél fogva az ir-
galmasság- és felebaráti szeretetnek, minden valláskü-
lönbségre tekintet nélküli gyakorlása, tétetik az igazhi-
tűeknek kötelességökké ? Ha nevezetesen a' sz. Lukács' 
evangéliumának 10-dik részében elmondott, s egy kö-
nyörületes samaritanus felől S2Ó1Ó példabeszédet, az 
igazhitűekre alkalmaztatva, azon kötelességet következteti 
belőle, hogy tehát ők, az igazhitűek is irgalmasságot tar-
toznak a' rablók'kezébe esett samaritanus, azaz: t é v -
hi t ü, embertársuk iránt gyakorolni?—'S mig a' sz. köny-
vek, nem csak egyes szók és fejezetek, de e g é s z köny-
vek, 's az e g é s z s z e n t - i r á s ellen olly irtó háborút 
látunk, 's lát bizonyosan Terhes Sámuel ur is, a' prot. 
Németországban, Schweizban'stb. folytattatni, hogy nincs 
egyetlen sz. iró, ki meg nem támadtatott, egyetlen sz. 
könyv, mellynek valódisága kétségbe nem vonatott, s 
nyíltan nem tagadtatott volna, p r o t . hittudósok által; 
mig sz. Máté' evangéliumának valódiságát Schulz Dávid, 
Sieffert, Klenert, Schleiermacher, Schneckenburger és 
mások, Lukácsét Meyerhoff, Jánosét Vogel, Baur, 
Schwegler, Fischer stb., Strauss és Bauer pedig va-
lamennyiét tagadni merészlik ; mig sz. Pál' leveleivel 
akkép bánik a' p r o t . tudományosság és, úgynevezett, 
k r i t i ca , hogy a'galaták-, romaiak- és korinthusiakhoz 
irtakon kívül, mindent eltagad a népek' apostolától : a' 

MÁSODIK FÉLÉV. 

zsidókhoz intézettet is majd ennek, majd amannak, 
Barnabas- vagy alexandriai Apollonak 'stb. tulajdonítván: 
az értelmet pedig önkényes és rationalisticus magyará-
zatai által akkép elferdítvén, hogy a' hitelesekül is-
mertekben sem marad legkisebb isteni, természetfölötti, 
's igy positiv keresztényi : — valóbanazt véli-e Terhes S. 
ur illy körülmények közt, az evangéliumok'hitelére nézve 
Iegveszélyesbnek, ha egy kath. folyóiratban, „amúgy hir-
telenkedve", samaritanusnak mondatik egypéldabeszédi, 
nem is határozottan történeti személy : ki felől az irás nem 
mond többet,mint hogy „ember" volt; sem hónát, sem val-
lását közelebbről meg nem határozván?... Egy illy, minden 
következés-nélküli 's ártatlan erkölcsi alkalmazás jogosi-
tá-e föl Terhes S. urat arra , hogy egész lapokon át foly-
tassa szenvedélyes óvástételét, a' Jézus' evangéliumának 
illyetén ,megfertőztetése', még pedig „álnok fogással"-i 
megfertőztetése ellen ? E z - e a'legfontosabb ok, melly a' 
protestánsokat a' sz.-irás' épsége és hitelessége fölötti 
őrködésre, még pedig a' katholicusok' ellenében, sürgető-
leg fölhívja?—Tehát a'protestantísmusnak kell a'sz.-írást 
a' katholicusok' megvesztegetése- és elferditéseitől meg-
óvni! Azon protestantismusnak, melly mit sem tudna 
a' sz.-irásról, ha a z t , a l o századokon át híven meg-
őrzöttet, a' kath. anyaszentegyháztól nem vette volna 
által ; s melly vele most sem birna, ha a' kath. anya-
szentegyház nem ellenőrködik azóta is hiven: minden oliv 
meghamisítások ellen tiltakozva, minőkre magának mind-

íjárt Luther is szabadságot vön .—Terhes Sámuel ur, a 
legszivrehatóbb szavakba kitört érzelgéssel hálálkodik, 
a' még jókor és szerencsésen elfordított nagy veszedelem 
fölött, mellyet a' megvesztegettetéssel fenyegetett evan-
géliumtól, neki,a' tudós exegetának sikerült elháritni! „ H á -
l a n e k e d," ugy mond, (,Prot. lap.' 8 2 6 1.) „ü d v e s -
s é g ' I s t e n e ! hogy a' szentséges bibliát, melly a ' k.-
nek, sőt az egész emberiségnek főkincse, melíy min-
den városban, faluban el van terjedve, e z e n m e g j ö -
v e n d ö l t u t o l s ó i d ő b e n m e g v e s z t e g e t n i n e m 
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e n g e d e d ; e' jelen időben, mondjuk, mellyben a',Rel. 
és Nev.', mint honi felemeltetett ,columna et firma-
mentum veritatis', J é z u s ' i n t e n t i ó j á t el a k a r j a 
d i s p u t á l n i , s b á t o r k o d i k a' t o l v a j o k ' k e z é b e 
e s e t t e m b e r t csak azért samaritanusnak mondani, 
hogy az által türelmetlen elvét valahogy Jézusévá le-
hessen keresztelnie. V i g y á z z u n k prot. atyámfiai! é s 
i m á d k o z z u n k , hogy miután egyházi atyák' könyvei, 
régibb zsinatok'kánonai, illy f o g á s o k által t ö b b n y i -
r e m e g v e s z t e g e t t e t t e k — és ezt b e b i z o n y í t a -
ni a k á r m i k o r k é s z e k v a g y u n k : — a z evangvé-
liomot 's apostoli leveleket, mint a'kereszténység'igaz, 
fenséges okleveleit, a' v i l á g n a k m e g r o n t a n i n e 
e n g e d j ü k . " 

Valóban, ha Terhes Sámuel ur a' farkasok mellé 
hűséges nyájőröket kérne, biztosság' okáért, adatni, kik 
ama' jó állatokat a'juhok általi széttépetéstől megvédjék, 
kevésbbé volna kivánata csudálatos, mint egy illy vád 
és fölhívás; mellynél fogva az evangelium és apostoli 
levelek' biztosítására, nehogy tudnillik azokat a' kath. 
egyház és hittudósai m e g r o n t s á k , a' prot. atyafiak' 
fólvigyázói buzgalma kéretik föl.... Milly kár, hogy Ter-
hes Sámuel ur 's prot. atyjafiai, nem Schweizban 's a' 
prot. tudományosságot képviselő Németországban él-
nek ; hol prot. hitsorsosaik'számára, már a p o l o g i á k a t 
kell a' sz.-irás m e l l e t t , 's az ennek hitelét ostromló 
prot. k ö z v é l e m é n y e l l e n irni ; hol a 'sz.-irás ' tekinté-
lyébeni hit még csak a' legalsóbb néposztályoknál bir 
némi, naponkint gyengülő gyökerekkel ; l ) maguk az illy 
apologiák' gyér szerzői is csak télénken 's tartózkodva 
lépvén föl egy, már-már elveszettnek hitt ügy' védel-
mére. Ä) Min azonban nincs okunk legkevesebbet is csu-

*) Scheitlin; a' maga kis vódiratában, (,Meine Apologie 
der Bibel. Eine Vorlesung von P. Scheitlin, Professor. 
Zweite Aufl. St. Gallen, 1 8 4 4 . ' ) őszintén megvallja, 
mikép már csak a' közönséges néphit tekinti az ó- és 
uj-szövetséget valódi s z e n t irás- és isteni kinyilatkoz-
tatásnak. „Der g e w ö h n l i c h e Volksglaube sucht in 
der Bibel immer noch nur Eins, im alten und neuen Te-
stamente Eine heilige Schrift, Eine Offenbarung, 
Ein und dasselbe Gotteswort, aber die W i s s e n -
s c h a f t trennt das alte vom neuen w e i t ab , und 
macht wohl gar aus beiden einen Gegensatz, so dass 
wahrhaftig die m a n i c h a e i s c h - g n o s t i s c h e Ansicht, 
vermöge welcher das alte Testament der falschen, 
nur das neue der wahren Gnosis anheim fiele, wie-
der aufzutauchen dräute." (V. 1.) 

2) „Dennoch tritt er," tudnillik a'szerző, „nur s c h ü c h -
t e r n auf, weil er darauf zählen m u s s , dass Man-

dálkozni: a' sz. könyvek' h i t e lé nek lerontása levén a' 
legelső lépés is , mellyet az állítólagos reformatio' embe-
rei, a' sz. Jakab' levelét, 's vele több más sz. köny-
veket elvetők, a' sz.-irásmagyarázati téren tettek. Azon 
felekezet, mellynek feje 's vezére, Mózses' hitelét 's az 
irántai tiszteletet illy szavakkal merte megtámadni : „Der 
sihet wie der T e u f e l , und redet , das eim das Hertz 
dafür verschwinden möcht, Habet enim labia diffusa fei-
le et ira, die durchbittert sind mit Kellershals, vndmit 
Gallen, ja mit hellischem feuer dazu, darumb jmer hin-
weg mit dem Mose":3) következetesen haladva a ' sz . -
irásmagyarázati szabadság' ösvényén, nem is juthatott 
máshova, mint hol őt jelenleg szemléljük. 'Sa 'mel ly fele-
kezetnek feje s vezére is olly nagy szabadságot tulajdo-
nított magának, valamint az egész sz. könyvek' elvet-
lietése-, ugy 's méginkább az egyes mondatok' elferdité-
sé re , hogy egy dogmaticus helyet, a' jó-cselekedetek' 

che das von ihm Gegebene nur für ein g u t m ü t h i -
g e s , jedoch eitles Blumenwerk der Phantasie, oder 
für einen g a n z m i s s l u n g e n e n marklosen histo-
risch-philosophisen Versuch, ja im schlimmsten Falle 
e h e r f ü r e i n e An k l a g e , als für eine Vertheidigung 
der Bibel erklären werden." (VII. 1.) Valljon merne-e 
kath. hittudós, a' kath. egyház és tudományosság' 
ellenében, illy hangon szólani; azaz : szükséges-e ne-
ki, a' sz.-irások' tekintélyének illy borzasztó mélyre 
sülyedését, a' kath. hittudósok' nagy tömegében föl-
tenni ? 'S ha nem, (a' mint hogy nem is szükséges, 
nem is lehetséges, nem is szabad,) nincs-e ez által 
a' prot . szent-irásmagyarázat, a' Scheitlin által xav} 

ugy nevezett .Wissenschaft', a' positiv ke-
reszténység' ítélőszéke előtt, a' leghatározottabban 
kárhoztatva? Maga P e l t is (,Theologische Encyclo-
paedic als System, im Zusammenhange mit der Ge-
schichte der theologischen Wissenschaft und ihrer 
einzelnen Zweige, entwickelt von Dr. Ant. Friedr. 
Ludwig Pelt, ord. Prof. der Theol. an der Kieler Uni-
versität, B. v. ü. Hamburg und Gotha, 1 8 4 3 . ' ) csak 
a' jövővel biztatja magát, 's ettől várja a' sz. köny-
vek' ostromlott hitelének, a' protestánsok közti visz-
szaállittatását ; de mellyet a kath. egyház' positiv és 
változatlan tanításának ellenőrködése nélkül, bizonyo-
san hiában várna. „Trotz des Sturms, den Strauss, 
B. Bauer und A. auf die Aechtheit a l l e r Evangelien 
gelaufen, wird doch m e h r und m e h r die Aechtheit 
der w e s e n t l i c h e n Bestandtheile des Matthaeus 
anerkannt," (S. 2 0 4 . ) A' prot, tudományosság tehát 
szerencséjének vallja, hogy legalább egyik evangélium-
nak l é n y e g e s részei, l a s s a n k i n t , hitelesekül kez-
detnek ismertetni ! 

s ) Opp. Luth. Tom. III. Jhen. lat. 1 5 5 7 . p. 4 6 6 . a. 
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érdeme és a' hitnek elégtelensége fölötti vitákban olly 
nagy fontosságút, (Rom. 3, 2 8 . ) illy átalkodott akaratos-
sággal igyekeznék tévtanainak védelmére húzni s elma-
gyarázni; a' sz.-iráshamisitási vádat, a' rá ellenmondhatla-
nulbebizonyitottat, semmibe véve: „Und das ich wider 
zur Sache komme, wenn ewerPapist sich viel unnütz 
machen wil mit dem Wort (Sola, Allein) so sagt jhm flugs 
also, Doctor Martinus Luther wils also haben, und 
spricht, Papist und Esel sey ein ding, s ic v o l o , s ie 
j u b e o , sit pro ratione voluntas";4) és alább: „Also habe 
ich hie Rom. 3. fast wol gewusst, das im Lateinischen 
und Griechischen T e x t das wort (solum) n i c h t s t e -
h e t , vnd hetten mich solches die Papisten nicht dürf-
ten lehren"; (p. 1 4 1 . b.) és ismét: „Und reuet mich, 
(bs ich nit auch darzu gesetzt habe , alle und aller, 
also, on alleWerck, aller Gesetz, das es voll undrundt 
eraus gesprochen were , darumb sols in meinem ne-
wen Testament bleiben, vnd sollten alle Bapstesel toll 
und töricht werden, so sollen sie mirs nit eraus brin-
gen": (p. 1 4 4 . b.) azon felekezet vajmi igen rosszul hiva-
tik föl a' sz.-irások' hitelességének, az azt állítólag meg-
rontással fenyegető katholicusok elleni védelmére; ki-
vált miután e' felekezet, a' mestere által adott rossz példát 
minden időben a' leghívebben követte... Mivel, mint 
Staudenmaier *) mondja : „A'szent-irássali nem gondo-
lásból, magától következik az egyes szent iratok iránti 
tiszteletlenség is. Ha Luther ama' csalódás' következtében, 
mellyel magát, egy állítólagos inspiratiot, vagy egy ben-
ne létező b e l s ő i s t e n i g é t illetőleg, ámította, az ó-

és uj-szövetségi sz. iratokkal önkényesen bánt: ugy 
ezen önkényes bánásmód az utódokra nézve annyira 
zsinórmértékké lön, hogy kénytelen az ember elmon-
dani, miszerint ezen e lv a' prot. egyházban olly sza-
badon és tartózkodás nélkül kifejlett, mint talán egyet-
len egy más elv sem. Mi valamelly előítéletes vé -
leménynyel meg nem egyezett, az bibliátlannak monda-
tott ; 's ha a' biblia csakugyan tartalmazott magában 
ollyasmit, mi amaz előítéletes véleménynyel harczolt, 
akkor az illető hely, mint nem-tetsző, vagy akár az 
egész fejezet, vagy pedig egy nagyobb szakasz, melly-
ben az találtaték, nem csak kétségbevonatott, hanem 

4) Opp. Luth. Tom. V. Jhen. germ. 1 5 7 5 . Rhebarts Er-
ben. p. 1 4 1 . a. 

5) ,Der Protestantismus in seinem Wesen und in seiner 
Entwicklung. (Zum Religiösen Frieden der Zukunft 
etc.) Von Dr. Fr. A. Staudenmaier, Domkapitular etc. 
Zweiter Theil. Freiburg im Breisgau, 1 8 4 6 . ' 106 .1 . 

egyenesen álezimünek is nyilváníttatott. Mi pedig ele-
inte csak egyes helyek-, fejezetek- és szakaszokkal tör-
tént, ugyanaz nem sokára megtörtént egész .könyvek-
kel is; u g y h o g y az ó - é s u j - s z ö v e t s é g i k á n o n -
b a n n e m t a l á l t a t i k j e l e n l e g e g y e t l e n - e g y 
k ö n y v i s , m e l l y e t e g y e s e k , m i n t n e m - v a l ó d i a -
k a t , a' k á n o n b ó l ki n e m v e t e t t e k v o l n a . " 6 ) V a -
lamint ugyanis Luther elkezdte a' sz. könyvekbeni vá -
logatást ; egyiket a' másik fölébe emelvén; a' mint tud-
nillik egyik vagy másik alkalmasabbnak látszott t év ta -
nainak szines okokkali gyámolitására7): ugy e' gyö-
nyörű eljárást követői is mindenkor ügyesen használ-
ták, az inyök szerint nem beszélő sz. írók' hitelének 
leszállítása-, vagy épen tökéletes megsemmisítésére. Sz. 
János' evangéliumát a' többiek' fölébe emelte Luther ; 
mivel e' „gyengéd" evangelium nem annyira foglalko-

6) Miért a' prot. Ilagen is megvallja, mint Staudenmai-
er idézi (,Deutschlands literar. u. religiöse Verhält-
nisse im Reformations-Zeitalter.'3-dik, és: ,Der Geist 
der Reformation und seine Gegensätze.'czimü köny-
vének 2-dik kötetében) : „Die Willkühr, welche die 
o r t h o d o x e Parthei gegen die Schrift ausübte, zeigte 
sich ganz auffallend auch darin, dass sie alle die bib-
lischen Bücher, in welchen sich Stellen gegen ihre 
Ansicht fanden, vor den andern zurücksetzten, und 
gar kein Hehl daraus machten, warum sie es thun, 
nämlich weil sich in diesen Rüchern ihr Dogma nicht 
wieder findet." (il. Th. S. 1 7 5 . ) 

') „Wenn nun Johannes," irja Luther, „gar wenig Werke 
von Christo, aber gar viele seiner Predigten schreibt, 
wiederum die drei anderen Evangelien viele seine Wer-
ke, wenige seine Worte beschreiben, ist Johannis Evan-
gelium das einzige z a r t e , r e c h t e H a u p t e v a n g e -
l i u m und den anderen dreien weit vorzuziehen. Also 
auch St. Pauli und Petri Episteln w e i t Uber die drei 
Evangelien vorgehen. Summa : St. Johannis Evange-
lium und erste Epistel, St. Pauli Episteln, sonderlich 
zu den Römern, Galatern, Ephesern, und St. Petri 
erste Epistel, das sind die Rücher die dir Christum 
zeigen. Darum ist St. Jacobs Epistel eine r e c h t 
s t r o h e r n e E p i s t e l gegen sie, denn sie doch kei-
ne e v a n g e l i s c h e Art a n i h r hat. Denn es ist 
stracks Av id er ei nan d e r , Glaube macht gerecht, 
und Glaube macht nicht gerecht, Wer die zusam-
menreimen kann, dem will ich meine Barett aufse-
tzen und mich einen Narren schelten lassen. I ch 
h a l t e s i e f ü r k e i n e s A p o s t e l s S c h r i f t . . . " (Lu-
thers Werke, Walch. XIV.105 . ) Itt találhatja föl igazán 
Terhes Sámuel ur azon eljárást, mellyet a' ,Bel. és 
Nev.'-nek vet szemére; hamisan állítva, hogy az apo-
stolokat egymással ellenkezésbe hozni, 's elveiket in-, 
gatagoknak nyilvánitni törekszünk. 

1 7 * 
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zik históriai t é n y e k k e l . „Igen, mivel a' t ö r t é n e t i 
m o m e n t u m az épen", mond Staudenmaier, „mi 
Máté- Márk-, Lukácsban a' reformátornak nem tet-
szik; 's e' nem-tetszésben nyilvánul a' protestantis-
musnak első idegenkedése a' h i s t ó r i a i iránt. Az el-
ső három evangélium" (Luther szerint) „nem nyilat-
koztatja ki Krisztust, hanem csak Jánosé, s Pálnak 
egyes levelei, különösen mellyeket a' romaiak-, gala-
ták-, és ephesusiakhoz irt ; ugy szinte Jánosnak első, 
s Péternek is első levele. Ezek, ugy mond ő , ama' 

könyvek, mellyek neked Krisztust megmutatják. A' 
többiek ennélfogva, vagy épen nem, vagy pedig sokkal 
kisebb mértékben mutatják őt meg. De különösen ellen-
sége Luther, Jakab' levelének. E ' levél, szerinte épen nem 
bir apostoli formával, s nem is apostoli irat. S valljon 
miért ? A' felelet kurta : Mivel az a' lehető legvilágo-
sabban tanitja az emberi s z a b a d s á g o t , 's az erköl-
csileg vallási gyakorlatnak szükségességét minden két-
ségen kivül helyezi. Luther, Jakab' levelét egyenesen 
k e r e s z t é n y t e l e n n e k mondja ; mivel,ugy mond, mit 
sem tanit Krisztusról, 's csak az Istenbeni átalános hi-
tet fejezi ki. Luther' részéről mi sem hibázott, hogy 
Jakab apostolt deistává nem csinálta; mégpedig egye-
dül csak azon oknál fogva, mivel az embernek erkölcsi 
szabadságot tulajdonit, 's ennek az önmegszentelés' 
munkájábani használását követeli. De egy illy eljárás-
sal, annak meghatározását illetőleg, hogy mi bibliai, 
vagy nem-bibliai, az alanyi önkénynek legtágasabb ka-
pu lön kitárva. Ha Luther a' maga, csupán alanyi ál-
láspontjából, különösen Jánost tekintette valódi evangé-
listául; ki fogja valljon másoknak, például : Evanson-, 
Eckermann-, Schmidt J. E. C.-, Vogel-, Horst-, Clu-
dius-, Ballenstedt-, Bretschneider-, Lützelbergcr-, 
Bauer Brúnónak rossz néven venni, ha ők, saját, szinte 
csak ugy alanyi álláspontjukból, épen Jánost vetik el; 
evangéliumát nem-valódinak nyilvánítva?" — Ne a' 
kath. hittudósoktól féltse tehát Terhes Sámuel ur az 
evangéliumok és apostoli levelek' hitelét, vagy épségét; 
hanem féltse azon, felekezetebeli sorsosaitól, kik a' sz. 
könyvek' eredetét és apostoloktóli származását sokkal bi-
zonytalanabbá,s épen azért a' sz.-írást kevesebb hitelűvé 
is tették, maguk- s a' prot. hittudományra nézve, mint 
minővel a' profán irodalomban egy Cicero vagy Vir-
gil' munkái bíróknak erősíttetnek. 

Mit szóljunk ezek után Terhes S. urnák azon vádjára, 
mellyel ő, a' minden nyomon rosszul, hütelenül idéző, az 
egész ker. őskort, részint szándékos hamisítás, részint 

e' hamisításnak buta, 's vétkesen egykedvű elnézése 
miatt, terheli ? — Kinek örökké a',szelíd, ártatlan 's üd-
vös polemiá'-t emlegető szép szólásmódok áradoznak 
édeskés ajkairól ; kinek (ő mondja legalább) elve, hogy: 
„jót kell feltennünk ker. theologusokról"; kinek ,,a' ker. 
s z e r e t e t " még csak azt sem engedte kimondani, hogy 
a' kath. egyház, (mit ez soha sem szégyenei, a' legnyil-
tabban bevallani,) létének egyik föltételét az Istentől 
nyert hatalomban látja : annak bizonyosan szelídebben, 
s kíméletes őrizkedéssel kellett volna az ősi ker. iro-

dalomról nyilatkoznia, 's azt olly átalánosan nem vá-
dolni, sem nem gyanusitni : állítva, mikép a' sz. atyák-
nak, nem tudni, milly „sok" iratai, ,,a' későbbi száza-
dok' szennyeivel b e m á z o l t a t t a k " ; (,Prot. l a p . ' 8 2 3 . 
I.)nemcsak, de ugyanezen „egyházi atyák'könyvei, régibb 
zsinatok'kánonai, illy f o g á s o k által," (minővel tudnillik 
állítólag mi„a' rablók' kezébe esett ember"-t, „nem 
samaritanus-, nem tévhitü"-nek erősítettük) „ t ö b b n y i -
r e meg" is „vesztegettettek"; (,Prot. lap.' 826 .1 . ) mi-
nek bebizonyítására magát Terhes S. ur akármikor kész-
nek nyilatkoztatja. — Terhes S. ur ! jobb véleményt kell 
annak mind t u d o m á n y a - , ' s a' történetben-, különö-
sen az egyháztörténetbeni jártassága, mind pedig igazat 
mondani akaró h i t e l e s s é g e felől, másokban gerjesz-
tenie, mint minővel Terhes S. ur dicsekedhetik, kitől, 
egy i l ly tárgyat illetőleg, tudományos votumot, okosan 
kérhet 's fogadhat el az olvasó közönség. Terhes S.ur kész 
mindent bebizonyítani. Vannak emberek, kik készek, né-
mi csekély jutalomért,bármilly ügyben tanukul föllépni; de 
kifog egy olly embernek tanuskodási készségére valamit 
adni, ki imént kapatott hamis-esküvésen? Ugy szinte ki fog 
a' sz. atyák' iratait,a'ker. tudományosságnak ezen roppant 
kincseit illetőleg,egy ollyantól kérni tanácsot, ki,Eusebius-
ra hivatkozásával, a Patristicábani jártasságának olly gyö-
nyörű bizonyítványát ad ta? S ki,e'téreni idegen vol-
tát, azon szende panaszával is eléggé tanúsította, hogy 
ő, „ v a l a m i , az egyházi történettan' elaljasodott,nyo-
morodott szakábani hiányosságért" kelleténél szigorúb-
ban megfenyíttetett. És ő ,,e' szegény, elnyomorodott 
tannak," legmélyebb buvárlatot igénylő ágában, az egyes 
iratok' hiteles, vagy nem hiteles voltát illetőleg, akar kri-
ticusként föllépni ! Elegendő az is, mit már eddig hal-
lottunk ez érdemben Terhes S. úrtól. Mi lehetetlensé-
get nem kívánunk tőle ; 's e' bebizonyítást, rnellyre olly 
könnyelműen késznek nyilatkoztatja magát , irántai kí-
méletből, szívesen elengedjük ; valamint egész hideg-
vérüséggel meg tudunk neki bocsátni mindazon kifakadá-
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sokért is, mellyekben ,,a' kolofoni észrevételek" ,iréjá'-t 
„alattomos fogással", „Jézus' evangyéliomá"-nak meg-
fertőztetésével, iskolás-gyermekeknek is szégyenökre 
váló tudatlanság-, szivhiány- és magát „Góliáth nagy-
nak feltolni" akarással vádolja. Pedig a' ,Rel. és Nev.' ma-
gát sem „Góliáth-nagynak", sem„eolumna et firma m en-
tum veritatis"-nak nézetni nem akarja. Különösen ez utób-
bi czim őt nem illeti azért, mivel az igazságnak rendületlen 
kőszála az egész e g y h á z ; mellynek mi csak egyes, pa-
rányi tagjai vagyunk. Ő ránk, gyarló 's hibázható szolgáira 
nézve is, az egyedül biztos irányt mutató vezérfény; 
mellyet Terhes S. ur, ha talán minket tévedésben tapasz-
talna is, méltatlanul vádol ; 's melly a' sz.-irások' ép-
ségét még azon esetben is sértetlenül fön tudná tar-
tani 's hiven megőrizni, hahogy ellene egyes folyóirat, 
például a' ,Rel. és Nev.', a' kath. világnak egyik szög-
letében, vétni találna. Terhes S. ur minket erővel'sz.-

t 
iráshamisitási bűnben akart elmarasztalni; azonban a' 
vádoskodó : „aligha az elhamarkodási hibából ki fogja 
magát tudni menteni." Terhes S. ur nem tartá lelkis-
meretes dolognak, a' ,Rel. és Nev.' szerkesztőjét a ' l eg-
nagyobb bűnnel, szándékos csalás- és iráshamisitással 
vádolni, méltatlanul; csakhogy czélt ér jen: ('s e' czéla' 
lap'hitelének aláásása volt;) de mit nyert vele? Azt, hogy 
jelenleg az olvasó-közönség őt még jobban ismeri. Terhes 
S. ur a' ,Rel. és Nev.'-t azzal vádolja, hogy „Jézus' 
intentioját el akarja disputálni :" holott az a' kérdéses sz.-
irási helynek, az egészen erkölcsinek, és igy másokra 
is alkalmazhatónak, a ' lehető legtisztább morális értelmet 
adta: mig ő, tudnillik a 'váda t emelő,ama' d o g m a t i -
c u s helyet; M á t . 1 6 , 1 8 — 1 és l 8 ,18. („Bizony mon-
dom nektek, valamiket megkötözendetek e'földön,meg 
lesznek kötve mennyekben is", 'stb.) még pedig vonat-
kozva Ján. 2 0 , 22 - r e ; hol a' legvilágosabban mondatik : 
„quorum remiseritis p e c c a t a , remittentur eis,"ekké-
pen magyarázza: „Minekutána hiszitek, hogy én Jé-
zus Istentől jöttem, Isten' fia 's igaz Messias vagyok : 
tudjátok meg, h o g y . . . a' mi t t u d o m á n y o m s z e l -
l e m é b e n i g a z n a k , j ó n a k , ü d v e s n e k , v a g y e z -
z e l e l l e n k e z ő n e k m o n d o t o k , az á l l a n i f o g : az 
érvényes leend Isten 's emberek előtt." (,Prot. lap' 
3 1 7 — 8 . ) 'S mégis mi vagyunk a' sz.-iráshamisitók, 
,azur Jézus' intentiojának eldisputálói !' Mert „a' gyil-
kos tolvajok' kezébe esett ember"-t, „amúgy hirtelen-
kedve" samaritanusnak mondtuk ! Ezért kellett egész 
lapokon át a' sz.-irás' hitelének végveszedelemben for-
gása fölött jajveszékelni ; 's a' még jókor megmentett-

nek szabadulása fölött, a' legszinháziasabb modorban 
és szavakkal hálálkodni ; a' prot. atyafiakat vigyázat- és 
imádkozásra fölhívni, nehogy a' sz.-irást a' katholicu-
sok megvesztegessék ; 's végül még ezeket is monda-
ni : „Még e n n y i e l f e r d i t é s , rontás sem elég; de 
az ellenfél megbizonyítani akarván, hogy nem szükség a 
szelid polémia,'s a ' tévtant, v a g y i s i n k á b b a ' t é v -
h i t ü t 8 ) irgalmatlanul szabad ostoroznia,—pedig igy az 
egész emberiségnek lázadásba kellene lenni,9) mert magát 
tartja igazhitűnek mindenki: — tehát tovább megyen a 
,Rel. és Nev.' és az evangyéliom' e l f e r d í t é s e u t á n , 
az apostolok', nevezetesen sz. Pál és sz. János' elveit inga-
tagoknakjelenti ki"; (î) s egész pathossal fölkiált:„Tudnia 
kell minden k.-nek, hogy nincs apostol, bár ugy látszik is, 
ki. másiktól elvben különbözzék ; 's ha sz. Pál p. o. az 
idvességre h i t e t sürget, bizonyosan élő 's jócseleke-
detet-termő hitetért, és ha sz. Jakab apostol jócseleke-
detet kíván, bizonyosan hitből származójócselekedetet 
ért alatta", 'stb. l ü) Azonban Terhes S. urnák soha 
sem fog sikerülni azon szándéka, hogy bebizonyíthassa, 
mikép mi az apostolok' elveit ingadozóknak nyilvánítottuk. 
Mi az értelmes olvasót a' ,Rel. és Nev.' 1. 328-d ik lap-
jának olvasására utasítjuk ; Terhes S. urnák pedig azt 

8) Terhes S. ur tudnillik ismét egy ,lectio varians'-sal 
gazdagította azon ,rel. és nev.'-i szöveget : „Kik a' 
— tévhitu embertársuk iránt parancsolt irgalmat .... 
nem tudják a' vallási t é v t a n o k a t irgalmatlanul o s -
t o r o z ó igazhitüséggel megegyeztetni." 'S Terhes S. 
ur mégis mást vádol „alattomos fogással" és idézetek' 
hamisításával ! 

9) Nem látjuk miért? Miután a' tévtan ostorozása csak 
ugy megférhet a' tévedésben élők iránti szeretettel, 
mint a' nap' forgását, kisértetek' járását, és más effé-
le dolgokat hivő népnek, akár tudatlan-, akár babona-
sága, szóval és Írásban, iskola- és közéletben ostromol-
tathatik, sőt nevetségessé is tétethetik és megczáfoltat-
hatik, a' nélkül, hogy egyetlen olly emberrel is, szük-
ségkép, kellemetlen, vagy épen ellenséges érintkezés-
be kellene jönni, ki a' megezáfoltak igazságát való-
ban hiszi. 

, 0) Sajnos, hogy a' ,nagy'-nak nevezett reformátor ez 
igazságot belátni, nem volt eléggé értelmes (a' kath. 
hívőknek ugyanis illy leczkére szükségök nincsen): 
ugy sz. Jakab' levele nem vált volna Luthernek szal-
ma-levéllé ; sem a' jócseiekedetek elleni haragjában, 
nem irja ama' borzasztó szavakat: „Darumb last 
uns hüten für Sünden, aber vielmehr für Gesetzen 
und guten Wercken." (Opp. Luth. ,Der Siebend Theil 
der Bücher' etc. Wittemberg, Hans Lufft. 1 5 5 4 . S. 
3 8 . b.) 
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mondjuk, hogy számára, ez úttal legalább, nincs több 
szavunk. Mi a' tévedőt ezentúl is szánni fogjuk, s a' 
hol lehet, segíteni a' segedelemre szorulton : a' tévtant 
pedig ostromolni. Ez egyben Lutherrel tartva ; ki mon-
dá : „Quare nulli sectae cedendum est, ne in uno qui-
dem apice Scripturae, quantumcunque clament et 
c a l u m n i e n t u r , nos c h a r i t a t e m dissolvere, dum 
verba sic scripta retinemus." 1 !) 

B o l d o g s á g o s s z ű z Mária ' t e m p l o m a 
Székes-Fejérvárott, hajdan és most. 

Nincs város e' széles hazában, melly a' magyar nemzet' 
boldog 's boldogtalan sorsát mindenkor olly hiin megosztotta 
volna, mint Székes-Fejérvár. Századokig volt ez országunk' 
fővárosa, és mint illyen, büszkén szemlélte a' magyar nem-
zet' dicsőségét fénypontjára hágni, szomorúan látá elpusz-
tulni, 's mintegy örökre sirba szállni. De nem csak nemze-
tiség, hanem vallásosság'tekintetéből is sokáig főhelye volt 
ez országunknak. Itt díszelgett egykor a' boldogságos szűz' 
tiszteletére emelt, világszerte hires egyház; mellynek falai 
közt kenettek föl a' haza és kereszténység' védelmére és 
boldogitására az Istentől rendelt 's nemzettől megválasztott 
fejedelmek ; ennek kebelében hívta segítségül a' nemzet 
Istenét, az országos tanácskozások előtt ; ebben rebegé el há-
laimáját a' hazatért győzedelmes sereg a' csaták után ; ez 
őrzé koronáját 's egyéb királyi diszjeleit; végre ez nyitá 
meg sírboltját is nyugalomra, az e' földi élet' adóját lefizetett 
fejedelmek' porló tetemeinek. — A' világ' történeteivel is-
meretes vándor maiglan hangosabban érzi a' szivet dobog-
ni kebelében, Fejérvárhoz közelitvén; mert föltalálhatni véli 
benne, legalább is némelly romjait, a magyar nemzet' egy-
kori vallásossága- és dicsőségének ; mig a' multakat előva-
rázsolt mámorából azon fájdalmas tapasztalás által nem éb-
resztetik föl, hogy a' történetileg érdekes város, mellyet 
sóvárgó szemei keresnek, minden emlékjeleivel együtt, a' 
bihetetlenségig, örökre elenyészett; hogy a' hires királyi 
Székes-F'ejérvár csak v o l t , és nincs többé; hogy a' vég-
képen elpusztult egykori királyi paloták és nagyszerű egy-
házak' helyén jelenleg díszelgő ujabb utszasorok, egyedül 
azon emlékkőhöz hasonlók, mellyet a' háladatos örökösök 
a' dicsőséggel elhunyt rokonnak sírjára állilnak ; de melly 
az utókorral az alatta nyugvónak nevén és czimjén kivül 
semmi mást közleni nem tud. 

De ha elenyészett is hazánknak ezen százados fővá-
rosa épületeire nézve, él maiglan hirében 's nevében; él 
minden jó hazafi' emlékében ; és élni fog mindaddig, vala-
míg e' haza magyarnak lesz tulajdona : mert ennek feledté-
vel felednünk kellene elhunyt fejedelmeinknek, a' keresz-
tény hit'terjesztésében tanúsított apostoli buzgalmát, feled-
nünk harczias eldődink'európai hírű dicsőségét is. Mivel pe-
dig a' nemzetek, természeti ösztönüknél fogva , történetük' 

»') Opp. Tom. 3 . lat. J«n. 1 5 5 7 . p. 4 7 6 . b. 

azon időszakát, mellyben őket a' dicsőség'fénysugarai kör-
nyezék, nem hogy feledni tudnák, hanem inkább sirba száll-
tukig ez az , mire leggyakrabban és legédesebben vissza 
szeretnek emlékezni: azért ugy hiszem, én sem fogok a' 
t. olvasó-közönségnek unalmas perczeket szerezni soraim-
mal ; mellyeket nemzetünk' letűnt fénykorából véve , a' 
Székes-Fejérvárott sz. István király által alapított, boldog-
ságos szűz anya' templomának, mint a'hazánkban elterjedt 
katholica hit' első 's legpompásabb emlékének szentelek ; 
midőn annak történetét, nevezetesb kútfőink után fejtege-
tendern. 

I. Sz. Istvántól a' mohácsi csatáig. 
1. §. Szent István, a' magyarok' legbuzgóbb apostola, 

azon üdvezitő hitet, mellynek magját megkeresztelkedése 
által hazánkban elhintette, mindinkább .ápolni, növeszteni 
és terjeszteni kívánván, országlása'kezdetével első gondjai 
közé számitá, nemzetének egy hatalmas pártfogót szerezni, 
kinek közbenjárása által a' mindenek' Urától magának szent 
czélja' kivitelében erőt, alattvalóinak pedig üdvét és örök-
ké tartandó boldogságot eszközölhessen. A' hatalmas párt-
fogó, kihez, nehéz körülményeiben egész bizodalommal for-
dult szent királyunk, a' boldogságos szűz Mária volt. Ezt 
választá Magyarország' szószólójának ; ennek kegyeibe és 
oltalmába ajánlotta magát és egész nemzetét. Tudván azon-
ban, hogy az emberi sziv belső szent érzeteit a' világ, leg-
többnyire külső jelek után szokta megítélni, hogy tettleg is 
megmutassa, mennyire tisztelője legyen ő a' bold, szűznek, 
's hogy példájával alattvalóit a' szűz Mária' tiszteletére an-
nál ünnepélyesebben buzdíthassa, eltökélé magában, az or-
szág' szivében egy nagyszerű templomot épitni, melly szép-
ségre, gazdagságra, pompára és terjedelmére nézve, a' vi-
lág' bármelly egyházával is versenyezhessék. 

Azon szerencsés város, mellyben a' magyar nemzet 
kereszténynyé lette' nagyszerű emlékének épülnie kellett, 
Székes-Fejérvár vala. A' város' közepén, azon helyen, hol 
most a' pompás püspöki lak díszlik, emelé hajdan sugár 
tornyait ég felé a'Boldog-asszony'hires temploma. Homlok-
zattal nyugotnak fordult; hajója pedig kelet felé, egész a' 
bástyáig húzódott. Az egész, száz lépésnél hosszabb épüle-
te t 1 ) több kápolnák, 's különösen az elhunyt fejedelmek' 
sírboltjai környezék ; mellyek közt legkitűnőbb volt jobbról 
Nagy-Lajosé, mellyben leánya Mária, Kis-Károly' koronáz-
tatása alkalmával keservesen sirva, nemzetének figyel-
mét 's könyörületességét magára vonta ; balról pedig Má-
tyás királynak ugy nevezett hollós kápolnája ; e' nagy fe-
jedelem által családi sírboltul emeltetve. A' 12-dik szá-
zadban élt Hartvik, sz. István' életét megirva, e' tem-
plomot illetőleg azt mondja, hogy a'sz. király a'szűz anya' 
oltalmát megérdemelni akarván, tiszteletére, egy titkos kar-
zatokkal ellátott és márványnyal kirakott, nagyszerű egy-
házat emeltete Fejérvárott ; mellyben a' ki valaha volt, bi-
zonyságot tehet azon számtalan egyházi diszöltönyökről, 
mellyekkel e' templom dicsekszik ; valamint a' vert arany. 

') Uonbardi, in Topog. Hung. p. 2 4 L 
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ból készült, 's drága kövekkel ékesített oltártáblákról is; ugy 
szinte a' főoltár fölött emelkedett gyönyörű szent-tárról, és 
azon számtalan, aranyból, ezüsből, kristályból 's onyx-kőbó'l 
készült mindennemű sz. edényekről, mellyekkel itt egy kü-
lön terem egészen telve van. (llartv. G. IV.) A' háromszá-
zaddal később élt Bonfin pedig terjedelmes történetiratában, 
ez egyház' belső szépségéről, hol többször megfordult, igy 
ir : az egész csudálatra méltó mü elragadó szépséggel bir; 
láthatók benne pompás márványzatok, nagyszerű oszlop-
zatok, legtisztább aranyból és ezüstből készült,'s gyönyörű 
képekkel ékesített oltárok ; gyémántokkal és más drága kö-
vekkel kirakott czimerek és táblák; az Urnák asztala fö-
lött emelkedő csúcsos ivezetü szent-tár pedig, aranynyal 
's drága kövekkel a' pazarlásig van ékesítve.2) Igaz ugyan, 
hogy roppant kincseit, mellyekkel ez egyház birt, időn-
kint, a' mint folytatólag látandjuk, a' haza' különféle fe-
jedelmeitől nyerte, legnagyobb részét azonban mégis már 
első alapitójának, szent Istvánnak köszöné ; ki győzedel-
meskedvén Gyula erdélyi, 's Kean bolgár fejedelmeken, az 
ezektől nyert kincseket nem világi hiúságokra, hanem a' 
Székes-Fejérváron alapított, bold, szűz' templomának éke-
sitésére és gazdagítására forditá ; fejedelmi méltósághoz il-
lő arany oltárokat, kereszteket, kelyheket, arany szövetű 's 
drága kövekkel tündöklő papi öltönyöket, 's egyéb szüksé-
ges ékszereket és edényeket készíttetvén számára. Minden 
ajándékai közül azonban, mellyekkel a' sz. király ez egy-
házat meggazdagitotta, legkitűnőbbek voltak azon két, drá-
ga kövekkel kirakott, 's a' mellről függő egyházi ékszerek, 
(rationale,5) mellyek' mindenike 7 4 mark tiszta aranynyal 
birt, 4) 's mellyekhez, nagyszerűségük miatt, a' romai ud-
var azon szabadalmat csatolá, hogy bárki, misézés-közben, 
ezen diszitményeket használná, annak joga lenne a' királyt 
fölkenni, 's megkoronázni.5) Vetélkedve királyi férjével, 
gazdagitá a' bold, szűz' templomát Gizela is , nemzetünk' 
első királynéja ; ki azt, buzgóságától vezéreltetve, szinte 
több arany- és drága kövekből készült feszületekkel, kely-
hckkel, különféle ékszerek- és önkezeivel himzett, drága szö-
vetű egyházi diszöltönyükkel ajándékozá meg ; 6) mellyek 
közül, a' viharteljes századok után, a' budai várban létező 
's a' királyok' koronáztatásának alkalmával máig használtat-
ni szokott, illy föliratú köpönyegen kivül : „Indiccione XIV. 
A Stephano Rege Et Geisla Regina Casula Hec OperataEt 
Data Ecclesie Sancte Marie Site in Civitate Albensi," fön-
maradt még napjainkig, az ausztriai ház' kincstárában, egy, 
Gizela királynénk' önkezei által készült s a fejérvári tem-
plomnak ajándékozott egyházi díszruha ; mellynek kék me-
zőre himzett szentjei közt, e'fölirat olvasható : „Casula Hec 
Operata Et Data Ecclesie Sancte Marie Site In Civitate Al-
ba : Anno Incarnationis Christi : M : XXXI : Indiccione XIIÍI. 
A Stephano Rege Et Gisla Regina."7) 

s) Bonfin, Dec. II. Lib. I. 
3 ) Tudós Katona István ezen ,Rationale' nevű egyházi ékszert , 

a' jelenleg használatban lévő érseki köpenyeghez hiszi h a -
sonlithatónak. (Hist. Grit. lt. H. T. I. p. 1 1 1 . ) 

O Thurocz. Chron. P. II. C. 30. — 5 ) Deseritius, Lib. V. p. 4. 
Thurocz. 1'. II. C. 3 0 . — 0 Pray, Annal. R. H. P. I. p. 1 0 . 

Az igy, roppant kincseire nézve a' hazának minden 
egyházai közül kitűnő, szűz Mária' templomát, mint leg-
kedvesebb tulajdonát, közvetlen befolyása és igazgatása 
a'att kívánván megtartani a' nagy alapító, számára a' romai 
udvarnál olly szabadalmakat eszközlött k i , mellyekhez ha-
sonlókkal a' magyar anyaszentegyházban egy második soha 
sem dicsekedheték. Ezek' értelmében, 8) mivel egyik püs-
pöki megyébe sem kebeleztetett be ezen egyház, a'király-
nak különös megkeresése nélkül, a' hazának egy püspöke 
sem gyakorolhatá itt fó'pásztori jogait ; 's ennélfogva, a' 
hányszor, nagyobb ünnepek' alkalmával, teljes búcsúnak kel-
lett hirdettetnie, olaj-szentelésnek véghez vitetnie, vagy 
olly szertartásoknak gyakoroltatniok, mellyek egyenesen a' 
püspöki méltósághoz kötvék: ezeket a' bold, szűz' templo-
mában, Fejérvárott, mindenkor a' hazának azon főpapja gya-
korlá, kit ezzel a' király személyesen megbízott; vagy kit 
a' fejedelem' távollétében, illy esetekre a' prépost, társai' 
megegyeztével, kölönösen meghívott volt. Minek következ-
tében ez egyház' hivei is dézmájokat nem az illető püspök-
nek, hanem kivételesen, közvetlenül a' társas-káptalan' pré-
postjának és kanonokjainak fizeték. 

Mindazonáltal a roppant kincsekkel 's kitűnő jogok-
kal gazdag, szűz Mária' temploma, tekintetének és méltó-
ságának fénypontját, leginkább a' szent alapitónak azon 
rendelete által éré e l , mellynek erejénél fogva, fejedelmi 
utódjainak koronáztatási helyéül e' szentegyházat tüzé ki ; 
érvénytelennek nyilvánítván minden koronáztatást, melly a' 
fejérvári prépost' jelenléte nélkül vitetnék véghez ; 9 ) kinek 
azért és káptalanának e' szertartásoknál, különösen őket il-
lető hivataluk is volt. 10) Melly rendelet, hogy annál köny-
nyebben mehetne teljesedésbe, az ország' koronáját 's 
egyéb királyi diszjeleit is, az Árpádok' egész korszaka alatt 
itt őrizteté a' magyar nemzet; n ) a' felelősséget e' drága 
kincsekre nézve a' káptalan prépostjára ruházván ; kinek 
azonban jogai közé tartozott, maga helyett e' czélra káp-
talanéból egy alkalmas egyént őrkanonokká kinevezhetni. 
12) Ezen őrkanonoknak gondviselése alá, a' budai várban 
maiglan őriztetni szokott koronán 's egyéb királyi diszjele-
ken kívül, Révay szerint, még egy kettős kereszt, stóla, öv, 
aranyba foglalt s hyacinth drága kövekkel kirakott arany-
láncz, és egy, gyémántoktól tündöklő aranyos selyem zász-
ló is tartoztak; de melly becses drágaságok idővel, fájda-
lom ! a' minden szentet összezúzó harczias századok' szo-
morú áldozativá lettek. , s ) 

Végre megemlékezvén szent István arról is, hogy a' 
fejedelmek' napja egykor szinte leáldozandik : magának és 
utódainak nyughelyéül ismét csak ezen szűz anya' templo-
mát jeleié ki. Közel rendelé egymáshoz a' királyok' koro-
náját és sírkövét, hogy minden trónra lépő uj fejedelem, 

8) Hartv. in vita S. Steph. C. 4. 
9) Bonfin, Dec. II. Lib. I. 

10) Tubero, in comment, de temp. L. IL, 's Koller, Ep. Q.-Ecetes. 
Tom. II. p. 293. 

") Péterffy, Cone. II. 1'. I. p. 158. 
Katona, llist. Crit. B. IL T. IV. p. 351. 

") Révay, Cent. VII. de Mon. It. IL 
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egy tekintetet vetve az elhunyt eldó'dének porait rejtő kő-
táblára , megemlékezzék a' világi dicsőség' múlandóságáról, 
s önmagának is mondatva higyje lenni sz. Dávid' 81-dik 

zsoltárjának azon szép szavait : „Istenek vagytok ti is, 's 
a' fölségesnek fiai mindnyájan ; de azért meghaltok, mint 
egyéb emberek, és elhulltok, mint akármellyik a' fejedel-
mek közül." (Folyt köv.) Koller János. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Miigyarhon. 

(Provincialis-választás.) Az ajtatos rendűek e napok-
ban Pesten, minden harmadik évben szokásos gyűlést tar-
tának, hol a rendnek érdemkoszoruzott főnöke (provinciálisa), 
1 6 évig folytonosan, és dicséretesen viselt hivataláról le-
köszönt, olly kéréssel, hogy személyére épen ne is szavaz-
zanak ; minthogy kor és fárasztó gond, s munka törte testi 
és lelki erejét annyira roskadozottnak érzi , miszerint ezen 
eleven- s erélyességet igénylő állásnak, a' kor és szerzet 
kivánatihoz képest , illő- 's kellőleg meg nem felelhet. E' 
szilárd határozatu nyilatkozat aggályteljes érzést gerjesz-
tett minden jelenlévőkben. De miután a fájdalom és két-
ség közé szorult keblek tágulni kezdének, a' legmélyebb 
tisztelet-, szeretet- , és hálahangok áradoztak le több aj-
kakról az iránt, ki annyi évek' során ernyedetlen buzga-
lommal fáradozott : a' terhes , de hasznos hivatásu rend' 
szellemi, és anyagi haladásának élve. — Szavazásra ke-
rülvén a' sor, kitűnő többséggel, magyar-, é s erdélyországi 
ajtatos tanitó rendűek' főnökévé ft. G r u b e r György, Bu-
da fővárosi ház, főgymnasium és elemi főtanodák' érdem-
dús igazgatója választatott. E' közhasznú tanitó rend' dicső 
alapitójának szelleme, 's lelkülete vezérelje őt; hogy a' milly 
meleg kebellel karolja át a' szerzet ügye i t , olly áldásteli 
léptekkel haladjon számos évek' során dicsfüzérezte elődei-
nek nyomain ! — 

(Egyházi ünnepély.) Nyitra, aug. 1 5 . Ilithidegség és 
a' lehető legnagyobb részvétlenség a: vallási tárgyak iránt, 
volt az, mit korunk az ifjú nemzedék' szivbimbóiba oltani 
minden módon igyekezett. E vészes métely mindenhol, 
hova csak nyomult, talált, mit pusztítson ; csak ott, hol az 
Isten' anyjának tisztelete kis kápolnákba gyüjté sz. Fiának 
hiveit, lön hatástalan, álfölvilágosodást hirdető csábszava ! 
Ez őrzé meg a' sz. Máriához úgyis mindig híven ragasz-
kodott , és még folyvást teljes szeretettel ragaszkodó 
népünket is az ős hitbuzgalomban ; ez óvta meg őt a' val-
lásos langyosságtól. Legujbbau pedig, mint fris harmat a 
fonyadt virágot, ugy éleszti a' bold. sz. anya' tisztelete 
mindenütt a hitet azok' kebelében, kik netalán a közönyös-
ség' vészkarjai közt évekig sínylették a' vigyáztalanságuk 
okozta megszámithatlan lélekbajokat. — IIa igaz, mit any-
nyian és nem alaptalanul mondanak, hogy jelenleg a' sz. 
Mária' tisztelete a' kath. nép' hitbuzgalma- és vallásossá-
gának hévmérőjeül tekinthető : ugy igaz az is, mit néhány 
héttel ezelőtt Nyitra' népének vallásosságáról állítottam. 
Mennyire van pedig e' népnek vérébe oltva a' sz. Mária 

iránti tisztelet, bizonyítja a' sz. Mária' szivéről nevezett 
társulatnak e' vidékeni gyors elterjedése ; de kivált a' mai 
ünnepnap' fényes megülése, mellyen 1 5 ezernél több lé-
lek látogatá meg a' Nyítrának átellenében emelkedő Mária-
hegyen a' sz. szűz tiszteletére emelt templomot ; lábainál 
panaszolván el az e' siralom' völgyében tapasztalni kellett 
nyomorúság' terheit, és kegyes közbenjárása által remél-
vén gyógyirt nyerhetni szive sajgó sebére. Éjjel-nappal 
szüntelenül zengett itt Mária' fiainak éneke ; 's imáik, mint 
a legkedvesb áldozatok' füstje szálltak az ég' Urához ; hogy 
hallgatná meg népe' kérő szavát, 's árasztaná rá kegyelme-
és áldásának harmatözönét. Hiteles kútfő nyomán, mintegy 
ötödfél ezeren részesültek ez alkalommal Krisztus Jézus 
sz. testének magukhoz vételében. Az arezokon elömlő áhí-
tatosság, mellyel e nép a' mindenek' Urát magához venni 
szokta, a' legérzéketlenebb hitetlenre sem maradhatna ha-
tás nélkül. A' városiak példát adván, már az ünnepnap 
előestéjét körmenettel, (meliyet a' főtiszt, káptalani kar még 
inkább emel jelenlétével,) szokták megülni ; ugyanezt te-
vén a következő napon, reggel szintúgy, mint délután. 'S 
hogy ez alkalommal ki se távozzék e' helyről üdvességes 
tanítás nélkül, a' templomon kivül, kint a'szabadban is emel-
tettek szószékek a német és tót ajkúak'számára. — E g y e t l e n , 
mi e' helyen rossz benyomással van minden ajtatoskodóra, a' 
mindenféle árusok, és rosszabb szándoku vevőik' zajos vásár-
lása, sőt csintalan beszélgetések és nevetgetések ; mi sehogy 
sem fér össze a' helynek szentségével. 'S mindezek már 
olly fokra hágtak, hogy minden jobb érzésűnek botránkozva 
kell távoznia a' helyről ; mellynek vásártérré változtatását 
annál kevésbbé látom szükségesnek, minél bizonyosabb az, 
hogy az ott megforduló falusi nép egyszersmid a' városba 
is el jon: hol azután igen könnyen fogná megtehetni az t , 
mit amott talán nem is akarva, 's csak azért t e s z , mivel 
arra mások alkalmat adnak. Mint hallom, tétettek is már ren-
deletek ez iránt ; de fájdalom! sikernélküliek: mert a' vásá-
rosok most is épen a' templom' ajtajáig tódul tak .—Azon-
ban mindezen, a' dolog' lényegét nem illető kihágások és 
visszaélések, koránsem szükségelik e'nagyszerű bucsujárás-
nak megszüntetését'- mintazt némelly rövidlátóknak, álokos-
kodásaikkal védeni tetszik; különösen azért sem, hogy (mint 
mondják) a' nép ugy sem fogja föl a' búcsújárás' czélját, 
annál kevésbbé a' bucsuk' iidves voltát. Megfog a' nép érteni 
bennünket, és a szerint cselekedni : csak mi is jól oktassuk őt, 
é s jó példát adjunk neki. Ekkor szükségtelenekké válandnak 
a' némellyektől olly annyira ohajtott megszüntetések ! — Mig 
Mária' hegyén , több ezeren leikök' üdvességéről gondos-
kodtak, azalatt mélt, P a l u g y a i Imre ur,a' minden rangú 
híveinek üdvességeért hőn buzgó, szeretett főpásztor, a' vári 
kápolnában néhány felsőbb rangú családnak, a' kath. egy-
ház' javára fejlő sarjadékait, a' bérmálás' szentségében ré-
szesítvén, hitünk' bajnokaivá kené föl. A' SZ. hit' paizsával 
edzettek' ajkai szelíd imát rebegtek a' mennyei Atyához 
áldást és kegyelembőséget esdvén e' kegyességeért, a' hí-
veinek üdvét szivén hordozó főpapra. K. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM : Útbaigazítások a' ker. kath. hit' némelly ága-
zataira nézve. II. — Boldogságos szűz Mária' templo-
ma Székes-Fejérvárott, hajdan és most. (Folyt.) Koller 
János. — Egyházi tudósítások. 

Ú t b a i g a z í t á s o k 

a ker. kath. hit' némelly ágazataira nézve. 

n. 
Tehát csakugyan tilalmaztatik, a' kath. híveket 

illetőleg, a' szent írásoknak olvasása ? Különös, hogy ezt 
protestánsoktól kell, az efféle tilalomról (haugyan létezik) 
náluknál jobban értesíthetett katholicusnak tanulnia. Mi 
ugyan mit sem tudunk egy illy tilalomról ; de a' ,Prot. lap' 
és Kenézy Lajos ur annál tüzesebben erősitik annak 
létezését: daczára azon nevezetes prot. hittudós,Doe-
derlein, által mondott, egyik iskolai kézi-könyvébe is ig-
tatott, (instit. Theol. Christ.) és saját hitsorsosait ez 
iigybeni nagyobb óvatosságra intő szavaknak : „Haec 
quidem t e s t i m o n i a p e r s p i c u a , haec praestan-
tissimorum Praesulum instituta, c a u t o s faciant no-
stras, ne adversus Pontificios pugnaturi , a n t i q u a , 
s i v e p r a e j u d i c i a , s i v e e r i m i n a répétant, ac 
eos contemtus literarum sacrarum, et gravis erga po-
pulum christianum injuriae, p r o h i b i t o s. c o d i c e , 
nostra praesertim aetate arguant !" Kenézy Lajos ur 
azt mondja (,Prot. lap.' 7 9 1 . 1.) felőlünk, ugy neve-
zett ,utbaigazitás'-ában, hogy: „annyira elhagyta m a -
gát ragadtatni az emiitett lap" (tudnillik a' ,Piel. és 
Nev. ') „buzgalmában, hogy midőn ugyanazon évi 
( 1 8 4 7 . ) folyamának 109-d ik lapján Hetényit bírál-
j a , ki azt mondá a' bibliáról, hogy ,egy felekezet 
nem olvassa ezt, mert neki ezt tenni tilos,' illy menny-
dörgő (?) jegyzetet ragaszt ez állítás mellé : ,Azon 
kátéban, hol az uzsora olly fölöttébb dicséretesnek 
mondatik, a' hazugság is ki van a' bűnök' számából 

MÁSODIK FÉLÉV. 

véve . '* ) És már e z a z o n m e t e o r , mellyet az e m -
ber nem tudja bámuljon-e ,mint még nem látott üstö-
kösön, vagy nevesse és sajnálkozzék rajta, mint olly 
mondva-csinált csillagon, el-felpattanó bűzös rakétán." 
(illy beszéden lehet nevetni is, sajnálkozni i s . ) „ A ' 1 6 6 -
dik lapon még csak pogányság volt, ha a ' keresztyén 
ember pénzétől interest vesz ; **) a' 1 6 9 - k é n pedig 
a' pogányság' dicséretesnek mondatik. *3 ') Ugyan hon-
nan ez a' climax"? (Egyedül csak Kenézy Lajos ur ' kép-
zelődése-és költői tehetségéből.) „Hol dicsérte Tóth Fe-
rencz olly nagyon az uzsorát"? (,Ker. kis kátéchismus'-
ának azon lapján, hol az „uzsorát" szabados dolognak 
mondja; „mert ezt a' ker. vallás nem tiltja, az okosság, 
mint igazságos dolgot helyben hagyja , végre a p o l -
g á r i t á r s a s á g 's c s a l á d o k ' b o l d o g s á g a is e z t 

*) A' ,Rel. és Nev.' 1 8 4 7 . L 169. 1., Hetényi urnák 
ama szavaihoz : „Egyik felekezetbeli nép nem olvas-
sa ezt, mert neki ezt tenni tilos," mi ezen, nem 
mennydörgő, hanem csak szerény észrevételt csatol-
tuk: „ L e h e t , hogy azon ,kátéchismus'-ban", 'stb. 

**) Egyik számunkban ( 1 0 6 . l.)már kimutattuk, hogy: 
a) nem igaz, mit Kenézy Lajos ur állit; mintha mi „né-
hai Tóth Ferencz"-et „pogánysággal vádol"-tuk vol-
na; b) nem igaz,hogy a' törvényes „interest" rosz-
szaltuk ; miután mi csak, a' ker. morál és honi törvé-
nyek által is a'legvilágosabban kárhoztatott „uzsorát", 
a' pápai ,Keresztyén kis kátéchismus'-ban ajánlot-
tat 's helyeseltet, találtuk nem helyeselhetőnek. És 
igy Kenézy Lajos ur egyetlen tételébe két nem-igaz 
dolgot szorított be ; holott egy is sok az illy nem-
szép fogásokból. 

*s) Mint már megjegyzők, „pogányság"-ról szó sem volt, 
sem a' nevezett 166-dik, sema' 169-diklapi jegyzék-
ben; következőleg az dicséretesnek sem mondathatott. 
Midőn egy „kátéchismus"-rólvan szó, „hol az u z s o r a 
d i c s é r e t e s n e k mondatik": akkor nem a'„pogány-
ság" mondatik, és nem á l t a l u n k mondatik dicsére-
tesnek. Ez nem mindegy: legalábblelkismeretesidé-
zőre nézve. 

1 8 
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k í v á n j a . " Mi ugyanis minden olly dolgot dicsére-
tesnek tartunk, mellyet ,,a' polgári társaság 's csa-
ládok 'boldogsága", v a l ó b a n , megkíván.) „Önkény-
telen is eszébe jut", (folytatja Kenézy) „az embernek 
illy rohanó állításoknál amaz ismeretes varjú, melly 
a' szomszéd asszonynál csak egy, a' harmadiknál már 
3 - m á lett." (lllyesmi nagyon „ismeretes" lehet azon 
,prot. lap'-i körben, melly iránt a' nevezett lap' szer-
kesztősége, Terhes Sámuel ur' be nem teljesedett r e -
ménysége szerint is, azon igéretet tet te , hogy azt „más 
piaczra, gyümölcsárusokhoz utasitandja"; de mi és t. 
olvasó-közönségünk e' társaságba nem tartozván, eb -
beli ismeretlenségünket örömest bevalljuk.) „Mellőzve 
azonban amaz állításoknak nem annyira érdekes mel-
lék-sallangjait", mond Kenézy ur , „csak azon fő—állí-
tásra fogok szorítkozni, melly azt t a r t j a , hogy hazug-
ság az, ha valaki azt meri állítni, hogy római-vallásu 
atyánkfiainak a' szent iratot olvasni nem szabad. Meg 
kell vallani, hogy ha ezt egy, olly magát orthodoxnak 
kürtölő (!) lap állítja, alig tudjuk felfogni, hogy^micso-
da talajon állanak római-vallásu atyánkfiai. — Nézzük 
ugyanis, mi rejlik e' kettős tagadás alatt. Hazugság az, 
hogy a' római-vallásuaknak tilos volna olvasni a' bibliát. 
Ez azt teszi: hogy hát azt olvasni szabad. Gyönyörű 
haladása a' kornak ! melly már saját rozsdás bilincseit le-
rázza, melly már szégyenli, hogy a 'nem legszebben jel-
lemző igazságot (?) szemibe mondják. Épen igy bo-
szonkodik a' zsidó, ha nevét utána kiáltják", (a' neve-
letlenség mindenkit bosszonthat; és a' legártatlanabb 
név' utánkiáltozása is rut, mihelyt az gúnyból és sér -
teni-akarásból történik. Az Elizeusból csúfot űzött rossz 
gyermekek is csak azt kiáltozák a' sz. öregnek, a' mi 
i g a z volt ; de mit az elfajultság gunynevezetül hasz-
nált,) „vagy a' tót, ha róla el nem hiszik, hogy m a -
gyar." (Mi minden nem talál e',Prot, e g y h á z i és i s -
k o l a i lap'-ban helyet!) „De vájjon magyarrá lesz-e a' 
pánszláv azért, vagy Jézus'üdvezitő tanát hiszi-e azért 
a' zsidó ? az egészen más" (és ide épen nem tartozó) 
„kérdés. Igen szükségesnek láttam, t á j é k o z á s v é -
gett, e' tárgyban pár szót emelni", (mi pedig a' gyö-
nyörű ,útbaigazítás' sorait idézni,) „nehogy t é v ú t r a 
c s á b i to t t atyánkfiai elbízzák magukat, hogy a' bibliát 
nekik is szabad olvasni; mert biz azt még azért, hogy a' 
,Rel. és Nev.' mondja, ally könnyen elhinni igen bajos 
lenne. — Igaz ugyan , hogy a' zsidó egyház' példájára, 
melly a' babyloni fogság után nyelvét elfelejtette, elő-

ször chaldeai, majd, Nagy-Sándor' ideje után, görög 
nyelvre is lefordították a' szent-irók' könyveit, hogy 
a' zsidó nép azt érthesse, olvashassa; a' protestánsok 
is, bármi nyelven beszéljenek, hogy az élő forrásból 
ihassanak, saját nyelvökön szeretik olvasni, és olvassák 
is a' szent iratot : de ez nem áll római-vallásu atyánk-
fiaira nézve, mert ők nem engedik meg a' szent-irat' 
olvasását a' világiaknak, ha csak, a' ki azt olvasni sze-
retné, az illető püspöktől és plebánustól írásban kivett 
szabaditékot nem nyer. De hogy ezt ne csak áüitani 
láttassunk, ellenmondhatlanul is szükség bebizonyit-
nunk, hogy a' ,Rel. és Nev . ' ha nem tudta, tudja meg, 
mikép neki föntemlitett rágalmában igaza nincsen; s 
akár nem tudta, akár nem akarta tudni egyháza' sza-
bályait, legyen ovatosabb illy nagyérdekü dolgokróli 
nyilatkozatiban. Bizonyitványink: z s i n a t , és pápákés 
b ibornokok .—A' t r i en t i z s i n a t , nem látva jónak Gut-
tenberg és Schöffer Péter' észvilágitó találmányával 
k o r l á t l a n u l élni", (mi által csak bölcseségéttanusitá; 
mivel a' sajtó'szüleményei nem mind észvilágitók,) „jó-
nak látta elhatározni, hogy azon könyveket, mellyek 
neki nem t e t s z e n e k " , (mert rosszak,'s a' kath. hitel-
vek- és erkölcsi szabályokkal ellenkeznek ; az illyenek-
ről, nem csupa tetszése szerint, azaz : önkényileg, ha-
nem c s a l h a t a t l a n u l , határozhatni,kizárólag s eleitől 
fogva az egyház' joga lévén,) „anathematisálja 's azok-
nak lajstromát is adja. Igy származott a' tiltott-köny-
vek' lajstroma, melly könyvet legelőször IV. Pius pápa 
adott ki a' trienti zsinat'rendeletéből. Szaporitotta ezek 
számát V. Sixtus pápa. E' lajstromot pedig VIII. Ke-
lemen újra megvisgálta 's helyben hagyta. Egy nagy 
zsinat 's három pápa' pecsétje függ tehát Hetényi' ál-
lításán, (?) és azt, noha a' pápák soha vissza nem von-
ták , a' ,Rel. és Nev.' hatalmas kézzel leszakasztja." 
(Szörnyűség í) „Szórói-szóra igy szól a' tiltott köny-
vek'lajstromának 4-dik szabálya: „„Cum experientia 
manifestum sit, si sacra biblia p a s s i m vulgari lingva 
s i n e d i s c r i m i n e legi permittantur, plus inde ob ho-
minum temeritatem detrimenti, quam utilitatis oriri, hac 
in parte judicio Episcopi aut Inquisitoris stetur, ut cum 
consilio parochi aut Confessarii, bibliorum a Catholicis 
auctoribus versorum lectionem in vulgari lingva iis 
concedere possint, quos intellexerint ex huiusmodi 
lectione non damnum, sed fidei augmentum capere 
posse, quam facultatem in scriptis habeant , qui au-
tem absque tali facultate ea legere aut habere prae-
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sumserit , nisi prius bibliis ordinario, id est parocho 
redditis, peccatorum absolutionem recipere non potest."" 

Mindenekelőtt köszönet Kenézy Lajos urnák, hogy 
e' szabályt (némi kis, egyes szavakbani különbözéseken 
kívül) meglehetős híven idézte : az e' szabályban ki-
mondott okok, szem előtt tartva az a k k o r i zavaros kö-
rülményeket, a' rossz fordítások' bőségét, 's a' jóktóli 
megkülönböztetésnek, a' tanulatlanokra nézve nehézsé-
gét, maguk is olly észhez szólók és világosak lévén, 
hogy az ,Index' szabályainak szerzői felől (kik egyéb-
iránt épen nem azonositandók a' zsinattal) távolról sem 
lehet okosan föltenni, mintha ők a' sz.-irás' olvasásának 
bizonyos előkészületek- és föltételekhez kötésével ma-
gát az olvasást akarták volna gátolni, vagy csak áta-
lában meg is nehezitni. Ki valamelly, ámbátor legszen-
tebb, de, 's épen ezért, a' félremagyaráztatásnak is 
mindenkor, már az apostolok' idejében is, :':4) legjob-
ban kitett könyvnek, olvasására, csak azért nem sza-
badit föl mindenkit, „passim sine discrimine," nehogy 
ebből, „az emberek' vakmerősége miatt, több kár, mint 
haszon eredjen;" 's ki a' hiveket ennélfogva saját lel-
kipásztoraik- és vezéreikhez utasitja, kiktől a' kivánt 
engedelmet szintolly könnyen kinyerhetik, mint a'milly 
könnyű a' sz. gyónás- és áldozásra bocsáttatni; kinek 
egyedül az forog szüntelen szeme előtt, a' gondviselésére 
bizott lelkek' vezérlésében, hogy mint lehessen ezeknek 
minél nagyobb előmenetelüket biztosítani a' hit- és jám-
borságban: az bizonyára nem vádoltathatik az üdves 
igazságoknak másoktóli vétkes megvonásával; hanem in-
kább azon pásztori bölcseség' dicséretében részesül, mi-
szerint övéit csak kellő készület, és ajtatos érzelmek' fej-
lesztése után, kivánja azon sz. igék' olvasására bocsátni, 
mellyeknek tiszteletlen, vagy pedig értelem nélküli föl-
fogása, csak olly Ítéletet és kárhozatot hozhat az abban 
méltatlanul részesülőre, valamint az ur Jézus' sz. tes te-
rs vérébeni méltatlan részvét.*5) Már pedig, ez ideig leg-
alább, egy okos embernek, 's igazán vallásos keresz-

*4) Már sz. Péter irja, 2-dik levelében ( 3 , 1 6 . ) , sz. Pál' 
leveleiről, hogy azokban több olly nehéz értelmű hely 
is találtatik, mellyeket, „valamint a' többi Írásokat is", 
a' tudatlanok és ingatag eszűek elferdítenek, saját lel-
kűknek veszedelmével. „In quibus sunt quaedamdif-
ficilia intellectu, quae indocti et instabiles dépravant, 
s i c u t e t c a e t e r a s S c r i p t u r a s , ad suam ipso-
rum perditionem." 

*5) „Quid vobis plus esse videtur", kérdi sz. Ágoston, 
vagy valamelly kortársa: „verbum Dei, an corpus 

ténynek sem jutott eszébe, a' ker. kath. egyházat az 
ur Jézus' sz. testétőli szándékos megfosztani-akarással 
vádolni, csak azért, mivel az abbani részesüléshez is 
olly föltételeket csatolt, mellyek, az e' legszentebb val-
lási gyakorlatra nem képes, vagy ahhoz nem készült 
embereket hathatósan visszaijesztik, 's az Ur' asztaláhozi 
járulástól elzárják. Pedig itt még többről, az irás szerint 
még szükségesebb dologról van szó, mint milllyen a' 
sz.-irás' olvasása ; mellynek tartalmát olvasás nélkül 
is megértheti, mivel a' templomban 's egyebütt hall-
hatja, az Isten' igéjét hallgatni őszintén a k a r ó ember. 
Itt egy olly lelki táplálékbani részt-vehetésről van szó, 
mellyet az ur Jézus, az örök életre, még a '—lega lább 
illy világosan és átalán, mindenekre nézve, sehol sem pa-
rancsolt,—sz.-irásolvasásnális szükségesebbnek mond. 
„Bizony, bizony mondom nektek: hacsak nem eendi-
tek az ember ' fiának testét, és iandjátok az ő vérét, 
nem lesz bennetek élet. Ki az én testemet eszi, és 
véremet iszsza, az örök élettel bir, és én fölfogom őt 
az utolsó napon támasztani." (ján. 6, 5 4 — 5 5 . ) 'S 
az anyaszentegyház mégis megválasztja, még pedig a' 
legszigorúbb visgálat, a 'protestantismusnak olly tűrhe-
tetlenül nehéznek tetsző, 's lélek-hohérlatnak balul ne-
vezett, g y ó n á s által választja meg az e' szükséges lel-
ki táplálékban részesítendő hiveit; még az olly ártat-
lan kisdedeket sem bocsátja az Ur' asztalához : csak 
azért, mivel az ott elveendő végetlen értékű javakat 
még nem tudják kellőleg megbecsülni és hasznukra 
fordítni. De azért ki mondhatna olly esztelenséget, 
hogy: tehát a' ker. kath. egyház t i l t j a hiveinek az 

Christi? Si verum vultis respondere, hoc utique 
dicere debetis, quod non sit minus verbum Dei, 
quam corpus Christi. Et ideo... non minus reus 
erit, qui verbum Dei negligenter audierit", (meny-
nyivel inkább, a ki azt önkénye szerint elferdíti 
's tiszteletlenül elmagyarázza l) „quam ille, qui cor-
pus Christi in terram cadere negligentia sua permi-
serit." (L. Serm. CCC. int. opp. S. August. Append. 
Migne. Tom. V. p. 2 3 1 9 . ) A' milly nagy tiszteletre 
mutatnak e szavak, bárkiéi legyenek i s , a' sz. irás 
és istenige irányában : szintolly nagy mértékben iga-
zolják az anyaszentegyháznak azon lelkismeretes óva-
tosságát, mellynél fogva, a' tudatlanok és készület-
len olvasók által okozott lelki kárt és minden tiszte-
letlenséget meggátolni akarván, a' sz.-irásokat, olva-
sás végett, csak az olly egyéneknek óhajtja kiadni, kik 
azokból „non damnum, sed fidei atque pietatis aug-
mentum capere", nem örök veszedelmet, hanem üd-
vességök' táplálékát képesek meritni. 
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Oltári-szentséggeli élést ; mivel nem engedi meg, hogy an-
nak vételéhez mindenki, „passim,sine discrimine" járuljon: 
minthogy tudnillik ebből, itt is, „experimento manifestum," 
tapasztalás szerint, „plus inde ob hominum temeritatem 
detrimenti, quam utilitatis," több kár, mintsem lelki h a -
szon eredne. Itt is, valamint ott, egyedül a' nagyobb 
lelki haszon a' czél ; de tilalomról csak ugy nem lehet 
ott is szó, valamint itt nincs. 

B o l d o g s á g o s s z ű z Mária' t e m p l o m a 
Székes-Fejérvárott , hajdan é s most. 

(Folyt.) 
Bevégezvén a nagy király, halhatatlan érdemekkel 

teljes élete' pályáját, fejér márványból faragott koporsóba 
fektetteték, 's a' Fejérváron, általa alapított, de föl csak a' 
temetés' alkalmával szentelt sziiz Mária' egyházának köze-
pére helyezteték. ') A' nagy apostol' elhunytával a' ke-
reszténység' csillaga, mintegy gyászolva egyik hatalmas 
pártfogójának letűntét, egy pillanatra ismét homályosodni 
kezdett a' magyar honban ; mert mig Aba és Péter a' ko-
ronáért harczolának, a' keresztény hit szigorú törvényei-
vel igazán megbarátkozni nem tudó nép, a' zavart használ-
ni akarván, erőszakosan a szabadabb pogány vallást köve-
telte vissza. A' SZŰZ anya templomát, mint koronánk őr-
helyét , 's a' kereszténység' büszke emlékét, e' körülmé-
nyekben nem kis veszély fenyegette. A' fölötte tornyosuló 
fellegek azonban, Andrásnak trónra léptével, csakhamar osz-
lani kezdtek ; és sz. Lászlónak uralkodása alatt, már egé-
szen kiderült égen sütött föl szent István király' ünnepének 
nagy napja, mellyet a' magyar anyaszentegyház, e' jelen idő-
kig a' legnagyobb tisztelet- és buzgósággal szokott megül-
ni. Sz. László király a' Ilartviknál olvasható, számtalan csu-
datettek' híre által indíttatva, mellyek szent István' kopor-
sójánál történtek, engedményt eszközlött ki a romai ud-
vartól, a' szent király testének fölvehetésére. Megnyervén 
VII. Gergelytől a' kívánt engedelmet, 1 0 8 3 - d i k évi Nagy-
boldogasszony' ünnepe utáni ötödik napon, három napi böjt 
és ajtatoskodások után, elmozdittatván a' király'rendeleté-
ből, több herczegek, püspökök és tömérdek nép' jelenlété-
ben a' koporsót fedő felső márvány tábla, az alatta, vöröses, 
jó illatú nedvben, már 4 5 évig pihenő szent csontok föl-
szedetének, 's az egyház' legtekintélyesb helyére, a' fő-
oltár alá helyeztetének ; a' körülötte talált drágaságok pe-
dig az egyháznak ajándékoztatának, 's ennek szépítésére 
fordíttattak: az egy gyürüt k ivéve; melly temetés alkal-
mával az elhunyt fejedelem' jobbját ékesité : mert ez, a' 
test' isméti fölvételének alkalmával, minden visgálódások' 
daczára is föl nem találtathatott. 2) 

2 . Az igy kitűnő szabadalmai, roppant kincsei, és 
szent ereklyéi által az egész keresztény világban elhirese-

Hartvic. Cap. VI. N. 31. 
=) Hartvic. de vita S. Steph. C. VII. 

dett szűz Mária' temploma, a' mocsáros környéke miatt el-
lenség által nehezen ostromolható városban, még a' tatár-
pusztitásoktól is menten maradván, az Árpádok' korszaká-
ban a legkívánatosabb virágzásnak örvendett. Három szá-
zadok' lefolyta alatt élt fejedelmeink, Abát és IV. Bélát kivéve, 
sz. István' hagyományához hivek maradván, nem csak magu-
kat, hanem még nejeiket is ezen Boldog-asszony' templomá-
ban koronáztatták meg Székes-Fejérvárott. A'mint ezt törté-
neti lapjaink bizonyítják Gertrudról, II.Endrének,Máriáról, IV. 
Bélának, Erzsébetről, V. Istvánnak, ismét Erzsébetről, IV. 
Lászlónak, végre Ágnesről, III. Endrének hitveseikről ; mint 
kik mindnyájan e' fejedelmi szentegyházban kenettek föl Ma-
gyarország' királynéivá. — D e a ' milly lelkismeretesen teljesi-
ték Árpád' véréből származott fejedelmeink első királyunk' 
bölcs rendeletét, a' Fejérváron tartandó koronázásra nézve, 
olly kevéssé követék példáját, az itteni temetkezést illetőleg. 
Legtöbben ugyanis közülök,a'katholica hitiránti buzgóságuk-
tól vezéreltetve, maguk is több kolostorokat, és szentegy-
házakat alapítván, örök nyugalomra is ezek'sírboltjaiba kí-
vántak letétetni, ugyanazért sz. Istvánon kivül, az Árpádok 
közül egyedül Kálmánt, Álmos vezért, II. Bélát, II. Geizát, 
II. Lászlót, III. Bélát, és III. Lászlót volt szerencsés a'szűz 
anya' temploma elhunytuk után kebelébe fogadhatni.5) De 
ha nem temetkeztek is mindnyájan, a' három első század 
alatt élt, fejedelmeink e' szentegyház' sírboltjaiba, mindazon-
által iránta mindenkor a' legnagyobb tiszteletet tanúsítot-
ták. Kincseit nevelék, hirét mindinkább terjeszték, 's mű-
vészeti érdekkel bíró ritkaságait a' századok' szellemének 
irányában, mindenkor híven megőrzék, és tőlök kitelhető 
módon szaporították; sőt még, mint Kéza irja, IV. László 
alatt, 1 2 7 8 - b a n , a' cseheken 's morvákon nyert győzede-
lem' alkalmával, minden elvett paisok és zászlók i s , örök 
emlékezetül, a' fejérvári templomban függesztettek föl. Azon 
egyedüli csapás, melly, ezen századok' elfolyta alatt a'szűz 
anya' templomát többször éré, a' duló tüz-elem vala ; melly 
majd villám-sujtásból, majd más véletlen esetből eredve, 
olly sokszor látogatá meg e' szentegyházat, hogy, Thuróczy 
szerint, a'nép közt végre azon hit kezdene terjengeni, mint-
ha ezen isteni rettenetes csapás azért érné olly gyakran e' 
templomot, mivel nagy részt a' Gyula és Kean vezérek'' 
meggyó'zetése által, talán igazságtalan módon szerzett kin-
csekből építtetett. E' gyakori tűzveszély ellen biztosítani 
akarván a' Boldog-asszony templomát Bobért Károly, azt 
pompás oszlopzaton nyugvó ivezettej diszesité, 's az egész 
épületet ón fedéllel vonatá be. Mindezen biztosítékok' da-
czára is azonban, rövid nyolez év' multával, 1328 -d ik i Vi-
rág-vasárnap előtt harmad nappal, a' tüz benne ismét kiü-
tött ; ón fedele leolvadt, s a' sekrestye fölött emelkedő tor-
nyon kívül, az egész még rettenetesebb módon a' lángok' 
áldozatává lön, mint bármikor annakelőtte : ezen egy to-
rony is, a' közhiedelem szerint, a' benne őriztetni szokott 
szent ereklyéknek köszönhetvén épségben maradását.4) 

3 ) Michael Szvorényi, Amoen. Hang. Fase. V. 
4 ) Thuróczy, P. II. C. 91. et 94 . apud Schwandtner. 
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A' pusztító elemekkel daczoló fejedelem azonban a' 
leégett templomot hamvaiból ujolag pompásan fölépité, 's 
ámbátor a királyi lakot Fejérvárról a' regényes Visegrádra 
tevé is által, temetkezési helyül mégis ezen város fejedel-
mi templomát választá; a' hol mind maga, mind pedig há-
rom neje megkoronáztatának, 's hol különben is már elsó' 
neje Mária, kisded korában elhunyt egyik fiával nyugodtak. 
Koppant kincsekkel 's gyémánt koronával ékesített holt te-
teme, 1342-ben, szokatlan fény nyel hozatván át Visegrád-
ról Fejérvárra, itta'szentegyház' főoltára előtt emelt gyász-
ravatalra helyezteték. Az érdemekkel teljes elhunyt fölött, 
az egyházi beszédet Ghánád esztergomi érsek tartotta ; a' 
többi jelenlévő papság pedig az eltakarítás' bevégeztéig, a' 
boldog emlékezetű fejedelem' lelkének örök nyugalmáért 
zsoltárjaiban könyörgött szakadatlanul az egek' urához. E 
fejedelem'elhunyta után kitünőleg gyarapodott a szűz anya 
templomának, már eddig sem csekély értékű kincse; mint-
hogy eltemettetése után, három paripája, drága kövektől 
csillámló szerszámaikkal, aranynyal hímzett takaróikkal, to-
vább, nagy értékű fegyverei-, 's kocsijával, a' rajta volt, 
aranyból és gyémántokból összeállított strucz madárral, 
mint általa használt királyi czimerrel, ugy nem külön-
ben hét, ezüstből készült, de megaranyozott golyóbisok-, 
ós temérdek más drágaságokkal és pénzmennyiséggel egye-
temben, ez egyháznak jutának ajándékul. Az egész temet-
kezési pompa azonban végét csak azon híres gyászáldozat 
által éré, melly az elhunyt nagy fejedelem' lelkéért, ha-
lála utáni harminczadik napon, a' lengyel király, és morva 
választó-fejedelem' jelenlétében mutattaték be , e' szentegy-
házban, a! mindenek Urának.b) 

Nagy-Lajos, a' szűz anya' templomának diszesitésében, 
hamvadó atyja' nyomdokait követvén, az egészet nem csak 
ujolag ónnal fedeté, hanem ennek jobb szárnyára, magának 
sírboltul, pazar fénynyel, sz. Christina' tiszteletére, kápol-
nát is emeltetett. Sajnos, hogy buzgó igyekezetében meg-
zavartatott az 1349-ben történt kellemetlen eset által. Hire 
terjedvén ugyanis ama' roppant kincseknek, mellyekkel fe-
jedelmi atyja Károly eltemetteték, a'fönebb emiitett évben, 
János ó'rkanonoksága alatt, a'királyi sirbolt föltöreték, 'sa' 
benne nyugvó test, drága koronájától 's egyéb kincseitől 
megfosztatván, egészen mezítelenül hagyaték. Az alacsony 
tettel megbosszulandó Lajos, a' hibás őrkanonokot, kinek, 
ha nem egyeztével, bizonyára hanyagsága miatt, vitetheték 
csak az végbe, felségsértési bűnben marasztalván el, hivatalá-
tól, es minden birtokaitól megfosztva, bűnhődés végeit élte 
végéig tömlöczre kárhoztatta.1 ) Bevégezvén e' nagy feje-
delem, 1382-ben, élete'pályáját, hűlt tetemei, kívánságá-
hoz képest, csakugyan a' fönebb emiitett, és általa építte-
tett kápolnába helyeztetének ; mellyben később, Erzsébet 
királyné' gazdag alapítványának következtében, naponkint 
engesztelő áldozat is mutattaték be, az elhunytnak Jelkéért 
a' királyok királyának.7) 

Ihuroczy, Chron. 1'. II. C. 91). apud Schwandtner. 
*) Katona, Hist. Cril. R. H. T. IX, p. 578. 
') Joannes A.-Diac. de Kiiköllő, Chron. P. III. C. 55. 

Máriának, az elhunyt Lajos'leányának, e'templomban 
történt királylyá-kenetését, csak hamar a' szerencsétlen Kis-
Károly' koronáztatása követé ; ki midőn az ünnepélyes 
szertartások' végeztével udvarnokitól 's az ország' főren-
déitől környezetten, a szentegyházból távoznék, a királyi 
zászlót előtte vivő férfi, mintegy boldogtalan rövid ural-
kodása' gonosz előjeleül, azt véletlenül olly erővel ütötte 
a' főajtó' felső ivezetéhez, hogy azonnal darabokra töredez-
ve, a' fejedelem' lábaihoz hullott. 'S e baleset után, a' ko-
ronázási ünnepélyeknél mindeddig használtatni szokott, drá-
ga kövekkel kirakott zászló, a királyi diszjelek' kiegészítő 
része lenni végképen megszűnt.8) 

Máriát a' trónon fölváltó férje, Zsigmond, fölvévén a' 
szűz anya'templomában 1387-ben szokott szertartások közt, 
a' magyar koronát, hosszas uralkodása alatt, mivel temet-
kezési helyül is Nagyváradot választá, a' szűz Mária' 
templomára nézve, azon kívül, hogy második nejét, Gzillei 
Borbálát is itt koronáztatá meg, semmi egyéb nevezetest 
sem tön, mint, hogy Rozgonyi István fejérvári grófnak 's 
nejének, azon buzgóságuk miatt, mellyel a' bold, szűz iráut 
mindenkor viseltetének, külön oklevél által megengedni szi-
veskedék, hogy az ennek tiszteletére, az első sz. király által 
alapított, templomnak sírboltjába temetkezhetnének. ) Hívebb 
volt, e' tekintetben, elődjeinek szokásaihoz, Zsigmondot kö-
vetett Albert királyunk ; ki nem csak koronáját, hanem sir. 
ját is e templom' falai közt keresé 's leié föl. Elhunyván 
e' fejedelem, rövid uralkodása után, 1439-ben , hátraha-
gyott fiatal özvegye Erzsébet, az ország' rendeivel kötött 
szerződést, miszerint a' trónra meghívott Ulászlóhoz kel-
leit volna nőül mennie, ujon született László fia javára 
megmásitni akarván, ezt, mint két hónapos kisdedet, a ma-
ga pártjára vont Szécsi Dienes esztergomi érsek által, Fe-
jérvárott megkoronáztatta. A' szertartások' végeztével, a' 
közeledő Ulászlót bevárni nem mervén, törvényes megko-
ronáztatását pedig mégis, minden áron akadályozni kíván-
ván, női cselekhez folyamodott; mellyek' segedelmével, a' 
nemzeti sz. koronát titkon elorozván, mind ezt, mind pe-
dig gyermekét, Fridrik romai császárnak elzálogositá. — 
Megérkezvén Ulászló az országos rendekkel Fejérvárra, a 
koronázási ünnepélyre, megilletődve érté a' nemzeti ko-
ronának eltűntét. A' zavar átalános lett ; mellyből, magu-
kat kisegíteni máskép nem tudván, azon határozatban 
egyeztek meg, hogy az ujon megválasztott fejedelein a' sz. 
István' fejéről leveendő koronával koronáztassék meg: Mi, a' 
szűz anya templomában, julius 17-dikén 1 4 4 0 . mégis tör-
tént. 10) Hogy ez időszakban mennyire tisztelték az egybe-
gyűlt országos rendek a' szűz Máriának ezen egyházát, ki-
tetszik leginkább az V. László alatt, 1453-ban , Posonban 
tartott országgyűlésen alkotott törvényeknek azon czikké 
ből, melly minden adományozásokat, mellyek az özvegy 
Erzsébet királynétól, vagy I. Ulászlótól tétetlek, megsem-
misít, kivévén azokat, mellyek ugyanazon királyné által, a' 

8) Révav, Cent. IV. de Monarch. It. H. 
9) Pray'öissert. de S. Dextr. S. Steph. 

w ) Bon fin, Dec. III. Lib. IV. 
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fejérvári templom'javára tétettek. 1 1) V. Miklós romai pápa 
pedig, hogy a1 magyar nemzetet ezen buzgóságában még 
inkább megeró'sitse, 1 4 5 0 - b e n , mindazoknak, kik a' szűz 
anyának ezen templomát, ájtatosan imádkozva, és bünbá-
nólag meglátogaták, szintúgy teljes bucsut engedett, mint 
ha Romának egyházaiba zarándokoskodtak volna. 1 2) 

3 . Az Árpádok' korszaka alatt virágzásnak indult, 
's a' vegyes házból származott fejedelmeink alatt mindin 
kább gyarapult templom, fényének tetőpontját, az egész 
magyar nemzettel együtt, Mátyás király alatt éré el. E' 
nagy hivatásu fejedelem, a' szűz anya' egyházának emelé-
sére és szépítésére tett költségek' tekintetében, minden 
elődeinek bőkezűségét fölülmulta, elannyira, hogy Bizari Pé-
ter, Mátyás' korabeli irónk szerint, e' mű, fényre, gazdag-
ság- és művészetre nézve, ez időszakban a'világ'bármelly 
hires egyházával bátran versenyezhete. Mert mig az el-
hunyt eldődök, a már kész épületnek egyedül épségben 
tartásán és csinosításán fáradozának, e' nagy fejedelem, 
roppant tervei szerint, az egészet nagyszerűen, 's művé-
szetileg, olly formán igyekezék átalakítani, hogy az, a' vi-
lágnak minden templomai közt, a' magyar királyok' koro-
názási és temetkezési helyéhez illő méltósággal tündököl-
hessék. A' művészetileg ékes egyháznak hirét, a' benne 
végzett fényes szertartások által is nevelni kívánván, a' ko-
rona visszaváltása után, ebben nem csak ipagát, hanem má-
sodik nejét, Beatrixet is megkoronáztatá, olly fénynyel, 
mellyhez hasonlót e' kor keveset látott. A' Koronázásra ki-
tűzött napon, maga vezeté nejét, a' főpapok és nemesek' kí-
séretében, a' Boidog-aszszony' templomába; hol miután a' 
veszprémi püspök, ki a' szertartást végzé, a' sz. misének 
azon részéhez ért volna, mellyben az ,Agnus Dei' mondatik, 
a' királyné, trónjából, a' főoltár elébe vezetteték, 's kiter-
jesztett lepel alatt felső öltönyét letéve, selyem palástba 
öltöztetteték, mellynek jobb felőli nyílása a' meztelen vál-
lat láttatá. A' vetköztetés' ideje alatt, a' bosnyák király az 
arany almát és királyi pálczát kezeiben tartva, az ideigle-
nesen emelt trónon ülő Mátyás elébe járult, é s ezt, a' kez-
dődő szertartásokra meghivá. A' fejedelmi pár a' főoltár 
előtt térdre borulván, ajtatosan imádkozott; minek végezté-
vel Beatrix, a' szokott eskü' letétele után, a' szentelt olaj-
és balzsammal jobb vállán fölkeneték; a' nádor pedig, miu-
tán Mátyáshoz fordulva, ezt hangosan megkérdezte, ha ki-
vánná-e Beatrixet királynévá koronáztatni, ez pedig igenlő 
választ adott volna : a' koronát a' jelenlévő roppant soka-
ság' üdvezlő kiáltásai, 's a' különféle hangszerek' Larsogá-
sai közt, a' kecses olasz nő' fejére tette.1 3) 

A' magyar királynévá koronázott Beatrix, olasz föld-
ről magával hozott jó Ízlésével, férjének minden nagyszerű 
terveiben segedelmére lévén, a' szűz anya' templomának 
általakitásába is nem csak beleegyezett , hanem közbenjá-
rása által olasz művészek érkezvén hazánkba, mint min-
den akkor épült mű, ugy a'fejedelmi egyháznak méltóságá-

M) Art. 5. in corp. Jur. patrii. 
Wagner, Analect. Scepus. P. I. p. 277. 

") Schwandiner. T. I. 

hoz illő elrendezése is ezek' kezeire bízatott; kik is hogy 
a' főoltárt a' kornak kivánatához képest pompásabb alak-
ban állithatnák elő, az épület' hátulsó részét is szétbon-
tatták. Tovább, szüléinek, lefejezett testvérének 's önma-
gának emlékét is örökitni kívánván e' szentegyházban a' 
nagy király, az épület' balján, családi sírboltul nagyszerű 
kápolnát épittete ; hova édes anyjának, Szilágyi Erzsébet-
nek holt tetemeit be is helyezteté.E' kápolna' középső bolt-
ivéről, vas szálon egy kőből faragott holló függött, gyürüt 
tartva szájában; melly a' Hunyady házat tul élve, ennek le-
tűnte után is századokig hirdeté még az utókornak e' csa-
lád' nagylelkűségét, mellynek czimerét ábrázolta. Milly 
pompás lehetett ezen kápolna, kitetszik Bonfinnak, ki ebben 
számtalanszor megfordult, azon egy állításából is: hogy Má-
tyás, ezen egy müve által is minden fejedelmi elődeinek é' 
templom körüli érdemeiket örökre elhomályosította. u ) 

De bármennyi költségébe került is Mátyásnak e' fe-
jedelmi egyház, ezt mindazonáltal még sem kiváná kizáró-
lag magának és utódjainak számára temetkezési helyül fön-
tartani, hanem méltányolva gergellaki Buzlay Lászlónak és 
Mózses fiának azon hüségöket, mellyet iránta minden alka-
lommal tanúsítottak, kívánságukhoz képest megengedé ne-
kik, a' szűz anya' templomában, a' főbemenetnél jobbra eső 
oltár előtt, családi sírboltot készíthetni, 's tetszésök szerint 
kiékesithetni ; megparancsolván egyszersmind az illető pré-
postnak és utódjainak, hogy az említett családot, ezen jo-
gaiban háborgatni soha se merészeljék.1 5) 

A' szűz Mária' temploma' nagyszerű általakitásának 
híre nem csak hazánkban, hanem a' kölföldön is hirtelen 
elterjedve, csak hamar eljutott a' kereszténység fővárosá-
ba is, Romába. Sz. Péter' székén, ez időben VIII. Incze pá-
pa ült ; ki alig érté meg Mátyásnak és nejének azon szán-
dékát, miszerint a' különben is hires Boldog-asszony' tem-
plomát a' lehető legpompásabban akarnák átalakitni, s e' 
végre a' folytonos költséget nem kiméivé, máris százezer 
aranyon fölül áldoztak: hogy e' szent ügyet maga részéről 
is kitelhető módon előmozdítaná, minden töredelmesen meg-
gyónt és megáldozott híveknek, kik a szentegyházat nagy 
héten át bünbánólag meglátogaták, és ennek tökéletes be-
végezéséhez alamisnáikkal járultak, teljes bucsut engedett: 
egyedül azt kötvén ki, hogy e' végre a' szükséges gyón-
ató atyákat a' veszprémi püspök, vagy ennek helyettese 
nevezhetné ki. 

Azonban mint e' nagy fejedelem minden más terveit, 
ugy a' szűz Mária' templomát érdeklőket is meghiusitá a 
kérlelhetetlen halál, midőn őt dicsősége'fénypontjáról, élte' 
legszebb korában a ' se té t sirba ragadta. A'Bécsben elhunyt 
fejedelem' teste, gyászoló magyarjaitól kisértetve, az egész 
nemzet' siránkozásai közt hozaték, 1 4 9 0 - b e n , eltakarítás 
végett Székes-Fejérvárra. A' temetkezési ünnepélyre az 
özvegy királynén 's a' haza' minden püspökein kívül, rop-
pant számmal jelent meg a' főbb és alsóbb rendű, mély 

u ) Bonfin, Dec. IV. Lib. VII. 
1S) Wagner, in Dipl. Sáros. p. 394. 
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gyászba borult nemesség is. —• A' gyászmenet a' préposti 
lakból indult ki a' szűz anya' templomába. Legelői lépdel-
tek a' fejérbe öltözött egyházi férfiak, égő gyertyát tartva 
kezökben ; ezeket követék a' lobogó fáklyákat vivő királyi 
udvarnokok, ezeket ismét a' tizenkét, fekete lovon illő 
gyászvitézek, kik szomorúság' jeleíil a' királyi, arany- és 
drága kövektől csillámló zászlókat földfelé fordítva huzák 
maguk után. A' zászlósok után, a' király koporsóját körül-
özönlő országnagyok jövének; melly bíborral bevonva, ki-
rályi pálczával, koronával, sz. István' palástja- és kardjával 
ékesítve, a' főbb nemesektől vitetett. Végre az egészet An-
gelus nevű olasz püspök, VIII. Inczének követe zárá be ; 
kit jobbról az elhunyt nagy fejedelemnek fia, balról a' még 
kisded korában esztergomi érsekké szánt estei Hippolyt ki-
sért. 16) Bevitetvén a' királyi halott a' templomba, a' nép' 
kívánságára, hogy még egyszer láthassa szeretett fejedel-
mét, kis időre, az e' végre emelt gyász ravatalra, az egy-
ház' közepére helyezteték ; 'a' királyi diszjeleket vivő zász-
lós urak pedig azokat, a' földi dicsőség' múlandóságának 
jeleül, egyenkint a' főoltár' elébe lerakták. Fölvetetvén e' he-
lyezetéből kevés vártatva a' test, a' kápolnába vitetek; melly 
ugyan egészen még nem vala bevégezve, de a' királyi zász-
lókkal mégis szokás szerint földiszesitve, fejedelmi fényben 
ragyogott. Itt, miután az elhunyt' lelkéért az engesztelő ál-
dozatot a' fejérvári prépost az egek' urának bemutatta, Pé-
ter olasz püspök és nápolyi követ szószékre lépvén, az el-
hunyt fejedelem' halhatatlan érdemeiről szivhez szóló be-
szédet tartott a' gyászba borult közönséghez. Mig az isteni-
tisztelet végeztetett, az egybegyűlt országnagyok hétszáz 
aranyon fölül raktak áldozatképen, e' napnak emlékeül, az 
Urnák oltárára; ide nem értve azon számtalan arany és 
ezüst pénzdarabokat, mellyek, mint Bonfin irja, régi ma-
gyar szokás szerint, illy alkalommal, a kanonokok és kisebb 
rendű papság közt, emlékül kiosztatni szokott viaszgyer-
tyákba szúrattak. 

A gyászpompa végeztével Hollós János, az elhunyt 
nagy fejedelemnek egyetlen fia, a' szeretett atyának holt 
tetemeit a családi sírboltul emelt, de még egészen be nem 
végzett kápolnából kihozatván, ezt ideiglenesen az egyház 
közepére helyezé; s mint háladatos gyermek, azon határta-
lan tisztelet- és szeretetet, mellyel atyja iránt éltében vi-
seltetett, halála után az egész világ előtt bebizonyitni akar-
ván, az elhunyt' sírja mellett időnkint végzendő imádságok-
ra, s a' helybeli prépost által mondandó szent misékre, ala-
pitványkép, olly ajándékokkal gazdagitá a' szűz anya' tem-
plomát, mellyekhez hasonlókat a' világnak kevés egyháza 
látott. Minők valának: e g y , negyvenöt ezer aranyon szer-
zett, 's gyémántokkal ékesített, vert aranyból készült ke-
reszt; tovább, arany- és drága kövektől tündöklő több po-
harak, medenczék, gyertyatartók, kelyhek, tálacskák, füs-
tölők, tömjéntartók, korsócskák és feszületek. Ezekhez já-
rult még egy , Krisztus' testét záró szent-tár, melly átlát-
szó kristályból készülve, arany lemezekkel és gyémántok-

16) Tubero, in Comment.de Temp. Lib. I. §. 5. 

kai ékesítve, egy ágakkal gazdag terebélyes fa' alakját ábrá-
zolta; végre néhány ezüst szobor, és gyöngyökkel gazdag 
tizenkét egyházi diszöltöny, minden kiegészítő részleteivel, 
mellyeknek összes értékök hetvenöt ezer aranyra rúgott.17) 
(Folyt köv.) Koller János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 
(iskolaügy.) Nagy-Károly, aug. 1. Az itteni tanuló 

ifjúság' közvisgálata dus élvezetre jogositá föl az abban 
résztvetteket ; 's ezer áldáskivánat szállt föl a' jeles igaz-
gató és tanárok' sikerteljes törekvéseiért, kik egész lelke-
sedéssel igyekeztek a'tudomány és vallásos példák' befo-
lyása által, szelídíteni növendékeikben az erkölcsöket, mi-
velni az értelmet. Különösen meglepő volt ez örömteljes al-
kalommal szemlélhetni a' szabályosan lemásolt földabroszok' 
halmazát, mellyeket a' szorgalmas ifjak, minden tanodában, 
a' szünetre szánt órákban készitének. Nem különben ma-
gukra vonák figyelmünket a' helyes magyar, német, és la-
tin irományok, és azon ernyedetlen buzgalom, mellyet a 
növendékek a' zene- és rajz-gyakorlatban tanúsítottak. A' 
mi pedig a' t. vendégkoszoru' várakozását legjobban kielé-
gité, a' nyivános szavalat volt; mellyben az ifjúság, a' je-
lesen kiszemelt daraboknak remek előadása, szerény bá-
torsága, szabatos taglejtés 'stb. által magát leginkább ki-
tüntette. Mindezekért szívből föllángoló örök hálát szava-
zunk mélt. gr. K á r o l y i Györgynek, a' lelkes honfinak, ki 
kegyeinek üdvét adó forrásával nem szűnik öntözni dicső 
elődeinek áldásdus intézetét; ugy szinte mélt. S z e r d a -
h e l y i Pál, és B e n e József helyettes főispánoknak; kik 
a' számos, nagy tekintélyű vendégek' koszorúját magas je-
lenlétükkel ékesíteni, és szilárd kitartásukkal az ifjúság' 
lelkesedését éleszteni kegyeskedtek.—A'k. tanodai kísér-
letek' dicséretes bevégezte után, egy ujabb ünnepélyes al-
kalom derült föl, melly a' felső elemi tanodába nagy 
számmal gyüjté össze a nt. elöljáróságot, ns tanács kül-
döttjeit, szülőket, és a' nevelés-ügy' lelkes barátit, hogy 
mind a' serdülő nemzedék' előmenetelének tanúi, mind pe-
dig a' nevelési téren tett jeles tanitó' érdemeinek mél-
tánylói legyenek. 'S itt eszmelánczolatnál fogva nem lehet 
nem érintenem azon örömnyilatkozatot, mellyel nt. L á s z l ó 
Alajos, a' csüggedetlen munkássága- és leereszkedő nyájassá-
gánál fogva közösen tisztelt tanodaigazgató ur, t. Kaf fka 
Antal, 2-dik osztálybeli tanító urat üdvezlé ; ki 5 0 éven 
át a' boldogító nevelési pályán, igénytelen szerénységgel, 
sok jó magot hintett már el, melly jövőre a' legüdvesb gyü-
mölcsöt tcrmendi meg a' hazának. A nt. szónok megható 
szavakkal fejtegeté, hogy nem a napok' hosszú sora fonja 
az érdemek'halhatlan koszorúját, hanem a'valódi jótetteké; 
's csak azon édes öntudat boldogít, ha éltünk, e tekintet-
ben nem parlag tér; mint eivitázhatlanul nem az a' ha-
szonteljes tanítói pálya: miért is a' szerette hon mindçn-

v ) Bonfin. Dec. IV. Lib. VIII. 
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kor áldás gyanánt tekinti azon buzgó férfiak' törekedését, 
kik a' szeretet' érzetétől áthatva, setétségben tévelygő em-
bertársaikkal a' tudomány és vallás' mennyei világosságát 
megismertetni, önfeláldozásukkal is készek valának. Hason-
ló remek szónoklattal tolmácsolá örömérzelmeit t. Kinczel 
János főjegyző ur is a' város, és Jelencsik István ur a' ta-
nítói személyzet nevében. — Szintilly örvendetes virágzás' 
jeleit adja a' helybeli nőnevelde is ; mellyet mélt. Z i c h y 
Karolina, csillag-keresztes dáma, mélt. gr. K á r o l y i György 
érdemdús ne ;e, fölfogva korunk szellemét és értve szük-
ségeit, nagylelkű jótékonysággal alapított ; 's melly intézet 
a1 minden jót és hasznost hőn pártoló, t. cz. nemeskeblü 
T é r e y család fölügyelése mellett, már is a' legszebb vi-
rágzásnak néz elébe. Aug. 4-dikén, mint a' közvisgálatra 
kitűzött napon, az egész magas család megjelenvén diszes 
vendégkoszoru' kíséretében az intézetben, a' fényes gyü-
lekezet leereszkedő jóvoltától áthatott gyenge cseme-
ték, kettőztetett iparral feszítek meg szorgalmukat ; 's való-
ban nem csak a' szülők, de más jelenvoltak' szemeiben is 
örömkönyek valának láthatók, midőn a' kis növendékeket, 
a' boldogító, csendes, családi életkörhez szükségesekben jól 
kitanítva tapasztalák, 's a' kérdésekre kimeritó'leg haliák fe-
lelni ; és áldák, a' tett előmenetelben, a' mélt. grófnő' tete-
mes adakozásait, mellyekkel e' hasznos intézetet kegyes 
anyailag nem csak fölkarolni, de azt örökíteni is méltózta-
tott. Azonban legnagyobb figyelmet ébresztett a' váloga-
tott női munkák' nagy tömege, mellyek a' jeles tanítónőnek 
súlyos hivatalábani lelkismeretes és czélirányos működé-
sét és ernyedetlen buzgalmát tanúsítván, a' szemnek meg-
annyi örömélvezetet nyujtának. Megemlítendő t. Térey Ká-
roly jószág-igazgató urnák azon nemes tette is, miszerint 
a' leánykákban, az isteni-félelem és erény' csiráját hervadat-
lan virággá érlelni akarván, szorgalmuk kitüntetéséül, 2 1 0 
leánykának ezüst, réz és vas emlékeket osztogattata ; mi-
ért vegye őszinte köszönetünket, 's adja az ég, hogy hasz-
nos élete legyen még számos évekig áldást terjesztő I Ve-
gye egyszersmind forró hálánkat nt. L á s z l ó Alajos igaz-
gató ur is: kinek rendületlen jelleme, és mindenkor éber 
kormányzási bölcsesége, e' kisdedek' nevelésében legtöbb 
segélyt nyújt. — 

A u s z t r i a . 
Bécs, august. 2 2 . Ama' jelentékeny ünnepek közt , 

mellyeket ősegvházunk, a' szelid közanya, lelkünk' felújítá-
sára gondosan rendelt, szép helyet foglal el sz. István első 
és apostoli királyunk' ünnepe ; mellyen az igaz hazafiúság' 
nemes tüzére föllobban lelkünk, 's hálásan tekintünk visz-
sza a' századok' lánczolatain át őseinkre, 's imádjuk Istent 
az ő irgalmasságáért. Dobog a hazáját szerető magyarnak 
keble, sz. István' nevének hallatára ; 's méltán örömsugár 
özönlik szemének gyöngyeiről : mert mig más nemzetek 
sz. Severint , Columbant, Ludgert és Bonifáczot, vagy Me-
thodius és Cyrillus sz. testvéreket, és sz. Venczel királyt 
magasztalják, mint az ur Jézus fáradhatlan apostolait: ad-

dig mi, amazok' szent örömében osztozva, lelkesedéssel mu-
tatunk koronás ősünkre ; ki, „miként a' napkeletről fölszálló 
angyal, az élő Istennek jelével kezében", a' sz. kereszt' 
dicsőségét llunnia' virányain körülragyogtatá, 's kincset 
adott népének, melly nélkül mit használna, ha az egész vi-
lág' kincsét megnyerné is ? Ki szó- és példával ,akkép vilá-
gított népének, miként a' tartóra helyezett lámpa.' 'S hála 
az égnek, a' nép, melly sötétségben ült vala, látott világá-
nál. „Nagy vala ; méltó , hogy nemzetségről-nemzetségre 
megkérdeztessék neve." Avagy menjetek e l , történetésze-
tünk' kutató lámpájával, a' letűnt századok' homályos fátyola 
megé; s keressetek, és vezessetek onnan elő csak egyet-
len-egyet is, ki méltóbb volna a' , n a g y ' nevezetre, mint 
sz. István. Menjetek ; és ha találtok: mutassátok be diadal-
lal a' jelenkornak a' férfiút, ki a' magyar nemzettel több 
jót tett; ki még az unokák' végsarjadékainak is hálájára, 
's egy emlékoszlopra, nagyra, dicsőre, országos költségen 
emelendőre, érdemesebb volna, mint sz. István ; kinek mü-
ve, bár nyolez századok viharai suhogtak is át fölötte, áll; 
's kinek „bölcseségét hirdetik a' népek, 's dicséretét meg-
beszéli az anyaszentegyház." 'S ne fájjon-e az igaz katholi-
cusnak, midőn.... De szivem' áradozásában talán a közlői 
tisztem szabta határok küszöbén túllépnék, ha gondolatim' 
fonalának folytatását az olvasóra nem bíznám. Mi ünnepet 
ültünk, melly dicső emlék a' nagy és szent férfiúnak. A t. 
capucinus atyák templomában összegyűlt fő és alsó rendű 
magyarokhoz kenetteljes egyházi beszédet tartott nt. 's tu-
dós Il o v à n y i Ferencz, sz. müv., bölcsészet- és hittani tu-
dor, 's pesti egyetemi tanár ; mellyben alaposan fejtegeté 
első 's apostoli királyunk' dicső szellemét: melly szent szel-
lemnek tulajdonítható, hogy „nemzeti alkotmányunk több, 
mint nyolez század' viharait dicsőségesen ki tudta állani ; 
és jelenleg is magában rejti az élet 's tartósság' minden 
elemeit." A' jeles egyházi beszéd után, mélt. és főtiszt. 
K a r n e r Antal báczi vál. püspök, kir. udv. tanácsos é s 
cancellariai előadó ur végzé, fényes egyházi segédlettel, a' 
szent misét ; mellynek végeztével elhagyók az ünnepély' 
helyét. Jól esett képzelődésünk' szárnyain átszállni a haj-
dankor' dicső napjaira, midőn buzgó szent királyunk, az ur 
Jézus' és szent anyja' nevének dicsőítésére olly fáradhat-
lanul működött; midőn még halála' óráján is csak azt es-
deklé , hogy örök időkre az „egek' ékessége és földnek di-
csősége", lenne a'„magyarok asszonya 's királynéja." 'S ha 
szent ősünk'halálos ágyától valláshideg jelenkorunkba visz-
szaszállunk ; ha nagy fejedelmünk' tiszteletének legméltóbb 
tárgyát, sok magyartól nem tisztelve találjuk ; ha végre a' 
kath. egyházon ejtett számtalan sebeket vérző szívvel és 
könyes szemekkel nézdeljük : nem lehet kétszeresen vissza 
nem kívánnunk az elmúlt vallásos időket ; nem lehet nem 
osztoznunk a' régi, 's nemes keblű költő" sovárgásaiban ; 
vele együtt elmondva: 

„Hol vagy István király I t éged magyar kiván ; 
Gyászos öltözetben koporsódnál sírván"! 

Zalka. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM : Útbaigazítások a' ker. kath. hit' némelly ága-
zataira nézve. III. — Még néhány szó a' papi sz. gya-
korlatok felől. Bende József. — Boldogságos szűz Má-
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Koller János. — Egyházi tudósítások. 

Ú t b a i g a z í t á s o k 
a' ker. kath. hit némelly ágazataira nézve. 

III. 
Nagy fogalomzavarra mutató, és másokban is 

hasonlót eredményező tévedés, a' ker. kath. egyház' 
rendeleteit gáncsolok' seregében, hogy az egyháznak 
mindenkorra kimondott és változatlan e l v e i t , nem 
tudják és akarják, az ezen elvek' életbe léptetésére 
czélozó, 's az idők- és körülményekhez képest változ-
tatható gyakorlati szabályoktól megkülönböztetni. A' 
sz.-Írásnak, népnyelveken olvasását illetőleg, az anya-
szentegyháznak változatlan e l v e volt mindig, és marad 
is : azt csak olly bölcs elővigyázattal engedni meg a 'ke r . 
híveknek, miszerint azok miatta ne kárt, még pedig 
örököst, valljanak ; hanem lelki vigasztalást, tanulságot, 
és jóra buzdító lelkesedést meríthessenek belőle : mit 
az Isten igéinek é r t e l m e s fölfogása, és azon e g y e -
d ü l h e l y e s m a g y a r á z a t h o z i hü ragaszkodás föl-
tételez, melly csupán csak az egyházat biztosan vezető, és 
minden hitbeli tévedéstől megóvó Szentlélektől, nem 
pedig a' saját belátásukat követő egyesek' Ítéletétől vá r -
ható. * ) D e az elővigyázat' m ó d j á t , 's az általa és szel-

*) „Hoc primum intelligentes, quod omnis prophetia 
Scripturae p r o p r i a i n t e r p r e t a t i o n e non fit. 
Non enim voluntate h urna na allata est aliquando 
prophetia : sed S p i r i t u S a n c t o inspirante, iocu-
ti sunt sancti Dei homines." (il. Pét. 1 , 2 0 — 2 1 . ) 
Az Isten' lelke által mondottakat, hibátlanul, csak az 
Istennek lelke is értelmezheti ; 's az Isten' igéinek 
m á s szellembeni fölfogása, nem pedig abban, melly-
ben mondattak: az üdvesség' eszközének kárhozat' kút-
fejévé való változtatása. 

MÁSODIK FÉLÉV. 

lemében szükségesekül látott fegyelmi szabályokat, min-
denkor a' híveknek miveltségi foka, tudományos előké-
születe, más részről pedig a' tévedésbe hozatás' v e -
szedelmének majd kisebb, majd nagyobb volta ha tá-
rozta meg, s tette koronkint majd szigorúbbak- majd 
ismét engedékenyebbekké. Igy, a' Kenézy Lajos ur által 
idézett szabály is, azon, időnkint változtatható rendeletek 
közétartozván — gyakorlati kivitelét illetőleg, mellyeket 
a' kor' bizonyos szükségei szültek, 's a' kor' más szükségei 
feledékenységbe is hozhat tak; a' körülményekhez ké-
pest más czélirányosabb módokat is fedezvén föl az 
egyházi hatóság, a' mindig szem előtt tartott egy czélnak 
elérésére : — abból, mi a' tridenti zsinat' idejében, az ak-
kori körülményekhez képest, a' sz.-irás-olvasásrai föl-
hatalmazás' m ó d j á t illetőleg, egy vagy más ország-
ban gyakoroltatott, v ' v j épen nem következik, hogy 
tehát a' sz.-irás olvasására fölszabaditó m ó d , j e -
lenleg is az, és mindenütt az ; ott is, hol a' romai ,In-
dex' és annak szabályai soha ki nem hirdettettek. A' 
tridenti zsinat' idejében engedelem adatott az Ur-vacso-
rának két szin alatti vehetésére is; s ugyanazt mégis 
azóta, ugyanazon romai pápák, kiket az engedelem' 
adására maga a' közönséges zsinat is fölhívott, látva, 
mikép az engedményezéssel ohajtott czélt nem érhet-

•*) Mert mi a' zsinati rendeletek' gyakorlati oldalát, s 
a szertartási vagy egyházkormányzási szabályok' vég-
rehajtását illeti, az, tudva levőleg, annyira függ azok-
nak egyes világrészek- és tartományokbani elfogadá-
sától, hogy még a'tridenti közönséges zsinatnak, a'há-
zasság' é r v é n y e s s é g é t föltételező ama' rendelete 
is, miszerint az, az illető plébános és l ét tanú előtt köt-
tessék, csak azon tartományokban kötelez, hol az törvé-
nyes uton k i h i r d e t t e t e t t ! Pedig e' vendelet egyene-
sen a' zsinattól ered, (Sess. 2 4 . cap. 1. De Matrim.)és 
a' sz. gyülekezet'közvetlen határozatai közé iktattatott: 
mit az,Index'szabályai felől, mint mellyek a'zsinat'befe-
jezése után, csak 1564-ben , egy mart. 24-dikén kelt 
pápai bulla által erősíttettek meg, s a'tridenti zsinat 
által egészen mellőzve lőnek, épen nem állithatni 
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nek, régen visszahúzták. A' kath. elv, ezt illetőleg azért 
szinte mindig ugyanaz volt és változatlan, tudnillik az 01-
tári-szentségnek e g y szin alatti vételét is, az üdves-
ségre elegendőnek nyilvánító : de a' két szin alatti vétel 
sem rosszaltatván átalában, (jóllehet a' szentség' méltó-
ságához illőbbnek tartatott a' csak egy szin alatti vele-
élés,) a'remélt nagyobb jó-, tudnillik az anyaszentegyház' 
egységétől elszakadtak' viszonegyesithetésének remé-
nye, módosításnak engedett helyet a' szentségek' kiszol-
gáltatása körül követett addigi gyakorlatban, melly az-
óta ismét az előbbi korlátok közé térés által lön visz-
szaállitva. Az elv tehát ugyanaz volt; de a'gyakorlati 
kivitel változott, Ugy a' sz.-irás' olvasását illetőleg is, az 
elv egy vala mindig, az olvasásnak üdvessé tevését 
kivánó és parancsoló : de az arra fölszabadító föltéte-
lek valamint nem mindig voltak, ugy nem is mindig ma-
radtak ugyanazok, mellyeket az ,Index' 4-dik szabálya 
kifejez. Ma, például, elegendőképen el lévén már a' ker. 
kath. hivekolly sz.-irásforditásokkallátva, mellyek' szerzői 
a' szöveghez ker. kath. szellemben irt fölvilágosító m a -
g y a r á z a t o k a t is csatolónak, (ezzel az alanyi önkényes 
és hibás értelmezésnek, legnagyobb mértékben ele-
jét vévén: ) a' veszedelem is sokkal kisebbé vált az 
olvasók' tévútra vezethetését illetőleg. De, 's épen ezért 
ma nem is sürgettetik azon szabályoknak, egész szigo-
rusággali megtartása, mellyeket a' lefolyt századok' hit— 
újítási mozgalmai tőnek szükségesekké. Ma elegendő-
nek tartatik, a' kath. híveket a' rossz, különösen a' 
biblia-társulatok által ellenséges czéllal terjesztett hibás 
fordítások' használatától eltiltani; 's olly egyházilag he -
lyeselt fordításokkal élésre ösztönözni, mellyek útba-
igazító jegyzetekkel ellátva, a' jólelkű, de a' sz.-irás-
magyarázathoz megkívántató sok és mély tudományok-
ban nem jártas, ugyanazért az áltanitók által könnyen 
tévútra is vezethető olvasót, a' fenyegető lelki veszé-
lyek ellen biztosítják. Ma nem hogy visszatartoztatná 
az egyház a' maga híveit a' jó fordítások' szorgalmas 
olvasásától, hanem inkább, (mint ez különösen áll az 
Allioli által készített német fordításról,) egymást érik a' 
p á p a i j ó v á h a g y á s s a l ellátott sz.-iráskiadások.*3 ')És 

) Alliolinak következő czimet viselő német fordítása : 
,Die heil. Schrift des alten und neuen Testamentes. 
Aus der Yulgata mit Bezug auf den Grundtext neu 
Ubersetzt und mit kurzen Anmerkungen erläutert von 
Dr. j. Franz Allioli. Mit Approbation des apostoli-
schen Stuhles etc. Sechste Auflage.', mult évben már 
h a t o d i k kiadását is megérte. 

a' német nép-bibliának lelkes kiadója, Waibel , méltán 
mondhatta már 1 8 3 9 - b e n , rágalmazásnak, a 'ker . kath. 
anyaszentegyház' ellenségei által emelt, 's a' tudatlan 
köznép közt még mindig terjesztett azon vádat, mintha 
az egyház a ' sz . írásokat a 'ka th . nép által olvastatni nem 
akarná. * 4) Mennyivel inkább mondhattuk ennél fogva 
mi is rágalomnak ezen állítást; mellynek alaptalanságát 
azóta is olly sok, egyedül a' kath. nép' számára ké-
szített fordítások és sz.-iráskiadások tanúsították, és foly-
vást bizonyítani nem szűnnek? 

Akár tudja ennélfogva Kenézy ur „felfogni", akár 
nem, „hogy micsoda talajon állanak" rom. kath. aty-
jafiai, annyi tagadhatatlan igazságnak bizonyul be, mi-
szerint a' kath. egyház, az övéinek üdve fölött leggon-
dosabb szeretettel őrködő anya' nevezetére teszi ma-
gát méltóvá, midőn nem tekinti egykedvüleg, hogy a', 
helyenkint olly nehéz értelmű sz.-irás' olvasásával, a' 
könnyen elcsábítható tudatlanok, saját veszedelmökro 
visszaéljenek ; hanem a' lelkek' vezérletével megbízott 
pásztorok' atyai tanácsa- és fölhatalmazásától akarja 
a' híveknek veszedelmessé is válható olvasás' rendezését 
fölfüggeszteni ; hiveit csak az egyházi hatóságok' he -
lyeslő Ítélete által jóknak nyilvánított és fölvilágosító 
jegyzetekkel ellátotott fordítások' használatára serkent-
ve. Nem tiltja tehát ő a' sz.-írásoknak jó forditások-
bani olvasását, azokra nézve, kik ezen olvasásból lelki 
hasznot meríthetnek; 's nem tiltja azoknak olly érte-
lembeni olvasását, minőben az ősi kath. hagyomány vé -
tetni parancsolja : csak a' tudatlanokat akarja a' min-
den utmutatás , és kellő vezérlet nélküli olvasásból 
eredni szokott, és eredni kellő félreértések-, téve-

4) „Es ist eine Verleumdung, welche von Feinden der 
heil. kath. Kirche ausgestreuet wird, dass dieselbe 
nämlich wolle, das kath. Volk soll die heil. Schrift 
oder die sogenannte Bibel nicht lesen. Nein, es ist 
vielmehr der Wunsch der kath. Kirche, dass auch 
das Volk, oder die sogenannten Laien die Bibel fleis-
sig und mit Frömmigkeit lesen möchten. Daher hat 
Papst Pius VI., ruhmwürdigsten Andenkens, an ei-
nen Geistlichen, Namens Martini, der nachmals Erz-
bischof von Florenz wurde, folgende merkwürdige 
Worte geschrieben : Du denkst sehr richtig, wenn du 
die Gläubigen zur Lesung der göttlichen Schriften 
nachdrücklich ermuntern zu müssen glaubest. Denn 
sie sind die reichlichsten Quellen, die allen Olfen 
stehen müssen, um daraus die Heiligkeit der Sitten 
sowohl, als der Lehre schöpfen zu können." (Histo-
rische Volks-Bilder-Bibel für kath. Christen. Von A. A. 
Waibel etc. Grätz, 1 8 3 9 . ) 
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dések- és önkényes magyarázatoktól megóvni. Ez 
pedig annyira nem rossz, hogy még a' ,Prot. lap' 
is dicséretesnek találta: munkatársainak egyikét, a 
kétségbevonhatlan igazság' ereje illy vallomásra kény-
szeritvén : „Őszintén megvallom, hogy a' szentírást 
csak m a g y a r á z a t t a l tudom igazán szeretni 's b e -
csülni. Sok helyek vannak benne, m e l l y e k b e n m a -
g y a r á z a t n é l k ü l m e g b o t r á n k o z i k az e g y ü g y ü 
e l m e ; magyarázattal pedig megszereti azokat, '• (,Prot. 
lap' 1 8 4 0 . GSö . 1.) Nem árulást követne-e e lannak-
okáért az egyház, fönséges hivatása, és a' gondviselé-
sére bizott mennyei igazság, ugy szinte a' tőle csak 
üdvét és épülést , nem pedig botrányt és kárhozatot 
váró gyengébbek iránt , ha őket, azon ,együgyüeket', 
kikért az ur Jézus meghalt (Rom. 1 4 , 1 5 . ) , egy károssá 
válandó szabadság' használatára, vagyis inkább az e' 
szabadsággali visszaélésre, föltétlenül és vaktában föl-
szabaditná ? Azoknak is, minden elővigyázat nélkül, ke-
zökbe adván a' nem értet t , vagy félreértett sz.-irást, 
kik, meg lévén fosztva a' szükséges előismeretek- és 
biztos értelmezési vezérfénytől, csak előítéleteik' erő-
sítését , nem pedig az értelmi homály és erkölcsi r om-
lottság' clüzetését várhatnák tőle, mint legvalószínűbb, 
és már számtalan illy olvasóknál valóban be is következett 
siralmas eredményt. 

Midőn tehát Kenézy Lajos ur valóban e l b í z o t t 
hangon és lélekkel adott amaz ,utbaigazitás'-ában szót 
emelt ; „nehogy," a' mint mondja, „tévútra csábított 
atyánkfiai," tudnillik a' kath. hívek, „ e l b í z z á k magu-
kat, hogy a'bibliát nekik is szabad olvasni"; midőn azt 
erősiti, hogy a' rom. katholicusoknak nem szabad, „az 
élő forrásból" ihatás végett, a' sz.-irást „saját nyelvö-
kön" olvasni ; „mert ők nem engedik meg a' szentirat' 
olvasását a' világiaknak, ha csak a' ki azt olvasni sze-
retné, az illető püspöktől és plébánostól írásban kivett 
szabaditékot nem nyer ; " 's midőn mindezen állításai-
nak bebizonyítására, „zsinat és pápák és bibornokok" 
tekintélyével, mint mellette harczolóval kérkedik: akkorő 
egyedül a' „zsinat és pápákés bibornokok" rendeleteinek, 
és e ' rendeletek 'valódi szellemének nem tudását; az idők 
és körülmények'változtával módosított egyházi gyakorlat-
nak , a' változatlan főelv- és hitágazatokkali iölcseré-
lését; a' lényegesnek a' mellékes dolgokkali hibás ösz-
szezavarásá t—áru l ja el. ,,A' trienti zsinat,"ugy mond 
Kenézy, „jónak látta elhatározni, hogy azon könyve-
ket, mellyek neki nem tetszenek, anathematisálja, 's 
azoknak lajstromát is adja. Igy származott a' tiltott 

könyvek' lajstroma, melly könyvet legelőször IV. Pius 
Pápa adott ki a' trienti zsinat' rendeletéből." Hogy 
Kenézy ur a' zsinati határozatot a' pápai rendelkezés-
től, és azt, a' mi e' tárgyban a' hitágazatokhoz tar to-
zik, a' csupán gyakorlati kivitelre vonatkozó külsőségek-
től meg tudhassa különböztetni: a' tridenti zsinatnak azon 
szavait idézzük, mellyekkel a' sz.-irás-olvasással űzött 
visszaélések' elhárítását és. a' tiltott könyvek' ügyét a' p á -
pára bízza. „Sacrosancta Synodus in s c c u n d a Ses -
sione sub sanctissimo Domino nostro Pio IV. cclebrata, 
delectis quibusdam Patribus commisit, ut de variis cen-
suris et libris, vel suspectis vei perniciosis, quid facto 
opus esset, considerarent, atque ad ipsam sane t amsy-
nodum referrent. A u d i e n s nunc" (ezt a' zsinat u t o l -
só gyűlésében mondja!) „huic operi ab eis extremam 
manum impositam esse; nec tamen oblibrorum varie-
tatem et multitudinem possit distincte et commode a 
sancta synodo dijudicari; praecipit, ut quidquid ab illis. 
praestitum est, sanctissimo Romano Pontifici exhibea-
tur, ut eius iudicio atque auctoritate terminetur et evul-
getur." *°') Ez volt minden, és semmi egyéb, mit a 

*°), Sess. XXV. die IV. Decembris. L. ,Sacrosancti Oc-
cumenici Concilii Tridentini etc. canones et décréta. 
Textum ad optimorum librorum fidem accuratissime 
recudi curavit A. Bisping, SS. Theol. Lie. Editio in 
memóriám diei XIII. Dec. MDXLV. ornatissime exa-
rata. Monasterii Westphalorum, 1 8 4 5 . ' p. 3 3 1 . A' 
18-dikülésben pedig, „quae est s e c o n d a sub Pio IV. 
Pont, Max. celebrata", mellyre a' zsinat is hivatkozik,, 
a következő határozat hozatott : „Sacrosancta Oecu-
menica et generalis ïridentina Synodus in Spiritu 

Sancto legitime congregata, praesidentibus in ea eis-

dem apostolicae sedis legatis, non humanis quidem 

viribus conlisa , sed Domini nostri Jesu Christi, qui 

os et sapientiam Ecclesiae suae daturum se promisit, 

(Luc. 2 1 , 15. ) ope et auxilio fréta... quum—-omni-

um primum animadverterit, hoc tempore suspecto-

rum ac perniciosorum librorum, quibus doctrina im-

pura continetur et longe lateque diffunditur, nume-

rum nimis exerevisse... . censuit, ut delecti ad hanc 

disquisitionem Patres de censuris librisque quid fa-

cto opus esset, diligenter considerarent, atque etiam 

ad eandem sanetam synodum suo tempore referrent; 

quo facilius ipsa possit varias et peregrinas doctri-

nas tamquam zizania, a Christianae veritatis tritico 

separare, deque his commodius deliberare et statue-

re, quae ad scrupulum ex complurium animis eximen-

dum et tollendas multarum querelarum causas magis 

opportuna videbuntur." (Sess. XVIII. de libr. dele-

ctu. p. 171.) 
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tridenti zsinat, az általa tanácskozásba, részint időhi-
ány miatt, részint más okoknál fogva nem is vett,Index' 
ügyében határozott. A' zsinat puszta hallásból mondja 
magát róla értesíttetve lenni, hogy az e' kérdés' meg-
hányására kiküldött atyák a' rábizottakban eljártak ; de 
további tudomást az egész ügyről nem vesz. Kétség-
telen ennélfogva, hogy a' zsinat' befejezése után kia-
dott lajstrom, s az annak elébe függesztett szabályok, 
távolról sem tekinthetők akképen, mint valamelly, a' zsi-
nat által közvetlenül meghányt, éscsalliatlan tekintélyé-
vel eldöntött kérdésnek megfejtésére szánt, 's az egyéb 
hitágazatok iránt hozottakhoz hasonló kánon, vagy csak 
szertartási és egyház-fegyelmi (koronkint szinte vál-
toztatható) végzés is. Mi az ,Index' elébe tűzött sza-
bályokat illeti, azok' szerkesztésére még csak fölhiva, 
és hatalmazva sem voltak a' csupán csak tiltott köny-
vek' lajstromának készítése végett kiküldött atyák. 
Dolgozatuk' becséről pedig épen nem hozott a' zsinat 
végzést : az egész ügyet sokan ollyannak ítélvén, melly 
részint kevésbbé fontos, (mint ezt a' granadai érsek 
állitá,) hogy sem a' zsinat az iránt különös értekezésbe 
bocsátkozhatnék ; részint mások, nevezetesen akadémiák 
és egyetemek' Ítéletére bízandó ; mint ezt egy másik 
(Bartholom.de Martyr.) ítélte. Nem nevetséges-e tehát, 
ha prot. atyánkfiai közül egy valaki, a' kath. hivek' 
tanitójaul akarván föllépni, a' tridenti zsinat' határoza-
tainak kötelező voltára emlékeztetve bennünket, a' 
,Rel. és Nev.'-nek illy épületes leczkét t a r t : „Pillant-
son az Y. Pius pápa' bullájába," (Kenézy ur bizonyo-
IV. Piust akart mondani) „Super forma juramenti Pro-
fessionis fidei, melly a' tridenti" (talán r o m a i ? ) „ká-
té' hátulján is föllelhető, ad perpetuam rei memóriám: 
ott fogadta az 527-d ik lapon" (mintha a' romai 
katechismusnak száz meg száz különféle kiadásaiban, 
mindenütt ugyané' lapon volna az ismeretes bulla föl-
lelhető !): „Omnia a Sacrosancta Tridentina Synodo tra-
dita, definita et declarata, indubitanter recipio atque 
profiteor, simulque omnia etc. ego pariter damno, re-
jicio et anathematiso. Azt pedig már fölebb idéztem", 
teszi hozzá Kenézy, „hogy a' b i b l i a o l v a s á s is a' 
t r i e n t i z s i n a t ' t i l a l m a i k ö z t v a n . " 'S ez azután 
ok ! Kenézy ur már ,fölebb idézte', tehát annak ellent 
mondani nem szabad, hogy az 1564-d ik évi mart. 2 4 -
dikén, pápai tekintélylyel kiadott,Index' szabályai (mely-
lyek egyébiránt a' sz.-irás' olvasását nem is tiltják) az 
í 563-dikidec. 4 - d i k é n b e v é g z e t t tridenti zsinat'„ti-
lalmai közt" vannak! A' tiltott könyvek'lajstromát ille-

tőleg, hozott ugyan a' tridenti zsinat határozatot, midőn 
ez ügyet e l m e l l ő z n i , 's a' pápára hagyni határozá: 
de hogy a' biblia-olvasásra tilalmat vetett volna, arról 
ugyan az idézett zsinati rendeletben, egyetlen szóval 
sem tétetik emlités ; hanem a' sz.-irás olvasásának aján-
lása felől, ,de instituenda lectione sacrae Scripturae' 
(Sess. V. De Reform.) igen. 

M é g n é h á n y szó 
a' papi sz. gyakorlatok felől. 

Ismételve volt már szó emelve, még pedig ha-
talmas, e' nagybecsű lapok' hasábjain a' papi sz. gya-
korlatokat, szellemi újjászületésünknek ezen ,sine qua 
non'-ját illetőleg. Lelkes szavakban nyilvánult a' köz-
részvét iránta ; mikép ezt az ügy' szentsége igényié. 
'S mi nem tudjuk magunkkal elhitetni, hogy találkoz-
zék e' széles hazában pap , ki páratlan fönségü hiva-
tását, mint kell, fölfogván, a' már ismételve mondottak 
után, ha kellő figyelemmel olvasta, csak egy perczig 
is kételkedni tudna a' papi sz. gyakorlatok' szükséges 
vagy legalább üdves volta felől. Azért ennek tüzetes 
kimutatását ujonan megkísérteni, csaknem fölösleges 
munkának tarthatni... Mi oka tehát , szükségképen e 
kérdés támad az elmélkedőben, mi oka, hogy az oll> 
közös részvéttel fogadott eszme olly sokára létesíttetik? 
Hogy olly gyéren hallhatni az itt-ott alakulási stádiu-
mán levőről, egy-két örvendetes hangot9 Véleményünk 
szerint a' halasztás' oka, egyéb nehézségek' eddigi le 
nem győzetésén kivül, abban rejlik, hogy a' fiúi ke-
gyelettel tisztelt egyházi felsőbbség, és a' t. cz. alsóbb 
rendű papság, a' kezdést illetőleg, mindeddig egymás-
ra várakoztak; ez azt várva, hogy fölülről hangozzék 
le a' közohajtásnak léteit adó ,legyen'; az pedig, ne-
hogy bárkire is ráerőszakolni látszassék emez, ámbá-
tor legüdvesebb eszmét, bölcs tapintattal várva a' hir-
lapilag elhangzott lelkesült felszólalásokban nyilvánult 
közohajtásnak, hivatalos folyamodásokban nyilvánított 
fölterjesztését. És, csekély véleményünk szerint, igen 
bölcsen, igen eszélyesen. Mert valljon a'fölülről lehang-
zó fölszólitás, mig egyesek által mennyei szózatként 
üdvezeltetett volna, nem leendett-c némellyekre nézve 
némi kényszerítés' szinét viselő ; kik mind a' mellett, 
hogy elismerik a' papi sz. gyakorlatok' üdves voltát, 
még sem szomjúhozzák azokat leikök' mélyéből: itt is 
igazolván a' költőnek amaz ismeretes mondását : „vi-
deó meliora, proboque, détériora sequor." Mi pedig ugy 
óhajtanék ezen üdves eszmét közöttünk létrehozottnak 
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üdvezelhetni, hogy rajta a' kényszerítés-, 's felsőbbsé-
gi ráerőszakolásnak legkisebb színe, árnyéka se lenne 
észrevehető; mi annak létesülését a' közkívánat', és 
lelkesedés' szülötteként szeretnők látni. Ne is mondja 
senki, hogy hisz'eléggé nyilváníttatott már az irántai lel-
kesedés a'hirlapilag közzétett nyilvános fölszólalásokban: 
mivel azok még mindig csak egyes hangok voltak; az 
egyházi irodalom' néhány avatottaitól származók ; mig 
az összes papság' közohajtásának, a' mélyen tisztelt 
egyházi felsőbbséghez intézendő hivatalos fölirásban 
kellene nyilvánulnia. Mire nézve csekély véleményünk 
szerint csak ugy örvendhetünk, minél előbb a' papi sz. 
gyakorlatoknak, ha az évenkint tartatni szokott egy-
ház-kerületi gyűlésekben egy valaki bátorságot véve 
magának, mindannyi rokon érzelmű kebeleknek eddig 
bensőleg táplált forró óhajtását tolmácsolni, indítvány-
ba hozandja, hogy fiúi bizodalommal, s a' gyermek-
deden őszinte kebelből forrásozó legalázatosabb kére-
lemmel járuljon a' kerület a' megye' atyjához; fiúi hó-
dolattal kérvén őt, méltóztassék a' közohajtásnak, egy 
rövid ,legyen1 szóval léteit adni, s ez által a' kerületet, 
az annyira ohajtott papi sz. gyakorlatok'behozatalával 
kegyesen megörvendeztetni. Nem kell kisleiküleg visz-
szaijedni a' ne talán kisebbségben maradástól, 's még 
kevésbbé az ott föni meg nem hallgattatástól. Amat-
tól tartani okszerűtlen bizodalmatlanság lenne t. pap-
társaink' jó lelkületében, melly minden jót, minden üd-
vest kész érdemileg méltányolni; az utóbbi felől két-
kedni pedig szinte megbocsáthatlan bizodalmatlanság 
lenne a' mélyen tisztelt egyházi felsőbbség' atyai ke-
gyessége iránt, mellyel haladéktalanul szokta gyámo-
litni övéinek minden igazságos kérelmöket. Kerületünk' 
egyik gyűlésén, hogy szavaink' egy részének igazolásá-
ra példával szolgáljunk, megkísértetett a' fönebbi in-
dítványt, a' szép számmal jelen voltak' kegyes pártolá-
sába ajánlani : és hála a' Mennybelinek! az indítványo-
zó minden oldalról gyámolító jó szándékkal találkozván, 
sikerült, nem csak azt keresztül vinni, hogy kegyelmes 
atyánkat legalázatosb fiúi tisztelettel megkérjük, mi-
szerint kerületünket, a' többször említett papi sz. gya-
korlatok' minél előbbi behozatalával megörvendeztetni 
kegyesen méltóztassék; hanem hogy hason értelmű 
legalázatosabb folyamodás' nyújtására a' többi kerüle-
tek is lelkesen fölszólittassanak. 

Tovább, a mó lót illetőleg, hogy tudnillik mint 
lehetne az eszmét megtestesíteni, a' lelki-gyakorlatok-
nak életet adni, az e' pont körüli nehézségek is aka-

dályozván eddig az üdves eszmének ohajtott létesü-
lését : mi azt elhatározni, a' fiúi kegyelettel tisztelt egy-
házi felsőbbség' bölcseségére bízzuk, 's ohajtanók min-
denki által bízatni ; nem késleltetvén, a' miképeni léte-
sithetés fölötti vitázatok által, az ohajtott pillanatot, 
melly elébe annyi reményteljes kebel néz sovárogva. 
Mi legalább, mert nem érzünk keblünkben elég bátor-
ságot reményleni, hogy jelen körülményeink közt a' 
lelki-gyakorlatok olly tökéletes minőségben jöhessenek 
minél előbb létre, mint az érettök sóvárgó keblek óhaj -
tanák, meg a' bizonyosabb siker, a' szellemdusabb lel-
ki fölépülés kívánatossá tenné ,—mi mondjuk, nem ide-
genkednénk jelenleg a' kissé talán hiányos szerkeze-
tüeket is legforróbb öröm-érzettel fölkarolni. Ki csak 
azért késnék a 'sz . ügyet megszületési pontjára, erejéhez 
képest segélni, mert nincs kilátása, hogy a' külföld' si-
kerdus lelki-gyakorlatainak hasonmása jöhessen létre 
hazánkban ; mert nem tud találni egy Schlört, ki égi-
es lelkülettel lenne képes azokat vezetni: a' ki, mondjuk, 
ezen és hasonló tekintetekből idegenkednék a' papisz . 
gyakorlatok' üdves eszméjének minél előbbi megteste-
sülését sóvár kebellel óhajtók' táborához csatlakozni, 
az, legjobb szándéka mellett is, még sokáig késlelteti, 
közremunkálásának megtagadásával, szellemi újjászüle-
tésünk' hajnalának hasadtát. Az illy ,aut Caesar, aut, 
nihil' elvüek nem a' legjobb szolgálatot teszik a' szent 
ügynek. 

Ne tehát, t. cz. sorsosim! ne halasztgassuk to-
vább, (akár néma hallgatásunk által, akár mert ideá-
lunknak megfelelő lelki-gyakorlatokhoz reménységünk 
nincsen,) az üdves eszmének megtestesitését szívből 
óhajtani ; nem csak, de tehetségünk szerint arra te t t -
leg is közremunkálni. Könyörögjünk, szünet nélkül, és 
csüggedetlen bizodalommal könyörögjünk a' mennyei, 
és földi felsőbbség' szine előtt; s legyünk meggyőződ-
ve, fiúi bizodalmunk nem szégyenittetik meg, őszinte 
szívből fakadt igazságos kérelmünk nem marad telje-
sítetlenül. Bende József. 

B o l d o g s á g o s s z ű z M á r i a ' t e m p l o m a 
Székes-Fejérvárott, hajdan és most. 

(Folyt.) 
4 . §. Mátyás király' letűntével, hanyatlani k e z d e t t ^ 

szűz anya' templomának szerencse-csillaga is. Ulászló ugyan 
még egész pompával koronáztaték meg benne sept. 18-án 
1 490 -ben , mert ez emlékezetes ünnepélyre a'számos cseh 
és magyar főnemesség oliv fénynyel jelent meg, mintha a 
két országnak minden kincseit, mintegy vetélkedve akarták 
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volna ez alkalommal köz-szemléletre hozni. Az egyház' fő-
bemeneténél , régi kiváltságuknál fogva, a' budai és féjér-
vári polgárok őrködtek ; a király' fényes kísérete a' pré-
posti lakból indult ki a' sziiz anya' templomába ; mellyet ő 
maga feàetlen fővel, és leeresztett hajjal, Orbán egri, és 
Zsigmond pécsi püspökök közt követett. Előtte a' koronát 
Corvin János vitte ; kit ismét jobb oldalról a királyi pál-
czát vitt Báthory István, balról az arany almát tartott szent-
györgyi gróf környezének. Ezeket, a' béke' jelével, a' sze-
rémi püspök, és az apostoli kereszttel, az auraniai perjel 
válták föl. Most kivont karddal Kinizsi Pál, s a' hüvely-
be rejtett pallossal Gerébi Mátyás jövének ; az egészet 
pe lig a' főlovászmester, és Losonczy László, a' feje-
delmi zászlóval zárák be. A' szűz anya' temploma, Já-
nos váradi püspök' rendezése szerint, királyi fénynyel fo-
gadá fölséges vendégét. A' főurak közül mindenik' számára 
külön hely vala készítve; a' fölkenetendő Ulászlót pedig fe-
jedelmi pompával diszes trón várá. Az ünnepélyesen ki-
ékesitett főoltár fölött, az alkalomhoz illőleg, a' királyi koro-
na, pálcza, kivont kard és egyéb királyi diszjelek ragyogá-
nak ; előtte pedig, Hippolyt esztergomi érseknek gyermek-
kora miatt, az egybegyűlt egyházi rend' segédszolgálata 
mellett, a' koronázási szertartásokat Ozvald zágrábi főpap 
végzé. ') Alig koronáztaték meg azonban II. Ulászló Szé-
kes-Fejérváron, 's már ausztriai Miksa, a' magyar koroná-
hoz tartott jogait védendő, hatalmas seregével, ennek ka-
pui előtt állott. A' gazdag préda' reménye által lelkesített 
sváb gyalogság, a' különben is gyéren védett várost csak 
hamar bevette, és ott semmi szentet sem kiméivé, a' Bol-
dogasszony' templomáért harezoló papságot lemészárolva, 
ennek belsejébe rontott; a' hol Mátyás király' sírját fölke-
resvén, minekutána az idemenekültek közül is hármat le-
gyilkoltak volna, a', véleményök szerint roppant kincseket 
rejtő koporsó' feltöréséhez fogtak, mig a' többiek a' szen-
télyt, mint a' kikiáltott gazdag egyház' kincstárát kímélet-
lenül rombolni kezdék. Az előrelátó Domonkos prépost azon-
ban, a' duló csapat' szándékát gyanítva, az egyház' drága-
ságait magához véve, ezekkel magát a' templom legmaga-
sabb tornyába zárá ; miért is ezek, minden kutatatásuk'da-
czára is, a' nagyobb értékű kincsek közül, rabló vágyuk-
nak semmit föl nem áldozhatának. E' rettenetes pillanatok-
ban a' szűz Mária' templomát végpusztulás fenyegette; de 
a' fölötte tornyosuló veszélyt elháritá a' győztes Miksának 
szigorú rendelete, mellynél fogva a' templomok' rablását 
keményen eltiltva, 's a' tilalom' áthágóit példásan meg is 
büntetve, katonáit a szent helyeknek további dulásától visz-
szaijeszté. 2) Elfoglalván Miksa Fejérvárt, első gondja volt, 
a' fejedelmi emlékekkel gazdag szűz Mária' egyházát meg-
látogatni ; hol midőn Mátyás' sírjához ért volna , ki őtet 
csak kevés idővel előbb minden birtokaitól megfosztotta, a' 
koporsóját ékesítő királyi czimerek' szemléletére, és ezen 
sír-irat' olvastára : 

' ) Bonfin, Dec. IV. Lib. X. 
2) Bonfin, Dec . V. Lib. I. 

jCorvini brevis haec urna est, quem magna fatentur 
Fácta fuisse Deum>; fata fuisse hominem'; 

a' földi szerencse' változékonyságára emlékezve, mint Tu-
bero irja, vagy pedig a nagy fejedelem'elhunytát sajnálva, 
keservesen sírni kezdett. Példátlan mértékletességének és 
ezen egyház iránti tiszteletének szép jeleit adván az által, 
hogy a hatalmában volt roppant kincsek közül egy kisded 
arany kereszten kívül semmit mást magával nem vitt ; e 
csekélységet is , a' saját nemzetségének rávésett czimeré-
vel bizonyítva, családja' tulajdonának lenni állítván. 5) 

Az illy módon elfoglalt várost, Kinizsy Pál vitézsége 
által, csak hamar ismét visszanyeré a tehetetlen Ulászló ; 
elvesztvén azonban a' halál által, 1507-ben, az őtet min-
denben kormányzó nejét, Annát, c' csapás által annyira 
lesujtatott, hogy a haza' javával mit sem törődve, magát 
minden nyilvános Ügyektől végképen visszavonná. A' ki-
rályt veszedelmes egykedvüségéből fölébreszteni kívánó fő-
rendek, miután minden más próbák sikeretlenek valának, 
elhatározák maguk közt, a' csecsemős Lajost királylyá ko-
ronáztatni. E' fogás nem veszté hatását ; mivel alig esett 
e' hir tudtára Ulászlónak, 's álmodozásaiból mintegy uj élet-
re ébredve, gyász-ruháit bíborral váltván föl, a' kitűzött 
határnapra setét teremeibó'l, örömtől lángolóan sietett a' ko-
ronázási ünnepélyre, Fejérvárra. A' boldogasszony' templo-
ma , mint illy alkalommal mindig, fejedelmi módon kiéke-
sitve várta a' királyt ; ki miután megjelentével a' szokott 
esküt két éves fiáért ünnepélyesen elmondotta volna, ez 
Bakács Tamás érsek által, szokott módon, csakugyan meg is 
koronáztatott. A' szertartások' bevégeztével Ilelian Lajos, 
a' francziák' ékesen-szóló követe , szószékre lépve, az ujon 
koronáztatott csecsemős által, az országnak dicső jövendőt 
igért. 'S vajha, igy sóhajt föl Istvánffy, ezen, a' Mária tem-
plomában történt jóslatot az egek' Ura teljesedésbe is menni 
engedte volna. De hiában, a' sors' könyvébe az volt írva : 
hogy Lajos' vesztével, nekünk is vesznünk kell. 

Ulászló, viszontagsággal teljes élete' pályáját bevégez-
vén, elődeit követve, szinte e' fejedelmi egyházba temotke-
zék ; a' mint ezt a' koporsója fölött függött ércztábla bizo-
nyítja, melly a' törökökön győzedelmeskedett ausztriaiaktól 
Bécsbe vitetvén, a' császári könyvtárban mai napig is lát-
ható; illy fölirattal : „Anno Domini 1 5 1 6 . XIII. Mensis 
Mártii in Castro Budensi Ilora VII. Post meridiem obiit Se-
renissimus Uladislaus Casimiri 11. Poloniae Begis filius. Hun-
gáriáé , Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae Rex. Vixit annis 
LVIII. Dies XIII. et regnavit in llungaria viginti quinque, 
Mensibus V. Diebus XXIII. In Bohemia Annis XLV. Men. 
VI. Diebus XXIII. In ladula secunda Consors eius Anna." 
Másik oldalán pedig e' szavak olvashatók : „Martinus f De 
Prussia -J- fudit." 5) 

II. A' mohácsi csatától a' legújabb időkig. 
1. A' magyar nemzetnek szerencse-csillaga, melly 

Ulászló alatt mindinkább homályosulni kezdett, végképen 
s) Révay, Cent. 6. de Mon. R. II. 
4) Istvánffy, Lib. IV. 
5) Pray, Tom IV. p. 3 9 0 . in Annal. 
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elhunyt a' bus emlékű mohácsi csatával. Hazánknak véres 
fellegekkel borított egén századokig nem tündöklött az töb-
bé ; annyira, hogy a' hős magyar nemzetnek katholica hite, 
harczias dicsősége, és boldogabb jövendője, szerencsétlen 
II. Lajos királyával együtt, mintegy örökre sirba szállani 
látszott. A' jobb sorsra érdemes ifjú fejedelem' teste , a' 
mocsárból, mellyben az ütközet után halálát le ié , kikeres-
tetvén, eltakarítás végett Fejérvárra hozaték, 's a' préposti 
lakba helyezteték. Fülnyittatván a koporsó, a' benne fekvő 
test a' város' birájának megmutattaték, a' ki midőn az el-
hunytban egykori fejedelmére rá ismert volna, az ismét le-
záraték, és a' Boldogasszony' templomába történendő ün-
nepélyes eltemettetéséig, Horváth Márton'gondviselésére 
bízatott.6) Azonban az éltében szerencsétlen fejedelem' teste 
még halála után sem volt ment a' sors' kegyetlen üldözé-
sétől ; a' zavargós idők' bekövetkeztével ugyanis, az öz-
vegy királyné híveivel együtt elhagyván Magyarhont, a hát-
ramaradtak' elméi, az ujonan választandó király' gondjával 
annyira el valának foglalva, hogy két hónapok' lefolyásáig 
nem találkozók senki is, ki a' hazáért szerencsétlenül el-
hunyt fejedelemnek az utolsó tiszteletet megadni szorgosko-
dott volna, mindaddig, valamíg Zápolya, mint ujonan ki-
kiáltott fejedelem, Fejérváron meg nem jelent. 0 magát a' 
szűz anya' templomában ünnepélyesen megkoronáztatván, 
az ellenpárt'íigyelmét és szeretetét leginkább az által remény-
lé megnyerhetni, ha a' szerencsétlen Lajos' testének elhagyott 
sorsán könyörülve, azt ünnepélyesen eltakarittatja ; mit a 
koronázási szertartások' végezte előtt, csakugyan teljesített 
is. És csak igy juthatának végre, a' némileg még halála 
után is viszontagsággal küzdött boldogtalan Lajos királynak 
holt tetemei, rokonainak porai mellé, a' boldogságos szűz 
Mária' templomának falai közt.7) 

A' Zápolya-párton győzedelmeskedett Ferdinand, ma-
gát magyar ősi szokás szerint megkoronáztatandó, 1 5 2 7 -
dik évi ősz' közepén, fejedelmi fénytől környezetten jelent 
meg nejével Székes-Fejérvárott. Ez évi november' 3-dika 
volt azon nevezetes nap, melly a' magyar királyt, a' szűz 
Mária' templomában utolszor látá megkoronáztatni. A' haj-
nal' első sugarainak föltüntével, az ország' főrendei az ud-
vari palotában egybegyülekezve, a' királyi fénybe öltözött 
fejedelmet, ritka pompával a' közel fekvő Boldogasszony' 
templomába vezették; hol minekutána az egész kíséret a' 
főoltárhoz ért volna, a Szentléleknek segétségül hívása 
után, a' fülkenetendő uj király szent István' palástjába bur-
koltan, ideiglenes trónjára üitetteték. Most a' szent mise 
elkezdetett; melly midőn a' sz. leczkéig elmondatott volna, 
a' király, a' szokott eskünek ünnepélyes letevése végett, a' 
főpapok által ujolag a főloltár elébe vezetteték. Az esküt 
a' fölkenetés követé, mellynek bevégeztével Ferdinand térd-
re borulva,könyürgést rebegett az egek'Urához,saját- és egész 
nemzete' jóllétéért és boldogulásáért. Ezek után a' nyitrai 
püspök, véve a'koronát, ezt fejedelmének feje felé tartá, a' 

6) Litt. Surffy ad Iiroderic. apud Sommersberg, Script, rer. 
Siles. Tom. IL p. 394. 

7) Zermegh, apud Schwandtner. Tom. IL 

nádor pedig az egybegyűlt nemességhez fordulván, ezeket 
igy szolitá meg : ,Akarjátok-e Ferdinándot királyotoknak'/ 
Melly háromszor ismételt kérdésére a' nádornak, midőn a' 
roppant sokaság mindig hangosabban igenlő választ rival-
gott volna, az emiitett nyitrai püspök a' nemzet' szent ko-
ronáját Ferdinand' fejére bocsátá. E' cselekvényt a' nem-
zet' jelenlévő képviselőinek üdvezletei követék, mellyek-
nek bevégeztével, az uj fejedelemnek jobbjába a' királyi 
páleza, baljába az arany alma adaték, dereka pedig sz. Ist-
ván' kardjával övezteték körül, s igy minden királyi diszjelek-
kel fölékesítve, trónjára vezetteték vissza, mellyet a' sz. 
mise alatt többé el sem hagyott, kivéve, midőn az Ur' sz. 
testének vétele végett, a' főoltárhoz kelle mégegyszer já-
rulnia. Következő nap nem kevesebb pompával, mint a' 
király, koronáztaték meg ennek fölséges neje is, Anna. A' 
hajnal pirultával Anna királyné, egész udvari kiséretével, 
a' magyar koronát fején viselő férje' oldalán, szokott fény-
nyel tartá ünnepélyes bemenetét a' Boldogasszony'templo-
mába. Hol miután előbb minden világi ékességeket lerakott 
volna, férje és testvérje, az özvegy Mária királyné közt, le-
eresztett hajjal lépett a' főoltár elébe, a' koronát elfogadan-
dó. A' korona, mellyel fülékesitteték, nem volt ugyan a' 
nemzet' százados sz. koronája ; fejedelmi méltóságához il-
lőleg azonban oliv fényes készü!etü volt , hogy művésze-
ti alakja, és nagy értékű drága kövei által mindenki' csu-
csudálkozását vonná magára. 

Az uj fejedelmi pár a koronázási ünnepélyek' bevé-
geztével, megemlékezvén szerencsétlenül elhunyt rokonuk-, 
II. Lajosról, ennek özvegye' hozzájárultával, a' szűz anya' 
templomában, lelke' örök nyugalmáért olly nagyszerű gyász-
ünnepély t rendezének, minőt, az akkori irók szerint, em-
beri emlékezetet haladó idő óta nem látott a' magyar 
nép. Az egyház' közepén emelt, s fekete posztóval bevont 
gyász-ravatalt, hat száz égő viasz gyertyán kívül, az el-
hunytnak, fekete papirosra festett nemzetségi czimerei éke-
siték ; mellyek az egyház' falain és oszlopain is szerte föl-
függesztve, láthatók valának. A' gyászravatal' tetején állott 
a' fekete selyemmel bevont ideiglenes koporsó, melly fölött 
ismét az arany korona, alma, és királyi páleza tündöklé-
nek; mig végre az egészet e' fölírat környezé : ,Inclyto et 
Magnanimo Pannoniorum Bohemorumque Begi, Ludovico 
L'ladislai Filio. Qui pro Religione ac Patria adversus imma-
nissimos Turcas, acie decertans. Annos primum natus XX 
occubuit. lnvictus ac Potentiss. Rex Ferdinandus afíini Cha-
rissimo. Maria. Dulcissimo Coniugi. Anna Fratri amantissi-
mo. Moerentes. Pie. Inferias. Persolverunt. Anno ab obitu 
illius. Altero. Die XL Novemb. Gecidit vero Anno a Chri-
sto nato MDXXVI. Mense Augusto. Die Undetrigesimo.' 
A király, nejével, az özvegy királynéval 's az egész ud-
vari kísérettel, mély gyászba borultan volt jelen a' gyász-
istenitisztelet' előestéjén tartott ajtatosságon, ugy a rákö-
vetkező napon mondatott szent misén is ; mindnyájan a' 
legnagyobb részvéttel imádkozva az elhunyt' lelkének örök 
nyugodalmáért. 6) (Folyt köv.) Koller János. 

") Ursinus Velius. Lib. IL de Bello Pannon. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r hon. 
(Fejedelmi jótékonyság.) Özvegy császár- és királyné 

6 fölsége, az Ínséggel küzdő emberiség iránti jótékony haj-
lamánál fogva, rnult jul. hó' 29-dikén mélt. é s főtiszt, ocskói 
O c s k a y Antal ur-, kassai megyés püspök ő nagyságának 
5 0 0 p. forintot méltóztatott a' végre küldeni, hogy ezen 
pénzösszeg a' nevezett egyházi megye' körében éhséggel 
küzdő hegyi lakosok' fölsegélésére, valláskülönbség nélkül, 
fordittassék. Melly segedelmi pénznek, ő fölsége' magas kí-
vánságához képesti fölosztása azonnal megrendeltetett, 's 
az ezen segedelemben részesülőknek meghagyatott, hogy 
ő fölsége' boldog, hosszú életéért buzgón könyörögjenek. 

(Fővárosi tudósítás.) Országunk' főméit, herczeg-pri-
mása még aug. 28-dikán fővárosunkba érkezett, hogy itt 
tons. I s t v á n cs. kir. főherczeget, kit apostoli fejedelmünk 
a' magyar hon iránt viseltető kegyelmes atyai jóvoltának leg-
főbb jele, és záloga gyanánt, királyi hatalmának helytartójául 
adni méltóztatott, a' főméit, m. kir. helytartó-tanács élén, 
a' közbizodalom, szeretet és vonzódás' nyelvével, mint ezen 
országszerte ápolt érzelmeknek hü tolmácsa , üdvezelje. A' 
legfényesebb polgári örömünnep' leírását, mellyet az ünne-
pélyes tény, tudnillik ő cs. kir. fönségének magas hivatal-
foglalása előidézett , mint minket nem il letőt , másokra 
hagyván, egyedül azon egyházias és vallási hő érzelmek' 
kifejezésére veszünk ez úttal alkalmat, mellyek az ország' 
valamennyi buzgó lakóit eltöltik ; kik a' magas hivatalának 
átvételére közükbe érkezett föns. főherczegnek, a' Magas-
ságbelitó'l, a' minden jó kezdeménynek ohajtott sikert meg-
adó áldást, valamint szívből kívánni, ugy ajtatos imádsá-j 
gaikban az oltár zsámolyainál kérni is, egyik legszebb kö-
telességüknek ismerendik. 

(Megyei közlés.) Trencsénmegyéből, aug. 1 6 . A' honunk-
nak és jóllétének igaz barátjai által több izben kinyilatkoztatott 
amaz óhajtás, miszerint a' mérsékleti egyletek' alapitóinak 
eldarabolt erejét összepontositani, 's egy középponti társa-' 
ságot alapitni lehetne, folyó évi aug. 12-dikén végre csak-
ugyan teljesedésbe ment. Nt. II ö l e s e k György veszelei 
lelkipásztor ur, a' magyar egyház, és hon'legszentebb ügye-
inek mindenkor hő pártolója, a' nagyszombati érsekhelyet-
tességnek kikért engedelme- és helyeslésével, magához 
Nyitra megyébe,a' honi mértékletességi egyletek' valamennyi 
alapitóit meghívta; 's e' gyűlés' napjául aug. 12-dike lön 
kitűzve. Nevezett napon ennélfogva számosan megjelentek 
Veszelén, Trencsén, Nyitra, Poson, Pest, Nógrád, Gömör, 
Hont, Bars, Zólyom, Liptó 's Árva vármegyékből ; a' fön-
tisztelt meghívó ur mindnyájokat kitűnő barátság- és szí-
vességgel fogadván. Mindenek előtt kis előleges értekezés 
tartatván, meghatároztattak a' pontok, mellyek körül a gyű-
lésben a' tanácskozások folynának ; mellynek végeztével 

Z. I. elnök mindnyájunkat a' szentegyházba hívott meg, hol 
is a' Szentlélek' segitségül-hivásával kis mise tartatott ; 
melly alatt a' tanuló ifjúság, mint átalánosan a' mértékle-
tességi egylet' tagjaiból álló, az ünnepélyes alkalomhoz na-
gyon is illő énekeket zengett. Sz. mise után a' plébániába 
tértünk vissza, hol a' közgyűlés azonnal megkezdetett : a' 
tanuló ifjúság Z. I. urat, mint a mértékletességi egyletnek, 
Magyarországbani legelső alapitóját, előbb egy koszorú' át-
nyujtásával tisztelvén meg. Ez ülésben az elnökségre Z. 1. 
ur, a' jegyzői hivatalra pedig alulirt nsveztetett ki. Elnö-
künk' üdvezlő beszéde után, legelőször is a' nyelv iránt tá-
masztatott kérdés, mellyen a' jegyző-könyv vitessék : mit 
illetőleg, azon megjegyzésre, hogy a' mértékletességi ügy 
semmi diplomaticus szint sem viselve magán, nem is ki-
zárólagos tulajdona valamelly nemzetiségnek, minden lehe-
tő félreértések' elmellőzése végett, a' latin fogadtatott el 
jegyzőkönyvi nyelvül : mellyből meg lesz engedve, hitelesített 
tót fordítást is készíteni, és a' latint, ha kívántatni fog, más ha-
zai nyelvre is áttenni. A' társaság középponti nevezetet vett 
föl, melly Magyarhon' valamennyi mértékletességi egyletei-
nek alapitóit, minden vallás- és nemzetiségi különbség nél-
kül magába foglalja. Miért is ezennel fölhívjuk a' magyar-
honi mértékletességi egyesületeknek minden, bármilly nem-
zetiségű alapitóit, a' velünki egyesülésre. —- Hol lesz jövő 
évben e' középponti egyesületnek gyűlés-helye, még nem 
tudatik : a' társaság' szerkezete azonban. szabályaival 
együtt felsőbb helyre följelentendőnekhatároztatott: valamint 
végzésbe ment az i s , hogy jövő évi gyűlésig az igazgatók és 
alapítók, egyleteik' állapotja felől tudósítsák írásban a' kö-
zépponti egylet' elnökét, nt. Závodnyik István plébános urat. 
(Nagy-Divinán, Trencsén vármegyében.) Az egylet' pár-
tolására a' nagytnélt. és mélt. főpásztorok is alázattal meg 
fognak kéretni ; ugy szinte az országbeli minden hatóságok 
is arra, hogy az alső néposztálynak olly veszedelmessé vált 
pálinka' égetését megneheziteni, 's az országgyűlésre kül-
dendő követeiknek is, illy értelemben készült utasításokat 
adni ne terheltessenek... Ebéd után, mellynél minden sze-
szes ital mellőztével, csak viz használtatott, ismét folytat-
tatott a' gyűlés ; különösen a' fölött folyván a tanácskozá-
sok, hogy mint lehetne Magyarországban a' mértékletessé-
gi egyesületek' maradandóságát biztositani: melly tárgy azon-
ban, idő' rövidsége miatt nem merittethetvén ki, bővebb ki-
fejtés végett választmánynak adatott által, melly munkálko-
dásának eredményét a' jövő gyűlésen előterjeszsze. A' tár-
saság végre Mathew atyának is köszönő föliratot határoz-
ván Irlandba küldetni, este felé gyűlését bevégezte. Adja 
az ég, hogy fáradozásait fényes siker koronázza! *) 

Gerometta Jenő. 

*) N e m mulaszthatom el ez a lka lmat , hogy v isszaemlékezve 
a Veszelén látott- 's hallottakra, nt. Holcsek György plé-
bános ural föl ne kérjem, miszerint, valóban remek e lemi-
iskolájának pé ldás e l rendezésé t sz íveskednék nyomtatás-
ban is közleni. A' haza e' közlést köszönettel fogadná. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 



KATH. EGYHÁZI FOLYOIRAT. 

BUDAPESTEN, SEPT. 5 . 1847. 20. UJ FOLYAM' V. ÉVE. 

Megjelenik e' lap hetenkint egy-egy iven kétszer, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté 's a' hetenkint egyszer 
megjelenni szokott ,Egyházi literatúrai lap'-ért együtt, postán 5 frt. 2 0 kr., helyben 4 frt. p. Előfizethetni a' cs. kir. postahivata-
loknál , ugy a' szerkesztőségnél is , Budán a' várban , sz. György' térén , gr. Teleki-házban , 's Pesten Hartleben és Altenburger 

könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM : Lelki gyakorlatok Pécsett. II. — Boldogsá-
gos szűz Mária' temploma Székes-Fejérvárott, hajdan 
és most. (Folyt.) Koller János. 

L e l k i g y a k o r l a t o k P é c s e t t . *) 

Kedves barátom! Meg lévén róla győződve, hogy 
valamint ön, ugy lapjainak számos olvasói előtt is ked-
ves lesz némi rövid tudósítás azon lelkigyakorlatokról, 
a' mellyekrei meghívás a' ,Rel. és Nev.' által olly őszinte 
részvéttel fogadtatott, örömmel nyúlok tollamhoz, röviden 
megírandó azt, mit valamint ön, ugy becses lapjainak tisz-
telt olvasói előtt is, e'gyakorlatokra nézve, érdekkel bíró-
nak vélek. Jó püspökünk, ki sem fáradalmat, sem költsé-
get nem kiméi soha, midőn a' gondviselése alá bizott 
nyáj' javát előmozdíthatja, s ki átalában minden jó, 
szép és hasznos'legbuzgóbb, legtevékenyebb pártfogó-

jául hazaszerte olly igazán tiszteltetik, mind saját lel-
kének sugallatát, mind pedig IX. Pius pápánk' fölszó-
litását **) követvén, már régóta és komolyan gondolko-
dott a' szent gyakorlatoknak megyéjébeniminél hama-
rább leendő életbe-léptetéséről; 's e' végett tavai Grécz-
be is utazott: hol szerencsés lön, Dr. S c h l ö r Alajost, 
a' szent gyakorlatok' igazi mesterét és legbuzgóbb ter-
jesztőjét, számunkra vezérül 's példányul megnyerni; 
's hogy örömünk teljes legyen, főtiszt. B ü c h i n g e r , 
seckau-megyei kanonok és seminarium-igazgató ur is 
megígérte, hogy szeretett barátjával ő is eljövend hoz-

*) Egy, a' szerkesztőséghez intézett levélből. Szerk. 
**) O szentsége tudnillik első körlevelében ekkép irt a 

püspökökhez a sz. gyakorlatokról: „Cum vobis com-
pertum sit, ad ecclesiastici ordinis dignitatem etsan-
ctimoniam retinendam et conservandam pium spirit, 
exercitiorum institutum vei maxime conducere, pro 
cpiscopali vestro zelo tam salutare opus urgere, 
omnesque in sortem Domini vocatos monere, horta-
ri ne intermittatis, ut saepe in opportunum aliquem 
locum iisdem peragendis exercitiis secedant." 

MÁSODIK FÉLÉV. 

zánk, az ugy nevezett ,Consideratio'-kat tartandó. A' 
mit Ígértek, meg is tartották ; megjővén még szent 
István előtti napon Pécsre, Bécsen és Pesten át. Pes-
ten örömmel üdvezlé őket az ottani t. papság' több 
tagja, főpásztorunk' küldöttjével együtt; mint olly fér-
fiakat, kik a' magyar egyház' földébe is átültetendik 
azon csudaerejü növényt, melly másutt már terebélyes 
fává növekedvén föl, gyümölcstelt ágai alatt enyhet 
és kimagyarázhatlan lelki élveket áraszt számtalanokra. 
Midőn megérkeztek hozzánk, el vala már seminariu-
munk rendezve, mind a' gyakorlatokban résztvevők' el-
fogadására, mind pedig az ajtatosság' illő megtartására. 
A' kápolna különös gond- és csínnal ékesittetett föl; 
valamint a' folyosók is sajátlagos díszt nyertek a' szá-
mos szent képek által, mellyek közt a' sz en t-k e r e s z t -
ú t n a k püspökünk által Gréczből hozatott, 's olajban fes-
tett XIV. ábrázolata, mindenkit leginkább meghatott. 
Minden terem más-más szentnek pártfogásába volt ajánl-
va, kinek képével meg is jeleltetett; tőle nyervén el-
nevezését is, például: Conclave ad S. Ignatium Lojol.; 
Conclave ad S. Franciscum Borg., 'stb. Minden véd-
szentnek képe alatt, és másutt is, válogatott sz.-irási 
'stb. mondatok álltak, nagy betűkkel, csinosan írva. Je-
lesen a' följárásnál, hol a' keresztet hordozó Üdve itőz' 
képe függött, ez állott : „Ducam earn in solitudinem: et 
loquar ad cor eius." (Ose. 2 , 1 4 . ) Tovább : „Bonum est 
praestolari cum silentio salutare Dei.'' (Jerem. siralm. 
3 , 2 6 . ) „Loquere Domine, quia audit servus tuus." (i. 
Kir. 3, 9 . ) „Venite et revertamur ad Dominum: quia 
vivificabit nos post duos dies; in die tertia suscitabit, 
et vivemus in conspectu e ius ."(0se . 6 , 1 — 3 . ) Audi-
te et inclinate aurem vestram, et venite ad me, et vi-
vet anima vestra. (Zsolt. 7 7 , 1 . 6 8 , 3 3 . ) „Inveni, quem 
diligit anima mea , tenui eum, nec dimittam." (Ének. 
én.) „Meditabar in mandatis tuis, quae dilexi." (Zsolt. 
1 1 8 , 4 2 . ) „Quanto frequentius quis orat, tanto fiet ei 
oratio delectabilior et efficacior, et quanto rarius , tanto 
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insipidior et taediosior." (Sz. Bonav.) „Bone Jesu, inve-
niam te feliciter, adhaeream tibi inseparabiliter, posside-
a m t e aeternaliter. " (Sz. Anselm.) A' kápolna' ajtaja fö-
lött: „In atriis domusDei nos t r i . . . extollite manus ve -
strasinSancta, etbenedicite Dominum. "(Zsolt. 1 3 3 , 1 — 
2 . ) „AdorateDominum in atriosanctoeius."(Zsolt. 2 8 , 2 . ) 
„Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animae 
meae." (isai. 1 8 , 1 5 . ) Minden conclave függönyök-
kel ellátott, deszka-cellákra volt fölosztva; minden cel-
lában ágy, szék és asztalka lévén, válogatott asceticus 
könyvvel helyezve. Azon fölül a' folyosókon is min-
den ablakfülkében asztal és szék állott, azok' számára, 
kiknek hely a' conclavékban nem jutott. Még ajándékot 
is hozott Schlör magával mindenikünknek, és pedig 
igen becseset, az e' czimü könyvecskében : ,Speculum 
Cleri, quod in sacris praecipue exercitiis et alias utili-
ter adhiberi potest. Concinnavit ex S. Scripturae, Pa-
trum ecclesiae, synodorumque effatis Aloysius Schlör, 
SS. Theol. doctor et Seminarii clericorum Graecensis 
páter spirituális. Graecii, 1 8 4 7 . ' (60.1.) Rövid fogla-
latja ez : ,Dignitas sacerdotalis. Obligatio ad perfectio-
nem. Gravitas peccatorum sacerdotis ;' azután: ,Praeci-
puae virtutes sacerdotales : Fides, Obedientia, Castitas, 
cum virtutibus subsidiariis' 'stb. Tovább: ,Praecipua mu-
nera sacerdotalia : Sacrif. missae, Confessionale', 'stb. 
,Adminicula pietatis. Selectae SS. Patrum sententiae.' 
Schlör e' jeles könyvecskét különösen számunkra 
irta.*5) Kezdődtek pedig gyakorlataink aug. 23-dikán, 
azaz : hétfőn, délutáni 5 órakor. A' megyebeli papság-
nak meghagyatott, hogy csak e' délután, és pedig egye-
nesen a' seminariumba jöjjön, mi meg is történt ; hol 
azonnal mindenki csendben elfoglalta kimutatott cellá-
ját, készülendő a' sz. gyakorlatok' kezdetéhez. Öt óra-
kor 1 0 6 - a n : , : 4 ) jelentünk meg, karingben, a' főpászto-

*5) E' ritka becsű munkácska nagy nyereség ránk néz-
ve; miután épen nálunk olly igen ritkán jön ki sajtó 
alól asceticus munka. Óh, e' tekintetben jobb volt és 
boldogabb a' régi idő ; midőn főképen a' hires nagy-
szombati nyomdában, olly számos asceticus munka 
jelent meg : 's midőn évenkint csaknem minden me-
gyében és nagyobb kolostorban kinyomattak a' theol. 
thesisek, (asserta) 'stb., s ezekhez kapcsolva egy-egy 
válogatott jeles munka is. Ezekben vajmi jó volna a' 
régihez visszatérni ; nem azért ugyan, mivel régi, 
hanem azért, mivel e' szokás jó és dicséretes volt. 
Ebben hátra vagyunk! 

*4) Más megyebeli pap 8 volt köztünk, és egy cister-
cita rendű. Főtiszt, káptalanunk példányunk volt a' 

runk' szobája melletti teremben, és buzgó püspökünk 
azonnal élünkre állott, 's a' megváltásnak szent jelét 
hordozva kezében, a' kápolnába vezetett bennünket. 
Útközben a' .Miserere' zsoltárt mondottuk el. A' ká-
polnában kitett szentség előtt mindenekelőtt a' Szent-
lelket hivtuk segitségül; 's miután a' ,Jesu! dulcis me-
moria,'szivreható énekből néhány verset elénekeltünk, 
maga főpásztorunk lépett a' szószékre, 's ott atyai szi-
vének mélyéből ekkép szólt hozzánk : 

„Mundamini, qui fertis vasa Domini." (Is. 52, 11.) 

„Sit Nomen Domini benedictum in saecula ! Quia 
non de nostro cogitatu, aut mento, sed de ejus, qui in 
coelis est, munere venit, quod vox de sacra solitudine 
per ministros altaris annue expetenda, multum jam per-
sonans, mentem animumque nostrum pervaserit; ut de 
salute aliorum multum soliciti, nostrae etiam destinatio-
nis, propriae quoque vocationis, triduo adminus in anno, 
solicita cura tangamur, et voci Altissimi, nobis praeci-
pientis : „Mundamini, qui fertis vasa Domini," obse-
quamur. — Ita est Venerabiles Fratres, et Filii charis-
simi ! Causa impellens, finis ultimus triduanae solitudi-
nis huius est : ut nos, qui vasa Domini ferimus, imo 
ipsum Dominum manibus tractamus, mundemur ab omni 
inquinamento carnis, et mundano spiritu: dicente Aposto-
lo, „perficicntes sanctificationem" nostri „in timore Dei." 
(II. Cor. 7, 1 . ) Universa itaque nostra in sacro hoc re-
cessu, contentio sit oportet: ut spiritum Christi, spiri-
tum sacerdotii, qui est anima, et vita vocationis nostrae, 
innovemus in visceribus nostris; id est, ut induti novum 
hominem, fiamus sacerdotes pro nobis meliores, aliis 
utiliores, Deo digniores ; eo incessanter prae oculis ha-
bito, quod ex hominibus assumti, locati simus super 
mensam, plane candelabrum, ut non solum qua chri-
stiani, parem cum ilia turba, de qua delecti sumus, ob-
servandis legibus exhibeamus conatum, sed ut lucea-
mus omnibus, qui in domo, in Ecclesia Dei sunt. In 
hac itaque solitudine nos non ut christianos, sed ut mini-
stros Christi, ut sacerdotes, oportet innovare ; quoniam 
si non sumus laicis perfectiores, tunc sumus lapides 
sanctuario indigni, vix in atriis Domini applicabiles; vix 
sumus incipientes in schola Christi, magistri in Israel 
immerito compellati ; si vero sumus laicis vitiositate 
pares, confiteamur est necesse : nos in ovili Christi ad 
immundas oves referendas, et nullatenus boni pastoris 

buzgóság- és áhítatban ; püspökünk pedig — min-
denünk. 
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compellatione esse dignos. Quapropter primum et su-
per omnia in sacro hoc recessu, scopo SS. Exercitio-
rum spectato, internae innovationi, et quidem innova-
tion spiritus sacerdotalis incumbere debemus ; ut adeo 
etiam si alicui, praecordia sua pervestiganti, conscien-
tia teste, integrum esset gloriari : „Domine omnia haec" 
(ad quae scilicet christiani obligantur) „custodivi a ju-
ventute mea", non est tamen ei conquiescendum: sed ul-
tro cum juvene evangelico quaerendum : ,quid adhuc 
mihi deest? ' M i h i quippe, qui inter discipulos Domini 
relatus, ad sanctuarium immissus, inter Deum et ho-
mines positus sum; quid inquam mihi deest, qua tali, 
ut fidelis sacerdos inveniar? Addat nobis Fratres di-
lectissimi ! ad imperterrite in examine hoc proceden-
dum calcar, locata in Domino fidueia : quod sacerdo-
tibus, qui centum et ultra in hanc sanctam solitudinem 
concurrentibus, dedit velle, daturus sit et perficere, pro 
bona voluntate sua. ' Sed quis etiam quaeso, auderet 
nostrum de eo dubitare; qui in lege Domini instructi, 
perbene novimus, quod Pastor aeternus Dominus Je-
sus nonagintanovem justos relinquendo, unum pecca-
torem quaerere, et humeris impositum, ad gregem iu-
storum referre, se paratum edixerit ? ! Quis inquam du-
bitaret, ut veniat Dominus, et habitet in medio nostri, 
9 9 peccatores, quorum ego primus sum, inventurus, 
et mundatos ad Sancta Sanctorum reducturus ? ! Et haec 
illimitata fidueia, haec spes Christiana : quod ,Dominus 
daturus sit spiritum bonum petentibus se', nos sacro 
hoc triduo praeveniat et sequatur, animet et tueatur; 
per vices suspirando : ,Domine ! tu es spes mea ab 
uberibus matris meae'! 

Credo dilectissimi ! spem hanc tentationibus eo 
gravioribus quatiendam esse, quo mundi et sanguinis 
desideriis conformius, ac ad praecelsi status nostri exi-
gentiam viximus. Ast ,vade retro Satana,' dicamus cum 
Salvatore; et solemur nos: si sacerdotes, quorum ad-
miramur sanctitatem, in eodem mundo maligno, in quo 
ego peregrinor, iisdem et potentioribus illiciis ad pec-
candum expositi, primam impositione manuum adeptam 
sacerdotii gratiam conservare potuerunt, cur ego infe-
liciter amissam, auxilio coelesti adiutus, recuperare ne-
quirem? Sit potius Fratres! idmodi tentatoris, contra 
isthanc solitudinem repetita suggessio, evidenti indicio, 
indesinenti incitamento, quod renovatione animi, a 
strepitu mundi recessu, vere egeamus. Adeoque in id-
modi lucta constitute Fra ter ! die animae tuae : Deus 
praetendit mei innovationem, vult porrigere mergenti 

manum potentem; ego quoque volo auxilio eius fidere, 
et gratiae cooperari. Hac illimitata fidueia armati, in-
tima cum persvasione spectemus, et multum diligamus 
domum hanc venerandam; velut locum ilium, de quo 
Dominus per Oseam prophetam edixit: ,ducam earn', 
( scilicet peccatricem anirnam ; scilicet sacerdotem, 
ministerii su i ,e t temporalibus curis distentum,),ducam 
earn in solitudinem, et loquar ad cor eius.' Ita est, Fra-
tres dilectissimi ! Sit haec in oculis nostris ea solitudo, 
quam Psaltes Regius desiderio desideravit, exclamando: 
,Propter iniquitates cor meum conturbatum est in me; 
ideo dixi : quis dabit mihi pennas, sicut columbae, ut a 
strepitu mundi evolem et requiescam'? Et obtenta quasi 
requie subdit : ,Ecce elongavi fugiens, et mansi in so-
litudine.' Sit haec ea solitudo, quam plorans Jeremias, 
tamquam focum consolationis célébrât, dicens : ,Bonus . 
est Dominus animae quaerenti ilium; propterea sedebit 
solitaria et tacebit.' Sit haec solitudo, quam coelestis 
Magister noster multum commendavit, dum clauso 
ostio orandum esse Patrem praecepit, et sanctissimo 
suo exemplo, saepius dimissa turba, solitudinem peten-
do, 4 0 . diebus eremum incolendo, imo discipulos cu-
ra spirituali fessos, quo spiritualiter requiescerent, in 
desertum locum educendo, egregie firmavit. 

Crédité charissimi ! paratus essem a laudibus so-
litudinis spirituális cessare, si unquam audivissem pec-
catorem, in tumultu foraneo conversum, si legissem sa -
cerdotem in ministerio sacro languentem, etiam solici-
tudinibus curarum distentum, zelum reassumsisse, in 
clericali perfectione profecisse. Non, non exstitit talis 
sacerdos, dilectissimi ! En etiam ipse Princeps Aposto-
lorum Petrus , qua delinquens, exiit foras, recessit, et 
solitarius flevit amare. S. Jacobo Apostolo, assiduitas 
clauso ostio orandi tanto callo genua obduxerat, ut duritie 
cameli pellem praeferret. Etiam gloriosus ille Eccle-
siae doctor, divus Augustinus, tunc saltem valuit viam 
iniquitatis totus deserere, ut ipse Libr. Confess. VIII. 
confitetur, dum secessit remotius, et dilectum amicum 
quoque Alipium dereliquit, „Solitudo enim, ait ille, mi-
hi ad flendum pro peccatis, aptior suggerebatur." In 
solitudine audivit : „tolle, lege ;" in solitudine, excus-
so codice, legit: ,,non in comessationibus et impudi-
citiis, non in contentione et aemulatione; sed induimini 
Dominum Jesum Christum !" In solitudine exclamavit : 
, 0 beata solitudo ! ubi luce cordi meo infusa, omnes 
circa sinceram conversionem tenebrae diffugerunt. 'Ve-
rum et nos ad solitudinem in libro Soliloquiorum (C. 3 0 . ) 
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per vices expetendam, provocat scribens : „Fuge o ho-
mo Dei, paululum occupationes tuas, et abscondere mo-
dicum a tumultu; abjice onerosas curas; intra incubicu-
lum ; exclude omnia praeter Deum ; et clauso ostio, 
loquere ei." Talia essem loquendo de S. Hieronymo 
presbytero, qui in vasta Syriae solitudine, contempla-
tioni coelestis beatitudinis deditus, quadriennium exegit; 
et en, quam multos, imo praecelsos sacrae eruditionis, 
et sanctitatis clericalis gradus superavit! Talia essem 
loquendo de S. Joanne Nep. presbytero, qui Bolesla-
viae, loco a gratiis Marianis percelebri, actis S. Exer-
citiis, arcani fidem martyrio consecravit. Talia essem 
loquendo de S. Francisco Sal., Vincentio a Paula, 
Carolo Borromaeo, et multis aliis, velut solitudinis an-
nuae rigidis observatoribus ; talia, super quosvis 
caeteros, de S. Ignatio Loj . , viro in meditando vere 
admirabili, et SS. Exercitiorum altero statore. Crédité 
dilectissimi ! tanlum in solitudine, quippe meditationibus 
et orationibus, quasi alis quibusdam levabimur in prae-
alta perfectionis Sacerdotalis scala; quo laicis plures, ut 
debemus, superemus gradus. Miramini, si imitari nequi-
veritis, Fratres ! S. Cajetanum presbyterum, qui quo-
tidiano ad plures horas producto recessu, earn attigit 
cum Deo coniunctionem : ut ex dolore animi, quod De-
um offendi videret, obierit, Addo his : numquid non 
tota nobis occinat, occidentem versus Ecclesia Christi, 
ut cleri eius, annue solitudinem petentis exempla sequa-
mur? Numquid Beatissimus Pater, summus Ecclesiae 
Pontifex, non idipsum prima sua apostolica voce incul-
cavit? Numquid Patres nostri in Synodo Quinque-Ec-
clesiensi, 1 7 4 4 . collecti, non id a nobis posteris depo-
scebant, dum quotidie plane, dimidium horae meditationi 
sacrae conseerandum imponebant? Quiserit itaque, qui 
utilitatem SS. Exercitiorum, velut tota retro antiquitate 
sacratam, experientia saeculorum probatam, sapientia 
Patrum limatam, omnium sacerdotum in spiritu Christi 
progredi contendentium sanctissima vita commendatam, 
non recognosceret, non praedicaret, et cum Psalte non 
exclamaret : ,Laetatus sum in his, quae dicta sunt mi-
hi. O beata solitudo' ! Ah Fratres dilectissimi ! si nomi-
nati, et milleni alii solitudine ad perfectionem sacerdo-
talem egebant, non egebimus nos? Et hoc nos dicere 
audebimus, qui a teneris in tepore quodam religioso 
educati, ad mundi amorem, et non Deitimorem format!, 
talari quoque vestiti, testante conscientia non parum 
maculati viximus?! Ah, non, non dicimus id Domine! 
Imo si id nobis angélus de Coelo annunciaverit, anathe-

ma sit! Agamus ergo dilectissimi ! gratias Domino Deo no-
stra, qui recessu hoc sacro, aperit nobis januam mise-
ricordiae, et ostendere vult, quid nos oporteat facere: 
ut renovati spiritu, omnino mundemur, qui ferimus vasa 
Domini! Tantumcharissimi! ingrediamur,et perseverc-
mus in hac s. solitudine, illimitata cum fiducia de su-
perno auxilio, et firmissimo gratiae coelesti cooperandi 
cum proposito. Implebuntur duo haec eo certius, quo 
nos intensius a mundo, a curis saeculi, et muneris no-
stri partibus, corpore non solum, sed mente, corde, co-
gitatu ipso sejunxerimus ; soli Deo, nec ujli alteri hoc 
triduo collocuti, solum quoque Dominum loquentem audi-
verimus. Eapropter ad quamvis dissipationem mentis a 
nobis depellendam, ponamus quinquesensibus externis 
ostia et seras, imprimis ori custodiam; per quae velut 
late patentes fenestras, inimica Spiritui Christi, animum 
impetunt, conversationem cum Deo turbánt, et dulces 
solitudinis fructus carpere, colligere morantur. ,Noverim 
me, noverim te Domine'! sit scutum inexpugnabile, in-
desinenter profanis cogitationibus opponendum. ,Vade 
retro Satana'; abi tu munde immunde: quia inalterabile 
propositum meum est, dies hos ex toto aversioni a te, 
et conversioni ad Deum consecrare; aberrationes, im-
primis sacerdotales, meditando die ac nocte, colligere, 
flendo expiare, et eas, posita ad radicem perversae vo-
luntatis, securi, resoluto animo resecare. Sed et aequis-
simum est, hos 3 — 4 dies unice sanctificationi meae, 
per colloquia cum solo Deo impendere, qui tot dies an-
norum, vanitatibus et nequitiis saeculi sacrando, mini-
sterium meum polluere parvi pendebam. Yolo itaque te 
excluso, munde immunde, vitatis etiam cordialibus ami-
corum colloquiis, solus cum solo Creatore, Redemtore 
et Sanctificatore meo conversari; volo silentium altissi-
mum, velut unicum ad id, ut anima mea in se redeat, 
medium, sanctissime observare. Volo consilia eorum in-
aestimabilium in Christo consacerdotum, quos Dominus 
annunciandi causa misericordiam suam, ad nos de longin-
quo misit, ut vocem Dei, me vocantis, audire, et tamquam 
unum necessarium, cum Genitrice Dei Maria, in corde 
conservare. Volo denique omnia praesentis solitudinis, 
seu animo ingrata, seu corpori molesta aut gravia, in 
&piritu poenitentiae suscipere, et in vindicationem deli-
ctorum meorum Patri coelesti offerre. Eia ergo anima 
mea, festina in sacram banc solitudinem, ut requiescas 
cum Maria ad pedes JESU ! Quia ,svavis est Dominus 
animae quaerenti ilium.' Dulcissima haec in sinu Jesu 
requies, erit super milliaauri etargenti; centies quasvis 
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molestias superatura, et perseverantiam tuam, anima 
mea ! jugi laetitia praemiatura ! Ah veni, veni anima 
mea, et noli timere; quia non eris solitaria in hac soli-
tudine ; sed, tantum velis, millia millium de iis ministra-
bunt, et manus arnicas porrigent tibi, quos sacraExer -
citia spiritu innovatos, ad aeterna gaudia subbmarunt. 
In fronte coelestis illius turbae stabit mitissimus JESUS, 
amabilis animae nostrae sponsus ; assistet Ei tua dul-
cissima Mater, quae et nostra misericordiae Mater est. 
Ah, sub tarn praecelsis ducibus, et in consortio tantae 
multitudinis angelorum et sanctorum, quam bonum erit 
nos hic esse, Fratres dilectisimi! Soiiludo haec referet 
aeternae quietis imaginem ! Eja ergo ordiamur charis-
simi, in Nomine sanctissimae et individuae Trinitatis ! — 
Et tu Pater, qui habitas in Coelis, benedicas nobis ! Vos 
denique mundamini, qui fertis vasa Domini ! Fiat ! Amen!" 

A' szónoklott püspök' helyét azonnal S c h l ö r fog-
laláel. Ki nem ismerné e' lapok'olvasói közül, legalább 
nevéről, vagy számos munkáinak egyike után, e' szent 
buzgalmu férfiút ; ki mint valódi apostol jött hozzánk ? 
Nem emlékeztet ugyan e' szerény és igénytelen pap az 
apostolok' fejedelmére, a 'heves Péterre; sem a' szóban 
páratlan hatalmú világapostolra: de igen is Nathanael-
re, 's a' szeretetnek tanítványára, Jánosra. Jesus amor 
meus'! Ez áll legújabb munkája' végén, nagy betűkkel; 
és e' három szó legjobban festi, jellemzi ő t , ki min-
dent Jézusért tesz. És e' férfiú ekkép kezdé hozzánk 
intézett beszédét : 

„Reverendissimi et admodum reverendi Domini ! Con-
sacerdotes venerabiles et amantissimi ! Ecce m e , quia 
vocastis me ! Ecce infirmum et vile instrumentum, quod 
ad dirigenda sacra exercitia, pietate Excellentissimi P rae -
sulis vestri, desiderantibus vobis donata, eligere voluit 
divina Providentia. Gratias ago Deo O. M., quem per 
intercessionem virginis Deiparae, inclytae Hungarorum 
Patronae, inde a pluribus annis suppliciter rogavi, ut 
regnum hoc Marianum Ignatianorum exercitiorum be -
neficio donare dignaretur; utpote quae ad resuscitan-
dam gratiam sacerdotii et confortandum spiritum eccle-
siasticum adeo efficacia inveniuntur. Gratias ago Deo, 
qui me miserum et infacundum, una cum amico meo 
dilectissimo ad vos misit, o fratres etconservi in Chri-
sto, ut vobis annuntiemus, quae sit voluntas Dei, san-
ctificationis vestrae. Venimusad vos, non ut extraneiet 
peregrini, sed ut concives mysticae Jerusalem, cui omnes 
adscripti sumus in sancta ecclesia catholica, non alios 

habente limites, quam fines orbis terrarum. Venimus ad 
vos, non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, 
sed in simplicitate illius fidei, quae vincit mundum; ut 
non evacuetur crux Christi, nec audeat aloriari omnis ' tj 

caro in conspectu Dei. Aggrediamur opus nostrum, di-
vina sufTulti ope, quam nunc demissis precibus implo-
ravimus. Nos enim quid valemus, nisi Spiritus S. gra-
tia adaperiat aures cordium vestrorum, quibus intendetis 
ad vocem charitatis nostrae ? Ecce os meum apertum 
est ad vos, dilatatum est cor meum. Testis mihi est 
Deus, in cuius conspectu sto, quomodo cupiam omnes 
vos in visceribus Jesu Christi. Crédité mihi, viri fratres, 
crédité cum S. Ambrosio dicenti : „Non praerogativam 
mihi scientiae vindico, aut vitae perfectae me esse fateor, 
cum de vita perfecta vos monebo; potius conservis meis, 
velut obediens servus, quod Ioquar ipse, vobiscum au-
diam. Sic utique et vestrae saluti, Deo favente consu-
lam, et meam adiuvabo: cum magisterium, quo dignatus 
fungor, me ipsum instituât in diseipulatum Christi. „Do-
cens (enim)aliquis, ait Clemens Alex., plus discit, et dicens 
saepe una audit cum iis, qui ipsum audiunt; unus est enim 
magister et eius qui dixit, et eius, qui audi t "—Jesus Chri-
stus crucif ixus.—Ne longiori prooemio tempusadeo pa r -
cum et pretiosum teram, ineipio statim primam Medi-
tationem de fine et meta hominis; cui velut tesseram 
praemitto verba Christi: „Multi sunt vocati pauci v e -
ro electi" És most elkezdé azokat tanítani, inteni, 
figyelmeztetni, kiknek kötelességük másokat inteni, t a -
nítani, figyelmeztetni; çs minél tovább, annál nagyobb 
figyelemmel hallgatta lelkesedett szavait mindenki. 
(Folyt, köv.) H. 

B o l d o g s á g o s s z ű z Mária ' t e m p l o m a 
Székes-Fejérvárott, hajdan és most. 

(Folyt.) 

2 . F e r d i n a n d , a' Z á p o l y á t ó l e l v e t t S z é k e s - F e j é r v á r ' 

b i r t o k á n a k n e m s o k á i g ö r v e n d h e t e ; m e r t a l ig j e l e n t e z 

m e g a' s e g e d e l m ü l h i v o t t török s e r e g g e l M a g y a r h o n b a n ; 

's a' f e n y e g e t é s e i t ő l m e g i j e d t F e j é r v á r t ö r v é n y e s u r á t ó l 

c s a k h a m a r e l p á r t o l v á n , m á r 1 5 3 9 - b e n , m i n t h a t a l m a s a b b -

nak, n e k i h ó d o l t . A' m a g y a r k irá lyok' ős i v á r o s á n a k b ir to -

k á b a n l é v é n Zápo lya , a n n á l i s inkább , m i v e l akkori p r é p o s t -

jában, Vára l lya i S z a n i s z l ó b a n , l e g h í v e b b barátjára talált , el-

h a t á r o z á m a g á t , i f jú m e n y a s s z o n y á t , a' k e v é s s e l e l ő b b n ő ü l 

m e g k é r t é s n y e r t I z a b e l l á t , a' l e n g y e l e k ' k irá lyának l e á n y á t , 

itt f o g a d n i , é s e z t i t t t ö r v é n y e s e n m e g i s k o r o n á z t a t n i . — 
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A' fejedelmi ünnepélyre roppant előkészületek tétettek, és 
a' menyasszony' elfogadására, a' városon kivül terülő sík-
ságon pompás sátorok is emeltettek; hova midőn a' koro-
názásra kitűzött nap' előestéjén Izabella, kíséretével meg-
érkezett, innen Zápolya' karján, átalános örvendezés és Ud-
vezlések közt, a' városba, más nap pedig a' Boldogasszony' 
templomába vezetteték; hol minekutána Zápolyával, a' há-
zasság' szentsége által, a' sirig öszvéköttetett volna, ősi 
szertartások' fényével Magyarország' királynéjává koronáz-
t a t o t t . 1 5 3 9 - d i k évi február' 23-dika volt azon, a' szűz 
anya' templomára nézve felejthetetlen nap, mellyen e' ko-
ronázási ünnepély véghezvitetett. Igen, felejthetetlen; mert 
ez volt az utolsó királyné, ki ez egyház' falai közt Magyar-
ország' asszonyává kenettetett ; 's ez volt az utolsó feje-
delmi ünnep, mellyben a' sz. István által alapított, és már 
hatodfél századon át virágzott templom részesülni szeren 
esés volt. Mert ámbátor, 1540 -ben, még egyszer összegyűl-
tek itt az ország' nagyjai, Zápolyának holt teteme körül, kit 
özvegye, mint magyar királyt, szinte eldődeihez kivánt te-
mettetni ; de ez már csak gyász-ünnepély vala, 's mintegy 
előjele azon szomorú időszaknak, melly e'városra, és világ-
szerte hires szentegyházára, rövid idő" multával bekövet-
kezék. Izabella, férjének elhunytával, lassankint minden ba-
rátjaitól elhagyatva, önnön és újonnan született gyermeke' 
védelmére, 's jogainak föntartására Solimanhoz folyamodott 
segélyért. Az álnok pogány az alkalmat használva, hatalmas 
seregével, legszebb ürügy alatt az ország' főbb erősségeit 
elfoglalván, Fejérvárnak irányzá lépteit. Fejérvár ekkor 
Barkóczy György' parancsnoksága alatt, Ferdinándnak hó-
dolt. Barkóczy, a' roppant török táborral szemben, kis-
ded csapatjával sokáig vitézileg oltalmazta a' gondjára 
bízott várost ; mig végre egy szerencsétlen kirohanásbóli 
visszatértekor a jancsároktól eléretve, feje és gyűrűkkel 
gazdag jobb keze levágatott, testének többi részei pedig a' 
bosszút szomjazó törököknek, szétmarczongolás végett, oda 
vettettek. 2) A' vezértelen várost könnyen elfoglaló Soli-
man, többi között a fejedelmi emlékekkel gazdag szűz Mária' 
templomát is meglátogatá, s mig mindenki azt hitte, hogy a' 
kincsvágyó pogány ezt, ellenséges kezekkel szentségtelenűl 
kizsákmányozva, minden benne talált drágaságokat káröröm-
mel viend magával, az épen ellenkezőleg cselekvék; mert 
minden ritkaságai közül egyedül az ide rejtett aczélos és 
kovás puska-nemüeket, mint előtte egészen ismeretlen öl-
döklő eszközöket vévén magához, minden más éksze-
reit érintetlenül hagyta. Azonban a' felbőszült pogányság' 
első dühétől illy formán megmenekült egyház, mind a' 
mellett is nem sokáig örvendhete már épségének, és fe-
jedelmi kincseinek ; mert Soliman' távoztával, mit en-
nek példátlan maga-mérséklése megkímélt, azt Achmet, Fe-
jérvárnak hátrahagyott parancsnoka, annál telhetetlenebb 

*) Zermegh, apud Schwandtner. T. II. 
a) Verantius, apud Kovachich, Script, minor. T. I.—Jovius, 
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kincsvágygyal kezdte rabolni; drágaékszereit önnön hasznára 
fordítván. Ez ugyan, szentségtelen merényének méltó dijját 
vette; mert, naponkint nevekedő kincsei miatt számtalan 
irigyei támadván, ezek közül egy budai kereskedő őtet So-
limannak, mint a' Boldogasszony' templomának kirablóját, 
csak hamar elárulta. A' váratlan hír' vételére bosszút for-
raló fejedelem az emiitett kereskedőt, mint fölhatalmazott-
ját, azonnal Fejérvárra küldé ; meghagyván egyszersmind 
neki: hogy a' dolgot szorosan megvisgálván, ennek valódi 
mibenléte felől küldjön fölvilágosítást Gonstantinápolyba. A' 
visgálat' eredményéből a' vád' alapossága, Achmetre nézve, 
bebizonyulván : ez nem csak minden elorzott drágaságok' 
visszaadására kényszeritteték, hanem e' mellett becsüle-
tétől és hivatalától is megfosztatva, minden kiséret nélkül, 
mintegy gonosztévő utasittaték hazájába vissza ; hol a' ha-
lálos szigorú büntetést csak az által Kerülheté e l , mert Ma-
homet' rokonságából eredett volt. 

Az Achmetet parancsnoki hivatalában fölváltó keres-
kedő azonban, nem hogy szelídebben bánt volna a' szűz 
anya' templomának kincseivel, telhetetlennek vélt elődjénél; 
hanem inkább azokat még kegyetlenebbül kezdé rombolni, 
és eltékozolni. Mert, mig amaz az egyház' kincstárának 
pusztításával megelégedék, az uj parancsnok nyerekedési 
szellemétől vezéreltetve, a' csendesen nyugvókhoz, a se-
tét sírboltokba is leszállott; 's nem elégülvén meg az itt 
talált koronákkal, királyi pálczákkal és egyéb királyi disz-
jelekkel, a' hamvadó testekről az utolsó aranylánczokat is 
leszaggatni, 's ujjaikról a drága kövekkel kirakott gyűrűket 
levonni nem irtózott. Sőt még mindezen utálatosságokat 
egy valódi pogány tettel akarván koronázni, Zápolya Já-
nos' enyészetnek indult testét is kivétetvén nyugodalmi he-
lyéről, azon ürügy alatt, mintha e' sírbolt csak valódi fe-
jedelmeket illetne, azt a' város' elöljárójának adá által ; ki 
azonban uránál könyörületesebb szívvel bírván, ezt ismét 
szent Mihály' templomában csendesen eltemettette.5) 

A' minden kincseitől és drágaságaitól illy módon meg-
fosztott templom, a' benne elkövetett rablások után, a'török' 
igáját hordozva, mint egy ékességeitől megfosztott menyasz-
szony, szomorúan állott mindaddig,valamíg Rudolf uralkodása 
alatt, 1 6 0 1 -ben, enyészetének végórája bekövetkezék. Budolf, 
a törököknek Magyarhonbóli kiűzésére VIII. Kelemen pápától 
és a' spanyoloktól seregeket nyervén, ezek' segedelmével Fe-
jérvár'ostromához fogott. Avárost 5 8 évig birt,'s ugyanazért 
magukat, már mint honosok, dühös elszántsággal védett törö-
kök, a' veszélyt főpontjára hágni szemlélvén, a' várost be-
vevőkön bosszút állandók, minden nevezetesebb épület alá 
lőport rakva, ezeket az ellentábor' berontásával levegőbe 
repiték. E' szomorú sorsra jutottak között volt a' Boldog-
asszony' temploma is; melly ez alkalommal, hollós Mátyás' 
kápolnáját kivéve, végképen elpusztulván, a' győztes ke-
resztényekkel egyedül füstölgő romjait láttathatá.4) 

3) Révay, de Monarch. R. H. Cent. VI. 
4) Istvánffy, Lib. 32. 
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Azonban a' lángok' martalékjává lett Fejérvár' bir-
tokán sem örvendhete sokáig a' pillanatra diadalmaskodott 
kereszténység; mert néhány hónapok' multával az ostrom, 
a' törökök' részéró'l ismét megujittatván, a' szerencsétó'l el-
hagyott császári sereg megvereték, s a' városból kiűzet-
vén, azt ismét a' pogányságnak kénytelenitteték átenged-
ni, annak egész 1 6 3 8 - i g tulajdona is maradván. A' meg-
rongált várost visszafoglaló törökök a' szétdúlt egyháznak 
sem kegyelmezvén, ennek emlékezetes köveit és sírboltjainak 
maradékait, a' vár' falainak kiegészítésére használák ; mely-
lyek azonban, végenyészet lévén, a' sors' könyvében, e' 
szentegyházra mondva, még ez utóbbi helyezetökben sem 
maradhatának sokáig békével ; mert a' törököket hazánk-
ból kiűzött b. e. Leopold, országlási elveinek Magyarhon 
legtöbb eró'sségeit, és ezek közt a' fejérvárit is föláldozván, 
ennek kész akarva lerongált falaival a' Boldogasszony' tem-
plomának utolsó emlékezetes kövei is, 1702 -ben , a' közel lé-
vő' mocsárokba temettettek.5) Minden, mi napjainkig belő-
lök fönmaradt, azon néhány régi kó'faragványokban közpon-
tosul , mellyek a' püspöki kert' bástyájába falazva láthatók, 
és azon gránitkő-oszlop' töredékeiben, mellyeken, Bonbardi 
szerint, a' szószék állott volt, 's mellyek jelenleg az emii-
tett kert' fasorozatának ékességéül szolgálnak. Egy ezen 
oszlopok közül, melly napjainkig eredeti épségében fönma-
radt, a' püspöki lak' udvarán sokáig használatlanul hevert, 
mig végre, legközelebbi időkben ujolag megfaragtatva, a 
téres vásár-piaczra viteték, hogy ennek közepén mint lám-
patartó díszelegve, messzeterjedő világával sokáig emlékez-
tesse még a' magyar nemzetet a' leélt jó világra, melly-
ben e' város' hajdani polgárai olly gyakran -részesülének. 
S igy pusztult elvégképen a' szűz Mária'tiszteletére emelt, 

világszerte hires fejedelmi egyház ; melly királyainkat szá-
zadokig trónra lépni és sirba szállani látta ; mellyet ezek, 
kincseikkel egymás közt vételkedve, a' pazarlásig halmoz-
tak ; 's mellyre, mint a' magyar fejedelmek' keresztény buz-
góságának nagyszerű emlékére, olly sokáig büszkék valá-
nak. A' százados mü, mellynek tökéletesítésén olly sok 
művészek fáradoztak, egy pillanat alatt, a' pogányság' dü-
hének áldozatává lön. Elpusztult, hasonlóan a' jerusalemi 
templomhoz, ugy hogy kő nem maradt kövön. Miért is az 
e' várost megpillantó vándor bátran kesereghet e' fölött is 
akképen, mint Jeremiás kesergett siralmaiban Jerusalem fö-
lött. ,Mert magánosan ül a' város, melly különben olly né-
pes vala; özvegygyé lön a' népek' asszonya, 's az orszá-
gok' királynéja adófizetővé. Elhányattak a'szent kövek min-
den utczák' kezdetén.' 

3 . §. A' Fejérvárról távozó törökök e' várost, melly-
nek 1 4 5 évig urai voltak, mind anyagilag, mind szellemi-
leg a' legromlottabb állapotban hagyták. Uralkodásuk ideje 
alatt az egykori buzgó kereszténységet, vad, tudatlan, és 

5) Istvánffy, Lib. 33. 
e) Az ezt illető kir. parancs a' Fejérvár megyei levéltárban ol-

vasható. 

minden vallás iránti buta közönyösségü nép váltá föl. 
Ugyanazon oltáron és zászlón, egymás mellett valának lát-
hatók, Krisztus és Mahomet' neveik; ugyanazon személy 
hivá segítségül, minden különbség nélkül, Jézust és Allahot; 
a' keresztény isteni tisztelet Mahomet'szertartásaival egészen 
összezavartaték ; a' keresztények töröknőket, a' törökök vi-
szont keresztényeket vettek feleségül; kik pogány férjeikhez, 
olly példátlan hűséggel ragaszkodának, hogy midőn a' csá-
szári rendelet megjelent volna, mellynek értelme szerint az 
illy vegyes-házasságokból származott, és tizennyolcz évet 
meghaladott gyermekeknek pogány atyjokat követhetni meg-
engedteték, a' keresztény származású anyáknak azonban, 
minden kis korú gyermekeikkel együtt a' magyar honbam 
visszamaradás parancsoltaték : az elfajult nők' legtöbbjei, 
készebbek voltak magukat elevenen megégettetni,mint sem az 
őket férjöktől elválasztó császári rendeletnek engedelmes-
kedni.7) A' dolgok' illy zavaros állapotjában,a' török uralom' 
ide^e alatt elszórva élt székesfejérvári káptalan' tagjai ma-
gukat ujolag alakitni kívánván, a' pogányok' távoztával, csak 
hamar Fejérvárra siettek. Az első, ki itt megjelent, Matu-
sek András, győri kanonok és fejérvári őrkanonok volt; ki 
a' káptalan régi jogait ujolag életbe léptetni kívánván, meg-
érkeztével Lajos Márton világi papot a' plébánia' kormány-
zására azonnal kinevezé, de ki e' hivatalát nem sokáig gya-
korolhatta; mivel azzal a' rövid idő múlva, 1690-ben, meg-
tért rendes prépost, Miller Ferencz, a' Jézus' szerzetebeli 
atyákat bizta volt meg. E' prépostot hivatalában fölváltó 
Barnabeis Bódog, súrlódásba jővén a' jezuitákkal, ezeket jo-
gaiktól megfosztani, 's a plébániát önnön személyében kor-
mányozni akarta. A' magukat megsértetteklil érzett szerze-
tesek az ország prímásához folyamodtak elégtételért. Kol-
lonich érsek nem csak a' jezuitákat megerősité hivataluk-
ban, kívánságukhoz képest; hanem a' városhoz irt levelé-
ben , ezt minden engedelmesség alól, mellyel a' prépostok 
iránt addig netalán viseltettek, végképen föloldozá, 's az 
addig káptalant illetett dézmát lefoglalván, ezt, mint az esz-
tergomi érsek' tulajdonát, csekély fizetésért a' városnak 
haszonbérben átengedte. — Megszakadván illy formán a' 
barátságos kötelék a' fejérvári káptalan és az esztergomi ér-
sek közt, bekövetkezék a' hétszázados testületnek azon 
nagyszerű halálos küzdelme, melly, 1695 - tő l fogva, nyolcz-
van éveken át, különösen a' híres Nesselrode grófi házból 
származott két utolsó prépostok alatt, a pápai és császá-
ri kormányok közremunkálásával, a' legnagyobb elkesere-
déssel folytattatott. Mig végre az országnak Posonban, 
1765"ben, egybegyűlt rendei a'megunt vitának véget akar-
ván vetni, ő fölségét, dicsőségen uralkodott Mária-Therezia 
királynénkat megkérék, hogy az élő fejérvári prépostnak és 
őrkanonoknak elhunytával vagy előmozdításával megszűnen-
dő káptalanra nézve, bölcs belátása szerint kegyesen intéz-

7) Istvánffy, edit. Colon. Knetter. p. 612. 
8) Michael Szvorényi, Amoen. Hung. Fase. V. Bővebben a' püs-

pöki levéltárban Fejérvárott. 
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keJni méltóztatnék.9) Melly kérését az ország' rendeinek, 
az utolsó gróf Nesselrode prépostot hivataláról leköszönte-
t5 nagy királyné, az egész haza' közörömére, az uj püs-
pökség' fölállításával bölcsen teljesítette, 1 7 7 7 - b e n . 

A társas-káptalannak illy módon történt letűntével, 
a' hires Boldogasszony templomának egykori létét egye-
dül hollós Mátyás' kápolnája hirdeté m é g ; melly a' köznép' 
nyelvén mai napig is vér-kápolnának neveztetik. 

Ez az ellenség' pusztító szellemével, 's az időnek min-
dent megemésztő elemeivel büszkén daczolva, az egyház é s 
káptalan pusztultával is sokáig tanúskodott a' szűz anya' 
templomának egykori fénye , és a'Hunyady-ház'halhatatlan 
d.csőségéről. Az ozmánok' távoztával visszatért prépostok, 
a' romba dőlt székes-egyháznak ezen egyetlen maradvá-
nyát kijavíttatván, az ország' prímásaival folytatott hosszú 
harezuk alatt mindenből kiszorittatva, itt végzék , régi ki-
váltságaik szerint, isteni-tiszteletöket. Az uj megyének első 
püspöke ezt, 1 7 7 7 - b e n , udvari kápolnájává alakítván ál-
tal , minden egyházi szertartásait, valamint a' német ajkú 
polgárság isteni tiszteletét is rendesen ebben gyakorlá, 
mindaddig, valamig 1 8 0 0 - b a n , Milassin püspök alatt, ma-
gyar fejedelmeink' ezen utolsó emlékének is örökre elenyész-
nie kellett. Ezen főpap a' különben is romlásnak indult ká-
polnát szétszedetvén, s köveit az uj püspöki lakhoz épít-
kezési anyagul fölhasználván, ezt a' szó' szoros értelmében 
semmivé tette. A' közepéről lefüggő gyűrűt tartott hollót, 
mint mondatik, az épület' elbontásának alkalmával itt ke-
resztülutazott Radvány András, Csanádi kanonok vitte ma-
gával ; kinek halálával az is hova lett l égyen , senki sem 
tudja. 1 ) És igy enyészett el e' városban, minden irántai 
részvét nélkül, ez utolsó nemzeti emlék is, annyira, hogy 
mai napon, az egykori világszerte hires egyházból, és kivált-
ságos káptalanából, helyén és nevén kivül, alig vagyunk már 
képesek más történeti emléket előmutatni ; ha csak illyek-
kel talán a' posoni káptalan nem bir, hova történeti kútfő-
ink szerint, a' mohácsi csata után, a' székes-fejérvári káp-
talannak pecsétnyomóival, jegyzőkönyveivel és levéltárával, 
a' székes-egyháznak némelly ékszerei és diszöltönyei is, a 
közeledő ellenség elől szállíttattak, honnan ezek soha töb-
bé vissza nem tértek. u ) 

A' fejérvári megyét jelenleg kormányzó érdemteljes 
főpásztor,mélt. b. B a r k ó c z y László ur, székfoglalása' 
kezdetével , a' püspöki lak környékén mindeddig hiány-
zott iható viz' fogyatkozásából eredett bajokon segitni akar-
ván, 1 8 3 8 - b a n , palotája udvarán egy költséges artézi ku-
tat fúratott. A sikerült műnek jótékonyságát azonban a' vá-
ros' népével meg akarván osztani, a'fölösleges víznek köz-
használatul az útszára leendő kifolyatására, egy czélirányos 
földalatti csatorna ásatásához fogott. Az e' csatornán dol-

9) 1765. Art. 10. in Corp. J. H. 
, 0 ) Lásd bővebben a' püspöki levéltárt. 
" ) Uévay, d j Monarch. R. H. Cent. VI. 

gozó munkások, egészen véletlenül, több koporsókra akad-
tak, mellyek egykor az e' helyen állott Boldogasszony' tem-
plomának sírboltjában álltak. Négyben ezek közül, mellyek 
egymás mellé valának helyezve, a' csontvázakon kivül sem-
mi különös nem találtatott; kivévén, hogy az egyik kopo-
nyának szemüregeibe erős érczcs zsinór vala húzva, vilá-
gos jeleül annak, hogy e' sirok körül, a' bennek nyugvó 
testeknek elenyészte után, már emberi kéz működött, melly 
által alkalmasint ki is raboltattak. Ezektől távolabb, mintegy 
rejtekhelyen, e g y , az előbbieknél sokkal érdekesebb ötö-
dik koporsó fedeztetett föl. Ennek rendetlenül összeállí-
tott kövei között egy, hajdan gazdag férfiúnak maradványai 
nyugodhattak. A' csontváz, valamint az ezt környező kö-
vek, arany szálakkal valának fedve ; mellyek az egykori ru-
ha-anyagba s z ő v e , ennek enyésztével időnkig épségben 
fönmaradtak. A' nagyából összeszedett foszlányok egybe-
olvasztva, körül-belül tizennégy aranynyí nehézséggel bír-
tak. Az elhunyt' köntösét ékesített gombok és lánczocskák 
tiszta aranyból valának; mellyek, a' csontváznak mutató uj-
ján díszelgett gyűrűvel együtt, a' püspök ur által, bold, fő-
herczeg József nádornak küldetének Budára ; ki ezeket is-
mét, alkalmasint az általa kedvelt muzeumnak ajándékozta. 
Az öt aranyat nyomó gyűrűnek vöröses kövében híg anyag 
játszadozott; mit némellyek méregnek lenni véltek, mellyel a 
régi hitetlenek, utolsó szükségökben magukat kivégezni szok-
ták. Sajnos, hogy e' koporsóban rejtett csekély kincsekből, 
mig a' fölvigyázó észreveheté , már a' munkások is több 
részecskéket eltehetének; mellyeket azután kevés jutalom-
ért, elvesztegettek : minő többek közt egy hieroglyphekkel 
gazdag, csillag forma is: mellyet tőlük egy valaki megvá-
sárolván, nejének belőle pompás karpereczet készittete. Mi 
e' csontváznál legkülönösebbnek találtaték, az vala , hogy 
fej-koponyája hibázott ; a' honnan bátran következtethetni, 
hogy e' koporsó is kiraboltatott ugyan már egyszer; a'tol-
vaj azonban a' királyi pálczával, karddal, és a' koponyára 
erősen (?) ráillesztett koronával megelégedvén, sőt ez utóbbi-
val a' sírboltban vesződni sem akarván, és igy mindenestül 
magával vivén, a' koporsónak kisebbszerü ékszereit fölkutatni 
érdemesnek sem találta ; miért is ezek ott napjainkig érin-
tetlenül vesztegelhetének. — E' sírhelyek, a' holtakat ille-
tő szent nyugalom' tiszteletben tartása végett, ez alkalom-
mal tovább nem háborgattatának ; a' buzgó részvétteli em-
lék pedig, melly e' koporsók fölfedeztével a' város' népé-
nek sz ivében, őseinek világszerte hires temploma és kin-
csei iránt egy pillanatra mégegyszer föllángolt, ezeknek is-
méti betemettetésével ujolag kialudt, annyira, hogy rövid 
idő múlva nem csak a' szűz anya' templomát, királyi sír-
boltjaival és roppant kincsével együtt, leszünk kénytelenek 
a' semmiség' örvényétől elnyelettekül tudni , hanem azok-
nak végső emlékezetét is, az ifjú nemzedék' keheléből örök-
re száműzöttnek szomorúan tapasztalandjuk. (Vége köv. 

Koller János. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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Ú t b a i g a z í t á s o k 
a' ker. kath. hit' némelly ágazataira nézve. 

IV. 

A' tridenti zsinat, melly által Kenézy ur a' biblia-
olvasást eltiltottnak erősiti, csupán ennyit, és nem töb-
bet, határozott a' sz.-irások' hitelessége, tekintélye, ma-
gyarázása és olvasása körül. Mindenek előtt az ősi ha-
gyomány' utján szentekül vett könyvek' számát (Sess. 
IV. De canon. Scripturis.) meghatározva, az ó- és új-
szövetségi sz. könyveket egyforma tekintélyüeknek nyil-
vánította; („orthodoxorum Patrum exempla secuta, 
o m n e s libros tam veteris, quam novi testamenti, quum 
u t r i u s q u e unus Deus sit auc to r . . . p a r i p i e t a -
t i s a f f e c t u ac reverentia suscipit et veneratur;") 
's ezzel minden olly vétkes önkénynek útját elzárta, 
melly, Luther- és követőinek példája szerint, a' neki 
nem tetsző könyveket a' sz.-irások' számából kiszoríta-
ni vakmerősködik. Erre valamennyi sz. könyvek' ne-
veit elősorolván, átalában és különbség nélkül kimond-
ta : „Si quis autem libros ipsos i n t e g r o s cum omnibus 
suis partibus, prout in ecclesia catholica legi consue-
verunt, et in veteri vulgata latina editione habentur, 
pro sacris et canonicis non susceperit, . . . anathema 
sit." Mi által ismét egy roppant visszaélésnek vetett 
-hathatós gátot; annak tudnillik, mellyet a' protestán-
sok, a' sz. könyvek' egyes részeinek, mint nem hite-
lesek- és szenteknek, önkényes elvetésével, kezdettől 
fogva mai napig, a' sz. irások' hitelességének legna-
gyobb kárára gyakoroltak és gyakorolni nem szűnnek. 
Még ezzel tehát mit sem tön a' zsinat, mi a' sz.-irások' 
tekintélyének 's haszonnal olvasásának legkisebb csorbu-

MÁSODIK FÉLÉV. 

lására szolgált volna ; sőt inkább azoknak a' nem-katholi-
cusok által ostromolt hitelességét a' legdicséretesebb gon-
dossággal megvédte. Azonban a' sz. zsinat még többet is 
tön. Nehogy tudnillik a' nyomtatás' mesterségének föltalá-
lása után, száz meg száz kiadások- és fordításokban el-
terjesztett, 's épen azért egymástól sokban különböző 
kiadások által, a' hivek zavarba ejtessenek ; nem tud-
ván, hogy mellyiket tartsák már, az illy egymástól el-
ütő szövegek közül, valóban isteninek, és az igazság' 
lelkétől ihletettnek : minden alapos kétségek' elhárítá-
sára, szükségesnek találta, egyet kijelelni, mellyet, a' 
h i t - és e r k ö l c s i igazságokat illetőleg, (egyéb hibák 
nem lévén olly igen ártalmasok,)meg nem vesztegetettnek, 
és igy legbiztosabban használhatónak tudjanak. Hogy pe-
dig a' zsinat illyenül épen azon „ v e t u s v u l g a t a"-t , 
„ r é g i , k ö z ö n s é g e s , " az egyház' kezdetétől fog-

jva közhasználatban lévő,'s legtöbbek által é r t e t t kia-
dást nyilvánította : ezzel csak következetes voltának 
adá ujabb bizonyságát, 's a' ,quod semper, quod ubi-
que, quod ab omnibus' elvéhezi hü ragaszkodását ta-
núsította ; mellyet ha követni meg szűnt volna, ugy ,ka-
tholica', azaz : közönséges nevezetéről is kénytele-
nittetett volna lemondani. „Insuper eadem sacrosancta 
synodus, considerans, non parum utilitatis accedere pos-
se ecclesiae Dei, si ex omnibus latinis editionibus, quae 
circumferuntur, sacrorum librorum, quaenam pro au-
thentica habenda sit, innotescat : statuit et declarat, 

iul haec ipsa v e t u s et v u l g a t a editio, quae longo 
tot saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est, in 
publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus, 
et expositionibus pro authentica habeatur; et ut nemo 
illam reiieere quovis praetextu audeat vel praesumat;" 

I természetesen, nem az egyes grammaticai 's leírási hi-
jbákat szentesitvén meg ez által, minők valamint min-
I(len, ugy e' kiadásban is voltak 's maradhattak, ha-
nem egyedül és kizárólag annak hit- és erkölcsi igaz-

• sági tartalmát. Már pedig hogy ez csakugvan sértet-
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l e n , 's a m a ' „ve tus v u l g a t a " kiadás mindazt h ibá t la -

nul m a g á b a n foglalja, mi az isteni kinyilatkoztatás által 

i r á sba té te tve , korunkig f ö n m a r a d t : azt a ' prot . kriti-

oának szőrszálhasogató, s zázados kísérletei u tán, k é n y -

te len egy Thiersch is bevallani; a ' kathol ic ismus- és p r o -

tes tan t i smusró l ta r to t t fölolvasásainak egyikében őszintén 

meg i smerve , mikép a ' latin vulgata 's az eredet i (ezen, a ' 

s zázadok ' folytában szinte csak ugy megvál toz ta tha to t t , 

's ennél fogva a ' vu lga táná l alig h i te lesebb) szöveg 

közt lé tező ollyatén különbségek , mellyek a ' dogmat i -

c á r a n é z v e némi je lentőséggel birnának, „rendkívül r i t -

k á k ; " 's hogy a ' kath. egyháznak , övéit a ' . vu lga ta 'k i -

adáshoz i ragaszkodásra utasí tó rende le te , a ' sz .- i rás ' 

m a g y a r á z a t á n a k t udományos kimivelését anny i r a nem 

há t rá l t a t t a , hogy inkább, m é g „ l e g ú j a b b időben i s , az 

u j - s zöve t ség i szöveg ' kriticai visgálata körül t e t t l eg-

j e l e s e b b munká la tok ' több je i , k a t h o l i c u s hit tudósoktól 

s z á r m a z n a k , minő Hug L e o n h a r d és Scholz Ágoston; 

a ' nélkül, hogy az egyház , menny i r e előt tünk tudva 

van , e ' nyomozásaikban legkisebb akadályt is gördítet t 

volna e le jekbe ." ' ) 

Ha tá roz t a t ovább a ' zs inat , hogy: senki ,saját okos-

J) „Die Auffassung," mondja Thiersch, a' tridenti zsi-
natnak szóban levő 4-dik ülése, és az abban, a' sz.-
irásokat illetőleg hozott rendelete felől, ,,die Auffas-
sung des ganzen Beschlusses als eines nur discipli-
narischen (?), der den Forschungen Uber Geschichte 
der hebräischen und griechischen Texte keine Fes-
seln anlegen soll, wird durch die Gesch'chte der 
Wissenschaft im G r o s s e n und Ganzen bestätigt. 
Es gab eine Zeit, wo in dieser Hinsicht in der ka-
tholischen Kirche e i n e o h n e a l l e n V e r g l e i c h 
g r ö s s e r e F r e i h e i t u n d E i n s i c h t h e r r s c h t e , 
als in der protestantischen, w o s i e g e r a d e z u 
v ö l l i g a b g e s c h n i t t e n w a r . " ('S azért ő mégis 
sz.-Írásmagyarázati szabadsággal kérkedett!) „Undin 
n e u e r e r Zeit sind mehrere der a l l e r v e r d i e n s t -
v o l l s t e n Leistungen für Kritik des neutestamentli-
chen Textes von katholischen Theologen, wie Leon-
hard Hug und Augustin Scholz ausgegangen, ohne 
dass ihnen, so viel wir wissen die Kirche etwas in 
den Weg gelegt hätte. N u n s i n d a b e r o h n e -
h i n d i e j e n i g e n A b w e i c h u n g e n d e r V u l g a t a 
v o m G r u n d t e x t , w e l c h e für d i e D o g m a t i k 
e i n e B e d e u t u n g h a b e n , a u s s e r o r d e n t l i c h 
s e l t e n " (,Vorlesungen Uber Katholicismus und 
Protestantismus, von Heinrich W. J. Thiersch, Do-
ctor der Philosophie und Theologie, ordentl. Profes-
sor der Theologie an der Universität Marburg. Erlan-
gen, 1 8 4 6 . ' E r s t e Abth. S. 3 3 7 . Zwanzigste Vöries.) 

ságára támaszkodva , tulajdon értelmére csigázván a' 

sz.-irásokat, a' hit- é s erkölcsi dolgokban, „azon érte-

lem ellen, mellyet az anyaszentegyház elfogadott é s el-

fogad, miután egyedül őt illeti a' sz.-irások' igaz értel-

m e 's magyarázása felől határozni, vagy akár az atyák' 

e g y e z ő értelmezése ellen is, magyarázni ne merésze l -

je"; hogy: a' könyvnyomók a' sz.-Írásokat, az egyházi 

felsőbbség' engedelme nélkül, sokszor semmi, v a g y ál-

név alatt is , a' hívek' t évedésbe hozásával , kinyomni 

ezentúl ne bátorkodjanak; különösen pedig senki a ' s z . -

irás' szavait üres , hiábavaló, 's trágár beszédek' tár-

gyaiu l , aljas tréfákra, vagy pedig babonáskodásra for-

dítni ne vakmerősködjék. *) Ezt rendelte a'tridenti zsi-

2) „Praeterea ad coercenda petuiantia ingénia decernit. 
ut nemo, suae pruden'.iae innixus, in rebus fidei et 
morum, ad aedificationem doctrinae Christianae per-
tinentium, sacram scripturam ad suos sensus contor-
quens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet 
sancta mater ecclesia, cuius est judicarede vero sen-
su et interpretatione scripturarum sanctarum", (kü-
lönben k a t h o l i c a sem lehetvén; ha tudnillik min-
den egyes ember saját értelmét követhetné az ezen 
kútfőből merített, hit-és erkölcsi igazságokat illetőleg,) 
„aut etiam contra u n a n i m e m consensum Patrum", 
(mert a' mi i l l y egyező értelmezésen alapszik, az 
keresztényi változatlan hagyományul tekintendő; mely-
lyet a' ker.kath. egyház az i r o t t igével mindenkor 
hasonló erejűnek vallott,) „ipsam scripturam sacram 
interpretari audeat,etiam sí huiusmodi interpretationes 
nullo unquam tempore in lucem edendae forent... Sed 
et i m p r e s s o r i b u s modum in hac parte, ut par 
est, imponere volens, qui iam sine modo, hoc e s t , 
p u t a n t e s s i b i l i c e r e q u i c q u i d ü b e t , sine li-
centia superiorum ecclesiasticorum", (kik pedig, és 
nem a' konyvnyomók vagy árusok lőnek az ur Jézus-
tól az isteni kinyilatkoztatás, és az ezt tartalmazó 
kútfők őreiül rendelve,) „ipsos s. scripturae libros, et 
super illis annotationes et expositioncs quorumlibet 
indifferenter, saepe tacito, saepe etiam e m e n t i t o 
prelo, et quod gravius est, sine nomine auctoris im-
primunt", (e' körülményekre figyelmezzen Kenézy ur, 
és minden, a' kath. egyházat a' sz. irások olvasásá-
nak átalános eltiltásával vádoló társa. Illy visszaélé-
sek adának okot az ,Index' ama szabályainak, e' ve-
szedelmes időkbeni gyakorlatba-hozására : nein pedig 
a' szándék : magát a' meg nem vesztegetett sz.-irást, 
és ennek hü magyarázatát is, a'hívektől elfogni,) „alibi 
etiam impressos libros huiusmodi temere venalesha-
bent : decernit et statuit, ut posthac s. scriptura, po-
tissimum vero haec ipsa vetus et vulgata editio, quam 
emendatissime imprimatur",('s az illyennekbárki általi 
olvasását, meg az,Index' szabályai sem tiltották,)„nul-
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nat a' sz. könyvek felől kibocsátott rendeletében; de, 
mikép a' dolog' természete, is mutat ja , mindezzel nem 
a' sz.-irások' rendes használását akará gátolni, vagy csak 

lique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis 
libros de rebussacris s i n e n o m i n e a u c t o r i s , ne-
que illos in futurum vendere, aut etiam apud se re-
tinere, nisi primum examinati, probatique fuerint ab 
ordinario, sub poena anathematis.... Ipsa vero huius-
modi libi'orum probatio in scriptis detur, atque ideo 
in fronte libri, vel scripti vel impressi, authentice ap-
pareat, i d q u e t o t u m, hoc est et probatio et examen, 
g r a t i s fiat, ut probanda probentur et reprobentur 
improbanda. Post haec, temeritatem illam reprimere 
volens, qua ad profana quaeque convertuntur et tor-
quentur verba et sententiae s. scripturae, ad scur-
rilia scilicet, fabulosa, vana," ( s illyen, a'sz. igékkel 
tréfát üzőközmondásokkal'stb. ma is épen azok'körében 
talá kozunk leggyakrabban, kik a' sz.-Írásoknak szabad 
olvasása- és magyarázásával örökké dicsekesznek,).,adu-
lationes,dectractiones, s u p e r s t i t i o n e s impias et d i a-
b o l i c a s i n c a n t a t i o n e s , d i v i n a t i o n e s , s o r t e s , 
libellos etiam famosos":(ismét egy nagy ok,melly az egy-

r ' házat a sz.-Írásnak a nép'kezébei meggondolatlan- és 
különbség nélkül adásától méltán visszatartotta) „man-
dat et praecipit, ad tollendam huiusmodi irreveren-
tiam et contemptum, ne de caetero quisquam quo-
modolibet verba scripturae sacrae ad haec et similia 
audeat usurpare..." A: sz.-írásoknak valamint babonás 
jóslatok- és bübájosságra használása felől, ugy a' felől is 
számtalan szomorú adataink vannak, hogy az e sz. 
könyveket kellő tudomány és előismeretek nélkül for-
gató emberek, az életnek eme könyvéből csak halált 
és kárhozatot meritének. Mit már Staphilus emlit 
Schmidelin ellen, egy porosz festőről irva, ki saját leá-
nya ellen elkövetett borzasztó bűntettét, Loth'példá-
jára hivatkozva vélte mentegethetni, ez és az ehhez 
hasonló -irtózatos példák, sem nem olly ritkák és el-
szigetelten állók a' prot. országokban, mint némely-
lyek vélik, sem nem szorítkoznak egyedül és kizáró-
lag a' régibb időkre. Még 1844 -ben is illyesmit 
lehetett nyilvános hírlapokban olvashatni : „Witwell 
faluban, apr.8., Frost Vilmos nevű timár legény négy 
gyermekét, kiknek legidősbike csak öt éves volt, meg-
gyilkolá, a' négy öregebbnek fejét pőrölylyel zúzván 
szét, a1 legkisebbet pedig, egy tiz hetes leánykát víz-
zel töltött fazékba fulasztván. Midőn e' szörnyeteg 
börtönbe vitetnék, zsoltárokat énekelgete. Előbb me-
thodista p r é d i k á t o r , később a' revivalisták' fele-
kezetéhe? tért. Mindebből kitetszik, hogy ez iszo-
nyatra — Ábrahám' áldozatának nevezi — vallási 
ábránd birta." (Hírnök. 1 8 4 4 . 3 3 . sz. 1 9 1 . 1.) Ha-
sonló 's még borzasztóbb esetek' elbeszélését 1. töb-
bi között, Wessenbergnek, ,Ueber Schwärmerei etc. 
Heilbronn, 1 8 3 3 — 5 . ' czimü munkájában. 

legkevesebbé is megnehezitni ; hanem inkább arról kí-
vánt gondoskodni, hogy az üdves tanítások' ezen isteni 
kútfeje minden megvesztegetésektől menten 's megóva 
maradjon ; 's a' híveknek irántai tiszteletét se haszon-
keresés, sem eretneki rossz akarat, vagy elferditési t u -
datlanság, soha meg ne csökkentse : — mit a' sz. gyüle-
kezet csakugyan el is ért ; a' ker. kath. egyházat meg-
óva a' sz. könyvek' hitele, száma, tekintélye 's épsége 
ellen elkövetett ama' számnélküli sérelmek- és tiszte-
letlenségektől, mellyeknek azok a' protestáns felekeze-
teknél még mindig kitéve vannak, 's a' protestantis-
musnak önkényes magyarázatokra fölszabadító elve- 's 
gyakorlatának következtében, ezután is lesznek. De a 
tridenti zsinatnak ezen egész végzetében, a' sz.-irás-ol-
vasás ' e l t i l t á s a felől szó sincs; következőleg az ollyasmit 
mondónak, „hogy a' bibliaolvasás is a' trienti zsinat' 
tilalmai közt van", (,Prot. lap' 1 8 4 7 . 7 í)3.1.) ha száz-
szor hivatkozna is saját hamis állítására, mint „már fö-
lebb idéz"-ettre, igaza nincsen. A' tridenti zsinat ugyan az 
olvasást és sz.-irás-magyarázást illetőleg is (Sess. V. 
Decr. de Reform. Cap. I. De instituenda lectione s. scri-
pturae.) hozott határozatot, csakhogy nem Kenézy ur ' 
követelt értelmében. „Eadem SS. Synodus", mondatik 
e' végzésben, „piis summorum Pontificum et probato-
rum conciliorum constitutionibus inhaerens.. . ne coele-
stis ille s. librorum thesaurus, quem Spiritus Sanctus 
summa liberalitate hominibus tradidit, n e g l e c t u s ia-
r e a t : statuit et decrevit . . ." hogy a ' sz . - í rás-magyarázat , 
annak olvasásával egybekötve, minden, nemcsak fel-
sőbb tanító-intézeteknél, de a' közgymnasiumokban is 
gyakorlatba hozassék. „In Gymnasiis etiam publicis, ubi 
tam honorifica et c a e t e r o r u m o m n i u m m a x i m a 
n e c e s s a r i a lectio hactenus instituta non fuerit, reli-
giosissimorum principum ac rerum publicarum pietate 
et caritate, ad catholicae fidei defensionem et incremen-
tum, sanaeque doctrinae conservationem et propaga-
tionem instituatur, et ubi instituta foret, et negligere-
tur, restituatur." Ez nem eltiltása a' sz. írás-olvasásnak. 

I g é n y t e l e n párvona l . 

A' vallásszabadság' kikiáltott honában, hol az 1 8 3 0 -
dik évi juliusi forradalom a' törvény' kötelező ereje alól 
minden polgár' lelkismeretét és vallási meggyőződését 
fölszabadította, ez év' folyta alatt különös esemény adta 
magát elő; mellyre korunk' polgárai, nevezetesen azok, 
kik a' törvény és törvényes rend fölött őrködnek, lehe-
tetlen hogy ne figyeljenek. V i g n a u d Jakab , Limoges 
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megyei áldozó-pap és La-croix községi lelkész, bucsut 
vévén egyházi hivatalától, protestánssá lett , hogy — 
h á z a s s á g r a l é p h e s s e n . A' statusügyvéd ellenzé e' 
tettet, mint törvényellenest. V i g n a u d a'limoges-i tör -
vényszékhez folyarnodék. Feszült figyelemmel tekinte 
kiki a' dolog' kimenetelének elébe. Némellyek, hivat-
kozván Napoleon' egyik rendeletére, melly soha vissza 
nem vonatott , álliták, miszerint a' bontó akadály még 
azon esetre is fönmarad, ha a' pap protestantismusra 
tér által ; mások ellenben azt vélték, hogy : mivel a' 
nőtelenségi törvény az egyént, csak mint papot kötelezi, 
ha ez az lenni megszűnt, fol van minden további kö-
telezettségtől mentve, mint melly csak a'lelkismeret és 
egyház előtt birt erővel. A' törvényszék egyhangúlag 
azt határozá, hogy: a' k a t h . p a p n e m l é p h e t h á -
z a s s á g r a , m é g a k k o r s e m , h a h i v a t a l á t ó l b u -
c s u t v e s z . Vignaud a' fölebbvitel' utján óvást tön ez 
itélet ellen ; a' párisi főtörvényszék azonban f. évi mar -
tius hóban megerősité azt, és közerővel bíró határoza-
tot hoza, illy értelemben : „ A z e g y h á z i r e n d e k ' f ö l -
v é t e l e h á z a s s á g - b o n t ó a k a d á l y t v o n m a g a 
u t á n , m é g az o l ly p a p r a n é z v e is, ki h i v a t a l á -
r ó l l e m o n d v a , p r o t e s t a n t i s m u s r a t é r t á l t a l . " 
— 'S valóban a' vallás és lelkismeret' legszélesebb é r te -
lemben vett szabadsága sem jogosíthatja föl az egyes 
polgárt a' fönálló közönséges és országos törvényekkel 
ellenkező tettekre. Ezt a' legszabadabb (legalább an-
nak tartatni szokott) status, törvényesen mondá ki. 

Már ezek szerint legyen szabad igénytelen párvo-
nalt húzni, 's kérdeni: lehet-e honunkban az eltért 
papok' házasságát, mint törvényest elismerni ? Nem érin-
tem itt a' politicai okot, mellynél fogva h o n u n k b a n 
minden illy házasságnak tiltottnak kellene maradnia; egye-
dül csak törvényes szempontból telt és igen rövid ész-
revételre fogok szorítkozni. Honunkban más egyházi jog, 
nevezetesen a' házasságot illetőleg, nem létezik, mint az 
ugy nevezett canonicum. A' melly ország valamelly 
egyházat elismer, ismerje el annak törvényeit is ; kü-
lönben az egész elismerés anomalia. Magyarország a' 
canonicumot törvényesen elismeri, ugy annyira, hogy 
számos, főleg régibb törvényeink egyenesen egyházi ká-
nonokon alapulnak. A' papi nőtlenség, vagyis az egy-
házi-rend' fölvétele, mint bontó akadály, a'tridenti zsi-
nat' XXIV. ülésének 9-dik kánonában (De Sacr. Matr. ' 
világosan benfoglaltatik ; már pedig ezen zsinat' határo-
zatai honunkban érvényesek: mint ez az 1 6 2 9 - , 
1 6 3 2 - és 1 6 4 8 - d i k évi nemzeti zsinatok' határoza-

taiból is kitetszik, mellyek a' király és hon által soha 
meg nem semmisittettek. Sőt az egész kánon-i jog is o r -
szágos törvények által ismertetett el: arra többszöri hi-
vatkozások és utasítások történvén ; mint 1 4 5 8 : 9 . : 
1 5 5 3 : 2 2 . ; 1 5 6 3 : 2 7 . ' s tb .Ennél fogva az egyházi 
rendek' fölvétele által mindenki házasságbontó tö rvé -
nyes akadály alá esik, mellytől soha föl nem szabadul; 
mert habár ő bűnös elszakadásával hűtlenséget követ 
is el, és engedetlenné válik egyháza iránt , azért az 
egyház a' maga részéről soha le nem mondott azon jo -
gáról, miszerint engedelmességet követelhessen : mit t e -
end is azon esetben, ha a' bűnös megtérne. *") Az 
illy egyén tehát csak hitszegő, fogadást törő ; 's ké r -
dem: illő-e, hogy a' hon iily ünnepélyes fogadás-törést 
törvényesítsen?**) Ugy hiszem nem, és ez által a' lel-
kismeret' szabadságán legkisebb zsarnokságot sem 
gyakorol ; valamint nem gyakorol az által, hogy más 
bontó akadályokat is tüz ki, 's azok alá minden polgárt 
alávet ; és mint nem gyakorol az által, ha a' házassá-
got föl nem bonthatónak határozza. Ezen, általam ki-
mondott elv, honunkban nem uj divatú ; ezt tettleg m a -
gáévá tette a' mult hongyülés is. Ugyanis a' házassági 
törvényjavaslat körüli vitáknál arról lévén szó , hogy 
miután a' katholicusoknál a' házasság fölbonthatatlan, 
léphet-e kath. személy olly protestánssal házasságra, ki 
élő hitestársától vált e l ; és ha a' kath., protestáns hitre 
tér által, tartozik-e a' házasságban megmaradni, mellyre 
mint katholicus, tehát mint fölbonthatatlanra lépett: 
a' törvényhozás a' kath. elvet nem hagyta megsér-
tetni ! Az egyházi-rend' fölvétele hasonlóan szellemi 
házasság. Fölbonthatatlan tehát ez még akkor is, ha az 
illető személy, rendje iránt hütelenné válik. Ám tekintse 
tehát a' prot. egyház, saját elvei szerint, az olly h á -
zasságot érvényesnek egyházilag; de a' polgári tör -
vényhozás, ha következetes akar lenni, annak érvényes-
ségét és törvényes voltát el nem ismerheti; ő az olly 
házasságok' létesítését meg nem engedheti. Liszkay. 

*) Mit mindenkor, legalább is lehetségesnek kell, nem csak 
elvileg,hanem tapasztalás szerint is föltennünk. Szerk. 

**) 'S megengedheti-e a' polgári törvényhozás, hogy az 
illy kötelességfeledett egyházit, az őszinte bűnbánat 
egykor a' hitszegése által mélyen megsértett anya' kebe-
lébe visszavezetvén, mit a: status bizonyosan nem fog 
gátolni akarni, vakmerőn megkötött és törvénytelen-
nek ismert házasságával, a' meggyalázott születésü 
gyermekek és boldogtalan nők'számát, a' polgári tár-
saságnak mind anyagi, mind pedig és főképen morá-
lis kárára, nevelje? Szerk. 
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B o l d o g s á g o s s z ű z M á r i a ' t e m p l o m a 

Székes-Fejérvárott, hajdan és most. 1 

CVége.) 1 

III. Az uj székes-egyház' története. ! 
1. A' város' közepén emelkedő' dombon, azon he-

lyen, hol Fejérvárnak, a' szűz Mária' és sz. István' tiszte- i 
letére, ujabb időkben épült temploma áll, a' törökök' kiűze-
tésének alkalmával, még közönséges temetkező kert vala. A' 
temető" közepén egy, hajdan sz. Jakab tiszteletére emelt, 
de most már elhagyott rozzant kápolna állott ; mellyet a' 
bejött jezuiták, saját erszényökből kijavíttatván, elfoglaltak, 
és plebánia-templommá alakítottak által. Azonban ezen ká-
polna, kijavíttatása után is, a' hívek' számáhozi csekély te-
rületére nézve , az isteni-tisztelet' czélirányos tartására 
annyira alkalmatlan volt , hogy a' városi polgárság, bár-
mennyire el volt is szegényedve, egy ujabb- és tágasabb-
nak építésére látná magát kényszerítve. Ehhez, 1702-ben, 
a' császári parancs által különben is szétdulatni parancsolt 
várnak köveit használva, csakugyan hozzá is fogott. De alig 
állíttatott még föl a két nagyobbszerü torony az emiitett 
rozzant kápolna elébe, midőn az ország' nyugalmát újra 
fölháboritott Rákóczy-féle mozgalmak, az elméket e' sz. ügy-
től elvonva, az egész építkezésnek, közel 5 6 évre, ismét 
véget vetettek. Mig végre, 1758-ban, Buffler nevű, Jézus' 
szerzetebeli atya, megjelenvén Fejérváron, s az Isten' há-
zának példátlan elhagyatottságát látván, Nagy-pénteken és 
szombaton beszédet tartva az egybegyűlt néphez, ezt menny-
dörgő szavával az egykoron már megkezdett szentegyház-
nak folytatólagos építésére annyira fölbuzditá, hogy ezek 
a' munkához azonnal hozzá fogva, mindaddig nem nyugod-
tak, mig 1 0 évek' lefolyta alatt, a' jelenlegi székes-egyhá-
zat alapjából elő nem teremték. Mit az egyház' belsejében, 
a' karzat fölött olvasható következő fölirat is bizonyít: ,,Pie-
tas. Senatus. Populique. Alb. Deo. Optimo. Maximo. In Ho-
norem S. Stephani Primi Hung. Regis et Apostoli. E Fun-
damentis. Erexit Anno 1 7 6 8 . " 

Azon hírt és fényt azonban, mellynek jelenleg örvend 
ezen, a' városi polgárság' buzgósága által létre jött szent-
egyház, leginkább b. e. Mária-Therezia királynénk' azon ke-
gyes rendeletének köszönheti, melly szerint a' székes-fejér-
vári eltörlött, kiváltságos társas-káptalan'helyébe, 1 7 7 7 -
ben, püspököt, és püspöki káptalant nevezvén ki, e' városi 
egyházat székes-egyházzá emelni, és illő föntartására a' vá-
rosi dézmán kívül még 4 0 0 0 forint tőkepénzt is aján-
dékozni kegyeskedett. 

Ezen, mindenfelől épületekkel körülvett szentegyház, 
a' város közepén emelkedő dombon, száraz, egészséges he-
lyen áll. Hosszában 2 5 , szé'ességében pedig 1 3 ölet, és öt 
lábot számlál, llárom nagyszerű boltivezetre van osztályoz-
va , mellyeken az egész tető nyugszik. Szentélyével kelet-
nek fordul, homlokzatával pedig nyugotra néz. Homlokzatát 
ékesítő két szép magas tornya bádoggal van fedve, 's ara-
nyozott kereszttel ékcsitve. Hat harangjai közül fölötte ne-
vezetes, régiségére nézve kettő : mellyek' egyikét III. Béla, 

1195 -ben ajándékozta a' Fejérváron létezett, és sz. kereszt-
ről nevezett vitézi rendnek; egyszersmind a' Hedvig anyjától 
ugyanezen rend' számára tett alapítványokat külön okle-
vél által megerősítvén. E' harangnak százados történetét 
következő érdekes fölirata bizonyítja : ,MCXCV. VivereBela 
Dedit. MDXLV. Sed Sum Per Bella Sepulta. MDGGXXV. Eru-
ta Sub Carolo. MDGGGXXXI. Cholera Grassante Befusa. 
MDCCCXLV. Post Nova Fata Iterum Fernando RegeRevixi'. 
— A' feszületen kívül sz. László, sz. Imre és sz. Flórián' 
képeivel ékeskedik e' harang; és 1 3 0 0 fontot nyom. A' 
régiségre nézve nevezetes másik harang' fölirata pedig ez: 
Ambrus. Sebastianus de Dalmata Praeceptor Alb. 1 3 8 0 . 1 

Ki volt légyen ezen férfi, nem bizonyos. Némellyek sze-
rint a' keresztes vitéz-rendnek hasonnevű főnöke volt. Mind-
két oldalán a' boldogságos szűztől és sz. János evangélis-
tától környezett feszület látszik. E' harang, 1790-ben , ju-
nius 21-dikén, egy, hajdan jezuiták'birtokában volt kertben 
ásaték ki a' föld' gyomrából; súlya 4 1 7 font. A'többi négy 
mind ujabb koru. Többnyire e' város vagy székes-egyház 
önteté ; legnagyobbika 2 3 5 0 fontot nyom. 

A' templom' homlokzatát, a' két magas tornyon kívül, 
ékesítik még sz. István és sz. László királyok', valamint 
sz. Imre herczeg' szobrai ; mellyek alatt a' fó'bemenetel fö-
lött, Fejérvárnak függő vas rostélyos kapuval ellátott, há-
rom tornyot ábrázoló czimere látszik. — A kettős vas aj-
tókkal ellátott küszöbön belépő előtt ünnepélyesen terül el 
a' kölni kövekkel kirakott székes-egyház' belseje ; melly ez 
évben, a' mélt. püspök és káptalan' bőkezűsége által majd 
nem egészen kiujittatván, jelenleg Isten' házához illő fény-
ben ragyog. A' gazdag aranyozások és fényes márványza-
tok közt, mintegy mennyei jelenet tűnik föl a' főoltár' gyö-
nyörű képe: mellynek felső részén az álló kis Jézust ölé-
ben tartó szűz anya, mennyei karoktól környezve ábrázol-
tatik ; mig alsó részén, az oltár' lépcsőjére térdeplő sz. Ist-
ván király látszik, azon pillanatban, midőn bíbor vánkoson 
nyugvó koronáját, 's királyi pálezáját, egész nemzetével 
együtt a' szűz anya' oltalmába ajánlja. A' szent királyt, a' 
Boldogasszony' hajdani templomának mintáját, 's a' kath. 
egyház' főbb ágazatait tárgyazó szent edényeket tartó meny-
nyei szellemek környezik. A' kép' alsó sarkán pedig e' sza-
vak irvák : ,Vin. Fischer. P. MDCCLXXV.' Melly fölirat iga-
zolni látszik azon közvéleményt, melly szerint Mária-The-
rezia udvari festészével készíttetvén e' képet, e templom-
nak vele ajándékkép kedveskedék. E' pompás képet, melly 
fekete márványból készült, és aranyozásokkal diszes rámá-
ba van foglalva, fölülről a' szent keresztet és szűz Má-
ria' nevét ég felé ragadó angyalok, mindkét oldalról pedig 
vörösre márványzott, szinte gazdagon megaranyozott oszlop-
zat környezi ; mellyek közt sz. Erzsébet és sz. Therezia' 
pompás szobrai láthatók. 

A' most leirt fölséges kép előtt három lépcsőnyi ma-
gasságon emelkedik a fekete márvány főoltár, legújabb iz-
léssel alakított gömbölyded szent-tárával ; melly két imád-
kozó angyaltól és tűzben aranyozott hat bronz gyertyatar-

, I tótól környeztetik, mellyek egyenkint 1 5 0 v. frtnyi ér-
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tékkel birnak. A' fehérre márványozott, kék ereket játszó 
szent-tár' tetején a' megaranyozott evangeliumos könyv 
ragyog ; ezen pedig az Istennek báránya nyugszik. Alább 
a' szentségtartó melletti kettó's, szinte bronz gyertya-
tartók díszlenek; ezek alatt pedig csinos négy, fejér 
márványos és narancs-szín eres oszlopocskák közt a' szent-
tár' forgatható belsejének gyönyörű ajtaja tumk föl, melly, 
üregesen kivájva és tűzben aranyozott lemezzel bevonva, az 
egésznek ragyogó szint kölcsönöz. Ennek tükörfényében 
magasztosan veszi ki magát Szentpéterynek, e' nemben el-
só' művészünknek, 2 7 4 latot nyomó ezüst feszülete ; melly 
mind értékre, mind művészeti becsére nézve a' székes-
egyház' főkincsei közé tartozik, és azért jeles hazánkfiának 
maradandó emléke leend az utókornál. A főoltáron kivül 
diszesitik a' szentélyt a püspöki trón, bibor színével, 's 
a káptalanbeli uraknak aranyozásokkal diszes padjaik ; nem 
különben a' vörös márványból készült korlát, 's mindkét 
oldalon lévő sekrestyék' ajtó felei ; mellyek fölött az egész 
szentélyben köröskörül, vörös mezőben, egyházi főbb szer-
tartásaink' jelképei arany fényben díszlenek. 

A' sekrestyék fölött tágas karzatok terülnek el, mely-
lyekbe a füljárás két oldalról a' templom hajójából nyílik. 
Ezen ajtók' egyike fölött a' bal oldalon, emelkedik a' négy 
evangélistáknak aranyozott szobraiktól s egyéb, sok jelentő-
ségű evangelíumi képektől környezett szószék ; az átellen-
ben lévő másika fölött pedig egy fekete márvány tábla tün-
döklik, következő arany fölirattal : ,Maria Theresia Augusta 
Hungáriáé Regina etc. Authenticum Sancti Stephani Regis 
Cranium Auro Gemmisque Ditatum Pie Venerandum Ec-
clesiae Iluic Dono Dodit. Anno Incarnationis Dominicae 
MDCCLXXVII. Regni Sui Ilungarici XXXVI. Aetatis Suae LX.' 

Az egyház' boltiveit ékesítő remek fresco festmény 
Cymbal' müve ; ki ecsetje által gyönyörűen tünteté elé a 
középső iv' boltozatának egyik oldalán azon jelenetet, mi-
dőn sz. István a' fölállítandó püspökségekről az egyházi 's 
világi főrendekkel tanácskozván, az ezekről szóló oklevelet 
az illető főpapoknak átadja. Mig másik oldalról BuíTler, Jé-
zus' szerzetebeli atya tüntetik elő ; mint a' városi tanács-
csal, az ujabb időkben emelt székes-egyház' építéséről ér-
tekezik. Az egyház' hajóját képző két középső ivezetet 
négy mellék-oltár diszesiti, mellyek ujabb izlés szerint egé-
szen egyszerűen alakítva, sz. Imre, sz. László, sz. Anna és 
nep. sz. János' tiszteletére emelvék. 

A' szép nagy orgonával gazdag karzat alatt, mindkét 
oldalról rostélyos ajtókkal elzárt kápolnák léteznek, mely-
lyek egyike a' bold, szűz tiszteletének van szentelve, má-
sikában pedig az ujon épült székesegyháznak legdrágább 
kincse őriztetik, sz. István király' koponyájában, melly itt 
márványkő oltár fölött, aranyozott vas rostélyzat alatt, bi-
zonyos ünnepeket kivéve, mindenkor zár alatt tartatik. E' 
szent ereklyét Székes-Fejérvár Mária-Thereziának küszöni, 
ki országunk' e' hajdani fővárosát ki akarván tüntetni, eb-
ben nemcsak püspöki széket és káptalant alapított, hanem 
ezt, sz. István koponyájában egy olly ajándékkal is gazda-
gitá, mellynél, leirata' szavai szerint, kedvesebbel nem gon-

dolá megörvendeztethetni e' városnak hü polgárait. A 
sz. ereklyének belső értékét azonban, külső fény által még 
inkább nevelni akarván, egy fejedelmi ajándékhoz illő, 5 1 2 
lat nehézségű, gazdagon megaranyozott mellszobrot készitte-
te , s ennek fej-üregébe Batthyány József herczeg-primás 
által sz. István' koponyáját beleillesztetvén, ezt igy minde-
nestül adá által az e' végre Bécsbe idézett káptalani kül-
döttségnek; melly ezt, 1 7 7 8 . évi mart. 20-dikán, mégis 
hozta, 's egész ünnepélylyel a' székes-egyházba helyezte. 
Ilogy pedig a' sz. ereklye' hiteles eredetisége felől semmi 
kétség ne támadjon, átküldé egy úttal ennek előbbeni, 2 5 
lat nehézségű rámázatát i s ; mellynek egyik oldalán a tró-
non ülő, 's jobbjában királyi pálezát tartó sz. István király 
látszik, illy fölirattal: ,Caput S. Stephani Regis Hungáriáé.' 
A' másik oldalon ugyanezen sz. király ábrázoltatik, a' mint 
a' hold. szűz előtt térdelve, koronáját és fejedelmi diszje-
leit ennek fölajánlja, e' szavakkal : ,S. Maria I Ora Pro No-
b i s . ' — De nem egyedül e' szent ereklye az, mit Mária-
Thereziától emlékkép bir e' székes-egyház; a' nagy király-
né ugyanis Gizelának sz. István'hitvesének buzgóságát kö-
vetve, valamint ez Fejérvárnak, a' bold, szűz' tiszteletére 
emelt hajdani templomát kezeinek munkájával gazdagitá, 
ugy ő most ujonan épült székes-egyházát szinte tulajdon 
kezeivel hímzett, ezüst mezőben színes virágokat játszó egy-
házi diszöltönyökkel ajándékozá meg; mellyeket midőn sa-
ját nevével bélyegzetten a' székes-egyháznak örök emlé-
kül megküldött volna, a' megyének első püspöke Nagy Ig-
nácz, ezeket, mint a' nagy királynénak tizennyolez évi mun-
káját, mutatá be az egybegyűlt sokaságnak. 

Az illy kitűnő fejedelmi emlékekkel gazdag egyház, 
nagy alapitójának elhunyta óta, most már hetedik érdem-
teljes főpásztora, mélt. b. B a r k ó c z y László' kormánya 
alatt, minden terhesebb vésztől menten, szakadatlan virág-
zásnak örvend ; kinek és az egész nemes káptalannak buz-
gósága által, ez év' folyta alatt bensőleg egészen megujittat-
ván, mintegy poraiból újra emelkedett phoenix, hajdani fé-
nyét ismét visszanyerve, pompásan díszlik ; és diszleni fog 
még sokáig, ha a' változékony sors' könyvében kétes jö-
vendője fölött nincs máskép határozva. Koller János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 
(Egyházi ünnepély.) Mig honunk' meszsze távolából 

az egyházi öröm- ésbu-hirek egymást váltják föl vallási fo-
lyóiratunk' hasábjain, a' szentek' egyességét ekkép elősegít-
vén : azalatt honunk' fővárosával csak ritkán találkozunk ; 
holott, véleményünk szerint innen, úgymint nemcsak a' po-
liticai, hanem a' vallási élet' szivéből is, kellene mindan-
nak kisugároznia, mi a' magyar egyház' testére jótékony 
hatással lehet. Annál inkább örülünk tehát, hogy alkalmunk 
lön egy ünnepélyről irni, melly Leopoldvárosban, aug. hó' 
22-dikén ületett meg. Az ünnepély bármilly szerény kí-
vánt is lenni, nagy lön azon hatásnál fogva, mellyel bir 
minden katholicus szívre. Igen, az ünnepély jelentékeny 
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lön ; mert egy sajátlagos, titokteljes, és hatásában eredmé-
nyes imára emlékeztetett, melly szent vallásunk' fó'esemé-
nyeit, az emberi-nem' megváltását és megszentesülését rö-
vid, többször ismételt, és épen azért megragadó módon 
áJlitja eló'nkbe. Ezen ima a' sz. o l v a s ó , vagy r ó z s a f ü -
z é r . Kinevettetve bár mindenektó'l, kik egy bizonyos, 
minden szin és szél után forgatható divatvalláson kivlil, 
semmi nyomával sem birnak a vallásszükség'érzetének: a' 
sz. o l v a s ó még mindig hó'n tiszteltetik a'kereszténységnek 
egy nagy része által. Megvettetve az ugy nevezett erős 
szellemek által, kik a' lélek- és igazságbani imádkozással 
olly fönnen kérkednek, a' r ó z s a f ü z é r épen a legtu-
dósabb és szellemdusabb férfiak kezében forog: imigy tisz-
teltetvén ezen sz. imamód, melly által már olly sok jó, szép 
és nagy lön kieszközölve... A' rózsafüzér szent, és jobb ke-
zek körül volt egykor fonva, mint a' mieink. Az őshajdan' 
vitézei szent rend gyanánt függeszték mellökre, és kegye-
lettel forgatták győzedelem-szokott kezeikben. Az olvasó 
a' királyok trónján feküdt; mellytől ezek még akkor sem 
váltak meg, midőn bibort és koronát félrelökének. A' sz. 
olvasó szent büszkesége volt atyáinknak, kik ezen kath. 
diszjelt nem tudták elég korán gyermekeik kezeikbe adni, 
és szeretetét szivökbe csepegtetni. A' sz. olvasónak kora, 
az anyagi jóllét-, polgári erények-, benső családélet-, és a' 
sz. hitnek kora volt. A' sz. olvasó a' családfő körül gyüjté 
össze a' család' tagjait. De mióta a' családatya a' sz. fü-
zért kezeiből kiesni engedte, az imént emiitett erények is 
elhaltak, és a' családéletnek má.' csak neve maradt fön. 
Mig ifjaink és szüzeink rózsafüzér mellett imádkoztak, ár-
tatlanságuk rózsái is virultak : de mióta erről lemondtak, 
ártatlanságuk' rózsakoszoruját, mintegy vásárra hordják, 's 
eladják azt egy istentelen élvnek borzasztó árán. Ezek 
után ki ne örült volna szivéből, midőn a fönemlitett na-
pon egy társulatot, é l ő r ó z s a f ü z é r t , látott életbe 
lépni ; mellynek czélja, az olvasó-imának gyakorlata által, 
a' hivek' szivében, a' Jézus és szent anyja iránti szeretetet 
fölébreszteni, és föléleszteni ama' keresztényi családeré-
nyeket, mellyek' hanyatlásán annyi nemes kebel kesereg. 
Az ég' áldása mindazokra, kik ezen egylet mellett vivtak, 
és különösen arra, ki azt oltalmába vette, nt. S i m u n -
c h i c h Ignácz úrra, Pest lipót-városi plébánosra, ki ez által 
halhatlan érdemeinek örökzöld lombjaiba ismét egy gyönyö-
rű virágot tűzött ; ezzel községébe egy olly fát ültetvén, 
mellyen, ha gondosan ápoltatik, híveinek számára a' leg-
szebb gyümölcsök virulandnak. Leirhatlan a' lelkesedés, 
mellyel, a' hívek' részéről, ezen egylet üdvezeltetett. A' 
templom' szerény belseje íinnepies szint öltött; a' főoltár, 
mellynek aranya meghomályosult, és legjobb szine megvál-
tozott, jótékony adakozások' utján, uj fényben úszott; a' 
bold, szűz' képe, mellyet a posoni egylet, szeretetének zá-
logául küldött, rózsákkal koszoruztatott ; az egész szentély 
élő rozsakertté varázsoltatott által, mellyet az ártatlanság 
fehér leplébe burkolt leánykák' serege övedzett körül. Ilogy 
a hívek az egylet' természetét, czélját és föladatát megér-

tenék, két rendű szónoklat tartatott: az első a'nt. plébános, 
a' második a' káplánok' egyike által. Az egylet tagjainak 
száma napról-napra szaporodik; jelül, hogy az ég' áldása 
nyugszik rajta. Van az egyletnek minden héten, szerdán, 
különös sz. miséje; és szombaton délestkor litaniája, a' 
bold, szűz' tiszteletére: mellyre épületes pontossággal je-
lennek meg a' sz. testület tagjai. Lehetetlen itt nem emlí-
tenem egy lángkeblü férfiút, nt. N o g á 11 János urat, a' 
pesti központi papnöveldében lelkiekbeni vezetőt, ki má-
sokkal is megosztani kívánván azt, mi szivét boldogítja, 
a' bold, szűz iránti tiszteletet még a' nagy-böjtben tartott 
ész- és korszerű beszédeivel, hallgatóiba csepegtetni töre-
kedett. Vágyainak teljesülte legyen szent buzgalmának leg-
szebb jutalma ! Az e l e v e n - o l v a s ó nemcsak plébániánk-
ban, hanem még a Therezia-külvárosban is virágzik; itten ala-
pitójaul nt. K r o t k y József, most már budavári segédlel-
készt tisztelvén ; ki ez által a' legszebb hálaoszlopot emel-
te magának, az őt feledni nem tudó hivek szivében. . . Most 
csak azon óhajtással zárjuk sorainkat; bár a' kath. nép a 
sz. o l v a s ó t soha kezeiből kiragadtatni ne engedné ! IIa 
egy salesi sz. Ferencz, aquinoi Tamás, Bonaventura, és 
más nagy tudósok, kik a tartóra helyezett lámpákként vilá-
gítanak át századunkba, olvasót imádkoztak; ha a' művészet' 
könnyen legnagyobb fölkentje, ki a' teremtést, a' haldokló 
Megváltónak hét végszavait, az év' négy részeit, és több 
sz. misét hasonlithatlan hangokkal, egy magasabb világból 
kölcsönözöttekkel, dicsőítette, rózsafüzér mellett dolgozott: 
miért szégyenlenők mi a' sz. olvasót; ama' sz. bibliát, mely-
lyet tudós és tudatlan, nagy és kicsiny, még a'legnagyobb 
kincstől is megfosztott szegény világtalan, egyaránt veszély 
nélkül forgathat? lmádkozzuk tehát a' sz. olvasót, hogy 
imája rózsákat teremjen a jövő életre : hogy mi is, mint 
rózsák, tövis nélkül virulhassunk a' mennyei éden' tavasz-
virányain ! '*** 

— Veszprémi püspöki megyéből. Folyó évi Kis-
asszony' havának 8-dik napja örvendetes vala, a' regé-
nyes Tátika vár alatti kies völgyben fekvő Szántó hely-
ség' lakosira nézve. E napon mutatá ugyanis be az ot-
tani góthalaku, ősrégi, s az által még nevezetesebbé vált 
plebánia-templomban, — hogy a' magyar egyházat most di-
csőségesen kormányzó főméit- herczeg-primás, mint növen-
dékpap, ennek falai közt hirdeté elsőben az Isten igéjét; 
minek emlékeül egy csinos szószéket is, még mint vesz-
prémi püspök, állíttatott benne, — első sz. mise-áldozatát a' 
veszprémi püspöki megyének ujonan fölszentelt papja t. 
S á r a József. A' híveknek illy alkalmakrai egybesereglése, 
és ama' buzgó vágy, mellyel az ujonan miséző papok' ál-
dásáért tolongva vetélkednek, örvendetes jelensége bizo-
nyára annak, hogy a' kath. nép hithideg korszellemünk' 
daczára is, még vallásosan buzgó, 's a' Melchisedek' rende 
szerinti papságot átalában méltó becsben tartja. — Említést 
érdemel itt az is, hogy az uj papot nt. G a l a m b o s Fe-
rencz, helybeli plébános, és kerületi alesperes ur nevelte-
ié ; ki jelenleg i s , szerencsés választással, még két más, 
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helybeli származású,kitűnő talentuma ifjakat pályáztat a'győri 
felsőbb tanodákban : abban találva élte' főbb örömét és bol-
dogságát, ha papi hivatásának sz. kötelességeit ez uton is 
teljesitheti. Jótévőségeért áldják őt nem csak liivei, hanem 
a' szomszéd helységbeli lakosok is ; kik a' lefolyt ínséges na-
pokban részint ingyen, részint kölcsön, részint pedig a' 
piaczinál két forinttal olcsóbb áron kapták nála p. mérőjét 
a' gabonának. Az illy nemes tetteknek legszebb jutalma 
ugyan az öntudat a' cselekvők' részéről ; s a' szerény fér-
fi azt abban föl is találja : de azon elismerésnél fogva, 
mellyel a' valódi érdemnek adózni mindenkor sz. köteles-
ség, azokat köztudomásra is juttatni jónak látta — a'közlő. 

(Megyei közlés.) Pécs, aug. 2 8 . A megtartott lelki sz. 
gyakorlatok iránt előlegesen és röviden annyit, hogy azok 
hihetetlen nagy hatást eszközöltek. Ahhoz, a' mi itt történt, 
hasonlóval csak a' kereszténység' első századaiban találko-
zunk, midőn az üldözöttek, éjenkint a' feszület' lábainál ke-
resének vigasztalást. A' nagy püspök nagy példájával ment 
mindnyájunknak e lő , 's különösen búcsúbeszédében volt 
fölülmulhatlan. Legnagyobb ellene is, ha ugyan volna illyen 
a1 kegyesnek, itt porba hullott volna, hogy csókolja lábait, 
és könyekkel öntözze a' nyomokat, mellyeket elhagyott. Az 
elválás' vegperczében sirtam é n , és százak én velem. 'S 
mit mondjak Schlörről, az ő kis, elcsigázott, emancipált testé-
vel , minden anyagi kellem nélkül ? kinek közelében mégis 
olly kimondhatlanul jól érzi magát az ember ! Néhány per-
czenet alatt megszereted őt ; 's hahogy hirtelen el kellene 
tőle búcsúznod, könybe lábbadt szemekkel fognád őt kisér-
ni. O egy egészen átszellemült férfi. A' szószéken némi túl-
világi lénynek képzelnéd, vagy szentnek, ki ma kelt föl ko-
porsójából, mellyben, századok óta nyugodott. Nem Írha-
tom le azon szép alakot, mellyet mutat, midőn karingben, 
stolával nyakában, a' szószéken mejelenik. Alig vesz a' 
szem rajta valami földit észre ; a' kevés bőr és csont az 
első indulatnál mindjárt clarificalódik... Szava, melly eleinte 
mélyen , mintegy sírból hangzik föl , lassankint átmelegül, 
's édesen csengővé válik. Erősen hiszem, hogy nincs sen-
ki azok közül, kik őt e' lelki sz. gyakorlatok alatt hallgat-
ták, ki, ha ismét tartatni fognak, azokra a' legnagyobb lel-
ki magasztaltsággal ne siessen. Isten'áldása kövesse a'nagy 
püspököt minden léptein! — . 

(Kegyes tanitó-rendi gyűlés.) A' kegyes tanitó-ren-
düeknek Pesten tartott gyülésök' folytában, titkos szavazati 
íöbbséggel megválasztott kormánysegédek lettek: Nagy 
Leopold, Faisz József, Széchy Ágoston, Villiger József, Mar-
kó Albert, Jaeger Ferencz, Horváth Czyrill; — kormány-
tanácsosok: Nagy Péter, Jallosics András, Malocsay Antal. 
Házigazgatók: Nagybecskereken: Gruber Józse f , Besz-
terczén Erdélyben : Vidos Incze, Budán : Nagy Péter, Deb-
reczenben : Kardhordó Ambrus, Szent-Györgyön : Knapp 
Mihály, Kalocsán : Dobay Elek, Nagy-Kanizsán : Purgstaller 
József, Nagy-Károlyban : Lévay Zsigmond, Kecskeméten : 

Demeter Aloiz, Kolosvárott : Hornyai Ambrus, Korponárt : 
Beichl Aloiz, Léván : Fehér Gliczér, Nyitrán : Schembera 
József, Podolinban : Skrovánek Mihály, Privigyén ; Hoff-
mann Ágoston, Rózsahegyen : Hrankay Ló'rincz, Selmecz-
bányán : Tótth Lajos, Szebenben : Kronovszky Márk, Sze-
geden : Valentini János, Szigeten : Barbély László, Tatán : 
Kutserik Sándor, Temesvárott : Lapónyi Aloiz, Threnchin-
ben : Szkokán Vincze, Sátor-Allya-Ujhelyen : Ilutter Antal, 
Váczon: Markó Albert, Veszprémben: Jankó Imre. Ugyan-
ezek az érintett helyeken egyszersmind iskolaigazgatók i s ; 
és csak négy helyen van külön iskolaigazgató, úgymint : 
Nagy-Károlyban ; hol. isk.-igazgató maradt László Aloiz ; 
Pesten, most azzá neveztetett Jallosics András ; Szegeden, 
hol lyceumi és gymnasiumi igazgató maradt Horváth Czy-
rill ; és Trenchinben, hol isk-.igazgató maradt Augusztini 
Antal. Engedje a jó Isten, hogy fontos hivatásuknak áldás-
dus eredménynyel megfelelhessenek ! — 

(Jótékonyság.) Erdő-Telek, aug. 2 6 . Néhai mélt. gróf 
B u t t l c r János' ö z v e g y e , született jobbaházi gróf D ő r y 
Katalin,nagylelkű pártfogónőnk ő nagysága, meg nem elé-
gedvén a' ,Rel. é s Nev.' 1 8 4 5 . második félévi ( 4 1 . sz.) 
3 2 7 . lapján közzé tett áldozatával, (melly szerint a' nagy-
lelküleg letett 1 0 0 0 p. frt' évenklnti kamatjából az erdő-
telki segédtanító, jelesebb tanítványaival együtt illetőleg ré-
szesülnek;) a' nemes grófnő, szeretett jobbágyai' boldogi-
tását, 's kivált hü kisdedeik' rendes taníttatását és erköl-
csös neveltetését tartva szemei e lőt t , ezek' számára, az 
omladozott helyett, legközelebb egy 1 6 • öl beltérü, elég 
tágas, világos, a' czélnak igen megfelelő iskolát,'s tanitójok 
és családja' számára 3 , segédtanitójok' részére pedig egy, 
szinte igen tisztességes külön szobát magában rejtő, Ízletes 
kántorlakot méltóztatott nagyobb költséggel építtetni; melly 
már használtatik is. Mennyire édes anyjok legyen ő kisded 
alattvalóinak,*) kitetszik azon kegyes leereszkedéséből is, 
miszerint ő nagysága őket, kivált nyilvános próbatételek' 
alkalmával meglátogatni, az elsőtől utolsóig béketüró'en ki-
hallgatni, 's a' jelesebbeket, saját kezeiből megajándékoz-
ni kegyeskedik. Midőn ő nagyságának illy nagy jótékony-
ságáért, saját jobbágyai, 's kisdedeik nevében, e' nyilvános 
téren is hálaköszönet szavaztatnék, emez őszinte kebel-
szülte kívánattal zárom soraimat : Isten ! adj sok illy ne-
meskeblü hölgyet a' hazának. Mentzell György plébános. 

(Csődület-hirdetés kántori hivatalra.) Heves megyebeli 
S z o l n o k mezővárosában a'megüresült kántori hivatal' be-
töltésére f. évi october' 2-dik, 3-dik és 4-dik napjaira cső-
dület rendeltetett; mellyre szükséges okiratokkal ellátva, 
az ezen jövedelmes állomást elnyerni vágyók hivatalosak. 
Kelt Szolnokban, 1 8 4 7 - d i k évi augustus' 28-dikán tarta-
tott tanács-ülésből. 

*) De még szüléiknek is; midőn ászűkölködő családokról, (mint 
e' tavaszon is több ízben történt) tetemes pénzösszeg' 
kiosztásával, gondoskodni méltóztatik. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM : Útbaigazítások a' ker. kath. hit' némelly ága-
zataira nézve. V. —• Az irgalmas szüzek. Huszár Sán-
dpr. — Egyházi tudósítások. 

Útba igaz í tá sok 
a' ker. kath. hit' némelly ágazataira nézve. 

Y. 

Most pedig befejezhetjük immár Kenézy Lajos ur' 
,utbaigazitás'-ára tett észrevételeinket ; az elmondottak-
ból eléggé kitűnvén, mit kell tartani az afféle okosko-
dásról, melly a' sz.-irás-olvasásnak, nehogy az káros-
sá váljék, szükséges elővigyázatot és készületet ingénylő 
s z a b á l y o z á s á b ó l , annak átalános e l t i l t a t á s á r a 
következtet. Igy minden,bár legjobb törvények által r e n -
d e z e t t állapot is, a' szabadság' hiányával cseréltethetnék 
föl; mert minden szabályozás némi korlátokat von, a' tör-
vények' rendelete által szűkebb térre szorított önkény 
elébe. De mit a' bölcs törvények, egyedül a' rendes 
veleélés' biztosítására, 's igy a' közhaszon' tekintetéből, 
némi, könnyen teljesíthető 's a' dolog' természetéből 
folyó f ö l t é t e l e k h e z kötnek, az még nincsen azért a' 
szabadságától meg nem fosztott embernek eltiltva ; ha-
nem csak ösztön van a' szabad embernek, e' szüksé-
ges föltételek' teljesítésére nyújtva. A' ker. kath. egy-
ház csak azt akarja, hogy a' sz.-irást olvasni kivánó 
hivek, a' vallási kiképzettségnek olly fokán álljanak, melly 
az olvasás' hasznosságára kerülhetlenül szükséges; és 
melly nélkül az, a' léleknek nem üdvét, hanem inkább 
veszedelmét szokta előmozditni. Azért, hogy a ' törvény 
például, a' felsőbb iskolába járni 's tanulni akaró ifjú elébe, 
az alsóbb iskolák' szorgalmas látogatását, a' papi, orvosi, 
vagy akármiilyen más életpályát választott egyének elé-
be pedig, föltételül, az illető tudományokbani készültsé-
get tűzi ki: azzal mégsem a' tanulás nincs, törvénye-
sen, az ifjúságra nézve e l t i l t v a , sem a' papság-, or-
vosi kar-, és más életmódba lépés tilalom alá vetve. 
Mint már fönebb is észrevettük, maga a' szentségek-
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beni részt-vehetés is bizonyos föltételekhez van kötve; 
's a' minden előkészület nélküli tolakodást az Ur' asz-
talához, a' bérmálás-, vagy akármilly más szentséghez, 
az egyház nem tűrhetvén, kellő választást tesz az azok-
bani részesülésre bocsátott egyénekben : 's mégis ez 
eljárását, a ' szentségek' használatára vetett tilalomnak 
nézni, egy okos ember sem fogja... Ugy azt sem, ha a ' 
sz.-irást olvasni kivánó hívektől megkívánja, hogy ezt 
csak kellő készület után, a' hit' igazságainak előleges is-
merete mellett, és a' ker. kath. egyház' értelmezését 
hivői tisztelettel fogadó, fiúi hódolat-és tanulékonyság-
gal tegyék : melly kellékek' meg, vagy nem léte felől, bi-
zonyosan ő, tudnillik az egyház, fog legbiztosabban Ítél-
hetni; mint mellyet kizárólag illet a' hívek' religioi tanítá-
sa, és azoknak, a' vallási ismeretekben tett előmenete-
léhez képest , az alantibb osztálybani visszatartóztatá-
sa, vagy pedig magasabb iskolábai átbocsátása. Kené-
zy Lajos urnák e' kérdése tehát: „csak azt ké rdem: 
hol büntetés van szabva a'bibliaolvasóra, szabad-e ott 
a' bibliaolvasás", épen olly nevetséges, mint értelem-
nélküli. Nem a' bibliaolvasóra van, átalában, büntetés 
szabva ; hanem az ezen olvasást üdvessé egyedül t en-
ni képes föltételeknek rosszlelkü, mert egyház iránti 
vétkes engedetlenséggel összekötött elmellőzésére. Vala-
mint az apostol is az Urvacsorában méltatlanul része-
sülő keresztényeket az Isten' ítéleteivel és kárhozattal 
fenyegetvén, (i. Kor. 1 1 , 2 8 — 2 9 . ) nem az Oltári-
szentséggel élést akará tilalom alá vetni; hanem csak 
a' visszaélést akadályozni, 's e' legfölségesebb lelki táplá-
lék'rendes, és föltételekhez kötött használatát szabályozni. 
De hisz' erről Kenézy Lajos urnák fölfogása sincs. Ő 
még illyeket is képes mondani: „De azt hallom ellen-
vettetni, hogy a' világiaknak is szabad olvasni. Meg-
felel erre az idézett z s i n a t i " (melly nem is létezik) ,,'s 
pápai szabály. Épen ollyan fogás (?) e z , mint mikor 
én az uraság' tilalmasában vadásztam, pedig a'tilalom-
tábla ki volt szegezve; vadásztam ám, mert a' tiszt-
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tartó megengedte." ( 'Sha ezt a'tiszttartó m i n d e n n e k 
megengedi, a' ki csak hozzá megy, őt e' szabadság' mega-
dására fölkérni, és a l k a l m a s a' vadászásra : fog-e még 
tovább is az emiitett hely tilalmasnak neveztethetni?) 
„Pedig atyánkfiainál nem csak a'tiszttartónak, de még, 
a' plebánuson kivül a' püspöknek engedelmét is, és 
nem csak szóban, hanem Í r á s b a n kell birni." Már 
ez iránt Kenézy Lajos ur ne törődjék. Mit kell és nem 
kell e' végre a' püspök- és plébánosnak tenni, azt mi 
katholicusok jobban tudjuk. Mi és kath. hitrokonink, 
eléggé megnyugtatva hiszszük magunkat a' sz.-irásol-
vasási szabadságot illetőleg az által, ha tudjuk, miszerint 
az olly, egyházilag helyeselt, és nem csak püspöki, hanem 
pápai engedelemmel is ellátott sz.-irásforditások' hasz-
nálata, minőkkel csaknem minden kath. nép dicseked-
hetik, napjainkban már átalán meg van, Írásban adott 
fölhatalmazás nélkül is, az ezen olvasásból lelki hasz-
not meríteni képes, ajtatos és hitbuzgó keresztények-
nek engedve. A' ker. katholicus, még ha világi is, illy 
lelkülete mellett bátran veheti, ha német, Allioli ' , ha 
magyar, S z e p e s y ' , 1 ) ha pedig más nyelven akarná 
olvasni, más kath. fordító' , sz.-irás'-át kezébe ; a' nél-
kül, hogy az ,Index' szabályaiban foglalt anathemától, 
mint rá nem alkalmazhatótól, tartania kellene. Ama' sza-
bályok, mint régen mult idők- és körülményekre vo-
natkozók, a' kath. nép előtt nincsenek is tudva ; jeleül, 
hogy azokat az egyház nem tekinti, ma már, és min-
denütt, olly egyházi törvényekül, mellyekre a' híveket 

') Vagy talán Kenézy Lajos ur nem is tudja, mikép a' 
kath.,többnyire világi,hivek' használatára, m a g y a -
r u l is adatott már ki , több mint egy évtized előtt, 
pedig egy szent emlékezetű főpásztor által, (ki Ke-
nézy urnái sokkal jobban tudta, mit szabad és mit 
nem szabad a' kath. világinak olvasni,) magyarázó 
jegyzetekkel ellátott, következőleg egy ollyan fordí-
tás, minőt az egyház, korunk' szükségeinek megfe-
lelőieg, kíván, de elegendőnek is tart arra, hogy híveit 
a' tévedésbe-eséstől megóvja? E' fordítás a' követ-
kező czimet viseli : ,Szent-irás, 'stb. Magyarul Káldi 
György után a' közönséges diák fordításból az ere-
deti betűre is figyelmezve jegyzetekkel. Négyesi báró 
Szepesy Ignácz, pécsi püspöknek fölügyelése alatt. 
Posonyban, 1 8 3 4 — 5 . ' Sr. VI. köt. Az ,Index' sza-
bályai nem lévén e' kiadás' elébe nyomatva, sem 
azokra hivatkozás nem történvén, a' ,lex non pro-
mulgata non obligat' elve szerint, Kenézy Lajos ur 
bátran ollyanul tekintheti e' fordítást, mellyet a'kath. 
világiak, í r á s ban kikért engedelem nélkül is hasz-
nál hatnak. 

szükséges volna figyelmeztetni. A' mit pedig valakitől 
törvényes elöljárósága nem kiván, az arra többé nem 
is köteleztetik. E ' szabályokat az egyházi f e g y e l e m 
szülte, 's ezzel egykori megszünhetésök is ki vala, mint 
merő disciplinaris, azaz: módosítható rendeleteké, mond-
va. Kár volna, jobb katholicusnak lenni akarni, mint mi-
nő Roma, 's az ennek tanítását híven előterjesztő, ro-
mai professor, Perrone; ki világszerte dicséretesen is-
mert iskolai k ö n y v é b e n , e z t illetőleg, egyenesen azt 
i r ja , hogy : „Praemonemus porro heic agi de re d i-
s c i p l i n a r i , quaepropterea a c c o m o d a r i p o t e s t , immo 
v e r o e t d e b e t diversis t e m p o r u m , l o c o r u m , a c per-
sonarum adjunctis, cum exploratum sitnonnulla a l i c u -
b i et q u a d a m a e t a t e saluberrime constituta fuisse, 
quae, rerum adjunctis immutatis, tatnquam noxia, post-
modum abrogata sunt, atque etiam vetita." Igy lön, 
hogy ugyanazon pápák, kik előbb, a' sz.-irás-olvasás-
sal űzött visszaélések' gátolására, a' sz. könyvek' ol-
vasását, az azt saját lelki kárukra fordító tudatlanok-
nak meg nem engedték, más időben és körülmények-
közt, a' tévedésbe esés' veszedelmének szüntével, a' 
jó fordításoknak minél szélesebb körbeni elterjesztését 
hathatósan elősegítették. „Ubi autem Sctipturae Sacrae 
lectio," mond Perrone, „in lingua vernacula utilis visa 
est, non modo Rom. Pontifices eam non prohibuerunt, 
immovero et promoverunt; cum scilicet certiores ef-
fecti sunt de v e r s i o n u m fi d e l i t a te, atque difficilio-
ribus in locis eam opportunis n o t i s explanatam com-
pererunt. Sic Gregorius XIII., auctor fuit P. Wiechio 
S. J. ut in linguam p o 1 o n i c a m Biblia verteret, eius-
que versio demen te VIII. probante, Cracoviae prodiit. 
In Germania praeter antiqiores, quae iam diu a viris 
catholicis vulgatae erant, nova adornala est ab Em-
sero; in Anglia in usu est versio catholica Duacensis; 
quae édita fuit an. \ 6 0 9 ; in Galliis Fenelonius ver-
sionom gallicam N. T. plurimum provexit ; in I t a -
l i a , ut antiquiores versiones silentio praetereamus, 
Celebris admodum est versio CI. Martini Archiepiscopi 
Florentini, q u a e o m n i u m p e n e fidelium m a n i b u s 
u s q u e c o n t e r i t u r , " (mi valóban nem mutat a' sz.-
irásolvasásnakOlaszhonbani eltiltott voltára ; holott a ' ro -

ï) ,Praelectiones Theologicae, quas in Collegio R o m . 
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mai pápák' szeme előtt bizonyosan legszigorúbban kellett 
vala az állítólagos tilalomnak gyakorlatba vétetnie, 's 
meggátoltatnia, nehogy ezen egy fordítás, maga h u s z 
kiadást érjen,) „quamque etiam Pius VI. c o m m e n d a -
v i t apposito Brevi dato 1 7 . Mart. 1 7 7 8 . , in quo in-
ter caetera de Sacris Libris haec leguntur: Uli enim 
sunt fontes uberrimi, q u i c u i q u e p a t e r e d e b e n t 
ad hauriendam et morum et doctrinae sanctitatem etc. 
Quod et de nationibus reliquis dici debet, adeo ut vix 
aliqua sit, quae versione sua non utatur." Igy taníta-
nak Romában, a' legorthodoxusabb egyházi tanító- 's 
nevelő-intézetben. Nem mulatságos-e annakokáért, egy 
prot. segédpaptól hallani az arrai emlékeztetést, hogy 
a' kath. elvek 's törvények ezt-ezt tiltják vagy paran-
csolják? „Azt pedig csak nem fogja", mond Kenézy La-
jos ur, ,,a' ,Rel. és Nev.' állítni", (de sőt igenis fogja) 
„hogy az idézett szabály ő t nem kötelezi? Mert pil-
lantson" (megtettük) „az V-ik" (mi ott „lV-ik"-re talál-
tunk) „Pius pápa bullájába, Super forma juramenti Pro-
fessions fidei, melly a' trienti káté' hátulján is föllelhe-
tő, ad perpetuam rei memóriám: ott fogadta az .527-
dik" (nálunk 7 0 8 - d i k ) „lapon : ,Omnia a sacrosancta 
Tridentina Synodo" (már pedig az Index'szabályai nem 
a' tridenti zsinat által adattak,) „tradita, deflnita et de-
elarata, indubitanter recipio atque profiteor...' Azt pe-
dig már fölebb idéztem", (rosszul) „hogy a'bibliaolva-
sás is a' trienti zsinat tilalmai közt van": (pedig nincsen) 
„hogy fog a' ,Rel. és Nev.' számot adni" (már számot 
adott) „sáfárságáról, hogy a' korszellemmel illy salto 
mortalét (?) mert vagy akar tenni ? Annyival inkább 
pedig, hogy a' legújabb időben is rendre tiltakoznak 
pápáik annak o I va s á s a e 11 e n ..."? (Mi nem igaz.)„Epen 
a' folyó 1 8 4 7 - i k évi ,Rel. és Nev.' 7-ik számában neve-
zi" ('s méltán) „IX-ik Pius pápa azon társulatokat, mely-
lyek a' sz. iratot 's azok'olvasását terjesztik": (tudnil-
lik, mellyek a'sz.-irást megvesztegetik,'s a' kath. egyház' 
megrontására, azt, mint egyedüli kútfőt, a' tudatlan népre 
föltolni igyekeznek,) „Vaferrimae biblicae societates név-
vel.' 1 (Tehát az illy megvesztegetett kiadásokat, az azok 
olvasásából csak lelki kárt meríthető, tudatlanokra föl-
tolók' kárhoztatása annyi, mint átalában a' sz.-irás-ol-
vasásnak eltiltása! Gyönyörű logica! Végre még azt is 
be fogja Kenézy Lajos ur bizonyítani, hogy a'kath. gyer-
mekeknek tiltatik a ' katechismus' tanulása, mivel — a' 
heidelbergi vagy pápai katechismus szerint nem szabad 
őket oktatni.) „Ugyancsak a' megboldogult XVI-ik 
Gergely pápa 1 8 4 4 - i k év május' havában, repro-

ba t , condemnat a' bibliai társulatokat", (ismét tel-
jes joggal ; mert a' kath. népnek a' sz.-irást nem t é -
velygőktől, hanem az azt 1 8 századok óta hiven meg-
őrzött egyház' kezéből illik és kell vennie,) „pápai kör-
levelében : ,fidelesque oves a biblicis societatibus atque 
ab omni cum illis communicatione avertere connitami-
ni",igy inti egyházi f e l s ő b b j e i t . (?) 'S azért tán", (bi-
zonyosan azért i s , )„mert a' prot. bibliák meghamisít-
ják az eredetit ? Korán sem"; (természetesen, illyesmit 
gondolni sem szabad ; még olly adatok' láttára sem, 
minőket a' ,Rel. és Nev.' 131-d ik lapján fölhoztunk,) 
„mert hiszen a' mi studiumunk minél k r i t i c a i b b " , 
(ismerjük! E'.kriticai Studium'eljárását is láttuk a ' 1 7 -
dik számban;), , 's minden e m b e r - g o n d o l t a jegyzet 
nélküli fordítását adni a' tz. könyveknek : hanem csak 
azért, mert a' bibliát olvasni nem szabad." (Azért is, mi-
vel a' bibliatársulatok is azt mondják az elcsábíttatni 
kivánt együgyüknek, mit a' paradicsomi kigyó Évának: 
„aperientur oculi vestri" , 's tb.4) „Mert hiszen, ha áll az, 

5) Badar beszéd. Ugyan hát a' sz.-irást olvasó protestáns 
nem is gondolkozik ? O olvasáskor legkisebb megjegy-
zést sem tesz? Nem értelmezi-e magának az olvasott 
igét ugy, mint azt belátása szerint jónak itéli ? S ez 
azután nem „ember"-, még pedig tudatlan „ember-
gondolta jegyzet"-e? Mellyre támaszkodni bizonynyal 
nagyobb veszélylyel járó tett, mint minő az egész anya-
szentegyháznak,egyező" érteiméhezi ragaszkodás.Vagy 
a' mai protestánsok már mind tudósabbak Luthernél 
is, ki az „ember-gondolta" jegyzetekre igen is rászo-
rultnak bizonyította.magát, daczára a' sz.-irás' köve-
telt világosságának, midőn egy általa nem értett hely 
(„alioquin filii vestri immundi essent , nunc autem 
sancti sunt",)iránt tudakozódva, Melanchthonhoz is ek-
kép irt- „Volo enim scire ut tractaris iilud, I. Co-
rinth. VIL etc. Num de solis adultis, aut de sancti-
tate carnis intelligi velis"? (Melanchthoni. 1 5 2 1 . jan. 
1 3 . Audinn.) 

4) Azért, mivel a' biblia-osztogatás egyedüli czélja : az 
egyház' jó szándéka- s bölcseségébeni bizodalmat 
megvesztegetni, azt a' hivők' szivében lerontani,'s azon 
hiedelemmel tölteni be a' megcsalatottakat, mintha az 
egyház szándékosan el akarná őket a' sz.-irás' olva-
sásától zárni, nehogy abban a' kath. tanítások állító-
lagos alaptalanságának kimutatására találjanak: nem 
értvén az együgyűek, 's nem mondván meg a' csalók, 
hogy hiszen ekkor a' sz.-irás' olvasását nem annyira a' 
tudatlanok-, hanem a' tudományosan mivelt , latinul 
is értő katholicusoknak kellene leginkább megtiltani; 
mint kik a' vallási tanok' alapossága vagy alaptalan-
sága felől, az összehasonlított kútfők' nyomán, leg-
hamarább és könnyebben meggyőződhetnek : az 
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hogy a' mi prot. bibliáink vesztegetve vannak: nem 
átalánosságban kell azt mondani, hanem ujjal kimutatni, 
mellé tévén az eredetieket." Mindazon száz-meg ezer-
féle kiadásokat, mellyekkel a' bibliatársulatok a' világot 
elárasztják, a' kath. egyház az eredetivel, azaz : sajátjával 
összehasonlítani, 's a' megvesztegetéseket ujjal kimutat-
ni, sem nem köteles, sem nem érkezik : de azon titkos 
utak- és eszközöknél fogva, mellyeket ama'társulatok, 
könyveik' terjesztésére használnak, nem is lehetséges. 
Sokkal könnyebb és biztosabb ennél, a' nem-kath. kia-
dásoknak (mint mellyeket az egyház nem vehet sorra 
visgálat alá), mint g y a n ú s o k n a k , átalános eltiltása, és 
a' sz.-irást biztosan és haszonnal olvasni akaró kath. 
híveknek, a'jegyzetekkel ellátott, jó kath. forditásokhozi 
utasítása. Vagy nem volt-e elegendő a' megvesztege-
téseket egyszer is, másszor is „ujjal kimutatni"? Az 
egyszer hamisságban és csaláson kapott ember nem 

eretnekségek i s , többnyire, tudományosan mivelt 
emberek által támasztatván. 'S mégis ezeknek, sem 
a1 ,Vulgata' olvasása, sem az eredeti nyelvek' ta-
nulása nem yolt soha, még az ,Index' szabályainak 
liozatásakor is , megtiltva! Milly czéllal terjesztetnek, 
a' bibliatársulatok által, a' sz.-irásnak nem-kath., kö-
vetkezőleg nem hiteles fordításai, mi sem tünteti ki 
jobban, mint azon körülmény, hogy ugyanezen tár-
sulatok terjesztik még a' kőszeghi képes egyháztörté-
netet i s , bizonyosan a' kath. egyház- és hitnek szán-
dékolt lerontására. Az e' könyvhez készített, egyéb-
iránt hozzá csak kéziratban csatolt, előszó- 's beve-
zetésben világosan mondatik : „Minthogy ezen könyv-
nek előljáró beszéde nincs, azért is szükségesnek ta-
láltam azt: hogy a' ki ezt olvasni fogja, valamennyi-
re ezen könyvnek eredetit, czélját és belső tartalmát 
az olvasóval megesmértessem. Igen ritkaságos könyv 
e z , sőt a' magyar literaturában ebez még csak ha-
sonlót se lehet találni ....azért tehát elsőben szólok 
eredetéről... Én tehát kérdőre vevém az ahoz értő-
ket s tudósokat, hogy? és mi módon és ki indítvá-
nyából jött ki ezen könyv ? Feleletül kapám , hogy 
Németországban létezik egy bibliát terjesztő társaság: 
a' kik mindenféle nyelveken nyomatják a' bibliát, uj 
testámentomot, bibliabeli történeteket képekkel, kis 
katekiszmust és ezen anyaszentegyház' történetét is... 
Igen gazdag herczegek, grófok, gazdag kereskedők, 
még maga 'stb. is köztök van a' társaságban... És igy 
ezen anyaszentegyház' történetét is Pestről küldötték 
ezen mi ágostai vallástételt követő g....i esperestsé-
günkhez, s onnét a' gyűlésből került valami száz 
példány, mellyből vettem magam is 3 példányt öt 
ezüst garason egyet-egyet..." Óh azok a'bibliatársu-
latok, a' kath. hit 's egyház iránt nagyon is ártatlan 
é s jóakaró szándékkal viseltetnek ! 

panaszolkodhatik a' gyanú ellen, melly őt utóbb is terheli, 
's melly minden későbbi tetteit a' bizodalmatlanság' bün-
tetésével sújtja. Hogy pedig már Luther is mint hami-
sitotta meg és ferdítette el a' sz.-irást, azt a' mondottak 
után (131 .1 . ) fölösleges volna ujolag elbeszélni. Emser 
e z e r n é g y s z á z megvesztegetést mutatott ki „ujjal" 
a ' Lutherféle, pedig a' protestánsok által legjobbnak 
tartott for.Iitásban : valljon érdemes volna-e e' munkát 
minden ujabb, bibliatársulati férczmünél ismételni ? Nem 
elegendő-e, mit a' prot. Seckendorf is megvall: „Ipsum" 
(tudnillik: Lutherum) „non pauca, de quibus in notis suis 
litigat Emserus mutasse,supplcvisse.aut quae per errorem 
irrepserant", később „sustulisse"? 5) 'S mit a' szinte prot. 
Bucer ir: „Lutheri lapsus in vertendis,explanandisque seri-
pturis, manifestos esse nec paucos"? 6)lvik egész könyve-
ket kihagynak a' sz.-irásból, vagy legalább a' hitelnélküliek 
közé sorolnak, azoknak egyes botlásaikat és megvesz-
tegetéseiket nem szükség „ujjal kimutatni, mellé tévén 
az eredetieket." A'Vulgata'különböző kiadásaiban ész-
revehető, többnyire sajtóhibákból álló eltéréseket illetőleg 
pedig, mellyeket Kenézy ur emlit, Thierschnek azon nyi-
latkozatával nyugtathatja magát meg az ellenfél,hogy azok 
a' dogmaticára nézve különbséget nem igen tesznek. 'S 
igy az V. Sixtus által eszközlött kiadást, VIII. Kelemen 
„száz és ezer" helyen is javíthatta, a' nélkül, hogy ez 
hitbeli különbségre szolgáltatott volna okot.Különben pedig 
a' szándékos csalás és akaratlan botlás, a' hitbeli té-
vedést igazolni törekvő elferdités, meg a' s a j t ó h i b á k 
közt, végetlen nagy a' különbség. Luther',sola'-ja nem 
sajtóhiba; 's ez az épen, mi őt hitelétől megfosztja. 
Hogy ez: „in agnitione omnis o p e r i s boni," (Philem. 
6.) az „operis" szó nélkül nyomatott ; az „ostende mihi 
fidem tuam s i n e operibus" (Jak. 2 , 18.)pedig,„cum 
tuis operibus"-sá változott Luthernél; hogy sz. Péter 'ama 
szavai:„certamvestram vocationemfaciatis, p e r b o n a 
o p e r a , " (iL 1, 10 . ) a' ,per bona opera'kihagyásával té-
tettek a'lutherféle sz.-irásba, ez már nem sajtóhiba. He-
lyén kivüli tehát Kenézynek azon ujabb kérdése is: ,,'S hol 
áll ekép, mit Perger János (,Rel. és Nev.' 1 8 4 7 . 1 3 3 . 
1.) állit, hogy Jézus ez egyetlen szentegyházban kivánta 
hitkincseit őriztetni"? Mert mi a' h i t k i n c s e t illeti, 
ebben a',Vulgata'hibanélküli. „Jobb volna tán", i r jaKe-

5) L. Comm. de Luth. Lib. I. Sect. 5 2 . §. CXXII. Au-
din, Hist, de la vie etc. de M. Luther. Paris, 1 8 4 1 . ' I. 
4 3 0 1.; hol az Emser által kimutatott elferditések is 
olvashatók részben. 

') Diai. contra Mclanchth. Audinnál. id. h. 
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nézy, „a',Rel. ésNev. ' -nek elismernie, mit ugy sem foghat 
eltagadni, hogy bizony nem szabad azt olvasni, mint azt 
Frankhon' érsekei-, püspökeinek XVI-dik Gergely 1 8 4 4 . 
megirta..." 'S itt Kenézy Lajos ur csupa f r a n c z i a idéze-
teket hoz föl: mellyekre mi csak azt mondhatjuk, hogy 
„jobb volna... bizony" előbb a 'nyelvet é r t e n i tanulni, 
mintsem az olvasóközönség' ámítására szavakat idézni, 
mellyek a' szóban lévő tárgyra legkevesebbé sem tar-
toznak. Az idézett szavakkal nem a' sz.-irás-olvasás, 
hanem a'hitbeli k ö z ö n y ö s s é g , ,1' indifferentisme'rosz-
szaltatván, természetes, hogy azok Kenézy ur ' állítá-
sának támogatására, csak a' legnagyobb tévedés ' kö-
vetkeztében vonathattak. De e' tévedés egy franczia 
n y e l v t a n ' s z e r z ő j é n e k megbocsáthatatlan. 

A z i r g a l m a s s z ü z e k . *) 
A 17-dik század' első felében, midőn egész Fran-

cziaországot nagy nyomorúság lepné el, és Lotharingiáraa' 
harmincz esztendős háború' csapásai olly iszonyú mérték-
ben sulyosodnának, hogy egy gyenge gyermek, melly rej-
tekhelyéről kiment, a többi, éhségtől kinzottaktól szétté-
petve fölemésztetnék ; ezen iszonyú időben, mint a' vigasz-
talás angyala járta körül Francziaországot paulai sz. Yincze, 
s a' borzasztó nyomor' enyhítésére alapította az irgalmas 

szüzek' szerzetét. A' franczia nemesség' nagyszerű párto-
lása alatt, e' szerzet csakhamar elterjedt az ország' vala-
mennyi tartományában. Nagy és nehéz volt a' föladat: a' 
szegények-, és betegeknek enyhet és ápolást nyújtani. Az 
irgalmas szüzek valának azon, Istennek szentelt csatornák, 
mellyekbe ömlött Francziaország'gazdagságának kimeríthe-
tetlen szeretete, a' szegény és beteg felebarát' nyomorúsá-
gának enyhítésére. 'S ámbátor a' franczia forradalom, 'saz 
arra következett terrorismus korszaka, az irgalmas szüze-
ket sem kímélte meg; elragadván a'szegények és betegek' 
jóltévó'it: de csakhamar észrevették a' forradalom' embe-
rei, mennyire sülyedtek a nyilvános szegény- és betegápo-
lóházak ő nélkülök; és igy történt, hogy Napoleon császár, 
1807 -ben, gyűlést hirdete Parisban, mellyre a'rend főnök-
nőit is meghívta; kik a' császár' anyjának, Laetitiának ve-
zérlése alatt, arról tanakodtak, hogy mint lehetne ezen jó-
tékony intézeteket ujolag visszaállitni. Szintezt tapasztalta 
Bajorország is. Mert mihelyt eltörültettek a' kolostorok, 
mellyek előbb illy jámbor és jótékony testületekkel dicse-
kedtek, azonnal nagy hiány lett érezhető ; miért a' bajor ki-
rály Lajos, alig hogy fölfogta a' kormány-pálczát, mindjárt 
eltökélte magában, az irgalmas szüzeket fővárosába meg-
hívni, és innen terjeszteni el az áldást az ország' többi ré-
szeibe is. Érdemes kifürkészni azon hasznokat, mellyek a' 
bajor királyt, és már előtte Napoleon császárt, a'kolostorok 
visszaállítására, 's nevezetesen az irgalmas szüzek' beho-

* ) , N e u e Sión. ' 

zására bírták. Ezek közül pedig különösen kiemelendőnek 
véljük: az ő s z o r g a l m u k a t , t a k a r é k o s s á g u k a t , és 
v a l l á s o s b e f o l y á s u k a t a szegények és betegek körü-
li szolgálatban. 

Azon nagy s z o r g a l o m , mellyel az irgalmas szüzek 
a szegények- és betegeket ápolni szokták, önkényt foly is-
tenes hivatásukból. Mert egyedül csak az Isten' legtisztább 
szeretetéből folyó felebaráti szeretet az, melly képes lehet, 
egy gyengéd szüzet az irgalmas nők' rendjébe kebelezni. 
Hogy pedig minden mellékes hasznot kereső kizárassék, min-
denik' hivatása sokáig és súlyos próbakőre vettetvén, meg-
visgáltatik. Mielőtt valaki fölvétetnék, három próba-eszten-
dőt tartozik kiállni. Csak törvényes származású, feddhetet-
len családból, és jó hirü leányzók vétetnek föl, 18-dik év-
től fogva egész 24-ig, a' három próba-évre. Ezen években, 
mellyekben a' házasság utáni vágyódás és kilátás, erejének 
tetőpontját éri, a' kolostorba menetel az Isten' és feleba-
ráti szeretet' nagy fokára mutat. Az irgalmas szűz' hiva-
tása kívánja, hogy minden illy egyén erős testtel, tartós 
egészséggel, és ritka szellemi tehetségekkel is föl legyen 
ruházva. Mert hogy valaki minden betegségeknél, lennének 
azok bármilly iszonyúak és utálatosak, minden undorodás 
nélkül tudjon nem csak szemlélőleg, hanem segitőleg is je-
len lenni, hogy a betegeket tudja ápolni és tisztogatni, és 
nekik reggeltől késő é'jelig különös elővigyázattal, egyked-
vűséggel és vidorsággal szolgálni: ahhoz erős egészség kell; 
de nagy lelki erővel is szükség birnia. Valóban nagy testi és 
lelki erőre van szüksége, hogy a' legelvetemedettebb ke-
délyüekkel is, komolyan és szeretettel bánjék ; hogy azok 
szeszélyeit elviselje, sokszor a' legnagyobb szenvedésekben 
is vigasztalja, és a' haldoklók' kebelébe, kétségbeesésük' 
közepette, bizodalmat és bűnbánó lelkületet csepegtessen. 
Ha valamelyik ezen tulajdonságokkal bir, ugy az első pró-
baévre fölvétetik; azonban akkor még tulajdon világi ruhá-
jában van, 's a' legnyomasztóbb és legutolsó szolgálatokra 
alkalmaztatik. — Ha a' gyengéd szűznek, zordon téli idő-
ben, fa lábbehe sokszor odafagy a' vizes teknőnél, melly-
ben nagy mennyiségű, utálatosan bepiszkolt ruhákat kény. 
telen mosni ; vagy az ujonan érkezett beteget minden mo-
csoktól és férgektől megtisztítja, rongyait megfoltozza, 's 
kimossa, rossz büzü sebeit megtisztítja és bekötözi, a' be-
tegeket emelgeti, hordozza, vagy ágyukat fölveti; ha félel-
mes orvosi mütételeknél a' beteget tartja és ápolgatja, a' 
haldoklók' halálveritékét letörli : óh akkor meg kell minden 
ál-lelkesedésnek hűlnie; mert itt csak az Isten' és felebarát' 
szeretete, s az igazán isteni hivatás képes kitartó lenni. 
Ezen rendes kísérletek még rendkívüliek által is szaporit-
tatnak. Sokszor a' próba alatt lévő szűznek parancsoltatik, 
hogy a' holt testeket lepedőbe varja b e , vagy éjjeli órák-
ban a' házat őrizze, 's a' ház' minden részeit, a' betegszo-
bákat, pinczéket, templomot és halottas-házat járja meg. 
Engedelmesség-gyakorlás végett sokszor váratlanul paran-
csoltatik, nem tenni azt, mit legörömestebb tesz, hanem tüs-
tént mást venni elő, mi neki talán legnehezebben esik. 
Továbbá tartozik, a' betegek körüli próbákon és tanításokon 
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kivlll, még egyéb terhes munkát is végezni, melly egy illy 
nagy háznál napirenden van. Egyenlő szeretettel 's kész-
séggel tartozik magát alkalmazni akár a' konyhában, akár 
a' kertben, akár pedig a varróasztalnál. — Vannak ugyan 
naponta órái, mellyeket imádság-és közös ájtatosságra kell 
szentelnie ; de a' rend iránya s czélja nem a' szemléleti 
élet ; hanem főhivatásúk : szolgálni az Urnák, a' szegény és 
beteg felebarátban. Azon kemény visgálat, melly által min-
den irgalmas sziiz' hivatása megkísértetik, oka annak, hogy 
alig szokott egy negyed része belépni a' rendbe azoknak, 
kik magukat jelentették. Sokaknál az erős és tartós egész-
ség hiányzik; vagy pedig a' szellemi tehetségek korlátozot-
tabbak ; vagy nem képesek a' próbát kiállani : 's azért 
vagy a' világba lépnek vissza, vagy pedig könnyebb rend' 
tagjaivá lesznek. De ki is tudna azon kétségeskedni, hogy 
azok, kik ezen tüzpróbát kiállották, az Isten iránti szere-
tetnek valóban magas fokán állnak, 's hivatásuk Istentől 
van ? Maga Voltaire is csudálkozott hivatásukon, midőn igy 
szólott : „Talán mi sincs a' földön nagyobb, a' testi elő-
nyök , ifjúság és magas születés' áldozatánál, mellyet a' 
gyengédebb nem tesz a' végre , hogy a' kórházakban ösz-
pontosuló minden emberi nyomort enyhítsen; melly dolog olly 
igen lealázónak látszik nekünk, büszkéknek, s olly nagy 
képtelenségnek nekünk elpuhultaknak." Anglia, melly olly 
igen büszke kincseire 's jótékony intézeteire, nyíltan be-
vallja, hogy az erény' illy hős leányaival nem dicsekedhe-
tik, s hogy azon szeretet, melly efféle gyümölcsökkel bő-
velkedik, egyedül csak a' kath. egyház' kebelében gyöke-
redzik. — E' szeretet' kifolyása azon nagy s z o r g a l o m , 
mellyel szokták ápolni az irgalmas szüzek a' szegényeket 
és betegeket. A' szeretet' kisebb foka ezen önmegerőteté-
seket és veszedelmeket nem fogna kiállni, mellyeknek olly 
örömest aláveti magát az irgalmas szűz. Ilogy valaki képes 
legyen életét, csupán felebaráti szeretetből, veszedelemnek 
kitenni, szükség, hogy szive minden földi kötelékektől sza-
bad legyen. Hogyha ez nem történik, akkor az emberben 
még mindig marad annyi önszeretet, hogy tulajdon élete 
körüli gondoskodása, a' betegek szolgálatánál megkívántató 
bátorságot és kitartást gyengítse és erőtlenitse. Ehhez járul 
még az is, hogy veszedelmesen ragadós nyavalák' uralkodá-
sakor sehol sem ápolják jobban a'beteget, mint az irgalmas 
szüzeknél. Münchenben három száz cholera-beteg közül, kik 
az irgalmas szüzeknél nyertek ápolást, több mint fele meg-
gyógyult; 's ámbátor tizennégy nap' lefolyta alatt öt szűz 
lett szeretetének áldozata, mégis mindjárt hatan nyilatkoz-
tak készeknek a' fogadás' letétele után, magukat ezen szol-
gálatra szentelni. Az orvosok és kórház-kormányzók egin-
kább tapasztalák, milly hanyagul szolgáltak, a' kolostorok 
eltörlése után bérbe fogadott beteg-ápolók, és mi nehéz 
volt ragadós nyavaláknál használható embereket olly szám-
mal kapni, millyen az ezen betegek körüli szolgálatra kí-
vántatott. Egy szabadelvű orvos ekkép festi a' betegápo-
lás' iszonyú sülyedését a' franczia kórházakban : ,,A' haj-
dan jól ellátott kórházak, ugy mond, minden erkölcs, szi-
lárdság és jó érzés nélküli bérencz-ápolóknak adattak által; 

kik kényszerítve valának a' betegek ápolására, nehogy he-
nyeségök által szükséget szenvedvén, maguk is megbete-
gedjenek. Ezek az erkölcsiség' olly alacsony fokára sülyed-
tek, hogy felsőbb parancs' következtében, a' sebek' beköté-
sére megkívántató pálinkát, mind színre, mind pedig ízre 
meg kellett rontani, nehogy azt fölemészszék. Ók a' világ-
ért sem voltak érzésnélküliek ; mindjárt megérezték ők, 
van-e a' betegnek telt erszénye, vagy órája ; mi ha hiány-
zott, a beteggel rosszul bántak : ámbátor nem mindig a' 
beteg' kárára; mivel a vagyonos betegek, kiknek ők min-
denképen hízelegtek, többnyire előbb haltak el, mint a' sze-
gények. Ezen betegápolók az utó-seregből szedettek össze, 
hova őket nem egyéb, mint restség és kicsapongás vezet-
te ; sőt a' mi több, az is megtörtént, hogy gályarabok és 
más fegyenczek választattak e' czélra. Tehát az emberiség' 
söpredékére ruháztatott egy olly hivatal, mellyre csak a' 
legválogatottabbak lehetnek alkalmasok ! Az illyen beszeny-
nyezett 's rongyokba burkolt egyén, homlokán viselte az 
elvetemültség bélyegét; jelenléte mindenütt borzadást és 
undort idézett elő. Mivel pedig sem pénzt, annál kevésbbé 
pedig ruházatot, nem kaptak : a' sebesülteket és halottakat 
ruháiktól megfosztották, a segitségnélküli betegnek pedig 
utolsó fillérét is kizsarolták. A kórházak bérbe adattak, az 
azokat legkevesebbért fölvállalóknak; ebből pedig az lett, 
hogy a' raktárak 's ágyiruhák annál hivtelenebbül kezelte-
tének. Itt csak lelki hivatás, vagy katonai fegyelem segít-
het." Az orvos' ezen utolsó szavaiból, hol a' lelki hivatást 
a' katonai fenyítékkel állítja egybe, kiviláglik, hogy őt nem 
a' kolostorok iránti előszeretet, hanem csak a' kiáltó és 
tiszta igazság ragadta ezen panaszokra. De tegyük föl, hogy 
jelenleg a' kórházak' nagyobb része jó betegápolókkal vagyon 
ellátva, valljon nem következhetnek-e be nálunk is illy nyo-
masztó idők? Melly igen rosszul lenne akkor gondoskodva 
az olly intézetek felől, mellyek az irgalmas szüzek' anyai 
gondviselésének nem örvendhetnek ! De még közönséges 
idők- és betegségekben sem képes fogadott asszony, egy ir-
galmas szűz' szorgalmát pótolni. Lenne bár egyenlő szere-
tete , türelme és kitartása ; (mellyre ugyan a ig van eset) 
de hiányával van azon ismeretek- és ügyességnek, melly a' 
betegápolást lényegesen gyámolítja. — A' betegápolásnál 
szerzett gazdag tapasztalás, mellyet talán a' rendnek egy 
idősebb tagja szerzett magának, csorbítatlanul közöltetik 
a' fiatalabbakkal. A' betegek körüli fölvigyázat legpontosabb, 
és minden, a' betegség' ideje alatt tapasztalt nevezetesebb 
események, az orvossal közöltetnek. Azért nem is intézke-
dik sehol könnyebben és biztosabban az orvos, mint az ir-
galmas szüzek betegápoló szobáiban. Az orvosi rendeletek 
legnagyobb pontossággal, ügyességgel és szorgalommal haj-
tatnak végre. Tilos étkek' behozása, és más, napirend elle-
ni kihágások, alig lehetségesek ; a' szobák' tisztasága és 
szellőztetése által igen könnyittetik a' fölgyógyulás. Sokan 
nyerik azt vissza az irgalmas szüzeknél, mit másutt nehe-
zen nyerhettek volna el, tudnillik egészségüket ; s halál-
esetek aránylagosan sehol sem merülnek föl kevesebb szám-
mal, mint épen náluk. Nagy bizodalommal közelit feléjek a' 
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beteg; 's már ez is könnyíti fölgyógyulását. Egyik elbeszéli a' 
másiknak, milly szorgalommal bántak itt vele; 's a' mit másutt 
leginkább kerülnek a' betegek, azt itt vágyódva kívánják, 
tudnillik a' kórházat. Örömest fizeti le a' szolga fillérét ; 
mert tudja, milly jótékony kézbe foly az ; butalanul műkö-
dik az idegen, mert ismer egy házat, melly őt , betegség' 
idején jobban ápolja, mint tulajdon hazája; a' beteg ván-
dorló utolsó erejét feszíti meg, hogy elérhesse a' várost, 
a' hol Isten' nevében irgalmazásban részesül. 

A' második előny, melly által az irgalmas szüzek ma-
gukat a' betegápolásban olly igen hasznosan kitüntetik, az 
ő t a k a r é k o s s á g u k . Már tulajdon élelmezésök is ke-
vésbbé veszi igénybe az alapítványt, mint a' bérelt ápo-
lóké. Élelmök tudnillik igen egyszerű, s a' mi esztendőn-
kint ruházatra fordittatik, közönségesen nem haladja meg 
azon költséget, melly más betegápolóknak bérül fizettetik. 
A' szegény- és betegek' alapítványának kezelésében részt 
ők nem vesznek. Az illető igazgatóságtól, minden betegért 
bizonyos mennyiségű pénzt kapnak. Ebből táplálkoznak, s 
a' betegeket is szinte ápolják. Erről minden hónapban szá-
molnak az igazgatóságnak ; 's a' mit netalán meggazdálkod-
tak volna, az alapítvány' tőkéjéhez csatoltatik. Tapasztalás 
bizonyítja, mennyire szaporodik az alapítványi tőke az ir-
galmas szüzek szorgalma, belátása és háztartása által. A' 
kórházak, mellyek nekik szegényekül adattak át, kis idő múl-
va minden szükségesekkel fölszereltetnek és bőséget mu-
tatnak, javaik pedig annyira nőnek, hogy kétannyi bete-
get képesek befogadni, mint azelőtt. Nancyban, 1807-ben , 
midőn a' kórházat átvették az irgalmas szüzek, az egészen 
elpusztult állapotban volt. Alaptőkéje hiányzott, 's a' pénz-
tárt egészen üresen találták. Azon fölül még semmi egye-
bet sem kaptak, mint 1 2 krt naponkint, minden betegre. 
Igaz, hogy előlegeztek nekik, a' legszükségesebb épületek' 
fölállítására, és a' ház' elkerülhetetlen bútorzatára; de ez 
viszont azon 1 2 krból, melly naponkint a' betegekért fize-
tendő vala, levonaton. E fölött az akkori háborúk'idejében, 
mindig több, mint 4 0 0 beteget ápoltak naponta ; pedig 
kénytelenek voltak 1 0 , 0 0 0 forintnyi kölcsönt is fölvenni, 
hogy a' ház' szükségeit fedezhessék. 'S ámbátor semmi jó-
tékony adakozások által sem gyámolittattak, mégis jelen-
leg adósságmentesek, és a' legvirágzóbb állapotnak örven-
deznek. Jóllehet e ház gyülhelye a' legundoritóbb nyomo-
rúságnak , telve fekélyesekkel, nyomorékokkal, undok és 
gyakran gyógyithatlan betegekkel : azért mégis mindenütt 
rend és tisztaság uralkodván, a' látogató idegen fájdalma 
enyhül a' gyógyintézetek és élés-kamarák' szemlétete által ; 
hol nagy rakás vászon, a' legszebb rendben, függönyök me-
gett levegőnek kitétetve, takarók és ruhák a legjobb kar-
ban, mások egészen kijavítva ; gabona és főzelék, len és 
kender, pamut és mindenféle kelme egész bőségben, edé-
nyek, műszerek, füstölt hus, aszalt és becsinált gyümöl-
csök, fűszer 'stb., minden a' fölöslegig, és a' legtisztább és 
világosabb helyeken látható ; 's mindez előmutatva aláza-
tos és életvidor egyénektől, kik örvendenek, hogy Isten 
munkájokat megáldotta, 's hogy ezen áldását szegényeinek 
és betegeinek naponkint áldozatul bemutathatják. Innen 

nyílik bejárás a' jól rendezett konyhába, a' nagy mosó- és 
sütő-házakba, a' tömött baromistálóba 's pinczébe. A'pin-
czéből egy földalatti ut vezet az irgalmas szüzek' kertjébe, 
mellyet néhány év előtt megtakarított pénzökből 4 0 , 0 0 0 fo-
rinton vettek. Ezen rejtett uton vezettettek hajdan a' for-
radalom' áldozatai halálra! A' kert' patakjából, melly hajdan 
embervértől piroslott, az irgalmas szüzek egy nadályos ta-
vat alkottak ; mi nekik igen sikerült ; 's nem csak a' ház-
nak sokszoros szükségeit fedezi, hanem még más gyógy-
szertárakat is ellát ; 's ez által a' háznak sokat jövedelmez. 
Nem kevésbbé jövedelmes a' falakkal kerített nagy kert, 
melly gyógynövényekkel 's hűsítő gyümölcsökkel bővelke-
dik. A' fejéritő helyen 5 0 darab vászon van kiterítve, mely-
lyet a' rend' tagjai télen készitetteK. Nemkülönben jó kar-
ban tartatik a' sekrestye is. A' szekrények tömvék egyhá-
zi ékszerekkel, és más szükségesekkel. 'S mindez azon 
szorgalmas és áldott kezek' munkája, mellyel 5 0 0 legnyo-
morultabb embert táplálnak, ruháznak, ápolnak, a' kertet 
mivelik, mosnak, főznek, varrnak, söpörnek, naponkint 5 0 0 
ágyat vetnek, és legalább másfél óráig ajtatoskodnak ; kik 
vasár- és ünnepnapokon nem tesznek egyebet, csak mit a' 
betegek' napi szüksége és tápláltatása megkíván ; kik azon-
ban minden nyűg- és esti órát arra fordítanak, hogy az is-
teni-tisztelet' díszét emeljék, 's a mennyei vőlegényt di-
csőítsék, kinek szeretetéért hivatásuk' minden áldozatait 
és nehézségeit magukra vállalták. Mikép hiányoznék illy 
háztartás mellett az Isten' áldása s az ezt követő siker ? 
(Vége köv.) , Huszár Sándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
M a g y a r h o i i . 

(Kegyes tanitó-rendi gyűlés.) Pótlékul a' legközeleb-
bi számban közlöttekhez még ez csatolandó : Háziigazgatók 
lettek: Magyar-Óvárott: J a e g e r Fcrencz, Pesten: Tamá-
s y József, Nyitrán pedig iskolaiigazgató maradt: M a l o -
c s a y Antal. 

(Gyászünnep.) Mohácson,aug. 29-dikén. Az emberkét 
részből áll ; lélekből és testből ; 's ezek közt a' lélek a' ne-
mesebb. És mégis az emberek' nagy részénél csaknem az 
egész élet egyedül a' test mindennapi szükségeinek kielé-
gítésében, anyagi foglalatosságokban telik el. Leéli az em-
ber a' neki szánt néhány esztendőt, a' nélkül, hogy lelki 
üdvessége körül gondolkodott, s az arra vezető alkalmas 
eszközöket használta volna; 's igy épen azt, miért e' földi 
városba küldetett, megszerezni felejti. E' hiányokra kivánt 
orvosságot és írt nyújtani a' romai kath. anyaszentegyház, 
az ünnepek' rendelésével, mellyeken a' hivek, a dicsőült 
szentek' példájára buzdittassanuk ; és igy akaratuk szilár-
duljon a' jóban, szivök bővelkedjék az Isten' szeretetében: 
mi nélkül az emberi élet-fának ágai gyümölcstelenül tespednek 
és hervadoznak. Megragad e' jó anya minden alkalmat, melly 
szeretett fiainak épülésökre, s tanulságukra szolgálhat; és 
e' jó anyának szellemében eszközlötte ki néhai mélt. K i r á l y 
József pécsi megyés-püspök, VII. Pius pápánál, a' mohácsi 
gyászeseménynek évenkinti megünneplését Mohácson. A' 
tanulság,mellyet az egyenetlenség'emez áldozatainak hamvai-
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nál meríthetni, igen nagy; a' hely, hol édes őseink ezernyi-
en hamvadtak e l , szomorú emlékezeteket kelt föl az utó-
dok' kebelében ; s az egész gyászünnepély a' földiek mú-
landóságát , és hiúságát tünteti eleven színekkel elénkbe : 
különösen a'magyart emlékeztetvén az, őt a megsemmisülés' 
örvényéből kiragadott isteni gondviselés'imádására. És ezen 
elősorolt eredmény nem csupán elméleti, hanem az ünnepély' 
alkalmával mindannyiszor, évenkint valósul. Jelenleg is szá-
mos hivek jelentek meg Mohácsról,és a' szomszédságból a' kal-
vária-templomban az ünnepélyre ; 's a' vérnélküli sz. áldozat 
t ibbszöri bemutatásánál ajtatosan részt véve, az illyr, német 
és magyar szónokok hathatósan intették a nagy számú hall-
gatók seregét; különösen az utóbbi vesékig ható szavak-
kal emelvén ki amaz igazságot, hogy: ,nem mindegy, bár-
milly vallást kövessünk, csak becsületesek legyünk.' És e' 
helyen, hol az egyenetlenség' ármánya miatt a' levegő ez-
előtt 3 2 2 évvel, őseink' vérpárájától terhesült, alkalmasan 
inté a' hazáját igazán szerető magyart; hogy a' hitben, az 
igaz hitben, melly a' legnemesebb, legszentebb és legerő-
sebb kapocs, egyesüljön, s az elvált testvéri magyar szi-
vek, mit minden igaz hazafi vérző szemekkel tekint, e' drá-
ga koszorúban egyesüljenek. A' szónoklat a kalvária-tem-
plom' keleties tetejéről tartatik. A' szónok mellett jobbra a' 
fiatal Lajos király' szelíd képe látszik ; a' templom' köre pe-
dig sírhalmok által van fedve ; hol a testvéri , vagy szülői 
szeretet, ez ünnepélyre fűzött koszorúkkal körözi édes el-
hunytainak egyszerű temetési keresztjét ; 's a' zokogó édes 
anyák, magzataik', elporlott magyar testekből összeállott sír-
hantjánál siratják holtaikat... Milly jelenet ! A' földi mulan-
dóság és hiúság' tükre ez ! E fölött ki ne tanulna haza-
szeretetet, a' hazáért elvérzett annyi honfiak' sírjánál ? 'S 
ki ne buzdulna ősei iránti tiszteletre a' közjóérti áldozat-
oltárnál? Ki ne rettenne itt vissza a' pártoskodás' dühétől, 
ama' borzasztó örvénytől, melly a' holtakat is elnyelte ? Ki 
ne imádná az isteni gondviselést , melly a' magyart, annyi 
vész után is, az élők sorában megtartá; azon áldandó is-
teni gondviselést, melly a' rosszból is jókat tud kihozni, s 
melly ugy a' bus, mint a' víg napokat elhozza? Ennyi, 's 
több üdves eredményét tekintve e' mohácsi gyászünnep-
nek , bátran elmondhatjuk, miszerint : nem dologtalanság, 
hanem lelki haszon az, mit a' romai kath. anyaszentegyház, 
és az ő szellemétől áthatott férfiak, az ünnepek által elérni 
szándékoznak. — 

(Hálanyilatkozat Tatából.) A' nevelési terhes pályán 
foglalkozóknak hazánkban nem sokkal jutván több jutalom, 
azon boldogító öntudatnál, hogy a' hon érdekében lélekis-
meretesen működtek, és azoknak, kiket ez, gyermekeik'irá-
nyában közelebbről érdekel, háladatossága : ez utóbbi ér-
zelemtől meghatva, lehetetlen hálásan el nem ismernünk 
nt. N a g y Márton ur-, kegyes rendi áldozópapnak, tatai volt 
érdemteljes tanodai igazgatónak, azon bokros érdemeit, 
mellyeket magának, már több nevezetes, de leginkább utolsó 
helyen rövid idő alatt kivívott... Ő máshova rendeltetvén, 
kötelességünknek ismerjük, az egész magyar világ előtt 
megköszönni neki azt, mit gyermekeinkkel tett. Kisérje őtet 
minden szives fáradozásaiért és iparkodásaiért, az ur Isten' 

áldása ! Az 6 emlékezete , nálunk és gyermekeinknél, kiket 
a' sz. vallásban, a' fölséges uralkodó ház iránti tántorítha-
tatlan hivségben, az édes hon határtalan szeretetében czél-
szerüen nevelt és neveltetett , örökre hálásan fog élni. 

Több szülék. 
(Jótékonyság.) Zalából. A' vallási közönyösség' e' kor-

szakában jól esik a' hivő kebelnek, jeleneteket föltünedezni 
látni, mellyek kétségen kül tanúsítják, hogy vannak még 
egyházunknak igaz, és hü fiai, kik ezt tetemes áldozatok-
kal is bebizonyítani mindenkor készek. E' hü fiak közé mél-
tán számitható tek. O s z t e r h u e b e r Mihály ur, több ns. 
megyék' táblabírája ; ki a' csab-rendeki hívek' nagy lelki 
épületére és örvendezésére, a helység' Káptalanfára ve-
zető utszájának végén, ajtatos bőkezűséggel, legközelebb 
egy diszes kő-keresztet állíttatott, az Üdvezitő' képével ; 
egy más, az ezen helységbeli, jeles épitészetü, 's emelke-
dett helyezeténél fogva, az egész vidéken uralkodó, tágas 
templom előtti, már pusztulásnak indult fa-keresztet pedig 
kijavíttatott, és festetett ; végre magát a' templomot, egy 
igen csinos, Ur'koporsójával,—'mellyet az minden, a' hely-
beli birtokos urak és asszonyságok' kegyeletéből szárma-
zott egyházi készületekkel, egész a' diszességig ellátottsága 
mellett is, eddig nélkülözött, — ajándékozta meg. Kinek Is-
ten iránti szeretete illy lángoló, az szenvedő felebarátin k 
ínségére sem maradhat érzéketlen. A tisztelettel említett 
jámbor földes-ur, és szelid neje, született Ilertelendy nő 
azok, kiknél a' vidékbeli szűkölködők mindenkor kész se-
gedelemre, 's vigasztalásra találnak, ük voltak e' vidéknek 
azon jótévő angyalai, kiknél a'legközelebb lefolyt drágaság' 
napjaiban, a' szegény adózók, a' piaczi árnál olcsóbban ga-
bonát kaptak ; ők voltak azok, kikhez e vidék' jégverte la-
kosi, a'tavaszszal mindenféle kerti veteményekért, burgonya-, 
és tengeriért seregesen tódultak, 's bizodalmukban meg 
sem is csalatkoztak. Ezer áldást mondanak ők, és kérnek 
az égből e' jámbor uri családra; mi pedigvallás-ihlettetet-
teiknek szemtanúi, abbeli forró óhajtásunkkal bocsátjuk 
ezeket a' világ' elébe, hogy, az egyház' díszére, és szűköl-
ködő embertársaik' fülsegélésére telt áldozataiknak, a' szü-
lői legtisztább örömekben már itt e földön is százszoros 
kamatját nyerhessék ! ' H. 

— • A' ,Josephinum l nevet viselő pesti árvaház' ré-
szére, f. évi julius hóban következő adakozások tétet-
tek : Weizenbauer Ferencz 2 frt, Kralik Sámuel 2 , Je-
szinszky Ferencz 2 , Meuxner János 2 ; Bucsánszky Alajos 
2 , Adami Károly 3 , Arányváry József 2 , Kaest Mihály 2 , 
Dauphin Frigyes 2 , Korchus Ferencz 2 , Buchta János 2 , 
Bernhardt József 2 , Fritz Frigyes 5 , llagen István 4 , Kor-
chus János 2 , Szloboda Ferencz 2 , Büchelmayer János 2 , 
Grafberger Ferencz 2 , Pertl Jakab 2 , Galster János 3 , Mar-
tini Henrik 3 , Bénits Mátyás 5 , Müller József 6 ; Mihály" 
Tóbiás' hagyománya 5 , Murmann Henriké 4 0 , Schaller An-
náé 5 , Piller Jánosé 5 , Uollósy Ágostoné 1 , Sipo6 Fe-
renczé 2 0 frt. Az intézeti pörsölyben 3 frt p. Melly ada-
kozásokért, a' biztosság' részéről köszönet mondatik Aigner 
Ferencz pénztárnok által. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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Megjelenik e' lap hetenkint egy-egy iven kétszer, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté 's a' hetenkint egyszer 
megjelenni szokott ,Egyházi literatúrai lap'-ért együtt, postán 5 frt. 2 0 kr., helyben 4 frt. p. Előfizethetni a' cs. kir. postahivata-
loknál , ugy a' szerkesztőségnél is , Budán a' várban , sz. György' térén , gr. Teleki-házban , 's Pesten Hartleben és Altenburger 

könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM : Lelki gyakorlatok Pécsett. (Folyt.) H. — Az 
irgalmas szüzek. (Vége.) Huszár Sándor. — Egyházi tu-
dósítások. 

L e l k i g y a k o r l a t o k P é c s e t t . 
(Folyt.) 

Mielőtt azonban folytatnám tudósításomat, nem 
lesz érdektelen, ugy hiszem, közölni a' lelki-gyakor-
latok' napi-rendét is ; melly pontosan megtartatott, és 
a' főpásztor' kegyességéből, a' ,Jesu ! dulcis memoria,' 
és ,Ave mundi' énekekkel együtt kinyomatva, köztünk 
elosztatott. A' napi-rend pedig következő volt (mutat-
ványul csak a' ,Feria tertia'-ra szólót írom ki): „Hora 
5 . Surgitur. Hora Conveniunt in sacellum; absol-
vuntur preces matutinae. M e d i t a t i o II. per horam ; 
dein brevis reflexió. Hanc sequitur Missa Exccllentis-
simi cum exposito Sanctissimo, et duplici benedictione, 
praemisso Cantico: ,Sanctus, Sanctus,' etc. per,Tantum 
ergo' et ,Genitori.' Hanc sequitur altera Missa ad libi-
tum audienda. Postea tempus liberum, intra quod su-
mi potest jentaculum in refectorio, — in silentio ! Hora 

Horae minores in sacello; post has C o n s i d e r a -
t io I. per semihoram. Hora % 11 . M e d i t a t i o III. cum 
reflexione ; brevis lectio spirituális ; examen conscien-
c e particulare. — P o s t m e r i d i e m . Hora V21. Prandi-
um; sub quo lectio sacra ; hoc finito visitatio Sanctis-
simi in silentio. Hora V2 3. Yesp. et Compl. in Sacello. 
C o n s i d e r a t i o II. Rosarium Marianum ; pro conclusio-
ne duo versus ex cantico de B. Maria Virgine. Hora 
5. Matutinum cum laudibus. M e d i t a t i o IV. cum re-
flexione. Hora y2 8 . Coena ; post hanc indilate preces 
vespcrtinae, cum examine conscientiae generali ; brevis 
instructio. Tum assumto pluviali exponitur Venerabile 
et post incensatur ; orantur litaniae de Sanctissimo No-
mine Jesu cum oratione ; subnectitur cantus : ,Sanctus, 
Sanctus', etc. ; datur Benedictio ; pro conclusione ca-
nuntur 1 — 2 versus continuative ex ,Jesu dulcis me-

MÁSODIK FÉLÉV. 

moria', etc." Kitetszik innen, miszerint a' gyakorlatok' 
egyik főrészén, a' XI. ,Meditatio'-n kivül, mellyek min-
dig egy óráig tartottak, még V. ,Consideratio és IV. 
,Instructio' is tartatott fél-fél óráig; a' Consideratiok 
ugyan Büchinger kanonok ur, az Instructiok pedig 
Schlör által. Szabadjon először is a Meditatiokról né-
mellyeket megjegyeznünk. — Minden Meditatio három 
részre volt osztva; és minden rész szivreható imával 
végződött; mellyet a' szónok velünk együtt térdelve 
végzett. Előadása, mindenkor igazán ünnepélyes, és sok-
szor szivrázó volt. Minden tárgy különösen ránk pa-
pokra volt alkalmazva, és olly jelesen kifejtve, hogy 
kiki a' legnagyobb figyelemmel hallgatta egész végiga' 
szónokot : ki valóban, mint mindenik látta, teljes meg-
győződéséből beszélt ; egyszerűen ugyan, de gyönyö-
rű szépen, és égies ihlettséggel. Legfőbb mestersége 
abban állott, csekély véleményünk szerint, hogy a' sz.-
irás' ismeretes helyeit, 's az anyaszentegyház' több 
szokásos könyörgéseit, fohászait, különös hatással tud-
ta használni. Talán senki közülünk nem imádkozta még 
olly áhítattal és annyira meghatva, a' ,Dies irae'-nek 
válogatott stropháit, mint most a' szónokkal, midőn ve-
lök az utolsó itéletrőli beszédének egyes részeit befe-
jezte. Különös hatással volt tovább az is, hogy min-
den beszédének bevezetése után a' sz.-írásból példányt 
állított előnkbe, a' tárgyra jelesen illőt ; például, midőn 
a' bűnről beszélt, sz. Pétert, ki urát, mesterét megta-
gadta, a' legélénkebben festé. 'S az illy példának 
előrebocsátása után, mindig néhány szenthez fordult 
rövid és velős fohászokban: kikérvén közbenjárásukat 
számunkra. Az ember' végczéljáróli elmélkedés után azt 
abrázolta előttünk a' szónok, mikép kelljen nekünk pa-
poknak világitanunk a' hivek előtt ; és pedig a) a' hit-
nek világával; b) az ajtatosságnak példájával, minden 
papi foglalkozásainkban; 's c) a' kül- és belső tiszta-
ság' szeplőtelenségével. Példányul itt az Üdvezitőt ál-
litá előnkbe, midőn tanítványai közül kiválasztá a' 1 2 

2 3 
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apostolt, 's midőn azt mondá nekik : ,Vos estis lux mun-
di.' Élőnkbe állitá továbbá ker. sz. Jánost, mint l u -
c e r n a a r d e n s ' - t , mint az igazságnakrettenhetlenhir-
detőjét, és kérdezte: merjük-e mi is, mint János, („qui 
praedicavit Herodi potenti, quin verbum suum muta-
verit, et ad ventum seculi semet incurvaverit,") hirdet-
ni Isten' igéjét: „nobilibus, eultis, doctis, magnatibus; 
et quidem praedicare, pro Christo; et integrum Chri-
stum praedicare,hominibus plebejis, Pharisaeis simula-
toribus, Sadducaeis luxuriosis, superbis etc., praeprimis 
in sede confessionali ? . . . Joannes erat lucerna ardens. 
0 Sacerdos, quale lumen in te est ? Est ne lumen 
Christi? Est ne doctrina tua, quam docuit Christus?... 
Est ne fides tua firma, fides inconcussa ; nihil curans 
mundi vanitates? Est ne fides tua viva, perfecta, non 
solum captivans intellectum, sed totum hominem oc-
cupans?" Es e' résznek végén mindnyáján meggyő-
ződtünk arról: „ q u o d s a c e r d o s s i n e f i d e , m o n -
s t r u m s i t . " — A' második részben főkép arról szólott: 
„quod sancta sancte debeant tractari;" 's hogy milly 
borzasztó bün az, ha a' pap, „cum apostolo proditore" 
járul az oltárhoz. Elmondá továbbá, milly tisztának kell 
annak lennie, ki naponkint kezébe veszi Azt, ki maga 
az ártatlan bárány, ki a' szüzek' vőlegénye, és kinek 
közelében Péter, bűnös léte miatt, reszketett. Elmondá, 
milly tisztának kell annak lennie, ki másokat tisztítani 
nemcsak akar, hanem tartozik is, stb. S végre, vil-
lanovai sz. Tamás' e' mondatát magyarázta : „Sit hu-
milis sacerdos, sit devotus: — sí non est castus, nihil 
est." — A' harmadik elmélkedés' tárgya volt — a' bün; 
és pedig főképen annak megfontolása: milly rossz, milly 
keserű az Urat elhagyni ; milly rettenetesek a' bűnnek 
következései a' papban; ki valamint egyedül maga nem 
vétetik föl mennybe, ugy soha egyedül maga poklokra 
sem taszittatik. Élénken festé a' szónok, mikép a' hí-
vek, látván a' papnak bűneit, megvetik a' szentsége-
ke t , nem félnek a' pokoltól, és mitsem gondolnak 
mennyországgal. A' bűnben megőszült papnak képe, jaj be 
félelmes, elijesztő volt ! . . . „Ad nullum tonitru excita-
tur amplius, donec tuba insonet." Oh! szivünk'mélyé-
ből sóhajtottunk föl mindnyájan, ezen elmélkedés' vé-
gén, sen. szent Katalinnal: „Mi Jesu,omnia potius ma-
la , quam peccata!" — A' negyedik elmélkedésben a' 
jóra rest papnak képét rajzolta szónok ; és azon min-
denkitől igaznak ismert állítással végezte beszédét, hogy 
a' rossz pap már a' földön is kebelében hordja a 'pok-
lot. — Tovább a' világ' hiúságait, és a' papnak halálát 

állitá szemünk elébe lelki-vezérünk, és üdves rettegéssel 
tölté el keblünket nemcsak ekkor, hanem főleg a' kö-
vetkező elmélkedés alatt, midőn az ítéletről, különösen a' 
papnak elitéltetéséről szólt. „Et tu sacerdos in inferno, qui 
e millibus in sortem Domini eras electus,vocatus, tu clile— 
ctus et domesticus Dei, tu dispensator gratiarum, pro 
te eotum nulla est gratia amplius!" Es a' milly félel-
mes és rettenetes vala ezen szent és változhatlan igaz-
ságok' rajza, szintolly kecsegtető, vigasztaló és báto-
rító volt a' következett elmélkedés' tárgya, vagyis a' 
tékozló fiúról szóló parabolának alkalmazása a' papra. 
Itt szónok különösen remekelt; és megmutatta gondo-
latainak mélységét, s beszédének minden egyes szép-
ségeit. Elragadá ő itt hallgatóit ; ugy hogy bizonyosan 
mindenik, szive' mélyéből sohajtolt föl : ,Peccavi Pa-
ter!'. . . . Oh! és mi örömmel figyeltünk szavaira, mi-
dőn az Urnák jóságát, édességét festé azok iránt, kik 
őt szeretik, kik neki hiven szolgálnak ; midőn a' szent 
communiónak élvéiről szólott. Az egész gyakorlatok 
lefolyása alatt ugyan, de főkép ez alkalommal, és azon 
nagyszerű felejthetlen órában, midőn mindnyájan az 
Ur' asztalához járultunk, győződtünk meg igazán jó 
püspökünk' ezen meghívó szavainak igazságáról : ,Fra-
tres! gustate et videte... Bonus — s v a v i s est Dominus 
animae quaerenti illum. Ah, quam magna erit multi-
tudo dulcedinis tuae Domine, quam abscondisti adus-
que timentibus te' ! — De térjünk á t , hogy hosszas 
ne legyek, a' Büchinger kanonok ur által tartott Con-
sideratiókra. Ezek is a' papnak legszentebb foglalko-
zásait tárgyazták; és fölelevenítették keblünkben mind-
azt, mit a' papnak szüntelen szeme előtt kell tartania. 
Szólottak a' papi szellemről; melly arra ösztönöz, hogy 
mindent Isten' dicsőségére tegyünk, és melly az imád-
ságban, és Oltári-szentség' gyakori látogatásában, a' 
breviárium' pontos elmondásában, a' szeretetnek gya-
korlásában 'stb. mutatkozik. Szólottak tovább a' szent-
ségek' kiszolgáltatásáról, jelesen a' gyóntatásról ; szó-
val arról, miképen kelljen az erényt szeretni, tisztelni, 
gyakorlani, és kerülni a' vétket ; mikép kelljen minma-
gunk és mások'üdvességét munkálni. Az I n s t r u c t i o -
k a t Schlör maga tartá; 's valóban nehéz meghatá-
rozni, mit kelljen belőlök különösen kiemelni. Le kel-
lene irni mindazt, a' mit csak mondott, ha tisztelt olva-
sóimnak igazi fogalmat akarnék szerezni e' jeles ,páter 
spirituális' tehetségeiről, és ezeknek használásáról. De 
akkor sem érnék egészen czélt ; mert nem elég szent 
beszédeit olvasni, hanem hallani kell azokat, és pedig 
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tőle, Istennek e' különös kegyeltjétől. Először is a' sz. 
Ignácztól eredett és nevezett lelki-gyakorlatok' erede-
téről, azután részeiről, tulajdonairól, kellékeiről beszélt. 
Ajánlá különösen a' csendet, a' hallgatást; és többek 
közt igy szólott: „Midőn néhány év előtt Leitmeritz-
ből, hol a' lelki-gyakorlatokat vezérlettem, hazatér-
tem, kérdeztek a' jezuiták, hogy milly siker koronázta 
a' tartott gyakorlatokat; mire azt mondám nekik : ,Nem 
tudom : ezt csak Isten tudja; ki a' szivek' rejtekébe 
lát.' Ok pedig tovább kérdezősködtek, valljon mikép 
tartatott meg a' hallgatás; és midőn erre azt felelném, 
hogy pontosan: azt válaszolák, hogy alig lehet kétked-
ni a' legjobb sikerről; miután a' hallgatás' szoros meg-
tartása után, csaknem mindig bizton lehet a' legjobb 
sikerre következést vonni." Különös érdekkel birt a ' le l-
kismeret' naponkinti megvisgálásáról szóló tanítás, és az, 
melly az áldozást tárgyazta. Az áldozásról alkalmat 
vett tudnillik szónok az anyaszentegyház' egysége fe-
lől szólni; és szívélyesen intett végre* és buzdított ben-
nünket, legyünk mindenkor eleven tagjai, engedelmes 
fiai legjobb anyánknak. Simuljunk mindenkor a' látha-
tó főhez, a' pápához ; ezután püspökünkhez, paptársa-
inkhoz ; maradjunk közösülésben mindenkor egymás-
sal; és pedig nemcsak azokkal, kik velünk együtt egy 
megyéhez, egy hazához tartoznak, hanem más megye-
beliekkel is (,adminimum commercio literario et oratio-
nís', mint mondá): mivel egyházunknak nincsenek más 
határai, mint a' föld' kereksége. Különös hatással volt 
mindenkire a' következő kis beszélyke is, mellyet Schlör, 
az Instructiok' alkalmával fűzött be előadásába : „Né-
hány év előtt történt, hogy egyik ausztriai tartomány-
ból, nem akarom ezt megnevezni, egy hitehagyott kath. 
pap kiköltözött Németországba, és olt prot. lelkipász-
toré lett. Collegáinak egyike, rövid idő múlva nagy ven-
dégséget adott, mellyre apostatánk is hivatalos volt. 
Asztal fölött az evang. szabadság-, vagyis a' prot. sza-
badosságról szónokoltak a' vendégek, midőn az egy-
házi] jelenté, hogy a' vendégfogadóban egy idegen 
szörnyű kinokat szenved, és közel lévén a' halálhoz, 
csak pap után kívánkozik. S midőn a' házigazda ven-
dégeit ott nem hagyhatá, az apostata ajánlkozott, hogy 
ő elmegy a' beteghez ; és ajánlata elfogadtatott. Azon-
ban alig pillantá meg őt a' beteg, elfordult tőle, és ke-
servesen sírt ; kinyilatkoztatván neki, hogy ő nem ké-
pes rajta segitni. 'S midőn az uj protestáns lelkész en-
nek okát tudakozná, feleletül ezt nyerte : ,Protestáns 
pap rajtam nem segíthet; én katholicus pap vagyok; 

de hitét elhagyott, excommunicált pap . 'Er re emberünk 
megilletődvén, igy szólott hozzá : ,Barátom, én is az 
vagyok ; de légy azért jó reménynyel : a' halál' órájá-
ban az excommunicált pap is föloldozhatja a' töredel-
mes bűnöst bűneitől; gyónjál meg csak, és bizzál Is-
ten' végetlen irgalmasságában'! A' haldokló meggyónt; 
és nem sokára kiadta lelkét ; a' másik pedig röviden 
elbúcsúzott vendégtársaitól, és visszatért az anya-
szentegyháznak kebelébe, és — penitencziát tartott." 
Ugy vélem, nem szükség említenem, mint tudta Schlör 
ezt meghatólag előadni és dkalmazni. — De azt sem 
hallgathatom el, hogy milly örömmel értettük tőle azt 
is, hogy számos jámbor szerzetes és szerzetesnő imád-
kozik, e' végett kölönösen megkérve, gyakorlataink 
folyta alatt, még pedig éjjel is, mig mi nyugalomra 
hajtjuk le fejünket, éret tünk;*) hogy Isten' áldása le-
gyen rajtunk, és dus siker kövesse ajtatosságunkat.— 
Főpásztorunk is kötelességükké tette volt azon társaink-
nak, kiknek honn kellett maradniok, hogy naponkint 
,p ro d e v o t i s ami e is ' imádkozzanak, főleg a' szent 
mise alatt. 

Ebéd alatt a' szent-írásból olvastatott egy rész, 
utána pedig ; ,Vita S. Laurentii Justiniani'; mellyet há-
rom más hasonló életirással, ,in usum Cleri,' irt 's ki-
adott főtiszt. F e i g e r 1 e Ignácz apát és udvari plébá-
nos ur Bécsben. E' jeles munka különösen ajánlható 
minden papnak, ki hivatása' nagy voltáról, kötelességei-
nek szentségéről, és a' tökéletesedés' eszközeiről akar 
elmélkedni's komolyan gondolkodni. Vacsora alatt szin-
te fölolvasás volt mindig ; utána pedig azonnal a' ká-
polnában tartott Jnstructio' következett, és az esteli 
ajtatosság, mellyel az az napi gyakorlatok befejeztettek. 
A' pécsi papnevelde a' belváros' egyik végén fekszik, 
és pedig nem igen járt utszában ; 's mégis esténkint 
számos hivek, és köztük mivelt férfiak is jelentek meg 
ezen utszában, a' kápolnának ablakai^ alatt : résztveen-

*) Talán kevés magyar pap előtt van tudva azon szép 
szokás, vagyis viszony, melly az ausztriai birodalom' 
német tartományainak számos szerzetes-rendei közt 
(jelesen az ágostoniak, praemonstratiak, benedekiek 
és cisterciták közt) létezik megholt tagjaik iránt. Ha 
tudnillik az illy „c o n f o e d e r á 11 s z e r z e t"-nek 
(Stift) valamelly tagja meghal, deák körlevél küldetik 
minden egyesült kolostorba, hogy az élők imádkoz-
zanak a' megholtért. A' körlevél deákul van, és pe-
dig jelesen irva, 's a' megholtnak életét és hatáskö-
rét is magában foglalja, és, kihirdetés után, a' sekres-
tyében fölfüggesztetik. 

18* 



dők az itt tartott esteli ajtatosságban ; és megható volt 
azon észrevétel, hogy mihelyt az orgona' hangjait és 
a' ,Sanctus'-t hallották, a' szentséggel adott áldásra 
mindnyájan térdre borultak. Gyóntatóatyákul Büchin-
ger és Schlör urakon kivül, még heten valának ren-
delve a' főpásztortól ; ki mindenben maga volt a' leg-
szebb példa, 's az egész idő alatt, ,quasi unus e no-
bis factus,' el nem hagyta a'seminariumot. Ugyan csak 
ő imádkozott elől este és reggel, asztal előtt és asz-
tal után ; valamint a' szent-olvasó és a breviárium' el-
mondásában is. — Felejthetlenek lesznek bizonyosan 
minden, az e' gyakorlatokban részt vett paptársunk előtt 
e' szent napok, és főleg felejlhellen azon legszentebb 
óra, mellyben az Ur' asztalához járultunk, pénteken reg-
gel , mindnyájan karingben ; — mig ezalatt a' folyosón 
egyszerre, a' székes-egyház' igen jeles karénekesei, a' 
,Lauda Sion'-t meghatólag zengeni elkezdték.... Áldo-
zás után a' teljes bucsuérti imákat mondottuk el ; ezek' 
végeztével pedig püspökünk' befejező beszédét tartot-
ta : melly alatt azon, csaknem véletlen, ünnepélyes 
kérdésre : ,Promittitis ne ergo sanctae matri ecclesiae 
fidelitatem, obedientiam et reverentiam ?' mindannyian 
egy szivvel és lélekkel felelők: „Promittimus." Azt pe-
dig, valljon Ígérünk, fogadunk-e nek i is, főpásztorunk-
nak, engedelmességet és tiszteltetést., nem is kérdezte 
jó atyánk ; mert, ugy mond, arról ő teljesen meg van 
győződve ; hanem a' helyett egyenkint az atyai sze-
retet' csókjára méltatott bennünket. A' püspöki befe-
jező beszéd, mellyet nem lehet nem közölnöm, e' kö-
vetkező volt: 

,.Benedicite Sacerdotes Domini Domino; laudate et 
superexaltate eum in saecula." (Dan. 3, 84.) 

„Iterum, iterumque exclamo in humilitate et lae-
titia cordis : ,Benedicite Sacerdotes Domini Domino ; 
laudate et superexaltate eum in saecula. Quia fecit no-
biscum misericordiam, et invenimus gratiam coram o-
culis Domini'; dum recogitantes in amaritudine annos, 
imprimis sacerdotii nostri, e consortio sermonis Domi-
ni, repleti sumus gaudio in tribulatione cordis. Centies, 
milliesque sis itaque benedicta, o sacra solitudo ! ,Quia 
vere a Domino factum est istud; et est', eritque ,mira-
bile in oculis nostris', perpetuo laudum cantico et in-
tima gratiarum actionc recolendum! Et merito; quis 
enim nostrum est, qui non confiteretur : in hoc sacro 
recessu caliginem de oculis mentis cecidisse, ut vide-
ret nuditatem suam; videret, se quidem esse vas a 
Domino in ministerium altaris electum, sed virtutibus 

clericalibus vacuum ; in auribus fîdelium ingrate tinni-
ens potius, ac svaviter personans; quia, dicente S. 
Chrysostomo: ,verbis facta non convenerunt; actus Do-
ctrinae non responderunt.' Quis non confiteretur, remo-
to omni proprii amoris velamine, quod in hac solitudi-
ne invenerit se esse quasi .sepulchrum dealbatum', a 
foris speciosum, quippe in loquendo, conversando, ami-
ciendo, applausu filiorum saeculi honoratum ; ast intus 
ossibus mortuorum, iniquitatibus plenum ; quia gratiae, 
per manuum impositionem acquisitae, constanter con-
servandae, et per vices resuscitandae incurius, imma-
culatam hostiam pollutis manibus tractando, preces fî-
delium immundo ore bonorum Largitori proponendo, 
Filio Dei, cuius sangvine se suosque mundare debebat, 
contumeliam fecit. — Hanc fuisse sortem nostram, 
sangvineis lachrymis deplorandam, fateamur est neces-
se. Confessi sunt iam praevie id tacite omnes illi, etiam 
in Ecclesia Hungarica sacerdotes, qui diebus nostris pro 
sacris Exercitiis vocem indesinenter levabant ; publicis 
scriptis suspirando : ,Exercitia sacra dona Clero tuo Do-
mine'! Et numquid aliud plurimi vestrum, Dilectissimi! 
senserunt, dum inter media resuscitandi in Clero spi-
ritus Christi, s o l i t u d i n e m a n n u a m retulerunt? Vox 
haec pro S. Exercitiis jam-jam universim personans, 
fuit inquietudinis, animum incessanter afficientis, non tarn 
indicatio, quam publica iniquitatum nostrarum confes-
sio. Sicut enim qui pharmaca expetit, corpore infirma-
tur ; ita qui S. hanc solitudinem anhelavit, se malo ani-
mae laborare profitebatur (alioquin tantum impiis non 
esse pacem, dicit Dominus, et pacificos beatos praedi-
cat). Unde sequitur, nos quoque desiderio desiderando 
sacrum hoc recollectionis quatriduum, spiritum sacer-
dotalem innovare, inquietudine animum liberare, et per-
optatam eidem pacem reddere voluisse." 

„Ast utinam Fratres charissimi ! Ah utinam qui-
vis nostrum, in quantum desideratam spiritus Clericalis 
innovationem ad perfectionem deducendo insufficiens 
erat, adminus resoluto et gratia coelesti obfirmato ani-
mo inchoasset ! — Postquam attamen manum aratro 
apposuimus ; postquam insuper, meditando, orando, la-
tebras conscientiae pervestigando, agrum cordis fruti-
cibus, zizaniis refertum triduo purgavimus; postquam 
demum charitats in nos pleni venerunt duo conservi in 
Domino, qui non nostrum, sed semen suum, quod est 
verbum Dei, seminarunt: quis ambigat semen bonum 
in terram bonam jactum, Deo dante, fructum centu-
plum laturum ? ! Feret indubitanter Dilectissimi ! tantum 
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porro, et perseveranter ea persvasio animum nostrum 
possideat: quod nos renovatione, emendatione interna 
e g u e r i m u s , et per recessum in hanc solitudinem nos 
innovare, emendare v o l u e r i m u s . Haccum persvasio-
ne egrediamur de hac solitudine; hac inquam cum per -
svasione: , e g u i innovatione'; sed , v o ! u i etiam inno-
vari'; et indubie dabit, qui coepit in Vobis opus bonum, 
u t ad quotidianas solicitudines, et vocationis sacrae m u -
nia redituri, novo spiritu vivificetis tam verba , quae 
prolaturi, quam facta, quae posituri eritis." 

„Caeterum charissimi ! absit, ut praesumamus, 
quasi ad continuandam, et altius provehendam inno-
vationem animi, nulla, amplius egeremus contentione; 
imo vero nunquam dicamus : sufficit. Dicamus potius : 
si potui triduo cum Deo et pro Deo vivere: quare non 
decies triduo, non integro mense ; postquam quatridua-
na experientia teste: ,auditur nil jucundius, nil cogita-
tur dulcius, quam JESUS Dei Filius'? Et porro, si vi-
xeris unius mensis vitam cum Deo, et pro Deo ; quare 
non viveres menses duodecim ? Hac vero periodo t em-
poris pro Deo superata, fundate sperabis, quod in bo-
nam olivam insertus, prout primitias fructuum hie pro-
tuleras, proferes domi tuae crescentibus annis maturiores. 
Alioquin tantum initium durum est; et cum tempore, grave 
etiam levius redditur; quia prout in malo, ita et in bono fre-
quentatio actuum facilitatem, et subseque consvetudinem 
produci t .—Hac via S. Bernardus inveteratum, et de inno-
vatione animi desperantem peccatorem, exuere veterem 
hominemdocuit; dicens ei: ,vade, tribus diebus abstine a 
peccato, et redi ad me.' Luctam quidem peracerbam 
sustinuit infelix ; sed felix ! quia abstinuit, et cum lae-
titia de triumpho inchoato, ad S. Virum rediit. ,Vade, 
et vice altera proba te triduo !' Svadet ultro de emen-
datione desperanti: post alteram victoriam, idem con-
sulit tertio. Ter superato triduo, reversus, gaudio ple-
nus peccator ad S. Patrem, exclamat : ,Pater mi ! non 
dies, sed annos désigna ; quia sentio, vigilantem, et se-
rio volentem, cum gratia Dei, tota vita commissa posse 
plangere, et plangenda non committere.' Fidem serva-
vit ; sarcinam iniquitatum deposuit, et sanctitatis gloriam 
emeruit. Ah Dilectissimi ! sumamus hinc, quod imite-
mur. Duplicemus incunctanter sacrum solitudinis huius 
(juatriduum, eo sensu, ut limina domus huius egressi, 
inchoatam hie intimiorem cum Deo conversalionem, 
etiam in medio solicitudinum temporalium, occupatio-
num pastoralium prosequamur. Prosequemur autem di-
cente S. Augustino (S. Augustin. Manual, c. 2 8 . ) : Si 

Deum frequenter intuitive contemplati fuerimus ; si per 
vices cor et desideria in superna elevaverimus ; si a 
sacris occupationibus, devotionibus, recedentes corpore, 
animo a Deo non recesserimus ; si denique cuivis, et. 
omni opportunitate, quam dulcis sit cum Deo coniunctio, 
et quam amara mundi consectatio, ore et opere com-
monstraverimus. Nec metuamus Dilectissimi ! eapro-
pter, nos minus affabiles in conversando apparituros, 
et fidelium fkluciae detrimentum passuros. Nequaquam; 
,quia servire Deo, regnare est ;' quia ,non tristantur, sed 
laetantur in Domino et exultant justi ;' imo quia vera 
et stabilis animi requies, velut omnis laetitiae fons, 
tantum in consortio Domini acquiritur. Serviamus ita-
que Domino in laetitia ; et cum Psalte confitebimur: 
,quoniam a dextris es mihi Domine; propter hoc lae-
tatum est cor meum et exultavit lingva mea." (Vége 
követk.) H. 

Az i r g a l m a s s z ü z e k . 
( V e g e . ) 

Még siralmasabb állapotban vették át az irgalmas szü-
zek, 1818 -ban, a' morvillei őrültek' házát. A' vállalkozók, 
kik ezelőtt a' ház' szükségeit fedezék, még csak ablakot, 
ajtót, és padozatot sem hagytak. A' ház' egyik része leé-
gett, 's az Összerombolt tetőn keresztül, szabadon dühön-
gött szél és vihar a' puszta romok közt. A' tébolyodottak 
tisztátalanul és összerothadt szalmán feküdtek, félig mezte-
lenül, és olly iszonyatos elhagyatottságban és rendetlen-
ségben, hogy nem lehetett megkülönböztetni a' férfiakat a 
nőktől. A' tisztátalanság fekélyekben ütötte ki magát raj-
tuk. Az őrültek mély sebeket ejtettek lánczaikkal önmagukon; 
némellyek' lábai fagy, másokéi pedig tüz által megcsonkultak, 
és a' kiéhült patkányok, hasonlók a'fukar emberbarátokhoz, 
kik azelőtt itt a' szerencsétleneket ápolták, (?) a'holtak'szeme-
it 's orrát is fölfalták. Körülbelül 3 0 0 tébolyodottat találtak 
a házban. Midőn az irgalmas szüzek e' házat átvették, 
még csak asztaluk sem volt önszükségökre ;'s ebédjeket földre 
tett deszkákon kellett végezniök. Képtelenek lévén a sze-
gény őrülteket ruházni, csak régi összerongyolt takarókkal 
kénytelenittettek őket betakarni, 's mindaddig meztelenül 
szalmába fektetni, mig rongyaikat kimosták és nagy nehe-
zen összefoltozták. Ki nem látja a hős lelket igénylő sú-
lyos föladatot, melly itt gyenge szüzekre bizaték? Jótéte-
ményeiket csak nagy életveszélylyel, és fölfegyverkezett 
kézzel oszhatták az őrülteknek, 's csak igen nagy türelem-
mel hozhatták helyre azon bajokat, mellyeket a' tébolyo-
dottak önmaguknak okoztak. Készeknek kellett mindig len-
niek az őrültektőli megtámadtatásra, vagy megfojtatásra. 
Nagy kutyákat kellett oldaluknál tartamok, 's munkájokat 
akkép fölosztaniok, hogy egymásnak kölcsönösen segítsé-
gül lehessenek ; mindig ujabb módokról 's utakról kellvén 
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gondoskodniok, hogy a' szerencsétlenek' számtalan szeszé-
lyei és fondorkodásai mellett rendet tarthassanak, és ház-
tartásukat, gyógymódukat, könnyebbé 's állandóbbá tehes-
sék. Lassankint szűnt a' veszély, a behozott rend és czél-
szerű ápolás' következtében. Az előbbeni durva bánásmód 
által fólingerűlt őrültek szelídülni kezdének az irgalmas 
szüzek' hü ápolása és morális ereje által ; 's innen van, 
hogy az ápolók most már szintolly biztosan járhatnak 
az őrültek körül, mint azon vadállatok' őre i , mellyek jóté-
vőiket ismerik. Vannak példák, hogy a megszökött őrül-
tek másoktól sehogy sem hagyván magukat visszavezet-
tetni , egy irgalmas szűz által békésen, és hosszú utakon 
végig, hafca engedték magukat kisértetni. 'S milly si-
lányok voltak az eszközök, mellyek' segítségével illy bő ál-
dást valának képesek eszközölni! Minden őrültre napon-
kint 1 5 krt kaptak; és ebből nem csak az őrülteket ápol-
ták és ruházták, a' felsőbbség'legnagyobb megelégedésére, 
hanem még az orvosi és gyógyszertári költségeket is fizet-
ték ; azonfölül tiz esztendő" elfolyta alatt 9 0 , 0 0 0 frtot ta-
karítottak meg. Ezenkívül most az őrültek' háza és a' hoz-
zátartozó kápolna épen olly jól el van rendezve és minden 
szükségesekkel ellátva, mint a' gyógyithatlanok' háza ; és 
nem csudálható eléggé azon 1 8 szűznek szorgalma 's ta-
karékossága, kik 5 0 0 őrültet ápolnak, ha a' templomi ékes-
ségeket és élés kamarájokat veszszük tekintetbe. Mennyire 
távol esik e' szent serénységtől azon világiasság, melly ide-
jét csak elpuhult heveréssel, regények olvasásával, tánezmu-
látságokba és más társaságokba való járással vesztegeti el ; 
's mellette még a' kolostorok' henyeségéből, öntetszőleg 
tréfát üz! Minthogy a' rendnek valamennyi tagja köteles 
minden házi munkát megtanulni, 's igy azután egyik vagy 
másik munkára alkalmaztatik, a' mellyre tudnillik nagyobb 
képessége van, ebből érthető, mint legyen lehetséges, hogy 
legrövidebb idő alatt, csekély költséggel is olly nagy dol-
gokat hoznak létre. Egyik legjobb módot, melly által az ir-
galmas szüzek, a' betegek' gyógyítását és ápolását, nemkü-
lönben a' háztartást könnyítik, a' házi gyógyszertár nyújt-
ja ; melly rendesen a' kolostorban szokott lenni. Egyik az 
irgalmas szüzek közül a gyógyszertárnál alkalmaztatik, 
meliy dolgot illetőleg elődétől nyer oktatást. Nagy szorga-
lommal és lelkismeretességgel készíttetik el itt az orvos-
ság ; azon készítményeket pedig , mellyek, — mint ez más 
gyógyszertárakban is történik, — chemiai gyárakból szerez-
tetnek meg, az alázatos szűz örömest a' ház' orvosának 
visgálata alá terjeszti. Valamelly megromlott szer, vagy 
megégett gyógy-tapasz soha sem adatik ki; s az itt készített 
gyógy-nedveknemcsak a háznál, hanem a vidékre is elvitetve, 
rttVíd idő alatt elkelnek. Azon mérsékelt ár, mellyet vala-
melly gazdagabb fizet az orvosságért, nem megvetendő ala-
misna a szegények' részére. 

Végre az irgalmas szüzek kitüntetik magukat vallásos 
befolyásuk által is. Az Isten- és örökkévalóságról, nemkü-
lönben a' vétekről és büntetésről, érzésmód-változtatásról, 
megtérésről és igaz penitencziatartásról való gondolat, melly 
erények' fogamzására kedélyünk, a' betegség' idején olly 

igen hajlandó, mi által sem indittathatik föl erősebben és 
sikeresebben, mint egy olly, Istennek szentelt szűz' szemlélete 
által, kinek egész élete csupa erények' nyilvános kifejlesz-
tése. Ki huzamosb ideig volt az irgalmas szüzek' szeretet-
teljes ápolása alatt, az magát, eddigi vallásos közönyössé-
géből kiragadottnak érzi ; mert saját szemeivel látta és ta-
pasztalta részint magán, részint sok más betegtársain, milly 
gyümölcsei legyenek az igaz és élő hitnek; mellynek élet-
adó melegségét, mellyel az jótetteit fűszerezi, önmaga is 
érezte. 'S most csak annál inkább meg tudja ezen valódi 
hitet különböztetni, minden mesterkélten nevelt , és más 
vallásokból kinőtt melegágyi plántáktól ; szerencsésnek tart-
va magát, hogy fia lehet az igaz egyháznak, melly az erény-
nek illy ritka példányai- 's ékességeivel, illy erős szeretet-
tel, és a' mi legfőbb, egyedül üdvözítő hittel bir. Midőn ek-
képen, egy részről az irgalmas szüzeknek puszta szemléle-
te is képes a' betegben, az igaz hitet föléleszteni és meg-
erősíteni ; másrészről e' tapasztalat, alapját veti meg a' ke-
dély' jobbra-változásának, és ezzel minden erénynek utat 
nyit; minek nyomán a' gyógyulok és fölgyógyultak meg is 
kezdik az erény' gyakorlatát. Ezen életjobbulási elhatáro-
zás méginkább öregbittetik az irgalmas szüzek' háztartása, 
tanítása és szép példájok által. A' házi rend azt hozza ma-
gával, hogy minden fölvett beteg a' szentségeket magához 
vegye. Ez által pedig eleje vétetik nemcsak a haláltóli fé-
lelemnek, mellyel másutt a szentségek fölvétetnek, hanem 
egyszersmind alkalom nyujtatik a' betegnek, és mintegy 
kényszeríttetik rá, hogy magába szálljon, magát Istennel ki-
békéltesse, kedélyét megszentelje, és magát béketűrésre 
edzze, 's egészen az Isten akaratjára bízza. Az irgalmas 
szüzek, jól lévén oktatva a' hit' dolgában, az Isten' házáért 
buzgólkodnak ; azért kedves foglalatosság rájok nézve, má-
sok' szenvedéseit enyhíteni, a tudatlanokat tanítani, és bű-
nösöket megtéritni. Mert ki az , a' ki nem örömest hallgat-
ná egy olly jó lélek' tanácsait és oktatásait, a' ki őt elha-
gyottságában szeretettel ápolja,'s azon igyekszik, hogy testi 
egészségével együtt lelki épségét is visszanyerje ; ki sem-
mi más jutalmat és dicsőséget nem keres, minthogy egykor, 
az ítélet' nagy napján, hajdani betegeitől.köröztetve, kiket 
egyszersmind az Urnák is megnyert, a' mennyei jegyes' jobb-
jára állíttathassák ? Az alázatos szűz nem feledkezik meg róla, 
hogy másoknak, az ige általi megtérítésére nincs küldetése; 
azért csak igen ritkán nyilatkozik, és nem minden kínálko-
zó alkalom nélkül igyekszik hatni tanítás, rábeszélés által. 
Sokkal tágasabb hatáskör nyílik neki a csendes példaadás' 
nagy hatalma által. E' példaadás által megfoghatlan hatást 
gyakorol ő a' betegek' kedélyére. Minden valláskülönbség-
rei tekintet nélkül, egyaránt ápolja ő a' zsidót ugy , mint 
a' keresztényt; békésen türi a' csúfolódást és sérelmet, 
mellyel az elvaduitság és hitetlenség szokott jótéteményei-
ért fizetni; fáradhatatlan egykedvűséggel tür el minden 
szeszélyt; a' türelmetlenség'minden nyilatkozatait, kicsiny-
hitüséget és elcsüggedést, mellyekkel a' világ' fiai halálá-
gyukon rendesen küzdeni szoktak. Egy illy szűznek egész 
élete nem egyéb, mint az Isten' szeretetéből kifolyó jóté-
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konyságoknak hosszú sorozata ; akár ismertessenek el azok, 
akár nem. Ezen jótékonysági szent érzelem az, melly töb-
bet ér a' bűnösök1 megtérítésére, mint minden üdves inté-
sek és legyó'zhetlen okerők. E nézetektől vezéreltetve Fran-
cziaország, 1842-ben , minden más nemű javitó-házait az 
irgalmas szüzek' gondjára bizta. De sehol sem föltünó'bb az 
irgalmas szüzek' vallási befolyása, mint a' mohamedánok 
közt Smyrnában és Constantinápolyban. Törökországban, 
mint tudva van, a' keresztény igen megvetett teremtés ; ki-
nek a' muhamedán' küszöbén soha sem szabad átlépni, an-
nál kevésbbé családjával ismeretségbe lépni. Egyedül csak 
az irgalmas szüzekkel tesznek kivételt. A jótékonyság' sze-
retete által föllelkesülve, megnyitja neki a' török is ajtait; 
nem csak, de kívánja is és sürgeti a' részökreili látogatta-
tást, és azt mintegy különös tisztelet' jeléül tekinti. Egy irgal-
mas szűz akkép tűnik föl előtte, mint egy természetfölötti 
lény, melly a' tengereket átvitorlázta és mindent föláldo-
zott, hogy szenvedéseit enyhítse és sebeit gyógyítsa. A' 
honnan valóban történt is már, hogy egynémelly török egész 
ártatlansággal kérdezte tőlük, valljon nem az égből szállot-
tak-e le ? — Smyrnában az irgalmas szüzek' udvara min-
dennap telve van beteg törökökkel, kik orvosi tanácsukkal 
élnek. És milly nagy ezen hitetlenek' csudálkozása, midőn 
az elhasznált gyógyszereket meg akarván fizetni, ezek pénzt 
nem akarnak elfogadni; kinyilatkoztatván, hogy nekik tilos 
legkisebbet is elvenni ! A' ki látja a' törököknek ezen tisz-
teletét és háladatosságát eme' jótékony nők iránt, annak 
önkénytelenül is remény kezd éledni szivében, hogy a' korán' 
tanítványai ezen szeretet'forrásához szinte el fognak egykoron 
jutni, 's a' fát gyümölcseiről tanulván megismerni, közeled-
ni fognak a' mennyek' országához. Midőn 1842-ben, Con-
stantinápolyban az urnapi sz. menet tartaték, sok török 
épült a' szépen rendezett sorozaton; hol a' többi között 8 0 
árva gyermek is, fejéren öltözködve, jelen volt; kiket szin-
te az irgalmas szüzek nevelnek minden jámborságban és 
alázatosságban. Egy tartományi basa pedig tulajdon zene-
karát küldötte be az ünnepély' nagyobb diszesitésére. Va-
lóban nagy és fölszámithatlan azon befolyás, mellyet az ir-
galmas szüzek, Isten' kegyelme által, a' vallásra és erény-
re gyakorolnak. Ugy látszik, hogy ezt a' poroszországi pro-
testánsok is hajlandók elismerni. Mert 1837-ben , kísérle-
tet tettek Königswartban, Westfaliában, protestáns nőkből 
illy egyletet alakitni. De ezen kísérlet olly rosszul ütött ki, 
hogy egy pár év' multával már szükségessé lön, némi vál-
tozásokat hozni tervbe. És e' terv szerint, a' protestánsok-
nak ezen intézete menedékhelye lön az olly leányoknak, 
kik férjhez nem mehetnek; hol ők ételt és bizonyos se-
gélypénzt kapnak mindaddig, valamíg állásukhoz illő házas-
ságra szert nem tehetnek. Ámbátor ezen nők, a' betegek kö-
rüli nehéz szolgálatot nem kezelik olly kitartó odaengedéssel, 
és minden haszonkeresés' mellőzésével, mint az irgalmas 
szüzek, kik Isten és a' beteg felebarát iránti szeretetből, a' 
házas életről ünnepélyes fogadástétel által lemondottak; 
mégis ezen utánzási kísérlet, a protestánsok részéről, szép 
bizonysága azon jó véleménynek, mellyben irgalmas szü-

zeinkről vannak. Érzésteli az irgalmas szüzek' szeretete ; 
mellyel midőn a' beteg' testi baját igyekeznek megszüntet-
ni, egyszersmind lelki javulásáról is gondoskodnak, és őt 
az erkölcsi romlottságból kiragadják. Erre igen tágas kör 
nyílik nekik leginkább az olly betegszobákban, hol a min-
den szégyenből kivetkezett és undok betegségekben szen-
vedő leányzók gyógyíttatnak. Elijed az idegen, midőn őt oda 
a' szüzek egyike, fölnyitván az ajtót, e' szókkal vezeti be: 
„Ezek, ugy mond, azon szerencsétlenek, kiket a'rossz vi-
lági élet rontott meg." Mire gyorsan elfordítja mindenik ar-
czát ; némellyik pedig szitkozódik is. A' szűz pedig, ki ezen 
bűnösöknek, Jézus iránti szeretetből szolgál, a' zavarodott 
idegent egy szegletbe vezeti , hol egy igen tiszta és üres 
ágy mellett, a' legszebb rendben feszület és sz. képek van-
nak elhelyezve, ugy szinte egy edény szentelt vizzel. „Uram"! 
igy szólítja meg itt a szűz őtet: „az én szobám sincs min-
den öröm nélkül. Mert a jó pásztor itt is keresi a' maga 
juhocskáit, kik az ő szavát hallani akarják. Itt, e' szomorú 
helyen is, fölmerül a' kegyelem' hivó szózata. Látja ön, e' 
helyről nem rég szállott föl mennyekbe egy'lélek. Itt halt 
meg tudnillik egy szegény és elveszett személy ; ki azon-
ban még sem veszett e). Mivel olly érzékenyen tért meg, 
olly ritka türelemmel tartott penitencziát. és olly nyugot-
tan, szüntelen Jézus után sovárogva, 's a' szentségek' ma-
lasztja által megerősítve vált meg e' világtól, hogy mi mind-
nyájan irigyeljük halálát. Vajha én halhatnék meg igy; vaj-
ha mindnyájan igy múlhatnánk ki ! Milly nagy malasztja ez 
az Istennek; óh jó Jézusom"! Illyeneket tud egy irgalmas 
szűz mindennapi tapasztalásából elbeszélni. 'Sa borzadás' 
eme' helyén szabadabban lélekzik az idegen ; a' bűnbánó' 
halálágya ugy tűnik föl előtte, mint a' kibékülés' oltára ; a 
jelenlévő betegek kévéssé elcsendesednek, s egyik vagy 
másik közülök sir és zokog.... Egy idegen sem hagyja el a' 
nyomorúság' e' helyét , — hol sokan fedett arczczal feküsz-
nek, nehogy nyavalyájok iszonyatossága első tekintetre 
mindjárt olly igen föltűnő legyen, — azon kívánság nélkül: 
„Vajha jámbor szűz ! a' te keserű napimunkádat az Isten, 
mennyei malasztjával bőven jutalmazza"! Az irgalmas szü-
zek' befolyása a' vallásosság- és erényességre kitűnően mu-
tatkozik a' szegények és más élemedettek' számára épített 
házakban is ; mellyek, kivált kisebb helyeken, a' beteghá-
zakon kívül szinte rájok bízatnak. Ismerni kell előbb az éle-
medettek' békételen és elhagyott életüket, hogy méltán be-
csülhessük azon morális erőt, mellyel képesek a jó ren-
det és békeséget helyreálltai, nem különben a megzavart 
kedélyekbe megelégedést csepegtetni. A' tisztaság, jó bá-
násmód, helyes ápolás és czélszerü élelmezés leghathatósb 
szer arra nézve , hogy ezen elaggottak' buskomolysága el-
oszoljék, vad szenvedelmeik enyhüljenek, és megrögzött 
szokásaik változzanak. Ugyanazért közülök rendesen leg-
többen, — kik egyébként javithatlanok lettek volna, — egé-
szen megszoktak változni; nyugalommal vévén föl a' hal-
doklók' szentségeit és példásan kimúlván. — A ki mindezt te-
kintetbe veszi, tudnillik hogy milly szorgalommal ápolják 
a' beteget az irgalmas szüzek, milly takarékosak, és meny-
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nyire befolynak a' betegek' vallásos és erkölcsi állapotjára; 
az bizonyára nem fog csudálkozni ezen rendnek, rövid idő 
alatti széles elterjedésén. Bajorországban alig 1 5 éve, hogy 
léteznek; és számuk máris 1 8 6 - r a megy. A' fővároson 
kivül több más nagyobb és kisebb város örvend ápolásuk-
nak. *) Ámbátor pedig minden rangú, rendű és vallású em-
berek, katholicusok u g y , mint protestánsok, zsidók ugy , 
mint muhamedánok, elismerik a' rend érdemeit, vannak 
mégis olly, névre katholicusok, kiknek szemében szálka az 
ő üdves müködésök! Ezekről igazán el lehet mondani, hogy 
midőn ők jót nem tesznek, másoknak sem engednek azt ten-
ni. Az általuk és a' velők rokon gondolkodású protestánsok 
által fölhozatni szokott számtalan ellenvetések azonban 
mind ollyanok, hogy azok tekintetbe vétetést sem érdemel-
nek. Huszár Sándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
M a g y a r h o n . 

(Aranymise.) Kolosvár, aug. 3 0 . Szivreható jelenet-
ként tűnt föl városunkban, aug. '29-dikén az akadémiai tem-
plomban tartott kettős ünnepély, melly az ajtatos tanitó-
rend' dicső alapitójának, kalas. sz. Józsefnek emlékéhez 
egy, a' tanitói pályán kitűnő érdemeket szerzett férfiúnak, 
e' rend' érdemdús tagjának, aranymiséjét kapcsolá. Nt. 
S z o l c s á n y i Ferencz, a' köztiszteletben álló, Istentől hosz-
szu élettel és vidor öregséggel megáldott, szelid aggastyán 
vala az, ki a' dicsőült sz. alapitó' nyomait, hosszú évsoron 
át, hiven követvén,-e' napon, annak emléke' ünnepén, mint 
ötven éves áldozópap, lelkének ernyedetlen buzgalmával 
mutatá be a' Mindenhatónak hálaimáját 's a' mély titku sz. 
áldozatot. A' ritka ünnep' diszét nevelték az erdélyi rom. 
kath. és egyesült görög püspökök, K o v á c s Miklós ő ex-
cellentiája és L e m é n y János ő méltósága, mint szinte 
több egyházi s világi előkelők' résztvevő jelenléte. Mélt. 
gróf M i k e s Erzsébet, gr. T e l e k i Jánosné ő nagyságá-
nak, az oltár- és egyéb egyházi készületek' fölékesitésében 
kitüntetett buzgó anyáskodása, az egyházi zene' megható 
öszhangzása, és a' sz. miseá'dozat közben, az evangelium 
után mondott kenetteljes egyházi beszéd, magasztos érzel-
meket keltének föl a' jelenlevők kebelében. A' lelkes szó-
nok, nt. S u h a j d a Sándor, a' kir. lyceumban a' termé-
szettan' nyilv. tanítója, mély alapossággal, hév erélylyel 
tárgyaiá a' szülői 's egyházi nevelést; ügyes tapintattal 
szőve közbe a' dicső rendalapitó' buzgalmát, 's korából a' 
távol jövőbe, működésének színhelyéről messze országok-
ra kihatott, 's annyi üdves eredményeket előidézett ha-
tását. Élethű vonásokkal ábrázolá tovább az örömünnepet 
ülő tisztes ősznek hosszas fáradozásait; de leginkábbmeg-

*) Nálunk Magyarországban , Szathmárra hozattak be legelő-
ször nm. Ham János szathmári püspök ő excellja által; pá r 
esztendővel utána nm. Haulik György zágrábi püspök ő ex-
cellja szinte építtetett számukra egy liázat Zágrábban ; 
legújabban pedig, mint hallani, a' pécsi püspök ő excellja 
nm. Scitovszky János ur, szándékozik az irgalmas szüzeket 
Pécsre behozni. Yajlia ezen buzgó egyházi főuökök szá-
mos követőkre találnának ! 

' hatók valának ihlet sugalta szavai, mellyeket a' keresztény 
szülőkhez, a' vallásos nevelés érdekében intézett; azt a' 
legkorszerűbb módon taglalva. Yajha a' jeles szónoknak az 
életből meritett és élénk fölfogással, szabatos, a' tárgyhoz 
alkalmazott nyelven előadott észrevételei, az illetőkben kel-
lőleg megfogamzanának, 's az ezen emlékezetes alkalom-
mal tárgyalt figyelmeztetések, ezen, az emberiség és vallás' 
legfontosabb ügyét érdeklő szavak, a' minden jobb érzésű 
által hőn ohajtott eredményt, minél inkább megközelitni se-
gítsék ! Befejezésül a szónok a' legszivrehatóbb szavakat in-
tézte a' szende aggastyánhoz, s átmelegült szvvvel ohajtá, 
hogy még számos éveken át éljen, az őt tisztelő sorsosái 
közt vidor épségben. 'S kéré, csatolná mindnyájunk' fo-
hászait buzgó imájába. A' hatályos beszéd után, a tisztes 
áldozópap, nt. H o r n y a i Ambrus ház-, és gymnasium-igaz-
gató' kísérete, és több rendtársainak segédszolgálata mel-
lett, a sz. misét szivemelő áhítattal, 's mindnyájunk lelki 
épülésére bevégzé. — Helyén van itt megemlítenem, mikép 
a' tisztelt férfiú, miután Kanisán 4 , Nyitrán 8 , Szebenben 
3 éven át, a' nagyobb testvérhonban, jelesen működött vol-
na, 1 8 0 7 év óta (tehát 4 0 éven át) folytonosan itt mun-
kálkodott a' nevelési pályán ; melly érdemeinek következ-
tében, 1 8 3 5 - b e n , nagyobb érdempénzzel, 1 8 4 2 - b e n pe-
dig, mint elemiskolai fáradatlan igazgató, nyugdíjjal jutal-
maztatott a' kegyesen uralkodó fejedelemtől. E' fölött min-
den rangúak köztiszteletét 's társainak legőszintébb becsü-
lését és szeretetét nyeré meg, és birá szüntelenül; kiknek 
egyetemes óhajtása, hogy az egek' Ura még sokáig éltesse 
mindnyájok' örömére ! — 

(iskolaügy.) Pécset t , September' elején. Városunkban, 
a Ferencz-Károly főherczeg nevét viselő magyar gyalog 
ezrednek derék nevelő intézete van, mellyben, aug. utolsó 
napján tartatott a' próbatét ; mellyen mindvégig ő excellen-
tiája, megyés püspökünk elnökösködött. A' 6 0 növendék 
kitűnő jelét adta mind szorgalmának, mind jeles kiképezettsé-
gének. A' vallástanból mindnyájan németül és magyarul egya-
ránt feleltek; 's a' magyar nyelvtanban is szép előmenetelt tet-
tek, t. F e s z t i Károly belvárosi káplán ur ernyedetlen buz-
galmu utmutatása és tanítása után. Próbairományaik és rajza-
ik kitűnő szépségüek, és az elsők, nyelvtani tekintetben is hi-
bátlanok voltak. Bár nemzeti iskoláinkban is több gond for-
díttatnék, legalább a' próbairományokra ; a' katonai iskolák 
ebben példányul szolgálhatnának nekik, valamint a' ta-
nítás' egyéb ágaiban is. A próbatét után ő excellentiája 
osztá ki, a' jelesebb növendékek közt, az arany és ezüst ér-
demjeleket ; 's dicsérő és buzdító atyai szavak után, elége-
detten hagyta el, a' számos vendégekkel együtt, az intéze-
tet ; annak kormányzóját és tanítóit, ebédre hiván meg ma-
gához. —- Néhány nap előtt pedig ő excellentiája egyma-
gán-leánynevelő-intézetben diszesité a'próbatétet magas je-
lenlétével; és megelégedésének jeleül, m i n d a z ötven le-
ánykát megajándékozta különféle, igen csinos és hasznos 
apróságokkal. — Ma pedig a', 4 6 tanitványnyal biró prae-
parandiában tartja ugyan ő excellentiája az ez évi első pró-
batétet. — 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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L e l k i g y a k o r l a t o k P é c s e t t . 
(Vége.) 

„Ast percurramus adliue semel attente et devote 
Dilectissimi! quae his diebus sacris nobiscum acta sunt; 
quo itidem innovati spiritu et mente, versemur posthac 
in atriis Domini ad aedificationcm, videantque singuli 
in nobis, quod imitentur. E n , quinta est hodie dies , 
quod nos rememorando, et deflcndo dies pristinos s a -
cerdotii nostri, perspexerimus : quantopere interna in-
novatione egeamus; et lumine superno afflati, volunta-
tem una obfirmavimus : quod innovationem promte oc-
cipere, et strenue prosequi velimus. Ah Charissimi ! 
omnis sermo erat gladius anceps, pertingens usque ad 
divisionem animae et corporis ; et tantopere mutatus 
status animae nostrae, sensum cordialis gratitudinis in 
nobis non excitabit? Sequemur forte ingratos decern, 
a lepra mundatos ; e quibus unus tantum prostratus 
in faciem, ante pedes JESU, gratias agens, magnifica-
bat Deum ? ! Absit hoc a nobis! Imo vero : ,lauda ani-
ma mea Dominum ; laudabo Dominum in vita mea ; 
psallam Deo meo, quamdiu vixero.' Sit nempe eapro-
pter, ante omnia Principi Pastorum, Christo Domino, 
sempiterna laus, et jugis gratiarum actio ! ,JESU dul-
cissime ! adhaereat lingva faucibus nostris, si non m e -
minerimus tui ! Et si tui obliti fuerimus, oblivioni demur 
nos'! Sit gloria et honor tibi quoque Sancta Dei Geni-
trix, Mater nostra, et refugium peccatoruro, pro poten-
ti tua, ut credimus, apud Unigenitum intercessione ! Tu 
quoque tota curia coelestis, omnes sancti et sanctae 
Dei, recipite a clientibus, pro tutela impensa gratias, 
quas promere possumus, maximas! Comitemur deni-
que grato sensu, et pia prece Viros, Conservos Domini, 
Confratres nostros; qui patria, et cognatione sua reli-

MÁSODIK FÉLÉV. 

ctis, properantes convolarunt ad nos, ea cum aposto-
lica libertate, et erga fragiles nos compassione,verba 
salutis annunciantes : ut quantum deplorandum animae 
statum fideliter adumbrabant, tantum conspicua erga 
nos dilectione eundem mitigarent. Sint eapropter Ve-
nerandi Fratres ! omnes gressus vestri in nobis bene-
dicti ! — Suscipite etiam vos, genus electum, regale Sa-
cerdotium, Fratres, Filiique dilectissimi ! gaudium et co-
rona mea ! sinceram in eo recognitionem : quod prout 
notabilis numerus vestrum, ad solitudinem hanc con-
volantium, non minus talis etiam, qualem in stadio poe-
nitentium deposcimus, conversatio vestra, ineffabili mi-
hi serviat solatio, pro eo : quod séria animemini volun-
tate, cum Deo intimius conversandi, et salutaria propo-
sita fideliter exequendi! Benedicti sitis eapropter a Do-
mino, in ordine sacerdotaa; et confirmet, adaugeatque 
Dominus, quod operatus est in vobis"! 

„Verum suscipite etiam docili animo paternam 
meam cohortationem in sequentibus : Dilectissimi ! in 
recessu hoc, per Sacros oratores projectata, et per nos 
adoptata consilia, elicita proposita, quamcunque sint san-
cta et salutarid, sunt tamen nihil plus, ac provide et 
ad scopum peropportune delineatum p l a n u m solidae do-
mus ponendae, id est , vitae sacerdotalis, juxta spiri-
tum summi Sacerdotis JESU, serio et fideliter institu-
endae. Ast Charissimi ! mediis multimodis, viribus in-
tensis, impendiis notabilibus est hic opus. Computandi, 
sollicite conquirendi sunt sumtus, qui necessarii sunt ad 
perficiendum ; ne forte, qui nil plus perfectionis in no-
bis viderint, incipiant illudere, dicentes : ,Coepistis ae -
dificare, at nec quidem potestis continuare, minus con-
summare ! Exhibete dictis et factis sanctificationem ve-
stri; ut videamus in speculo quod imitemur.' Indubie, 
Dilectissimi ! simile quid praestolabitur a nobis omnis et 
singulus ; defixi erunt in nos oculi absentium fratrum ; 
conversa attentio totius Cleri Hungarici ; et occulta quae-
dam subsannatio eorum sequetur nos, qui jugum hoc 
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Domini jam ab innumeris, ut ita dicam, Dioecesibus, 

pro salutari et svavi reputatum, vix alicuius, aut pla-

ne nullius utilitatis, et ämarum porro proclamabunt. 

Talia omni pro certo exspeetanda habemus ; quia si de 

mundo èssemus, mundus quod suum es t , diligeret; 

sed quia nolumus esse de mundo, nolumus ad genium 

eius inquietum amplius conformari, odit nos mundus. 

Quid ergo faciendum j queritis : cum de mundo exire 

non possimus ? Ante omnia scripta sint in fronte, ho-

die inchoandae novae vitae, illa consolatoria Salvatoris 

Christi verba : ,Memenlote, quia non est discipulus su-

per magistrum; si me persecuti sunt, et vos perse-

quentur. Scitote (consolamini), quia mundus me vobis 

priorem odio habuit'! Crucem praefert nobis mitissimus 

JESUS, et non tripudiorum saeculi insignia; dum nos 

quoque ad sesequendum p r o v o c a t i o n trophaea mun-

di, sed Crucem jubet arripiendam, et post eum defe-

rendam. — Interim faciamus inimicos Crucis Christi ob-

mutescere, imprimis continuativa et evidenti spiritus 

sacerdotalis in nobis evolutione; ut qui ex adverso sunt, 

confundantur, et causae bonae cultores, videntes in no-

bis incrementa coelestia, glorificent Patrem, qui in Coe-

lis est. Quod ut eveniat, l - o : Ad cooperandum gratiae 

divinae in solitudine hac acquisitae, voluntatem solen-

ni promisso obstringamus ; dicentes cum Psalte regio : 

,et dixi.et nunc coepi...si consistant adversum me Ca-

stra, non — non cedam; quia haec mutatioest dexte-

rae Excelsi'! Ne vero religiosae huius deobligationis ob-

servantia in contactu, in conversatione cum mundo lan-ß 

gvescat, per vices, inomisse, in cubilibus, clauso ostio 

conpungamur, et cum solo Deo conversemur. Hinc 2-o: 

Incipiamus quamvis diem cum Deo; adeoque si instat 

functio maturior, reddatur somnus brevior; ut vix un-

quam, aut plane nunquam intermittere cogamur cum 

Davide suspirare : ,Deus, Deus meus, ad te de luce vi-

gilo ; in matutinis rneditabor in te ; repleatur os meum 

laude, ut cantem totà die laudem tuam.' Porro nulla 

praetereat dies, qua dimidiam horam adminus sacrae 

meditationi, libri ascetici lectioni non sacraremus ; pul-

pito nostro inscriptum habentes eum Synodi nostrae 

Q.-Ecclesiensis (de anno 1 7 1 4 . ) canonem. Audite ver-

ba eius: ,Cum nemo sine calore calcat, nec sine spi-

ritualibus spirituális efficiatur, necesse erit media circi-

ter hora, et quidem: die Dominico sacerdotii dignita-

tem, qua supra angelos evectus es , et gravissimam 

obligationem, qua aliis ad vitam praelucere teneris, ex-

pendere ; die Lunae virtutes sacerdoti necessarias tru-

tinare; die Martis boni pastoris in oviculas suas cha-

ritatem examinare; die Mercurii, quali praeparatione et 

conscientiae puritate sint sacramenta administranda per-

îendere; die Jovis praecellentiam Missae sacrificii scru-

tari; Veneris peccati mortalis gravitatem recogitare; 

Sabbatho B. Virginis et Matris Mariae virtutes recole-

re; ut sic animus sua esca qualibet die refectus, Deo 

invisibiliter iunctus adhaereat, eique soli vivat, ut dicere 

possit : Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus.' Huc-

usque verba Synodi, vere sancta, vere salutaria ! Crédité 

Fratres charissimi, si haec fecerimus, in Deo manebimus, 

et Deus in nobis ; vitamque spirituálém continuative vi-

vemus; quia vir, qui in lege Domini meditatur, fit ar-

bor secus decursus aquarum plantata, (Ps. 1, 2. 3 . ) 

quae fructum suum dabit in tempore suo. 3 - o : Ac-

ceptate, Dilectissimi, unum adhuc medium, ad promo-

vendam in nobis spiritus sacerdotalis evolutionem; il-

lud autem es t : frequens sacramentalis confessio. Ah! 

Charissimi! dicite, amabo, commendem ne huius ef-

ficacissimi medii usum; vel super eius permagno ne-

glectu illachrymer? Sed quia innovari volentibus et co-

nantibus calcar est addendum, pro commendatione fre-

quentis confessionis id per extractum memoro, quod in 

praeclaro ,Memoriali vitae sacerdotalis' opere, (c. 2 6 . ) 

fusius utilissime legetis, et relegetis ; , 0 fili ! (sic loqui 

inducitur Christus Dominus) qui fers vasa mea, mun-

dare saepius a peccatis; quia cogitatio cordis tui quo-

que, prona est ad malum. Tu scis, tu doces hoc, 

quod frequens confessio a peccato avertat, vigilantiam 

foveat, peccati horrorem incutiat, et hominem in dies 

perfectiorem reddat ; tu doces, quod confessionem dif-

ferens paulatim languescat, décidât, et difïïcillime re-

surgat; quod doces, fac prius tu. Confitere ergo fre-

quenter , quia diabolus tibi plus ac laico inimicus, nau-

seam inprimis confessionis, ut in profundum labaris, in 

te excitare nititur.' Hucusque verba citati opusculi. 

Oro vos, Fratres ! instantissime, ut caput hoc 2 6 - u m 

meditando relegatis ; sed relegatis etiam horribilia Concilii 

Tridentini verba (Sess. 1 3 . c. 7.) : Quantumvis sibi quis 

sacerdos, peccati gravioris conscius, c o n t r i t u s es-

se videatur, absque praemissa sacramentali confessione 

ad celebrandum non praesumat, — non praesumat ! ac-

cedere ! Vel forsitan tu ipse te iustum iudicabis ? Audi 

quaeso, quid tibi (S. Joannes Ev.) dilectus Christi di-

scipulus, dicat : ,Mendax e s , et in te Veritas non est ; 

te ipsum condemnas.' — Testificor, Dilectissimi, coram 

Deo et Jesu Christo! (qui me et vos condam iudica-
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turus est,) mihi firmiter persvasum esse: quods i mé-

diám horam quotidie Iectione sacra et meditatione, 

solitariae cum Deo conversationi sacraveritis, et semel 

adminus in mense, sacra exomologesi latebras consci-

entiae repurgaveritis : evolvetur continuative in vobis 

Spiritus sacerdotalis, et innovabimini ; hoc ipso autem 

exardescet zelus, Deum non labiis, sed in spiritu ado-

randi, preces canonicas quotidie adtente pariter et de-

vote persolvendi, cum fide viva ad altare Dei, ad con-

ficienda, conferendaque sacramenta accedendi, alia-

que vocationis nostrae munia sancte et salubriter ex-

p lendi .—Pro coronide Y. Fratres et filii dilectissimi ! re-

cogitemus cum timore et tremore isthoc dictum Spiri-

tus Sancti: ,Semel loquitur Dominus, et secundo id 

ipsum non repetit. ' (Job. 3 3 , 1 4 . ) Ah! quis seit, an 

alicui de nobis his sacris diebus semel locutus Domi-

nus, secundo idipsum sit repetiturus ? ! Aut, num non 

complures nostrum ad reddendam villicationis post tan-

ta hortamenta rationem, evocaturus eri t? Postquam 

itaque his diebus vocem Domini audivimus, nolimus 

obdurare corda nostra ; sed procidamus ante Eum : ut 

confirmet, quod operatus est in nobis; nec nos dese-

rat in tempore malo! Nos vero, qui crucem secuti su-

mus, solitudinem hanc ingrediendo, ita vivamus solitu-

dine egressi: ut gratia crucifixi nos praeveniat, et se-

quatur, ac bonis operibus jugiter praestet esse inten-

tos !" 

„Domine Jesu ! patere adhuc vice una oculos ad 

te, qui habitas in coelis, elevare ! Domine ! crede mihi : 

,in corde meo abscondi eloquia tua', his sacris diebus 

audita, ,ut non peccem tibi !' Domine ! ,iura vi et s ta-

tui, ut custodiam mandata tua'! Domine ! ,dixi,' et ite-

rum dico : ,Custodiam vias tuas , Domine !' O me ter 

quaterque felicem sacerdotem ! En ,inveni, quem dili-

git anima mea'; en: 

,Jam quod quaesivi video; 

Quod concupivi, teneo; 

Amore Jesu langueo, 

Et corde totus ardeo !' 

0 Jesu , summe sacerdos! 

,Sequar te, quoquo ieris ; 

Mihi tolli non poteris!' 

Non amplius — non in aeternum"! 

,,Ah, Fratres dilectissimi ! dilatatum est cor meum, 

et exultavit lingua mea gaudio inenarrabili, super die-

bus his sacratissimis, quibus indesinentia desideria mea 

et plurium vestrum ardentia vota, efïectu coronata esse 

conspicio ! Crédité Fratres, gaudens ingrediar sepul-

chrum; quia vos cum Deo reconciliatos, et ad viam 

perfectionis sacerdotalis inoflenso pede decurrendam 

paratos, paterno cum solatio video ! Effundat super 

vos Pater coelestis rorem benedictionis suae ! — Unum 

tantum iam ad consummationem tam praecelsi operis 

restât perficiendum, quippe : ut quam obedientiam et 

reverentiam in ordinatione sancte promisimus, eam 

nos ad tumulum observaturos spondeamus.- Quaero 

eapropter ex vobis: P r o m i t t i t i s n e s a n e t a e e c -

c l e s i a e r o m . c a t h o l i c a e , e i u s q u e v i s i b i l i c a -

p i t i , b e a t i P e t r i s u c c e s s o r i , R o m a n o P o n t i f i c i , 

o b e d i e n t i a m e t r e v e r e n t i a m ? . . . Quia de vestra e r -

ga me indignum servum Christi et episcopum anima-

rum vestrarum canonica obedientia et reverentia mi-

nime dubito: provoco vos, venite ad osculum pacis, et 

amplexum paternae dilectionis ! Pax Domini sit semper 

tecum ! Ut incoepi, ita et concludo : ,Benedicite 

s a c e r d o t e s ' . . . et cantate : ,Te Deum laudamus !" 

Mellyet a' legmélyebben meghatott sziv' érzel-

mei közt elzengvén, 's áldás után, három verset a* 

többször nevezett sz. énekből: minden jelenvoltak keblök' 
mélyéből mondták el e' sorokat: „Da, da Mater finem bo-
num. Hoc est super omne donum"! A z — a j t a t o s s á g é s 
Biichinger kanonok ur' kedélyes búcsúszavai után, m e -
gyénk' köztiszteletben és szeretetben álló Nestora, főtiszt. 
J u r a ni c s László apát és kanonok, valamint főtiszt. N a g y 
János apát és kanonok ur is, mind jó püspökünknek, 
mind pedig két lelki-vezérünknek, mindnyájunk' nevé-
ben hálás köszönetet mondott; kik egyszersmind leg-
édesebb kötelességünket teljesítettük az által, hogy 
űui kézcsókkal fejeztük ki hálánkat püspökünknek a' 
szerzett lelki élvekért, mellyek neki nemcsak nagy fára-
dalom-, hosszas gond-, hanem tetemes költségbe is 
kerülének. Az ő müve volt, hogy mindenről olly ponto-
san volt gondoskodva; hogy minden olly szépen és 
czélszerüen volt elrendezve. — Különös hálát érde-
mel főtiszt. R a n o 1 d e r kanonok ur is , mint semi-
narium-igazgató ; ki Marthaként szorgoskodott élelme-
zésünkről, és a' számos cselédség közt (mellyek segít-
ségére ő excellentiájáé is egész idő alatt járult) csu-
dálatra méltó rendet és csendet tartott fön; annyira, 
hogy mitsem hagyott hátra kivánni valót. — Milly be-
nyomást tettek e' szent gyakorlatok mindenkire, azt 
onnan is lehet következtetni, hogy igen-igen sok tár-
sunk azt mondá, hogy: ezerszer bánná, ha részt nem 
vett volna benne. — De lehetlen nem említenem végre 
még azt is, hogy Schlör mindenikünknek emlékül egy 
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szent képet ajándékozott, mellyen azon szent pillanat 
van előadva, mikor a' pap, mise-közben, a' szent ostyát 
és a' kelyhet kezében tartva, mondja : ,Omnis honor 
et gloria.' A' kép körül pedig ez áll : ,Tu es sacerdos 
in aeternum secundum ordinem Melchisedech.' És ez 
volt többek közt az, mit elmélkedésink' folyta alatt is 
különösen szivünkre kötött, hogy tudnillik erről soha 
meg ne feledkezzünk ; és ezt akarta becses emléke ál-
tal újra fölelevenitni előttünk. Hála és köszönet neki 
értté, és mindenért, mit érettünk olly örömest és szí-
vesen te t t ! Valóban fájdalmas volt az egyébkint olly 
kedélyes és vígkedvű Schlör-, és főtiszt, útitársától meg-
válnunk. Ő jelenleg bizonyosan már St.-Andreban van, 
a' lavanti megyebeli papságnak lelki-gyakorlatait vezér-
lendő. Végre nem hallgathatjuk el a' férfiú' jellemzé-
sére azt is, hogy semmi jutalmat el nem fogadott bő-
kezű főpásztorunktól ; azt jelentvén ki, hogy a' ráerő-
szakolt összeget a' Gréczből Pécsre jövendő irgalmas-
nőknek adandja uti költségül. Isten fizesse meg e' buz-
gó szolgájának érttünki fáradalmait ; ő pedig fogadja 
el majd tőlünk szívesen azon emléket, mellyet számá-
ra közakarattal és költséggel készíttetünk. H. 

Szeretetszózatok egy papi pályái kezdöhez. *) 
V. 

Kedves öcsém! Miket a szentségek' kiszolgálta-
tása felől átalánosan mondottam, 's mikre különösen 
figyelmeztettelek, azokat gyakorlatilag is foganatba ven-
ni, szent kötelességed lesz; mert: , t u d n i a' jót, a' he-
lyest, és a' szerint nem cselekedni, nem csak haszonta-
lan, de káros dolog is', ugy mond aranyszájú sz. János; 
és ,\alamint gyümölcstelen tudomány az, melly nem 
használtatik, ugy veszedelmes tett az is, melly a' tu-
dományból merített meggyőződés' ellenére gyakorolta-
tik.' 'S ámbátor bizonyos vagyok is benne, hogy a' 
lelkipásztorkodásnak igen szükséges tudományában czél-
szerü útmutatásokat nyertél; a' szentségek' illő kiszol-
gáltatását is ideértve : azért nem lesz talán mégis fö-
lösleges, azokra ismételve figyelmeztetni, és számosb 
évi tapasztalásból merített észrevételeimmel, mint meg-
annyi, őszinte szívből származott tanácscsal, előtted 
föllépni. Azért mindenekelőtt emlékezetedbe hozom, 
hogy a' szentségek magától, az .emberi testbe öltözött 
isteni Bölcseségtől, ki által szabadságra hivattunk, rendel-
tettek'; mint ezt sz.Ágoston mondja(L.de ver. Relig.);hogy 

*) Folytatásul a' ,Rel. és Nev.' 1 8 4 7 . I. 4 5 — 7 . szá-
maiban közlöttekhez. Szerk. 

azok, ,az üdvesség' megnyerésére szintolly szükségesek, 
valamint a' hit, és jó cselekedetek'; és hogy te is egy 
vagy azok közül, kik eme' szentségek' kiszolgáltató sá-
fárjává rendeltettél, (i. Kor. 4 , 1 . ) De emlékezetedbe 
hozom sz. Ágostonnak azon mondását is : hogy v a l a -
mint a' szentségek az azokban méltán részesülőknek 
örök üdvességét eszközlik, ugy örök kárhozatukra vál-
nak azoknak, kik méltatlanul kezelik, s osztják ki a' 
hivőknek.' Mentsen Isten! hogy a' nagy püspöknek 
ezen kárhoztató szavai valakit közülünk érdekeljenek ! 
Vedd tehát a' szentségek' illő, 's méltó kiszolgáltatása 
körül adott szives utmutatásimat olly érzelemmel, mint 
a' milly jó szívvel azokat közlöm. 

Első, és legszükségesebb szentség lévén a' ke-
resztség, én is ennek illő, 's méltó kiszolgáltatása' mód-
jára figyelmeztetlek először : mit hogy egész tisztelettel, 
buzgóság- és ajtatossággal vigy végbe, emlékezzél 
meg gyakrabban azon czélról, mellyből a' keresztség' 
szentsége Krisztus Jézustól rendeltetett ; tudnillik, hogy 
az egy szent békekötés Istennel ; melly által az ember 
kötelezi magát, hogy ,meghalván a' bűnnek, 's ellene 
mondván édesgető gyönyörűségeinek', az élet' újságában 
fog járni : éltét a' Krisztus' törvénye szerint folytatva. 
(Rom. 6, 2 . 4 . ) Hogy az egy törvényes lelki j egy ; 
melly által az ember különösben kiválasztatik, és tag-
jává tétetik a' Krisztus' anyaszentegyházának, az Is-
ten' eme' földi országának ; melly által a' lélek a' bűn 
undokságától megmosatik, megszenteltetik, megigazitta-
tik, a' mi urunk Jézus Krisztusnak nevében, 's a' mi 
Istenünk' lelke által. (i. Kor. 6, 1 1 . ) Hogy az egy hat-
hatós jele a' lélek' újjászületésének, mellynek ereje ál-
tal a' csecsemősök az eredendő, az észt használni tu-
dók pedig minden elkövetett bűneikből kivetkeztetnek, 
' saz isteni kegyelmekbeni részesülésre alkalmasokká t é -
tetnek ; mert a' kik megkereszteltetnek a' Krisztus Jé -
zus' nevében, azok megnyerik bűneik' bocsánatját és 
elveszik a' Szentlélek' ajándékát. (Apóst. csel. 2 , 3 8 . ) 
És ime ! te is egy vagy azok közül, kiket e' fönséges 
dolgok' eszközlésére kiválasztott az Ur különösben; te 
is egy vagy azok közül, kiket elküldött népe közé, hogy 
kiszolgáltassák a' keresztség' szentségét, azoknak örök 
üdvességére. Óh tehát milly nagy tisztelettel kell neked 
egy illy dicső, 's illy szükséges szolgálathoz járulnod ; 
milly nagy buzgósággal kell ahhoz készülnöd; milly nagy 
ajtatossággal kell abban forgolódnod! Ezt te , lia én bő-
vebben nem fejtegetem is, tudom, belátod. Azért rövi-
den csak ezeket érintem : valahányszor fölszólittatol a' 
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keresztség' szentségének kiszolgáltatására, mindannyi-
szor örömtelt készséggel siess e' szent és dicső tiszte-
det teljesiteni ; tudván, hogy a' Krisztus Jézus' nevé-
ben, és az ő országának gyarapításában müködendel, 
titkaiban fogsz sáfárkodni, az örök élet' ajtaját nyitan-
dod meg a' keresztelendők' részére; 's ezekről meg-
emlékezvén, lehetetlen, hogy mély tisztelettel ne járulj 
annak kiszolgáltatásához. — Ne kövesd azoknak eléggé 
nem kárhoztatható példájokat, kik ezen jeles, és leg-
üdvesb kötelességök- 's tisztökhez unalommal, kedvet-
lenséggel, sőt talán néha még bosszonkodva is járulnak. 
Mert ezeknek, mint rest szolgáknak, fejökre,régen ki-
mondta a' kemény, de megérdemlett Ítéletet és sanya-
rú büntetést, maga Krisztus Jézus, szent Lukács evan-
gélistánál; ( 1 9 , 2 4 . ) hanem valahányszor tiszteddé vá -
lik a' keresztség' szentségének kiszolgáltatása, mind-
annyiszor készítsd el arra lelkedet olly buzgósággal, 
minőt e' nagy szentségnek méltósága és hathatóssága 
igényel ; és megemlékezvén, hogy ez által a' Krisztus 
Jézus' megbecsülhetetlen kincseiben, drága kegyelmé-
ben, az üdvesség' eszközében részeltetsz egy halan-
dót: emelkedjél föl lelkedben hálaérzettel ahhoz, ki té-
ged kegyelmei' osztogatójának, kincsei sáfárjának, az 
örök élet' biztosító eszközének választott ; 's ne járj 
azok' veszedelmes ösvényén, kik minden megelőző 
buzgóság, lelki fölemelkedés, és kellő elmélkedés nél-
kül sietnek dicső hivatalukat, mint zsoldosok, csak el-
hamarkodva teljesiteni ; nem ügyelvén arra , hogy jajt 
hirdetett az Isten'lelke azokra, kik az Ur'dolgaihoz té -
továzó szívvel fognak. (Jéz. Sirákf. 2 , 1 5 . ) Valahány-
szor az újjászületés' szentségét kiszolgáltatod, mind-
annyiszor mély ajtatosságot tüntess ki egész magad-
viseletében; olly ajtatosságot, melly lelked' mélyéből 
származzék, 's egész valódat meghassa; tudván,hogy 
nem lehet dicsőbb működés, mint ,midőn a' Krisztus-
ért jársz követségben.' (iL Kor. 5, 2 0 . ) Mi lehet pe-
dig megrovásra méltóbb, mint ha a' küldött, küldője' 
személyében járván, küldöttségét egész tisztelettel nem 
végzi; vagy, a' mi még több, épen tiszteletlenséggel jár 
el benne ! Ez által ő megsérti küldőjének személyét, és 
azt tiszteletlenséggel illeti. 'S mi lehet az egyházi fér-
fira nézve is kárhozatosb, mint ha a' Krisztus Jézus' 
személyében működvén, minden ajtatosság nélkül fogla-
latoskodik? Ne légy azoknak vak követője, kik a' leg-
szükségesb szentség' kiszolgáltatásában is nélkülözik a' 
kellő, igaz, és mély ajtatosságot, és megelégszenek az-
zal, hogy elvégezték a' munkát, akár mint lön is az telje-

sítve; 's hiszik, hogy megfeleltek kötelességüknek, habár 
fölületesen szolgáltatták is ki a' szentséget, és minden aj-
tatosság nélkül. Mert az illyenekről mondotta az Isten' 
lelke: hogy .megfertőztetik a ' szent helyet', (Sophon. 
3, 4 . ) és ,megutálják azt , kinek nevében működnek' 
(Malach. 1, 6 . ) ; illő ajtatosság nélkül járván el hiva-
talukban. 

Hogy pedig a' keresztség' szentségének kiszolgál-
tatásakor tisztelettel, buzgóság- és ajtatossággal forgo-
lódhassál egyházi hivatalodban, különösen arra figyel-
meztetlek, hogy minden szertartásokat, mint az anya-
szentegyháztól rendelteket, és abban átalánosan diva-
tozókat, megfontolva, 's jelentöségök fölött elmélkedve, 
teljes illedelemmel vigyed azokat véghez ; mert ha 
meggondolatlanul, tétovázó elmével, és inkább gép-
szerüleg, mint szívvel 's lélekkel kezeled : ugy azon 
szerencsétlenek közé számithatod magadat, kiknek imád-
ságát megvetette az Ur, mivel csak ajkaikkal imádkoz-
tak, szivök pedig távol vala tőle; (isai. 2 9 , 1 3 . ) 
's kiket Krisztus Jézus képmutatóknak nevezett, (Mát, 
15 , 7.) Hidd is el, hogy a' keresztség' kiszolgáltatá-
sakor használtatni szokott szertartások, ha bár a' szent-
ség' lényegéhez elkerülhetetlenül nem szükségesek is, 
de mégis ollyanok, mellyek annak méltóságát igen is 
nevelik, és annak tiszteletére, becsülésére, a' szivet és 
lelket hathatósan buzdítják. Azért figyelmet is igényel-
nek mindenkitől, de főleg azoktól, kik e' szertartáso-
kat, szentebb hivataluknál fogva kezelik, az egyházi fér-
fiaktól. Vedd tehát jó néven, ha a' keresztség' kiszol-
gáltatása körüli néhány szertartásokra különösben fi-
gyelmeztetlek. 

Mielőtt a' keresztség' szentsége kiszolgáltatnék, a 
keresztelendő a' templomba, mindjárt, be nem vitetik; 
hanem a' pap vele, annak ajtaja előtt megállapodik; 
jeleül, hogy a' keresztség' szentsége nélkül senki be 
nem mehet az Isten' országába, 's hogy a' keresztség 
azon hatalmas kulcs, melly által a' keresztelendő' r é -
szére megnyittatnak a' szellemi országnak bezárt ka-
pui. Hogy pedig azok hathatósan megnyittassanak, azon 
vallástétel kívántatik tőle, miszerint ellene mond a ' tes t ' 
vétkes kívánságai- és gyönyöreinek, a' világ' minden 
veszedelmes pompáinak, az ördög' csábító incsclkedé-
seinek ; hogy hisz az egy élő Atya-Istenben, annak 
egyetlen szülött Fiában, Krisztus Jézusban, és a vi-
gasztaló Szentlélekben ; hogy hiszi a' közönséges ke-
resztény anyaszentegyházat, szentek' egyességét, b ű -
nök' bocsánatát, testnek jövendő föltámadását, és a' 
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sirontuli örök életet. Ezen előleges vallástétel után, az 
egyházi férfi rálehel a' keresztelendőre; jelentvén, hogy 
egy uj és szellemi élettől keilend neki lelkesülnie, mely-
lyet az isteni kegyelem, a' Szentlélek, 's általa eszköz-
lött szentebb elhatározás, a' bűnök' távoztatása, és a' 
jó erkölcsök' gyakorlata idéz elő benne. Mire több izben 
a' kereszt' jelével megjegyeztetik ; annak jeléül : hogy 
a' keresztre feszitett Krisztus Jézusnak zászlója alatt 
keilend neki e' földön vitézkedni; hogy a ' jó harczosok-
nak igért mennyei koronát elnyerhesse. Exorcismusok is 
mondatnak fölötte; annak kijelentésére, hogy a bün-
és ördögnek rabságától, mellyben eddig fogva ta r ta -
tott, megszabadittatik, és az Isten' fiainak szabadságába 
helyeztetik. Só is tétetik szájába; annak emlékezetére, 
hogy valamint a' só megmenti a' testet a' rothadástól, 
ugy a' keresztelendőnek is óvnia kell magát, a' lelket 
kárhozatos rothadással fenyegető bűnöktől; s valamint 
a' só a' bölcseségnek jelképe, ugy a' keresztelendőnek 
is azon kell igyekeznie, miszerint a' keresztény bölcse-
ségnek jó izével bővelkedjék. Nyállal vegyitett sárral illet-
tetnek fülei's orra ; Krisztus Jézus'példájára, ki a 'némát 
és vakot ekképen készített sárral gyógyította meg (Ján. 9 , 
6 . Mark. 7, 33 . ) ; és annak emlékezetére, hogy a lelki 
süketség és szellemi vakság' nyavalájából csak az által 
gyógyulhat meg az ember, ha az evangeliomi igazságok' 
hallására füleit megnyitja, 's a' jó példák' kellemes illatja 
őt is azok' követésére buzdítja. Szent olajjal kenetik 
meg mellén, és vállai közt, 's chrysmával feje'tetején; 
annak bizonyságára, hogy a' keresztség által királyi, 
papi és prófétai méltóságra emeltetik ; mivel az ó-tör-
vényben csak ezek kenettek meg olajjal, a' sokaságtóli 
megkülönböztetés' tekintetéből. Fejér gyolcs ruha nyuj-
tatik neki; annak jeléül, hogy a' kiknek lelkét az ere-
dendő bün' szennye minden ékességétől megfosztotta, 
azokat a' keresztség' szentsége, újjászületés által, uj di-
csőségbe öltözteti; melly dicsőséget ártatlan életök által 
mind végig kötelesek megőrizni. Égő viasz gyertya nyuj-
tatik neki; hogy tudja, és hivatalának ismerje, jó pél-
daadással, mint világító szövétnekkel, mindenek előtt 
tündökölve járni, 's a' bűnnek setét tartományát el-
hagyván, a' jó erkölcsök' országában állhatatosan ra-
gyogni Mindezen szertartások pedig, milly szép, je-
les, és szivet emelő imádságok közt vitetnek véghez, 
jól tudod ; mert ismeretesek már előt ted. . . ítéld meg 
annakokáért, nem követelnek-e ezek tiszteletet, buzgó-
ságot és ajtatosságot azoktól, kikre bizatvák, hogy azo-
kat hivatalból kezeljék? Valóban,egyházi szellem nél-

külinek, a' papi hivatalra méltatlannak kell azon férfit 
nyilvánitni, ki illy kitűnő, és sok jelesekre emlékeztető 
szertartásokat is figyelem, 's kellő tisztelet nélkül tud 
véghez vinni; 's a' gépies és szolgai munkává alacsonyí-
tott mindennapiságtól nem iszonyodik vissza. Te pedig 
akképen forgolódjál azokban, mint hü sáfár; mindenek-
ben az Ur' dicsőségét keresvén, és öregbitvén. De leg-
inkább figyelmeztetlek a' keresztség' szentségének ve-
lejére, melly Krisztus Jézus' rendeletéből a' vizzeli 
megöntözésben, 's a' szentséget tevő szavakban áll; 
's ha a' szertartások is kellő figyelmet, tiszteletet, buz-
gó és ajtatos működést igényelnek, mennyivel inkább 
megkívántatnak ezek a' s z e n t s é g ' l é n y e g é r e nézve, hol 
a' lélek' üdve, közvetlen Krisztus Jézus' érdemei, köz-
vetve pedig a' működő egyházi férfi által eszközöl-
tetik? Vezerle Gáspár , esperes és plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 
(Fejedelmi jótékonyság.) Ő fölsége az anya-császár- és 

királynő, a' beszterczebányai püspöknek 5 0 0 p. frtot mél-
tóztatott, azon meghagyással átküldeni : hogy ezen sommát 
a' beszterczebányai egyház-megyebeli éhező hegyi-lakosok 
közt, valláskülönbség nélkül szétosztassa ; mi is kellőleg, és 
a részesültekhez bocsátott, azon intéssel történt, hogy ezen 
legkegyesebb jótéteményért, a' Mindenhatóhoz, ő császári, ki-
rályi fölségének hosszú, és tartós jólléteért esdekeljenek. —• 

(Kinevezés.) Ő es. 's ap. kir. fölsége N o v o s z e l l 
György esperes és brezoviczi plébánost, a' zágrábi gymna-
sium igazgatójává érdemesíteni méltóztatott. (Bud. Ilir.) 

Főméit, herczeg-primásunk'betegsége felőli tudósítás.) Mi-
nél váratlanabbul érkezett, annál leverőbb, az országunk' fő-
méit. herczeg-primásának súlyos betegsége felől érkezett szo-
morú hír, mellyet az itt következő orvosi jelentésekben, bána-
tos szivvel közlünk: „Esztergom, 1847-diki Szent-Mihályhó' 
16-dikán, estveli 7 órakor Főméltóságu és főtisztelendő her-
czeg K o p á c s y József ur, Magyarország prímása, többszöri 
áthülés' következtében, folyó hó 10-dikén folytonos epés 
csúzos lázba esett. A' betegség' hatodik napján a' még min-
dig létező lázhoz nevezetes gyengeség' állapotja csatlako-
zott. Orvosi tanácskozmányok tartattak, 's az orvosok ag-
godalmaikat a' kóros állapotra nézve, egyhangúlag kijelen-
tették. Szintazon nap a' magas beteg a' halottak' szentsé-
geiben részesittetett." 

—• „17-dikén reggel a' gyengeség növekedett ; örven-
detes bírálatok (Crises) meg nem jelentek. Reggeli 8 órakor." 
A Mindenhatónak anyaszentegyháza fölött őrködő jóvolta, 
védje meg egyházunkat ezen ujabb, 's legérzékenyebb csa-
pással fenyegető veszteségtől ! 

(Gyászhír.) Egerben, sept. 15-dikén,mélt. R u t t n e r 
Ferencz dulmi vál. püspök meghalálozott. 
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(Egyházi ünnepély.) „Közohajtás teljesedett", irja az 
erdélyi ,Mult és Jelen' Kolozsvárról, ,,'s közmegelégedést 
és örömet szült , midó'n ó' es. 's apóst. kir. fölsége köze-
lebb mult julius'6-dikán, balázstelki mélt. és főtiszt. V e s z -
p r é m i Pál urat, keresi apátot, 's az erd. károlyfejérvári 
kath. székes-egyház' éneklő-kanonokját, ugyan oda nagypré-
posttá kinevezni méltóztatott; mi ujabb bizonysága, hogy 
ő fölsége a' valódi érdemet minden körben méltányolni, 's 
megjutalmazni kegyeskedik. A' tisztelt férfinak szép és fon-
tos hivatalába beigtatása mult aug.'31-dikén, kedden dél-
előtt, a' károlyfejérvári püspöki székes-egyházban ment vég-
hez, csendesen ugyan, de az ünnepély' diszét emelő egy-
szerű méltósággal, számos és válogatott közönség' jelenlé-
tében. Legelőbb is őrkanonok, mélt. és főtiszt. E r ő s Sán-
dor ur egy, az ünnepély' czélját előadó velős beszédet tar-
tott, s a' kinevezett nagyprépost urat a' kir. adományle-
vél' előmutatására fölszólitá ; mi megtörténvén, azon kir. 
adománylevél fölolvastatott, 's azután a' nagyprépost ur 
ő mlga jeles és ékes beszéddel felelt, mellyben alattva-
lói hódoló tiszteletét és háláját ő es. 's ap. kir. fölsége iránt 
tolmácsolá; egyszersmind a' k. anyaszentegyház' java és 
boldogsága' gyarapításában magának kitűnő fényes érde-
meket szeizett kegyes főpásztor, erdélyi püspök K o v á c s 
Miklós ur ő excellja iránt is legforróbb köszönetét is ez al-
kalommal nyilvánítani el nem mulasztá. A beigtató beszé-
deket, szokott ünnepi szertartással, a Mindenhatónak bemu-
tatott sz. miseáldozat követte, szivreható énekek, 's a' buz-
góságot lelkesítő zene' kíséretében." 

—• Szigetvár, sept. 7 . Tudva van már e' lapok' 
tisztelt olvasói előtt, hogy a' kitűnő jósága- és nemze-
ti buzgalmáról hazaszerte ismert, és méltán tisztelt Ju-
r a n i c s László apát és pécsi kanonok ur, alapítványt 
tön a' végből, hogy Zrínyi Miklós- és hőstársainak dicső 
halála, évenkint egyházilag megünnepeltessék. Ezen ünnep 
az idén is fényesen megtartatott a' főtiszt, alapító'jelenlété-
ben. Este a' városnak több jelesebb épülete ki volt világít-
va, 's a' város házánál a' halhatatlan hősnek képe pazarfény-
ben úszott. Egyházi szónok nt. s t. D a n i e l i k János ros-
nyói professor ur volt. Jeles, korszerű beszédéről első al-
kalommal többet. Adja Isten, hogy a' pécsi megyének, még 
ép erejű Nestora, főtiszt. Juranics apát ur, (született 1 7 6 4 -
ben, pappá pedig 1 7 9 0 - b e n szenteltetett,) még sokszor 
vehessen részt e nevezetes nemzeti ünnepélyben. — 

(Jótékonyság.) A' ,Nemz. Ujs.' tudósítása szerint, a' 
diakovári m. megyés-püspök „ 1 0 , 0 0 0 p. frtnyi alapítványt 
tön, hogy ezen összeg' kamataiból a' megyebeli segédpa-
pok, évenkint 2 0 p. frttal segélyeztessenek." 

N é m e t h o n . 
Az anyaszentegyház által rosszalt antikatholicus tö-

rekvésekben egyedüli reményét helyező ,Prot. lap'-nak is-
mét egy örömét vagyunk kénytelenek lerontani. A' neve-
zett lap ugyanis nem rég, (sept. 5-diki számában) egy, ,Her-
mesíanusok' ügye' czim alatt közlött czikkében, illy kilá-
tásokkal kecsegtette magát : „IX. Pius' legelső pásztori kör-
levele Rajnaföldön 's Westphaliában váratlan benyomást 

tön, mert benne azon tan, mellyet a' hermesiánok eddig 
védettek, k a t h . t a n n a k mondatik világosan. (?) A' pápai 
tanokat közöljük itt tehát a' kölni : lap' előterjesztése sze-
rint: 1) A' hit fölötte áll az észnek; 2 ) Hit és ész közt 
meghasonlás nem lehet, mert mind a' kettő egyazon kút-
főből, a' változhatlan s örök igazságból, Istenből, fakad. 
3 ) Hit és ész ugy gyámolitják egymást kölcsönösen, hogy 
a valódi ész a' hit' igazságát bebizonyítja, 's védelmezi, a 
hit pedig minden tévelytől megszabadítja az észt, 's ezt, az 
isteni dolgok megismerése által, csudálatos módon erősiti 
's tökéletesiti. 4 ) Az emberi ész, hogy illy fölötte fontos 
dolgokban ne csalatkozzék's ne tévelyegjen, köteles az is-
t e n i k i n y i l a t k o z t a t á s ' t é n y é t g o n d o s a n k i f ü r -
k é s z n i ' ) , hogy meggyőződjék emigyen, miszerint Isten 
szóla," 'stb. (A' tovább idézéstől, mint szükségtelentől, föl-
ment bennünket az eredeti nyelven szintúgy, valamint 
a' ,prot. lap'-énál hívebb, magyar fordításban közlött pá-
pai körlevélnek, t. olvasóink előtt a' nélkül is ismert tar-
talma ; mellyből legjobban kivehetni, valamint azt, hogy a' 
„pápai tanok" millyenek legyenek, ugy azon állítás' hamis 
voltát is, mintha azok által a' hermesianusok' tanítása he-
lyeseltetnék.) Végül e' szókkal záratik a' ,prot. lap'-i czikk : 
,,E' s z e r i n t a' h e r m e s i a n i s m u s uj s t a d i u m b a lé-
p e t t . " (,Prot. l ap . '942 . 1.) Bizonyosan emlékezni fognak 
még rá t. olvasóink, hogy egy idő előtt irtuk, miszerint: 
,,a' honi ,Prot. lap' (mert illy fölfogási tehetség csak 
nála találtatik) még azon édes reménységgel is táplál"-
ta „magát, hogy ő szentsége IX. Pius, a' prot. biblia-
társulatoknak, ezen megvesztegetett szöveget s legrosszabb 
fordításokat terjesztő társulatoknak, mellyek maguk nyíltan 
bevallják abbeli czéljokat, hogy a' rom. kath. egyházat meg-
dönthessék. . . szabad bemenetelt fog statusaiban engedni : 
m e r t a' sz. atya egy — alkalommal akkép nyilatkozott, 
hogy ő országának politicai kormányzását is az evangelium1 

szabályai szerint kívánja vezetni ;" (l. ,Rel. és Nev.' 1 8 4 6 . 
II. 1 6 0 1.) melly reményeket azonban hihetőleg örökre le-
forrázta ugyancsak ő szentségének, nem sokára rákövetke-
zett, abbeli nyilatkozata, (,Rel. és Nev.' 1 8 4 6 . II. 3 7 6 . I.) 
melly a' „vaferrimae biblicae societates" szavakkal, a' bib-
liai társulatok'igyekezetét olly hiven jellemzé. (,Bel. ésNev. ' 
1 8 4 7 . I. 7 . sz.) Szintigy járt jelenleg a',Prot, lap'a'her-
mesianusok' ügyében táplált reményét illetőleg is. Még nem 
is volt a' ,Prot. lap'-nak idézett száma kinyomva, midőn a' 
benne közlött nem-igaz állítás h i v a t a l o s megezáfolásáta' 
rajnamelléki katholicusok már nyilvános lapokban olvasták; 
ezek IX. Pius pápának a kölni érsekhez küldött következő bre-
véjét közölvén : „Pius PP. IX. Venerabilis Fráter, Salutem 
et Apostolicam Benedictionem. Summa quidem animi No-
stri admiratione nuper accepimus, Venerabilis Fráter, non-

' ) Ezt a' pápai körlevél igy, s minden esetre jobban, fejezi ki 
„Humana ratio, ne in tanli momenti negot io decipiatur et 
erret, divinae revelationis factum dil igenter inquirat opor-
tet, ut certo sibi constet Deum e s s e loquutum, ac Eidem. 
quemadmodum sapient iss ime docet Aposto lus , ratíonabile 
obsequium exhibeat." (L. ,Rel. é s Nev. ' 1 8 4 7 . I. 42. 1.) 
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nullos in istis regionibus Herniesianae doctrinae sectatores 
eo i m p u d e n t i a e devenisse, ut NostraEncyclicaEpistola, 
d ie9 . Novembrissuperiori anno ad omnes Venerabiles Fratres 
Episcopos data i n d i g n e a b u t e n t e s , atque illius verba ad 
humanam rationem divinamque revelationem pertinentia te-
rn e r e invertentes, ac praepostero e f a b s u r d o sensu inter-
prétantes , audeant asserere Hermesii doctrinam a Nobis 
confirmari et coli, et minime e r u b e s c a n t m o n s t r o s u m h o c 
eorum commentum in vulgus prodere et scriptis quoque 
mandare, quo facilius improvidos atque imperitos in frau-
dem inducere possint. Quamobrem de fidelium salute vel 
maxime solliciti atque Uermesianorum fallacias, conatus re-
pnmere optantes, nulla interposita mora has ad Te Litte-
ras damus, quibus, Venerabilis Frater, non solum singula 
quaeque acta a rec. mem. Gregorio XVI. Praedecessore 
Nostro contra Hermesii Libros provide sapienterque habi-
ta, ac praesertim illius Apostolicas Litteras die 2 6 . Sep-
tembris 1 8 3 5 sub annulo Piscatoris datas, quarum initium 
,üum acerbissimas,' et declaratorium Decretum ejus jus-
su die 7 . Januarii 1 8 3 6 a Congregatione Indicis editum 
omni ex parte confirmamus, verum etiam ejusdem Herme-
sii opera in illis enunciata, ubicunque et quovis idiomate, 
seu qualibet editione, versione denuo Auctoritate Nostra 
Apostolica reprobamus atque damnamus. Tuum autemerit, 
hanc Nostram Epistolam evulgare, quo omnes eorundem 
Uermesianorum fraudem cognoscant ac devitent. Atque hie, 
Venerabilis Frater, pro Supremi Nostri Apostolatus officio 
spectatam Tuam religionem et pastoralem vigilantiam etiam 
atque etiam in Domino excitamus, ut maxima cura, indu-
stria, contcntione nunquam intermittas diligentissime pro-
spicere, ut severiorum praesertim disciplinarum Professores 
sanam et incorruptam doctrinam nedum ab Hermesii falla-
ciis, verum etiam ab omni prorsus cujusque pravae opini-
onis et sententiae periculo alienam edoceant, atque inten-
tissimo studio hodiernos potissimum errores refellant, quos 
e falsae Philosophiao principiis deductos in theologicam 
quoque scientiam tradendam alicubi induci summopere ti-
memus. Caeterum clementissimum luminum et misericor-
diarum Patrem assiduis, fervidisque precibus in humilitate 
cordis Nostri obsecrare non intermittimus, ut eos, qui ig-
norant et errant, coelesti sua gratia illustrare atque ad ae-
mulationem recipiendae salutis revocare dignetur. Jam ve-
ro pro certo habentes Te, Venerabilis Frater, Nostrae sol-
licitudini quam cumulatissime esse responsurum, hac oc-
casione perlibenter utimur, ut praecipuam, qua Te prose-
quimur, benevolentiam iterum testemur et confirmemus. 
Cujus quoque pignus ess volumus Apostolicam Benedictio-
nem, quam ex imo corde profectam, et cum omnis verae 
prosperitatis voto conjunctam Tibi ipsi, Venerabilis Frater, 
et omnibus, quibus praees, Glericis, Laicisque Fidelibus 
peramanter impertimur. Datum Bomae apud S. Mariam Ma-
jorem, die 2 5 . Julii anno 1 8 4 7 . Pontificatus Nostri anno 
secundo. (Sign.) Pius PP. IX. Venerabiii Fratri Joanni Ar-

chiepiscopo Goloniensi. Coloniam." Uly pápai nyilatkozat 
után, az igaz, ,,a' hermesianismus uj stadiumba," tudnillik 
a' csalók- és ámitókéba lépett, kik a' tévedési hibát a' csa-
lás' legrutabb bűnévé változtatják. 

— Az ágostai postalap, Némethon' több megyéibon 
tartott 's tartandó papi sz. gyakorlatokról tudósítván olva-
sóit, a' limburgi megyének, e' részben tanúsított buzgalmát 
is kiemeli, 's ez iránti czikkét, a' rajna- 's moseli hírlap' kö-
vetkező' észrevételével zárja: „Megfontolása annak, hogy az 
időnek minden jelei egy, az álladalom- 's egyházra nézve 
egyaránt uj korszak'támadtát hirdetik; egy korszakét, melly-
ben a papság, a' neki előreláthatólag osztályrészül esendő 
súlyos állásnak, egyedül kitűnő erkölcsi épsége s tudomá-
nyos készültsége által lesz képes megfelelni: reméljük, iga-
zolni fogja az eljárást, miszerint egy p o l i t i c a i h í r l a p 
ezen , és hasonló tudósítások' közlése által, olvasóit értesiti 
azon eredmény felől, mellynek egy, a'jelenlegi pápa'körle-
velében tudvalevőleg olly igen ajánlott, s a' németországi 
püspöki-kar' részéről, utóbbi időkben, kellőleg figyelemre 
méltatott egyházi intézet örvend; mellynek az utóbbi évti-
zedekben történt elhanyagolása, tagadhatlanul előmozdítója 
lön sok, a' jelenkorban fölmerült szomorú tüneménynek." 
Midőn politicai lapok is illy nézeteket táplálnak a' kath. cle-
rusban uj lelket 's hivatalbuzgóságot ébresztő gyakorlatok 
felől: akkor egyháziaknak kevesebbet tartani róluk nem sza-
bad; a' nélkül, hogy magukat egy igen-igen nem helyesel-
hető más, és nem-egyházi szellem 's gondolkodásmód'gya-
nújába ne hozzák. 

H i r f ii z é r. 
Franczia lapok azon, romai közvetlen tudósítások ál-

tal még nem hitelesített hírt közlik, hogy a' sz. szék és az 
orosz kormány közt éveken át folytatott hosszas alkudozá-
sok, valahára végöket érték, s az egyházi viszonyokat il-
letőleg, az eddigi ellenséges állás, orosz részről, békés egyez-
kedéssel cseréltetett föl. 

Gonstantinápolyból írják, hogy a' bizonyos idő eló'tt 
protestantismusra tért örmények közül, legközelebb 25 - en 
tértek előbbi egyházuk' kebelébe vissza. (A. Z.) 

Az angol bibliatársulatok- és missioktól még a' prot. 
németek is félnek. A'frankfurti postalap ugyanis ekkép ír egyik, 
augustusi számában : „Majna mellől. Utóbbi időben hallat-
szott, hogy az angol missioegylet' üzérlete, (das Treiben) 
Lengyelországban 's Némethon' egyes városaiban is kezd 
mutatkozni. Az ég mentsen meg bennünket az illy alatto-
mos fondorlatok' (Umtriebe) befolyásától, molly Europa' 's 
Amerika' déli tartományaiban, olly rég óta huzza maga után 
a szomorú következéseket." (Nagy okuk volt és van tehát 
a' romai pápáknak, hogy az illy szomorú következéseket 
maga után vonni szokott működésnek gátot vessenek; és 
ez épen nem abban rejlik, mit a' ,Prot. lap' cró'sit, mintha 
tudnillik ez által a' pápák egyedül a' kath. népnek akarnák 
a' sz.-irás' olvashatását lehetetlenné tenni.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM : Ő szentségének, IX. Pius pápának, a' szerzetes-rendek' reformatióját illetőleg kibocsátott apostoli körira-
ta. — Szeretetszózatok egy papi pályát kezdó'hez. VI. Vezerle Gáspár. — Válasz Dobos János urnák, a' Prote-
stantismus' köztörténeti fejleménye' körül irt munka' bírálatára. Udvardy Ignácz. — Egyházi tudósítások. 

Ö s z e i i í s é ^ é i i e k , I X . P l u s p á p á n a k , 
a ' s z e r ze t e s - r endek ' ' r e f o r m a t i ó j á t i l l e t ő l eg k ibocsá to t t apostol i kör i ra ta . * ) 

P i u s P P . I X . 
Dilecti Filii Religiosi Viri, Salutem et Apostolicam 

Benedictionem. 
Ubi primum arcano divinae providentiae consilio 

ad totius Ecclesiae regimen evecti fuimus, inter prae-
cipuas Apostoliéi Nostri ministerii curas et sollicitudi-
nes nihil Nobis potius fuit, quam Religiosas ves t rasFa-
milias singulari paternae Nostrae caritatis affectu com-
plecti, omnibusque studiis prosequi, tueri,defendere, ac 
maiori earum bono ac splendori totis viribus consule-
re atque prospicere. Ipsae enim, ad maiorem ornnipo-
tentis Dei gloriam, et animarum salutem procurandam 
a sanctissimis viris divino afflante spiritu institutae, at-
que ab hac Apostolica Sede confirmatae, multiplici ea-
rum forma pulcherrimam illam varietatem efficiunt, 
quae mirifice circumdat Ecclesiam, ac lectissimas illas 
auxiliares Christi militum turmas constituunt, quae ma-
ximo tum christianae, tum civili reipublicae usui, or-
namento atque praesidio semper fuerunt. Siquidem ea -
rum alumni singulari Dei beneficio ad evangelicae sa -
pientiae consilia profitenda vocati, atque omnia detri-
mentum esse existimantes propter eminentem scien-
tiam Christi Jesu, animo excelso et invicto terrestria 
cuncta despicientes, et coelestia unice spectantes, iis 
egregiis operibus insistere, gloriosisque laboribus per-
fungi semper visi sunt , quibus de Catholica Ecclesia, 

*) ,Sanctissimi Domini nostri Pii divina Providentia Pa-
pae IX. Epistola encyclica ad omnes supremos mode-
ratores, abbates, provinciales, aliosque superiores 
regularium ordinum.' (L. ,Rel. és Nev.' 1 8 4 7 . II. 
4 8 és 72 . 1.) 

MÁSODIK FÉLÉV. 

I X . P i n s pápa. 
Szeretett fiaim, szerzetes férfiak, üdvét és apostoli 

áldást. 

Azonnal, hogy az isteni gondviselés' titkos taná-
csa szerint az egész egyház' kormányára emeltettünk, 
apostoli hivatalunk' főbb gondjai 's aggodalmai közt, mi 
sem volt előttünk sürgetőbb, mint szerzetes-társulatai-
tokat, atyai szeretetünk' kitűnő indulatába zárva, min-
den kitelhető igyekezettel pártolni, védeni, oltalmazni, 's 
azoknak nagyobb java és disze felől gondoskodván, 
ezt egész erőnkkel előmozditni. E' társulatok ugyanis, 
legszentebb, és isteni szellemtől ihletett férfiak által, a 
mindenható Istennek nagyobb dicsőségére 's a' lelkek 
üdvének eszközlésére alapíttatva, 's ezen apostoli szék 
által megerősíttetve, sokféle alakúkkal azon legszebb 
kúlönféleséget képezik, melly az egyházat csudálatosan 
környezi, és a' Krisztusért vitézkedők' seregének azon 
legválogatottabb segédcsapatait alkotják, mellyek vala-
mint a' keresztény, ugy polgári társaságnak is minden-
kor legnagyobb hasznára, ékessége- és oltalmára szol-
gáltak. Azok' tagjai ugyanis, Istennek különös jóvoltá-
ból, az evangeliumi bölcseség' tanácsainak követésére 
hivatva, és a' Krisztus Jézus' kitűnőbb ismerete végett 
mindent veszteségnek ítélve, magas és győzhetlen lélek-
kel minden földieket megvetvén 's egyedül a' mennyeiekre 
figyelmezvén, mindenkor olly jeles cselekedetek' gyakor-
latában , 's afféle dicső munkákkal foglalkozni találtattak, 
mellyekkel maguknak, a' katholica egyház- és polgári tá r -
saságra nézve legnagyobb érdemeket szerzettek. Bizonyo-
san ki előtt sincs, vagy lehet ismeretlen, hogy a' szerzetes 
társulatok, mindjárt keletkeztök óta, csaknem számtalan 
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deque civili societate optirae meruerunt. Nemo certe 
ignorât, vel ignorare potest, Religiosas Familias vel a 
prima earum institulione innumeris paene claruissevi-
r is , qui omnigenae doctrinae, atque eruditionis copia 
insignes, omnium virtutum ornatu, et sanctitatis gloria 
i'ulgentes, amplissimis quoque Dignitatibus illustres, a t -
que ardenti in Deum et homines amore flagrantes, et 
spectaculum facti mundo, Angelis et hominibus, nihil 
aliud in deliciis habuere, quam omni cura, studio, con-
tentione in divinarum rerum meditatione dies, noctes-
que haerere, mortificationem Jesu in suo corpore cir-
cumferre, catholicam fidem ac doctrinam a solis ortu 
usque ad occasum propagare, ac pro ea fortiter pu-
gnare, et cuiusque generis acerbitates, tormenta, sup-
plicia alacriter perpeti, ac vitam ipsam profundere, 
rudes , barbarosque populos ab errorum tenebris, mo-
rum feritate, vitiorum coeno ad evangelicae veritatis 
lucem, omnemque virtutis, et civilis societatis cultum 
traducere, litteras, disciplinas, artes excolere, tueri a t -
que ab interitu vindicare, teneras juvenum mentes et 
cerea corda ad pietatem et honestatem mature finge-
re, sanisque doctrinis imbuere, errantes ad salutis 
tramitem revocare. Neque id satis ; namque induti 
viscera misericordiae, nullum est heroicae carita-
tis genus, quod cum propriae etiam vitae discri-
mine ipsi non exercuerint, ut captivis, carcere in-
clusis, aegrotantibus, morientibus, cunctisque mise-
ris, egenis, calamitosis opportuna quaeque christia-
nae beneficentiae, et providentiae subsidia, aman-
ter praebere, eorumque dolorem lenire, lacrimas de-
tergere, ac necessitatibus omni ope et opera consule-
re possent. 

Hinc porro evenit, ut Ecclesiae Patres, ac Do-
ctores merito atque optimo iure evangelicae perfectio-
nis cultores summis laudibus exornarint, et contra il-
lorum oppugnatores acerrime decertarint, qui sacra 
haec Instituta, tamquam inutilia et societati exitialia es-
se temere denunciant. Romani vero Pontifices Decesso-
res Nostri ipsos Reguläres Ordines benevolo semper 
affectu prosequentes, Apostolicae auctoritatis patroci-
nio illos tegere, tutari, atque amplioribus privilegiis, ho-
noribus decorare numquam omiserunt ; probe noscen-
tes, quae, quantaque bona et commoda ex ipsis Ordi-
nibus in universam christianam rempublicam omni tem-
pore redundarint. Atque iidem Praedecessores Nostri 
de hac potiore Dominici agri parte tantopere solliciti 
fuere, ut, vix noverunt inimicum hominem clanculum 

olly férfiak által lőnek megdicsőítve, kik a 'bő ismeret-és tu-
dományok'minden nemeiben jeleskedve, minden erények-
kel ékesítve,'s a' szentség' dicsőségében ragyogva, legna-
gyobb méltóságokban is tündököltek, 's az Isten és embe-
rek iránti lángoló szeretet' tüzétől égve, s a' világ-, angya-
lok- és embereknek látványul szolgálva, mit sem tartottak 
nagyobb gyönyörűségnek, mint minden gond-, igyekezet-
és törekvéssel, éjjel-nappal az isteni dolgok felől elmélked-
ni, a' jézusi önmegtagadást testökönhordozni, a' katholica 
hitet és tanítást napkelettől napnyugotig terjeszteni, 's 
értté vitézül harczolni és mindennemű sanyaruságo-
kat, kínokat és büntetéseket örömest elszenvedni, sőt 
magát az életet is föláldozni, a' tudatlan és bárdolat-
lannépeket a'tévelygések'setétségéből, az erkölcsök' vad-
sága- és vétkes élet' mocsárjából, az evangeliumi igaz-
ság' fényébe, 's minden erények- és a' polgári társaság' 
miveltségére vezetni, a' tudományok- és művészeteket 
művelni, pártolni s az elveszéstől megóvni, a' fiatal-
ság' gyenge értelmét 's viasz szivét jókor ajtatosság-
és erényességre képezni, és őket józan tanításokba avatni, 
a' tévelygőket pedig az üdvesség' útjára visszavezetni. 
'S mindez még nem elegendő; mivel az irgalmasság' 
érzetének teljében nem hagytak a' hősies szeretet' ne-
mei közül egyet is, mellyet saját életök'veszélyezteté-
sével is nem gyakoroltak volna ; hogy a' foglyokat, rab-
ságba jutottakat, betegeket, haldoklókat, 's valameny-
nyi szenvedők-, szegények-, és ügyefogyottakat a'keresz-
tény jótékonyság és gondoskodás' valamennyi kivánt se-
gedelmeiben emberszeretőleg részesíthessék, és fájdal-
mukat enyhítve, könyeiket letörülve, szükségeiket minden 
kitelhető módon és igyekezettel fedezhessék. 

'S ez volt azután oka, hogy az egyház' atyjai 's 
tanítói az evangeliumi tökéletesség' gyakorlóira, méltán 
és legnagyobb joggal, a' legkitűnőbb dicséreteket hal-
moznák, ellenben ostromlóikkal a' leghevesebb harczra 
kelnének, kik tudnillik emez intézeteket vakmerőn akkép 
gyanúsítgatják, mint haszontalanokat és a' társaság' 
vesztére szolgálókat. A' romai pápák pedig, a'mi elő-
deink, mindenkor jó akarattal viseltetvén a' szerzetes 
rendek iránt, azokat apostoli tekintélyükkel pártolni, vé -
deni, 's tetemesb kiváltságok- és tiszteltetésekkel éke-
síteni soha sem mulaszták el; jól tudván, milly sok és 
nagy hasznok 's jótétemények származtak légyen min-
denkor ama' rendekből az egész keresztény álladalom-
ra. 'S ugyanezen elődeink annyira szorgoskodtak az Ur' 
szántóföldjének ezen nevezetes része felől, hogy alig 

I értesülének róla, mikép az ellenséges ember, a' buza 
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guperseminare z i zan ia in medio tritici, vulpesque pár-

vulas demoliri florentes palmites, nulla interposita mo-

ra curam omnem contulerint ad radicitus evcllcndum 

destruendumque, quídquid ubérrimos ac laetíssimosja-

cti boni seminis fructus posset impedire. Hac sane de 

causa rec. me. Clemens praesertim VIII., Urbanus pa-

riter VIII., Innocentius X., Alexander VII., Clemens 

IX., Innocentius XI., itemque Innocentius XII., Cle-

mens XI., Pius VII., Leo XII., Decessores Nostri tum 

saluberrimis initis consiliis, tum sapientissímis editis De-

cretis et Constitutionibus, omnes Pontificiae vigilantiae 

et providentiae ñervos intendere haud intermiserunt ad 

mala penitus amovenda, quae tristissimis rerum ac tem-

porum vicibus in Religiosas Familias irrepserant, atque 

ad regularen! in illis disciplinam vel tuendam vel in-

staurandam. 

fölé titkon konkolyt hintett, 's a' virágzó szőllővesszőket 
kis rókák pusztítják: azonnal, semmit sem késedelmez-
ve, minden gondjokat odaforditák, hogy mindazt gyö-
kerestől kiirtsák, mi az elhintett jó magnak bő és ör-
vendetes gyümölcsözését akadályozhatná. Ugyancsak 
ez oknál fogva legújabb emlékezetű elődeink, különösen 
VIII. Kelemen, és szinte VIII. Orbán, X. Incze, "VII. 
Sándor, IX. Kelemen, XI. Incze, ugy szinte XII. Incze, 
XI. Kelemen, VII. Pius és XII. Leo, mind legbölcsebb 
tanácsaik, mind pedig kibocsátott Iegüdvesb rendeleteik és 
határozataik által, pápai őrködésök és gondoskodásuk' 
minden erejét megfeszíteni el nem mulaszták, azon rosz-
szaknak, mellyek a'legszomorúbb idők és körülmények 
változásai közt a' szerzetes-társulatokba becsúsztak, vég-
képeni eltávolítására, 's a' szerzetes-rendi fenyítéknek ke-
belókbeni föntartása-avagy visszahozására. (Vége köv.) 

Szeretetszózatok egy papi pályát kezdőhez. 
" VI. 

Kedves öcsém! Múltkor az első és legszüksége-
sebb szentség, a' keresztség' kiszolgáltatásának mód-
jára figyelmeztettelek; most pedig a' legnagyobb-, és 
méltóságosbnak illő készitése- és kiosztására hivorn föl 
figyelmedet, melly az imádandó Oltári-szentség. Leg-
nagyobb és méltóságosabb szentség ez; mert ki abban 
részesül, az nem csak az isteni kegyelmek- és malasz-
toknak üdves bőségében vesz részt, hanem magát a' 
minden kegyelmek' és malasztok' kutforrását, Krisztus 
Jézust veszi, a' kenyér és bor' szine alatt magához; 
mellyeknek látható, szerény alakja alá kívánta magát 
rejteni Megváltónk: az utolsó vacsorán ő maga szerez-
vén, és készítvén azt, 's annak a' világ' végéig leendő 
készítését és kiosztását apostolira, 's azok' törvényes 
utódira bizván, illy szavakkal: „ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre."'S ime te is egy vagy azok közül, ki-
ket a' végre választott ki az Ur az emberek közül, 
hogy készítsed az imádandó Oltári-szentséget, és abban, 
mint az örök életre tápláló eledelben, mind magad ré-
szesülj, mind pedig benne másokat is naponta részesí-
teni szent buzgósággal igyekezzél. Minthogy pedig eme' 
oagy és legdicsőbb szentség' készitése a' szent mise-
fildozatban vitetik véghez, mindenek előtt ennek fölsé-
ges voltára kívánlak emlékeztetni: mit igen is könnyen 
beláthatsz, ha folytonosan szemed előtt tartod, ki le-
gyen az , ki ez áldozatot bemutatja ? 'S hogy: ki mu-
tattatik abban; és mi végre mutattatik be? — Azon 
fölséges személy, ki a' szent misében áldozatot mutat 

be, maga az Istenember, Krisztus Jézus; ki a'mennyei 
Atyától kenetett föl az örök papságra; „hivatván Is-
tentől Melchisedek' rende szerinti főpapnak. " (Zsid. 5 , 
1 0 . ) Azon egyházi férfiak pedig, kik láthatólag működ-
nek az Ur' oltára előtt, csak helyettesek, és az áldozat 
bemutatását eszközlő szolgák. És bemutattatik ezen ál-
dozatban az emberré lett Krisztus Jézusnak halhatat-
lan, megdicsőített, „szent, ártatlan, szeplőtelen, a' b ű -
nösöktől elválasztatott, 's az egeknél magasabb", em-
beri természete (Zsid. 7, 2 6 . ) ; mellynél fölségesebb, 
szentebb, hathatósb áldozatot, a' föld' kerekségén nem 
csak találni, de gondolni sem lehet. És bemutattatik imá-
dásul a' mindenek' hatalmas Teremtőjének; engeszte-
lésül a' bűnök által megbántott Istennek; kérésül a' 
legérzékenyebb szivü mennyei atyának; hálaadásul a' 
végnélküli jótétemények' irgalmas adójának. 'S mindezek 
mellett, még eleven képe is a' szent míseáldozat azon 
erőszakos, ama' kinos halálnak, mellyet a' legbéketürőbb 
Megváltó, a' Golgotha' hegyén, érettünk kiállott; még pedig 
olly eleven képe, hogy ez az ott történt véres esetre 
nem csak visszaemlékeztet, de azt, — noha vér nélkül, 
oltárínkon, maga az áldozó és áldozat, az ur Jézus Krisz-
tus, naponkint meg is ujitja. — És ezen nagy, csudás 
és dicső áldozat' végbevitelének vagy te is egyik kivá-
lasztott eszköze; arra rendeltetvén, hogy mutasd azt 
be a' mennyei Atyának az elevenekért és holtakért.... 

ítéld meg már ezekből a' Krisztus Jézus' egy, 
igaz, üdvezitő anyaszentegyházában fölszentelt papok' 
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hivatalbeli méltóságát; kik aranysz. sz. János' észrevé-
teleként, „mint áldozók, tekintélyesbek az Ur' szine előtt, 
maguknál, a' mennyei angyaloknál is"; nem ugyan ter-
mészetökre, hanem különösen nyert hatalmukra nézve; 
miután nekik, ,a' papoknak adatott, mit az angyalokkal 
sem akart közleni a' legjobb és hatalmasabb Isten.' 
(L. 3 . de Sacerd. cap. 4 . ) Valóban, ,nagy dolgot csele-
kedett velők az Ur': mert rendkívüli hatalomban része-
sítette őket; megengedvén, hogy valahányszor a 'szent 
miseáldozat' bemutatásával, a' végvacsorán adott pa-
rancsolatot teljesitik, mindannyiszor Istennek megtes-
tesült sz. fiát, Krisztus Jézust, a' kenyér és bor' szi-
ne alatt megjelenni eszközölhessék. Milly nagy elő-
készület kívántatik annakokáért, egy illy isteni áldo-
zat' bemutatásához! Milly angyali tisztaságú sziv, an-
nak kezelésében; milly ártatlan kezek annak illetésére! 
A' honnan sz. működésed' dicső voltát érdeme szerint 
méltányolhatod. 

Mielőtt tehát e' fölséges áldozat' bemutatásához 
fognál, készítsd el arra lelkedet, buzgó imádság, szent 
elmélkedések, 's a' sziv' töredelmessége által; és ,,ne 
légy, mint az Istent kísértő ember." (Sirákf. 1 8 , 2 3 . ) 
Mert ha az imádság mindenkor kedves és jó az Ur' 
színe előtt; (Tob. 12 , 8 . ) ha ,semmi által sem jut-
hatni el biztosabban az élet' szentségére, mint a' szent 
elmélkedések által;' (Aranyszájú sz. János. Hom. de 
Orat.) 's ha „az Ur' szemei a' megtörődött szivüeken 
függnek": (isai. 6 6 , 2.) ugy a' te áldozatod is akkor 
lesz csak az ő szent szine előtt kedves, ha arra buz-
gó imádság, ajtatos elmélkedések és a' szivnek töredel-
messége által készíted el lelkedet. „Tisztítsd meg te-
hát magadat az áldozattétel előtt, a' töredelmesség és 
könyhullatások' vizével; övezd körül ágyékodat a'tisz-
taság' kötelével; gyönyörködjék lelked a' buzgó ajta-
tosságokban; ékesítsd föl magad' a' szép erkölcsök' 
drága kincsével; és mielőtt az Ur' oltára elébe lépnél, 
emlékezzél meg Krisztus Jézus' kínszenvedése- és ha-
láláról": (justin.Lőrincz.) és ekkor biztosan reményihe-
ted, hogy kedves áldozatot mutatsz be az isteni szent 
fölségnek. Ne légy tehát azon gondatlanok' követője, 
kik a' szent miseáldozat' méltóságára nem ügyelve, az 
értelemnek minden fölemelkedése, a' szivnek minden 
buzgósága, a' léleknek minden töredelmessége nélkül, 
vagy talán még maguk' illetlen viseletével, és külső 
tiszteletlenséggel is, közelítenek a' szentek' szentjé-
hez ; mert az ¡Ilyenekről hirdette a' seregek' Ura: „nem 
kedvellek t i teket . . . és az ajándékot nem fogadom el 

a ti kezeitekből." (Malach. 1, 1 0 . ) Azért, midőn be-
lépsz az Ur' templomába, jusson eszedbe, hogy az Is-
ten' háza az, mellynek küszöbét átlépted: hogy áldoz-
zál a' Mindenhatónak az élőkért és holtakért. Áldoz-
zál annakokáért azon szertartások közt, mellyeket a' 
keresztény kath. anyaszentegyház meghatározott, kije-
lelt, és megrendelt ; 's vigyázz, nehogy azokat el mel-
lőzd, figyelem nélkül végezd, vagy elhamarkodva, tisz-
teletlenséggel kezeld; tudván, hogy nincsenek azok 
minden jelentőség nélkül. Áldozzál azon egyházi öltö-
zetekkel ékesítve, mellyek közösen használtatnak az 
anyaszentegyházban; és öltsd azokat magadra azon 
szép imádságok közt, mellyek e' végre szerkesztettek; 
's tartsd azokat olly méltó tiszteletben, minőt igényel 
annak méltósága, kinek szolgálatára és dicsőítésére 
használod.... így elkészülve, 's azon szent szándoktól 
lelkesíttetve, hogy a' Krisztus Jézus' valóságos szent 
teste- és vérének áldozatát akarod bemutatni, és az-
zal mind magad', mind a' töredelmes szívűek' lelkét az 
örök életre táplálni, járulj az áldozat' asztalához illő ko-
molysággal; működjél ott mély ajtatossággal; 's egész 
magad'viseletében tüntesd ki azon igaz tiszteletet, mely-
lyet az áldozat' szentsége, és fölséges volta kíván. 
Főleg pedig emelkedjél föl lelkedben, erősödjél a' hit-
ben, 's borulj le alázatosságban, midőn Jézusnak élő 
sz. igéit, a' kenyér és bor fölött elmondod; úgymint 
mellyek' kimondásával az átváltozás, a' Krisztus Jé-
zustól nyert csudás hatalom által történik. 

Elkészítvén ekkép a' nagy áldozatot, abban méltó-
lag részesülni fő- és gyönyörüségteljes kötelességednek 
ismerd. Mi is szerezhetne a' szerető szivnek, és tiszta 
léleknek édesebb érzést, mint az annak sz. teste- 's 
vérébeni részesülés, ki magát,-irántunk való szeretet-
ből, eledelül adta az örök életre? De csak azoknak, 
kik azt méltóképen eszik ésiszszák, szent Pál apostol 
mondása szerint. (l. Kor. 1 1 , 2 9 . ) Erre pedig nél-
külözhetlenül megkívántatik, 1-ször is: az értelem-
nek figyelme. Megkívánja ezt mind a'lelki eledel; mél-
tósága, mind pedig a' veleélésnek üdves és hasznos volta. 
Ezekre emlékeztet bölcs Salamonnak (Péld. 2 3 , l.)azon 
mondása is : „Mikor leülsz, hogy a' fejedelemmel egyél, 
szorgalmasan vigyázz azokra, mik elődbe - tétettek;" 
azaz: fontold meg, de necsak fölületesen, és szunnya-
dozó elmével, hanem szorgalmas megfontolással, mind 
megbecsülhetetlen drága voltát az eledelnek, mellyben 
részesülsz, mind tulajdon semmiségedet, a' ki abban 
részesittetel; és ekkor, megismervén, hogy az, a kinek 
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sz. testét eszed és sz. vérét iszod, az uralkodók'Ura, 
(Titk. jel. 1 9 , 1 6 . ) a' világ Megváltója, (ján. 4 , 4 1 . 
4 2 . ) „az Isten' dicsőségének fényessége és lényének 
ábrázolata ," (Zsid. 1, 3 . ) az elevenek- és holtaknak, 
Istentől rendelt birája; kinek nevére minden mennyeiek-, 
földiek- és földalattiaknak térdeik meghajolnak," (Phíl. 
2 , 1 0 . ) és „kinek adatott minden hatalom, az égen 
és földön;" (Mát. 2 8 , 1 8 . ) megismervén, hogy te, ki 
abban részesülsz, egy bűnökkel terhelt teremtmény, 
nyomorokkal küzdő halandó, -a' föld' megvetendő fé r -
gecskéje v a g y ; és mindezek mellett mégis Krisztus' 
szolgája, a' bűnösöknek Istenneli kiengesztelője, az élők 
és holtak' közbenjárója: nem fogsz-e azon igyekezni, hogy 
illő 's méltókép részesülj az imádandó oltári áldozat-
ban ? — Megkívántatik 2 - s z o r : a' szivnek buzgósága ; 
melly azt kívánja, hogy azon mennyei eledelben része-
sülni vágyva-vágyodjál. Lám Krisztus Jézus iskívánva-
kivánta a' húsvéti bárányt megenni; (Luk. 2 2 , 1 5 . ) 
melly példája vala az ő sz. teste' eledelének; ér tésünk-
re adván, hogy a' szív' buzgó vágya által készíthetjük 
el mi is méltólag lelkünket az abbani üdves részesülés-
re. Mert szent Ágostonnak észrevételeként, ,e' kenyér 
a' belső embernek keresi éhségé t ; 's csak ugy elégít-
tetünk ki, ha annak óhajtására alkalmasokkátétettünk.' 
Szived' buzgóságával vágyódjál tehát te is azon an-
gyali eledelben mindenkor részesülni; tudván, hogy az, 
esak „az éhezőket tölti be javaival; az unatkozókat 
pedig üresen hagyja elmenni." (Luk. 1 , 5 3 . ) — 3-o r : 
megkívántatik a' lélek' különös tisztasága. Mert ha 
azon gyermekeknek, kiket Nabuchodonosor, Babylon' 
királya, naponkint tulajdon étkeivel, és borával táplált, 
makula nélkülieknek kellett lenni (Dán. 1, 4 . ) ; ha az 
áldozat-kenyereket a' legtisztább asztalra kellett hajdan 
helyezni; (il. Mózs. 2 5 , 2 4 . ) ha Mózses Áronnak a' 
mannát, mellyel Izrael' fiai a' pusztában testileg t áp -
láltattak, a' legtisztább edényben őriztetni parancsolta, 
hálaemlékül a' késő nemzetségnek: nem inkább kiván-
tatik-e meg a' lélek' tisztasága azoktól, kik Krisz-
tus Jézus' szent teste- és vérében részesülvén, őt na-
ponta lelkök' hajlékába fogadják? Őrizd tehát meg 
minden szorgalommal lelkedet a' bűnök' szennyétől; 
megemlékezvén szüntelen arról, hogy valamint a' vas 
nem egyeledhetik össze a' cseréppel: (Dán. 2 , 4 3 . ) 
ugy az Isten' szelleme sem mulathat azon lélekben, 
melly bűnnel van megfertőztetve. 'S nehogy az élet' ke-
nyere halál' ösztönévé váljék benned , mielőtt az ál-
dozat' asztalához járulnál, visgáld meg lelked' állapotját, 

'valljon nincs-e az valamelly bűnnel j főleg súlyosabbal 
terhelve; és ha öntudatod vádol, igyekezzél necsak a' 
töredelmesség' indulatával, de ha alkalmad van, azon-
nal, egyébkint mielőbb, bűneid'megvallása által is lel-
kedet megtisztítani, 's az Istent megengesztelni (Conc. 
Trid. Sess. 1 3 . Cap. 7.) : hogyigy, te a 'Krisztusban, 
benned pedig éljen a' Krisztus. (Gal. 2 , 2 0 . ) B e v é -
gezvén ekkép a sz. miseáldozatot, ad j hálát az ur J é -
zus Krisztusnak azon végetlen irgalmáért, hogy tégedet, 
érdemetlen szolgáját, anyaszentegyházában papi h iva-
talra méltatván, sz. t es te - és vérének elkészítésére föl-
hatalmazván, kevessétett kisebbé az angyaloknál; di-
csőséggel és tisztelettel megkoronázott, 's kezeinek al-
kotmányi fölött rendele téged. (Zsolt. 8 , 6 . ) ' S légy r a j -
ta minden tehetségeddel, hogy áldozat-tételed által 
szent szine előtt mindenkor kedvet találhass. 

De hivatalod lévén az élet' kenyerét másoknak is 
megszegni, 's a' buzgó szívűeknek kiosztani, a' töredel-
mes lelkű eket vele az örök életre táplálni: légy ebben 
is serény, buzgó, 's épületes hivatalnok ; 's midőn az Ur' 
szent testét és vérét másoknak kiszolgáltatod, ne figye-
lem nélküli hangon mondd az anyaszentegyháznak ezen 
szavait : „ime az Isten' báránya! ki elveszi a' világ' 
bűneit"; hanem mély tisztelet- és imádással; dicsőit-
vén az Urat , kinek szent testét kezeidben tar tod. 
Ne figyelem nélkül mondd eme' szavakat is : „ U r a m ! 
nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jö j j ; hanem csak 
szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem:" hanem teljes 
reménységgel; bizván isteni kegyességében annak, ki 
azért jött e' világra, hogy meggyógyitsa a' lelkileg b e -
tegeket és nyavalgókat. Ne figyelem nélkül mondd még 
ezen szavakat is: „az ur Jézus Krisztus' teste őrizze 
meg lelkedet az örök é le t re"! Hanem lángoló szeretet-
tel; szivből óhajtván, hogy az a' benne részesülőknek 
örök üdvességét eszközölje. — így méltó sáfára 's ke -
zelője leendesz a' Krisztus Jézus' szent teste- 's v é -
rének. Yezerle Gáspár, esperes és plébános. 

V á l a s z , 

Dobos János urnák, a ' ,Protestantismus' köztörténeti 
fejleménye' körül irt munka' bírálatára. 

,,Pacem habere debet voluntas, bellum n e c e s -
si tas." (S. Augustinus.) 

A ' l e i e n k o r ' h í r l a p ' o lvasó i , m á r n é h á n y h é t t e l e z -

e lő t t f i g y e l m e z t e t t e k , h o g y D o b o s J á n o s u r , p é c z e l i r e f o r m , 

p a p , ( e g y k o r „ B u j d o s ó M i h á l y " n é v a l a t t i b í r á l g a t ó , ) a ' f ö n -

e m l i t e t t m u n k á t , Í g é r e t e s z e r i n t , b o n c z k é s e a lá v e e n d i ; ' s 

k ö z r e b o c s á t ó j á v a i k o m o l y s z ó t v á l t a n i ! a ' k ö z ö s e n i s m e r t , 
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kemény i rmodoru, hegyes tollú, , s a t y r i c o - h u m o r i s t i -
c u s ' ostorozó; ki önmagát , s z e s z é l y e s ' és , s z í v t e l e n 
b i r á l ó n a k ' nevezé, mondván: ,,a' kritica, mellynek szive 
van, ugy is nem kritica." (,Prot. egyh. és isk. lap.' 1 8 4 7 . 
2 6 1 . 1.) Valóban szinte megijedtem volna e' hirre, hacsak 
az 1846-diki,Prot. lap' 4 6 4 . 1 . nem olvasám vala, hogy Buj-
dosó ur, megszokott, és saját vallomása szerint, (,Prot. lap.' 
1 8 4 6 . 4 6 4 . 1.) „naponta hat adag émelyitő kegyelet, vagy 
más édesitő" szer' bevétele mellett sem változtatható han-
gulatu birálataival, — nehogy azok által magának a' protes-
táns lapnak, mellynek hasábjain azok, némellyek' mondása 
szerint, insolenskednek, kárt tegyen—fölhagyand; mert,olly 
bünt elkövetni irtózik; 's annál fogva', ugy mondá: bete-
szi biráló tollát, 's a' netalán felébredő' birálói viszketeg-
nek azt mondja, mit szűz József mondott az egyiptomi ve-
szedelmes nó'nek : mi módon mivelném én e' nagy gonosz-
ságot'? És elmondáCicero' szavait: „Valete, ego cedam at-
que abibo"! — llly kitételek után, gondolám, az insolenske-
dő kriticus aligha visszatérend, saját felei által gáncsolt pá-
lyájára, 's ünnepélyesen tett szűzi fogadását gondosan meg-
őrzendi, 's ,nem mivelendi azon nagy gonoszságot'. — E' 
fölött Bujdosó urnák imént érintett fültétele melletti állha-
tatos megmaradását annál is eró'sebben hittem, mivel a' kecs-
keméti reform, oktató urak által, egy reform, közgyűlési 
közleményeért vajmi keservesen megczibakoltatott; mint ki 
közleményében, az ó' egyéni nézeteivel ellenkezőleg sza-
vazóknak beszédeit, ,a' botránkoztatásig e l f e r d i t e t t e , 
félremagyarázta, m e g h a m i s i t o t t a , 'sa' történeteket párt-
szinezeti részrehajlással közlötte; miért is , nem különben 
az ő gyanusitási, elferditési mütételei és zoilusi hetvenke-
dései miatt', érdemszerint megrovatott (,Prot. lap.' 1 8 4 6 . 
2 5 . szám.); és a' belső-somogyi iskolatanitó urak is olly 
czimekkel jellemezték egykori Bujdosó urat, hogy azokat 
a' t. cz. szerkesztőség szinte átallotta közrebocsátni. — 
Illyesek után csakugyan alig hihettem, hogy, a Bujdosó alul 
kibujt Dobos János ur ismét bírálóul lépjen föl. Na de ez 
talán csak azért történt, mivel én , kinek könyvén ,meg-
h a m i s i t á s i , e l f e r d i t é s i , g y a n u s i t á s i , f é l r e m a -
g y a r á z á s i , h e t v e n k e d é s í , s z e s z é l y e s , és a' bot-
ránkoztatásig szívtelen mütételeit', (mind saját és feleitől 
kitett characteristikák) producálni akará, protestáns nem 
vagyok ; sőt a kérdéses könyvben sok kellemetlen, és gon-
dosan eltakart igazat leplezetlenül kitárva, a' protestánsoknak 
rossz szolgálatot is tettem; és így nem csuda, ha Dobos 
urnák elfojtani szándéklott ,birálói viszketegét' fölkorbá-
csolám; mellynek ellent nem állhatva, ellentállni nem akar-
va , elhatározta magát, ismét insolenskedni; csakhogy, hite 
szerint, a' protestáns lapnak ez esetben nem kárára, de 
igenis roppant hasznára; és megjelentette komoly szavának 
kezdeményét a' nevezett lap' 1847-diki 3 5 . számában.— 
Egy ideig határozatlanul haboztam iránta: valljon válaszol-
jak-e ezen, nem is annyira bírálat-, mintgunyiratra ? De töb-
bek' hathatós ösztönözésére, főképen a méltatlanul sértett 
ügy' érdekére tekintvén, választ készítettem; mellynek 
(miután a' ,Prot lap' azt, mint érdekellenest, alig fogadandá 

el,) a' ,Rel. és Nev.' kath. egyházi folyóiratunk' nagybecsű 
lapjaiba leendő fölvétetését remélve,azt ezennel a't. szerkesz-
tőségnek megküldöm. —• Az imént előrebocsátottakból, hogy 
többet mellőzzünk, ismerjük már némikép Dobos urat; és 
pedig saját sorsosainak jellemzése után ismerjük őt: e' 
szerint könnyítve lesz a' vele harczolás. 

A' könyv' sajátképení bírálatát megelőzi egy átalános, 
bevezetésül szánt, és az előszót is bonezolgató szakasz; 
mellyből az, ki a' bírálat alá vont munkát figyelemmel ol-
vasta, 's a történetekben nem egészen járatlan, vajmi köny-
nyen észreveheti, milly szellem lelkesíti, vezérli bírálót; 's 
rá ismer arra, ki önmaga és saját sorsosai által, olly élei-
hűn jellemeztetett: melly gyönyörű jellemvonásokkal a'nyá-
jas olvasót imént már megísmerkedtettem. Azon jellemzés-
nek Dobos ur, jelen gunyférczeletében is tökéletesen meg-
felel. Erre mutatnak ugyanis a', Dobos ur által, bírálgatása' 
bevezető részében, fölhalmozott történet-ellenes, hamis álli-
tások, aljasan sértő és gyülöletszitó hasonlitgatások, bot-
rányteljes gyanusitgatások, irigy ségszülte és irigység ger-
jesztésére számított kitételek, a' tudatlanokat vétkesen csaló, 
az értelmeseket méltán bosszontó ámitgatások, mint a tör-
ténet' rovására tett roppant koholmányok, pórias elnevezé-
sek stb.; mikben a ,magyar ker. katholicusok erőszakos 
elnyomókul, a' többségen zsarnokoskodó tyrannokul' pe-
lengéreztetnek kí: (mintha nem inkább az ujdon keletkezett 
Protestantismus szándékozott volna elnyomni az őskatholi-
cismust, majd csellel, majd erőszakkal, majd gyülöltetéssel, 
majd fosztogatással, javai-, kincseinek elragadozásával: mely-
lyek utáni vágya jelenleg is olly igen ki ri majd nem minden 
mozdulatából;) mikben továbbá magyar katholicusok, a'nekik 
nem kedvező, nem tetsző vallási törvényczikkeken,rágódó fér-
gekül, a' csecsemő protestáns testvér-egyházat bölcsejében 
megfojtani vágyó alattomos kígyókul' bélyegeztetnek: (mintha 
nem is a'protestánsok voltak volna, kik a: kicsikart engedmé-
nyezéssel soha sem elégedve, mindig uj- és nagyobb követelé-
sekkel állottak elő; uj és uj, a' ,tu mihi turbulentam fecisti' 
formára készített ürügyeket keresve; és bosszonkodva, ha-
hogy a' katholicusok, amúgy báránygyávasággal, nem enge-
dék át mindenüket, s nem hagyták magukat fölfalatni éhes 
gyomrú ellenük által;) mikben, végre, a' kath. egyház' szol-
gái, ég tudja kire fajzott, irigy, telhetetlen, kegyetlen, meg-
engesztelhetetlen testvérgyülölőkül rágalmaztatnak, kik a1 

telt csűrök és húsos fazekak mellett, — hinc illae lachry-
mae ! En petram scandali! — töltözvén, prot. testvéreiket, 
a' száraz kenyéren tengődőket, ( ? ! ) jobban gyűlölik jelen-
leg, mint valaha; és ,hámáni gyűlölséggel üldözik őket, a' 
király' kapujánál ülő szegény Mardokheusokat.' íme illyen 
Dobos urnák nemes (? l) védszere, az állítólag nemtelen 
fegyverek' ellenében! Gúnyt űz ő az összes magyar polgári 
's egyházi történetből, melly az ő alaptalan kitételeinek 
egészen ellenkezőjét tanúsítja; mire nézve a' bírált munka 
bőséges adatokkal támaszolt összes tartalmára, főképen 
pedig a' 147-dik laptól kezdve a' 262-dikig, méltán hivat-
kozhatom. Honnan bőven kiviláglik: milly erős, és pedig, 
fájdalom! gyakran pogány erőhalalommal, tette honunkban 
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a' protestantismus vér áztatta foglalásait; milly álnokul, 
majd titkon, majd nyiltan terjeszkedett tovább, fölhasznál-
va a' neki kedvező, de a' hazát majd nem a' vész' örvényé-
be sodró gyászos körülményeket; először türelmet, utóbb 
teljes szabadságot, majd egyjoguságot daczolva ki, 's már-már 
tulnyomóság után törve; előbajnokai folyvást a'ka th.egyház-
nak eltemetését jósolgatván, 's állítván, hogy az ,iszonyú 
nagy vízmosásnak,' a' kath. egyháznak, ,partjai kétfelül már 
roskadoznak, 's a' rohamot csak néhány költséges kereszt-
gát bírja nagyából föltartóztatni, s nem sokára önmagát 
temeti be.' Quam multis módis mentitur iniquitas síbi! 
(Folyt, köv.) Udvardy Ignácz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 
(Gyászhír.) Azon nagy veszteség, mellyre csak pár nap 

előtt kezdtünk, mint lehetségesre, félve gondolni, rémüle-
tes gyorsasággal bekövetkezett. Főméltóságu és főtisztelen-
dő K o p á c s y József, esztergomi érsek, és Magyarország 
prímása, az apostoli sz. szék' szül. követe,'stb.sept. 18-dikán, 
reggeli 4 óra előtt pár negyeddel, meghűlés' következtében 
támadt, néhány napi betegeskedés után, övéinek mondhatlan 
szomorúságára, 's az egész magyar kath. egyháznak legmé-
lyebb gyászára — m e g h a l á l o z o t t ! . . . Fájdalmas erőt kell 
venni szivünkön 's elménken, hogy azon félelmes valóhoz, 
mellyet ezen egy szó kifejez, gondolatinkat hozzászoktassuk ; 
'smint a' m ú l t n a k történeti emlékeiközé tartozót, tekint-
sük azon é l e t e t , mellyet a' kétes fejleményekkel terhes 
jelenhez olly átalános, és mélyre ható tevékenység, any-
nyi dicső terv, annyi, már-már befejezéshez közelítő válla-
lat, annyi bevégzett, de folytonos ápolást és fölügyelést kí-
vánó, nagyszerű mü csatolt, és mintegy elzálogosított a' 
legközelebbi jövőnek!... De az emberiség' jövője szintúgy, 
valamint jelene és múltja, a' tanácsaiban megfoghatatlan, 's 
végetlen bölcseségü Isten' kezeibe van letéve. 'S ő szereti 
egyházát, folyvást emlékeztetni azon igazságra, mikép ő ma-
ga, a' végetlen hatalmú, 's az anyaszentegyháza fölött őr-
ködő Szentlélek, nem pedig emberi véges erő, s bármilly 
földi belátás, tudomány és bölcseség az, a' miben bizni, 's 
a' valahai czélhoz juthatás' reményét, kizárólag helyezni kö-
teleztetik. 'S mi e' szent akaratnak hódolva, benne remény-
teljesen megnyugodva, nagyobb vigasztalás' kútfeje gyanánt 
emlékezünk az isteni jóság' nagy voltára, melly egyházának 
Queleneket, Droste-Vischeringeket, Dunin- és Kopácsykat 
adott, mint a' milly érzékeny a' bánat, hogy őket végre, fára-
dalmaik' jutalmául, örök hajlékiba fölvette: a' dicsőséget és 
örömet meghagyván egyházának, őket örökké magáéinak 
mondhatni, bennök dicsekedhetni, 's példáikon épülve, ezeket 
követhetni. Mi, a' mindig korán bekövetkezett veszteség fö-
lött istenesen kesergők'legfőbb kötelessége, az, hogy a' leg-
mélyebb alázat-, és legbuzgóbb sóhajtásokkal esedezzenek föl 
az isteni sz. fölséghez, hogy legyen kegyes és irgalmas, a' 
mint hiszszük, örök jutalmak' élvezetére kiszólitott hive 

helyét minél hamarább, és szive szerinti utóddal pótolni: 
ki a' magyar Sionnak ostromlott falain őrt állva, az e' fa-
lak' védelmében elhullott hősök' nyomdokaiba lépjen; és 
azok' szellemét örökölve, uj borostyánokat vivjon ki magá-
nak 's a' gondviselése alá bizott egyháznak, ama'soha nem 
szűnendő szellemi harczban, —• melly a' világ- és életé. Az 
ezérti könyörgésekre, ha egyházi viszonyaink' tudása nem 
szólítana is föl, eléggé fölhiv ama' szent napok' rendeltetése, 
mellyek az egyháztól a' végre lévén kitüzetve, hogy az egek' 
Urához hü pásztorokért esedezzünk, a' magas elhunytat is 
akkép, mint az érseki székben elődjét, körünkből az örök-
kévalóságba ragadták. — „Még mult csütörtökön", irják 
sept. 18-dikáról Esztergomból, „egy hete fön volt a' ma-
gas elhunyt a' várban; megtekintve az épités' haladását; 
és hihető, hogy ott és ez alkalommal fázott át. Azóta be-
teges volt; de epés-lázas gyengélkedését nem tartók any-
nyira veszedelmesnek. Folyó hó' 16-dikán végre komoly 
lett a' baj; a' herczeg hagy mázban beszélt: de kis idő múl-
va magához jővén, igen ajtatosan elvégzé sz. gyónását; a' 
főkáptalan' jelenlétében véve magához az Oltári-szentséget. 
Tegnapelőtt jókor itt vala n. Stáhly 's Reisinger.... de töb-
bé nem vala reménység a' becses élethez; 's ma reggel 
X4-re Istenben elnyugodott: a' magyar clerust árván, 's 
főpásztor nélkül hagyva." — Igenis, főpásztor nélkül, „kinek 
rögtöni letűntével", mint egy más tudósító irja, „Eszter-
gom csak egy köny, egy fohász, egy levertség, egy kata-

komba ; hol csak az örök h i t' világossága hint el sirbolti 
lámpa-fényt a' gyászba borult keblek csendes homályába, 
egybefolyót a' tisztelet, szeretet és h á l a ' g y ö n g y e i v e l : — a ' 
h i t , mellynek mindenható gerjedelmei, az igaznak épen ak-
kor kölcsönöznek erőt és élethatalmat, midőn őt az egész 
világ és földi dicsőség, midőn addigi leghívebb társa, a' 
test is elhagyni készül. Azért a' mi búnk is határtalan len-
ne, ha nem láttuk volna az öröklét- és nyugalomnak biztos 
reményét; ha nem hallottuk volna az élő Krisztushit' igé-
it elhalaványult ajkairól.... Mielőtt ugyanis az élet'kenyerét, 

reggeli 5 óra után összegyűlt főtiszt, főkáptalan' jelen-
létében, nagy áhítattal, mélt, és főtiszt. M a j t h é n y i Antal 
fölszentelt püspök és olvasó-kanonok ur' kezeiből magához 
vette, önmaga kezdé el a' ,Professio fidei Catholícae' czi-
mü hitvallást: de elhaló szava nem engedte folytatni. Az 01-
tárí-szentség' vétele után, a' körötte keservbe merült pap-
ságához intő, rövid, atyai beszédet tartott; de melly a' mód-
fölötti elerőtlenedés miatt csak kevesektől értethetett. Végre 
elmondatván az imádságok, és föladatván a' végső sz. ke-
net is, miután a' néma fájdalom még egy-két pillanatig me-
rev állásban tartaná mindnyájokat, a' főbb és alsóbb rendű, 
jelen volt papság, hatalmasan megindult szívvel letérdelve, 
csókolá meg utoljára a' távozó főpásztor' kezét, Ma 3 és 4 
óra között reggel, lehelé vissza Teremtőjének kezébe hal-
hatatlan, nagy lelkét. Erősen bizunk benne, hogy az iga-
zak' életével élt igaz férfiúnak halála drágalátos lesz az Ur' 
szemei előtt. Magas jelleme, szent , tiszta erényes élete, 
méltányossága és kegyessége, országos, megyei 's házi éle-
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tében eló'tükrözött mély belátása, mérséklete, (melly még 
a'rokonszeretetre is annyira kiterjedt, hogy végintézete 
szerint, a' józan takarékosság által összesült tömegnek leg-
tetemesb részét templomok, iskolák, közhaszna 's egyéb jó-
tékony intézetek' fölsegélésére szánná,) szilárdsága, 's egyéb 
magas lelki tulajdonai, örökzöldet fonnak az elhunytnak ér-
demkoszorujába; mely pusztulhatlan emlékszobra körül fog 
örökké tekeró'dzni; mivel ennek talapzatát százezerek szív-
oltárai képzik." — A ' n a g y megholtnak rövid életrajzául és 
előlegesen, örömest csatoljuk ide azon ismertetést, mellyet, 
még mint 1 8 3 9 - b e n készültet, egy igen becses kéz által 
vettünk. 

— Főméit. K o p á c s y József, országunk' herczegi prí-
mása, és esztergomi érsek, nemes szüléktől, K o p á c s y 
Mihály- és G y ö n g y Judithtól született Veszprémben, 
1 7 7 5 - d i k esztendei május 30-dikán. Elvégezvén otthon 
a' hat iskolát, 1 7 9 1 - b e n ugyanott, a' püspöki megye' nö-
vendékei közé fölvétetett, és a' bölcselkedés, ugy nem kü-
lönben a' hittudomány' tanulása végett, a' posoni hires pap-
nevelői főintézetbe küldetett; hol ritka elmebeli tehetségei-
hez állhatatos serénységet kapcsolva, haladott elő a' mivelt-
ség téres mezején ; ugy annyira, hogy kitűnő, és sokat Ígé-
rő jelességei által már akkor nagy tekintetet tuda magának 
növendéktársai előtt szerezni. Iluza jövetelével ( 1 7 9 6 - d i k 
eszt.) a' veszprémi papnevelő-házban a' tanulmányok' föl-
ügyelőjévé tétetet t ; honnan, kevés idő múlva, a' püspöki 
helytartói hivatalhoz titoknokságra léptetett. — 1 7 9 8 - d i k 
esztendőben, épen születése' napján, Zirczen, b. e. Pierer 
József tinniniai fölszentelt püspök és győri suffraganeus ur 
által pappá szenteltetett; első áldozatát pedig Somlyó-Vá-
sárhelyen mutatá be az Urnák. A' következő esztendőben 
elöljáróinak rendeletéből az egyházi történet, és törvény 
tanitószékét foglalá e l ; melly hivatalától (noha a'titoknoksá 
got is viselte egy ideig) üres idejét akképen fordította ma-
ga és mások' javára, hogy 1 8 0 1 - és 1 8 0 2 - b e n Fleury 
apátnak az izraeliták és keresztények' szokásaik- és erköl-
cseikről irt munkáját, franczia eredetijéből magyarra fordí-
totta, és hasznos jegyzetekkel megtoldva, az olvasó-közön-
ség' nagy megelégedésére, nyomtatásban is kiadta. Ebbeli 
munkássága által érdemesítette magát arra, hogy 1 8 0 5 - d i k 
esztendőben, szent-széki közbiróvá, 1 8 0 6 - b a n veszprémi 
plébánossá és alesperessé, 1 8 0 7 - b e n pedig már veszpré-
mi kanonokká neveztetnék ki. Mint illyen elhiresedvén méz-
zel folyó ékesszólásáról, többször nyert alkalmatosságot, az 
Isten' igéjének fényes gyülekezetek előtti hirdetésére. így 
nevezetesen Károly-Ambrus főherczegnek Magyarország' 
prímásának és esztergomi érseknek, 1809-d ik évben, Po-
sonban tartott gyász-ünnepélyére, mint káptalani küldött 
jelenvén meg, december' 11-dikén délután, némelly főúri 
rendektől fölszólittatott, hogy mivel a' meghívott egyházi 
magyar szónok, közbejött terhes akadályok miatt el nem 
érkezhetett, a' fogyatkozást, december' 13-dikán tartandó 

rövid beszédével pótolná ki. Meg is felelt ő itt a' közvára-
kozásnak, annyira, hogy ékesszólását a'legnagyobb magasz-
talások követnék ; beszéde pedig első szándéka ellen, felsőbb 
parancsolatból kinyomattatnék. Hasonló ékesszólással lépett 
föl, 1 8 1 2 dik évben, Bécsben, sz. István király', 1 8 1 3 év-
ben pedig Győrött, már mint somogy-sz.-jakabi apát, hantai 
prépost és veszprémi esperes, b. e .Wilt József, győri püs-
pök' dicsőítésére. De valamint másutt, ugy itthon is gya-
kortább hirdette hallgatóinak nagy lelki épülésére, az Isten' 
igéjét; életét pedig, mindenek' példájára intézve, egyedül 
az egyház ós haza' javára szentelte: majd a' megyés-püs-
pök' oldala mellett, otthon és a' törvényes látogatásokban, 
majd a főesperesi és a' hittudományi főkormányzói hiva-
tal pontos teljesítésével mozdítván elő a' megye' javát, 
majd ismét a hazai törvényekbeni jártassága által téve ma-
gát méltóvá arra, hogy az 1 8 1 l - é s 1812-díki országgyű-
lésre káptalani követnek választassák, nem sokára pedig 
nagyobb méltóságokra is emeltessék. (Vége köv.) 

— Eger, sept. 1 6 . Tegnap es tve , hét és fél órakor 
hunyt el városunkban, több hetekig tartott betegsége után, 
mélt. és főtiszt. R u t t n c r xav. Ferencz választott dulmi 
püspök, apát, egri kanonok és nagyprépost, érseki helyet-
tes és átalános ügyhallgató, életének 75-dik évében. 'S va-
lamint súlyos betegsége a' közrészvét' tárgya volt, ugy im-
most halála a' köz, átalános fájdalomé lön. Az egyszerű, 
igénytelen, tettetlen alázatosságu férfiúhoz kicsiny és nagy, 
egyházi és minden színezetű világi, egyaránt ellenállhatlan 
vonzalmat és ragaszkodást érzett. Háza, nyilt hajléka volt 
a' vendégszeretetnek ; de egyszersmind a' szegényeknek is: 
kiket valamint mindenkor, ugy ez év' súlyos napjaiban is 
igen nagy számmal, és nagy bőkezűséggel táplált. Ők tud-
ják legjobban, mit veszitének benne, és azok, kikkel titkon 
teve jót! Betegsége hosszas; halála, keresztényi volt. Ide-
jén korán békült ki Istenével: ajtatos lélekkel vévén föl az 
utolsó szentségeket; s azon kevés perczekben is, mellyek-
ben végnapjaiban öneszméletnél volt, Isten akaratjábani 
fölajánlással, a' kereszten függő Isten-ember kínjaira gon-
dolva, monda: „csak hagyj szenvedjek!" Hosszas papi pá-
lyáját kitűnő buzgalom jellemzi, melly leginkább lelkipász-
tori pályáján tűnt ki; mellyen életének legnagyobb részét 
tölté, mint különféle helyeken alkalmazott plébános: a nép' 
fölfogásához, képességéhez, szükségeihez leereszkedő, nép-
szerű előadásnak, nagy mértékben birtokában l é v é n . . . Ben-
ne a' székes-káptalan és a megye díszét, a'szegények aty-
jokat, számtalanon pedig jótévő- 's akarójokat, leereszke-
dő, szíves barátjokat veszítették. Még élet 's halál közt le-
begett, 's már többen azok közül, kiket épen nem mond-
hatni a' clerus' barátinak, megkönyezék őt. Most pedig, mi-
után „mortuus est in senectute bona, congrega-

tusque est ad populum suum," (Gen. 2 5 , 8 . ) nyugodjék, 
a' kiben hitt, az Úrban; s az elenyészhetetlen világosság 
fényeskedjék neki! —• 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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Megjelenik e' lap hetenkint egy-egy iven kétszer, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté 's a* hetenkint egyszer 
megjelenni szokott .Egyházi literatúrai lap'-ért együtt, postán 5 frt. 2 0 kr., helyben 4 frt. p. Előfizethetni a' cs. kir. postahivata-
loknál , ugy a' szerkesztőségnél is, Budán a' várban, sz. György' térén, gr. Teleki-házban , 's Pesten Hartleben és Altenburger 

könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM : Ő szentségének, IX. Pius pápának, a szerzetes-rendek' reformatióját illetőleg kibocsátott apostoli körirata. 
(Folyt.) — Válasz Dobos János urnák, a' ,Protestantismus' köztörténeti fejleménye'körül irt munka' bírálatára. (Folyt.) 
Udvardy Ignácz. — E g y h á z i tudósítások. 

O s z e n t s é g é n e k , I X . P i u s p á p á n a k , 
a' szerzetes-rendek' reformatióját illetőleg kibocsátott apostoli körirata. 

(Folyt.) 

Nos itaque pro summa, qua Ordines ipsos ca-
ritate prosequimur, illustria Decessorum Nostrorum 
exempla aemulantes, ac Sapientissimis Tridentinorum 
praesertim Patrum sanctionibus inbaerentes, (Sess. 
XXV. de Regular, et Monial.), pro supremi Nostri 
Apostolatus officio, curas, cogitationesque Nostras to-
to cordis affectu ad vestras Religiosas Familias eo sa-1 
ne consilio convertere constituimus, ut si quid in 
ipsis infirmum sit , consolidemus, si quid aegrotum, 
sanemus, si quid confractum, alligemus, si quid per-
ditum, reducamus, si quid abjectum, erigamus: quo 
morum integritás, vitae sanctitas, reguláris discipli-
nae observantia, litterae, scientiae praesertim sacrae, 
ac propriae cuiusque Ordinis leges ubique revivi-
scant, ac magis in dies vigeant et floreant. Etsi enim 
vehementer in Domino lae tamur , multos Sacra-
rum Familiarum existere Alumnos, qui sanctissimae 
vocationis memores, ac virtutum omnium exemplo et 
doctrinarum copia praestantes, illustria Patrum suo-
rum vestigia persequi, in ministerio salutis laborare, 
bonumque Christi odorem undique diflundere sum-
mopere s tudent: tamen dolemus nonnullos reperi-
ri , qui eorum professionis ac dignitatis obliti, a su-
seepto instituto ita declinarunt, u t , non sine maximo 
ipsorum Ordinum et Fidelium damno, speciem tan-
tum habitumque pietatis praeferant, ac professi in-
stitut! sanctitatem, nomen, vestemque vita et mori-
bus refellant. 

Has igitur ad Vos, Dilecti Filii, qui eorum Or-
dinum Moderatores estis, litteras damus, studiosissi-

MÁSODIK FÉLÉV. 

Mi tehát a' szerzetes-rendek iránt viseltető leghőbb 
szeretetünknél fogva, elődink' dicső példáit követvén, s 
különösen a' tridenti zsinat' atyáinak legbölcsebb határo-
zataihoz tartván magunkat (XXV.Ülés.de Regular, et Mo-
nial.), apostoli legfőbb hivatalunkhoz képest, elhatároztuk, 
egész gondunk-és gondolatinkat szerzetes társulataitokra 
fordítni, 's ezt szivünk' indulatának teljéből, és olly szán-
dékkal, hogy ha mi azokban gyenge, megerősítsük, ha mi 
beteges meggyógyítsuk, ha mi széttört, összekötözzük, ha 
mi veszni indult, visszatérítsük, ha mi lankadt, fölegyene-
sitsük: hogy az erkölcsök' tisztasága, élet' szentsége, szer-
zetesi fegyelem' megtartása, tudományosság, különösen a' 
szentebb tanulmányok, és minden szerzetes-rendnek saját 
törvényei mindenütt uj életre keljenek és napról-napra na-
gyobb virágzás- és tenyészésnek induljanak. Ámbátor u-
gyanis szerfölött örvendünk az Urban, hogy számos tagjai 
vannak a' szerzetes társulatoknak, kik megemlékezve 
legszentebb hivatásukra, 's minden erények' példáival és 
bő tudományossággal tündökölve, atyáik' dicső nyomdo-
kaiba lépni, az üdv' szolgálatában fáradozni, és Krisztus' jó 
illatját mindenfelé szétterjeszteni buzgón törekesznek : fáj-
laljuk mégis, hogy találkoznak némellyek, kik az ő foga-
dástételök és méltóságuk felől megfeledkezvén, az eredeti 
szabályoktól annyira eltértek, hogy a' rendtársulatok és hí-
vek' tetemes kárára, az ajtatosságnak egyedül csak kül-
szinét s alakját viselik magukon, fogadástételi szabá-
lyuk' szentségét, nevét és öltözetét pedig éltök- és ma-
gukviseletével meghazudtolják. 

Ugyanazért hozzátok, szeretett fiaim ! kik ugyanezen 
rendtársulatok' elöljárói vagytok, intézzük ezen iratunkat, 
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mae Nostrae erga Vos, vestrosque religiosos Or-
dines voluntatis nuncias, quibus consilium a Nobis 
de regulari disciplina instauranda susceptum significa-
mus. Quod quidem consilium eo omnino contendit, 
u t , Deo bene iuvante, ilia omnia statuere, et perfi-
cere valeamus, quae ad cuiusque Religiös ae Fami-
liae incolumitatem, prosperitatemque tuendam, com-
parandam, ad populorum utilitatem procurandam, 
atque ad divinum cultum amplificandum, Deique 
gloriam promovendam magis magisque possint con-
ducere. Etenim in vestrorum Ordinum disciplina in-
stauranda eo potissimum Nostra studia et desideria 
spectant, ut ex ipsis Ordinibus navos atque indu-
stries operarios, pietate non minus quam sapientia 
pollentes, hominesque Dei perfectos, et ad omne 
opus bonum instructos habere possimus ; quorum 
operam in vinea Domini excolenda, in catholica fide 
penes infideles praesertim populos propaganda, in 
gravissimis Ecclesiae et huius Apostolicae sedis ne-
gotiis pertractandis adhibere valeamus. Ut autem tanti 
momenti negotium religioni, atquo ipsis Regularibus 
Ordinibus, quod est maxime in votis, prospéré fe-
liciterque eveniat, atque optatum exitum obtineat, 
vestigiis Praedecessorum Nostrorum insistentes, pe-
culiarem Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. 
Cardinalium C o n g r e g a t i o n e m instituimus, quam 
d e S t a t u R e g u l a r i u m O r d i n u m nominavi-
mus , quo ipsi VV. FF. Nostri pro singulari eorum 
sapientia, prudentia, consilio, rerumque gerendarum 
usu et peritia adjutricem Nobis manum in tanto opé-
ré praebeant. 

At Vos quoque dilecti Filii, in eiusdem operis 
consortium advocamus, ac vehementer in Domino 
monemus, hortamur, obsecramus, ut Nostris hisce 
curis studiisque omni alacritate adlaborare velitis, 
quo vester Ordo pristina dignitate et splendore re-
fulgeat. Itaque pro loco, quem tenetis, pro mune-
r e , quo insigniti estis, nihil intentatum relinquite, ut 
Religiosi Viri Vobis subjecti serio meditantes vocatio-
nem, qua vocati sunt , digne ambulent in e a , et vo-
ta , quae Deo semel voverunt, religiosissime sem-
per reddere studeant. Omni vero vigilantia prospici-
t e , ut ipsi insignia Majorum suorum vestigia sectan-
tes , sanctamque disciplinam custodientes, mundique 
illecebris, spectaculis, negotiis quibus se abdicarunt, 
omnino adversantes, sine intermissione precationi, re-
rum coelestium commentationi, doctrinae, lectioni 

mint az irántatok és szerzetes társulataitok iránt viseltető 
legjobb akaratunknak tanuját, mellyben titeket a ' szerze-
tes-rendi fegyelem' visszaállításának, általunk eltökélett 
szándéka felől értesítünk. Melly szándékunk oda megy ki, 
hogy Isten' segítségével, mindazt megrendelni és véghez-
vinni bírhassuk, mi minden egyes társulat' épsége- és ja -
vának biztosítására, előmozdítására, a' népek' nagyobb 
hasznára, 's az isteni-tisztelet' öregbítése- és Isten' dicső-
ségének nevelésére mindinkább szolgálhat. Rendtársulati 
fegyelmetek' visszaállításában ugyanis leginkább oda van-
nak igyekezeteink és vágyaink irányozva, hogy a' szerze-
tes-rendekből értelmes és szorgalmas, valamint bölcse-
ség- ugy ajtatossággal is bíró munkásokat, Istennek töké-
letes és minden jócselekedetre fölkészült embereit, nyer-
hessünk; kiknek segítségével az Ur' szőllejének mivelésé-
ben, a' katholica hitnek,főleg a' hitetlen népek közti terjesz-
tésében, az anyaszentegyház és ezen apostoli szék' legna-
gyobb fontosságú ügyeinek vitelében, élnünk lehessen. 
Hogy pedig e' nagy fontosságú ügy a' religiora,'s mit a' leg-
hűbben óhajtunk, magukra a' szerzetes-rendekre nézve is, 
jól és szerencsésen üssön ki, és kivánt czélt érjen: elődink' 
nyomdokait követve,tisztelendő atyánkfiai,a'R.S.E.bibor-
nokai közül saját g y ü l e k e z e t e t alkottunk, mellyet a' 
s z e r z e t e s r e n d e k ' á l l a p o t j a f e lő l nevezénk el; 
hogy igy a' mi tt. aa., az ő különös bölcseségök-, okossá-
guk-, tanácsadási, és az ügyek' vezetésébeni jártassá-
guk- és tapasztalásukhoz képest , szintesegédkezeket 
nyújtsanak egy illy nagy munka' véghezvitelére. 

De ugyané' munkához titeket is meghívunk sze-
retett fiaim, részesekül, és szerfölött intünk, serkentünk, 
kérünk titeket az Urban, hogy ezen mi gondjaink- 's töre-
kedéseinkben egész serénységgel iparkodjatok gyámolí-
tani, miszerint rendtársulatotok ujolag ősi dicsősége- 's fé-
nyében ragyoghasson. Ugyanazért a' helyezethez, melly-
ben vagytok, és hivatalhoz képest, mellyel föl vagytok 
ékesítve, mit se hagyjatok megkisértetlenül, hogy a' nek-
tek alárendelt férfiak komolyan elmélkedve hivatásukról, 
mellyre hivattak, ebben illőleg járjanak el, és fogadásaikat, 
mellyeket egyszer Istennek tőnek, igyekezzenek minden-
kor a' legvallásosabban teljesitni. A' fölött pedig egész 
éberséggel őrködjetek, hogy őseik'jeles nyomdokaiba lép-
ve 's a' szent fegyelmet megőrizve, 's a' világ' csábításai, 
látványai- és ügyeinek, mellyekről lemondtak, határozot-
tan ellenök szegezve magukat, szünet nélkül imádság-, 
mennyei dolgokróli elmélkedés-, tanulás- és olvasással 
foglalkozzanak, a' lelkek' üdvének eszközlésére saját rend-
társulatuk' szabályainak értelmében munkálkodjanak, és 
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i n s t en t , in an imarum sa lu tem ex proprii Ordinis insti tu-

te i n c u m b a n t , et mortificati carne, vivicati au tem sp i -

ritu, se ipsos populo Dei exhibeant modes tos , humiles, 

sobrios, benignos, pat ientes , iustos, integritate, cas t i t a -

te i rreprehensibi les , car i ta te fe rventes , sapientia l iono-

rabiles; ne cuipiam sint offensioni, s e d omnibus p r a e -

b e a n t exemplum b o n o r u m operum : u t qui ex a d v e r -

so est , ve rea tu r , nihil h a b e n s ma lum dicere de ipsis. 

E t en im p r o b e noscitis, qua vitae sanct i ta te , et v i r t u -

turn omnium ornatu ii p rae luce re omnino debeant , qui 

omnibus r e r u m h u m a n a r u m blandimentis , voluptat ibus, 

fallaciis, vanitatibus, peni tus abjectis , uni se Deo De i -

que cultui a d h a e r e r e polliciti ac profess i sunt, u t Chri-

st iana p lebs in eos t a m q u a m in nitidissimum specu lum 

intuens, ea pietatis, religionis, et cu iusque virtutis d o -

c u m e n t a ab ipsis excipiat, quibus fcliciore pede p e r -

cu r ra t semitas Domini. 

megha lva a ' t e s tnek és lélekben élve, az I s ten ' n é p e előtt 

maguka t s z e r é n y e k - , a lázatosak- , józanok- , i rgalmasok- , 

béke tű rők- , igazak- , becsü le tes ség és t i sz taság ' tekinte-

t é b e n feddhete t lenek- , s ze r e t e tben égők- , bölcseségök 

által t i sz te le t re méltókul bizonyítsák ; n e h o g y valakinek 

bo t r ányá ra legyenek, h a n e m inkább mindeneknek jó pé l -

dá t a d j a n a k a ' j ó c s e l e k e d e t e k b e n : hogy az ellenfél t a r -

tózkodjék, b á r m i legkisebb rossza t is, mint n e m találhatót, 

mondani róluk. Jól tudjá tok ugyanis , milly é le t szen tség-

és minden erényekbeni je lességgel s zükség azoknak t ü n -

dökölniek, kik a ' világi dolgok' minden édesgetése i , c s a -

lárdságai, hiúságai felől v é g k é p e n l emondván , magukat 

egyedül é s kizárólag az Is ten ' szolgálatának szentelni fo-

gadták é s kötelezték, hogy a ' ke resz tény n é p rájok, mint a ' 

legt isztább tükörbe tekintvén, tőlök az a j ta tosság- , va l lá -

sosság- , é s minden e rényeknek olly bizonyítványai t v e -

hesse , mellyekkel az Urnák ösvényein annál s z e r e n c s é -

ebben e lőrehaladhasson. (Vége köv . ) 

Dobos János u r n á k , a ' 

V á l a s z , 

,Pro tes tant i smus ' köztör ténet i fe j leménye ' körül irt m u n k a ' bírálatára. 

(Folyt.) 

Megvallom, sok kemény, gyűlöletes, rágalmazó sza-
vakat vártam bírálótól, mennyire őt irataiból, saját felei el-
len irányzott sértéseiből ismerem ; de hogy illyekre vete-
müljön, még sem hittem. Azt sem hittem, hogy a' ,Prot. 
lap', melly a' somogyi iskola-tanitó urak által Dobos úrra ra-
kott czimeket kiadni átallotta, mert sértők és aljasak vol-
tak, közrebocsátani képes legyen olly birálgatást, melly a' 
történeti igazsággal olly annyira tővel-hegygyel ellenkezik; 
melly annyi, 's a magyar kath. egyházra, ennek tagjai- és 
szolgáira nézve olly aljasan sértő, gyanúsító, rágalmazó ki-
tételektől hemzseg. Valóban sir a' lélek a' jobb érzésű em-
berben, midőn látja, hogy protestáns atyánkfiai illyesmikkel 
még maiglan sem hagynak föl ; hogy még maiglan is képe-
sek a kath. egyházra s annak szolgáira ollyanokat fogni, 
miket lelkismeretök és meggyőződésök szerint alaptalano-
kul kell tartaniok; és a' helyett, hogy a fölzaklatott szen-
vedélyek' csillapultával, a' szeretet, türelem, és kölcsönös 
kibékülés' szellemét honositni igyekeznének, puszta kohol-
mányok- és ráfogásokkal, lélekháboritó, békeölő kitételekkel, 
elferditésekkel 'stb. szítják föl a' gyűlölet' vésztüzét azok 
közt, kik egymást megértve, vajmi könnyen közelednének 
egymáshoz, és kebleikbe a' szeretet, kibékülés, és egyet-
értés' angyala szállna ! . . . Jólelkű protestáns nép ! IIa tisz-
tán látnál kath. polgártársaidnak szivébe ; ha a' kath. egy-
ház' valódi történetét, kifejlését, tanitmányát, fegyelmét, 
ugy a mint van, tisztán, minden elferdités, eltorzitás nél-
kül adnák elédbe ; ha a' rég elkoptatott stereotyp rágalmak-
kal nem töltetnél e! annyira; és nem neveltetnél, az egy-
kor őseidet is Krisztusban ujraszülő, 's édes gonddal ápoló 

anyád elleni gyűlöletben: bizonyára közelednél felénk, 
és kezet nyújtva, a' kibékülés' örömünnepét ülendnéd. Elfor-
dulnál pedig ama' ,fiatal' papjaidtól, kik' „ n a g y r é s z é -
nek", Dobos János ur' megismerése szerint is, (,Prot. lap., 
1 8 4 7 . 261 .1 . ) „ n i n c s k e r e s z t é n y s é g e , nincs bibliá-
bani jártassága"; miután „az elsőnek helyét érzelgés, a' máso-
dikét belletristicus üresség foglalta el." 'S miután „papi visgá-
lataitok azon kettőre, t. i. kereszténység- és bibliábani jártas-
ságra nem igen ügyelnek, iskoláitok e' kettőt csak negatíve 
tenyésztik." Ennyit átalában; most lássuk a' bírálatot köze-
lebbről. 

Szokott elferditési, hamisítási műtéteiét, D. ur az elő-
szón kezdi meg. Elsőben is öncsalhatlansági hangon, az elvek' 
legképtelenebbikének állitja azt: „hogy csak az egy ker. 
kath. religio, mert Isten' müve, (?) áll fön szilárdon tanitmá-
nyában, teljes egyenlőn és örök következetesen: a' többi 
ker. felekezet pedig nem egyéb tévtanokra épült eretnek-
ségné l ."—It t csakugyan kitűnteté Dobos ur protestantis-
musát; e l ő s z ö r , mert a' ker. kath. religionak isteni ere-
detét kétségbe vonni látszik azon kérdőjel által, mellyet az 
,Isten' müve' kifejezés után tesz; és igy saját protestáns val-
lásának isteni eredetét is kétségbe vonja : (ámbátor ezt már 
bizonyos vonatkozatban alaposan teheti;) miután bírálatá-
ban fönebb vallja, hogy a' katholicusokkal ők is egy Istent, 
egy Jézust, egy Megváltót hisznek; m á s o d s z o r , mert 
azon religionak szilárd, teljes-egyenlő és örök-következetes 
föntartását, megőrzését az elvek' legképtelenebbikének állít-
ja, és abból, ha az egyház ezen föntartási és religio-meg-
ó'rzési legképtelenebb elve mellett megmarad, jósolja annak 
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vesztét. Tehát Dobos ur szerint a' ker. kath. religio' igaz-
ságainak szilárd föntartása, az elvek' legképtelenebbike. (?l) 
Gyönyörű állitás ; illő a' protestantismus' dograaküszöbölő, 
é s religio-tökéletesitő rendszeréhez. H a r m a d s z o r , mert 
hamisítva, elferdítve idéz mindannyiszor, a'hányszor csak az 
előszóból valamit fölhoz. De hiában ! ezt Dobos Ur meg-
szokta; pedig ő szokását bármilly ellenszer' bevételével 
sem változtathatja meg. Ollyatén hamisított, elferdített ki-
tételek például : ,a protestantismus' veszendősége, eretne-
kités, az ujonan fölfedezett sötét-világosság, homály-látás, 
de a' homályt oszlató igazság' sugarait nem látás,' (hol 
igazán Dobos ur tette magát minden gondolkodni tudó előtt 
nevetségessé ; mert szerinte az idó" homályosodását sze-
meinkkel észre nem vehetni; ellenben a' sötét fellegek ál 
tal elborított nap'sugarait már lehet itt alant is látni.... Lám mi-
re viszi az embert gunyrendszere!) továbbá még ollyan: 
„ é s föltűntek a' kereszténység' első véres századai után a 
nagyszerű eredmények-," 's több e' félék. De, mint mondók, 
Dobos ur ezt igy szokta. Ö a jóravaló bíráló' kötelességé-
vel (,Le censeur qui est grand dans sa censure, se passion-
ne sur ce qui est grand dans l'ouvrage.' Feneion.) egészen 
ellenkezőleg, egyes szavakat kapkod ki a' szövegből, azo-
kat eltorzítja, meghamisítja, 's ezen mütétele által alkalmat 
vesz saját gunyötleteinek, sértő személyeskedéseinek föl-
hordására, 's históriai tudatlanságot, vagy rossz akaratot elá-
ruló tényferditéseinek, gyanusitgatásainak, szive' teljéből 
ömlengő gyülöltetéseinek kiárasztására ; mint ezeknek olly 
gyönyörű jeleit adta jelen bírálata' minden pontjában ; de 
adta már egyéb, saját hitsorsosai' munkáinak birálgatásánál 
is. És ugy látszik, jelenleg csak azért kelt ki e' munka el-
len olly szenvedélylyel, hogy saját felein elkövetett méltat-
lankodásait, mellyek bosszúsan fogadtattak, 's miattok gyak-
ran meg is rovatott, jelen, már katholicus munka ellen 
irányzott, gunyirata által, némikép helyreüsse, és sértett 
feleit kiengesztelje ; kedves szolgálatot hivén az által tenni 
némellyeknek, talán még Istennek is ! — Részemről csak 
sajnálni tudom azon iszonyú elfogultságot, vagy tudatlan-
ságot, csak megvetni azon rossz-akaratot, miszerint valaki 
ollyakat képes fölhozni, minőket a' kérdéses bírálat' kezde-
tén olvashatni ; midőn Dobos ur csak ligát, durva katoná-
kat, jezuitákat, dragonádákat lát a' kath. egyház' föntartói-
ul; és nem akarja elismerni az isteni gondviselés'láthatlan 
erőhatályát, mellynél fogva a' kath. egyház már kezdetben 
annyi ellenséges üldöztetéseknek kitétetve, gyorsan elter-
jedett: daczára azon vérfagylaló jeleneteknek, mellyeket a' 
zsidók, a' romaiak, karhatalommal előidéztek; s daczára a' 
gombaként fölsarjadzó, 's majd titkon áskálódó, majd a' 
nyers erőhatalom által pártolt tömérdek eretnekségeknek; 
minők az első századok óta dúltak : de mellyekre különö-
sen a' többnyire világi hatalom által, erőszak- és csellel 
pártolt óriási eretnekségek, úgymint az arianismus, euty-
chianismus, monothelismus, ikonoklastismus, nemkülönben 
a' keleti nagy szakadály 'stb. nyújtanak bő adatokat; hogy 
mellőzzük magát a' protestantismust és ennek elsőszülött-
jét a' rationalismust (vagy akár megfordítva). — Avagy 

nem azon láthatatlan isteni erőhatály' müve-e, hogy példá-
ul a romai szék, a' kath. egyház'egységpontja, olly szikla-
szilárdan állt , és föntartatott akkor is, midőn az avigno-
ni események, a nyugoti nagy szakadály, 's az innen ke-
letkezett botrányteljes dolgok, és némelly pápák' egyéni el-
vetemültsége, a' pápák' tekintélyét annyira meggyengítet-
ték; midőn a' nemzeti független egyházak' alapítását sür-
gető törekvés beállott : — Francziaországban ugyan a' San-
ctio pragmatica, Némethonban a' Conclusa moguntina és 
franeofordiensia által: mi az egyház' egységi életétagga9z-
tólag fenyegette; 'smidőn a' reformátorok azon szent szék* 
fölforgatására megfújták a' vésztárogatót : szellemi és anya-
gi erőfeszítéssel, minden uton-módon czélt érni törekedvén; 
és — czélt nem értek. A' katholicismus' lételemeinek ezen 
egyik legfőbbike, minden emberi ellentörekvéssel, gyakran 
a' legrosszabb emberi képviselet mellett sem nyomatha-
tott el, nem irtathatott ki a hivő sereg' öntudatából. Ugyan 
ki nem ismeri meg itt az egyháznak igért isteni segély' tit-
kos munkálódását ? Valamint abban is, miszerint p. o. a' 
katholicismus a' barbár módon elnyomatott szegény irek 
közt olly hatalmasan fönáll, hogy Angolországban napon-
kint uj meg uj foglalásokat tesz ; hogy Francziaországban 
a' mult és jelen század' vér-eseményei után, 's még a' je-
len nyomatás mellett is fölerősödik ; hogy a' protestáns bib-
lia- 's téritő-társulatok' roppant pénzerőködései mellett, a' 
kath. szegény téritők, aránylag százszorosan nagyobb siker-
rel munkálódnak ; hogy például honunkban is, a' vész nap-
jain Oláhok, Pázmánok, Széchényiek, Szelepcsényiek 'stb. 
támadtak, a' szellem' hatalmas fegyverével harezolók ; hogy 
midőn az ész- és szabadság' állítólagos apostolai kitüzték 
a' positiv religio elleni fekete zászlójokat, 's a' táborukba 
költözőknek érzéki féktelenséget engedve, összetörik az 
észt és akaratot nyügző positiv vallás'bilincseit : mindezen 
vészes törekvések' daczára , a' katholicismus az értelmet 
és akaratot fogságba tevő katholicismus szilárdul, s a té-
vesztők és tévedezők' holló seregét erőteljesen üzi el ma-
gától -, azok' ellenében erélyesen védi magát: durva katonák 
és dragonádák' segítsége nélkül ; sőt sok helyütt azok' e 1-
l e n é b e n i s . . . Valóban, sajnálni lehet egy olly tudós bí-
rálót, ki mindezt, hogy többet mellőzzek, észre nem veszi, 
ki még azt sem tudja a'történetből, hogy a'szent kormány' 
fokozatainak magva magában a' szent-irásban foglaltatik, 's 
abból az egyház' élete' folytán fejlesztetett ki , 's már az 
elsőbb századokban rendszeresittetett ; hogy a' romai püs-
pök' széke nem csak a' G-dik század' vége felé, de több 
századokkal előbb ragyogott már a' kereszténységben, tisz-
tán egyházi tekintélyével; mire nézve lrenaeus és Tertul-
lián a' 2-dik, Cyprián, alexandriai Dienes 'stb. a' 3-dik szá-
zadból , ugyanebből Alexander Severus romai császár egy 
ítéletében, a' 4-dik, 5-dik századból pedig tények, irók, 
püspökök, császárok, köz és részletes gyülekezetek, tömén-
telen adatokkal szolgálnak ; miket bármilly történetírásban, 
egyházi törvény- vagy hittanban, de a ,Religio és Nevelés' 
egyházi folyóirat' több számaiban is, Dobos ur, bőven föltalál-
hat. (Vége köv.) Udvardy Ignácz. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 

(Kinevezés.) 6 cs. 's ap. kir. fölsége, a' zágrábi szé-
kes-káptalanban, a' következő kanonokokat, úgymint : B i r-
1 i n g Jánost éneklő-kanonokká, H a r a m u z t e k Józsefet 
csaszmai préposttá, M i h i c h Mihályt székes-egyházi, Y u-
k a n o v i c h Antalt dubiczi, I ï o c h r e i t e r Isidort kamar-

czi, V u k o v i c h Mátét goriczi, V u k a s s e v i c h Antalt 

kemleki, K e l e m e n Mihályt vaskai, K r á l y Jánost csasz-

mai, P e n d e l i n Imrét urboczi, é s B o c h i c h Ignáczot 

t u r o p o l y a i f ő e s p e r e s e k k é ; v é g r e M a r t i n c h e v i c h Ignácz 
nedeliczi plébánost, S y p r á k Pál belleczi plébánost és 
M o y s e s Istvánt,bölcsészettanitót,a' zágrábi káptalan' ka-
nonokivá kinevezni legkegyelm. méltóztatott. (Bud. Hir.) 

(Temetési gyászünnepély.) Esztergom, sept. 2 2 . A'fáj-
dalom' könyüivel arczunkon, épen most térénk vissza fő-
templomunk' halottas helyéről, hova zokogva kisértük ked-
ves főpásztorunknak hideg tetemeit. Minél váratlanabb volt 
néhány napi gyengélkedésének komolyabb fordulata, annál 
fájdalmasabban esett olly hamari kimúlta; mert benne ke-
gyes atyánkat, — és ezzel sokat, mindent kifejeztünk, — ' s a' 
terjedelmes esztergomi főmegyének hivei szeretett főpászto-
rukat veszték el. Leesett benne fejünk' éke; s a' mi keser-
veink is a' bus füzesek alatt folynak, mig Sionról emlékez-
nénk. Elvette őt az Ur tőlünk; de legyen meg az ő szent 
akaratja !.... Alig merem hinni, — mint meg nem történt 
iszony rémlik előttem, hogy kegyes főpásztorunk, néhai 
főméit, herczeg-primás K o p á c s y József, nincs többé... De 
ime, ott leng a várfokon a' gyász-lobogó, 's városunkban 
kicsiny és nagy sirva siet a'gyászravatalhoz, utolszor láthat-
ni a' jó pásztornak, még halálában is kegyesen mosolygó aj-
kait... 0 nincs többé ! — Néhai bold, herczeg-primásunk a' 
nyár' folytában hosszabb időt töltve posoni lakában, ott ma-
rienbadi vizet használt a' már lappangó bajának orvoslásá-
ra. Fiúi örömmel láttuk őt jó egészségben térni vissza ; 's 
ime, milly rögtön búra fordult vidámságunk ! Folyó hó 9 -
dikén hűvösen vonult városunk fölött az éjszaki szél , és 
bold, herczegünk az épülő basilikát, és szobrászainak mü-
veit nézdelé: 's ez alkalommali késő estig ott maradása-, és 
általa okozott meghűlésének tulajdoniták az orvosok, más 
nap azonnal bekövetkezett epelázát; melly midőn folyó hó 
lü-dikán veszedelmesnek mutatkozott, bold, ő herczegsége 
példás buzgósággal vette magához, az előrebocsátott sz. 
gyónás után, az Oltári-szentséget főtiszt, főkáptalana' jelen-
létében, ugy szinte az utolsó-kenet'szentségét is. Szívszag-
gató jelenet volt ez; és fuldokolva zokogtunk beteg-ágyá-
nál, és utolszor csókoltuk főpásztorunk' kezeit. Ez történt 
16-dikán, reggeli S}2 órakor. A' városban azonnal nyilvá-
nos imádságok tartattak, szeretett főpásztorunk' egészsé-
gének visszatéréseért. De mitől aggódva féltünk, szomorú-
ságunkra, már 18-dikán reggel megtörtént: kedves érse-
künk halva volt! Hideg tetemeinek végnyugalomra tétele 

ma ment véghez... *) Országunk elveszté első érsekét, a' 
katholicismus' sz. Ugye hongyüléseinken, (pedig az uj ime 
előttünk van!) egyik lelkes védőjét, megyénk fó'pásztorát, 
mi mindnyájan kegyes atyánkat, a' közügy és művészetek 
lelkes pártfogójokat, a' szegények' nagy serege adakozó aty-
ját, 's a' helybeli épületeknél dolgozó nagyszámú munkás 
kenyéradóját ! De hiszszük, hogy a nevezetes basilika, melly 
a' boldogultnak érseksége alatt olly gyorsan közelitett bevé-
geztetéséhez, nem álland ismét évtizedig folytatás nélkül. 
Hiszszük, hogy az nem álland ott egy nagyszerű, és bevé-
gezhetlen, óriási romként ; hanem fölséges urunk, királyunk' 
kegye által a' munka folytattatni fog. A* boldogultnak em-
lékét országszerte ismert hazaszeretete és jótékonysága 
örökíti; 's a' nagyszerű kup, melly az esztergomi basilikán, 
alatta emelkedett, mindvégig élő emléke maradand. Nyu-
godjék a' boldogult örök békében ; minket pedig mentül 
hamarább örvendeztessen meg a' jó Isten, egy buzgó fő-
pásztorral t S. 

— A' temetési gyász-ének szivrázó hangjai elnémul-
tak.... Hg. K o p á c s y József, a' magyar egyház'nagy halott-
ja, ott nyugszik elődje mellett, sírboltjában az épülő basi-
likának ; melly mig élt, gondjainak egyik legkiválóbb tárgya, 
's mint mondatik, halálának is egyik siettető oka volt. Ott 
álltunk koporsója mellett ; könyeinket hullatók hideg tete-
meire: 's lelkünk még sem szokhatja meg a' gondolatot, 
hogy ő, kinek élete olly kimondhatlanul roppant veszteség, 
— megholt. Láttuk a gyászt, hallottuk a' kesergők zoko-
gását, a' szegények' jajjait: és mégis hideg borzalom resz-
ket át idegeinken a' gondolatnál, hogy : ő megholt ! És még-
is ugy van; az élet' szent Istene igy akarta ezt; és mi mit 
tehetünk egyebet, mint ha a' csapás' súlya alatt megha-
jólva, rebegjük: ,legyen az ő szent akaratja.' Ne-
vét a' történet vette át... Avagy tagadhatná-e, bár a' leg-
kajánabb irigység i s , mit övéi , Isten' kegyelme iránti há-
laérzelemmel, ellenei kényszerítve is megvallanak, hogy a' 
Kopácsy név, a 19-dik század' történeti neveinek egyik 
legragyogóbbja ? Emlékét müvei örökítik. Veszprém, és Esz-
tergom, — amaz bölcsője, ez sirja, — karöltve, vetélked-
ve őrködnek emléke fölött. Nem is erre szánvák e' sorok. 
Csupán némi vázlatát akarják azok adni a' temetési gyász-
ünnepélynek. Olly jól esik a' fájó szívnek, ismételve foglal-
kozni azokkal, kiktől igen kínos az elválás. — A' temetési 
gyászünnepély nagyszerű volt, és komoly méltósággal tel-
jes, mint maga a' halott. A' vidéknek szivhatólag hirdeté 
a' csapást a' vároromra kitűzött gyászlobogó. A' pillanat, 
midőn e' gyászjel élénkbe tűnt, elszoritá szivünket ; 's a' 
gőzhajói nagy számú népesség' szavát, pár perczig elfojtá. 
Csak perczek után, mintegy félve suttogtuk a' szót : ,,im' 
a fekete zászló." — Az elhunyt által ujjá épített, hercze-
gileg ékesített, és betegsége' napjaiban bútorozott primási 

*) A' levélben itt következő részletek, az alább közlendő tu-
dósításban is bon lévén jobbára foglalva, mellőzhetők, 's 3' 
hely' sziike miatt mellőzendők is voltak. Szerk. 
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kívül, mélt. R u d n y á n s z k y József beszterczei megyés, 
D e á k y Zsigmond fölszentelt czimzetes, és F o g a r a s y 
Mihály czimz. püspök urak végzék. (Vége köv.) Szabó Imre, 

m. k. egyet, hitszónok és tanár-
(Főméit. Kopácsy József' herczegprimás' rövid életrajza. 

Vége.) Illy kitűnő érdemek' szárnyain jutott, 1817-dik évben, 
praelatusságra, a tek. királyi táblához. Innen pedig kis idő 
múlva, t. i. 1819-dik esztendőben, a' főméit, hétszemé-
lyes törvényszék' birájává 's pristiniai választott püspökké 
neveztetett ; melly fényes hivatalban, mély belátása és rit-
ka szorgalma által olly tökéletesen megfelelt a' benne he-
lyezett bizodalomnak, hogy, noha 1 8 2 2 - b e n székesfejérvá-
ri, 1 8 2 4 - b e n pedig veszprémi megyés-püspöknek nevez-
tetnék, a' főméit, hétszemélyes törvényszéki bíróságot to-
vább is viselné, mindaddig, valamig 1831-d ik eszt. e' hi-
vatalt, hogy kiterjedt megyéjének kormányzására több időt 
nyerhessen, maga önkényt le nem tette ; melly leköszö-
nését azonban a' királyi kegyelemnek kinyilatkoztatása, és 
jeles érdemeinek legfelsőbb helyeni elismerése követte. 

Nyilvános jelei tovább, az ügyességében helyezett ki-
rályi bizodalomnak • a' füredi fördők' tárgyábani biztosság ; 
mellyben a' dolognak legczélirányosabb elintézésével járt 
el; az országos rendszeres munkálatoknak kidolgozására, 
törvény által lelt kiküldetése ( 1 8 2 7 : 8 . $ . 2.); és néhai m. 
Tihanyi Tamás urnák a' Tolna vármegyei főispánságba, ál-
tala, mint kir. biztos által, 1825-diki Sz.-Ivánhava' 20-án, 
történt beigtatása. — Ezeken fölül pedig az 1825-diki or-
szággyűlésen, a' veszprémi püspökséghez kapcsolt régi jog-
nál fogva, szerencséje lehetett fölség. királyné, Carolina Au-
gusta' fejére tenni a' házi koronát.—Egyébiránt pedig mind 
ezen, mind az 1830-diki és 183%6 hosszas országgyűlése-
ken, több mint egy alkalommal mutatáő ki az egyház, fejede-
lem és haza iránti tántoríthatatlan hűségét, és ismerteié meg 
mély belátását, csüggedhetetlen munkásságát. Ebbeli jeles 
érdemeiért,a' fölséges fejedelem által, 1828-dik esztendőben, 
valóságos belső titkos tanácsossá neveztetett, és mint elhi-
resedett törvénytudó, több sz.-széki ügyekben, előbb ugyan 
pápai legfelsőbb bírónak, utóbb pedig átalában mindenféle 
perekben delegált primási bírónak rendeltetett. Mint székes-
fejérvári püspök, az esztergomi főtemplom' talpkövének le-
tétele' alkalmával, 1822-d ik évi április'23-dikán, ő tartott, 
szokott ékesszólással, a' fényes gyülekezethez, nyomtatásban 
is megjelent magyar egyházi beszédet; 's ugyanazon esztendő-
ben Posonban, a' nemzeti zsinatban is munkás részt vévén, 
october' 6-dikán lelkesen szólott az egybegyűlt atyákhoz. 

1825-d ik esztendőben, sz. Ágoston püspök' napján, 
(aug. 2 8 . ) miután három napig tartó lelki-gyakorlatait vé-
gezte, egész szerénységgel, minden beigtatási pompa nél-
kül, lépett azon veszprémi püspöki székre, mellyről már 
előtte 9-en lettek esztergomi érsekekké.*) Leírhatatlan volt 

palotának, fekete posztóval bevont kapuszine, és gyászba öl-
tözött őre, megható jelenetül szolgált. A' lépcsőknél fegy-
veres őrök álltak: nem a' nép' rendezésére, — az elszo-
morodott nép önmagát rendezte; — inkább az ünnepély' 
emelésére; mellettök kétfelől égő szesz' kékelő lángjai lo-
bogtak. A' szoba, mellyben a' holt test feküdt, egészen 
fekete posztóval bevonva, 's a' százankint égő gyertyák' 
fényétől sajátlagosan világítva, olly meginditólag hatott a' 
belépőre, hogy mielőtt a' magas halottat látná, szemei köny-
ben úsztak. A' vörös bársonynyal bevont koporsó, magas, 
gyertyák- és virágokkal sűrűen körülrakott fekete emel-
vényre volt helyezve. A' nagy halott vöröses színű mise-
ruhában, fején fehér infulával, kezei olvasóval átfonva, fe-
küdt ; fejénél a' Megváltó' keresztje, lábainál az érse-
ki diszjelek, és a' herczegi korona. Arcza halott-sárga, de 
vonásai ugyanazok, mellyek éltében ; 's ama' komoly, de mél-
tóságteljes nyugalom, melly éltében mindenkit tiszteletre 
bírt, hódolatra kötelezett, halálában sem tűnt el. A' könye-
ző szem most is olly huzamosan kivánt nézletébe merülni, 
mint midőn éltében, Isten oltára előtt állt, áhítatra intő 
méltóságában. A' gyászemelvény' négy sarkán egy-egy ér-
sekvárosi gránátos polgár állt; lábainál fölváltva áldozó pa-
pok imádkoztak karingben, fekete stolával ; a szoba egyéb 
részeit, a' szakadatlan járdalatként, siri csendben özönlött 
nép, naphosszant betölté ; mig az oldal-csarnokokban sze-
gények imádkoztak. Sept. 22-dikén, reggeli 8 óra körül, főt. 
D u r g u t h József kanonok ur beszentelé a' testet, s a'ko-
porsó bezáratott; elrejtve előlünk az arczot, mellyre, mint a' 
jótékonyság' élethű képére, olly biztos reménynyel nézett 
mindenkor, és mindenütt a' szűkölködők' mindegyike. 9 
óra felé kezdődött a' tulajdonképeni temetési szertartás ; 
mellyet mélt. és főtiszt, szalai b. B a r k ó c z y László székes-
fejérvári megyés-püspök ur vezetett, körülvéve a papság, 
szerzetesek, és nép' megszámlálhatlan seregétől. A pap-
ság' soraiban láttuk a' győri, és beszterczebányai mélt. me-
gyés püspököket, a' pannonhalmi fő-, és bakonybéli apá-
tokat, a' szomszéd káptalanok' képviselőit ; jelesül : a' győ-
ri káptalan' tagjai közül, inéit. D e á k y Zsigmond fölsz. püs-
pök és S i l b e r k n o l l J. kanonok urat, Sz.-Fejérvárról főt. 
F a r k a s Ferencz nagyprépost, és Pen dl F. kanonok, a' 
váczi káptalanból: M e d g y e s y J . é s T a j t h y F . , veszprémiből: 
B e z e r é d y Miklós püspök, és hétszemélyi bíró, posoniból: 
P o g á n y Béla és C h e r r i e r Miklós urakat. A'szomszéd me-
gyékből nagy számú papság volt jelen : ugy a' szerzetesek kö-
zül is. A' nép'számátö—6 ezerre tehetni.Vidékiek számosan. 
A' koporsó körül álltunkban szivinditólag hatott ránk a' te-
mető mélt. püspök' bánatos arcza, reszkető hangja, 's a' 
nagy számú papok, és világiak által elénekelt ,Circumdede-
runt.' A' templom-ajtóig uradalmi tisztek, a' templomon vé-
gig áldozó-papok, nagyobbrészt esperesek emelték a' ko-
porsót a' sanctuariumig, hol a' már készen állt magas gyász-
ravatalra helyeztetett. A' nyugmisét m é l t . S z t a n k o v i c s 
János győri püspök ur tartotta ; az ezután következett ab-
solutiokat pedig, a' már emiitett két mélt. megyés püspökön 

*) Az esztergomi érsekségre léptetett veszprémi püspökök 
következők voltak : 

1) R o b e r t , 1209—1223 . eäzt. veszprémi püspök; 1224 
—1239 . esztergomi érsek. 
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ekkor a' megye' öröme, annak érzetében, hogy a z adatott 
néki atyául és fó'pásztorul, ki kebelében születvén, 's gyen-
gébb korában itt neveltetvén, utóbb pedig különféle egy-
házi hivatalokban tündökölvén, olly jeles tulajdonokkal 
ékeskedett, hogy atyai kormányzásától boldog létét és vi-
rágzását méltán várhatta. Örvendett kimondhatatlanul, hogy 
azt, kitől egy ideig meg vala fosztva, ismét visszanyerhe-
tő, s a' hit' gyűrűjével magának el jegyezheté. Ki is tet-
szett nem sokára, milly bölcs kormányzóra bízatott a' nyáj, 
's milly nagy próféta lett ő hazájában; mert mindenekre 
kiterjedő figyelmét nem csak az esztendőnkint kibocsátott 
pásztori leveleiben tünteté ki , mellyekben a lelkipásztor-
kodás' minden ágaira nézve, a' jelen idő" szükségeihez al-
kalmazott rendszabályokat adott, hanem azt egyéb bölcs ren-
deletei által is nyilvánossá tette. Igy a' főespereseket a' 
falusi iskolák' visgálására, esztendőnkint gyakrabban ki-
küldötte; az alespereseket némelly kisebb dolgok' elin-
tézésére fölhatalmazta ; az udvarában levő papok' hivatalos 
körét uj rendszabályok által meghatározta; végre az elag-
gott és növendék papságnak is uj törvényeket adott. Maga 
pedig mindenkor tündöklő példája lévén a' nyájnak, apos-
toli buzgóságának és fáradozásának kitűnő jeleit nemcsak 
otthon, de püspöki székétől távol, a' terhes egyházi láto-
gatásban is adta; mellyben serényen, és ritka béketűrés-
sel járt el: megjárván atyai látogatásával Somogynak mind 
a' 7 2 plébániáját, Zalában pedig 5 0 plébániában tartván 
törvényes látogatást ; mellynek irományait, tudtunkra első 
példával készítette magyar nyelven. Számtalanokat részesí-
tett ez alkalommal mindenütt a' bérmálás' szentségében, és 
főpásztori szavát is mindenütt hallatta, az apostolként a'hí-
veket minden jóra és szentre intvén. 

De hogy mindenkit, a' maga körébeni szerény munkál-
kodásra annál nagyobb foganattal ösztönözzön, nem mulasz-
totta el mindazokat, kiknek törvényeket szabott, jutalom-
mal is serkenteni. Igy az alespereseknek eddigi jutalomdi-

2) z a t h m á r y , vagy Szakmárv György , 1 4 9 9 — 1 5 0 1 -
veszprémi ; 1 5 0 2 — 1 5 0 5 . nagy-váradi ; 1 5 0 6 — 1 5 2 0 . 
pécsi p ü s p ö k ; 1 5 2 1 — 1 5 2 4 . esztergomi é r sek . 

3 ) V á r d a y Pál, 1 5 2 0 — 1 5 2 3 . veszprémi; 1 5 2 4 — 1 5 2 5 eg-
ri p ü s p ö k ; 1 5 2 6 — 1 5 4 9 . esztergomi érsek. 

4 ) F e j é r k ö v y István, 1 5 7 8 — 1 5 8 6 . veszprémi ; 1 5 8 7 — 
1 5 9 5 . nyitrai p ü s p ö k ; 1 5 9 6 . mint kinevezett esztergomi 
érsek halt meg. 

5) Gróf F o r g á c h Fe rencz , 1 5 8 7 — 1 5 9 0 . veszprémi; 1 5 9 6 
— 1 6 0 6 . nyitrai püspök ; 1 6 0 7 — 1 6 1 5 . esztergomi érsek. 

6) L i p p a y György, 1 6 3 2 — 1 6 3 6 . veszprémi; 1 6 3 7 — 1 6 4 1 . 
egri p ü s p ö k ; 1 6 4 2 — 1 6 6 5 . esztergomi érsek. 

7) S z e l e p c s é n y i György , 1 6 4 4 — 1 6 4 7 . veszprémi; 1 6 4 8 
— 1 6 6 5 nyitrai püspök és egyszersmind kalocsai é r sek ; 
1 6 6 6 — 1 6 8 4 . esztergomi érsek. 

8) S z e c s é n y i György , 1 6 4 8 — 1 6 5 8 . veszprémi; 1 6 5 9 — 
1 6 6 7 . győri püspök ; 1668- tó i fogva egyszersmind egész 
1 6 8 4 . évig kalocsai é r s e k ; 1 6 8 5 — 1 6 9 5 . pedig eszter-
gomi érsek. 

9) Gróf E s z t e r h á z y Imre, 1 7 2 3 — 1 7 2 5 . veszprémi püspök; 
1 7 2 6 — 1 7 4 5 . esztergomi érsek. 

ját, önnön pénztárából nevelvén, azoknak viola-szinU öv' vi-
selését is megengedte; 's az első övet minden alesperes-
nek maga küldé meg húsvéti ajándékul, az 1836-diki mar-
tius'27-én; a' szűkölködő plébánosokat, az ő gondoskodása 
által nevezetesen szaporodott megyei pénztárból, de tulaj-
don erszényéből is, tetemes segítségekkel vigasztalta meg, 
nevezetesen a' városi plébános- és mesternek csekély jö-
vedelmét, 3 , 5 0 0 v. frtból álló, tulajdon alapítványának esz-
tendei kamatjával pótolta ; az oldala mellett levő papok' fi-
zetését megjavította, a növendékpapságot, próbatételein 
megjelenvén, a' tudományok- és erkölcsökbeni kivánt elő-
menetelre buzdította : annak idejében mulatságáról is gon-
doskodni meg nem feledkezvén ; a' jelesebb növendékeket, 
a' tudományokbani grádusok' fölvételére költséggel segítet-
te ; a' tanítókat pedig érdem szerinti megtiszteltetéssel és 
jutalom-osztogatással kecsegtette. Valamint semmi érdem 
nem maradott jutalom nélkül, ugy semmi hiány, semmi fo-
gyatkozás sem hagyatott, az őrködő szemekkel kormányzó, 
nagy tekintetű főpásztor által javítás nélkül ; 's csak igy, 
minden körbelieknek összes közremunkálkodása által lehe-
tett divatozóvá tenni azon, megyénkben jelenleg szemlél-
hető szép rendet, mellynek behozatala minden kormány-
zásnak legnagyobb föladata. 

Hogy azonban a' czélok elérésére szükséges eszkö-
zök se hiányozzanak, a' romladozó templomok, paplakok és 
iskolák' kijavítására, vagy a' hol ezt tenni már nem lehe-
tett, ujaknak építésére, az illető pártfogóktól, vagy az e' 
nélkül szűkölködő helyeken a'religioi alapítványból segedel-
met nyerni törekedett; de több illy épületekre a magáéból 
is bőven adakozott. Igy emelkedtek alatta számtalan helye-
ken több efféle épületek. Püspöki jószágaiban ( 1 8 3 9 ) most 
vagyon épités alatt az eősi plebánía-templom; Szoroslakon 
pedig és Mindszentkálon már előbb készültek az ő költsé-
gén csinos szentegyházak; Sümeghen, Monostor-Apátiban 
és egyebütt plébánia- és iskolaházak, és átalán számtalan gaz-
dasági épületek, tőle vették jobb karbai helyeztetésüket. 

A' népnevelés, ezen, korunkban annyira sürgetett 
tárgy' előmozdítása mindenkor legfőbb gondja volt buzgó 
főpásztorunknak. Ezért állita föl Veszprémben nagyobb ré-
szint a'maga, egy részben pedig a' káptalan' költségén, 
mesterképző-intézetet; ezért építtetett ugyan Veszprém-
ben, boldogult szüléinek házhelyén, elemi iskolát ; mellyet 
a' tanítónak illő tartására, és a' gyermekeknek ingyen való 
taníttatására rendelt alapitványnyal ellátott. Ezért jutalmaz-
ta a' szegényebb tanítókat segedelmezésekkel; ezért oszto-
gatott ki évenkint, megyeszerte számtalan olvasókönyveket, 
katechismusokat és bibliai históriákat : illy könyveket, a'kir. 
egyetem' könyvnyomó-intézetéből sok ezer példányokban 
vévén meg e' czélra. Az először áldozó gyermekeket pedig, 
az utolsó vacsorát ábrázoló, csinos képecskékkel,— mellye-
ket e' végből illy magyar fölirással : ,,a' ki e' kenyeret eszi, 
örökké él" (Ján. 5 , 59. ) , Bécsben maga készíttetett,— aján-
dékozza meg már két év óta a'buzgó püspök. Ezeken fülül más 
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jeles tettek is hirdetik a' tudományok' előmozdítására, me-
gyéje, 's az egész emberiség' javára intézett igyekezeteit 
a' főpapnak. Mert hogy az esztendőnkint általa segített szá-
mos iskolás-gyermekek' taníttatását, a' pusztító epemirigy' 
idején tett jótékonyságait, a'haza'különféle intézeteire adott 
segedelmezéseit, a' szegények közt hetenkint, kivált pénteki 
napon kiosztott nagy mennyiségű alamisnáit, (melly ala-
misnálkodását maga is ugy gyakorlotta, hogy a' mit jobb keze 
tett, arról balkeze semmit se tudjon,) ne említsük, a' kaposvá-
ri gymnasiumra 1 2 ezer v . forintokat; a ' m a g y a r tudós 
társaságnak, mellynek ő maga is tiszteletbeli tagja v o l t , 2 5 0 0 
v. forintokat; a' szerencsétlen elmefogyottak'ápolására,ha-
zánkban fölállítandó intézetre 1 0 ezer v. forintokat, a'ka-
posvári vármegyeházra 1 , 5 0 0 v. frtot 's az abban készí-
tendő kápolnára különösen 1 0 0 0 v. forintokat, az ameri-
kai kath. missiokra több ezer forintokat, a' Duna vizének 
1 8 3 8 - d i k i áradása által károsultak' számára,a'természetben 
küldött 's egyeseknek adott tetemes segedelmeken kivül, 
5 , 0 0 0 v. forintokat ; ugyanezen alkalommal némelly köz-
hasznú intézetek' fölsegélésére 7 5 0 v. frt. ajándékozott. 
Végre sok jeles munkák' kiadására is számtalan sommákat 
költött. Igy Kéza Simon, sz. István király 'stb. és ,Chro-
nicon Budense' czimü munkákat az ő bőkezűsége mellett 
bocsátotta napfényre a' tudós Podhráczky ; de más tudó-
sok is elmeszüleményeik' kiadásában, és sok művészek, 

a' maguk kiképezhetésében tőle nyertek pártolást*) 
(Megyei közlés.) Esztergom, sept. 2 3 . A' főtiszt, fő-

káptalannak e' napon tartott gyűlésében, a'főpásztorát vesz-
tett főmegye' kormányzójául, káptalani átalános-helyettes-
nek, szavazat-többséggel, főtiszt. K u n s z t József u r , bold, 
szűz Mária' veszprémvölgyi apátja, sz. István' esztergomvá-
vi prépostja, esztergomi kanonok, 's a bold, herczeg-pri-
más' életében, az esztergomi kerületben lelkiekbeni főhe-
lyettes és ügyhallgató, választatott meg. — 

— Eger , sept. 16 . Az egri érseki lyceumban a' 
tanítói karban legközelebb következő változások történ-
tek. M a d a r a s s y Ferencz bölcsészet és jogtudor, a' 
m. polg. s bűnt. törvénytan é s tiszti Írásmód' tanítója, 
eddigelé Heves megye' valóságos, első al- és tiszt, fő-
jegyzője, e' megye' valóságos főjegyzőjévé neveztetvén ki, 
helyette e tanszékre nmélt. patriarcha-érsekünk, t. S z a -
l a y Józsefet , az egri lyceumban a political tudományok' 
tanítóját nevezte ki ; a politicai tudományok' tanárává pe-
dig, t. V l a h o v i c s Mihály ügyvédet. Továbbá : ft. D i n k a y 
Pál hevesi főesperes, stitistica é s bányajog' tanára, hu-
szonkilencz évi tanítás után nyugalomba helyeztetvén, en-
nek helyébe nt. B a b i e s János egri m. áldozópap, eddigi 
nevelő neveztetett. — Az egri lyceumi ifjúság' száma a' 

*) E' rövid vázlatot, melly a boldogult nagy férfinak legfőbb 
méltóságábani áldásos működése felől hallgat, reméljük, 
kis idő múlva ki fogjuk egészíthetni. Szerk. 

közelebb lefolyt iskolai évben, a' jogi és bölcsészeti osz-
tályban 3 1 0 , a' gymnasiumban 3 3 4 volt. K. I. 

(Jótékonyság.) Zágráb, sept. 1 6 . Nagyméltóságú vár-
alljai I l a u l i k György, az egyházi s világi álladalom' bol-
dogságának előmozdításán ernyedetlenül munkás buzgalma 
felől, országszerte elhírhedt zágrábi püspök ur 6 excellentiája, 
bőkezűségének ismét egy ujabb és fényes bizonyítékát ad-
ta. Nem elégelvén tudnillik az áldott lelkű főpap, hogy mi-
óta az isteni gondviselés vele egyházi megyénket megaján-
dékozta, tizenkét s z e g é n y , többnyire nemes származású, 
szorgalmas és pé ldás , részint horváth, részint magyar if-
jat, 8 0 p. frtos, évi segédpénzzel szokott kegyesen fölse-
gitni; hanem, mindenre kiterjedő éber őrködésénél fogva 
belátván, egy, e' részeken fölállítandó, jól rendezett mester-
képző-intézet' kerülhetlen szükségét: minden jó- és üdves-
ért hőn dobogó nemes szivének sugalmát követve, egy, a' 
képzó'intézetben működendő, egyházi egyénnek évi fizeté-
sére, tulajdon erszényéből 5 0 0 p. frtot méltóztatott megaján-
lani ; melly ajánlat a' fölséges fejedelem által azon kegyel-
mes nyilatkozattal hagyaték helyben, miszerint az illyetén 
egyházi tanító' kinevezését illető jogát a' nmélt. adomá-
nyozóra ugyan te l jesen, utódjaira pedig csak azon föltétel 
alatt ruházta: ha ezek a' tanitó' fizetésének terhét szinte 
magukra vállalandják. Ó nagyméltósága tehát ez alapítvá-
nyát, a' kinevezési joggal együtt biztosítandó, főtiszt, káp-
talanának hiv kezeibe olly kikötéssel tett le 2 6 , 0 0 0 p. frtot, 
miszerint a' nevezett összeg' kamatjából az ő maga 's utód-
jai, vagy székűresség' esetében, a' főtiszt, káptalan által, a' 
tanulmányokban 's erényes viseletben kitűnő tizenkét, ma-
gyar és horváth ifjúnak, évenkint 8 0 p. frt segédpénz, a' ta-
nítónak pedig 5 0 0 p. frt fizettessék. — A' nmélt. püspök' 
jótéteményeinek végetlen jegyzékében fölmerült ezen ujabb 
áldásos tény,valamint a' legérzékenyebb örömérzetre fakaszt-
ja minden őszinte tisztelőjének lelkét ; ugy képes a' szűk-
keblű kajánság, és irigység' nemtelen küzdelmeit is megpi-
rítani. Ragyogóbb emlékoszlopot emeltek bizonyára, a'nagy 
férfiúnak illyetén kegyes tettei, a valódi érdemet méltá-
nyolni tudók' szivében, hogysem azt a' rossz-akaratnak min-
den aljas erőködései is valaha meghomályositni képesek 
volnának. Áldani fogja a' legkésőbb ivadék is II a u I i k 
György' emlékezetét; és fényes tetteinek olvasása által ál-
mélkodásra ragadtatva, magasztos érzelmektől dagadozó 
kebellel fogja mondani : Boldog a' nyáj, mellynek legeltcté 
sére a' mennyei gondviselés illy pásztorokat rendelt! — r . 

— A' ,Josephinum' nevet viselő pesti árvaház' ré-
szére , f. évi augustus hónapban, tett adakozások : Os-
vald József ur adakozott 5 frt ; Schuller György 3 , Szusz-
ky Márton 2 , Ruster György 2 , Schuman György 2 , Stei-
ner Lipót 5 , Majortsik János 1 0 , Renkovics üzvegy 2 , Kalt-
ner Mihály 1, Pfeiffer Katalin 2 , Illés Miklós 2 0 forintot 
pengő pénzben. Melly adakozásokért a' biztosság' részéről 
köszönet mondatik: Aigner Ferencz pénztárnok által. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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ö s z e n t s é g é n e k , S X . P i u s p á p á n a k , 
a1 szerzetes-rendek' reformatióját illetőleg kibocsátott apostoli körirata. 

(Vége.) 

Cum autem ex diligenti tironum admissione at-
que optima illorum institutione totius cuiusque sacrae 
familiae status decorque plane pendeat, Vos summo-
pere hortamur, ut eorum, qui religiosae vestrae fa-
miliae nomen daturi sunt , indolem , ingenium, mores, 
antea accurate exploretis, ac sedulo investigetis, quo 
consilio, quo spiritu, qua ratione ad regulärem vitam 
ineundam ipsi ducantur. Ac postquam noveritis illos 
in religiosa vita amplectenda nihil aliud spectare, nisi 
Dei glóriám, Ecclesiae utilitatem, ac propriam et ali-
orum salutem, in id potissimum omni diligentia, cura, 
industria incumbite, ut tirocinii tempore ex propriiOr-
dinis legibus pie, sancteque ab optimis Magistris edu-
centur, et ad omnem virtutem, atque ad initum re-
guláris vitae institutum quam optime informentur. Et 
quoniam praecipua atque illustris Regularium Ordinum 
laus semper fuit litterarum studia excolere, fovere, 
ac tot eruditis, doctis, laboriosisque operibus hu-
manarum, divinarumque rerum scientiam illustrare, 
iccirco Vos summopere excitamus, monemus, ut iux-
ta Vestri Ordinis leges maxima cura, sollertia rectam stu-
diorum rationem promovere, et omnia conari velitis, 
ut religiosi vestri Alumni in humaniores litteras ac se-
veriores disciplinas, praesertim sacras, addiscendas con-
stanter incumbant, quo ipsi optimis, sanisque doctri-
nis apprime exculti, et proprii muneris par tes , et sa-
cra ministeria religiose, sapienterque obire valeant. 
Jam vero cum summopere optemus, ut omnes, qui 
militant in castris Domini, unanimes, uno ore honori-
ficent Deum et Patrem Domini Nostri Jesu Christi, ac 

MÁSODIK FÉLÉV. 

Minthogy pedig minden szerzetes társulat' fönma-
radása és virágzása egészen a' növendékek' gondos föl-
vétele- és jó tanításától függ, szerfölött buzdítunk ti-
teket, hogy azoknak, kik szerzetes társulataitokba lépni 
kívánnak, hajlamát, lelkületét, erkölcseit előbb pontosan 
kitanuljátok, és szorgosan megvisgáljátok, milly szándék-
kal, milly szellemben és oknál fogva biratnak a' szerzetes 
élet' választására. 'S miután látjátok, hogy a' szerzetes é -
letmód' követésében egyedüli szempont előttük az Is-
ten' dicsősége, az egyház' java, 's tulajdon és mások 'üd-
vessége : minden kitelhető szorgalom-, gond- és igyeke-
zettel azon legyetek,hogy növendék-korukban saját rend-
társulatuk' törvényei szerint, a' legjelesebb mesterek által, 
jámborul és szentül neveltessenek, 's minden erényekre,'s 
a' választott szerzetes életmód' szabályainak értelmében, 
lehető legjobban képeztessenek. Minthogy pedig a' szer-
zetes-rendeknek egyik fő- 's legszebb dicsősége volt 
mindig, a' tudományokat mivelni, ápolni,'s az emberi és is-
teni dolgok'tudását olly sok tudós és fáradságos munkák-
kal földeríteni, ennélfogva titeket fölöttébb serkentünk, in-
tünk, hogy szerzetes-rendetek' szabályaihoz képest, a ' tu -
dományok' helyes mivelését legnagyobb gond- és igyeke-
zettel előmozditni törekedjetek, hogy szerzetes növendé-
keitek a'miveltebb ismeretek-és komolyabb tudományok-, 
főleg egyháziaknak megszerzésén folytonosan iparkodja-
nak ; miszerint a' szükséges és üdves tudományokban ala-
posan kimivelve, valamint saját hivatalbeli, ugy vallásos 
kötelességeiket is ajtatosan és bölcsen teljesíthessék. Miu-
tán végre leghűbben óhajtjuk, hogy mindnyájan, kik az Ur ' 
táborában vitézkednek, egy lélek- és szájjal dicsérjék az 
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perfecti in eodem sensu atque sententia, solliciti sint 
servare unitatem spiritus in vinculo pacis, a Vobis 
etiam atque etiam efflagitamus, ut arctissimo concor-
diae et caritatis foedere, summaque animorum con-
sensione VV. FF. Episcopis et saeculari Clero con-
junct , nihil antiquius habeatis, quam in opus ministe-
rii, in aedificationem Corporis Christi, consociatis stu-
diis vires omnes intendere, atque aemulari semper 
charismatameliora. C u m enim u n a sit R e g u l a r i u m 
e t S a e c u l a r i u m P r a e l a t o r u m , et S u b d i t o r u m 
e x e m p t o r u m et non e x e m p t o r u m u n i v e r s a l i s 
E c c l e s i a , e x t r a q u a m n u l l u s o m n i n o s a l v a t u r , 
q u o r u m o m n i u m u n u s e s t D o m i n u s , u n a Fi-
d e s , e t u n u m B a p t i s m a ; d e c e t , u t o m n e s qui 
e i u s d e m s u n t c o r p o r i s , u n i u s e t i a m s i n t vo -
l u n t a t i s , e t s i c u t f r a t r e s a d i n v i c e m v i n c u l o 
c a r i t a t i s s i n t a d s t r i c t i . (Clem. unie, de exces. 
Praelat.) 

Haec sunt, Dilecti Filii, quae Vobis significanda 
et monenda censuimus hac Nostra Epistola, ut plane 
intelligatis, quanta Vos, vestrasque Religiosas Familias 
benevolentia prosequamur, quantoque studio earum-
dem familiarum rationibus, utilitatibus, dignitati et 
splendori providere velimus. Non dubitamus autem, 
quin Vos pro eximia vestra religione, pietate, virtute, 
prudentia, ac summo vestri Ordinis amore Nostris de-
sideriis, curis, consiliis cumulatissime respondere glo-
riemini. Hac igitur fiducia et spe freti, propensissimae 
Nostrae in Vos, cunctosque vestros Religiosos Sodales 
voluntatis et caritatis tes tem, ac coelestium omnium 
munerum auspicem Apostolicam Benedictionem, ex 
intimo corde depromptam Vobis ipsis, Dilecti Filii 
Religiosi Viri, atque illis peramanter impertimur. 

Datum Romae apud S. Mariam Majorem, die 
XVII. Junii Anno MDCCCXLVII. Pontificatus Nostri 
Anno Primo. 

Istent 's a' mi urunk Krisztus Jézusnak atyját, s ugyana-
zon értelem- és meggyőződésben tökéletesek lévén, szor-
goskodjanak a' szellemi egységet a' béke' szövetségében 
megőrizni : ismételve kérünk benneteket, hogy az egyet-
értés és szeretet' legszorosabb kötelékei- 's a' legbensőbb 
szívbeli öszhangzással csatlakozva tt. aa. a' püspökök- és 
világi papsághoz, mire se legyen lelkismeretesebb gondo-
tok, mint hogy a' hivatási szolgálatban,a' Krisztus' testének 
építésére, egyesült törekedéssel fordítsátok minden erőtö-
ket, és folytonosan bővebb malasztok' elnyerésében vetél-
kedjetek. M i n t h o g y t u d n i l l i k e g y a ' s z e r z e t e s é s v i -
l á g i e l ö l j á r ó k n a k s z i n t ú g y , v a l a m i n t a' k i v á l t -
s á g o s é s n e m - k i v á l t s á g o s a l a t t v a l ó k n a k is kö -
z ö n s é g e s a n y a s z e n t e g y h á z u k , m e l l y e n k i v ü l 
s e n k i s e m ü d v e z ü l ; k i k n e k m i n d n y á j o k n a k e g y 
a z U r u k , e g y h i t ö k é s k e r e s z t s é g ö k : i l l i k , h o g y 
m i n d n y á j a n , kik a z o n e g y t e s t b e n v a n n a k , e g y 
a k a r a t b a n is l e g y e n e k , é s m i n t t e s . t v é r e k e g y -
m á s k ö z t a ' s z e r e t e t ' b i l i n c s é v e l l e g y e n e k ö s z -
s z e c s a t o l v a . " (Clem. unie, de exces. Praelat.) 

Ezek azok, miket veletek, szeretett fiaim, e' levelünk 
által tudatni, mikre inteni jónak tartottuk ; hogy mindnyá-
jan megértsétek, milly nagy jóakarattal viseltetünk iránta-
tok, és szerzetes társulataitok iránt, 's melly igen óhajtunk 
azoknak érdeke és java, méltósága és disze felől gondos-
kodni. Azon pedig nem kételkedünk, hogy ti, kitűnő vallá-
sosságotok-, ajtatosságotok-, erény- és bölcseségetek, és 
saját rendetek iránti szereteteteknél fogva is,a' mi óhajtása-
inknak teljesen megfelelni, dicsekedésteknektartandjátok. 
Miért is e' bizodalom- 's reményben, az irántatok és vala-
mennyi szerzetes tár saitok iránt viseltető hajlandóságunk 
és szeretetünk'bizonyítványául, szivünk'mélyéből me-
rített apostoli áldásunkban, mint minden mennyei adomá-
nyok' zálogában,valamint titeket, szeretett fiaim, szerze-
tes férfiak, ugy őket is örömmel részesítjük. 

Kelt Romában, Nagy-Boldogasszonynál,jun.'l 7-dik 
napján 1 8 4 7 . Pápaságunk' első évében. 

S z e r e t e t s z ó z a t o k egy pap i pályát k e z d o h e z . 
VII. 

Kedves öcsém! Készen áll az Ur' asztalán a' 
szeplőtelen és vérnélküli áldozat, mellyet, mint Melchi-
sedek' rendén lévő igaz p a p , naponta bemutatsz a' 
Magasságbelinek ; készen áll azon örök életre tápláló 
angyali kenyér, mellyről maga az isteni igazság mond-
t a : „a ki eszi e' kenyeret, az örökké él." (ján. 6, 
5 9 . ) Készen áll az ur Jézus Krisztus' valóságos szent 

teste és vére, mellyben nem csak magadnak részesülni, 
de másokat is részesitni szerencsés vagy.... Boldog, a' 
ki abban méltólag részesül ! Mert az ,halált örökké nem 
lát.' Méltólag pedig ugy részesül, ha eleve tisztára 
mossa lelkét a' penitenczia' tisztító fördője által. Ezen 
lélektisztitó fördőt maga alapította,'s készítette Krisztus 
Jézus, mint hitünk' elkezdője ; állandó föntartását anya-
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szentegyházára bízván, orvosokul pedig elválasztott 's 
kiküldött szolgáit rendelvén, kiket kellő hatalommal ru-
házott föl eme' szavakban : „bizony mondom nektek, 
valamiket megkötöztök a' földön, meg lesznek kötve 
mennyekben is ; és valamiket megoldoztok a' földön, meg 
lesznek mennyben is oldva." (Mát. 1 8 , 1 8 . ) 'S miu-
tán e' dicső hatalommal te is fölruháztattál, és gyakor-
lata hivataloddá vált; miután a'Krisztus Jézus 'szemé-
lyében, a' tőle nyert hatalomnál fogva, a' bűnök' kö-
teleit megoldani, vagy kötve tartani, tiszteddé tétetett: 
tudd meg, hogy ezen dicső hivatalodnak hü és pontos 
teljesítésére megkívántatnak benned: az élet ' jósága,a 
bő és alapos tudomány, az érett, és belátó bölcseség. 
Mert ha ezek hiányzanak benned, ugy nem lehetsz jó 
sáfára az Ur' titkainak. Igenis, megkívántatik benned 
,az élet' jósága'; azaz : hogy a' keresztényi jó erköl-
csökben mind külsőleg tündököljél: hogy látván az 
emberek erkölcsös magad' viseletét, épüljenek ; mind 
pedig lelkedben bővelkedjél : hogy méltónak találtassál, 
a' bűnösök fölött isteni hatalmat gyakorolni.—Milly arcz-
czal, vagy mi sikerrel is feddhetnéd meg a' bűnösöket 
akkor, ha nyilvános és gyakoribb hibáidat öntudatod 
szemedre lobbantván, azt súgná füleidbe : ,orvos ! gyó-
gyítsd önmagadat.' Milly buzgalommal, vagy lelki meg-
illetődéssel gyomlálhatnád a' megtérni akarók' kebelé-
ből a' vétkek' veszedelmes gyomjait, ha azokat a' 
magadéban szabadon tenyészni, kárhozatosan elnéznéd? 
,Nagy a' papok' méltósága', mondja szent Jeromos atya; 
,de ha vétkeznek, nagy az ő bukásuk is.' (L. II. sup. 
Ezechiel.) És szüntelen füleikben zenghet az Üdvezi-
tőnek azon mondása : „Vesd ki először a' gerendát sze-
medből, és akkor láss utána, kivenni a' szálkát atyád-
fia szeméből." (Mát. 7, 5 . ) Mi is a pap a bűnösök 
irányában a' gyóntatószékben, ha nem kész, de azért rész-
rehajlatlan tanácsadó, szelid, és mégis szigorú dorgáló, 
nyíltan, és komolyan tanító mester? Illy helyezetben 
pedig mi kívántatik inkább tőle, mint az élet' jósága, 
és a' keresztény erkölcsiségnek kitűnő, épületes gyakor-
lata? Avagy lehet-e erkölcsi jobbulásra üdves hatás-
sal az ollyan tanácsadó, ki nem nyomja maga is azon 
ösvényt, mellyet másoknak javasol ; és a' mire másnak 
tanácsot ád, abban maga megfogyatkozik ? Dorgálhat-e 
lelkesen és sikerrel az, kinek dorgáló szavai önmagára 
pattannak vissza? Tanithat-e szabadon és komolyan 
az, ki a' fölállított alapos czikkeket maga sem tartja meg? 
Ugy-e hogy nem ? Azért vigyázz; és azon légy, hogy 
az élet' jósága, az erkölcsiség által benned tündököl-

jék ; mert csak igy gyakorolhatod mind magadra, mind 
pedig a' megtérni akaró bűnösökre nézve üdvesen a' 
bűnbocsátó hatalmat. — Tovább, megkívántatik ben-
ned ,a' bő és alapos tudomány is'; mert maga az Is-
ten' lelke is azt mondja, hogy: ,a' papok' ajkainak kell 
őrizniek a' tudományt.' (Malach. 2 , 7 . ) Mert: ,ők t a -
nítják a' népet, mi különbség legyen a' szent és fer-
telmes, a' tiszta és tisztátalan közt; és mikor veteke-
dés leszen, ők állnak törvényeiben, és ők ítélnek.' (Ezech. 
4 4 , 2 3 . ) És mivel ők ,a vének az Isten' népe kö-
zött, és tőlök függ az ő lelkök: szükséges, hogy be -
szédeik által bátorítsák szivöket az ő Istenök'igaz tisz-
teletére.' (Judith. 8 , 2 1 . ) Keresztény hitünk' isteni alapi-
tója Krisztus Jézus is, valamint tanítványinak, ugy azok' 
törvényes utódainak is, azt tette kötelességükül, hogy 
,tanítsanak mindenkit, megtartani, a' miket ő parancsolt'; 
(Mát. 2 8 , 2 0 . ) következőleg az egyházi férfiak ugy 
állnak a' nép közt, mint nyilvános oktatók; kik azért 
küldettek, hogy az üdvesség' tudományát terjeszszék, 
és annak örömmeli elfogadására övéik' szivét elkészít-
sék. Erre pedig, hogy bő és alapos tudomány kíván-
tatik, senki kétségbe nem vonhatja. 'S noha a' pap -
nak szent hivatala' körébeni minden egyes működése 
tudományt követel; mert ,,a' ki pap, szükséges, hogy 
tudja az Ur' törvényét; 's ha azt nem tudja, elárulja 
magát, hogy nem az Ur' papja", ugy mond szent Je-
romos atya (Sup. Aggaeum Proph.) ; de legbővebb, 
legalaposabb tudományt igényel mégis azon állása, mely-
lyena' bűnbocsátói hatalmat gyakorolja; mert ő ekkor 
nem csak mint tanító szól a' szeretet' hangján, de mint bi-
ró, ítéletet is mond a' magát vádló bűnös fölött. Mely-
lyik hivatal követel pedig bővebb tudományt, a' tö r -
vények' alaposb ismeretét, mint a' bírói hivatal ; hogy 
az igazság meg ne fertőztettessék, az ártatlan ne kárhoz-
tattassák, a' bűnös föl ne szabadittassék? Itt, itt kell 
a' törvények' tábláinak a' pap előtt tárva lenni; hogy 
azokról olvashassa az igazságos ítéletet. Itt kell a' bel-
ső ember' kiismerésében szemesnek lennie ; hogy annak 
mivoltát üdvesen kitapogathassa. Itt kell az ítélet' ki-
mondásában ovatosnak lennie: hogy lelkismeretét meg 
ne sértse ; szóval : itt kell a' papnak mint bírónak, bő 
és alapos tudománynyal birni, az Ur' törvényeit tudni: 
máskép beteljesedik sz. Ágostonnak azon mondása : 
,,a' biró tudatlansága, az ártatlannak elnyomása. " (De 
Civit. Dei.) Szerezz tehát magadnak bő, és alapos tu-
dományt az Ur' törvényeiben. Minden idődet ennek 
megszerzésére szenteld ; és azon légy, hogy az soha 
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benned meg ne fogyatkozzék, sőt napról-napra növe-
kedjék. Azért tartsd szüntelen emlékezetedben, hogy 
valamint tanitójaul rendelt téged az Ur a' tudatlanok-
nak, ugy birául is adott a' bűnösök' megítélésére ; ezt 
pedig igazságban csak ugy teljesítheted, ha az Ur' tör-
vényeiben bő, és alapos tudományod lesz. 

Végre megkívántatik benned ,az érett és belátó 
bölcseség is'; hogy annak varázsereje által a' bűnösö-
ket életjobbulásra éleszd, az irgalmasság' atyjához v i s -
szavezesd , és az elkezdett jóban állhatatosakká tedd. 
Ezek' végbevitelére pedig korán sem elegendő a' puszta 
tudomány ; hanem megkívántatik, hogy az érett meg-
fontolással, és bölcs belátással használtassék, 's alkal-
maztassák a' bűnösök' különböző természete-, hajla-
ma- és körülményeihez képest. Igenis, a ' rossz élet' 
megjobbitására első és legszükségesebb lépés , az el-
követett rossz tettnek megismerése ; mivel e' nélkül va-
lamint soha sem volt, ugy soha sem is lesz, mert nem 
lehet megjobbulás. Azért a' papnak is, ki a' bűnösökre 
nézve nem csak tanitó, nem is csak bíró, de orvos is: 
olly szerekhez kell nyúlnia, mellyek a'bűnös'lelki nya-
valáját ne csak enyhítsék, ne csak rövid időre elaltas-
sák, ne csak fölületesen gyógyítsák: de a' rosszat 
gyökerestől kiirtsák, és annak minden keletkezhető ve-
szélyes csatornáit a' lehetőségig elzárják. Illy szernek 
pedig megválasztása, rendezése, használatának módja, 
a' tudományon kivül érett és belátó bölcseséget is igé-
nyel. Meggyógyithatja-e valljon a' veszedelmes nyava-
lában sinlődőt az ollyan orvos, ki fölfedezi ugyan a' 
nyavalgó előtt testének veszedelmes állapotját, el-
számlálja előtte a' sok nemű gyógyszerek' hathatósságát, 
ajánlja is azok' némellyikét előlegesen: de határozottan 
egyet sem rendel, egyet sem alkalmaz ? Egy illy orvosnak 
minden tudománya mellett is szenved a' beteg, nyavalája 
növekszik, és végre orvosolhatatlanná válik, a 'gyógy-
szerek' érett, belátó, bölcs használatának hiánya miatt. 
Igy van a' dolog a' bün' nyavalájában sinlődő lelki be-
tegekkel is ; kiknek üdves orvoslásukra nem elegendő 
a' lelki orvosnak bármilly terjedelmes tudománya is ; ha-
csak azt a' bűnös' megtérésére bölcsen és hathatósan 
használni nem tudja. — Ezen bölcseség pedig abban áll, 
hogy olly irt alkalmazzon a 'bűnös'sebhedt lelkére, melly-
nek ereje által az magát megilletődöttnek érezze, belássa 
nyavalájának forrását, veszedelmét megismerje, a ' j ob -
bulásra magát erősen elhatározza, 's eltökélett bána-
tos szívvel kiáltsa: ,Atyám! mennyei szent Atyám; 
vétkeztem ellened.' (Luk. 1 5 , 1 8 . ) De még ez sem 

elegendő; hanem oda is ki kell hatni a' lelki orvos' 
bölcseségének, hogy a' lelki beteg' gyógyulásának jó 
kezdete, napról-napra előbbre haladjon, s növekedve 
gyarapuljon; mert ha ez érett bölcseséggel, és bölcs 
belátással nem gyámolittatik ; ha az orvos a' gyógyu-
lás' első stádiumán megállapodik: ugy alapos orvos-
lás nem csak nem remélhető, de a' visszaesés' vesze-
delme is csak hamar be fog következni. Azért szük-
ségesj hogy a' lelki orvos figyelemmel kisérje gyógyul-
ni kezdő lelki betegeit; hathatós szerekkel erősítse 
bágyadtságukat, és mindaddig ugy tekintse őket, mint 
vesze.lelemben forgókat, valamíg csak csalhatlan jeleit 
nem tapasztalja a' kór' enyésztének, az egészség' be-
következtének, a' jóllét' kétségtelen fölerősödtének : 's 
állandó, éber őrködését tőlök soha meg ne vonja. — 
De még itt sem kell a' lelki orvos' bölcseségének meg-
állapodnia ; hanem oda kell törekednie, hogy az eltökélve 
megkezdett jóban,állhatatosan meg is maradjon a'megtért. 
Nem is a ' jót elkezdőé, hanem a'bevégzőé a' kitűzött juta-
lom ; és hasztalan az olly jótett, melly állhatatosan nem 
gyakoroltatik ; ugy mond sz. Gergely pápa. (L. 1. 
Moral.) Minde'nek eszközlésére pedig a' legérettebb 
's belátóbb bölcseség kívántatik. Mi is igényelhet mé-
lyebb belátást, és nagyobb bölcseséget, mint a' rosszra 
kész emberi hajlamot és a' bűnökben szinte megkö-
vesült szivet odavezetni, hogy az megtagadván a' vi-
lág' kívánságait,józanul és igazán és ajtatosan éljen? 
(Tit. 2 , 1 2 . ) Itt a' puszta tudomány nem elegendő; 
melly ha fölvilágosítja, 's tanítja is az értelmet, de nem 
érdekli, nem illeti a' szivet. Itt bölcseséggel szükség a' 
tudománynak párosulnia, hogy annak varázs-ereje ál-
tal ez hatását el ne téveszsze. Különben ugyanis a' 
kezdet csak kezdet marad, és a' jóbani állandóság a' 
folytonos habozás közt meg fog hiusulni. 

Ezekből beláthatod, mint kelljen üdvesen forgo-
lódnod a' bűnösök közt, midőn fölöttük a' bűnbocsátó 
hatalmat gyakorlod. Légy azért példánya a' keresz-
tény erkölcsiségnek, hogy a' hivek minden magad 'vi-
seletében épülvén, oktatásidat és tanácsidat szent 
együgyűséggel hallgassák és elfogadják. Szerezz ma-
gadnak, a' szükséges tudományokban bő, és alapos is-
meretet; hogy igazságban Ítélhess róluk, örökös jó vol-
tukra. Ne bánjál hamarkodva a' gyógyszereknek akár 
megválasztása-, akár alkalmazásával ; hanem érett meg-
fontolással, bölcs visgálat után használd azokat ; hogy 
hatásukat el ne téveszszék ; 's nehogy az élet helyett 
halált okozz, szigorú számadásodra. — Mielőtt pedig 
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a' bűnbocsátói hatalommal összecsatolt, 's érintett hár-
mas tiszted' teljesítéséhez fognál, el ne mulaszd a' vi-
lágossság' Atyjához szivedet buzgón fölemelni, és ese-
dezve kérni, küldje el hozzád, és beléd az ő Szent-
lelkét; ki értelmedet megvilágosítsa, szivedet igazgas-
sa, működéseidet foganatosítsa. El ne mulaszd kérni, 
hogy a' megtérni akarók' szent szándokát gyámolitsa 
kegyelmeivel; hogy azok a'megtérést ne csak elkezdjék, 
de abban állhatatosan meg is maradjanak. Lépj hivatalod-
hoz mindenkor szent megilletődést tanúsító komolyság-
gal, és igy közelíts azon kijelelt helyre, hol a' bűnbo-
csátó nagy hatalmat gyakorlod; lépj oda mindig azon 
egyházöltözeti ékességben, melly a 'végre rendeltetett; 
's midőn a' bünoldozó szent igéket el mondod, emel-
kedjél föl lelkedben Istenedhez, kinek hatalmát gyako-
rolni szerencséd van; mondd el azokat szent figyelem-
mel és ajtatosan ; 's adj buzgó hálát, hogy veled mél-
tatlannal az Urnák, illy hatalmat, a' töredelmes szívűek-
nek örök üdvességére, közleni tetszett. — ,Az ur Jé-
zus Krisztus' a' te lelkeddel!' (lI.Tim. 4 , 2 2 . ) 

Vezerle Gáspár, esperes és plébános. 

V a l l á s k é t k e d ő . 
Yalmont, mult századi franczia író, az ,Ész ' téve-

déseiről' irt leveleinek egyikében beszéli, hogy a' hí-
res szász tábornok' idejében, a' párisi udvarnál két 
előkelő tisztviselő volt, kik mindenek fölött leginkább 
birták a' nagy tábornok' bizodalmát; ámbátor egyik a' 
vallásra mindent, a' másik mitsem adott : az első egé-
szen az erénynek élvén ; mig a' másik a' becsületesség' 
külszine alatt, bűnökben fetrengett. Egykor egy bizodal-
mas séta' alkalmával kölcsönösen föltárák sziveiket, 's az 
utolsó megvallá az elsőnek, hogy ő a' vallással nem 
jöhet tisztába; a' leghíresebb könyveket olvasta: de 
a' kételyek, mellyeket azelőtt táplált, most sem e -
nyésztek el ; pedig barátja ' példájából látja, milly bol-
doggá tehet a' vallás. — Az első két híres jezuitát 
nevezett meg, Neuville udvari szónokot, és Renaud 
atyát, kiknek utmutatása mellett bizonyosan megtalá-
landja, mit eddig a' könyvekben hasztalan keresett. 
Sürgette, hogy valamellyiknek nyilatkozzék. Megtörtént. 
A' generál-helyettes ismételte a' látogatást, kételyeit elő-
terjeszté, meghallgatta a' czáfolatokat ; de nem győző-
dött meg. Megkísérté a' másikat is; de épen olly ke-
vés sikerrel. Azonban tetszett neki az illy tudós em-
berekkeli társalgás ; gyakrabban mene hozzájok, és szí-
vesen ereszkedett vallási vitákba, mellvekre neki, hogy 

az üdvezitő vallásnak megnyerettessék, alkalmat adá-
nak. — Történt, hogy a' tanácsadóval találkozott, 's a' 
javaslott eszköz' sikertelenségét fölfedezé. E z , rövid 
meggondolás után, uj próbát tön, és rábeszélé, hogy 
egy más paphoz fordulna, kit ugyan a' hir' szárnya 
nem emelt annyira, kinek azonban ismeri jámbor szi-
vét, 's ezt annyival inkább, minthogy neki is lelki tanács-
adója. A' főtiszt engedelmeskedett. — Miután kétségein 
és ellenvetésein kivül, őszintén megvallá azt is, hogy' 
ő mindezen lépéseket csak szórakodás' kedvéért te t -
te, felelt amaz : ,Generalis ur ! mit tehetek én még ah-
hoz, mit már Neuville, és Renaud atyák mondtak ? Hol 
vehetnék én még nyomosabb okokat azoknál, mellye-
ket ön már illy tudósoktól hallott ? Nem, e' részről már 
mit sem lehet tenni. Egy eszköz van még hátra ; mél-
tassa kísérletre.' 'S ezzel megnyitá mellék-szobáját, 
mondván: ,Itt szoktam imádkozni ; imádkozzunk a' Min-
denhatóhoz, hogy ön' elméjét megvilágosítsa, és szivét 
megindítsa. Tegye mindjárt gyónással a' kezdetet ' 
A' generalis különös szemekkel nézett a' papra ! „Milly 
ösztönözés! Én gyónjak? Hova gondol? Hisz' alig hi-
szem az egy Isten' létét ; mint ezt előbbi szavaimból tud-
ja." ,Nem ugy' ! szól a' pap. ,Ön hiszi az Istent, és az 
egész vallást; sőt többet hisz, mint gondolja. Tessék 
csak ezen zsámolyra letérdelni; vessen keresztet,visz-
szaemlékeztetem önt a' ,Confiteor'-ra és együtt imád-
kozom önnel.' — A' férfi nem tudta, mi történik vele. 
Végre vallási kétkedéseinek gyakori ismétlése, sőt hit-
lenségének ismételt bizonyítása, sok bele- és ellenszó-
lás után, magán is elcsudálkozva, engedelmeskedett; és 
a' pap' ismételt kérdéseire, eleintén elég illetlenül, és 
röviden felelt. De ez nem tágított; és sikerült neki 
annyi, 's olly feleleteket nyerni, hogy meghatározhatá 
az időt, mellyben a'harcznok'tévelygései kezdődtek, 's né-
hány kitérésekkel, átment a' rendetlenségeken, mellyek 
tévelyeinek következményei voltak. Észrevétlenül meg-
nyílik a' generalis' szive ; feleletei határozottabbak lőnek; a' 
pap' buzgósága már nem olly visszatetsző ; régen nem 
szólott igy senki hozzá... hangja fokonkint változik, és 
akaratja ellen könyek lopództak szemeibe. — Mihe-
lyest a' pap e' megindulást észrevevé, fölhagyott kér-
déseivel ; átengedte magát buzgóságának,'s bátorító be-
szédet tartott a' megtérőhez ; melly befejezé az t , mit 
tévelyeinek megvallásával megkezdett. — „Atyám"! 
szóla zokogva a' megtért , „ön megtalálta az egyetlen 
utat, melly szivemhez vezet. Én szerencsétlen valék ; 
szivem' vágyai tettek hitetlenné Öntudatom' belsejé-
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ben h o r d o z t a m birómat ; d e nem hallgatók rá. Kicsa-

pongása imat , és vétkeimet senkinek s e m aka r t am föl-

fedezni, h o g y ne legyek kényte len kedvencz bűneimtől 

megválni. Inkább semmit s e m akar tam hinni, mint j á m -

borul élni. — Meg fogja e n g e d n i , hogy holnap ismét 

el jöj jek, é s körülményesen meggyónhassak . Tegyen 

velem, a ' mit akar . " Elhallgatott , és szive ' igaz b á n a -

tában meggyónt . Ez időtől fogva , minden föltét nélkül 

az a j ta tos p a p ' veze tésére biz ta m a g á t , é s boldogul 

halt meg . — N e m az é r t e lme t meggyőző okok' hiánya, 

h a n e m az érzékiekhez t a p a d t sziv' vágyai azok, me ly -

lyek ké tkedőket és hi tet leneket csinálnak. A ' szivet el-

zá ró falaknak kell leomolniok e lőbb , h o g y s e m a' hit' 

igazságai az ér te lemhez fölhassanak. L e g y e n csak a' 

sziv tiszta : ' s az értelem minden ké tkedés nélkül el 

fogja az i g a z s á g o t hinni, mellytől nincs oka többé 

f é l n i . T a k á c s Ignácz. 

V á 1 a s z , 

Dobos János u r n á k , a' ,P ro tes tan t i smus ' köztör ténet i 

f e j l eménye ' körül irt m u n k a ' b í rá la tára . 

(Vege.) 
Mindezek mellett a' biráló által fölhozott periphrasist 

csak a' vétkes tudatlanság, vagy rossz akarat állithatja ki ; 
melly minden erőt, képzelő 's költői összes tehetségetarra 
fordit, az arrai minden alkalmat hé vteljesen megragadva, hogy 
az ős Romát és annak püspökét, a' kath. egység központ-
ját, az egész hierarchiát, minél gyűlöltebbé tehesse. — És 
ezen mesterkélt gyülöltetés, gúnyolódás után, Dobos ur, ne-
vetséges bizakodással, mint gyanúsítást és rágalmat utasít-
ja vissza azon állítást, miszerint mondani merészeltem, 
hogy vannak a'protestánsok közül honunkban is, kik nyilván 
vagy titkon a' ker. hit' positiv alapjainak megsemmisítésééi 
dolgoznak. Boldog Isten ! Valóban szörnyű agyafúrtság, hogy 
legkimélőbben fejezzem ki magamat, kívántatott hozzá, hogy 
Dobos ur ezt elmondhassa; egy olly munkát bírálván, melly-
ben hasonló adatok a' 2 5 6 — 5 8 . lapokon is fölhozatnak. 
Jele, hogy a' munkát, mellyet bírálata alá czipelt, még el 
sem olvasta, vagy.... Igenis, szörnyű agyafúrtság kívánta-
tott hozzá, hogy Dobos ur illy dölyfös visszautasításra ve-
hessen magának szabadságot : miután ő a' ,Protestáns lap' 
hasábjait olvasta ; 's miután ő maga, t. i. Dobos ur, a' már 
idézett helyen kimondá : hogy ,fiatal papjaikban a' keresz-
ténység, a bibliábani jártasság hiányzik, és iskoláik e' ket-
tőt csak negative tenyésztik.' Tehát ő i s , és pedig iskolái-
kat vádolja arról, mit olly fellengős szenvedélylyel vissza-
utasít. Olly szellemű lehetHaubner ur kátéja is , melly mi-
att superintendenssé választatása annyi nehézségekre akadt. 
Jó lesz ez érdemben Dobos urnák megolvasni a',Szombat-
helyi levelek'-et, derék Szenczynktől ; 's tudom fölhagyand 
kihívásával. — Hihető azonban, hogy Dobos ur alaptalan 

v i s s z a u t a s í t á s á t is c s a k azér t te t te , m i s z e r i n t alkalmat n y e r -

jen g u n y - é s rágalomtárából eló'mutatni az , e r e t n e k i t é s 

i s z o n y ú háttáskáját ' , h o g y alkalmat n y e r j e n fö leml í ten i a' 

, h i t n y o m o z ó s zék ' vérre l irt a d a t a i t , ere tnek ir tó , g y á s z o s 

e m l é k e z e t ű k e g y e t l e n k e d é s e i t , m e l l y e k J é z u s ' t i szta e g y -

h á z á n anny i f e k e t e fo l tot é g e t é n e k . ' A z o n b a n illy k i té te le i -

v e l D o b o s ur i s m é t csak az t árulta el, h o g y a' h i t n y o m o z ó 

s z é k ' valódi m i n ő s é g é r ő l a lapos i s m e r e t e n i n c s ; é s h o g y 

f e l e d é a z o k a t , m i k e t a' p r o t e s t á n s főnökök é s követő ik e z 

é r d e m b e n , mint igazán v é r e n g z ő h i t n y o m o z ó k mondot t ak , 

írtak, é s t e t t ek ! P e d i g erre v o n a t k o z ó l a g vajmi sok adatok-

ra bukkanhatot t vo lna csak azon m u n k á b a n is , m e l l y e t bí-

rálata alá v o n c z o l t ; k ü l ö n ö s e n a' 7 2 's 7 3 . lapon. Csak-

h o g y D o b o s ur pók' módjára m é r g e t szí m i n d e n b ő l ; é s e g y 

r é s z t tán maga s e m t e h e t róla ; mert H u g o a S. V i c t o r e 

s z e r i n t : „ t a n t u m d e ver i ta te q u i s q u e p o t e s t v i d e r e , quan-

tum ipse e s t"; é s „ t a n t u m p o s s u m u s , q u a n t u m p o s s e a c c e -

p i m u s . " N e m t e h e t e n n é l f o g v a r ó l a , ha neki a' „ p o t e n t i a 

in te l l ec tus c irca v e r u m " , é s „potent ia a f f e c t u u m circa bo-

n u m " , olly kis adagban lön o s z t á l y r é s z e . Csak e z e n d e f e -

c tusná l f o g v a láthat ő a' k é r d é s b e ve t t k ö n y v b e n , , d é l c z e g , 

s é r t ő m e g v e t é s t , g y ű l ö l s é g e t , ere tnek i tő r é m e k e t , 's a' 

p r o t e s t a n t i s m u s ' árva f e jére h á n y t tüzes sz iporkákat . . . . ' Bi-

z o n y - b i z o n y m o n d o m , m i n d e z e k alaptalan, n e m t e l e n g y a n u -

s i t g a t á s o k , m i n ő k a' munka Írójától l e g t á v o l a b b voltak. 

U g y a n i s ü d v e s c z é l z a t o m a t a' jól fö l fogott e l ő s z ó , a' m u n -

ka' fo ly tában é s v é g é n kitet t s z a v a i m to lmácso l ják . Én csak 

az i gazság iránti t e r m é s z e t e s hajlamnak e n g e d t e m ; me l ly -

nek k i e l é g í t é s e ol ly jól es ik , m i d ő n az i g a z s á g o t azoknak i s 

föltárhatjuk, kik elől az ol ly g o n d o s a n e lrej tet ik . T é n y e -

k e t , t ö b b n y i r e m a g a az e l lenfé l által b e v a l l o t t , mer t az ő 

e m b e r e i n e k m u n k á i b a n f ö l j e g y z e t t t é n y e k e t i r tam m e g i g a z -

mondó lag . IIa i l l yesek ke l l emet lenül hatnak n é m e l l y e k r e , arról 

n e m t e h e t e k ; va lamint arról s e m , ha vannak, k ikre ifj. Pl inius ' 

s zava i t o l ly i gen alkalmazhatni: „ t a n t u s audiendi q u a e f ecer in t 

pudor , q u i b u s nul lus fac iendi , q u a e a u d i r e e r u b e s c u n t " ! — 

L e s z n e k talán az igazság ' e r e j é t eltűrni 's javukra fö lhasználni 

tudók a 'protes tans atyafiak közöt t is, kik t i sz tább e d é n y n y e l já-

rulandanak a' birált munka' o l v a s á s á h o z ; m e r t az e c z e t e s 

e d é n y m i n d e n t m e g e c z e t e s i t . — Je l enben D o b o s ur' átalá-

n o s é s ér te l emné lkü l i gyanús í tása i ra , m i n ő pé ldáu l ,a' m á s 

udvarábai s z e m é t h o r d á s ' , 'stb. n e m ü g y e l v e , f i g y e l e m m e l 

k i s é r e n d e m a' munka' bírálatát , azon e g y óhaj tás t f e j e z v é n 

ki : bár adot t s z a v á n a k ura l e n n e , mi szer in t i g é r é , h o g y 

, s i n e ira e t od io ' fog el 'árni m ű t é t e i é b e n : m i n , legalább 

a' k e z d e t b ő l í té lve , a lapos okunk l ehe t kéte lkedni . V e d e r e m o . 

E d d i g irám v á l a s z o m a t , i l l e tő leg e l l e n é s z r e v é t e l e i m e t , mi-

d ő n D o b o s ur 'b í rá la tának igér t fo lytatása v a g y inkább kez-

de te , a' , P r o t e s t á n s lap' k ö v e t k e z ő , 3 6 - d i k s z á m á b a n meg-

jelent . O l v a s v á n e z t 's a' m e n n y d ö r g ő b e v e z e t é s s e l ö s s z e -

hason l í tván , ö u k é n y t e l e n is a' költő" ama' s z a v a i merü l tek 

föl e m l é k e z e t e m b e n : ,partur iunt montes . . . . ' Mert ím' e z e n 

fo ly ta tásban D o b o s ur n e m anny ira birál, m i n t s z o k o t t han-

g o n majd költői t e h e t s é g é t fitogtatja, majd ho lmi , a' katho-

' l i cusokra n é z v e e l l e n s é g e s s z e l l e m ű , d e m e g n e m n e v e z e t t 
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irók' munkáiból merített ismereteinek tárházából hord elő 
több históriai képtelenségeket; majd némelly kisszerű, ér-
dem- és fontosság nélküli tárgyak ' elmellőzésével vádolgat; 
majd Luther' munkáinak szépitő vázlatába bocsátkozik ; 
majd követelésekkel lép föl, mellyekkel, ha a' munkát kellő fi-
gyelemmel olvassa vala, bizonyára fölhagyand, miután azok-
nak abban megvan felelve. — Mindezt vajmi könnyen ki-
mutathatni az előttem fekvő bírálatból. Igy például költészi 
mesterségét gyakorlá Dobos ur, midőn az általa fölhordott 
pápákat, — kik iránt talán szinte nagyobb kímélettel leen-
dett volna, ha a' tárgyalt munka' 18- és 19-dik lapján, a' 
**) alatt foglaltakat szivlelésre méltatja, -—- a' vajúdó ker. 
egyház előfájdalmai gyanánt tekinti, és megjelenti a' ,csi-
korogva megindult könyvnyomdákat, mellyeknek emeltyűi 
kiforditák sarkaiból a' régi világot; 's ,,a' sarkaiból kiemelt 
régi világ' vasajtója alá szorult sereg"-gel, mint hajdan 
Sámson, fölveteti azt ,vállaira, és fölhordatja „éjjel a' 
héthegyű város' legmagasabb csúcsára", s onnan zúzatja 
vele az ,eretnek fejeket'; és folytatja: ,,a' nép szélzugást 
hallott és fülelni kezdett, honnét jő az és hová vezet"? 
Ekkor ugy mond, ,,a' legrosszabb kiszámításból indultak le 
a' hegytetőről Teczel és mások b o c s ó-engedélyekkel ter-
helten , és szekrényökben vala a' tüzszikra, melly a' gyul-
anyagba röpülvén, légbe röpité a' régi egyház' védfalá-
nak egyik kerek-bástyáját, és utána omlott a' bástya' nyu-
goti oldalának nagy része," 'stb. Ugyan honnét merítette 
Dobos ur ezen, szerinte történetből vont periphrasist ? Itt, 
valamint a' periphrasis' többi részleteinél i s , bizonyára 
visiója volt Dobos urnák, és terhes álmai' elbeszélésével 
akará az olvasó közönséget is mulatni. — Vannak kitételei 
tovább, mellyeket a' katholicusokra nézve ellenséges szel-
lemű, pártszinezeti részrehajlással közlő irók' munkáiból 
szedhetett össze; de azon dicső kútfőket, szerencsétlensé-
günkre , nem nevezi meg: és igy bocsánat, ha gyanitni me-
részeljük, miszerint talán maga Dobos ur vonta ki azokat 
a' gyanúsítások és költeményezések' iszonyú háttáskájából. 
Illyenek : ,a' keresztháborui és szerzetesjárási kábulások, 
Roma' csalásai, a' hussitákkali egyezkedés' elsikkasztása, 
X. Leo pápának a' bucsupénzeni osztozása Albert érsékkel 
ós nővérével,' (ugyan mennyit kapott egy-egy?) Ilutten-
és Sickingennek panegyrise, melly által különösen Ilutten-
re olly szép álarcz vonatik; de mellyet már róla mások 
régen lerántottak. — Ugy látszikDobos ur, az egyéni csal-
hatatlanságot, melly a' protestantismusnak alapelve, — 
és ezt talán alaposan nevezhetni ,az elvek' legképteleneb-
bikének,' átviszi a' történeti térre, 's csak azt tartja igaznak, 
mit neki ollyanul elfogadni tetszik. — Luther'egy-két mun-
káját ismerteti Dobos ur ; mi végre ? ő legjobban tudja ; mert 
hiszen, Luthernek általam,a' 3-dik §.-ban érintett vallási 
rendszere nem egyedül azokból van kivéve, hanem összes 
irataiból ; 's igy kár volt azok' szépitő vázlatával magát fá-
rasztania ; valamint kár volt azon szép logicára mutató kér-
dést is tennie: ,vájjon, nem volt-e szükség a' XVI. szá-
zadban az egyházi reformra? és ha volt, nem mulhatlan 
szüksége volt-e a' kornak Lutherre ?' Bizony szép logica ; 

ehhez ugy hiszem nem kell commentár. — Vádolgat azu-
tán némi csekélyes tárgyak' mellőzésével, elhagyásával ; 
például, hogy a' ,Legt ein, Legt ein'! szavakat elhallgattam; 
valamint azt is, hogy: Cajetán pápai követ megirtózott ama' 
szikrázó szemű fenevadtól, (l)obos ur Luthert érti alatta;) 
hogy Eck Lipcsében, ,koszorúzott fejjel lovagolt föl 's alá, 
nagy kanállal evett, mig Luther csak áldomás-poharat nyert'; 
hogy Luther hallgatást ígért, ha ellenei hallgatnak, stb. Bi-
zony vétkesithető elhagyások (? l). Tehát Dobos ur és felei 
illyesmikben gyönyörködnek? és illyesekelhagyását vétkül 
rójják föl? Na, de nem csuda; mert illyesmikhez szoktat-
vák; miután az általuk irt, és olvasott munkákban hasonló 
nagyszerű események gondosan fölhozatnak ; például : Eck-
nek a' Teutleben által följegyzett lármája, furfangossága, a' 
pápa' trónja előtti lamentója, talán még földhez-verései is ; 
vagy p. o. hány levelet kapott Luther a' fejedelmektől; há-
nyat irt azoknak ; kik vitték a' levelet (ha jól emlékezem, 
Schürf Jeromos is volt levélhordó); miképen mentek be 
Lipcsébe vitatkozni Luther és Eck, ki ült az első kocsiban; 
ki a' második- és harmadikban, hány fegyveres tanuló ki-
sérte ; hogy Karolostadius' kocsijának kereke, a' paulinusok' 
temploma előtt eltört, 's ő kegyelme abból, minden sére-
lem nélkül, kifordult : a' mi baljóslatul vétetett ; hogy a' 
,Jövel Sz.-Lélek ur Isten' elmondása után ebédre mentek 
György szász herczeghez, ki is Ecknek egy szarvast, Ka-
rolostadiusnak egy őzet küldött (mit küldött légyen Lu-
thernek , arról a' krónika hallgat) ; hogy Wormsbani má-
sodik kihallgattatása után, a' braunschweigi herczeg Lu-
thernek frisitő italul egy ezüst kanna finom sert küldött, 
mellyből olly behatólag ivott a' herczeg' egészségére 'stb. 
(Mint mindezek a legépületesb terjedelmességgel meg 
vannak irva a' ,Prot. lap' 1844-diki 2-dik, és 1 8 4 3 
diki 15-dik 'stb. számaiban.) Már hogy hasonlókkal nem 
kedveskedtem, az igaz ; és ezért bocsánatot kérek Do-
bos úrtól és társaitól. Valóban illyenek' fölhordására ked-
vem nem volt; de czélom sem vala; miután a' protestan-
tismus köztörténeti fejleményének rövid, azonban lényeges 
vázlatát szándékoztam közrebocsátni. — Végül Dobos ur 
még követelésekkel is lép föl ; minőket aligha teendett vol-
na , ha a' munkát figyelemmel olvassa és átvisgálja. Igy 
például ő X. Leónak és Luthernek bővebb és hü jellemzé-
sét kiváná; ezt megtalálja, ha a' 6- és 21-dik $.-okat ol-
vassa; azután nincs-e eléggé ,megróva Teczel és a bocso-
engedélyekkeli és más egyéb visszaélés' a' 3-, 4-, 5-, és 
1 4 1 - , 143-dik lapokon? Nincs-e kitéve Luthernek Romá-
ba idéztetése és meg nem jelenése a' 6-dik lapon ? Valóban 
pirulhat Dobos ur, hogy munkát bírál, mellyet el sem olvasott, 
vagy legalább figyelemmel nem olvasott. — Ám folytassa 
illy módon kezdett bírálatát lapról-lapra ballagva : én tovább 
nem követem ; az eddig előterjesztettek szerint követésre 
méltónak nem tartom: hisz' amúgy is, ha a' kezdemény szerint 
halad, bírálata jó formán egy éven át eltart. Tehát csak ferdít-
sen, gyanúsítson, hetvenkedjék kénye-kedve szerint; töltse 
illyekkel kedvét, és töltse háboritlanul a' protestáns lap' türel-
mes hasábjait; dicséretét nem várom, mert Tacitus-kénf ,pes-
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simum iniraicorum genus laudantes': de mégis az egyre ké-
rem, olvassa figyelmesebben a' munkát; 's miután maga is 
elismeré, hogy abban van jó is, igaz is, tehát mütételeinél, 
keresztény létére, emlékezzék meg a' pogány Ilorácz'ama 
szavairól : ,ubi plura nitent in carmine, non ego paucis of-
fendar maculis, quas humana parum cavit natura.' Egyéb-
iránt legyen meggyó'zó'dve szándékom' tisztaságáról, melly 
mindenben vezérem, 's mellyet Isten' kegyelmével minden-
kor tisztán megó'rizni igyekszem. És most Isten velünk ! 
Veszprémben, sept. 8-dikán, 1 8 4 7 . Udvardy Ignácz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
(Temetési gyászünnepély Esztergomban.Vége.) Mindnyájok' 

arczán olvasható volt a' fájdalom, melly a' nagy csapás' kinos 
érzete miatt, a' nagy tömeg' minden eszmélni képes jobbjai-
val közös volt. Az absolutiok' végeztével megindult a' gyász-
menet, elviendó' az Urnák templomából a' sz ive szerinti , 
áldott emlékű főpap' földi maradványát: melly a' templo-
mon kivül, az ott készen álló gyászkocsira tétetett. Leg-
elői egy áldozópap a' Megváltó keresztjét vitte ; utána két 
lovas, vármegyei huszár, czimerekkel. Ezeket követék sza-
kadatlan, és előre kitűzött sorozatban, az érseki búsongó 
jobbágyok; a' kőmivesek, kőfaragók, ácsok, palléraik- és 
mestereikkel ; a' vadászok, várbel i , uradalmi hajdúk , 's a' 
többi szolgák párosan ; a' sz.-tamási, és érsekvárosi czéhek, 
a' birák és esküttek ; a' kir. városi polgári katonaság ; ne-
mes czéhek, és polgárság; érseki gránátos polgárság' fél-
százada; az udvari cselédek, tisztek; uradalmi t isztség; a' 
ns királyi városi tanács; a csász. kir. katonai tiszti kar, 
karjokon fátyolt viselve ; a' tek. vármegye' tiszti kara, és 
rendei , s vidéki vendég urak ; a' szerzetes rendek, pap-
ság , legtöbbnyire karingben, fekete stólákkal ; a' choralis-
ták, és segéd zenészek; a' főkáptalan és egyéb egyházi 
méltóságok.... Ezeket nyomban követte a' szertartást vég-
ző papság; a' fönemlitettpüspök urak, mindannyian infulá-
val, és pluvialékkal : hozzájok járulva még a mélt. pontifi-
cans' oldala mellett, mélt. P o g á n y Béla posoni , és Far-
k a s Ferencz fejérvári nagyprépost urak is. Ezek után a' 
gyászkocsi: melly körül 8 plébános, a' lefüggött vörös zsi-
nórokat tartva; 1 2 uradalmi tiszt, fáklyákkal és czimerek-
kel ; mellettök a' vármegye' hajdúi kivont karddal.... A' 
gyászkocsit követték az udvari papok, és a' boldogultnak 
rokonai legmélyebb gyászban ; köztük az elhunytnak élő 
testvérhúga, és nevének viselője K o p á c s y Józse fő nagy-
sága, a' kir. tábla' köztiszteletü ülnöke, 'stb. Utánuk az ér-
seki polgári gránátosok' félszázada, a' nép, s legvégül az 
udvari kocsik. — Fele-utig minden a' legszebb renddel, 's 
illy nagy halott' temetéséhez illő csend- és komolysággal 
ment ; majd a' papság' szomorú ,Miserere'-je, majd a' ze-

nészek' gyászindulója vegyülvén a' csendbe ; de félúton az 
ügyetlenül készített gyászkocsi eltört,'s a' koporsót le kel-
lett róla venni. Természetes, hogy a' rend némileg fölbom-
lott ; de kipótolá e' hiányt a' világiak és egyháziak' verseny-
g é s e ; mindegyik rész egyedül akarván a' nagy halottat 
nyughelyére vinni : mig abban lön állapodás, hogy fölvált-
va vigyék; megosztva még a' cserét az uradalmi tisztség-
gel is. Kitűnő volt a' megye' derék első alispánjának buz-
galma, tiszttársainak fölhívásában, 's maga volt e lső , ki a' 
drága halott' testét emelte. A' jelenvolt veszprémi papság-
nak is jutott szerencse egykori atyjokat vihetni , 's lerov-
hatni, bárha csak illy parányi mértékben i s , eléggé soha 
le nem rovható tartozásukat ,Kopácsy' i r á n t . — A ' sírbolt' 
első kapujánál, melly fekete posztóval volt bevonva, ke-
reszttel és halálfó'vel jelelve, ismét beszenteltetett a test, 
s midőn ennek végeztével a' szomorú ének megzendült: 

,Elmegyek a sirba, sötét gyászos boltba'! hangos zokogás 
tört ki. A' sírboltban utolszor is beszenteltetett; 's betéte-
tett nyughelyére ; 's azonnal berakatott az üreg.... 'S mi, 
mintha a' kalapács' ütései szivünket zúznák, kinos fájda-
lommal váltunk meg a' helytől, melly azt, a' mi ,Kopácsy'-
ban földi volt, a' föltámadás' nagy napjáig zárva tartandja. 
Mi itt nem láttunk szemet , melly nem könyezett. Áldott 
hamvak, Isten veletek ! Az Ur' szent angyalai őrködjenek 
nyugalmatok fölött; mig az Isten' fia' szavának hallatára, 
kikeltek e' sírboltból, 's újra, és válhatlanul egyesültök a' 
nagy lélekkel ; melly, mint hiszszük, elvette már a' pászto-
rok' fejedelmétől a' hervadatlan bérkoszorut. Az exequiák 
october' 2 6 - és 27-dik napjain fognak tartatni ; melly al-
kalommal, mint hallók, latinul mélt. D e á k y Zsigmond, cz. 
püspök, magyarul főtiszt. S z a 1 a y Imre veszprémi kanonok 
ur örökitendik, egyházi gyászbeszédeik által Kopácsy' ér-
demeit. Szabó Imre, m. k. egyetemi hitszónok és tanár. 

H i r f ü z é r . 
D i e s t e r w e g , a' pár év előtt támadt Pestalozzi-

furornak egyik legfőbb oka 's indítója, nagy fontosságú hi-
vatalától , a' berlini tanitóképző-intézet' igazgatóságától, 
mint ezt a' hírlapok már régebben rebesgették, csakugyan 
elmozdittatott. Aug. 4-dikén kapta meg a' status-szolgálat-
bóli elbocsáttatása felől tanúskodó iratot ; 's már utóda is ki 
vagyon nevezve, M e r g e t; egykor al tanitó Diesterweg alatt, 
's legutóbb a' városi iskolák' igazgatója; „ki magát hir sze-
rint," mikép az ,Allg. Zeit.' irja, „főleg positivabb egyhá-
zias érzelmeinél fogva különbözteti meg elődjétől." 

Legújabb számítás szerint Roma' városának lakosai, 
mult évi dec. 31-dikén, 3 7 , 2 5 5 családot képezve, mind-
össze 1 8 0 , 0 0 6 egyénből álltak; kik közül 1 8 , 6 5 0 külho-
ni, egyébiránt Romában lakó, idegen volt. A' főpapok' ( 3 3 
bibornok, 2 0 érsek és püspök, 1 2 4 praelatus) száma 1 7 7 -
re, a' világi papságé 1 7 3 8 - r a , szerzeteseké 2 4 8 8 - r a , apá-
czáké 1 7 4 3 - r a tétetett. (A. Z.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM : Szeretetszózatok egy papi pályát kezdőhez. 
VIII. IX. Vezerle Gáspár. — Egyházi tudósítások. 

Szereletszózatok egy papi pályát kezdőhez. 
vm. 

Kedves öcsém ! „Az asszonytól született ember 
rövid ideig élvén, sok nyavalákkal eltelik ; ki, mint a' 
virág kinyilik , és elnyomatik, 's elfut, mint az árnyék, 
és soha azon állapotban nem marad ; " igy irja le ke-
vés, de sokat jelentő szavakban, a' sanyargatott, de 
béketűrő Jób , az emberi élet változékonyságát ; (Jób. 
1 4 , 1.) 's hogy mennyire igaza van a' jámbor patri-
archának, azt, tapasztalásból okulva, mi is jól tudjuk. 
Sírással kezdjük éltünket; fáradság, nyavalák és fájdal-
mak közt folytatjuk azt; 's kin és gyötrelmek' sulyja 
alatt fejezzük be. Pedig ez nem csak testére nézve szo-
morú sorsa az emberi létnek ; hanem ezen kivül még 
lelke is állandó veszélyben forog a' bün' kegyetlen ural-
ma alatt. Alig nyer létet az ember anyja 'méhében, s 
máris a' legelső pillanatban, az ős atyánktól öröklött bün' 
bélyege üttetik lelkére; 's ezzel megjelelve lép ki a' 
világ' térére : később pedig, és élte' minden napjaiban, 
hányszor fertőztettetik meg lelke a' különnemü vét-
kek' undokságaival? kiki magáról tudhatja. És íme ! ezen 
veszedelmes, és lelket gyilkoló rossztól, a 'bűntől meg-
szabadítani, annak szennyétől az emberi lelket meg-
tisztítani, jutott dicső sorsul az egyházi férfiaknak ; ők 
választatván ki különösben az Ur' titkainak sáfárivá. Az-
ért alig pillantja meg a' csecsemős a' napnak első vi-
lágát, azonnal karjára veszi ót a'keresztény religio;az 
Ur' házába vezeti; 's olt a' szent keresztség' csuda-
erejű fürdőjében megmosván az e' végre elválasztott 
egyházi férfi, a' pap, megtisztítja lelkét az eredendő 
bűn' mocskától, ártatlanságba öltözteti, 's az Isten' ked-
veltjévé avatja. De mivel a' bün állal már egyszer 
meggyengített emberi természet hajlandóbb a' rossz-
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ra, hogy sem a' jóra, csak hamar az elbízott értelem' 
fejlődésével 's az indulatok' ébredésével, a' tilos dolgok 
utáni vágy is föléled kebelében ; melly tettekre is ki-
tör, és az isteni parancsok ellen vakmerően szegülvén, 
megfertőzteti lelkét a' bűnök' undokságával. Ekképen 
az Ur' ellenségévé teszi magát, örök veszedelmére. De 
itt is őrködik mellette a' jótevő keresztény religio ; el-
vezeti őt ismét az Ur' házába; megmutatja neki azon 
itélőszéket, hova kell neki, bűneiről vádolva magát, 
járulnia, ha azok' bocsánatát óhajtja megnyerni. 'S ime 
ott ismét az egyházi férfi, az Ur' fölkentje működik 
körülötte ; örömmel gyakorolván Krisztus Jézustól nvert 
hatalmát, a' bűnök' megbocsátásában. — De még itt 
sem nyugszik meg a' jó papnak, a 'bűnösök' javí tása és 
boldogítása körüli buzgalma; nem is elégszik meg vele, 
hogy az embert élte'kezdetén ugy, valamint annak dere -
kán oltalmába fogadván, a' halált szülő bün' mérges nyilai 
ellen halhatatlan lelkét védi és biztosítja : hanem kiterjed 
gondja oda is, hogy a' lelki vigasztalásokban meg ne fo-
gyatkozzék a' bűnös, midőn éltének perczei meg lévén 
számítva, a' halál' tartományának szélén áll, honnan 
egyetlen lépés van csak az örökkévalóságig. — És ime! 
itt, és ekkor van a' jó papnak legdicsőbb, de legter-
hesebb foglalatossága : a' beteget béketűrésre, Isten-
beni bizodalomra, igaz töredelinességre, az Ur' akarat-
jáni tökéletes megnyugvásra, bűneinek őszinte beval-
lására birni; a' végső küzdésben gyámolítani, szivébe 
hitet, reményt és szeretetet csepegtetni, ingadozó bi-
zodalmát rendíthetetlenné tenni, vagy épen a' kárho-
zatos kétségbeeséstől megóvni. Szóval : a' halál' köze-
lítésénél , őrangyal a' jó pap a' beteg' ágya mellett ; 
ki bűnbocsátói hatalmával biztosítja az idegen földre 
vándorlónak útját, 's az angyalok' eledelével megelé-
gíti lelkét : hogy ez az éhség miatt el ne csüggedjen. 
Az utolsó-kenet' szentsége állal győzhetetlen paizszsal 
övezi őt föl hatalmas ellenei ellen, és buzgó ajánló imái-
val kiséri azon boldog, örök nyugalomba, hol nincs 
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többé idő, hanem csak örökkévalóság; hol nincs testi 
nyomor é s nyavala : mert örök boldogság uralkodik ; 
nincs bün, de árnyéka sincs a' gonoszságnak : mert azt a' 
legtisztább isteni szeretet eltávolítja. 'S a' melly pap 
illy kész segédkezeket nyújt az ember' örök boldog-
ságának megszerzésében születésekor, élte' egész fo-
lyamán át, 's halála' óráján : nem örülhet-e öntudata' 
jó bizonyságtételében ; nem méltó-e az emberiség' há-
lájára ? 'S ime ! itt nyilik egy tágas mező, hogy iránta 
veled őszinte nézeteimet közöljem; csak te fogadd azo-
kat rokon kebellel. 

Tapasztalt dolog, majd minden rangú és korú 
emberekre nézve, csekély kivétellel, hogy éltök' vég-
perczeiben a' közelgő halál' sejtelmei közt bátorító jó-
tévőjöket a' religioban és annak szolgáiban szokták ke-
resni; még pedig nem csak azok, kik egész éltökben 
hiven ragaszkodtak az isteni religiohoz ; de azok is, 
kik éltök' vidám napjaiban, a ' hit' szavaira siketek va-
lának, kik a' vallás' szolgáinak személye iránt kitűnő 
idegenséggel, vagy talán hideg megvetéssel is viseltet-
tek. — Midőn tehát arról értesittetel, hogy beteg va-
laki az illetők közül, vagy ha a' beteghez annak kíván-
sága szerint meg is hivattatol : semmit se késsél annak 
betegágyánál megjelenni ; megemlékezvén, hogy akkor 
teheted neki a' leghasznosb szolgálatot, midőn a' ha-
lál' félelmei ostromolják ; akkor bírhatod leghathatósban 
üdvességének eszközlésére, midőn maga is kivánja és 
kéri hivatalos megjelenésedet. Siess tehát a' halál' veszé-
lyében forgónak segítségére, vigasztalására ; hogy jó har-
czot harczolván, a' hit'erős paizsával, a'győzedelmesen 
harczolók'borostyánára érdemesittessék.Azért eleve kérd 
a' minden vigasztalás' Istenének kegyelmét, hogy gyá-
molitsa készségedet e' szent foglalatosságodban, 's illesse 
malasztjával a' betegnek lelkét: hogy az igaz töredelmes-
ségre buzduljon, a' hitben, reménység- és szeretetben áll-
hatatosan mind végig megmaradjon, 's a' béketürésnek 
lelke benne meg ne fogyatkozzék. 'S illy lelki fölemel-
kedések közt, az örök életre tápláló mennyei man-
nával, az Ur' valóságos szent testével, 's a ' meg-
szentelt olajjal ellátva, járulj komoly- és ajtatosságot 
tüntető léptekkel, a' beteg' ágyához : békeséget hirdet-
ve mindenek előtt neki, azÜdvezitőnek azon parancsa 
szerint : „Valamelly házba bementek, először azt mond-
játok : békeség e' háznak." (Luk. 1 0 , 5.) Mivel ,a' 
békeség az elmének vidorsága, a' lélek' nyugodalma, 
sziv' együgyüsége, a' szeretet' legszentebb kap-
csa'; ugy mond sz. Ágoston atya, (De verbis Apóst.) 

Azért ,a' valódi igaz békeségnél sem kellemesebbet 
hallani, sem gyönyörüségesbet óhajtani, sem hasz-
nosbat birni, a ' halandónak ez életben nem lehet.' (De 
Civit. Dei.) Minthogy pedig a' belső, igazi békeséget 
egyedül a' lelkismeret' jó bizonyságtétele által lehet 
megszerezni ; „mert nincs békeségök az istentelenek-
nek" (isai. 4 8 , 2 2 . ) : légy azon minden igyekezettel, 
hogy azt az igaz és töredelmes bűnbánat által szerezze 
meg magának a' beteg ; meggyőzvén őt a' penitencziá-
nak, az örök üdvességre hathatós és elkerülhetetlenül 
szükséges voltáról. Készítsd el őt annak üdves vég-
bevitelére; fölujitván emlékezetében a' szükséges kel-
lékeket, legyőzvén a' netalán keletkezett előítéleteket, 
elűzvén szivéből a' rettegésnek komor fellegeit, vagy 
épen a' kétségbeesésnek kárhozatos előzményét : hogy 
igy tökéletes keresztényi bánatra gyuladván kebele, 
's magát bűneiről igazán vádolván, töredelmessége 
Isten előtt kedves, és igy rá nézve üdves légyen. Mit 
megnyervén, adj hálát a' beteggel együtt a' jó Isten-
nek azon irgalmáért, mellyet méltatlan bűnös szolgá-
jával közölni méltóztatott; szivét a'töredelmességrelá-
gyítván, elkövetett bűneit irgalmasan megbocsátván, és 
őt atyailag kedveltjei közé számítván. Ezután mély imá-
dás közt részesítsd a' bűnbánó, töredelmes, megigazult 
beteget az ur Jézus' valóságos szent testében ; mint az 
örök életre tápláló mennyei eledelben : azon szeretet-
teljes imafohászszal, hogy ,az, őrizze meg és vezérelje 
őt a' boldog, örök életre'; fölélesztvén még egyszer szi-
vében a' hit-, remény- és szeretet-, isteni jóságoknak for-
ró indulatit. 

Eszközölvén ekképen a' beteg' belső békeségét, 
légy raj ta , hogy lelki erejében meg ne fogyatkozzék ; 
sőt abban erősbüljön is a' közelgető halál' harczára. 
Mert elválni a' világtól, melly kecsegtető javaival, még 
a' legnyomorultabbnak is hízelkedni szokott, elszakadni 
a' kedvesektől, kik az élet' lefolyt napjait, habár sok-
szor keserűk valának is azok, fűszerezték, elhagyni a' 
gazdag örökséget, vagy arczverejtékkel szerzett cse-
kély gyűjteményt is : — ezek azok, mik egyenlő ag-
gálylyal szokták háboritni a' halál' tartománya felé ve-
zető kapu- 's ösvénynél álló beteg halandót. Legyőzni 
a' lélek' halálos ellenségét, a' ravasz kígyót, ki főleg 
a' végperczben eregeti halált okozó mérges fullánkjait, 
hogy azok ne ártsanak ; visszautasitni veszedelmes 
csábjait, hogy azok kelepczébe ne ejtsék ; ellenszegül-
ni erőszakoskodásainak, hogy rajta ne diadalmaskod-
janak : — ezek azok, mik harczias erőt igényelnek 
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a ' beteg' részéről. S' mi adja meg mindezeket neki? 
Csupán csak az Isten' szent kegyelme, melly vele kö-
zöltetik az utolsó-kenet' szentségében; mellyet maga 
Krisztus Jézus szerzett és rendelt anyaszentegyházá-
b a n , a' szentelt olajjali megkenés és a' hitből való 
imádság által. Azért sz. Jakab apostol is azt mondja: 
„ha beteg valaki közületek, vezesse be az egyházi 
szolgákat, és imádkozzanak értté; megkenvén őt olaj-
jal az Ur' nevében; és a' hitből való imádság meg-
szabadítja a' beteget" (a' kísértetektől és szorongatá-
soktól); ,,'s megkönyebbiti őtet az Ur", (ha tudnillik ez üd-
vességére leend,) „és ha bűnökben lészen, megbocsát-
tatnak neki." (Jak. 5, 1 4 . 1 5 . ) Illy b ő , és üdves 
hasznai lévén az utolsó-kenet'szentségének, el ne mu-
laszd a' beteget azokra emlékeztetni; őt annak méltó 
fölvételére előkészitni, 's legyőzni benne azon balvé-
leményeket, mellyek azon üdves szentségre nézve ne-
talán agyában fölmerültek ; és vigyázz, hogy annak ki-
szolgálásában az illedelmet meg ne sértsd, és a' buz-
góságot ne nélkülözd; hanem egész működésedben olly 
ajtatosságot nyilváníts, minőt a' szentség' méltósága 
igényel: hogy látván mind a' beteg, mind a' körül-
állók szerény magad' viseletét, épüljenek, „és dicsőít-
sék az Atyát, ki mennyekben van. " (Mát. 5 , 1 6 . ) 

IX. 
Kedves öcsém ! A' keresztény religio' isteni ala-

pitója Krisztus Jézus, az üdvesség' hathatós eszközeit vé-
getlen bölcsesége és szeretete szerint megalapítván, 's 
anyaszentegyházának gondviselése alá bízván, azok' 
egyikéül a' házasságot is kijelelte, azt a' szentség' mél-
tóságára magasítván. Jól tudta ugyanis az isteni böl-
cseségü alapító, hogy valamint átalán az egész emberi 
nemzet-, ugy anyaszentegyházának anyagi gyarapodása 
is csak törvényszerű házas személyek által eszközöl-
tethetik szabadon és igazságban ; nem különben szel-
lemi ohajtott növekedése is a' törvényes házasságnak 
lehet édes gyümölcse. Azért a' házasságot, mellyet a' 
Teremtő már kezdetben áldásával követett, a' szent-
ségi méltóságra magasztalá föl; különös kegyelmeket 
kötvén hozzá, a' házasok' megszentelésére ; s vala-
mint minden szentségek' rendes kiszolgáltatására az ál-
tala kiválasztott egyházi férfiakat küldötte ; ugy azt 
akará, hogy a' házasság is, mint szentség, általuk ke-
zeltessék , a' megszentelő malasztbani részesülésre. 
Azért sz. Pál apostol is ,szentség'-nek, még pedig 
,nagy szentség'-nek nevezi a' házasságot; (Ephes. 5 , 
3 2 . ) jelentvén ezzel, hogy általa nagy isteni kegyel-

mek közöltetnek a' házasokkal. — 'S épen ez oka, 
hogy nagy lelki előkészületek is kívántatnak tőlök. Ily— 
lyen előkészület : a' komoly megfontolás, mellynek a' 
házasságot megelőzni kerülhetlenül szükséges. Mert a ' 
ki könnyelmüleg köti e' szövetséget, ki nem a' józan ' s 
vallásos értelem' javallatit követi, hanem a' kebelben 
hirtelen fölforrott vak indulatoknak hódol ; ki csak a ' 
jelent latolgatja, 's a' jövendőnek mérlegét ismerni nem 
akarja ; kit csak a' külső báj, vagy a' földi érték' vil-
logó csábja mámorít el a' választásban ; ki a' keresz-
tény erényeket soha sem keresi, sem azokat meg nem 
kivánja a' választandó házastársban : az a' házasságot 
nem tekinti ugy, mint szentséget, sem nem gondol az 
Isten' megszentelő malasztjával, melly abban közölte-
tik. Illyen előkészület tovább: mindenkor szem előtt t a r -
tani a' házasság' föloldhatatlanságát ; mellyet mind a' 
szentség' méltósága, mind a' kötött szövetség' lénye-
ge legnagyobb mértékben igényelnek; 's mellynek ál-
landóságát a' lelkismeret is követeli, a' józan ész is 
helyben hagyva ajánlja. Azért ki vakon rohan a' házas-
sági szövetségre ; ki mit sem ügyel r á , hogy könnyű 
a' szerződést megkötni, de nehéz, sőt töbnyire nem is 
lehetséges azt fölbontani ; ki a' meggondolatlan házas-
sági szövetség által egész jövendőjét koczkáztatja 's 
minden remélhetett boldogságát könnyelmüleg föláldoz-
za : arra nézve nem csuda, ha ő a' házasság' jótékonysá-
gát vagy épen n e m , vagy csak kis ideig és parányi 
mértékben élvezi. Illyen előkészület: a' lélek'tisztasá-
ga ; melly a' szentségbeni üdves részesülésnek egye-
düli igaz alapja. ,Mert ha a' malaszt, melly a' házas-
ság' szentségében közöltetik, legtisztább lelki balzsam: 
az edénynek is, mellybe az öntetik, azaz : a' léleknek, 
tisztának kell lennie', ugy mond sz. Bernárd atya. (Serm. 
5 4 . super Cantic.) Azért, ki a' lélek' tisztaságával mit 
sem gondolva, sőt a' bűnök'szennyével undokul meg-
fertőztetett lélekkel járul a' házasság' szentségének föl-
vételéhez; ki a' lelket érdeklő isteni kegyelemre nem 
is számolva, csak a' test' ösztöneinek kielégítése után 
kapkod telhetetlen vágygyal: az csak testét szereti; 
de lelkét nem becsüli; csak a' múlékony dolgokban 
gyönyörködik, de az elenyészhetetlenekről nem gondol-
kodik. Miért azután nem csuda, ha a' házasság szent-
ségében méltatlanul részesülvén, a' megszentelő ma-
laszt lelkében nem munkálkodik üdves foganattal. És 
ki segíthet itt a' lelki bajon ? Ki pótolhatja ki a' vesze-
delmes hiányt? Ki eszközölheti a szükséges előkészü-
leteket, a' szentség' rendeltetési foganatját, a' házas-
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ság' boldog következéseit? A' lelkipásztor, a' hivata-
lában buzgón és erélyesen eljáró egyházi férfi. 'S mi 
által eszközölheti ? Alapos oktatás, bölcs tanácsadás, és 
óvatos figyelmeztetés által. 

Igenis, szükséges, hogy a' házasulandók, ,alapos 
oktatást' vegyenek a' hit, és erkölcs' tudományában; mert 
csalhatatlanul igaz, hogy a' religionak üdves hatását, 
mind a' jelen, mind a' jövendő életre, csak ugy is-
merheti meg az ember, és csak akkor tudja méltányol-
va becsülni, ha a' hit' boldogító czikkeit jól fölfogva, 's 
azok' nyomosságát belátva, nem csak elfogadására kész-
nek mutatkozik, de élte' működéseit is azok szerint ren-
dezi; 's ha az erkölcstudományban is, mellyből me-
rítheti minden kötelességeinek bő ismeretét, alapos föl-
világosítást szerezni törekszik. Ki adhat pedig mind-
ezekben gyökeresb oktatást a' házasulandóknak, mint 
a' lelkipásztor, a' pap; kinek legfőbb tanulmánya, legalább 
annak kell, hivatásánál fogva, a 'h i t és erkölcs'iker-czik-
keinek lenni? Állj ki tehát itta 'tanítói térre bölcseséggel, 
buzgósággal, és szeretettel fölövezve. Fejtegesd a' hit-, és 
erkölcstan' czikkeit magasztos, de értelmes, és győző sza-
vakban. Erősítsd és védd azok' igazságát lelkesen, okokkal. 
Győzd le a' netalán előgörditett ellenvetéseket mérsé-
kelt kifejezésekkel. Hogy igy a' hit- és erkölcstudo-
mányban a' házasulandókat megerősítvén, azokban áll-
hatatosan megmaradjanak. Főleg pedig ez alkalommal 
fejtsd meg nekik a' házasság' szentségének mivoltát, 
föloldhatatlanságát, 's a' megszentelő isteni malasztnak, 
melly abban közöltetik, hathatósságát ; mellyek illő elő-
készületet igényelnek tőlök. Tápláld őket jó tanácsosai, 
mellyre vajmi nagy szükségök van a' házas életben 
keletkező sok, és különnemű viszonyok' tekintetéből. 
Alig képzelhető olly boldog házasság, mellynek kezelő 
örömei állandóságban mutatkoznának ; alig olly házas-
sági szövetség, mellynek kedves rózsalánczát a' kelle-
metlenségek' kíméletlen tüskéi meg ne szaggatnák. 'S 
honnan erednek azok többnyire ? Vagy szándékos rosz-
szaságból, vagy emberi gyarlóságból ; de akármilly 
kútfőből származzanak is, romlást idéznek elő a' há -
zassági életben.... E ' keletkező mirigy ellen kell tehát 
előlegesen a' házasulandókat jó tanácsadásokkal meg-
óvnod; okosságra tanítván, és béketűrésre készítvén 
el őket. Okosságra tanitván, melly azt kívánja, hogy 
a botlásokat, kicsapongásokat, vétkes elvetemüléseket 
a' szeretet' hangján jóvá tenni igyekezzenek ; biztosabb 
sikert ígérvén ez a' durva kifakadásoknál, avagy in-
gerlő szemrehányásoknál. Béketűrésre készítvén, melly 

azt követeli, hogy az emberi közös gyarlóságról meg-
emlékezvén, az ebből eredő tévedéseket békével tűr-
jék , 's egymás közt szeretettel kiegyenlitsék ; mert a' 
házassági szövetségben a' béketűrés azon nyomaték, 
melly a' jóllét' mérlegében az egyensúlyt megtartani 
egyedül képes. Utald őket kötelességeik' hü teljesítésé-
re ovatos figyelmeztetéssel. Minden házaspárok áta-
lán véve, hármas helyezeti szempontból tekinthetők, 
állapotjok' érdekesb körében ; ugy mint családfők, 
házastársak, és szülék; 's mind a' három tekintetben 
különös kötelességeik vannak; mellyeket nem csak tud-
ni, de szentül teljesíteni is lelkismeretesen tartoznak. 
Mint családfőknek, a' házi rendet igazgatni, föntartani, 
a' szükségesek' megszerzésében mérsékelt szorgalmat 
kifejteni, a' megszerzetteket helyes takarékossággal 
használni, a' ház' minden tagjainak, ugy szellemi, mint 
anyagi jó voltukat előmozditni mulliatlan kötelességök. 
Mint házastársaknak a' kölcsönös szeretetet, szakadat-
lan egyetértést, boldogító hűséget állandóan föntartani, 
jó vagy bal sorsban egyenlő részvéttel osztozni, a' 
terhek' viseletében közösen fáradni, egymás' fogyatko-
zásaiban az emberi gyarlóságról megemlékezvén, azo-
kat szeretettel egyengetni, 's minden kellemetlensége-
ket, mellyek a' házasság' édes perczeit csak távolról 
is megkeseríthetnék, eltávolitni, legszükségesb köteles-
ségök. Mint szüléknek, magzataikra fölügyelni, testi szük-
ségeikről is gondoskodni, de főleg lelki mivelésök-
re minden tehetségűket fölhasználni, legelső és leg-
főbb kötelességüknek ismerjék, 's ezt hiven teljesít-
sék. Mindezeket pedig hathatós szavakkal kösd szí-
vökre ; és igyekezzél őket róla meggyőzni, hogy a' há-
zassági szövetségben ugy lesznek csak boldogok, ha 
minden kötelességeiket szívből és egész lélekkel tel-
jesitendik. 

Igy oktatván, tanácsolván, és figyelmeztetvén elő-
legesen a ' házasulandókat a' szükségesekre, áld meg 
az anyaszentegyház' szertartása szerint szövetségöket 
az Ur' szent nevében; kérd rájok, és házasságuk'gyü-
mölcseire az Ur' áldásainak bőségét, és a' megszentelő 
malasztnak foganatosságát, hogy ennek ereje házassági 
szövetségökre mind testi, mind lelki boldogságot árasz-
szon. E ' szent foglalatosságod' teljesítésében pedig vi-
gyázz , hogy minden magad' viselete, lépésed, mozdu-
latod, könyörgésed, áldásod, az illedelem, szerénység, 
ajtatosság, és buzgóság' lelkétől vezéreltessék ; hogy 
igy mind a' házasulandók, az Ur' szent oltára előtt 
állva, lelkükben fölemelkedjenek, mind a' többi jelen-
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lévők az egyházi szertartásokban, 's azok' illő vég-
rehajtásában épüljenek, és a' szentség' méltóságát be-
látván, azt kellő becsben tartani megtanulják. 

Vezerle Gáspár, esperes és plébános. 

EGYHÁZI TUDOSITASGK. 

Magyarhon. 
(Föns. I s t v á n cs. kir. főherczeg' körútja.) Ő cs. kir. 

fönségének, I s t v á n főherczeg- és kir. helytartónak az or-
szág' kebelében tett körutazása, melly a' szeretett főher-
czegre nézve valódi diadalmenetté vált, a' föns. utazó' 
vallásos érzelmeit is, nem-egy alkalommal, a' legszebb fény-
ben tünteté ki. Ő cs. kir. fönsége az örömnapok' e' hosszú 
és szakadatlan sorát is azzal kezdé meg, hogy a' boldogult 's 
föns. atyjának hűlt tetemeit magába záró sírboltban, a' vár-
beli Zsigmondegyház' plébánosa, főtiszt. R u d o l f Vincze 
apát és prépost ur által, a' föns. elhunytnak lelki nyugal-
máért tartott isteniszolgálaton, föns. öccse-, J ó z s e f főber-
czeggel 's egész udvari kíséretével együtt, a' legpéldásabb 
ajtatossággal jelen volt ; és szolnoki útjára a' legmélyeb-
ben megható vallásos emlékezetek' színhelyéről indult. De 
körutazásának több pontjain is tanusitá ő cs. kir. fönsége 
azon mély és szent érzetet isteni religionk iránt, melly min-
den földi nagyság- és dicsőségre, élvezet- és szenvedésre 
a' valódi fönségesnek, mert nem-földinek, isteni bélyegét 
nyomja. Egy illy alkalom nyilt e' buzgóság kinyilatkozta-
tására Kassán is a' föns. utazónak; melly iránti tudósítását 
a' t. levelezőnek örömmel közöljük. 

— Kassa. Septemberben. Egy magasztos ünnepély-
nek valánk f. hó' 4-dikén örvendező tanúi, midőn fönséges 
I s t v á n cs. k. főherczeg s kir. helytartó ur, körutazása 
közben egyházmegyénk' székes fővárosát magas jelenlété-
vel szerencsés'teni méltóztatott. Ugyanis ő fönsége a' me-
gyei s városi tisztelgő diszsereg' kíséretében, az utczákon 
várva-várakozó nép'örömkiáltásai és üdvezlő éljenezései közt, 
délutáni négy óra tájban megérkezvén, F o r g á c h grófok' 
palotájába szállott; 's miután t. Abauj megye és szab. kir. 
Kassa városa' küldöttségeinek tisztelgését elfogadta volna, 
esti 6 órakor, a' megyés-püspök ő méltósága által magyar 
szívességgel megvendégeltetett. Ebéd közben urunk kirá-
lyunk, 's neje ő fölségök, 's ezután a' fönséges vendég' 
hosszú, boldog életökért a czimzett megyés-püspök örömpo-
harat emelt ; mire ő fönsége ,a szives házi gazdát, s régi 
jó ismerősét éltetni' kegyes volt. Más nap reggel 8K óra-
kor ő fönsége a' test-őri szolgálatot tevő megyei nemes if-
júság' kíséretében, székes-egyházunkba, hol számos buzgól-
kodó népsereg gyülekezett öszve, gyalog jött, 's a' hely-
beli megyés-püspök és a' jelenlevő papság által a' székes-
egyház' főajtajánál ünnepélyesen fogadtatván, miután ő fön-
sége a' neki nyújtott feszületet ajtatosan megcsókolta, és 
szentelt vizzel a' megyts-püspök által megszenteltetett vol-

na, a' szentélyben részére készített diszszéket elfoglalá, s 
a' megyés-püspök ő méltósága által Istennek benyújtott 
szent-miseáldozaton példás ajtatossággal, és azon buzgóság-
gal, melly a' fölséges uralkodó ház' minden tagjainak saját-
ja, jelen volt; a' szent-miseáldozat' végeztével ő fönsége 
az egyház' ajtajáig, elébb emiitett diszrendben kísértetvén: 
honnan lakába tért vissza. Következvén ezután a'különféle 
küldöttségek' tisztelgései, az egyházi rend volt e' napon el-
ső, mellynek jutott a' szerencse, ő fönsége iránti hódoló 
tiszteletét kifejezni. Megyés-püspök ő méltósága a' rosnyói 
s eperjesi mélt. püspökök, 's az illető, nem különben a' 

szepesi káptalanok' küldöttjeinek jelenlétükben, megyei pap-
ságát ő fönségének bemutatván, megható üdvszónoklatában, 
velős szavakkal, szent hitünk' ügyét, 's az egyházi rendnek 
alkotmányunk szentesitette jogait ő fönsége' magas pártfo-

j gásába ajánlotta ; mire ő fönsége jelentékeny válaszszavai-
ban, a' nyájas leereszkedéssel fogadott tisztelgő egyházi-
rendet, arról biztosítani méltóztatott: „miszerint szent hi-
tünk Ugye benne mindenkor buzgó pártolóra találand."— 
Folyó hó' 6-dikán, reggeli 8 óra tájban,éljen' kiáltások kö-
zött, fényes kiséret, 's azon, mindnyájunk' szivében kelet-
kezett hő óhajtás mellett, hogy: ő fönségét körutazásában 
a mindenható Isten szerencsésen vezérelje, Zemplén me-
gyébe utazott. — 

(Megyei közlés.) Temesvár, sept. 2 4 . A' csanádi egy-
I házi megye mai napon dicső védszentjének és első megyés-
püspökének, szent Gellért vértanúnak emlékét ünnepélyes 
isteni-szolgálat által szokta megülni : emlékeztetőleg ez ál-
tal a' híveket azon számtalan jótéteményekre, mellyeket,e' 
sz. férfiúnak apostoli buzgó törekvése után, e' vidék tőle 
öröklött. 'S valóban félrevonva egy kissé a'múltnak leplét, 
's a' képzelő tehetség' segedelmével e' sz. férfiú' korába 
áttéve magunkat, ürömmel időzünk ott, látván a' sz. püs-
pöknek fáradhatlan, és semmi akadály által meg nem tör-
hető apostoli buzgalmát, ki egyik helyről másikra vándorol, 
hirdetvén az Isten' igéjét mindenütt: hogy őseinket Jézus' 
boldogító és szelíd tanával megismertetvén , őket a' vad 
pogányság' rablánczaiból kiszabadítsa, és a'setétség' ösvé-
nyéről az örük igazság' útjára vezesse. 'S most a' multat 
a' jelennel cserélve fül, lelki ürüm foglalja s lepi el a' ke-
resztény' kebelét, midőn látja, hogy az e' sz. férfiú által e' 
tájon hirdetett, és ártatlan vérével termékenyített istenige 
milly szépen termé meg gyümülcseit. Az akkoriban kevésb-
bé népes Bánát most százezereket számlál lakosokul, és sű-
rűn találkozik útjában a' vándor, a' síkságon föl-fülmerülő 
tornyokkal, mint ugyanannyi jeleivel a' jámbor hívek' szent 
gyülekezet-helyeinek. 'S valljon nem indithatja-e szent fé-
lelem-, és ajtatos elmélkedésre a' hivőt már csak azon gon-
dolat is, hogy épen a' szemeivel fölfogott földrész az, melly 
egykor e' sz. férfiút lakosul bírni szerencsés vala ; kinek 
apostoli buzgalma önkénytelenül is eszébe jutván, azt, a' 
mennyiben egészen utánozni nem képes, legalább megkü-
zelitni igyekszik.... N y o l c z s z á z e s z t e n d e j e épen ma, 
hogy a szent férfi, apostoli buzgalmának közepette, Budán, 
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a' pogányság' áldozata lön! N y o l c z s z á z a d óta hirdeté 
emlékét a' budai hegyláncznak, ez esemény miatt , s z e n t 
G e l l é r t hegy'-nek elnevezett egyik része; mellyet azon-
ban legújabban, váratlan fájdalmára s megütközésére min-
den igaz szivü kereszténynek, ,Ke lembércz ' -nek nevez-
tek el. E' tény által, a' katholicusok' vallásos érzelmein ej-
tett seb miatt, a' nyilvánosság' térén kihivó panasz emel-
tetett, 's a' fölvilágosító nyilatkozatot várva-várja mindenki. 
Azonban, ugy látszik, az illetők az e' ténynél szerepelő kö-
rülményeket és indulatokat nyilvánosságra hozni pirulnak ; 
's azért, az illy esetekben menedékül szolgáló néma csend, 
és hallgatás' szerepét játszák. *) „Ornnis enim, qui male 
agit, odit lucem, et non venit in lucem, ut non arguantur 
opera ejus." (Ján. 3, 2 0 . ) — Megyénkben az 184% év' 
első felében ismét többen tértek az egyedül üdvezitő anya-
szentegyház' kebelébe. Fájdalom ! nem hiányzanak ollyanok 
is, kik földi érdek által magukat elcsábíttatni engedvén, an-
nak boldogító karjai közül magukat kiragadták. Ezek' szá-
ma 11-re megy; közülök 9 görög n. e. vallásra, 2 pedig 
helvét vallásra tért által. Megjegyzésre méltó, hogy mind 
a' tizenegy nőszemély, kiket leginkább házassági Ugy csá-
bított az áttérésre. Az ezen szomorú áttérési események 
fölötti fájdalmunkat eloszlatja sz. Cyprián atyának azon 
mondata : „nemo aestimet bonos de Ecclesia discedere pos-
s e ; triticum non rapit ventus, nec arborem solida radice 
fundatam procella subvertit"; mind pedig azon örvendetes 
tünemény, hogy szinte e' félév alatt, 38-ra megy a' katho-
lica anyaszentegyház' kebelébe fölvettek' száma ; kik közül 
1 6 azelőtt helvét, 1 2 ágostai, 5 zsidó, 5 gör. n. e. vallást 
követett. — j . 

— Nagy-Szent-Miklós, septemberben. lia a' kath. 
egyháznak leélt 1 8 századira visszatekintünk, azon szo-
moritó tüneményre találunk, hogy alig volt század, melly 
az utókornak el ne panaszolta volna korabelieinek vallásta-
lanságát, vagy legalább közönyösségét. Nagy-Constantin-
tól fogva, midőn már nem pusztán a' sokáig félreismert 
igazság, hanem más, világi érdekek is kecsegtették az átté-
rőket. egész jelen korunkig, mindig találkoztak egyének, kik-
nek rossz példája mételyként a' tömeg közt elterjedvén, 
egy Tertullian, Damiani Péter' 'stb. vallásos kebelét méltán 
panaszló jajokra fakasztá. Mi a figyelmes szemlélőt köny-
nyen azon következtetésre vezethetné: hogy tehát a'világ, va-
lamint a jóra, ugy a rosszra nézve i s , mindig azonegy 

*) Az egész elnevezésnek legfölebb is az azt inditványozó' 
iratában lesz egykor nyoma ; miután a' régi nevezet nem-
csak a' közhasználalban divatozik ma is,és fog divatozni: 
de. — szerencsénk lévén ns Buda város'tanácsának leg-
több és tekintélyesebb tagjaival találkozni, — azon biz-
tosítást is vettük, miszerint a' kérdéses elnevezés a' tulaj-
donképeni Szent-Gellérthegyre nem is vonatkozik, és en-
nek az elősorolt, hegyek' számábóli kihagyatása merő té-
v e d é s b ő l történt. Az élő szóval tett nyilatkozatnak hiva-
talos megerősítése ugyan kívánatos volna ; de azért mi az 
elsőben, mint igy is egész hitelűben, az utóbbinak elma-
radása mellett is teljesen meg tudunk nyugodni. Szerk. 

körben mozogván, korunk épen semmivel sem jobb vagy 
rosszabb Tertullian, VII. Gergely, vagy X. Leo' koránál. 
Azonban nem tévedek talán, azt állítva, hogy minden kor-
beli romlottságnak meg volt a' maga saját j e l l e m e ; m e l l y 
többnyire homlokán viselte korabeli szakadárainak szellemi 
's erkölcsi tévedéseit. A' szellemi élet tudnillik fokonkint 
nőtt; tehát mindinkább kezdtek előtünedezni a' szellemi 
élet' árnyoldalai is ; kezdtek eió'tünedezni férfiak, kikben ez 
árnyoldalak mintegy központosítva találtattak ; s miután 
ezek az egyháztesttől elszakadva, különös testületet képez-
tek, lehetetlen volt, át nem szivárogniok e' testület' elvei-
nek is sok katholicusokra. Igy van ez korunkban is. Szá-
zadunk tagadhatlanul igen előrehaladt a' szellemi élet' me-
zején. De a' milly arányban növekedett a' szellemi mivelt-
ség, olly arányban mutatkozik az erkölcstelenség és téve-
dés is. De bármilly nagy is a' közönyösség katholicu-
sainknál is, mégis tűnnek föl a' magyar egyház' egén ra-
gyogó csillagzatok, kiknek vallási érzelműk fönséges tet-
tekben nyilatkozik : mintegy fölserkentvén a' szunnyado-
zókat példájok' követésére ; kik az Istent lélekben i s , de 
i g a z s á g b a n is imádják. Illy szép vallásos tettnek vala 
legújabban tanuja Nagy-Sz.-Miklós ; hol gr. Náko , született 
G y e r t y á n f y Berta ő méltósága, az égtől figyermekkel ál-
datván meg, hálául a' helybeli pompás, és nagyszerűsége 
által Bánát' legelső templomaival vetélkedő egyházban, egy 
csinos mellékoltárt emeltetett. A' szépsége által valóban 
meglepő oltárt diszesiti egy, Baphaelnek egyik madonna-
mintája után készült, mintegy öt lábnyi magas, és három 
lábnyi szélességű, pompás olajfestvény: a' méltóságos gróf-
né' —• saját kezeinek müve. 'S ha a" kitűnő szorgalommal ké-
szült, és nagy tehetségeket tanúsító műről, a' derék gróf-
nő vallásos érzelmeire szabad következtetést vonnunk, ugy 
büszkék vagyunk illy derék nőt mienknek nevezhetni. Áldja 
meg őt a' mennyek' Ura ! Elni fog az ő neve, nem csak e' 
müven, hanem ezerek' szivében, örökké ! Az oltárképet a' 
helybeli buzgó alesperes és plébános nt. Szalay Pál ur ál-
dotta meg. — 

— Pécs , sept. 12 . E' hónap' 9- és 10-dik napjain 
tartattak Pécsett a' mesterképző-intézetben a próbatételek. 
A' mindkét osztályban számos növendék ifjúság gondosan 
kérdeztetett ki a' hittan-, bibliai történetek-, egyházi szer-
tartások-, nevelés- és számtantanitás- és hivatalos irásmód-
szer-, mezei gazdaság-, honi történetek-, hazai földleírás-, 
honi szükségesebb törvények-, természetrajz- és tan-, 's 
végre a' zenészet' elemei-, szóval : az ismereteknek mind-
azon szakaiból, mellyekre a városi és falusi népiskolák le-
endő tanítóinak szükségök van. Különösen tetszett, hogy a 
növendékek a betühezi erőtetett ragaszkodás nélkül, több-
nyire saját szavaikkal, az előadandó ismereteket a pillanat 
sugallta kifejezésekbe foglalván, feleltek; mi állal nemcsak 
az ismereteknek az emlékezetbeni hívebb megmaradása 
mozdittatott elő, hanem az itélőtehetség is nyert. Írása va-
lamennyi növendéknek jó, soknak kitűnő szépségű, és a' 
szépirásmód' minden szabályait megütő volt. A' megyés-
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püspök ő excellentiája egész végig jelen volt, és gyönyörű, 
életbe vágó észrevételeivel, valamint az egyes hitczikke-
lyek', bővebb kikérdezés általi, igen világos megmagyarázá-
sával, mellyről a' növendékek megfeledkezni soha sem fog-
nak, ezen óráknak nem csak mulattató, hanem igen is hasz-
nos élénkséget kölcsönözött. A' közlőre legmeghatóbb volt 
hallani a' zenészet elemeinek gyakorlati alkalmazását. Az 
ifjak zongora-kiséret mellett, majd egyenkint, majd ketten-, 
hárman- és négyenkint, majd egész tömegben énekelték a 
templomi jobb nép-hymnusokat, szabatosan, kellemmel s 
többet-kevesebbet kimivelt hangon. Ha az ezek által egy-
koron betanítandó nép is igy éneklendi templomainkban a' 
sz. énekeket : ugy isteni-tiszteletünk lélek- és szivképzés-
ben, a' kedélynek az égiekhezi fölemelésében, 's nevezete-
sen a' vigasztaló és engesztelő vallásos érzelmek' fölkelté-
sében sokat, de igen sokat fog nyerni. Elhagyva a' tere-
met, meg nem tartóztathatám magamat, hogy meg ne je-
gyezzem, miszerint csak az illyen és ehhez hasonló előké-
szület, igaz és valódi kezdete az áldást hozó, olly sokat em-
legetett, n é p n e v e l é s n e k ! Ekképen igyekszik az e' föl-
d ö n i l e g m a g a s a b b s z e l l e m i é r t e l m i s é g , az egyház, 
mint Krisztus tanitó-intézete, segédszolgák' képezése ál-
tal is, a' keresztény tökély' eszményéhez napról-napra kö-
zelebb hozni az emberiséget. Az intézet' jó híréről kezes-
kedik nem csak az, hogy a' növendékek különféle megyék-
ből gyülekeztek össze, hanem különösen azon körülmény 
is, hogy a' második osztály' tanulói, már kiléptökkor, majd-
nem valamennyien meghiva valának, még pedig szinte kü-
lönféle, nevezetesen, a' pécsin kívül, az esztergomi, kalo-
csai, egri—érseki , diakovári, veszprémi, váczi, és szombat 
helyi — püspöki megyékbe segédtanitókul. (Ezek közt egy 
Pestre, hárman pedig Budára.) A'jelesebb 1 4 növendék közt 
5 0 0 frtnyi serkentő jutalomdíj osztatott ki; ugy hogy heten 
5 0 , ketten 3 0 , ketten 2 5 , és ismét ketten 2 0 forintot 
kapnának. A' legjelesebb, hat darab aranynyal, melly főtiszt. 
D a r ó c z y Zs. kanonok ur kegyességéből adatik ki éven-
kint, jutalmaztatott meg. A' fönérintett 5 0 0 frtnyi összeg, 
részint M i s k o l c z y ' , boldogult pécsi nagyprépost'alapítvá-
nyából, részint a' nmélt. püspök' 2 0 0 frtnyi ajándékából 
került ki. A tanítókat a' püspök fizeti ; a' főtisztelendő 
káptalanbeliek pedig egyeseket asztalaiknál élelemmel lát-
nak el. — 

(Káptalani követválasztások.) Az e s z t e r g o m i főkáp-
talan' részéről, f. évi sept. 23-dikán, követekül választattak: 
báró R u d n y á n s z k y Sámuel és L i p t h a y Antal kano-
nokok. — A g y ő r i káptalan, országgyűlésre küldendő 
követeiül főtiszt. S u s i c h György és P r i 1 e s z k y Imre 
urakat választá meg kebeléből. (Nemz. Ujs.) 

— Eger, sept. 2 8 . A' főkáptalannak, f. hó' 24-dikén 
tartott ülésében országgülési követté főL M á r i á s s y Gá-
bor kanonok ur választatott; miután a már előbb követségre 
kijelelt főt. Lé va y Sándor kanonok ur a' nagy-prépostság' 
legközelebb történt megüresedtének következtében, a' pré-
posti hivatal' vitelével káptalanilag megbízatva, ezen és 

a megyei kormánnyali viszonyai által, a' követi pályától 
gátolva lön. — 

(Arany-menyegző.) Budán, septemberben. Nem kül-
fényre, hanem vallásos hatására nézve jelentékeny napjok 
vala e' hó' tizenkettedike a buda-ujvárosi híveknek; mely-
lyen egy ötven éves házaspár arany-menyegzőjének látása, 
minden jelenlévőkben a köz-öröm érzetét költé föl. T. 
D i e t r i c h János ur, a' kis-czelli had-aggastyánok laktanyá-
jabeli kapitány, Bösch Theréz hitvesével, kivel ötven éves 
példás házas-viszonyban él, a nevezett napon, tiszttársaitól 
környezetten, nt. E b e r l i n g József helybeli plébános ur 
előtt ünnepélyesen megujiták azon eskü-igéreteiket, mely-
lyeket félszázad előtt egymás'irányában, az Ur' szent oltá-
ránál tőnek, 's mellyeket a' kölcsönös szeretet közt leélt 
hosszú évsoron át olly hiven betöltének. A sziv édes me-
rengésben andalgott e' tiszta vallásosság környezte látvány 
fölött, mig a' föntisztelt lelkész ur által, a' napi ünnepély' 
magasztositására az agg házaspárhoz intézett alkalmi be-
széd figyelemre nem kelté a' jelenvoltakat ; melly tartalom-
dus beszédében különösen azon házas-viszony' fényoldalait 
emelé ki, mellyre az illetők nem haszonvágy, avagy nye-
reséges családi összeköttetések, vagy bármilly múlékony 
érdekek állal vonatva, hanem tiszta vallásos érzetből hatá-
rozták el magukat; 's hogy ez állításának közéletből merí-
tett tanujeleit adná, például az ünnepély' hőseit hozá föl, 
kiknek éltök' viszontagságait röviden, de hün ecsetelvén, 
nehogy hosszas dicséretekbe merülve, a' jelenlévők' türel-
mét illetőleg tulkövetelőnek, 's az ősz-pár' irányában szerény-
telennek látszassék: beszédének vezéreszméjét, tudnillik a 
házaspárra jelen ünnepélyes szertartás'folytán, mind a' je-
len, mind a múltra nézve szállott kötelességek' fejtegeté-
sét karolá föl; e' kötelességeik' sorában első helyen az Isten 
iránt tartozó háladatosságot emelvén ki. A' tisztelt szónok 
ezután ama' viszontagságokat ábrázolá, mellyekkel a' tisztes 
ősz-pár élete folytán küszködött; de mellyek szinte csak 
ösztönül szolgálhatnak a jó keresztényeknek hálalartozá-
saikban; mert a Mindenható csak üdvességökre küldé azo-
kat; mutatván, hogy ,a' kiket szeret, meg is fenyít.' Iki-
tásdus beszédének záradékaul föltárá a' tisztes agg pár előtt, 
tartozó hálájok' miként nyilvánithatásának módjait is, s az 
adott üdves tanítások után, a' tisztelt lelkipásztor ur állal 
másod-esküjök' letételére fölhivattak; áldás igértetvén ne-
kik attól, ki egyedül az igaz áldás. A' szent beszéd, és fön-
szóval olvasott áldás-imák, megszülék várt hatásukat, 'saz 
ujon-eljegyzett ősz-pár fölött számosak könyüi, s minden je-
lenvoltak' forró üdvkivánatai áradoztak. G. 

(Búcsúvétel.) September 20-dikán a' pesti, J ó z s e f 
nevet viselő árvaháznak néhány év ótai buzgó hittanitója, 
nt. R a ff a y Nep.-János ur érzékeny szívvel búcsúzott el az ár-
váktól ; előtte való napon pedig az intézeti kápolnát láto-
gató hívektől: itteni állomását, mellyen harmadfél évet (a' 
pesti fő-, nemzeti iskolában pedig 16-ot és felet) töltött, 
a' veszprémi gymnasiumban költészet-tanítói hivatallal cse-
rélvén föl. A' távozásra a t. tanítót nem annyira a' tetc-
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mes munka ( az intézeti növendékeknek, a' vallástan- és 
egyéb tárgyakból adott leczkéken kivül, az intézeti isko-
lába bejárni szokott szegény gyermekeket is részesítvén 
az elemi oktatás jótéteményében ; a kápolnába rendesen 
és nagy számmal járó közönséget pedig Isten' igéjének hir-
detésével épitvén), mint inkább az birta, hogy az embei* 
társainak bajain örömest segitó', 's e' szép tulajdonságáról 
Budapesten átalánosan ismert férfiúhoz, a' sors által súj-
tott egyének' folyamodása nagyon is közönségessé, ugyan-
azért terhes- és idó'rablóvá kezdett válni. Minél fogva, meg-
köszönvén a' benne helyezett bizodalmat, szerzetébe tért 
vissza, 's a' fölebbvalói által kirendelt helyre már el is köl-
tözött: a' ns. városnak azon érdemméltánvló tanutétele ki-
sérvén a' számtalanok boldogulásán ó'szinte részvéttel, és 
sokakra nézve sikerrel is munkált férfit rendeltetésének ujabb 
helyére, hogy: ,,a' népnevelésben és oktatásban, nem kü-
lönben a nyomor és inség sújtotta embertársai' fölsegélé-
sében tanúsított buzgalma által, nem csak egyes polgárok-
nak, hanem e' város' hatóságának is tetszését és megelé-
gedését több izben kinyerte; különösen pedig az 1 8 4 5 -
dik évi martius' 20-dikától egész folyó 1 8 4 7 - d i k évi Sep-
tember 20-dikáig 's igy harmadfél évig keblünkbeli Jose-
phinum nevű árvaintézetben hitszónoki, katechetai és ta-
nitói minőségben hivataloskodván, valamint szent hivatásá-
nak lelkismeretesen és pontosan megfelelt, ugy köztudomá-
sú dolqg, hogy azon kivül, túlterjeszkedve szoros köteles-
ségeinek körén, kivált a' folyó évben uralkodott rendkívü-
li nagy drágaság' alkalmával, csekély és csak személyi szük-
ségeinek fedezhetéséhez mért fizetéséből számtalan, hozzá 
csoportosan tóduló szegény embertársainak sorsán tiszta, 
és minden önzés nélküli felebaráti szeretetből, majdnem 
minden keresménye' föláldoztával, hol pedig a segedelem 
saját erejét meghaladta, ott tanácscsal 's mások' jótékony-
ságának igénybe vételével enyhíteni iparkodott." A' ns vá-
rosnak ezen, sept. 20-dikán tartott tanácsüléséből kelt, 's 
írásban kiadott elismerése, valóban érzékenyítő dicséret a' 
kegyes emberbarátra, 's maradandó fölhívás az illetőkhöz, 
a' tőle vagy általa vett jókérti őszinte hálára. — A ' t i s z t e l t 
tapitó u r , elköltözése előtt atyai tartozásának ismerte az 
eddig gondviselése alatt volt árvákat nt. S z á n t ó f f y An-
tal, józsefvárosi plébánosnak, és az e' külvárosi segédlelkész 
uraknak, mint a' vallástanitásban utódjainak, bemutatni ; 
melly alkalommal a' fölötti örömét nyilvánította, hogy az 
árvák olly lelkületű férfiak' keze és vezérlete alá jutnak, kik 
a' most még csak fejledező bimbókat teljes virágzásra ho-
zandják. Az ég' harmata szálljon rájok, és adjon tenyésze-
tet az elhintett magnak! — A nt. oktató urnák azintézet-
bőli kilépte előtt, t. cz. R e i c h a r d József ur-, az intézet' 
gondnoka-, és volt tanitótársának vezérlete mellett, az ár-
vák és iskolát látogatott szegények' nevében, a növendé-
kek' e g y i k e , — m i n d n y á j o k a t zokogásra fakasztó elérzéke-
nyülés megható jelei közt, — hálás köszönetet mondott. Az 

ez alkalommali hálakönyek legyenek a' tőlök elvált, de ked-
veltjeit mindenkor szivében hordozó tanítónak földi jutalma; 
mellyet a' siron tul, az illy érdemeket jutalmazni egyedül 
képes Istenség fog egy örökös-és nagyobbal fölcserélni. — 

S c h w e i z . 

Luzern, sept. 1 2 . ü excellentiája az apostoli követ, 
valamennyi schweizi kath. püspökökhöz iratot bocsátott , 
mellyben őket fölhívja, hogy a' polgárháborúnak a' hontóli 
eltávoztatásáért nyilvános imádságokat rendeljenek: egy-
szersmind aj házi ajtatosságoknak buzgó megtartására is föl-
szólítván a' híveket ; miben az apostoli követ, magának ő 
szentségének példájára utasit, mint ki Schweiz' jólléte- és 
békéjeért naponkint esédezik Istenhez. 

— Ugyanonnan írják, hogy utóbbi napokban utazott 
arra keresztül Dr. Wiseman, angolországi kath. püspök, kit ő 
szentsége Londonban apostoli-helyetteseül nevezett ki ; 's 
kit némelly angol lapok máris akkép tekintenek, mint a' 
romai sz. széknek, az angol udvarnál tettleg létező köve-
tét, kinek, a' nunciusi hivatalt illetőleg, egyedül a' nevezet 
hiányzik. 

— A' ,D. Alig. Zeit.' egy okos szót is hallat a'schweizi jezui-
takérdést illetőleg. A' szövetséggyülés tudnillik legújabban, 
szótöbbséggel, mellyre a radicalis párt évek óta nem jutha-
tott, azon határozatot hozta, hogy a' jezuitákat tartozzanak 
mindazon kath. kantonok kiutasítani, mellyek e' szerzetes-
rendet kebelökbe fogadták ; bárha talán e'befogadás régebben 
történt volna is, mint a' szövetségbe lépés. A' nevezett lap 
pedig azt véli, hogy ha egyszer valamelly nép, „nekünk meg 
nem magyarázható ragaszkodást" érez a' jezuiták iránt, ha-
gyassanak ezek neki meg, Isten' nevében. Különben is a'je-
zuiták' kiutasithatásának joga csak „különféle, törvényesen 
be nem bizonyítható föltevéseken" nyugszik : ellenben az 
aargaui kolostorok' eltörlése „nagyon is világos" ellenkezés-
ben áll a' szövetségi kötésssel. Valamint a' szabad csa-
patok is, e' „revolutionalis csordák" (revolutionären Horden), 
mellyek a' szomszéd kantonok' szemei előtt gyülekeznek 
össze, egy , nekik nem tetsző kantoni jogállapot' erőszakos 
fölforgatására, olly természetűek, hogy épen nem lehet 
rajta csudálkozni, ha a' fenyegetett kantonok önvédel-
mökre szinte összetartanak ; kivált miután a' főhely' élén 
épen egy illy csapat' vezérét, „egy radicalis és political re-
nommistát" látnak. Ugyanazon joggal, veszi észre a' ,ü. 
Alig. Zeit.', mellyel a' kantonok' többsége, a' magukat ek-
kép, önvédelem' tekintetéből, összekötöttek' szövetkezését el-
tiltja, „a' katholicus kantonoknak azt is megparancsolhatná, 
hogy legyenek protestánsokká." A' jogtalanság soha sem 
válik, bármilly szótöbbség' erejével is, igazsággá ; 's az el-
nyomás és zsarnokság mindenkor az marad, a' mi; ha még-
annyian veszik is azt, az elnyomott kevesebbek' irányában 
gyakorlatba. 
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TARTALOM: Végpillanat a'Pécsett tartott lelki sz.gyakor-
latokra. Danielik János. — Egy falusi pap' szózata, a 
papi szent gyakorlatok felől. V. Károly. — Egyházi tu-
dósítások. — Hirfüzér. 

V é g p i l l a n a t 

a' Pécsett tartott lelki sz. gyakorlatokra. 

E' lap' olvasói tudják, hogy Pécsett a' lelki szent 
gyakorlatokkal már megtörtént az első próbatét, és 
tettleg nyilvánult: mit lehet, és mit kell, ezen, eddig 
nálunk csak elméletileg és papiroson meghányt, rege-
neratioi eszköztől várnunk. A' remélt és jósolt siker' 
zsengéje nem maradt el. Bizonyítja ezt a' nagy meg-
indulás, melly az elválás' végpillanatában az össze-
gyülekezettek közt kifejlődött. A' 1 0 8 megjelentek kö-
zül alig volt egy-kettő, ki elérzékenyülve, még távoz-
tában is, nem könyezett volna. Bizonyítja ezt a 'h i r te -
len készség, mellyel a' jelen volt pécsmegyei papság, 
kevéssel az eloszlás előtt, a' nélkül, hogy erre valaki-
től fölhivatott volna, önmaga' elhatározásából, pár perez 
alatt néhány száz ezüst forintot hozott össze, hogy azon, 
Schlör' számára, némi elismerés és hála' kifejezéseül, 
a' tett szellemi szolgálatokért, emlékjel készíttessék. Bi-
zonyítja végre azon körülmény is, hogy pár hét alatt, 
meddig tudnillik e' sorok' irója még Pécsett mulatott, 
már négy esperességi kerület küldte be köszönet-sza-
vazatát a' megtartott exercitiumokért a' megyés-püs-
pöknek ; egyszersmind azoknak évenkinti megtartásáért 
is alázatosan esedezve, 's egyeseknek, kik jelen nem 
lehettek, e' miatti fájdalmát kifejezve. Mindez tény, ta-
gadhatatlan tény; melly bizonyítja, hogy a' mi külföl-
dön nagy becsű- és köz lelki hasznúnak tapasztaltatott, 
az, hasonló körülmények közt nálunk is, (az emberi lé-
lek, lényegében magához mindenütt hasonló lévén,) meg-
termendi áldott gyümölcseit. A' sikert ábrázoló ezen 
lénynek közelebbrőli fölvilágositása végett, az e' lapok-

MÁSODIK FÉLÉV. 

ban már adott történeti közléshez rövid, a' tapaszta-
lásból elvont okadatolási magyarázatot, — mennyire ez 
csekély fölfogásától kitelik, — függeszteni, czéljaezen so-
rok' írójának; csak azért is, mert meglehet, vannak 
kétkedni szeretők, kiknek a' fönebb megnevezett siker-
ről szállongó hirek majd nem hihetetleneknek látszanak. 

Mindenek előtt ki kell emelnem az ignáczi lelki-
gyakorlatok' természetét és czélját. A' sokféle részek-
ből szerkesztett egész, végirányában oda megy ki, hogy 
az ezen gyakorlatok' megtartása végett összejött gyü-
lekezetben, v a l ó s á g o s b ű n b á n ó i t ö r e d e l m e s s é g 
g e r j e s z t e s s é k , é s az e' t ö r e d e l m e s s é g t ő l á t -
h a t o t t l é l e k hü, p o n t o s é s l e l k i s m e r e t e s g y ó -
n á s á l t a l m e g t i s z t í t v a , I s t e n é v e l , a' s z e n t -
s ég ' k ö z p o n t j á v a l , e g y e s i t t e s s é k . E ' v é g r e e g y é b 
gyakorlatok közt mindenek előtt, a' bűnös lelket, melly-
ből az Isten- és Krisztusban való hit még ki nem ol-
tatott, leginkább megrendíteni, és magába szállítani képes 
nagy alap-igazságokról : az e m b e r i s é g ' r e n d e l t e t é -
s é r ő l , a' bűnnek, ettől elvezető, nagy gonoszságáról, 
a' minket Isten' közvetlen ítélőszéke elébe vezető földi 
végső kimúlásról, 's az ezt nyomban követő r é s z l e -
tes , és azt egykoron követendő e g y e t e m e s isteni-
ítéletről, mellyben mindenek le fognak lepleztetni,— tar-
tatnak szent elmélkedések ; mellyeket ismét más vi-
gasztaló, fölemelő természetűek követnek: vegyítve 
s z e m l é l ő d é s e k k e l (considerationes), mellyekbenéle-
tünk' minden viszonyaiban előforduló kötelességeink, 
remek egyetemes összeállításban, mintegy szemeink 
elébe tétetnek ; és t a n í t á s o k k a l (instructiones), mely-
lyekben mindezeknek czélszerü fölhasználása-, és a' 
czélszerüen fölhasználtaknak üdves hatásáról adatik, 
gyakorlati, érzékenyítő példákkal világosított oktatás; 
ésvégre l é l e k i s m e r e t i m é l y csendben tett v i s g á -
l a t o k k a l , mellyekben a' hallottaktól áthatott lélek, ön-
magába szállva, számadást kér múltjának tetteiről ön-
maga magától. Már, föltéve, hogy az összegyűlt kath. 
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papság' kebeléből még nem haltak ki egészen az em-
beriséget Istennel összekötő vallásos érzetek ; föl-
téve, hogy az ezen érzetektől éltetett kebelnek irányá-
ban, a' nevezett nagy igazságokróli szent elmélkedések 
olly hatásúak, hogy a' mint Schlör mondá : „ m e d i t a t i o 
e t p e c c a t u m s i m u l d i u c o n s i s t e r e n o n p o s -
s u n t , n a m a u t p e c c a t u m o m i t t e s , a u t m e d i t a r i 
d e s i n e s " : a 'mi szükségképen igy van; föltéve tovább, a' 
mint valóban ugy is volt, hogy az ezen lelki-gyakorlatok-
bani részvétre senki sem kényszeríttetett, hanem mindenki 
ön szabad-akaratjánál fogva jelent meg; következésképen 
pontosan és hiven is megtartotta mindazt, a' minek 
illyetén megtartására magát szabadon elhatározta; te -
hát imádkozott, hallgatott, elmélkedett, önlelkét vis-
gálta akkor, midőn ezt tennie, a' kiszabott rendnél fog-
va kellett : — ki kételkedhetik, hogy a' legfőbb vallásos 
igazságoknak, önkötelességeinkkel együtt , lelkünk elé-
be tett összeállításának, 's a ' lelki visgálat' nyomán, 
ezek és amazok közt tapasztalt, talán gyakoribb, talán 
nagyobb difFerentiának, benyomást kellett tenni a' ke-
kelben, élénket, meghatót, ostorozót; hiszen: , qu i s r e -
s t i t i t D e o , e t p a c e m h a b u i t ? N o n e s t p a x im-
p i i s . ' Hozzá járult az ezen lelki-gyakorlatokat vezér-
lett férfiúnak s z e m é l y e s s é g e , kinek egész külseje 
tanúságot tett róla, hogy a ' mit beszél, azt szivéből 
mondja , és tettel valósítja. A' keresztény erkölcsi tö-
kéletesség, bármit mondjon a ' hitetlen világ, ö r ö k r e 
l e g n a g y o b b e m b e r i t e k i n t é l y maradand a' föl-
dön ; mellynek elébe az Ön vétkei- és feslettségeiről 
meggyőződött lélek csak benső reszketéssel képes meg-
jelenni ; félvén, hogy azokat külsejéről fogja leolvasni. 
E ' fölött a' két jeles idegen férfiúnak köztünki meg-
jelenése hasonlított a' kereszténység' első századiban 
gyakorlatban volt missiokhoz, mellyekkel az egyik egy-
ház a' másikat szenvedései- és nyomatásainak köze-
pette, 's minden nehezebb ügyben, fölkeresni szokta. 
, Y e n i m u s a d v o s , ' ugy mond Schlör, ,non ut extra-
nei, etperegrini ,sed ut c o n c i v e s mysticaeJerusalem, 
oui omnes adscripti sumus in sancta Ecclesia catholi-
ca ; non alios habente limites, quam fines orbis terra-
rum. ' Hasonlított a' boldogságos szűz' szeplőtelen szi-
véről nevezett társulatnak azon ünnepélyes gyüleke-
zetéhez Parisban, mellyben a' világ' más részeiből é r -
kezett szent férfiak foglalják el a ' szónoki széket : a' 
jelenlévőket beszédeik- és imádságaikkal megvigaszta-
landók ! Hozzá járult tovább, a' pécsi püspöki megye' 
papságának, annak minden karaiból — a' megyés-püs-

pöktől kezdve le, egész az utolsó káplánig — álló, azon-
egy czélbóli összejövetele. Ott voltak a' napnak terhét 
és forróságát viselő lelkipásztorok, kiknek gondjaira 
majd negyedfél százezer lélek vagyon Istentől bizva; 
ott a' megye' senatusa, a' papság' legidősbjei-, leg-
tisztesbjei- és legérdemesbjeiből szerkesztett káptalani 
koszorú; ott végre ezen gyülekezet' édes atyja, a' fő-
tisztelendő megyés-püspök, Krisztus' hierarchiájának 
egyik igen tisztelt ároni fölkentje; ott a' nagy és ki-
csiny, tanitó és tanítvány, kormányzó és kormányozot-
tak ; ott ugyanazon egy czélból, ugyanazon fenyítéket, 
ugyanazon hajlék alatt, mindnyájával közös alárendelt-
séggel gyakorolva. Az ajtatos érzelmeknek a' gyüle-
kezet emelkedést, fönséget szokott kölcsönözni. A' kö-
zös indulat mindig elevenebb, elragadóbb. Bizonyítja 
ezt isteni-tiszteletünk, bizonyítja a' körülmény, hogy 
magánosan fölolvasva valamelly beszéd, századik r é -
szét sem eszközli azon hatásnak, mellyet az , népgyü-
lekezetekben, számosak előtt elmondva, szokott tenni. 
Sok lelkeknek egy nagy eszmébeni összeolvadása a 
legérzékenyebb, legmeghatóbb tünemény, mellynek 
ember csak tanuja lehet. 'S midőn most a' pécsi papneve-
lőházban egy magános, csendes, egyszerűen fölékesített 
kápolnának boltozatai alatt egy, bár rangra 's korra nézve 
különböző, azonban mind tisztes és azonegy hivatásu fér-
fiakból álló gyülekezet foglalá el helyét; midőn ott Isten 
szine előtt, égő gyertyák' ragyogó fényénél, reggeltől estig 
imádkozott, hallgatott és elmélkedett azokról, mik őt il-
lették; midőn Schlör mindjárt a'legelső estvén, a ' jelen-
lévőknek értésére adta, hogy ezen éjszakán a' monar-
chiában élő számos ajtatos lelkek, különféle helyeken, 
emelik buzgó imáikat Istenhez érttünk: tudván , hogy 
itt lelki sz. gyakorlatok tartatnak ez egyszer, 's ennek 
folytán, meghatókig, Krisztus' szent nevére kért föl: 
,ut tantus labor non sit cassus'; midőn ugyanő leg-
utolsó estve, az elvégzett sz. gyónás után, a' más nap-
nak reggelén végzendő áldozástól, mint Krisztus'testé-
nek c o m m u n i ó j á t ó l alkalmat véve, a' tagokat a' fő-
vel összekapcsolni kellő ,communio animorum'-ról kez-
dett szólni; midőn ennek folytában előadta, milly in-
dulattal kell a' papságnak püspöke' irányában magát 
viselnie, miként hozzájárulnia, milly lélekkel rendelke-
zéseit fogadnia ; hogy püspöke őt viszont egyetemes 
atyai szeretetével ölelje, mint valódi atyja fogadja , s 
édes fiaként, vigasztalás-teljesen bocsássa magától; s 
midőn erre a' megyés-püspököt, ezen leginkább ugyan 
hozzánk intézett, de egyszersmind őtet is illető sza-
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kaszért, ritka alázatossággal, az igénytelen esteli szó-
nokot hálapillanattal kisérni mindenki láthatta : — ki volt 
volna az, a' ki itt, ezen pillanatban, minden kül-differen-
tiákon, valódi, vagy képzelt mellőzéseken, igaz vagy 
csak vélt megsértéseken, alatt- és fölebbvalók' ellené-
ben, szivesen tul nem adott volna ; ki ellentállni tudott 
volna a' közösgerjedelemnek: m e g b o c s á t a n i Krisz-
tus' akarata szerint egymásnak minden vétkeinket, 's 
azonegy közös czélnak érzetében, a' legnagyobb jóért, 
Isten' dicsőségeért, a' lelkek' üdveért, a' szenvedő köz-
anyánk' fölvirágzásaért, mindenekkel kiengesztelődni? 
Igenis, béke, az Urnák szent békéje lengett e'pillanat-
ban minden szivek fölött. 'S valljon mi édesebb eme' szent 
békénél, melly a' sorssal és az emberekkel kiengesz-
telve , Istenben és ennek szent fiában, a' szeretetnek 
szent malasztjai által mindeneket egyesit? Hozzájárult 
végre maga a'megyei nagyméltóságú püspök, ki az ezen 
lelki-gyakorlatokra szükséges minden készületeket, a' 
legvégsőbb csekélységekig, maga rendezte el ; ki min-
denben mindnyájunknak nagy példával ment elő; ki a' 
megváltás' sz. jelét előttünk hordozva, a' rózsafüzért 
és minden egyéb reggeli, esteli, 's asztali imádságokat 
előimádkozva, a' ,qui maior est vestrum, fiat sicut mi-
nistrator'-t szórói-szóra beteljesítette. A' gyakorlatok' 
utolsó reggele, az ünnepély' fénykoszoruja, dicsősége' 
nagy részét neki köszönte. Áldoztunk mindnyájan kar-
ingben, épületes renddel, a' ,Lauda Sión' zengedezése 
közt. — Áldozás után, a' sz. mise' végével, a' püspök 
búcsúbeszédét mondja mély elérzékenyedéssel, könyez-
ve és törődött hangon. A' megindulás közös ; a' három 
napi együttlét után egymástól és a' megszeretett két 
férfiutói, kik e' lelki szent gyakorlatokat vezették, 's 
most a' búcsúbeszédet, zsámolyaiknál térdelve hallgat-
ták, megválni, 's mindenkinek hivatala' körébe, a' napi 
gondok közé vissza kell térni. Ekkor a' püspök kér-
dést intéz a' meglepett gyülekezethez : ,promittitis ne 
sanctae Ecclesiae catholicae, obedientiam, fidelitatem 
et reverentiam'; 's az összes gyülekezet egy hangon 
feleli: ,promittimus.' Sokaknak ugyanazon egy, nehéz 
és nagy eszmék által kitűzött czélrai szövetkezése, és 
e' szövetkezés iránti hűségnek egy értelmű, egy han-
gú, egy sziv- és lélekkel tett, nyilvános fogadása, kö-
zönségesen megható, a' keblet lelkesedéssel megtöltő, 
a' szivet elragadó, a' lelket elérzékenyitő 's ernyedet-
len munkásságra, kitürésre, kitartásra lobbantó jelenet 
szokott lenni. A' pogány Roma' falai közt egykor, egy, 
mindenhol közrémülést okozott, fölkiáltás hangzott : ,Han-

nibal ad portas.' A' hon' legjelesebb, legnemesebb ifjai, 
kiktől egyedül függött még a' .publica salus' megmen-
tése, rémülten, kétségbeesve, más hazát keresendők, 
megfutamlásról gondolkoznak. Ekkor az ifjak' egyike, a' 
későbbi afrikai Scipio, a' közveszély által fölbátorittat-
va, Metellus' lakására, hol a'szökni készült ifjak szán-
dékuk' mikénti kiviteléről tanácskoznak, siet; és kivon-
va a'tanácskozók' feje fölött kardját: „Ex mei animi 
sententia, inquit, ut ego rempublicam populi Romani 
non deseram, neque alium ci vem romanum deserere 
patiar. Si sciens fallo, tum me, Jupiter optime maxime, 
domum, familiam, remque meam pessimo leto afficias ! 
In haec verba, L. Caecili, iures, postulo, ceterique qui 
adestis: qui non iuraverit, in se hunc glaudium stri-
ctum esse sciat. " (Tit. Liv. Hist. L. 2 2 . c. 5 3 . ) Az 
ifjak esküsznek, 's követik a' lelkes fiatalt. A' háború 
kis idő múlva Afrikába, Hannibal'hazájába tétetik által; 
és ez, hogy szülőföldjét megmenthesse, siránkozva és 
könyezve, 's az isteneket és önmagát vádolva, örökre 
odahagyja Olaszhon' bájos vidékit, egykori szerencsé-
jének fényes emlékét... Nekünk Hannibalunk, azaz : ellen-
ségünk szinte örökösen, ajtaink előtt áll. Szünetnélkül 
ostromoltatunk, üldöztetünk, nyomatunk. Ezt tudta 's 
érezte mindenki. 'S midőn az együttlétnek ezen végső 
perczenetében, a' már a' nélkül is meghatottakat, a' 
püspök nem ugyan kényszerítő vasfegyverrel kezében, 
hanem egyedül a' hitbeni, mindenki' kebelében élő 
szent meggyőződésre támaszkodva, kérdi: ha igér-
nek-e az egyháznak, a' viaskodónak, hűséget, engedel-
mességet és tiszteletet; 's erre sziv- és lelket meg-
renditőleg hangzik le mindenkinek ajkairól a' sokat je-
lentő , i g é r j ü k ' : ki lett volna ezen pillanatban, a' ki 
késznek ne mutatkozzék a' legkegyetlenebb módon is 
kivégeztetni, ha kell, azon szent egyesületért, mellynek 
hűséget, tiszteletet és engedelmességet illy módon fo-
gadott? E' jelenet a' leghidegebb, legelhatározottabb 
apostatát sem hagyhatta volna megrendités nélkül. Er-
re a' püspök a' vett nyilatkozattal megelégedve, 's az 
iránta való kánoni készséget mindenkibe szivesen föl-
téve, remegő hangon, a' béke' csókjának elvételere 
hívja föl fiait ; kik székeiket elhagyva, az oltár' szine 
előtt, könyek'zápora közt fogadják egyenkint f ő p á s z -
t o r u k ' a j k a i r ó l az a t y a i c s ó k o t . E' pillanatban 
,conversa sunt corda patrum ad filios, et filiorum ad 
patres'.... E' jelenetet commentálni nem akarom. Em-
léke örök és felejthetetlen lesz a' pécsiek előtt. Csend-
ben hagyá el a' szent helyet mindenki; megilletődésé-
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ben szót váltani alkalmatlan lévén. — Már hogy az illy 
és ekként megtartott lelki gyakorlatoknak, szükségké-
pen kell hatásuk-és sikeröknek lennie; hogy az illyenés 
igy végzett munka valósággal nem lehetett ,cassus'; 
hogy ezen gyakorlatok' évenkinti ismétlése bizonyára 
a' kivánt regenerationak, ha nem is egyedüli, de min-
den esetre egyik legczélszerübb eszközeül tekintendő: 
arról, ugy hiszem, ezen kevés és bágyadt színekkel ki-
jelelt észrevételek után sem fog senki kételkedni. Ha 
ki ez iránt még kételkednék, vagy pedig a' lelki-gya-
korlatok' ostromlásával is körüljárna, kifejezni nem 
akarom, hogy mit árulna el. Hiszem, hogy a' hol ezen 
lelki-gyakorlatok, még most utánozásra találni nem fog-
nak , az nem az ezek iránti közönyösség-, vagy meg-
vetés-, hanem inkább egyéb nehézségek-, ugy mint al-
kalmas hely' nem léte-, vagy a' költségek' hiányának 
tekintetéből történendik. Egyesek' ellenkezése ez ügy-
ben nem nyomhat semmit; miután a' megjelenés min-
denki' szabad akaratjára hagyatik, 's a' megjelenni 
nem akarók' kedveért, az épülés és vigasztalás' ezen 
alkalmától megfosztani senkit sem kell. 

Danielik János. 

E g y fa lus i p a p ' s z ó z a t a , 
a' papi szent gyakorlatok felől . 

Ime tehát* a'pécsi megyében a'várva-várt lelkigya-
korlatok, a' megyés-püspök' ő excellentiája' kegyessé-
géből megtartattak. Hogy jó sikerrel, arról kétkedni 
sem hagy, részint e' szent gyakorlatok' Isten' -közelé-
be vezető, a' sziv' mélyének minden redőit átjáró, 's 
kétélű kardjával csontvelőkig ható isteni természete ; ré-
szint a' nagy, az apostoli buzgalmu főpap'minden cse-
kélységekre is kiterjedő atyai gondoskodása; részint 
végre a' két apostol' lángkebelének szent hevülete, és 
a' t. cz. pécsi clerusnak, Isten' szive szerint regeneráló-
dó égi szelleme. Meghallgatvák tehát a'jámborok'köz-
ohajtásai : ,Exercitia spiritualia dona clero tuo Domine'! 
Meghallgatvák, az angyalok'karéneke között a'Minden-
ható' trónjához fölrepitett forró vágyaik, kéréseik, mely-
lyek az Isten' malasztjának kincsét rájok leesdekelték! 
Meg vannak tehát kezdve a' lelki gyakorlatok a' bold, 
sz. Mária' pártfogása alatt álló honunk' pécs-megyei 
papjai közt! Itt az óra, itt a' boldog pillanat! Köves-
sük a' jó példát !—A' jó példának pedig követése tő-
lünk függ. Hisz' ki nem olvasta lelkesedéssel, mint buz-
gólkodtak, mint vetélkedtek a' pécs-megyei lelkipász-
torok a' lelki gyakorlatokat óhajtó, fiúi bizodalmas ér-

zelmek-, és indulatteljes alázatos kérelmeikkel, főpász-
toruk' atyai szine előtt? Es ime, a' mit szomjúhozott 
lelkök, megadaték nekik! A'legédesb, legfölségesb kö-
telesség' érzetében, az imádság' szárnyain, ők már föl-
emelkedtek a' menny' és föld' Urához; a' boldogult 
lelkek-, a'millió angyaloknak társaságába vegyülve, di-
cséretet és dicsőséget mondandók annak, ki véghetetlen 
kegyelmével, az ur Jézus által szolgákból fiaivá foga-
dott minket ; előterjesztendők atyai trónja előtt bajai-
kat, terheiket, 's kérendők gyermeki bizodalommal vi-
gasztalást a' nehéz pályáni haladásra, 's hálákat adandók 
a' vett jókért. Tegyük ezt mi is hasonlóképen, és meg-
vigasztal minket is az Ur. A' mi különösen kassai me-
gyénket illeti : ne halasztgassuk máról holnapra azt, mi-
nek szükségességét mindnyájan elismerjük ; 's ez' oká-
ért, ha eljut gyenge szózatom hozzátok t. cz. sorso-
sim ! (mert bizony sajnos ! hogy soraink közt 's nálunk 
is találtatnak, kik ez üdves eszméket terjesztő, honunk-
ban egyetlen-egy, positiv vallásosságot hirdető lap' ha-
sábjait nem olvassák,) méltassátok azt elolvasásra ; mint 
mellynek czélja nem egyéb, mint fölhívni titeket, kik a' 
nap' hevét és terhét viselitek, az üdves eszme' meg-
testesitésének pártolására, 's ezt illetőleg megyei atyánk' 
szine előtti megjelenésre. Minthogy tehát nem sokára 
kerületi gyűléseinket leszünk tartandók, indítványozzunk 
ezeken, a' lelki sz. gyakorlatok' szükséges voltának elis-
merését fölterjesztő, azokat óhajtva kérő, püspök ő 
méltóságának kegyes szine elébe viendő fölírást; azaz : 
tegyünk részünkről annyit, a' mennyit tehetünk ; a' töb-
bi magától fog bekövetkezni. ,Beus incrementum dabit.' 

Tudom én, hogy kiki csendes magányába vonulva 
is tarthat, 's köteles is tartani lelki gyakorlatokat; de 
,Regnum Dei vim patitur.' Köteles tehát a' pap min-
den üdvesen munkálható eszközt megragadni, mind sa-
ját lelkének, mind pedig a' gondjára bizott hívekének 
üdvét biztositandót. „0 Christiane ! delicatus miles es", 
mondja aranyszájú sz. János, „sí putas sine pugna te 
posse vincere, sine certamine triumphare. Fortiter di-
mica, atrociter in proelio concerta, considéra pactum, 
conditionem attende, militiam nosce, pactum, quod spo-
pondisti, conditionem ad quam accessisti, militiam cui 
nomen dedisti; hoc enim pacto, quos miraris, omnes 
pugnaverunt. hac conditione omnes vicerunt, hac mili-
tia triumpharunt." Már pedig az óhajtott lelki gyakor-
latok' ezen isteni hatását, az ember' lelkére nézve, ki ta-
gadhatná? Ki nem tapasztalta, hogy minél gyakrabban, 
minél szívélyesebben, minél hőbben, minél épületesben 
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jelenik meg, szent imája' ajánlatával az Istenség' zsá-
molya előtt, annál nagyobb erőt érez lelkének mélyé-
ben, őt ahhoz vonzót, ki alphája 's ómegája, szóval 
mindene létünknek ; amaz erőt, melly az oda fön valók-
hoz, és azokhoz, mik Jézus Krisztuséi, vonz bennünket. 
Hiszen imádkozhatunk és elmélkedhetünk csendes ma-
gányunkban is ; de nem olly lelkesültséggel, nem olly 
épületességgel, nem olly sikerrel. Nem szükség azok 
után, mik e' lapok' utján a' lelki gyakorlatok felől el-
mondattak, ez állításomnak bővebb okait adni ; egye-
dül azt jegyzem meg, hogy a' lelki gyakorlatok azon 
kulcs, melly az irgalmas Isten' szeretetteljes szivét ré-
szünkre fölnyitja. Pedig erre szerfölött szükségünk van. 
Nemde századunk' hitetlen szelleme a'perzselő fáklya' 
pusztító tüze mellett diadalmaskodandó, már a' sze-
gény, de még jámbor pór' lelkismereti nyugalmát, lelki 
örömvirányait, hit-életi ibolyáit is földúlandó, annak igény-
telen, szerény ajtaján is bekopogtat? Nemde az álvilá-
gosodás' barátinak összetartó serege, már nem pi-
rul hitetlenségével kérkedni; nem csak, de e' hitetlen 
szellemtől elkábittatva, a' fiatalság, e'még csak kifakadan-
dó bimbó, széltében, a' világ'láttára üzi istentelen meré-
nyeit. A' minden szent iránti, szintúgy természetes, mint 
köteles tisztelet, hódolat és engedelmesség' lánczsze-
meit szétszakítva, az anyagi hasznok' mámorába me-
rülten, saját énöket, és testi vágyaik' kielégítésének bor-
zasztó daemonát helyezik, az egyedül imádandó Isten-
ség' szent oltárára : ugy annyira, hogy korunkra bátran 
lehet alkalmazni Jeremiás' siralmainak e' szavait : „Et 
maior effecta est iniquitas filiae populi mei peccato So-
domorum, quae subversa est in momento, et non ce-
perunt in ea manus Infirmata est virtus mea; de-
dit me Dominus in manu, de qua nonpoterosurgere." 
Rendkívüli rosszak ezek ; tehát rendkívüli gyógyszerek 
is használandók ; és pedig magunknál kezdve : mert 
minmagunknak kell előbb megujulnunk lélekben, és ugy 
javítanunk másokat: mivel csak igy koronázandja si-
ker működéseinket. Hisz': „bonus est Dominus speran-
tibus in eum, animae quaerenti ilium. Bonum est prae-
stolari cum silentio salutare Dei. Sedebit solitarius (t. 
i. vir bonus) et tacebit, quia levavit super se."'S igy, 
ha előbb megujulánk lelkünkben, midőn a' hitetlenség' 
programmât halljuk hirdettetni, 's a' hitnélküliség' 
szellemének terjesztését eszközöltetni; ha a' rózsaszínű 
külhéj alatt az erkölcsök' megrontását; és aljas hasz-
nok' elérését czéloztatni tapasztalandjuk : óh akkor, •— 
minthogy kezünkben üdvünk' szent jele, mellünk vér-

tezve Isten' harmatozó kegye, fejünk védve a' szen-
tek' sisakja által,'sJézus' igéje győzhetlen kardunk (ezt pe-
dig főleg mind a'lelki-gyakorlatok által szerezzük meg); 
óh akkor mi — szelíden elmondván elleneink fölött a' ke-
reszténység' programmját, a' mi Atyánk' jézusi szent 
szavait, bizva Istenben, tiszta öntudattal szállandunk 
sikra, és a' hitetlenség' mérges nyilait vitézül vissza-
verendjük. 

A' lelki-gyakorlatok' megtartási módját illetőleg, 
bízzuk magunkat teljesen megyei kormányunkra. Igaz, 
nem mindig kapunk Schlör- és Büchingereket; de ugy 
hiszem, sorainkban is találnak atyailag gondos főpász-
toraink lángkeblü, ihlett ajkú férfiakra, kik kenetteljes 
,Consideration előadása által, társaikat a' megdicsőült 
lelkek' fönséges régióiba vezetvén, azokat a' mennyei 
Jerusalem' arany hapuihoz juttathatják. Siessünk tehát 
közös Atyánkhoz, ez élet' annyi keservei közt ; szünte-
lenül hangoztatva : „Vide Domine afflictionem meam, 
quoniam erectus est inimicus." Azért: ,Exercitia spiri-
tualia dona et nobis Domine!' V. Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
M a g y a r h o n . 

(Egyetemi ünnepély.) Folyó hó' 3-dikán, reggeli szo-
kott órákban tartotta meg a' magyar királyi tudományos 
egyetemnek t. tanítói kara és nagy számmal egybegyűlt ta-
nuló serege, mélt. és főtiszt. F o g a r a s v Mihály szkodári 
vál. püspök urnák az oltárnáli ajtatos működése mellett, a' 
Szentlélek' segitségül-hivásának vallásos ünnepélyét; mely-
lyet a' teljes fénynyel bemutatott sz. miseáldozat után, az 
egyetem' nagyobb teremében, tek. és t. S z í l a s y János 
urnák, mint ez évre kijelelt szónok- (mivel a' hittudomá-
nyi kar által negyed izben is elválasztott) dékánnak, az 
ember' fensó'bb mivelődése felől tartott ékes és tartalom-
dus beszéde követett: mellyben a' t. szónok az emberi'le-
hetségek', nevelés általi ollyatén kifejtésének és öszhangzásba 
hozatalának szüksége felől értekezett, melly a' véges ész' foly-
tonos nyomozásainak segítségével mindinkább szélesedett 
és szélesítendő ismeretkört tul nem becsülve, a' jövő éle-
tet és örökkévalókat illetőkben, az értelem' gyarlóságának 
segítségére jött isteni kinyilatkoztatást hálásan és hódoló 
tisztelettel fogadja; s az emberi miveltség' tökélypontját 
a' tudományos ismereteknek a' keresztény hitteli szövetsé-
gében, 's mindkettőt nemzeti érzéssel párosító, és köz-
haza' javára fordító öszhangzásában keresse. A'tanulságos 
szónoklatot több doctorrá-avatási szertartás, ezeket mege-
lőzőleg pedig mélt. és főtiszt. Fogarasy Mihály püspök ur-
nák, mint a' t. theologiai kar'elnöke-'s igazgatójának, az 
ünnepélyes tény iránt fölvilágosító lelkes beszéde követte; 
mellyről örömest szólanánk többet, ha az által e' lap' szer-
kesztője is közelebbről érintve nem lett volna, mint egyi-
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ke az ez alkalommal graduáltaknak ; ki ez érdeme fölötti meg-
tiszteltetésben, ő fölségének, apostoli fejedelmünknek leg-
felsőbb engedelmével, a' t. hittudományi kar által, minden 
szoros próbatételek és dijak' elengedése mellett, ,ad honores' 
részesittetni szerencsés lön.—Tiltja ugyan a'szerénység, e' 
jeles és megbecsülhetlen kitüntetés' tudatását ; de elenged-
hetlenül követeli, a' hálás szivet illyesmiben egyedül és 
kizárólag vezettetni kivánó kötelesség-érzet, a' nyilvános 
köszönet' adójának tartozó lefizetését parancsoló: melly kö-
telesség' ellenében háttérbe kell minden más tekinteteknek 
szorulniok, 's még az attóli tartásnak is elnémulnia, hogy ezen 
megtiszteltetésnek, a szerkesztő" saját lap^ábani tudatását, 
egy-némellynek tetszeni fog a' ,Prot. lap'-ban akkép vennie, 
mintáz állítólagos tudomány-gőg, és (mit a' nevezett lap utób-
bi számaiban bebizonyitni törekszik) ,góliáth'-nak látszani aka-
rás ujabb, nevetséges bizonyságát.*) A'szó, mellyet e' lapok' 
szerkesztője ezen, rá nézve bizonynyal legörvendetesb alka-
lommal emel, egyedül a' köszönet és hála' szózata, mely-
lyel eme' nagy, eme nem érdemlett kitüntetésért, az egész 

*) L. a' nevezett lap' 39- és 40-dik számában Kenézy Lajos 
urnák ,Dávid és Góliát' nevii czikkjét ; melly csaknem a' 
végre készültnek látszik, hogy a' szóban levő megtisztelte-
tés fölötti örömünket, az ellentét által (ha mégis nem 
szinte dicsőség, illyenek által becstelenittetni,) mérsékel-
je, s amaz ős romai szokásra emlékeztessen, melly még 
a' diadalmi szekérben álló imperatort is gunyszavak- és 
torzképekkel kisért kisebbítések' látása- és hallására kény-
szeritette. Ámbátor itt, hol a' köz a' nélkül is olly nagy a' 
kettő közt, távolról sem volt illyesmire szükség. Külön-
ben a' ,Prot. lap'-nak nevezett hőse fölöttébb csalódik, 
ha azt hiszi, hogy szenvedélyes kifakadásai, mellyeket a' 
,Rel. és Nev.' több számaiban közrebocsátott útbaigazí-
tásokra önigazolásul közöl, mégegyszer arra birandnak , 
hogy vele a' sz.-irásolvasást, és ennek a' katholicusokra 
nézve állítólagos tiltott voltát illetőleg, hosszas vitába bo-
csátkozzunk. A' hang, mellyen ir, a' legjobb értelemben és 
véleménynyel mondottak' elferdítése, melly czikkében ural-
kodik, az átalkodottság, mellyel az uzsorát még mindig tör-
vényesnek, a' sz.-irásolvasást pedig a' katholicusokra néz-

• ve tiltottnak erősitő fonákságok, egy kuszált szöveggé van-
nak összefonva, — elegendő bennünket nagyobb óvatos-
ságra inteni, minden olly egyénekkeli közelebb érintkezés' 
kerülésére, kikkeli vitatkozás még soha sem vált senkinek 
dicsőségére, bárha ügye legigazabb volt is. Mi sem gyönyörű-
séget, sem hirességetnem keresünkutszaiveszekedésekben; 
's ha bizonyos egyének által esetleg méltatlan szókkal illette-
tünk, vagy sárral fecskendeztetünk is be, (mi ollykor a' 
legbecsületesb emberen is megtörténik,) a' helyett, hogy 
a' piszkolódókkal, bizonyos utszai közönségnek az efféle 
látványokban talált rendkívüli mulatságára, szembeszáll-
junk, inkább sietve távozunk a' helyről : minél hamarább 
csak lehet, egy jobb, és magunkhoz illőbb társaságba me-
nekülendők. Az illy méltatlankodók' útbaigazítására már 
nem irótoll, hanem más fenyitő eszköz szükséges ; melly-
nek .kezelése nem a' mi dolgunk: mert sem közbátorságra, 
sem városiasb illedelemrefölügyelő rendőrök nem vagyunk. 
Ki tudományos okokat akar latba vetni, azt, a' szentirás-
olvasás' nem-tiltott voltának megtudása végett, az e' tárgy-
ban már írottak' újbóli elolvasására kérjük. Ha valakinek 
a' mi okainknál, Kenézy Lajos ur' fonákságai és szenvedé-
lyes nyerseségei jobban tetszenek, arról mi nem tehetünk; 
de nem is fogjuk izlésct irigyelni. 

t. hittudományi karnak tartozik. Óhajtása volt mindig e' so-
rok írójának, szerény háttérbe vonultán, tanulni inkább, 
mint mások' tanitójaul föllépni akarni, 's a' biztos hallga-
tás' védpaizsa megelt, a' nyilvános fölszólalás és kétes ered-
ményű szóharczok' veszedelmeit kikerülni. Azonban egy, eme' 
természeti vonzalmának nem egészen megfelelő pályára ju-
tott ; mellyen hallgatni nem lehetett, 's mellyen a' tévedők' 
útbaigazítása, a' megtámadott hitigazságoknak tehetsége sze-
rinti védelmezése, egy igen tisztelt, nagy közönség' irányá-
ban, szent kötelességévé lett. Mi hogy igy történt, két-
ségkívül az isteni gondviselésnek is, melly a' kisdedek' 
szájából is hangoztatni kívánja dicséretét, 's a' körülmé-
nyek' hatalmának, vagy akár kedvezésének i s , — de leg-
inkább mégis korunk' amaz ellenséges viszonyainak tulajdoní-
tandó, mellyek az egyház és általa hirdetett legszen-
tebb igazságoknak kebellázitó ostromlásával, kihívó gúny-
ja- és rágalmaival, a' leggyávábbat is fölszólalásra tü-
zelhetik, 's a' leggyengébb tehetséget is képesek a'méltat-
lanul sértett közanyának elszánt lélekkeli védelmére, a' 
fiúi kötelességek' ezen legszentebbikére, buzditni. 'S ha 
e', legalább is jó szándékú, buzgalom' következtében, e' 
lapok szerkesztőjének is sikerült, Isten' segítségével, mon-
dani és tenni ollyasmit, mi még olly mélyen tisztelt tudó-
sok helyeslését is kiérdemlette, minők a t. hittudományi 
kart képezik: ugy ez a' jutalmazottra nézve szintolly meg-
tisztelő s örvendetes, mint a' milly fölemelő és vigasztaló, 
a' más oldalról vett sérelmek' ellenében, s a' megkezdett 
ösvényeni továbbhaladásra serkentő. Bizonyára, hasonló mél-
tánylat a' legszebb dijul tekinthető, mellyel az igaz tudo-
mányosság' keresésével járó fáradalmak megjutalmaztat-
nak ; mellyre azonban e' sorok' írója számot soha sem tart-
hatott... De azt soha el sem érhette volna,hacsak a't. hit-
tudományi kar, az egyházi tudományosság előmozdításának 
egyik hatályos eszközeül nem nézi : az őszinte törekvést 
és jó szándékú igyekezetet is akkép jutalmazni, mikép a' 
dicső pályadíjért már diadalmasan megküzdött harczolók' 
izzadságát.... Köszönet e' nagylelkűségért, melly koszorúit 
a' várt érdemek' becses zálogai gyanánt, a' magas czél fe-
lé törekedőknek már a' feleúton is lelkesitőleg nyújtja. E 
fényes jutalom számtalanoknak szolgálhat, 's ha reményünk 
nem csal, fog is szolgálni, a' hasonló pályán legalább is ha-
sonló sikerreli előhaladásra. De számtalanok által is fogaz, 
és méltán, akkép tekintetni, mint a' jutalmazottnak csekély 
személyében, a' katholica igazság melletti, kitartó küzdés-
nek méltánylása; melly küzdés' érdemét, ha ugyan van 
benne e' lapok' szerkesztőjének is parányi része, minden 
esetre sokakkal kell e' honban 's az irodalmi téren megosz-
tani; következőleg osztani a' megtiszteltetés' dicsőségét 
is, mellyben mindnyájok közremunkálásával lehetett csak 
részesülnie.... Legyen annakokáért ez elismerés, bármilly 
aránytalan volna is az az érdemek' csekélysége-és jutalom' 
nagyságára nézve , maradandó emléke azon részvétnek , 
mellyel a' nagy alapító-, a' dicső bibornok-érsek Pázmán -
nak szellemében hatni kivánó t. hittudományi kar, a ma-
gyar egyházi irodalom, a' katholicismus, hitünk' szent igaz-
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sàgai, s az ezek' megdicsőitését óhajtó buzgóbb lelkek' tö-
rekedései iránt viseltetik, mellyel azokat kiséri. Legyen 
örök emléke a legnemesebb ösztönnyujtásokra kész nagy-
lelkűségnek, és szolgáljon leghatalmasabb buzdításul vala-
mennyi jobbaknak arra, hogy tehetségeiket, mellyeket e' 
hithideg, és az anyaszentegyházra nézve súlyos időkben, 
Isten' országának köteles terjesztése kétszeresen igényel 
tőlök, a' veszélyeztetett igaz ügy'védelmére szenteljék. A' 
sokakért megjutalmazott, a' sokak' munkája miatt megtisz-
telt pedig, kedves tartozásának ismeri, 's fogja mindenkor is-
merni, a' t. hittudományi kar által iránta mutatott kegyessé-
get, a' legbensőbb hála 's érzékeny megindulás' szavaival hir-
detni, magasztalni. Ezt a' hálás köszönet' tartozása kívánja; s 
e' kötelességnek megfelelni sokkal sürgetőbb az érző kebelre 
nézve, mint az arrai gondolás, hogy ez 's ez mire fogja e' 
nyilvános köszönetet magyarázni. 

(Megyei közlés.) Eger, oct. 2 . Közölvén e' lapokban, 
néhai mélt. és főtiszt. R u 11 n e r Ferencz dulmi püspök, 
egri kanonok és nagyprépost' halálát, közlöm ezennel vég-
rendeletének nevezetesebb pontjait is. Nem olly nagy az 
összeg, mellyről 5 0 éves papsága és 1 2 évi kanonoksága 
után rendelkezik; de a' ki figyelembe veszi azon jótétemé-
nyeket és vendégszeretetet, mellyeket éltében gyakorlott, 
elegendőnek fogja találni. A' mód pedig, mellyel véginté-
zetében rendelkezett, miként az olvasó látandja, egészen 
egyházi szellemű. Számos rokonait nem emelé ki sorsukon 
fölül ; de állásukhoz képest, valamint éltében segité őket, 
ugy és annyiban végrendeletileg is megemlékezett róluk. 
A' köztudomásra méltóbb pontok, a' következők : a) Mind-
azon helyeken, mellyeken lelkipásztorkodott, ugy mint Bot-
tyánban (mig a' kassai és szatmári megye ki nem hasitta-
tott az egriből, ehhez tartozott; jelenleg az elsőhez), Kis-
Körén, Jász-Alsó-Sz.-Györgyön, Pétervásáron és Egerben 
nyugmiséket rendelt tartatni lelkeért; óhajtván erre a' hí-
veket előlegesen is figyelmeztetni : 's e' végre az illető ple-
bánusoknak 10 , az egrinek pedig 2 0 p. frtot hagyott, b) 
Az egri sz. Ferencz szerzetbeli atyák' templomában, halá-
la'évnapján tartandó nyugmisére, örök időkre 1 0 0 p. frtot 
alapitványozott. c) Az egri szerzetes-házaknak, eltakaritta-
tása' napján tartandó sz. misére külön-külön 1 0 p. frtot ha-
gyott. d) A' sarudi plébánosoknak, szüléi- és rokonaiért 
évenkint végzendő egy énekes misére 1 0 0 p. frtot hagyo-
mányozott. e) Káplánok és szegényebb plebánusok közt sz. 
misékre 2 0 0 p. frtot rendelt kiosztatni, f) A' megye' pénz-
tárának, elaggott plebánusok' házának, papnevelő-intézet-
nek, székes-egyház és megyebeli egyházak' pénztárának 
külön-külön 1 0 0 0 v. frtot. g) Az Egerbe hozatandó irgal-
mas-nénék' intézetének 1 0 0 0 v. frtot. h) Az egri szegé-
nyeknek 3 2 5 v. frtot. i) Az irgalmas szerzet' kórházának 
3 0 0 v. frtot. j) Mesterképző-intézetnek 5 0 0 v. frtot. k) 
Vallásos nevelő-intézetnek, szinte Egerben 5 0 0 v. frtot. l) 
Érseki lyceumnak 5 0 0 v. frtot. m) Váczi siketnémák- 's 
pesti vakok-intézetének külön-külön 5 0 v. frtot. n) Élté-
ben nem kevéssé gyámolitott számos és szegény rokonai 
közül azoknak, kik figyelmére leginkább valának méltók, 
(nehogy, miként végrendeletében magát kifejezé : az egy-

ház' vagyonából, mint Iegtöbbnyire történni szokott, annak 
ellenei' számát szaporítsa) összesen 5 , 7 0 0 p. frtot. Végre 
o) meg lévén a' legbensőbben győződve a' tridenti zsinat 
atyái' amaz állításának valóságáról, miszerint: az erény, 
melly az egyházban létezik, jobbára a' hivek' gyónásának 
tulajdonitható : ha kielégítvén a' kielégitendőket, tömegé-
ből még valami fölmarad, mindaz, valamint minden, halála 
utáni illetősége, egy tömeggé alakittassék, és a' kamatok 
az egri főkáptalan által kezeltetvén, rendszerint tőkésittes-
senek mindaddig, valamíg a' tőke annyira nem növekedik, 
hogy abból két, a' főpásztor által nevezendő gyóntató-atyák, 
évenkinti legalább 5 0 0 p. frttal nem láttathatnak el ; kö-
telességük leendvén majdan ezen, ekkép minden egyéb 
ügyek- és gondoktól ment gyóntatóknak, naponkint a' fő-
egyházban gyónók' kihallgatása végett, bizonyos órákat töl-
teni. — Adja Isten, hogy a' bold. e. elhunytnak ezen üd-
ves eszméje, mások által is, miként e' részben végrende-
letében reményét nyilvánitá, fölkaroltatva és ápoltatva, ho-
va-hamarább létesülvén, üdves gyümölcseit, a' földi 's föl-
döntúli boldogság' eszközló'it, mielébb megteremhesse! — 

(Szerzetesrendi főnök-választás.) Imreghen. Ez évi au-
gustushó' 23-dikán tartotta Nyir-Bátorban káptalangyülését 
a' két testvér Magyarhonbani, sz. Erzsébet királynéról ne-
vezett minorita-rend. A ,Jöjj el Szentlélek Isten' eléneklé-
se után, az illetők a' káptalani terembe vonultak, hol főtiszt. 
S z a b ó Román urnák, a' rend' kormányzójának, terhes hi-
vatalátóli fölmentetését óhajtó szándéka felől értesülvén, a 
káptalan' elnöke, nt. L o s ó Dávid, a' szelid, jó kormány-
zónak érdemeit elősorolva, fölhozá többi között azt is, milly jó 
mód- és szerencsés tapintattal vezeti már tizenhárom 
évek óta főt. Szabó Román ur a' rend' kormányát, 's meny-
nyire óhajtandó az illy tapasztalt vezérnek tovább is a' mel-
lett maradása : mire a' szeretett főnök, a' beszélő" szónok-
latának alig szakadván v é g e , közakarattal 's egy sziv- és 
lélekkel, a' rend' kormányzójának ujolag megválasztaték. Má-
sodik napon, aug. 24-dikén, a' főt. kormányzó' elnöklete alatt, 
a' rendbeli elöljárók' megválasztása végett gyűlvén ismét 
a' káptalan össze, legelőször is a rend' tanácsnokaiul elvá-
lasztattak: Losó Dávid, Gyuracska Kozma, Zboray Vidor, 
Schmucz Dénes. Kormányzói segédek lettek: Körösi Se-
raph.-Ferencz, Bekk Ábel, Lachner Ágoston, Horváth Cu-
pert.-József ; rend' titoknokává : Antsitska Jáczint, ki egyszer-
smind a' kormányzónak is titoknoka ; a' négy őrség' őrei-
vé pedig : Gyurcsik Ambrus Miskolczon, Paulik Sal.-Ferencz 
Lőcsén, Valkovics Farkas Aradon, Mátyás Özséb Kolosvá-
ron. — A jó Isten adja szent áldását mindnyájoknak, hogy 
hivatalukat boldogul folytathassák ! Pák Márton. 

H i r f ü z é r. 
A' ,Prot. lap' utolsó számában ( 1 0 7 1 . 1.) olvassuk: 

„Schaumburg-Lippében a' reformátusok ellen 1746-kimart. 
22-ke, és igy 1 0 0 év óta még fenállott korlátozó törvé-
nyek csak m. é. dec. 9-kén lőnek megszüntetve. E' sze-
rint a' reformátusok csak 1846-ban tétettek jogokban azon 
ország" (tudnillik Lippe-ország) „r. katholicusaival egyen-
lőkké." A' ,Prot, lap' csak egyet feledett el olvasóinak meg-
mondani (mi pedig sokakra nézve fölöttébb érdekesnek 



2 3 2 

tartható, 's hihetőleg nem tudott körülmény lesz), hogy tudnil-
lik Schaumburg-L i p p e herczegség p r o t e s t á n s fejedelmet, 
még pedig szinte reformátust ural, 's hogy az uralkodó val-
lás, melly ez ideig a' reformátusokat, a' katholicusokéval 
egyenlő jogok' élvezetében gátolta, l u t h e r a n a ; követke-
zőleg szinte protestáns.'*) Különben,ha a lutherán consis-
torium, reformált rokonait csak olly és annyi jogokban ré-
szesité, minőket a' református protestánsok' többsége, pél-
dául, a' 1 i p p e-detmoldi herczegségben élő katholicu-
soknak enged, (pedig nagyobbakat a' schaumburg-lippei 
katholicusok sem igen fognak élvezni, mint számra még 
kevesebbek, és saját kath. pappal is alig birók,) ugy amaz 
engedvény fölött nincs nagy okuk örvendezni. A' nevezett 
(lippe-detmoldi) prot. herczegség felől tudnillik épen az 
idén irt ekkép a' ,L'ami de la religion': „Jó és hasznos 
néha az afféle tényeket előkeresni, mellyek alkalmasok, kel-
lő világosságba helyezni a' türelmesség' amaz erényét, 
mellyet a' protestánsok olly gyakran hirdetnek, 's mellyet 
ők csak akkor gyakorolnak bizonyos határok közt, midőn 
erre körülmények kényszeritik, mellyeken erőt nem képe-
sek venni." 'S miután az efféle tapasztalatok' gyűjtésére 
nem annyira a nagy, és az egész világ' szeme előtt lévő 's 
ítéletének kitett országokat és helyeket, mint inkább a'ki-
sebb- és félreesőket mondá alkalmasoknak, beszél i , hogy 
a' lippe-detmoldi herczegségben, a' lemgoi kath. közönség 
milly áldott (?!) tolerantiában részesül. Minthogy, a' német szö-
vetség' alaptörvényeihez képest, a' katholicusok' szabad val-
lásgyakorlatát e' kisded, és legnagyobb részben protestán-
soktól lakott fejedelemségben sem lehetett egészen elnyom-
ni , ezen, ugy nevezett, s z a b a d vallásgyakorlat a' követke-
ző határok közé szoríttatott: „Van egy papjok, kinek 1 5 0 
tallérnyi fizetése van ; mig az evang. ministerek 1 0 0 0 - és 
1 2 0 0 -at kapnak; tartva pedig tőle, nehogy a'kis plébániá-
ból várható mellékes jövedelmek' segedelmével mégis il-
lően tudjon elélni, mindeddig" (mi hihetetlensóggel határos) 
„meg vala neki tiltva, keresztelni, híveinek házasságait ösz-
szekötni, 's halottait eltemetni. Ezek ugyanis a' prot. lelki-
pásztorok' részére föntartott hivatalos cselekvények, mely-
lyek' tekintetéből az érettök járó palástdij' beszedésére is 
föl vannak hatalmazva. A' katholicusoknak van ugyan saját 

*) Lehet azonban, hogy az efféle reticentiae figurák nem is 
annyira feledékenységből, mint szándékosan történnek a' 
nevezett lapban : mint például a' 39 -d ik számban is, hol 
C 1 0 2 2 . 1.) Kenézy Lajos ur a' ,Rel. és Nev. ' 1 3 9 - d i k lap-
járól, a' sz.-irásolvasás' t i l t o t t voltának bebizonyítására, 
mint általunk is bevallottat idéz i , mikép az egyház : ,,a' 
félremagyaráztatásnak is mindenkor , már az apostolok' 
idejében is, legjobban kitett könyvnek olvasására csak az-
ért n e m szabadit fel." 'Sitt az idézet, egy ,,'stb.'-vel félbe-
szakittatik. A' mi a' ,Rel. és Nev.'-ben nyomban utána kö-
vetkezik, hogy t. i.: „nem szabadit fel m i n d e n k i t , p a s -
s i m s i n e d i s c r i m i n e , " ( e z t is csak bizonyos idők-, kö-
rülmények- é s fordításokról értve) az, mint fölösleges, el-
hagyatott; hogy igy a' ,Prot. lap' olvasóinak azt lehessen 
mondani: tehát a' katholicusoknak a'sz . irást „ n e m s z a -
b a d o l v a s n i . Somogyi ur épen ezt mondja.. ." Ez azon-
ban csak például vagyon említve ; mint egy a' sok közül. 1 

kápolnájok, de tiltva vagyon nekik abban legkisebb haran-
got is tartani, vagy azt a' megváltás' jelével ékesitni. Mi 
több, a' katholicusok kényszeríttetnek, a' prot. ministerek 
javára kitűzött nyilvános collecták' alkalmával, az általuk 
tartott predikácziókra megjelenni, az úrvacsora' asztalát a' 
protestánsokkal együtt megkerülni, 's arra saját adományai-
kat letenni: ekkép egy , lelkismeretökkel méltán ellenkező 
teltre szoríttatván, mellytől őket könnyen meg lehetne kí-
mélni, ha megengedtetnék nekik, adományukat egyenesen 
a' lelkész' házába vihetni. Ez a'maga követelt palástdiji jo-
gainak megkivánásában mindig szerfölött szigorú. Csak ke-
vés ideje, hogy szabadság adatott a' kath. kápolna kiigazí-
tásához szükséges költségek' fedezésére, segélyt gyűjteni. 
Némelly protestánsok is akartak segedelmükkel hozzájárul-
ni ; azonban lelkészeik által azonnal keményen megdorgál-
talak. A' minister urak' ezen intései nem is maradtak fo-
ganat nélkül ; mert híveik közül többen, azon néhány pénz-
darabot is visszaadatták maguknak, mellyeket nem annyira 
vallási tekintetből, mint inkább polgártársaik iránti szíves-
ségből adakoztak." 

Az irhoni nyomornak csak nem akar v é g e szakadni. 
A' nagy O'Connell' szellemében, béke- és kitürésre fölhívó 
szózatok ugyan, részint fia', részint a' kath. papság' részé-
ről nem hiányzanak; de nem hiányzanak a borzasztó ké-
pek i s , mellyek eme' fölhívások' sikerét előlegesen kétsé-
gessé teszik, a' nagy és szenvedő tömegre nézve : melly 
mint mindenütt, ugy Irlandban is, sok olly egyéneket zár 
kebelébe, kikre nem a' legtisztább vallási indokok, hanem 
az érzékiek szoktak legnagyobb befolyás- és hatással bírni. 
Az ,Allg. Zeit.' még most is a' legszivtelenebb bérlő-kihaj-
tások felől ir, mellyek által a' kétségbeesésig növekedő nyo-
mor' áldozatai naponkint szaporittatnak. „Ezalatt a' bérlők 
tömeges elhajtásának barbár szokása Irland' több vidékein 
jelenleg is akkép gyakoroltatik, mint ennekelőtte. A' dolog 
annyira ment, hogy a' waterfordi grófságban, Dungarvan 
város' közelében, formális troglodyta-gyarmat keletkezett. A 
szegény elhajtottak tudnillik seregenkint telepedtek meg az 
utsza-árkokban, vagy pedig az utakat szegélyző kőfoglalvá-
nyokba vájtak maguknak lyukakat, mellyekben a' barmok-
nál nyomorultabban, mondhatlan ínségben laknak. 'S mind-
ez Nagybritannia- 's Irland nagyon istenfélő, egyesült király-
ságban történik, melly, mikép ezt a' hírlapok gyakran erő-
sitik, Francziaországgal együtt, a' miveltség' élén legelői 
halad. És illy tünemények mellett az angol még csudál-
kozik rajta, hogy az irlandi őt nem szereti ! Mivel az irho-
ni földbirtokosoknak több mint két-harmad része angolok-
ból áll, kik azon földeket birják, mellyekről Erzsébet és 
Cromwell' idejében, a' törvényes birtokosokat, ,az i g a z 
h i t végett' elűzték." (Mind erről természetesen a' ,Prot. 
lap' és Dobos ur, mit sem tudnak ; mert hiszen ez mind 
r é g i történet, lllyesmihez a' katholicusoknak csakugyan 
hozzá lehetett volna már valaha szokniok ; és, a' ,Prot. lap' 
csudálkozására, nem kellene ,a' protestantismus' köztörté-
neti fejleményé'-ben, vagy akár egyebütt és más alkalom-
mal, még most is szóba hozatnia.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel . 
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szeréről. 1. Perger János. — Egyházi tudósítások. — 
Ilirfüzér. 

À' p r o t e s t a n t i s m u s ' 
egyház-kormányzati rendszeréről. 

I. 
A' katholica egyház- és protestantismusnak egy-

ház-kormányzati rendszerük, már századokon át áll fön; 's 
valamint a' történet, ugy az élet is, minden nap hirde-
tik, hogy a' kettőnek ellen-polusokban fekvő divergens 
elvei, e' téren, milly különböző, 's egymástól eltérő 
eredményeket szülnek.... E ' két vallástársulatnak any-
nyi százados eseményeiből kis tanulságot levonhatunk 
immár ; hogy láthassuk, melly oldalon következetesebb, 
a' hitpontok' szüztiszta megőrzésére, a 'keresztény szel-
lem', az annyira szükséges, és a' szeretet' lényegéből 
kifolyó egység, és köz-erkölcsi fegyelem' megmentése-
és föntar tására ,— az egyházkormányzati rendszer; a' 
monarchiai természetű , h i e r a r c h i á b a n ' , a'katholicus 
oldalon-e, vagy a'demokratiára fektetett , v i l á g i - k o r -
m á n y z a t b a n ' , a'protestantismus' részén?... A' mult-
és jelennek története, a' helyzetek' egybevetése, ke-
zünkbe adja a' vezérfonalat e' tárgyunknál. 

Régi csalódás, és a' vallástalan philosophia ál-
tal szintúgy, mint a' protestantismus által, elhíresztelt 
eszme : hogy a' katholicismusban, a' hierarchiai kor-
mányrendszer, egy, a' kevélység, hatalom, és ural-
kodási hajlam' alapjára fektetett bün-pbantom, zsarno-
ki kormány, a' gondolat- és lélekismeret-szabadság' ro-
vására. A' clugnyi szerzetes llildebrandnak tulajdonítják a' 
hierarchia' megállapítását 's életbe-léptetését ; midőn az 
pápai székre emeltetett VII. Gergely név alatt. Tudat-
lanság és historiábani járatlanság az egész tétel. Hiszen 
a' keresztény hierarchiai kormányrendszer, egykorú az 
evangeliummal, a' világ-egyházzal. És teljes kifejlésében 
's hatása' körében volt az 1 0 7 3 - d i k év előtt is : midőn 

MÁSODIK FÉLÉV. 

e' hatalmas pápa, csak kényszerítésnek engedve, ült be 
a'főpásztori székbe, mellynek annyi fényt kölcsönze. A' 
mi ez időben történt, az az egyháziak' erkölcsi h a -
nyatlása, szolgai helyezetök, az egyházi méltóságoknak 
uzsora' utjáni szerezhetése a' világi adományozók' ke-
zeiből, és eme' forrásokból az összes egyház' szelle-
me- és egységére olly veszélyesen sarjadzó dissonans 
állapotok' összezuzása és meggyógyítása volt; a' hierar-
chicus eszmék', már létező, 's emberi elnézés és gyar-
lóság által hanyatlott élet-organismusának öntudatos 
fölébresztésére, és revivificatiójára. És a' visszás kö-
rülmények által igénylett eme' herculesi munkához, az 
isteni gondviselés, e' nagy bajok' arányához mért nagy-
lelkű, és szellemű szent férfiút adott az egyháznak: 
nem, hogy uj egyházkormányt alkosson, hanem hogy 
a' katholica egyháznak Üdvezitőnktól nyert constitutió-
ját föntartsa, 's a' világiak és egyháziak' irányábani al-
kalmazásban föltüntesso. — De hagyjuk ezeket ; apo-
stasiákat a' történeti igazságokon el lehet követni egy-
szerű tagadással is ; és a' capacitatio e' téren igen 
fáradságos,—bárha igen biztos és czélravezető ; hanem 
inkább belső értékökben, a' katholicismusnak tisztán 
,egyházi', 's a' protestantismusnak ,világi' kormány-
rendszeröket visgáljuk most meg, az ész' világának ere-
jével; a' nélkül, hogy a' kereszténység' positiv alapjai-
ból, avagy a' történet' eseményeiből fegyvereket hasz-
nálnánk. 

A' monarchicus elv, ellen-sulyozva arányosan sza-
bad institutiókkal, legelső 's legrégibb politicai meggyő-
ződése volt az emberi-nemnek ; melly kormányrend-
szerben az elöljáróság fokozatosan, az engedelmesség-
nek józan értelemben vett alapjára fektetve, terjeszté ki 
hatalmát 's befolyását. És ez összes szerkezet a ' nép -
nek, melly kormányoztatni kivánt, illy hatóságot óhaj-
tó, hol ösztönszerű, hol nyilvános akaratában találta 
forrását. Ide tartoznak a' patriarchalis idők ; ide a' né-
pek- és nemzeteknek, nem annyira a' szükségesség' esz-
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méjétől, mint inkább egy fensőbb, egy hatalmasb, a' 
néptömeg' összes massáját átható, meggyőző lelki vá-
gyódása: melly egy, a'széttöredezett néptörzsököket, mint 
azonegy gyökérnek különágazó hajtásait, összevonó egy-
ségi hatalom' fölállítása, mint a' hierarchiai kormány-
zatnak alapeszménye után sovárgott. Ez az, a' mi kény-
szeritette az eredeti ős-egységhez visszatérni a' meg-
szaporodott népeket és törzsököket, egy nemzet' alak-
jába , 's ezeket ismét az egyházéba ; mindenütt a' köz-
pontosító egységi hatalom' eszméjének hódolva... Sem 
nem uj, sem nem épen ismeretlen volt ez eszme a' ré-
gi népeknél is; és valamint a' romai caesarok', és zsi-
dó királyok', ugy a' summus pontifex, és zsidó főpap' 
személyeiben is, ez eszmének hódolt koruk' homályá-
ban a' két nemzet... Ki a' népek' történetének philo-
sophiáját tanulta, ha azt egyházi's vallásos, ha azt po-
litical szempontokból veszi is tekintetbe : ugy a'legtisz-
tább öntudat' azon stadiumába kell, lelki meggyőződésé-
nek jutni, hol az ,egységnek' a'kormányzósbaniszük-
ségessége-, evidentiája-, és isteni eszményétől, e' hatal-
mas és világot rendben tartó elvtől áthatva, valamint az 
egyházi kormányzatban, ugy a' statusban, lángoló vágy-
gyal fogja azt óhajtani, 's óhajtania kell. Es e' hierarchi-
cus kormányzati mód olly határozott és világos voná-
sokban, olly egybevágó, kerekded, és szabályos rendszer-
rel, mint azt jelenleg a' katholica egyházban szemléljük, 
kezdetben, az igaz, ki nem jelenthette magát; de nem az 
egyházi életorganismus' tehetetlensége, vagy éretlen-
sége miatt, sem az egyháziaknak a' mostani kor' müveit-
ségéhez mért aránytalansága miatt, mintha t. i. erre, né-
mellyek szerint, akkor még fogékonytalanok voltak vol-
na; hanem a'statusok' rendszeretlensége, népvándorlások, 
és politicai szűkkeblűség, éretlenség, és a' szabad köz-
lekedés' hiánya, meg belháboruk miatt; melly okok 
visszahatással voltak, és súlyosan befolytak az egyházi 
kormányrendszer' nehezítésére. IIa tehát a' protestáns 
irodalom, nem minden időben találja a' katholica 
hierarchiát teljes erejében, a' maihoz hasonlókig mű-
ködni, abból még azt következtetni nem lehet, hogy az uj 
találmány ; mert azon időszaktól fogva, midőn a' politicai 
hatalmasságok statusaikba jobb rendszert hoztak be, 's 
az egyház csendesebb életnek örvendett : egyházi con-
stitutionalis elveit ő is tisztábban, 's kifejlettebben tüntette 
elő hierarchiai kormányzatában. Mi sokszor történt, 
hogy évek múlva értesült csak a' pápai szék a' kele-
ti egyház' ügyeiről; a' szabad és viszonyos közleke-
désnek útjába állván leggyakrabban az ariánusi tanokkal, 

'stévelygésekkel saturáltconstantinápolyi imperátor?.... 
Bent az egyház'életrendszerében mindig működött ez elv; 
de itt világosabban, ott homályosabban, szabadabban és 
korlátozottan, mint a' külső physicai körülmények en-
gedték. Minden társas életi mozgalom, melly vagy 
szellemi és lelki, vagy anyagi czélok végett, a' socialis tér-
re lépett, ezer szinü prismák' befolyása alatt, különbö-
ző alak- és irányokban, de mégis végre egy czélra tö-
rekszik: ügyét egységi harmóniába hozni. Mint a' 
számoknak, milliókról visszavezetve, ,egy'-hez kelljut-
niok, honnan a' kiindulás és visszamenet van, 's a' mellv 
,e g y' a' milliomokban,ugyanannyiszor szét vagyon osztva, 
's mégis centralisáltatik: ugy illy benső egységi kapocs-, és 
rokonsággal mindennemű hatósági erőt gyakorló testület-
nek is kell birni, ha azt ugy akartuk szerkeszteni, hogy 
permanens legyen, hogy hatálylyal bírjon. És e' czélt 
el fogjuk érni, és valósággal elérjük azt: a'hierarchicus 
elv' alkalmazásával; mellyről Fessier is olly szépen nyilat-
kozik, hogy az : „...ein inneres, über alles Zufällige er-
habenes, keinen Stürmen der Sünde erreichbares Hei-
ligthum , aus welchem Weisheit und Gerechtigkeit in 
voller Majestät hervorstrahlten, und wo die heiligste Lie-
be alles ausgliche und einigte..." Egy visszautasit-
hatlan isteni eszme ez ; és alapul szolgál a' statusban 
ugy, mint az egyházban: melly két természetű, 's ugyan-
illy hatalmú testületeknek hatósági suprematiájok, visz-
szavezetve eredeti kifejlésökhez, az isteni gondviselés 
oekonomiájához vezetend bennünket. A' protestan-
tismus' tudósai nagy részben bevallották ezt; mintegy 
Jakobi, Harms, Eichhorn, Müller, Grotius IIugo,Seckenberg, 
Cobbett, a' még prot. liurter; és e' meggyőződéshez ve-
zette őket: a' logicai eszme,hasonlító egybevetés, a' katho-
licismus' kormányzati csudás rendszere; 's a' vele ellentét-
ben álló demokraticus,sőt demagogicus rendetlensége a' 
protestáns egyház' kormányzatának,'s ügyeinek, magávali 
folytonos ellenhatásban. Lépjünk közelebb tárgyunkhoz: 's 
a' hierarchicus elv' szükségességét az egyház'kormányza-
tában, visgáljuk meg a'protestantismus'ellen-clveinek irá-
nyában; melly következetlenségeiben,magával mindig kö-
vetkezetes módon, egy helyütt az egyházi főhatalmat a' 
fejedelem' kezeibe teszi le, másutt tiszta demokratiai fejet-
lenségben tünteti magát ki ; itt a' hierarchicus rangfokoza-
tokat czimjeivel megtartja, annak lényege nélkül ; amott 
minden illy nevezettől páni félelemmel távozik. Ho-
nunkban, a' tilalom' daczára is, a' superintendensi régi 

*) Fessler's Geschichte der Ungern. I. Bd. G31. 1. Leip-
zig, 1815. 
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affectait czim' helyébe, a' püspökit használják; mig 
Schweizban, a' teljes szabadosság' honában, a' calvi-
nismns' ősi fészkében, utálattal fordulnak el e' neve-
zettől A' katholica egyház' kormányrendszerének, 
theokratiai alap-elvében fekszik utolsó oka, 's életru-
gója; egy láthatatlan, hanem az egyház'évezredes tör-
ténetében, magát eléggé világosan reveláló isteni kéz 
által fontartva és vezettetve: hol a'hatalom e' körben 
tisztán egyházi kezekbe letéve 's kezelve, solidaritá-
sát és életre-valóságát, mind tekintélye' megőrzésében 
a' világi status' irányában, mind a' hitpontok, a' fegye-
gyelem 's kellő engedelmesség' föntartásában, napjain-
kig eléggé bebizonyította. — 'S hogy az egyház' ügyei 
tisztán e' hivatalra szánt egyháziak által kezeltessenek, 
azt a' dolog' benső természete, 's a' józan okosság' 
igénylik; ha erre épen Üdvezitőnktől nem volna is nyil-
vános parancsolatunk. (Mát. 2 8 , 1 8 . Ján. 2 0 , 2 1 . 
Mát. 1 8 , 1 7 . ) Minden társaságban, egymástól függe-
ni, és a' társulat' czéljával szabályszerű viszonyban 
kell lenni a' tagoknak 's az elöljáróknak; hogy a' nagy 
tömeg, miként a' pyramis, ég felé nyúlva, az elöljáróság' 
tekintélyének hasisára fektethesse összes erejét és er-
kölcsi megnyugvását, 's egy összhangzó egészet ké-
pezzen. A' világ-egyház' alkotója, Üdvezitőnk, csak igy 
organisât atta egyházát; ha hatást kívánt általa a'nép-
re gyakorolni. Adott egyházának ,külön' apostolokat, 
evangélistákat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat; orga-
nisálta a' hierarchiát, vagy ha ez gyűlölt szó, tehát 
egyháza' kormányát; adott neki vezérfőt (Mát. 1 6 , 
18.); és erre kérdezhette, 's mi is kérdezhetjük sz. 
Pállal : avagy mindnyájan apostolok, mindnyájan pró-
féták, avagy mindnyájan tanítók? (Eph. 4 , l l . I . K o r . 
1 2 , 2 8 — 2 9 . ) Egyházunk az emberi test-tagok har-
móniájával bir ; és a' protestantismushan e' jézusi czél, 
ez irány ellen, megfordítva látjuk a' dolgokat: misze-
rint ott mindenki apostol, mindenki pásztor és tanitó: 
egyaránt jog- és hatalommal birva, hallgatónak és taní-
tónak, elöljárónak 's egyszersmind alattvalónak is len-
ni. Egy személyben központosítva látjuk az elöljárói 
's alattvalói képesség-és tehetséget, jogokat és viszo-
nyokat, — fő nélkül. Az isteni intézmény megrontva, 
a harmónia összezúzva, 's a' jézusi egyház demokra-
ticus önkormányzás' alapjára van fektetve; világos pa-
rancsa' ellenére : ,ki titeket meg vet, engemet vet meg; 
ki titeket nem hallgat, engemet nem hallgat.' **) A' 

**) Willy régi, sőt egykorú a' hierarchicus fokozat és 
kormányrendszer a' kereszt, katholica egyházban, ki-

hierarchicus kormányrendszernek alap-oka tehát, Üd-
vezitőnk' akaratában 's rendelésében fekszik ; 's a' hí-
vekre nézve,a' rend és szilárd fönállhatás'kedvéért, mond-
hatjuk, hogy egyházának illy módoni kormányoztatása: 
,postulatum rationis purae;' miben a' baloldaloni ren-
detlenségek és viszongások is meggyőznek bennünket. 
Nem egy geniális pápa' vagy emberi ész ésstatusböl-
cseség' eredményeül tekinthető ez ; mert a' hierarchi-
cus élet-szellemnek. a' világ-egvelem' történetében 
maradandó álláspontot, avagy hatályos befolyást, nem 
emberi ész-erő, hanem csak isteni adhat, szerezhet ; a 
mennyiben itt, nemjuryról, nein verificatio-, vagy meg-
vesztegetési törvényekről,tehát nem status-constitutioná-
lis állapotokról, de religioról van szó ; mellyet miként 
mi nem adhattuk, 's adtuk magunknak, ugy annak fön-
tartása- és kezelésében is önkényesen nem rendelkez-
hetünk : miután egy isteni religionak szűz-tiszta megőrzé-
sére, az isteni segedelem okvetlenül szüksége. Igen jól 
érzik, 's bevallják a' protestánsok ama' csudálatos har-
móniának fönségét, 's részökre is óhajtják, melly a' ka-
tholica egyházban, a' világ' minden szögletein, egy fő 
kormányzata alatt észrevehető. Egy illy nagy szelle-
mi ország' kormányzása, a' tagok' egyességeés viszo-
nya, a' hitpontok' összhangzása, a' fő' irányában létező 
engedelmesség' egyetemisége, — ha minden, ez egyház-
nak adott isteni Ígéretekről megfeledkezünk, egy nagy-
szerű monstrosus titok, és megfejthetlen rejtély, egy csuda 
gyanánt tűnik föl, mellyet a' historicus megfejteni nem 
képes!... Ha e' hierarchicus kormányrendszer tagjai 
örökösödés' utján jutnának hivatalaikba, régen más or-
szágok' sorsát osztanák már, mellyek'egykori élete csak 
a' történet' lapjain van följegyezve. A' Pipinek' trón-
ja összedőlt, az olasz szabad köztársaságok, szomszéd-
ságában a' hierarchiai főszékhelynek, eltűntek; európai 

tűnik Clemens pápának 97-dik évben a' korinthusiak-
hoz irt leveléből is. Itt, emez apostoli tanitvány irja, 
hogy a' püspöki, egyházi, előljárósági hivatal, az ál-
dozópapság, a' diakonusok' rendje, Üdvezitőnktől ala-
píttattak, és az apostolok' idejéből, 's rendeletéből 
származnak. 1633 -dik évig e'levélből, a'szent atyák' 
irományaiban elszórt idézetek gyanánt, csak töredé-
kekkel bírtunk ; hanem ez évben a' tudós Junius, egy, 
Egyptomból Angliába hozott régi kéziratban föltalál-
ta az egész levelet ; melly összevettetvén a szent 
atyák' töredékeivel, tökéletes azonossága is fölfedez-
tetett. Irta pedig Clemens ezen levelet, a' korinthu-
siaknál jelentkező szakadások' lecsillapítására. (Clem. 
Epist. I. 4 0 — 4 2 . 5 1 . 55 . ) 
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országhatárok 's trónok fölforgattattak, a' régi monar-
chiák' örökösei, fejedelmi utódok' unokái bolyongva jár-
nak szerte hazátlanul, nemzetségök' koronáitól meg-
fosztva; pedig ezek' ősei egykor fegyvert villogtattak 
a' katholica egyház ellen, a' reformatiót előző s követő 
harezokban... De le nem győzetve, sem megtörve vagy 
ingatva, áll még a' rendszer egyházunkban ; mert sark-
köve Üdvezitőnk. Ki a' világ' eseményeit a' maguk ben-
ső összefűggésökben, nyugott 's hideg kedély- és é r -
telmi érettséggel fölfejteni 's megbírálni tudja, az meg 
fogja nekünk engedni, hogy illyetén isteni basison ala-
puló, tekintélyt igénylő hierarchiai kormányrendszer 
nélkül, egyházunk is az emberi gyártott vallásrendszerek' 
sorsára jutott volna ; 's legtisztesebb helyét a' történet' 
üdvleldéjében lelné, hova sok éretlen 's bűnös hitrendszer 
már betemetkezett, az élet' színpadáról örökre lelépve! 
De ezt nem a' pápai kormány' ügyessége- és eszélyessé-
gének kell e g y e d ü l tulajdonítani; hanem magának az 
intézmény' isteni jellemének, 's egy fensőbb láthat-
Ian hatalom' befolyásának, az emberi-nem'javára. Ezen 
állása ruházza föl a' katholica egyházat ama', minden 
más vallásfelekezetek' elöljáróságainál hiányzó előny-
nyel, hogy a' statushatalmak is kikérik barátságát, 
segedelmét, támaszát; 's egy Anglia kénytelenittetikaz 
ausztriai követség' utján, megkérni XVÏ. Gergelyt, hogy 

Irlandot csillapítaná le tekintélyével ; ekképen tettleg meg-

ismerve a' hierarchiai kormányzás' jelességeit, 's utol-

érhetlen hasznát. Most pedig, e' napokban, első mini-
stere a' Cromwellek, és Erzsébetek' hazájának, ki me-
ri mondani a' parliamentben óhajtását, hogy e' nagy, 
szellemi, lelki hatalommal, egyszer már , annyi száza-
dos idegenkedés után, jó volna politicai viszonyba lép-
ni ! Vegyük észre, hogy ez nem annyira IX. Pius' je-
les és átalában csudált személyességének tett bók; 
mint inkább a' magával mindig következetes, szellemi 
erejében legyőzhetlen, életerős és szünetlen ifjú, hie-
rarchiai kormányrendszer' győzedelme, ennek ered-
ménye! Illy szövetséget kötni, az olly hatalmas német 
protestantismussal, nem látjuk a' fejedelmeket; hanem 
inkább megértük tavai, miszerint annak hanyatlását és 
folbomlását eltávolítani kívánván, több német fejede-
Iemségi superintendenseket gyűjtöttek össze Berlinbe 
zsinatra, hogy a' roskadozó Saguntnm fölött tanács-
kozzanak, koronás fők' ajánlatára.,. 

De ezen ellenkező két eredmény a' kormány-
rendszerek' alapelvéből folyik ki, 's az ellenpólusban 
fekvő kormányzati elvek' ellentiségének betudandó. A' 

katholica egyházban a' kormányzati rendszer, a' pap-
ság' hivatali helyzete, benső és szoros, elválaszthatlan 
összefüggésben van a' religióval ; 's mind hatáskörük, 
mind hivatásuk' misége, dogmaticus viszonyban áll, Üd-
vezitőnk' akaratjánál fogva, magával a' hitrendszerrel; 
's ez az oka tekintélyének, és fensőségi állásának hívei' 
irányában ; mi a' hierarchicus rendszer' sarkkövéül te-
kintendő. Mig a' protestantizmusban, a' hitszónoki, az 
előljárósági személyzet, azaz : világosabban szólva, az 
egyház-kormányzás, illy benső összefüggéssel és rokon-
sággal, magával vallásuk' hitrendszerével, nincs össze-
köttetésben, minthogy hatósági állásuknak dogmaticus 
alapja nincs. Ők egy csupán világi, rendföntartó, politialis 
hatóság' körével megelégesznek : melly elöljáróságnak a 
hitpontok és elvek'körében semmi tekintélye sincs, és 
nem is lehet ; mivel egy egész, illy basison álló előljá-
rósági corporatio' ítéleteinek jósága- és hibázhatlansá-
gában sincs több garantia, mint egy magán-egyéniség' 
véleményében, amazok' ellenében.. . Ezt senki sem ta-
gadhatja; ez a' dolognak philosophiai oldala. Az állás-
pontok' illy helyzete az életben tünteti magát ki legin-
kább. A' katholica egyház még a' legveszélyesebb mo-
mentumaiban, midőn a' reíormatioi hitszakadások, apo-
stasiák, a ' status' vagy irodalom' részérőli átalános 
megtámadások, 's a' rationalismus vagy materialismus 
fegyvertárából szedett sebző eszközök által ostromol-
tatik is : mindig magához hü következetessége állal, 
egy lábnyi tért sem enged. Ha lényeges, és hitrend-
szerét fenyegető kérdések vannak szóban, a' hie-
rarchia, mint egy rendezett tábor, égi erejével, egy láthat-
lan szellem'ihletésétől lelkesítve, nem azon meggyőződés-
sel, hogy egy emberi alkotmány' érdekében, egy emberi 
szerkezet' élete mellett, hánem hogy isteni hagyomány 
és ügy' kedvéért, egy jézusi constitutio-, 's elvekért 
harezol, a' két sors között választ: kitüréssel és sze-
lídséggel győzni, 's ha nem, inkább vértanuskodni, hogy-
sem a' szent ügyet gyáván elárulja. Illy szorosan nem 
kapcsolja Össze a' protestantismus' elöljáróságát egy-
ház-kormányzati rendszere, a' religióval; hol minden 
egyéniség, hitelveinél fogva, önszemélyébcn egyházának 
egy-egy elöljáróját képzeli és tartja. 'S épen ez za-
varja meg, és forgátja föl az Üdvezitőnk által alapított 
egyházi constitutiót ; ez okozza, hogy miután mind-
nyájan belemarkoltak az egyház-kormányzati gyeplő-
be, egyik sem tartja azt igazán, és a'sok kocsis mód-
jára, az egyik jobb-, a' m á s i k b a l r a , a'harmadik közép-
utra rántja azt ; mi miatt egyházukban, csak örökös hü-
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ledezést, zavart okoznak; 's egész egyház-kormányzati 
rendszerük egy elvánvadt állapothoz hasonlít; — mi-
ről mind a' külföldi, mind a' honi példák, 's az ille-
tők' részérőli őszinte manifestatiók tanúskodnak. Ezek 
után fölvethetjük már a' kérdést : mellyik állapot tetszik 
jobban ; vagyis e' két elv közül mellyik hoz összhang-
zóbb eredményeket a' kereszténység' szellemével ? . . . 
Igaz, hogy illy dologban, sok ember az izlést veszi mér-
tékül ítéleteiben, és hajlamait ; de nekünk szigorú logicai 
igazság kell ; mi a' tények' sulyját méregetjük, mellyek 
az ellenkező elvek' eredményeül tekinthetők. Sokszor 
hallottuk már a' protestantismus' leghireszteltebb hit-
szónokait panaszkodni, miszerint a' világi rend nya-
kukba ült, és jogaik' köre mindig összébb foly ik ; hogy 
a' biceps elnökség az egymás fölébe törekedés-vágy' 
örök forrása, és viszonyos bizodalmatlanság' terjesztésé-
nek kútfeje; hogy leszavaztatnak tisztán vallási kérdések-
ben; hogy akkép fogadtatnak és bocsáttatnak el, mint béres 
cselédek; hogy a' népönkénv'zsarnoksága alatt állnak; 
mellyet e l ö l j á r ó s á g a g y a n á n t t e k i n t a' p r o t e -
s t á n s p a p s á g . És ez utóbbi panaszban áll a ' demo-
kraticus elvnek Önmagát megbosszulása, az egyház-
kormányzati eszméknek legiszonyúbb zavara 's ano-
máliája. Mi joga, mi köze van, vagy a' kereszténysé-
get alapitó Üdvezitőnktől hol kaptak a' világiak cre-
dentionáüst : befolyni a' hitpontok' értelmezésébe, az 
egyház' kormányzatába, a' kegyelemszerek' kiosztásá-
ba : melly dolgokat, a' tárgy' végső elemzésében min-
den protestáns, akár hitszónok, akár nem, hivatva, 's 
jogosítva van teljesitni? De a' dolog' természetéből 
ítélve, van-e képessége, ügyszeretet- és ismerete, 's 
egyházias kiképzettsége a' világi rendnek, hogy olly 
kényes és finom oldalú ügyben, mint a' hitrendszer 
és egyház-kormányzás, szót emelhessen, és Ítéletet 
hozhasson ? Nem állhat-e, avagy valósággal, nem áll-e 
a' rationalismus és philosophismus' szellemétől áthatott, 
a' dus, a'hatalmas világi rendnek befolyása alatt, illy rend-
szernél , maga a' protestantizmusnak hitsymboluma is ? 
Kiktől fogadtatnak, marasztatnak, küldetnek el maguk 
a' protestáns papok' gondolkozási irányuk 's hitszónok-
lataik is ? Nem egy folytonos elvváltozás- és eszmefor-
rásnak van-e kitéve a' protestantismus' belseje, (mi kép-
telenség egy, hitágazatait örök igazságok gyanánt tartó 
egyházban) az illy világi egyénekben változó értelmi suly-
mérővel biró, kormányzati rendszere által? Ezt erősiti 's 
tanúsítja ama' határozatlanság is hitrendszerök' megálla-
pításában, hogy még mindeddig, 3 0 0 éves tapogatód-

zás után sem tudták végállapotilag eldönteni : mithigy-
jenek már? Ezt tanusitja a' porosz- és magyarországi 
megpendített unió' kérdése, mellyben a' világi rend tul-
sulylyal szerepelt,'s alányomni kivánta az ellene nyilatkozó, 
tőle idegenkedő papságot. Ezt bizonyítják a' tartomá-
nyok' határaival változó egyházi kormányrendszerek, 
és katechismusaik : ezt amaz óriási indifierentismus, 
mellyel a' világi rend az uniót végre kivánta hajtani; 
nem törődvén a' dogmákkal : csak két egyenruha he-
lyett, egybe bujtathassa a' protestantismusnak két ágra 
szakadt egyházát ! Nem a' protestáns egyházi kor-
mányrendszer' kinövései-e ezek? IIa tisztán egyházi 
kezek által vezéreltetik 's kormányoztatik az ; valljon 
a' schweizi, 's augsburgi confessio' symbolumai men-
nek-e annyi metamorphosison által? A' katholica hie-
rarchiának conservativ elve ártott volna-e többet, vagy 
a' demokraticus romboló szellem használt-e inkább a' 
protestantismusnak ? . . . Mind nagy fontosságú kérdé-
sek. Erre feleletet ad a' mult és jelen ; 's a' prote-
stáns felekezeteknek Europábani abnormis állásuk, 

Perger János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 
(Kinevezés.) Ó es. 's ap. kir. fölsége gróf Z i c h y Fo-

renczet, magy. kir. udvari cancellariai tanácsost, magy. kir, 
helytartósági tanácsossá, és a' tanulmányi bizottmánynyal 
egyesitett könyvbiráló fó'hivatal' elnökévé kinevezni, egy-
szersmind titkos tanácsosi ranggal díjmentesen fólruházni 
legkegy. méltóztatott. (Bud. Híradó.) 

(Káptalani követválasztás.) A' váczi káptalan' részéről 
főtiszt. M e r i c z a y Antal kanonok ur választatott meg or-
szággyűlési követül. (Nemz. Ujs.) 

(Káptalani szavazatjog.) A' fönálló és századok' gya-
korlata által megszentelt jogok iránti tiszteletlenségnek azon 
korában, mellyben jelenleg élünk, örvendetes olly tünemé-
nyekre is akadni, mellyek a' jogérzetnek nem minden 
honfikebelbőli kihalása felől tesznek bizonyságot. Azért 
a' ,Bud. Hír.' után, mi is közöljük tek. Moson vármegye' 
rendeinek, sept. 13-dikán és a'következő napokon foly-
tatólag tartott gyülésökben, a' káptalani szavazatjogot il-
letőleg, követ-utasításul hozott igazságos végzetöket. „Mint-
hogy ezt a' káptalanok, az 1608-dik 1. törv. cz. értel-
me szerint, több mint 2 0 0 éven keresztül törvényes uton 
gyakorolták, 's ezen jogukat sem más ujabb törvény, sem 
pedig ellenkező 's törvényes idejű szokás érvénytelenné 
nem tette ; óhajtja a' választmány, hogy a' jog-gyakorlatba 
a' káptalanok-, prépostok-, 's apátoknak, kik a' fönemlitett 
törvényczikkely által különös szavazati joggal felruháztatnak, 
!s az 1825-diki országgyűlés' alkalmával abból tettleg ki-
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üttettek, visszahelyeztetésöket nemcsak pártolják, de külö-
nösen indítványozzák is." A' választmányi javaslat e' pont-
ja ellen szó, a' teremben nem emelkedett, 's az, utasításul, 
a' maga valóságában meg is maradt. Nem tehetem azonban, 
hogy elhallgassam ez úttal egy bizonyos, a' politica' terén 
ignoráltatni nem szerető' egyénnek, közgyűlésünk' ideje alatt 
magánkörben, de nem kevesek előtt, és nem középszerű 
tűzzel előadott okoskodását e' kérdés körül. A' tisztelt ur 
az 1608-diki 1. t. czikkről azt mondja, hogy az csak az ak-
kor létezett káptalanoknak ad egy-egy szavazatot, 's hogy 
az 1825-diki országgyűlés, a káptalanokat egy-egy volu-
maiktól nem ütötte e l , s nincs is nyoma annak, hogy va-
laha a' káptalanok ezen önkény ellen protestáltak volna. És 
még ez mind semmi, ha a' tisztelt ur igy győződik meg, 
lássa, ellene semmi kifogásom; annyi igaz, hogy a' magyar 
alkotmány a' káptalanokat az országos rendek' sorába ig-
tatta, 's országgyűlésen egyenkinti szavazattal fölruházta, 
melly jog századokon keresztül nyúló gyakorlat által van 
szentesítve; de a' gyakorlat már 5 országgyűlésen át tett-
leges törvény' ellenére gátoltatik, 's a' káptalanok nem tűr-
hető anomal helyzetbe sodortattak, mittürniök nem lehet; 
mert positiv törvény adta joguk, nem positiv törvény, 
hanem önkény által van megtámadva. Az önkény, jöjjön fe-
lülről, vagy alulról, alkotmányos országban csak vészt rejt 
méhében. Mit használ a' szabadelvüség, a' Patriotismus 
olly szivet emelő neve, ha annak szüz-tiszta fogalma a'nem 
korszerű (?) törvények, százados szokások' önkényes letiprá-
sában helyeztetik. Igaz, a' positiv törvény nem tarthat örök-
ké, mindig nem marad a' kor' igényeinek megfelelő, elvesz-
ti korszerűségét; de nem önkényes uton kell azt megsem-
miteni, hanem a békés haladás' biztos menete szerint, he-
lyét uj, czélszerübb törvénynyel fölcserélni, vagy, mint 
Montesquieu mondja, a' dolog' természetéből eredő viszo-
nyok'tekintetbe-vételével, törvényhozás' utján, ujabb törvé-
nyek által kell azt a' kor' igényeihez alkalmazni. Mig ez 
nem történik, ki magát tettleges törvény' ellenében jogai-
ban önkény által gátolva érezvén, orvoslást követel, köve-
teli az igazságot, lllyenkor alkotmányos országban nincs is 
kérésnek, hanem követelésnek helye. Egyébiránt pedig két-
ségtelen, hogy az 1 6 0 8 . 1. t, czikk szerint, a' káptalanok-
nak tulajdon képviseleti joguk van ; mert azt mondja az 
idézett t. czikk: „Vota ipsorum (t.i. a jelennem levő követeké) 
more antiquitus consveto, post comitatuum nuncios et ca-
pitula eisdem tribuantur"; még világosabb ez ezen szavak-
ból : „Nomine capituli praepositus, una cum capitulo inter 
regnicolas pari ratione u n a m v o c e m habeat"; de van 
a' káptalani szavazatjogról több más helyen is szó, illyen 
az 1 6 4 7 : 5., az 1 7 2 3 : 7., az 1 7 9 1 : 13 . , és az 1 8 2 7 : 
2 5 . t. cz., minthogy pedig ezek, és különösen azok, mik 
az 1608-diki 1., 4 . és 6. §§-ban mondatnak, sem uj tör-
vénynyel el nem törültettek, sem bármiféle gyakorlat-vagy 
újítással meg nem gyengittethettek; alig megfogható, hogyan 
lehessen azokat olly könnyen ignorálni. — De a' tisztelt 
ur tovább ment hevében, és szerette volna az egyházat, 
egy pillanat alatt a' tanácskozási termekből, az országház-1 

ból kizárni, minden világi dolgokbai befolyástól megfoszta-
ni. Erre csak azt jegyzem meg, hogy nálunk, különösen 
most már, az egyház' szolgái polgári állásukat, a világi 
dolgok' elintézésébei befolyásukat, mellyet mindeddig, tör-
vényre támaszkodva, gyakorolnak, ollyannak nem tartják, 
hogy annak reform alá kerülni ne kelljen ; csak legyen e' 
reform az egyház' méltóságához illő, a' vallás' szentségé-
vel összeférhető 's a közjó biztosb előmozdítását eredmé-
nyező; illy reformtól a' clerus nem irtózik, 's kötelességé-
nek tartandja szilárdan őrködni, folytonos éberségben len-
ni, hogy a' vallás' rovására ne reformáltassanak. Mi pedig 
a' clerus' világi dolgokból, törvényhozásbóli végképeni ki-
záratását, mellyet a' tisztelt ur olly szépen és hirtelen meg-
tenne, illeti, elég legyen nyíltan kimondani, hogy a' status-
tudomány' főelveit ignorálja ; mert ezek különösen megkí-
vánják, hogy a' törvényhozó testületben soha ne hiányoz-
zék olly elem, melly az erkölcsöt és vallást védelmezze ; 
mivel a' polgári törvény csak ugy lehet üdves hatású, ha 
igazság- és erkölcsön nyugszik, melly minden ország' tá-
masza, melly nélkül ledőlt Roma s Babylon leomlott; pe-
dig a' törvényhozó testület' ezen kötelességét olly buzgón 
senki sem teljesítheti, mint a' clerus. De nemkülönben két-
ségtelenné vált, 's a' józan okossággal egyedül összeférhe-
tő elv az is, hogy a' törvényhozó test nem tökéletes, ha-
csak abban minden érdek képviselve nincs ; már pedig ki 
fogja kétségbe vonni, hogy a' vallás-, egyház- és ezek' szol-
gáinak szinte követeléseik és érdekeik vannak; avagy fog 
ja-e bárki más czélszerüebben képviselni ezen érdekeket, 
mellyek az egyetemi jóval összeforrvák, mint maga a' cle-
rus ? És ki fogja hinni, hogy a' status valaha lemondhas-
son azon kötelességéről,miszerint ezekről rendelkezzék; fog-e 
pedig czélszerüen rendelkezni a' clerus' befolyása nélkül ? 
Lehet-e józanul kívánni, hogy a' magyar alkotmány' sark-
elve, a' „nihil de nobis sine nobis" fölforgattassék? Nincs-e 
inkább minden igaz polgárnak érdekében, óhajtani, sőt szív-
vel 's lélekkel oda törekedni, hogy ezen sark-elv időről-idő-
re szilárduljon? Vagy ezen elv csak a' papságra nem al-
kalmazható ?.... Ez nem lenne igazság ; valamint a' legna-
gyobb igazságtalanság lenne az , hogy midőn a clerustól 
honszerelmet, védelmet és köz-teherviselést kívánunk, mit 
olly szívesen megtesz, más részt a' polgári jogok' élveze-
téből kizárjuk őt. — Ott áll, világos példaként az európai 
statusok' két leghatalmasbja ; csak egy kis összehasonlí-
tás: és tisztába jövünk. Anglia a' vallásosság' példányké-
pe; *) ott a' felső-házban főpapok ülnek, hivatásuk szerinti 

* ) A' vallásosság' tulajdonképeni lényege az igaz hitben, 's 
felebaráti példás szeretetben nyilvánul. E' tekintetben pe-

' dig, (a' kath. nép és Irland' ellenében elkövetett, és foly-
vást gyakorolt igazságtalanság' láttára) Angliára, épen nem 
lehet akkép hivatkozni, mint a' vallásosság' példányképére. 
De igen is lehet , ('s illy értelemben veendők e' sorok is) 
ha a' vallásnak, a' közállomány és kormány általi tisztelte-
tését, (melly az utóbbinak erős fönállására mindenkor a' 
legjobb biztosíték)'s ennek következtében, a' közéletben is 
nyilvánuló k ü 1 magaviseletet veszszük tekintetbe. Szerk. 
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komolysággal őrködve az erkölcsiség és egyház' érdekei fe- ; 
lett: ellenben Francziaországban naponkint sülyed az er- i 
kölcsiség, terjed a' vallástalanság, a' kamarákban nincs ( 
papság; nevelés, morál, vallás feletti őrködésének hely nem i 
adatik. Sine clero de clero végeznek ; 's mennyi e miatt ; 
a' bonyodalom és fölakadás ? A' forradalom kizárta őt on- ; 
i íét; nem is szűnt meg, a' történetek bizonysága szerint, se-
hol a' papság, a törvényhozás'részese lenni máskép, csak 
forradalom által; 's hol ez igy történt, visszatartóztathatla-
nul önté el a' statust árként a' vallástalanság s elválaszhat-
lan társa az erkölcstelenség." 1 

(iskolaügy.) Alsó-Lendva, Zala vármegyében. Kisded • 
városunknak, habár csekély nevezetességgel bir is a' tör- : 
ténetek' térén, van mégis a' szellemi világból, a' nevelés 
körében, egy olly dicséretes müve, melly méltókká teszi vá-
rosunk' csekély számú polgárait, hogy áldják őket késő 
unokáik. Ugyanis, minthogy városunkban, és az ehhez kö-
zel eső falvakban, a' tanuló ifjúság' száma annyira növeke-
dett, hogy ez, az igen kisszerű iskolaház egy szobájába 
szorítva el nem férhetett kellőleg, 's a' felsőbb rendeletek j 
igényeinek megfelelőleg nem taníttathatott: nem dus pol-
gáraink elszánták magukat e' bajon segíteni, és saját er-
szényükből uj iskolaházat, a' réginél sokkal tágasabbat és 
czélszerűbbet épitni. És csakugyan tervök' létesítéséhez 
férfiasan is hozzáfogva, szétdöntvén tavai az előbbi házat, 
jelenleg már ennek helyén egy igazán pompás iskolaház 
diszelg ; ollyan, mellynél szebbet és rendezettebbet, bátran 
elmondhatni, egész egyházi megyénkben, egy város vagy; 
község sem mutathat. Ez épület ugyanis a' mesternek igen ! 
alkalmas és elég tágas lakást, a' két segédtanítónak pedig 
külön szobákat nyújtván, ezenfölül a' rendszeresített isko-
lai modor szerint, három tágas iskolaszobákat nyit a' tanu-S 
lóknak. A' köszönet és a' dicsőség, emez üdves épület' lé-
tesítésében, közvetlen városunk' polgárait, ezek' elöljáróit, 
főleg t. bíráját illeti ; ki jó ízlésével, és költség nem kimé-
lésével, uj tanodánknak pompát, fényt és tartósságot esz-
közle. Városunk ugyan számra kevés lakossal birván, jól 
tudjuk, miszerint tanuló gyermekeink az igen tágas szobá-
kat, jelenleg még be nem tölthetik: azonban nem hiusuland 
reményünk, midőn azt hiszszűk, hogy a városunkhoz kö-
zel fekvő falukból s vidékünkről, különösen a' szomszéd Mu-
raköz-, és Horvátországból, a magyar nyelv' tanulása vé-
gett hozzánk küldendők, a' különben igen tág iskola-szobá-
kat, ha most eleve nem is, de idővel, egészen elfoglaland-
ják. T 1. 

(Jótékonyság.) Imreghen, sept. 2 8 . Tőke-terebesi 
lat. szert, plébános, nt. Mi l l er János ur, sz. hittudomá-
nyok' doctora, az imreghi minorita-kolostor' templomát kö-
zelebbi napokban megtekintvén, 's látván a' buzgó pap, 
hogy a' templomban levő oltárok' száma ugyan négy, de 
azokhoz csak három kehelylyel bir a' szerzet: azonnal el-
tükélé az észrevett hiánynak, nagyielküleg és áldozatkész-
séggeli kipótolását. Ennek következtében a' templomot egy 
ezüst, gazdagon megaranyozott kehelylyel ajándékozá meg ; 

azt az Isten' oltárára legkedvesb áldozatul fölajánlván. A' 
nagybecsű adományt kassai megyés-püspök, mélt. ocskia 
O c s k a y Antal ur vala kegyes fölszentelni ; miért Isten-
nek áldása szálljon a' mélt. és főtiszt, főpásztorra, valamint 
az Isten' dicsőségére fülajánlott kegyes adomány' nagylelkű 
adójára ! Pák Márton. 

J I i r f ii z é r. 

A' kath. anyaszentegyháznak minden hitágazata- és in-
tézkedésében megbotránkozni szokott protestantismus, nem 
egyszer kelt ki az anyaszentegyháznak azon bölcs rende-
lete ellen is, mellynél fogva a' kebelébe tértollyatén egyé-
neknél, kik a' keresztség' szentségének füladásában vala-
melly kétes érvényességű eljárást küvetni szokott feleke-
zetből jönnek hozzá, a' legszükségesebb szentséget újra, 
de föltételesen, föl szokta adni ; 's ezt a' protestánsok nem 
mulaszták el a kath. egyháznak, mint visszakeresztelési 
tévelygést vetni szemére : holott az nem egyéb, mint a' 
lelkek' üdve fölött anyailag őrködő szeretetnek eredménye; 
melly az annyiféle tanítást küvető, és gyakorlatot ünkény-
leg módosító prot. felekezetek' ellenében, főleg korunkban, 
legkevesebbé sem lehet a' positiv hitágazatoknak, részük-
rőli hite felől és arról biztos, miszerint az ezen hitágaza-
tok kívánta keresztényi sz. tények, kürükben, ősi szokás 
szerint,mindenütt és mindenek által hiven gyakoroltatnak; 
kivált miután vannak prot. lapok, mellyekben a' keresz-
ténységnek alapigazságai, az isteni személyek' hármas vol-
ta, Krisztus Jézus- és a' Szentlélek' istenségének valósá-
ga, majd eltakarva, majd nyíltan is, a' legvakmerőbben el-
tagadtatnak, a' keresztség pedig a' nem-lényeges és el-
hagyható szertartások küzé soroltatik. Azonban a' tagadás-
ban folytonosan előrehaladó protestantismus megérte, hogy 
mit a' kath. egyháznak anabaptistai tévelygésül rótt fül, 
maga is kénytelen lün, s a j á t hitsorsosai' ellenében, gya-
korlatba venni. A' ,Weser-Zeitung'írja, hogy egy atya, 
méltán kétkedve a Dr. R u p p, künigsbergi prot. prédiká-
tor által, gyermekére füladott keresztség' érvényessége 
felől, ez iránt a' consistoriumot nyomozás' tételére hivá 
föl; minek eredménye az lön, hogy a' kir. consistorium 
egy, aug.' 4-dikén kelt, s ,,a' porosz tartomány' valameny-
nyi evang. lelkészeihez" intézett körlevelében, a' szabad 
prot. felekezetiek által föladott keresztséget, érvénytelen-
és ennél fogva i s m é t e l e n d ő n e k nyilvánította. A' 
köriratot a' ,Zeitung für Preussen' is küzlé, aug. 27-diki 
számában; 's a' künigsbergi consistorium e' nyilatkozatá-
ban tübbi küzütt azt mondja, mikép : ,,a' szabad felekeze-
tűek ez ideig minden formulát, 's átalában a' sz. kereszt-
ség iránti megegyező hitet nélkülüznek"; hogy ,,e' feleke-
zet egészen e g y é n i és Önkényesen változtatható formák' 
használatára vesz magának szabadságot ; 's ennél fogva az 
illy keresztségek minden biztosság-, minden küz jótállás-
nélküliek; ugy hogy még azon esetben i s , hahogy má-
sokkal fülváltva, netalán a' rendelt szentségi szavak hasz-
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náltatnanak is, mégis az ez iránti bizonytalanság' következ- J 
tébert minden, a' keresztséggel összekötött Ígéretek, jogok 
és kötelességek kérdés alá 's kétségbe vonatnak. Igy pe-
dig a' keresztség' czélja meg van hiúsítva, a' vizzeli meg-
locsoltatás haszontalanná téve. Illy bizonytalanságuknál 
fogva,az efféle keresztségek sem polgári, sem egyházi el-
ismerésre nem számolhatnak. A' kir. consistorium tehát, 
hasonló esetekben minden lelkészt fölhatalmazottnak nyil-
vánít arra, hogy mihelyt a1 keresztségnél jelen volt il-
letó'k és keresztszülék' hiteles tanutételéből nem világlik 
kétségtelenül k i , mikép a' keresztség, kivánatuk- és aka-
ratjokhoz képest , valóban a' megrendelési igékkel egyező-
Jeg lön kiszolgáltatva: a' kétséges cselekvényt foganatlan-
és semmit érőül tekinthessék, 's a' gyermeket a' kétségte-
len keresztényi keresztségben, szabályszerüleg részesítsék." 
— Itt tehát még csak nem is föltételesen parancsoltatik 
a' keresztségnek illy esetekbeni föladása ; mikép ez a' kath. 
anyaszentegyházban a kétség' fönforgásakor szokott történ-
ni : következőleg a prot. lelkészek valóban anabaptismus' 
elkövetésének veszedelmében forognak, és annak elköveté-
sére vannak fölhatalmazva. •— A königsbergi hírlap egy 
más rendelet felől is értesít, mellynek erejénél fogva a' sza-
bad prot. felekezet' tagjai ,az evang. templomokban urva-
csorára nem bocsáttatnak.' 

A' magdeburgi prot. consistorium is elhatározá vég-
re U h 1 i c h hallei prot. prédikátornak hivatalátóli fölfüggesz-
tését. Az ez iránti végzés sept. 20-dikán kelt. Eredmé-
nye hihetőleg uj szakadás lesz ; annál is inkább, minthogy 
Uhlich mellett, prot. lapok szerint, Tholuck prof. és Möller 
átalános-superintendens is közbevetek magukat: mert hi-
szen szerintök a' protestantismus, a' legellenkezőbb taní-
tásokat is táplálhatja kebelében. ,,A' protestáns egyház-
nak", mondatik ezt illetőleg, az Uhlich' ügyét védő lapok ál-
tal, „más életelve van, mint a' katholica egyháznak, melly 
az e l l e n t é t e t magából kizárja. A' protestánsok ezt" 
(tudnillik az e l l e n t é t e t ! ) „mindenkor fölvették maguk-
ba, 's egyházuknak épen ez által tartották fön éltét. Ezt 
soha sem kellene szem elől téveszteni." (E' vallomás em-
lékezetesebb, hogysem azt eredeti nyelven is idézni méltó 
nem volna; azért , berlini lapok után, a' frankfurti posta-
lapnak saját szavait is ide teszsziik : „Die protestantische 
Kirche hat einmal ein anderes Lebensprincip, als die ka-
tholische , welche den Gegensatz von sich ausschliesst ; 
die Protestanten nahmen ihn stets in sich selber auf, und 
haben eben dadurch ihrer Kirche das Leben erhalten. Das 
sollte man nie aus den Augen verlieren.") Ilogy ez a'pro-
testantismusra nézve csakugyan áll, az tagadhatatlan; mert 
hiszen folytonos ellenkezéseik- és ellenmondásaikról saját 
irataik 's lapjaik, confessioik és protestatioik tanúskodnak. 
Egyedül azon kérdést szeretnők mi megfejtetni, hogy tehát 
miképen lehet az illy ellentéteket vallók'gyülekezetében, az 

egyesek'véleményét követő, a'felől biztosítva, hogy csalhatla-
nul i g a z , a' mit vall : miután ennek ellenkezőjét ugy neve-
zett egyháza, szinte csak olly igaznak és elfogadhatónak 
nyilvánitja, valamint az ő egyéni véleményét ? lia a pro-
testantismust az ellenmondások tartják fön , ugy a' kath. 
egyház a' magával-egyezésben, mint az örök igazság' csal-
hatlan bizonyítványában találja valamint ismertető-jelét, ugy 
egyedül neki tulajdon dicsőségét is. 

Paris, sept. 2 5 . A párisi érsek imént tett közzé egy 
pásztori körlevelet, mellyben nyilvános ajtatosságok tartá-
sát rendeli meg megyeszerte, hogy a' hivek Isten' áldásá-
ért könyörögjenek, IX. Pius pápa' kormányzásának sikerét 
biztositóért; és buzgó imádságokban esedezzenek föl a' 
Mindenhatóhoz, hogy ő szentségének, a' jelen szorongatá-
sok' idején erőt és kegyelmet adjon, a' gondviselésére bí-
zott hivek' javára czélozó terveinek kiviteléhez. 

London, sept. 1 8 . A' ,Globe' szerint, Dr. W i s e m a n 
hihetőleg nem csupán apostoli-helyettes- és londoni püs-
pöknek van (a' meghalt Griffiths Tamás olenai püspök'he-
lyébe) szánva, hanem egyszersmind pápai követül a' sz.-
jamesi udvarnál, jóllehet előlegesen e' hivatalnak nyilvános 
jelei nélkül. A' hirlap szavai - „Mi tökéletesen igaznak hisz-
szük, hogy Dr. Wiseman, királynénk' kormányával, mint a' 
pápai szék követe, viszonyban áll. Dr. Wisemannak ideig-
lenes kineveztetése londoni apostoli-helyettessé, csak Lon-
donba érkezte után történt,'s ő lordsága'(l) diplomaticai mű-
ködéseivel nincs semmi összeköttetésben. Szándék, a rom. 
kath. megyéket illetőleg némelly változtatásokat tenni, mi-
hez hihetőleg a' püspöki székek' szaporítása járuland; ám-
bátor ez előlegesen nem fog olly igen terjedelmes lenni..." 
Más részről Minto lordnak Romába utazásából, nem csupán 
hirlapi tudósítások' irói, hanem mások i s , azt következte-
tik, hogy az angol kormánynak eltökélett szándéka, a' sz. 
székkel közvetlen érintkezésbe lépni, s a' századok óta 
megszakadt egyetértésnek visszaállítását legalább politicai 
tekintetben előmozditni. 

Bécs, sept. 2 0 . A' gyanú, melly f ő t i s z t . P a s l a w s k y 
kanonok 's plébános meggyilkoltatása után, mint e' lapok-
ban említtetett, Kovaltsik sekrestyést terhelé, nem volt alapta-
lan. Multhó' vége felé ugyanis a Brigitta-liget' egyik fél-
rébb eső részében találtatott egy félig elrothadt test , mely-
lyet a' rendőrségi fó'kormány megismerés végett köz-szem-
léletre kitétetni parancsolt ; 's csak hamar akadtak egyének, 
kik a' még félig ép arcz- és homlok-, valamint az egész ru-
házatból, mint megannyi ismertető jelekből, K. sekrestyés' 
testére ismertek. A' nyomorult gyilkos lelkiismerete' fur-
dalásaitól üldöztetve, saját kezével'oltá ki elvetemült élte' 
szikráját. A' rendőrség több tanú' kihallgatása után, a' gyil-
kos és egyszersmind öngyilkos' tetemeit a szokott vesz-
tőhelyen elásatta. Z. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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A' p r o t e s t a n t i s m u s ' 
egyház-kormányzati rendszeréről 

II. 
Pillantsunk be, e' két ellenkező egyház-kormány-

zati rendszer' mélyeibe. Mindkettőben lehetséges a' 
híveknek, az alattvalóknak, mint szabadsággal biró, 's az-
zal vissza is élhető lényeknek, megtagadni az engedel-
mességet, elfordulni egyházuktól. Ez az emberi akarat 
és ész' szabad állapotjából ered. I)e mit látunk ez egy-
házak' körében? A' katholicismusban, annyi szabad és 
független értelmi-, 's egyéniség meghódol, minden ül-
dözés, minden megtámadás és megvetés' daczára is, 
a' hierarchiának: holott azt minden pillanatban odahagy-
hatná; a' protestantismusban pedig a' szintilly szabad, 
és független értelmiség és egyéniség, csaknem fejen-
kint megtagadja az engedelmességet 's alárendeltsé-
get a' religio-, 's kormányzati kérdésekben, egyházá-
tól; holott szinte csak ugy nem áll útjában szabad aka-
ratjoknak, a' katholicusok' módjára, hódolni elöljáróiknak, 
saját k ö r ü k b e n és m ó d j o k s z e r i n t . És ezen egy-
forma szabadságu híveknek ellenkező eredményű viszo-
nyuk egyházukhoz, onnan ered, hogy a' katholica egy-
házban kormányzati alapul az i s t e n i s é g ' , a' protes-
tantismusban pedig az e m b e r i s é g ' elve szolgál ele-
venítő 's irányadó szellem gyanánt. Itt van, e' gondo-
latban, a' két egyház'különböző physiognomiájának az 
oka; s amott a' rend, az egység, a' határozottság', itt 
a' rendetlenség-, zavar- és hitczikkek' dissonantiájának 
forrása. Hol láttok kényszert a' katholica egyház' részé-
ről, a' hierarchiától, hivei-, 's népeinek irányában? Szabad 
tetszésből, szabad akarat- és meggyőződésből,függ paran-
csain a' nép; nem használja föl az a 'kényszer ' fegyve-
reit; csak a' meggyőződésre hat , a' szeretet által, a' 

MÁSODIK FÉLÉV. 

sziv- és lélekre, a' hit' fegyvereivel : 's mégis illy enge-
delmességet , annyi hódolatot egy világi fejedelem sem 
nyert, sem hasonlóval nem birand, mint a' hierarchiai kor-
mány, népei' részéről. És ez liberális része a' hierar-
chicus kormányzati módnak. Egy napon odahagyhatná őt 
az összes hivő nép; 's ezt mégis 1 9 századok óta nem 
tette, tömegben, egyetemesen, hanem csak töredékek-
ben ; melly elváláson a' bűnös tény azonnal megbosz-
szulta magát — eredményeiben, mind e' mai napig!... 
Példát rá a' protestáns egyház' belsejének szaggatott 
állapotja nyújt. Egy csekélynek látszó szó játszik itt 
szerepet : a' tekintély. A' polgári társaságban a' status' 
összes hatalmát 's erejét teszik le a' trón' lábaihoz, 
hogy a' fölség tekintélylyel kormányozzon. Nélküle az 
ügyek' vitelében az egység hiányzanék. Az egyházi és 
szellemi socialitásban, egy, ennek szelleme- és termé-
szetéből kifolyó souverainitásnak, tekintélynek, kell kor-
mányozni; hogy az egységet a' szakadástól megóvja. 
És itt, az egyházi téren, emberi értelemből, észerő- vagy 
tudományos képzettségből eredő, bármilly fölfogás, te r -
jedt ismeretkincs, vagy higgadt itélet-erő, mihelyt em-
beri, azaz: mihelyt hibázható tekintélyt nyújt , az e r -
kölcsi és hitbeli világ' birodalmában, elég biztosítékul 
nem szolgál. Pedig erre van alapítva a' protestantis-
mus' épülete ; egyéni, emberi belátás- és értelmiségnek 
sulyja által támogatva. S még ez is nem, mint a' s ta-
tusban, összpontosított módon, hanem kinek-kinek ön-
belátására hagyatva. Mit eredményezett ez elv ? Mi ked-
vező befolyást gyakorolt egyházuk' díszének emelésére 9 

Csalódtak mindnyájan ; önszemökben alacsonyuk le , 
csupán emberi elvre alapított rendszerűk; és egyház-
kormányuk tehetetlenné, határtalanná vált ; nem bír-
ván a' szellemi világ' tekintélyének sulyjával, melly ma-
ga az Isten. A' szakadásoknak és eszmezavaroknak 
be kellett következniek : kormányzani nem lehetett; mert 
a' hivő népet tették souverainné az erkölcsi és hit-
világban, a' logicai fölfogás' botrányára. Két ellentétes 
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erő keritette be, és tartja fogva a' katholica és protestáns 
egyházakat, mig elveik mellett maradnak; az elsőt az 
egységnek, a' másikat a' szakadásnak hatalma. Az el-
sőt, az e m b e r i szellemerő önmagának nem adhat ja ; 
neki azt attól kell vennie, kié az erkölcsi világ' kor-
mányzata , kié a' hit, 's az örök igazságok' birtoka, tud-
nillik Istentől; a' második — az emberi, sokféle ' s e g y -
mással ellentétben élő 's nyilatkozó szellemből veszi 
eredetét. 'S mig a' katholica egyházban e' miatt, csak 
a' központosított egység' eszményéhez, mint a' hit, és 
isteniség' ,ne tovább'-jához van irányozva minden hit- és 
erkólcsbeli törekvés : addig ez a' protestantismusban, a' 
kiilönféleség és szakadozottság' ösvényén halad, erkölcsi 
tekintély' hiányában. A' különböző, keresztény nevet 
igénylő egyházak' kifejlődött állapotját, leginkább e re -
detűknél kell mérlegelnünk, a' hol, és a' midőn azok jelen-
legi jellemöket nyerték. Azon elvek, mellyekről itt szól-
tunk, a' két különböző egyházak' születésének napjaiban 
is kitüntették már magukat. A' katholica egyházban, 
Pünkösd' napján, maga a' Szentlélek szállott le a' lát-
ható egyház' kebelébe, azt kormányozni látatlanul mind-
végig : és e' meggyőződéshez, 's hithez arányozva t a -
láljátok szerkesztve a' katholica egyház' hierarchicus 
rendszerét ; ehhez arányozva veszitek észre a'hivők' en-
gedelmességrei hajlandóságát. A' protestantismusban p e -
dig, e' tekintély' megvetése-, tehát az engedetlenség'bünös 
tényével, emberi akarat-, és daczoskodással indult meg 
Wittembergben egyházuk ; 's ehhez arányozva találjuk az 
élő és éltető szellemet egyházuk' kormányrendszerében, 
hitágazataikban, gondolatmódjokban; megfelelve mind-
ketten nevöknek, mellyre kereszteltettek, az egyik : ka-
tholica lévén, azaz: egyetemi, a' másik, ez ellen protestáló, 
négativités ' térén, az e s z m e - é s hit-fluctuatiók közt álló, 
egyház. Mi tehát a' hierarchiai kormány alatt a' Szent-
léleknek csalhatatlan, s hitegységet föntartó isteni kor-
mányát értjük ; és egy illy fönséges eszme, emberi é r -
telem-gyarlóságaink és szenvedélyeink közt, nagyon is 
óhajtandó hitágazat ; melly jótékonyan áll és hat a' hí-
vekre, minden más emberi vallásalkotmányok fölött ! 
Milly varázs-erővel bir az az emberi énre, mutatja a' ka-
tholicismusban magát egyedül isteni tekintély által meg-
fejtő 's föntartó, és benső énünkét megalázó gyónás' 
intézete!... Kormányzói, törvényhozói, tanítói 's erkölcs-
birói, vagyis a' bűnöst kihallgatási és föloldozósi hatalmat 
nem önmagától nyert ezen egyház ; itt minden a' Szent-
lélek' adománya és birtoka ; 's midőn milliókat látunk 
engedelmeskedni kormányszavainak, figyelni a' legben-

sőbb meggyőződéssel és hittel tanításaira ; midőn az 
egész katholicus világot, a ' koronás főtől kezdve lefelé, 
térdelni látjuk a' gyónószék' zsámolyán, bevallva leg-
titkosabb szivmozdulatait : óh akkor nem annak, a ' 
mi egyházunkban ,emberi', hanern az isteni elvnek hó-
doltunk, az Istenségnek engedelmeskedtünk. A' hie-
rarchiai tekintély innen nyeri a' maga fénysugárait ; ' s 
ha ezt megértitek, ugy be fogjátok látni, hogy a' katholica 
egyházban átalános erkölcsi szakadásnak, a' hivek kö-
zött engedetlenségnek, a' hitben tévely- és kételynek 
soha ideje 's helye nem lehet: valamíg csak az Istenségnek 
az emberek közt imádói lesznek, 's mindenhatósága-
és hatalmábani élő hitünk lesz. Kormányozhat-e a' pro-
testáns egyház illy erélylyel; az erkölcsiség- és egyé-
niségünk' bensőségére lehet-e olly hatályos befolyás-
sal ? . . . Ki merné mondani, vagy ki tudná bebizonyí-
tani , hogy az isteni és emberi tekintély azonegy suly-
lyal bir, 's egyformán lebilincselő erővel hat értelmi-
ségünkre? És ebből mérlegezzük a'katholica egyház és 
protestantismus' kormányrendszerének különböző ered-
ményeit. Hibázik a' tekintély, melly körülfolyná a ' p r o -
testantismus' kormányát ; törvényhozói hatalommal nem 
birnak: mert minden egyén bir vele önszemélye' irá-
nyában ; tanítói hatalmuk és testületök nincs ; ők nem 
mondhatják, hogy ,,a' papnak ajkai őrzik a' tudományt"; 
mivel állítólag mindenkinek nyitva 's jogában áll, hir-
detni az evangéliumot és tanítani; erkölcsi bíróság meg 
nem fér rendszerűkkel; mivel emberitekintélylyelvan-
nak csak fölruházva, a ' lélek pedig csak isteninek hódol ; 
összhangzás a' hitágazatokban hiányzik, mert a' sz.-
irást önértelmiségök' hévmérőjével nyomozzák, a' 
tehetségek' egyéni különfélesége szerint, más-más és 
elütő eredménynyel. Emberi tekintélyen állandóan nem 
nyughatik egy vallás sem ; 's önsirját á s sa , és fönlé-
tének boltivezeteit zúzza össze, ha kormányrendszeré-
ben az isteni tekintélyt nélkülözi. Nem mondjuk azt, 
hogy az emberi tekintély, időnkint nagy, 's bár millió 
tömegre is lebilincselő hatálylyal ne bírhatna ; nem tagad-
juk, hogy néha a' meggyőződést is magával ragadhatja ; 
de miután jellemvonása, miszerint majd hatalmas és 
legerősebb, majd gyengévé válik és megsemmisül, föld-
re tapodtatik, egyszer megsemmisítő 's mindent elva-
rázsló, másszor megsemmisített állapotban jelenik meg: 
ennél fogva az egyházi szerkezetnek örök időkre szá-
mított elvéül nem fogadható el. Mi az emberi gyarlóság-
és önzésünkre olly mélyen beható gyónás' intézetének lé-
tezése- és átalános használatánál nagyobbszerü pél-
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clát nem mutathatunk föl a' protestantismusnak; mint 
melly által a' bűneinket természetes szégyen miatt tit-
koló jellemünkből, mintegy kivetkőzve, gyermeki őszin-
teséggel tárjuk föl keblünket a' lelki-atyának a' katho-
lica egyházban! Nézzétek e' varázst, és isteni meg-
fejthetlen erejét az egyházi tekintély, 's az isteni kor-
mányrendszer' következéseinek ! . . . Midőn Advent be-
következik , ha templom' ünnepei vannak, vagy a' Hús-
vét ' ideje beköszönt : az emberi osztály-lokozatok' min-
den neme- és milliói sietnek, egy magukhoz hasonló 
embernek bevallani bűneiket, mellyeket más körülmény-
ben és más embereknek semmi áron sem fedeznének fol. 
Azon isteni szellem és hatalom, melly az egyház'léte-
zése felől gondoskodik, melly a' hitágazatok' alkotója, 
melly az erkölcsi világ' kormányzója, természetfölötti, 
isteni tekintélyével birja mindezekre az embereket, 's 
kölcsönöz ennyi tekintélyt egyháza' szolgáinak... És 
ezen expediense a'kiengesztelődésnek, a ' bün és erény, 
a' hitetlenség és hit között, melly által a' hierarchiai 
kormányrendszer fényét nyeri és hatályát, emeli egy-
szersmind a' hivők előtt az egyház' tekintélyét, tiszte-
letét és fönségét ! Itt tanuljuk az engedelmesség, a' 
tisztelet, az alázatosság' erényeit ; ez a' legprakticusabb 
iskolája az embert önmaga által és tetteivel, megalázni 
tudásnak, a' nélkül, hogy erőszakos szégyennek, vagy pe-
lengérezésnek lenne kitéve ; a' nélkül, hogy megutálná 
az eszközt, melly által megszégyenittetett ! . . . 'S milly 
szabad egy katholicus embernek ezen cselekvénye ! 
„Denn er ist bei dieser Handlung freier als bei jeder 
andern; man bedient sich über ihn nur der Macht, 
die er ganz freiwillig zugesteht; er kann aufstehen 
und sich entfernen, wenn ihm die Wahrheit , die 
er suchte, zu hart scheint, wenn der Friede und 
die Ehre des Gewissens ihm zu kostspielig um diesen 
Preis erscheinen." (D. Heinrich Lacordaire, Kanzelvor-
träge. 1 8 4 6 . ) És a' világ' minden népeinél, a' hol 
vagy demokraticus elvek, vagy monarchicus és abso-
lut kormányformák, vagy szabad constitutionalis nem-
zetek élnek, igy éreznek, igy engedelmeskednek az 
egyházi tekintély' elvének a' katholica egyháaban, 
minden ellenmondás nélkül. Miként lehetne ehhez ha-
sonló tüneményt előidézni a' protestáns egyházban? 
Van-e lehetőség, illy példátlan, 's nagylelkű önmegalá-
zódást (fölteszszük, ha hitök' ágazatja volna) az ő egy-
házi kormányrendszerök' elve- és szelleméből életbe 
léptetni ; hol a' legerősebb alap az emberi intelligen-
tián 's tekintélyen nyugszik?! Hasonlithatlanul áll te-

hát a' katholica egyház e' tekintetben ; 's midőn azt ál-
lítja, hogy általa az Isten' lelke maga kormányozza a' 
híveket, ezt nem kell távolabbról hozott okokkal meg-
mutatni, minthogy, annyi emberi hiúságaink' ellenében 
ujjal mutassunk nek ik '—a ' gyónószékre. 

Hanem tekintsük külső hüvelyzetét, kormányza-
tát is a' protestáns egyháznak, mellyből ki kell tűnni 
azon elvnek, mellyen egyházuk nyugszik. Az isteni te-
kintélytől megváltak, és a' katholica egyház'hierarchi-
ájának (némelly nem-lényeges vonásai miatt, mi nem 
az intézetnek, de az emberek' hibája volt), ellenségei 
levén, miután semmi társulat, tekintély nélkül fön nem 
állhat, a'politicai statusok' ringatásai közt született r e -
formatio, háladatosságból, ugyanazt főtekintélyül pro-
clamálta az egyházi kérdések és ügyek' kormányzatá-
ban. Sok statusok a' reformatiót igen hasznosnak t a -
lálták íinantiájok' részére ; a' nevezetes papi uradalmak, 
szerzetesházak' alapitványai, németországi egyházfeje-
delemségek, nem megvetendő préda valának! Nem csu-
da, hogy illy nyereség mellett, olly lényeges szerepet 
kaptak 's vivtak ki e' politicai tényezők a' protestáns 
egyházak fölött. Ez történt Angolhonban is, hol a ' p a r -
liament, mint illyen, theologiai vitatkozások-, és liturgi-
cus könyvek' szerkesztésébe is ereszkedvén, absorbe-
álta az uj reformált egyház' minden tekintélyét. Mi azt 
hiszszük, hogy a' vegyes-házasság, mellyre egyhá-
zuk a' politicai hatalommal lépett, kormányrendszerök' 
örökön élő gyengesége. Előttünk fekszenek Európának 
protestáns statusai, egyház-ügyeikkel : az angol, svéd, 
dán, porosz, hollandi, 's hozzátehetjük a' schismati-
cus orosz országot, melly e' téren a' protestantismus' 
elvével bir. Itt az egyházi hatalom a' világi fejedelem' 
kezeiben nyugszik; 's ez állapot, a' protestantismus' 
születési perczétől kezdődik, midőn már szabad nem 
volt; magát a' politicai fők és tényezők' gyámvesszője 
alá hajtván. Természetes eredménye ez a' szakadás-
nak ; az istenitől elválva, az emberihez szegődtek, és 
kellett szegődniük, még pedig a' status' tekintélyéhez; 
mint melly jelentékenyebb ! Illy viszonyban a' katholi-
ca egyházat sehol sem látjuk polgári hatalommal ! Lát-
juk ellenben Europa' éjszaki tartományaiban, hol a ' r e -
formatio' hajnala ébredt, subjugált állapotban 's a' sta-
tus' markában a' protestáns egyházak' gyeplőit; hol a' 
polgári törvények,'s az önfentartásra pazarolt erőködések 
tartották föl mindenütt a'reformált egyházakat. A' ,pol-
g á r i ' tehát, 's nem az egyházi erő, azoknak intensiv, 
belső élet-elvök; melly azonosítván magát az egy-
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házéval, eredménye az lön, hogy az ország' fejedelme 
egyszersmind,főpapja is lön egyházuknak. Nézzünk egy 
történeti eseményre, milly módon nyilatkozik e' supre-
matia az egyházi ügyekben a' baloldalon. VIII. Hen-
rik' korában bizonyos Lambert , eretnek tanai miatt, a' 
még nagyobb eretnek Cranmer érsek' elébe idéztetvén, 
az az angol egyház' fejéhez, a' királyhoz vitte fölebb 
ügyét: mi Henriknek rendkívüli örömet okozott. Azon-
nal fehér selyembe öltözködve, püspökök-, bírák-, és 
udvari-kiséretétől körülvétetve, trónra lép ; és főpapi 
szelídséggel kérdi a' vádlottat: valljon tovább is r a -
gaszkodnék-e tévtanaihoz ? És ennek „igen" feleletére, 
megeredt a' nyelve; 's ,tamquam Papa ex cathedra 
loquens', a' tévtanok ellen hosszú beszédet mondott. Öt 
óráig tartott a' főpapi törvényszék; 's miután a'király 
kérdésére : ha valljon a'püspökök' és az ő beszédét szivé-
be vette-e ? ha élni vagy halni kíván-e ? azt felelte volna 
Lambert, hogy a' király' kegyelmébe ajánlja magát: 
azon nyilatkozatot nyerte, hogy : ő (Henrik) ,eretnekek' 
pártfogója nem lehet; neked halnod kell;' és Crom-
well, mint a' világi 's egyházi ügyek' átalános-helyet-
tese, vérpadra vezette a' szerencsétlent. (,Geschichte 
der Reformation, und Revolution von England, v J. A. 
Boost. 1 8 4 3 . ' 1 2 8 . 1. I. Bd.) Avagy tekintsük Po-
roszhonban, a' megholt fejedelem' eljárását, 's a' 
reformált és lutherán iker-egyházak' egyesítésének 
ügyében tett lépéseit; nem azon alap-elvből indult-e 
ki, hogy: , cujus regio, illius Religio' ? Nem a' protestáns 
egyházaktól fejedelmeknek ajánlott főkormányzói hata-
lom' basisát vette-e tetteinek vezérirányaul ? . . . De 
ezt csudálni nem lehet; a' protestáns egyház belső, 
önmagát föntartó, 's terjeszkedő életerővel nem bir; 
maradandóságát önerejéből, politicai pártfogás nélkül 
nem biztosithatja; egyházkormányának, a' millyenvan, 
tekintélyt adni nem tud: ha csak a' status nem segit 
rajta. Szükségképen simult tehát a' világi hatalomhoz ; 
és ezt eltűri, tűrnie szükséges, ha az elv fejére nő, 's 
hatalma' egész sulyjával nehezedik is egyházi szerkeze-
tök, 's vallásuk fölébe. Angliában a' status az episco-
palis egyház' minden hatalmát elnyelte. E' napokban 
is olvastuk, hogy a' nagy inség' elhárítása végett, nem 
a' canterburyi érsek, mint az ország' prímása, hanem 
a' királynő hirdettetett és rendelt köz-imádságot, és 
böjtöt: mi állításunkat erősiti. Itt a' parliament tartja 
kezeiben, a' fejedelemmel, az egyházi hatalmat ; a' püs-
pökök csak jövedelmeiket birják, 's nem egyszersmind 
hivataluk' teljes körű hatalmát; egyházuk feje pedig, 

hol férfi, hol asszonya ' mint a' trónon egymást köve-
tik a' fejedelmek. Jelennen asszonypápájok van; pedig 
a' sz.-irásban írva van: „mulieresinEcclesiistaceant." 
Az angol-egyház' életének merev csontosultsága, melly 
olly fásultnak mutatja magát minden élet-mozdulatában, 
innen magyarázandó. Egyházuk' kormányrendszerében, 
a' hierarchicus hüvelyt, annak életadó szelleme, lelke 
nélkül, megtartották ugyan ; egy socialis tekintélyt ki-
vántak benne fölállítani, 's valami katholicum-szerüt 
alapitni : de, miként a' légnélküli hólyag, összeszorult ; 
mert a' Szentléleknek kormányát megvetették, elhagy-
ták; 's e' miatt intézményök az élet' gyarlóságaiba me-
rült. Egyházuk belülről üresen, élettelenül maradt ; 's a' 
katholicus külső meg nem mentheté : miután világi ha-
talomnak subjugáltatott, miután hivei az egyháznak kor-
mányzásában az , i s t e n i s é g ' elvétől elpártoltak. Mi 
volt tehát nyereségűk e' változásnál ? A'statustól nyert 
tekintélylyel, melly a' vallás' ügyeiben a' szivrc nem 
bir sulyerővel, egyházuk nem kormányozhat, 's a' po-
liticai hatalomtól vévén forrását, a' nép' vallásos kedé-
lyére hatálylyal nem bir! A' status pedig e' kitűnő 's 
kizárólagos pártfogás miatt igazságtalanná lett , az 
episcopalis egyházon kivül létező minden hitfelekeze-
tek iránt; 's nevetséges, őt nem illető, szerepet visz 

theologicus kötelességei miatt A' status minden az 
egyházban; az egyház, mint illyen, nem független, s 
létezését a' politicai hatalomtól nyeri; mi körükben 
egyházinak mutatkozik is, az csak külső boríték a'világi 
befolyás' elfedezésére. Az angol püspököknek ez es-
küt kell letenniek, mielőtt széköket elfoglalnák: ,Én 
erősítem, 's lclkismeretemben kijelentem, hogy a' ki-
rályné legyen főkormányzó Angolországban és más 
tartományaiban, a' lelki 's egyházi ügyekben ugy, 
valamint a' világiakban ; és hogy semmi külső fejedelem-
nek, személynek, főpapnak, statusnak avagy hatalmas-
ságnak , tettleg vagy jogilag nincs hatalma, felsőbbsé-
ge, tekintélye, az egyházi és világi ügyekben, ez or-
szágban. És azért megvetem, és ellene mondok min-
den külső hatóságnak, hatalomnak, felsőbbségnek és 
tekintélynek.' (,Justa Religionis coactio, seu Apodixis 
etc. Joan. Damjani. Budae, 1 7 6 3 . ' 6 3 1 . 1 . ) Ez eskü-
lorma Erzsébet ' korából való, 's a' pápai hatalom el-
len van fölállítva ; miből világos bizonyságunk van r á , 
hogy függetlenség, és a' szabadság'árán vásárolta meg 
az angolországi protestantismus is a' politicai hatalom 
pártfogását. E' helyezetből ered amaz abnormis állapot 
az angolegyházban, hogy kormányzói erélyesség és hata-
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lommal nem birván, hierarchiájok csupa árnyék ; hogy 
az a' világi törvényhozó testülettől, vagy a' fölségtől kap, 
's fogad el rendeléseket, mellyek t i s z t á n e g y h á z i , 
v a l l á s i t e r m é s z e t ű e k . Pedig van-e veszélyesebb 
állapot az egyházra nézve, bármiilyen legyen is az, mint a' 
világi hatalomnak túlnyomó befolyása ; midőn a' feje-
delmek vagy a' status, mélyebben ereszkednek a' 
hitelvek' meghatározása- és egyházügyek' elintézésébe? 
Ha egy kézben a' szent füstölőt, 's másikban az éles 
fegyvert tartják ; 's kar- és karddal vágják ketté a' 
kérdéseket, mellyek fölött az egyháznak adatott jog, 
Ítéletet hozni? A'nép'érzelmei,a ' t isztán vallásos gon-
dolkodás, ellene vannak az illy egyházkormányzási rend-
szernek; a' történet tanúskodik a 'múltról, 's a'jelennek 
zavara, 's a' protestantismusnak chaoticus helyezete, 
nyílt bizonyságot tesznek ez elv' helytelensége felől. 
A' viszálkodást, a' hitviták- és szakadásokat, és min-
dent, mi előfordulhat egy egyházban, illy rendszer mel-
lett ők be nem fejezhetik, le nem csillapíthatják, sem 
el nem némíthatják ; nem büntethetnek, nem kárhoz-
tathatnak, sem illető ítéletet nem hozhatnak ; mert nincs 
oka és alapja, miért engedelmeskedjék nekik a' hivő 
nép , a' politicai hatalomnak egyedül polgári ügyekben 
szokván engedelmeskedni. Perger János. 

K i s i s m é t l é s n e m árt. 

A' ,Protestáns lap' ez évi 35-dik számában, a' 
9 0 1 - d i k hasábon, Udvardy Ignácz ur', ,a' protestan-
tismus' köztörténeti fejleménye' czimü munkájának bí-
rálata kezdetik meg, Dobos János által. Midőn e' bírá-
lat' bevezetését először olvastam, megvallom, elszomo-
rodtam; nem azért, mintha akár a'föndicsért szerző' mü-
vét, akár a' benne fölkarolt ügyet, ez egyszer valami 
nagy csapás érte volna; hanem egyedül azon tekintet-
ből, mert fájni kell minden nemesen érző kebelnek, mi-
dőn egy becsületes munkásságu téren szellemekkel ta-
lálkozik, kiken, legyen elfogultságból, legyen megrög-
zöttségből, többé semmi sem fog; kik okulni nem 
akarnak, és önvétkeiket, minden protestatio' ellenére, 
daczos szemtelenséggel másokra mázolják. Jól mondta 
valaki, hogy bizonyos embereknél, többnyire önvétkeik 
azok, mellyek' tükrében a' másokéit fölfedezni vélik. 
A' megtámadott szerző, kétségkívül helyt álland ma-
gáért. Épen, midőn e' sorokat írom, hozza meg a' .Re-
ligio és Nevelés' a' megindított válasznak kezdetét. Nem 
szándékom valakinek hívatlan ügyvédéül föltolni maga-

mat ; de , mivel egy részről egy kis ismétlés ollykor-
ollykor nem árt, más részről pedig a' kérdéses bírá-
lat' prológusában ollyanok is foglaltatnak, mellyek nem 
is Udvardy ur' könyvére, hanem átalában az egész 
kath. papság-, egyházi irodalmunk- 's nevezetesen 
egyetlen honi folyóiratunkra vonatkoznak, meg fogja en-
gedni a tisztelt szerkesztő ur j, hogy némelly, ugyan-
azon prológusban foglalt állitások' irányában magam is 
mondhassak egy-két szót; mellyet azután, lia jónak lá-
tandja, becses lapjaiban közzé is tehessen. 

Megemlítve tudnillik a' bíráló, mennyire igyeke-
zett a' kath. clerus, ,a' bécsi békekötés óta, minden, a' 
protestánsoknak kedvező engedvényt, törvényhozói uton 
kivül visszafoglalni, megszűrni 'stb., mint fázott, éhe-
zett, nélkülözött, sirt a' bilincsek alatt (i), az egy közös 
atyának házánál a' protestantismus; mig testvére (kö-
szönjük) vigan és gond nélkül lakozott (főkép a' tö-
rök- és tatárjárás', a' Bethlenek, Bocskayak, Rákóczy-
ak' idejében) a' k ö z ö s (milly szives a'bíráló ur) atyai 
keresményen''stb., folytatja: „Mondjuk ki nyíltan, mit 
mindenki tud, és lát, és hall, és olvas, mondjuk ki, hogy 
a' testvér katholica egyház' szolgái, bár egy Istent, 
egy Jézust, egy Megváltót hiszünk, bár ugyanazon egy 
üdvesség' elvételére hivattunk el, minket, protestáns test-
véreket, gyűlölnek, inkább gyűlölnek, mint valaha"! Te-
hát mi gyűlöljük protestáns atyánkfiait; ezt mindenki 
tud ja :—habár sziveinket soha sem is látta, habár vesé-
inkben soha sem olvasott; mi pedig az ellenkezőt szó-
val és tettel ezerszer is bebizonyítottuk. Ismertem nőt, 
ki, valahányszor oktalan kívánságának férje nem akart 
engedni, mindannyiszor ráfogta, hogy őt nem szereti, 
hogy őtet gyűlöli. Igy tesznek mivelünk is a' protes-
táns urak. — A' 16-dik század'kezdetén éltek férfiak, 
elégületlenek, merészek és indulatosak, kiknek egyházi 
szakadás' előidézésében telt örömük, és kiknek fölhí-
vásaikat, az akkori szerencsétlen körülmények közt eze-
rek követték. Hogy még többeket is elcsábíthassanak, 
dühösen és pórias, lázító modorban keltek ki az ősi kath. 
egyház ellen. Tanítását, szertartásait, intézeteit, ajtatos, 
régi szokásait, szolgáit, birtokait, megtámadták. Múlt-
ját eltorzították, kormányát zsarnokinak, hitét szénége-
tőinek, papságát gyalázatosnak bélyegezték. Ot, az is-
teni ereklyét meghamisított, a' népeket butító és sa-
nyargató, magát pedig hizlaló, gaz anyának rajzolták. 
Nem volt bün, mellyről nem vádolták, nem gonosz tény 

*) Sőt igen is szivesen veszszük, s — az illy szükséges 
ismétlések' netaláni folytatását is — veendjük. Szerk. 



a' középkorban, mellyért felelőssé nem tették volna. 
Ellenben magukat és tanításaikat magasztalták és di-
csérték, azok' elfogadásából a' világnak fölvilágosodást, 
szabadságot, arany századokat jósolgattak. 'S midőn 
sokak' ellenében ezekkel sem boldogulhattak, daczhoz, 
erőszakhoz, fegyverhez folyamodtak. Természetes, hogy 
a' kik katholice éreztek, ezt közönyösen nem nézhet-
ték. Ők hittek Krisztusnak egy, igaz és üdvezitő egyhá-
zában ; mellyben ugyan élhettek gonosz és tisztátalan em-
berek és szolgák, de ő maga örökre szent és mocsok-
nélküli; mert Krisztus, ki maga a'szentség, örökre v e -
le van, egész a' világ' végezeté ig . . . . És lehetséges lett 
volna-e valljon, hogy közönyösen nézzék ezereknek, 
millióknak, üdvességet veszélyeztető elcsábittatását? 
Avagy nem inkább, meggyőződésük' szentségénél fog-
va, a' legnagyobb felelősséggel járó kötelességük volt-e, 
egyházuk mellett minden, erkölcsileg szabad eszközökkel 
föllépni, — azt a' szónoki, irodalmi és törvényhozói 
téren, minden megtámadás ellen védelmezni? — Hogy 
pedig ez igy volt, arról ha ki kételkednék, az olvassa 
el, chronologicus rendben, Luther és a' reformátorok' 
iratait, leveleit és beszédjeiket, és meg fog győződni. 
'S hogy azóta egész mai napig soha sem volt máskép, 
arról kezeskedik az összes protestáns irodalom, képes 
könyvecskéivel, röpirataival, népszerű elbeszéléseivel, 
,tractätlein'-jaival 'stb., 's különösen honunkban a ' p r o -
testáns egyházi és iskolai lap.' 'S midőn mi, ezen kö-
rülmények közt ma szinte kötelességünknek ismerjük, 
egyházunk' védelmére kikelni ; midőn ezen védelem' 
folytán az egyház' tanítását egyesek' visszaéléseitől, az 
egyház' szellemét az ellenkező szellem által birtokaiba 
szivárogtatott romlottságtól gondosan megkülönböztet-
jük; midőn az uj tanítás' alaptalanságát, esztelenségét, 
veszélyes voltát szorgalmatosan kiemeljük ; midőn az 
ellenünkben fölhalmozott rágalmakat, hamis vádakat, 
előítéleteket az igazság'földerítésével, becsületes lélek-
kel szétoszlatni iparkodunk ; midőn az egyházunkra rá-
fogott obscurantismust, bigotteriát, intolerantiát, inqui-
sitiót, máglyákat, czáfolhatlan adatokkal a' ráfogok' fe-
jeire visszabizonyitjuk ; szóval, midőn magunkat és a' 
magunkét, a' megtámadok' ellenében lelkismeretesen 
védjük : íme ! előáll Dobos, és a' világ' szeme előtt azt ál-
lítja, ismételi, hogy mi protestáns atyánkfiait gyülöljük, 
gyülöljük inkább, mint valaha ! Lépjenek csak ők egy-
szer le a' criminátiók' szomorú téréről; ne emlegessék 
szünet nélkül a' máglyákat, a' spanyol inquisitiót, a' 
bertalani vérmenyegzőt; ne gyártsanak minduntalan, és 

ne terjeszszenek ollyas iratokat, minő a'gyalázatos kő-
szegi képes könyvecske; szűnjenek meg a'vak és szén-
égetői hit, papi önkény, lelki zsarnokság, obscurantis-
mus, bálványozás' és több effélék' uton-utféléni kiabá-
lásával azon milliók' lelke és meggyőződése fölött 
gúnyolódni, kik a' katholica egyház' kebelében élnek, 
és üdvöket keresik; szűnjenek meg a' hitetlenségre haj-
ló korszellemet kizsákmányolván, ellenünk ingerelni 's 
lázítani a' szigorúbbtól a' nélkül is mindig idegen köz-
véleményt ; szűnjenek meg a' fölvilágosodás, szabad-
ság, philanthropismus, polgáriasodás, haladás, miveltség' 
eszméivel kizárólag azonosítni a' protestantismust, 's 
mint ezek' ellenkezőjét bemutatni, gúnyolni a' katholi-
cismust és megvetésnek kitenni ; vigyék át az elvek és 
szellem' discussiojára a' protestáns ügyet , kimutatva 
nyíltan, őszintén és leplezetlenül, miként becsületes fér-
fiakhoz illik, mit hisznek és mit nem hisznek : mint ezt 
a' kath. egyház, a' tridenti sz. zsinaton tevé ; mutassák 
meg, hogy a' kath. egyház' fiaiban, nevezetesen annak 
papjaiban, becsülni tudják az t , a' mit minden ember-
ben becsülni kell, az emberi méltóságot, a' lelkisme-
reti meggyőződést, és hitökhezi rendíthetetlen ragasz-
kodást : — és mi minden esetre, midőn egy részről nem 
leendünk kényszerítve a' legdrágább időt a' már száz-
szor és ezerszer megczáfolt rágalmak, vádak és előíté-
letek' isméti czáfolgatására vesztegetni, más részről föl 
leszünk mentve a' szomorú kötelességtől, mellyet ed-
dig is csak szívfájdalommal teljesítettünk, kibányászni 
a' történetek' aknáiból: „mit tettetek Genfben, és mi-
ket Irlandban ; mint dúltatok Svédhon-, Dánia- és Né-
metországban ; mint kegyetlenkedtetek, gyilkoltatok 
Frankhon- és Magyarországban; mint törtétek össze 
valódi barbár dühösséggel a' szent képeket, oltárokat 
és szobrokat Schweizban és Németalföldön ; mint rakta-
tok itt is, ott is, máglyákat, kinpadokat, börtönöket a' 
másként hivők' lelkismererete ellen ; mint nyomtátok, 
üldöztétek, irtottátok a' katholicus elemet mindenütt, 
hol csak azt tenni tőletek függött; 's mégis mindezek' 
ellenére, mint iparkodtatok mindezen undokságok' 
ráfogásával bemázolni a' katholicismust"! Igenis, föl le-
szünk mindezektől ez esetre mentve, 's a' vitatkozás 
csak tanok és elvek, ezeknek mivolta és természete 
fölött fog folyni közöttünk! Mig azonban ti magatokhoz 
hasonlók maradtok ; meddig a' gonosz piszkolódási, gu-
nyolódási, rágalmazási szellem, melly Luther' minden 
müveiből kirí, köztetek honos lesz ; addig önmagunkat 
és e'legszentebb ügyet árulnók el, ha kérkedéseiteket, 
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egyházunk'rovására, némán,'s behunyt szemekkel türnők. 
Jól mondja Dobos: „kiki seperjen a 'maga háza előtt." 
Igenis, mi teszszük ezt ; mi teljes világnál, fényes nap-
pal , szorgalommal sepergetjük egyházunk' udvaráról 
azon szemetet, mellyet ti éjjel, a' mi alvásunk köz-
ben, hordtátok volt arra ! Erősen is el vagyunk hatá-
rozva, e' drága kincseket visszatenni oda, honnan szár-
maztak, 's a' hova természetöknél fogva, mint setét-
ség' szülöttei tartoznak. (Vége köv.) Danielik János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 

(Gyászünnepély.) Vácz, october'7. A' csapás, melly 
egyházunkra, ez évben olly súlyosan nehezedett, midőn 
kimúlni láttuk hg. K o p á c s y József ő főméltóságát, kiben 
magyar egyházunk üdv-árasztó főnökét, a' hon legmunká-
sabb polgárainak egyikét, a' fejedelem leghívebb tanácsno-
kát, :s a' nép legjobb atyját veszté e l , — e ' csapás őszinte 
bánatkönyeket sajtol minden hü polgár, minden igaz ke-
resztény szivéből, valahányszor a' nagy kimultnak emléke 
a' keblek' mélyében fölelevenül. Látható vala ez ma szék-
városunkban , midőn a' dicsőn elhunytért sz. miseáldozat 
mutattatott be a' mindenek Urának ; üdvét kérve az egy-
ház' nagy férfia' lelkének, és békét porló hamvaira. Főtiszt. 
M e d g y e s s y János őrkanonok 's apát ur mutatá be a' 
vérnélküli engesztelő áldozatot, mellyet a helybeli hangász-
kar megható zene- és énekkel kisért. Végzetül a' ,libera'-t 
a' növendékpapság szivet emelő melódiával éneklé ; meg-
hatólag fejezve ki ama' fájdalmas érzést, mellytó'l fogékony-
keble^ herczeg-primás'elhunyta miatt áradoz. A' ,requie-
scat in pace' elhangzott, 's az ajtatoskodó hivek' serege 
azon buzgó óhajtással oszlott szét, hogy lebegjen a' meg-
dicsó'ültnek erős szelleme a magyar rom. kath. egyház fö-
lött végső időkig! Sz. 

(Káptalani követválasztás.) A' posoni társas-káptalan' 
részéről, folyó hó' 5-dikén G h e r r i e r Miklós kir. tanácsos, 
és gróf F o r g á c h Auguszt kanonokok választattak meg 
országgyűlési követekül. (Nemz. Ujs.) 

(Hálanyilvánitás.) Egy éve 's néhány hónapja, hogy 
a' jámbor sz.-antalfai hivek' nevében köszönetet mondtunk 
a' már boldogult herczeg-primásnak, mint Veszprémmegye' 
egykori főpásztorának, kinek kora letűntére sajgó érzettel 
emlékezik vissza az őt hamvaiban is igazán tisztelő lélek, 
tovább vásonkeó'i gróf Z i c h y Domonkos urnák, veszprémi 
püspök ő méltóságának, ugy szinte a' veszprémi főtiszt, 
káptalannak 's egyéb jótévő adakozóknak, kik a' szegény 
antalfai híveket, kisded egyházuk'fölépítésében kegyes ado-
mányaikkal segíteni szívesek voltak. 'S ime azóta az antal-
fai híveknek egy uj és nagy jótévőjök támadt főtiszt. Lasz -
k a l l n e r Antal, veszprémi székes-egyházi őrkanonok urban; 
ki az ő védszentjének tiszteletére szentelt eme' fiók-egy-

háznak szegénysége felől értesülvén, ritka buzgóságától el-
ragadtatva, sokfelé terjesztett bőkezűségét, e' szegény 
egyházzal is éreztetni kívánta. Minek következtében elő-
ször is a' régi templomból fönmaradt 's elavult oltárkép' 
helyébe egy igen díszest és pompásat festetett, paduai sz. 
Antalt, életnagyságban, térdelve ábrázolót; melly Bucher 
Ferencz-, veszprémi képirónak jól sikerült müve. Junius' 1 3 -
dikán, mint paduai sz. Antal' és a' nagylelkű jótévó" név-
napján, föl is avattatott e' kép, nt. H o r n y i k József, illető 
plébános ur által ; ki ez alkalommal a' képek' tiszteletéről 
szónokolván, jelenvolt prot. atyánkfiainak megfoghatólag 
értésökre adta : „hogy mi katholicusok nem vagyunk szen-
tek' imádói, sem bálványozok, mint ők minket uton-utfélen 
rágalmazni szeretnek." De ez oltárképen kivül, mellyet az 
antalfai egyházacskába készíttetett a' kegyes jótévő, még 
a többi hiányzó belső készületekről is, nehogy azok meg-
szerzésében, vagy a' kis egyház' csekély értéke, vagy a' 
hozzá különben is, csak nem ereje fölött járult antalfai kath. 
község súlyosan terheltessék, gondoskodni akarván, szónok-
széket, az oltár fölébe sz. szekrényt, keresztet, és gyer-
tyatartókat, nem különben szükséges egyházi ruhákat 'stb. 
szíveskedett a' kegyes jótévő, a' nevezett templom' számá-
ra készíttetni.—• S midőn ennyire kiterjeszti figyelmét a' 
nagylelkű főtiszt, kanonok ur, kit (miután sem születés, 
sem rokonság, sem egyéb viszony nem csatol az antalfai 
községhez,) egyedül ama' vallásos buzgalom hevit: ,még 
éltében, a' hol lehet, jót tenni, 's a' szegény egyházakat 
segíteni'; valljon mi hallgassuk-e ezt el azon korban, melly-
ben olly sokan irigy szemmel nézik a' papok' jóttehetési 
képességét? S miután annyi jeles egyházi férfiak' dicső 
tetteit magasztalták már e' nagybecsű lapok, valljon mi 
ne fűznénk-e főtiszt. Laszkallner Antal kanonok urnák em-
lék- és hálafüzért : egyedül ekkép róhatván le némileg tar-
tozásunkat ? — Vedd azért nagylelkű főtiszt, ur ! forró há-
lájokat az antalfai jámbor híveknek, kik értted mint 
legnagyobb jótévőjökért, imádkozni meg nem szűnnek, va-
lamíg csak kő marad azon kövön, mellyet bőkezűségeddel 
fölékesíteni olly kegyes voltál. Az ég terjeszsze malasztjá-
nak bő áldásait azon drága éltedre, mellyet Istennek, sz. 
fölsége, tisztelőid' közörömére annyira nyújtott, hogy imént 
mutatnád be a' veszprémi székes-egyházban félszázados pap-
ságodnak azon szeplőtelen áldozatát, mellyet 5 0 évek előtt 
ugyanazon szentegyházban, az egek' Urának bemutattál. Ó 
éltessen még sokáig, a' szegények' lelki és testi vigaszta-
lására, magyar anyaszentegyházunk' örömére, 's a' késő utó-
kornak dicső emlékezetére ! — 

N é m e t h o n . 
Bajorországban legújabb időkben dolgok történtek, 

mellyek iránt kellő fölvilágosítást csak később fognak a' 
nyilvános lapok is nyújthatni; az eredmények azonban, 
mellyek a' megtörténtekről szomorúan tanúskodnak, máris 
szemlélhetők, 's mindinkább előtérbe készülnek lépni. A' 
protestantismussal szövetkező liberalismus, mellynek egy 
színpadi nevezetesség által sikerült a' legerényesb, és a' 
nép' bizodalmát kiérdemlett ministeriumot megbuktatni, 's 
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a' kormánynak, saját szellemébeni átalakulását kieszközölni, 
tulajdonképeni szándékát nem késett azonnal, őt elegen-
dőképen jellemző rendeletek által is nyilvánitni. Hlyen volt 
többi között (a' Luthernek a' Wallhallában helyet adó szellem-
rokonság' nyilt elismerését nem is emlitve) az, melly a' pap-
nevelő-intézetekbe fölveendő növendékeket, egyedül a' kor-
mánykerületi kir. biztos' ellenőrködése mellett rendeli föl-
vehetőknek, 's ennélfogva az illető visgálatokban illy bizto-
sok' jelenlétét kivánja ; kik (mikép ez a' ministeri határo-
zatban áll,) meggyőződést szerezzenek róla, miszerint : ,,a' 
theologiai tanulmányok az egyetem- vagy lyceumban, a' 
jeleltek által kellő kiterjedésben és szabályszerüleg hallgat-
tattak ;" („dass das theologische Studium von den Candi-
daten auf der Universität, oder am Lyceum vorschriftsmäs-
sig erstreckt worden sey",) miről ezután polgári tisztvise-
lők fognak Bajorországban itélni ; — a' papságra menendők' 
theologiai kiképzettsége felől ők, 's nem a' kath. egyház' 
főpásztorai, nem a' püspökök, kiket maga a' Szentlélek hízott 
meg az egyház' kormányával, (Apóst. csel. 2 0 , 2 8 . ) tar-
tozván felelni, 's lévén képesek ítéletet hozn i . . . Ugy szin-
te (mikép ezt ismét a' ministeri leirat mondja) e' biztosok 
az iránt is bizonyosságot szerzendnek, valljon : ,,a' papje-
leltek, a kísérleti szakokban, nevezetesen az egyházjog-
és történetben szerzett ismereteik- és elveiket illetőleg kellő 
bizonyítványt nyujtanak-e róla, miszerint azok minden túl-
zástól menten, megfelelnek azon kivánatoknak, mely-
lyeket a' status és egyház a' leendő lelkipásztorban meg-
kívánnak." Minderről tehát jövendőben a' polgári tisztvise-
lők, a kerületi biztosok, nem pedig az egyház , és ennek 
képviselői fognak Ítéletet hozni—Bajorországban.Hasonló 
ellenőrködés rendeltetett az apáczakolostorokra nézve....Csak- | 
hogy mindezen rendeletek azon hatóság' megkérdezése 
nélkül hozattak, mellyet az egyházi dolgok körüli intézke-
dés, nevezetesen a' jézusi tanításnak milly elvek szerinti 
hirdetése, kizárólag és egyedül, még pedig elidegenithet-
len, isteni jogoknál fogva illet. 'S e' hatóság most, legfőbb 
személyviselője, a' pápa által, épen olly erőteljesen, mint 
jogosan, tiltakozólag fölszólal ! Miután a bajorhoni megyés-
püspököknek illy bitorlás elleni óvástétele 's előterjesztése 
sikeretlen volt : ő szentsége F e r r e 11 i statustitoknok és 
bibornok által, különös utasítást bocsáttatott valamennyi ba-
jor főpásztorokhoz; mellyben ő szentsége, mély aggodalmát 
jelentve ki a' kath. egyháznak Bajorhonbani szomorú álla-
potja fölött, („Summus Pontifex, Sanctissímus Dominus 
Pius IX.", mondatik benne, „de sacrarum istic," tudnillik 
Bajorországban, „rerum conditione vehementer sollicitus") 
az iránti reményében, hogy ő fölségét hihetőleg saját lelkis-
meretes vallásossága i s , („sua religione admonitus") rö-
vid időn ama'rendeletek'visszahuzására, és minden hasonló 
sérelmektőli tartózkodásra birandja : jelenleg ugyan minden 
erőteljesb intézkedéseket mellőzendőknek ítél: („a graviori-
bus postulationibus supersedendum,") annyit azonban már 
most parancsol, hogy az illető főpásztorok, ideiglenesen, a' ' 

papnevelő-intézetekbe senkit föl ne vegyenek, 's a' nó'ko-
lostorokban is csak egyszerű fogadástételekre (votasimpli-
cia) bocsássák a' szerzetbe fölvétetni kívánó egyéneket. Ő 
szentsége végül reményét fejezi k i , miszerint a' bajor püs-
pökök a' legszorosabban fognak e' pápai rendeletekhez ra-
gaszkodni. (Kath.) 

— Bajorországból, sept. 2 1 . „Tehát csakugyan való-
sult, hogy a' müncheni főiskola' egéről a' ragyogó csilag, 
Dr. D ö l l i n g e r Ignácz, letűnt! A' még ifjúi erővel bí-
ró tanitó nyugalmaztatott; 's ekkép azon férfi , ki a' jelen-
leg élő német hittudósok közt leghíresebb, minden esetre 
pedig a bajorhoniak' legnevezetesbike , tanítói hivatalától 
elmozdittatott. Ezek, az igaz, olly események, mellyekena' 
tudományok' barátja méltán kesereg és szomorkodik; fő-
leg ha nincsenek is olly férfiak, kik az ekkép támadt üres-
ségeket kellőleg betölteni képesek volnának. Különben a' 
tudománynak soha sem kellene egy ministorium' kedve-
zése- vagy nem nem-tetszésétől függőnek lennie. Hogy 
Döllinger' hatása áldásos volt, az egy nagy, az egész kath. 
világban tudott tény. Igy tűnik le egyik celebritas a' má-
sik után! A' gyertyákat eloltják; éjszaka lesz " 

H i l f ii z é r. 

Romából irják az ágostai közönséges újságnak, hogy 
Angliának kath. papsága ő szentségéhez folyamodott: tőle hie-
rarchiai viszonyainak rendezését kérve; s hogy ő szent-
sége ez ügyben , különös biztosságot nevezett k i , ,de re-
bus britannicis'; mellynek titoknokául mons. Barnabo em-
líttetik. 

Boroszló, sept. 2 8 . A' porosz kormány legújabban ki-
bocsátott rendeletében, a rongeféle szakadárokat minden 
nyilvános tanítói hivatal viselésére alkalmatlanoknak nyil-
vánítja. (Milly kívánatos vala e' rendeletnek pár év előtt 
hozatnia ! Akkor ugyanis Ronge, hihetőleg nem tarthatott 
volna a' városok' közterein, a' rendőrség és kormányi tiszt-
viselők' gyámolitásával, lázító,'s a' kath. egyházat és fejét 
becstelenitő beszédeket. Mivel ez már csakugyan nyilvános 
tanítás volt.) 

London, oct. 2 . Rotschild Lionel izraelitának, London 
város' részéről parliamenti követté lett megválasztatása 
(mellynek azonban törvényes erejűvé tételéhez sok kíván-
tatik), alkalmat nyújt az angolegyházi prot., nemcsak, de a' 
dissenter lapoknak is,a' zsidók'megválaszthatása ellen kikelni, 
' s a ' k e r e s z t é n y s t a t u s ' e s z m é j é t kiemelvén, azt ollyanul 
nyilvánitni, mellyet korán sem lehet és szabad csak amúgy 
könnyeden elvetni 's hiu ábrándnak nyilatkoztatni ; addig 
legalább semmi esetre sem, valamíg a' liberálisok magát a 
kereszténységet is illy ábrándul tartatni nem akarják. 

I g a z í t á s : ,Rel. és Nev.' 240 . 1. 1. hasábon, 26 . s. fól. 
„hallei" helyett olv. „magdeburgi." 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM : A' protestantismus' egyház-kormányzati rend-
szeréről. III. Perger János. — Kis ismétlés nem árt. 
(Vége.) Danielik János. — Egyházi tudósítások. 

A' p r o t e s t a n t i s m u s ' 
egyház-kormányzati rendszeréről. 

III. 
A' reformátorok, első lépéseiknél, nem szándékoz-

tak talán egész a' leirt szélsőségig menni, 's a' protes-
tantismus' egyház-kormányzati rendszerének alakításá-
ban, a' világi elemnek, a' demokratismusnak, olly tuly-
sult engedni ; hanem, elszakadva egyszer az „isteni" 
elvtől, a' szakadás, és tévelygés'árja tovasodorta őket, 
akaratjok, 's kezdetben talán nem is eléggé fölfogott irá-
nyuk' ellenében. Minden emberi mii változik, és elpor-
lik az idő' rohanásaiban; csak az isteni marad illetetle-
nül. Az emberi intézmények elavulnak, megromlanak, 
megunatnak ; de az örök bölcseség' tanácsából létre 
jött constitutio minden viharral szembe száll. Frid-
rik (?) mondá a' franczia forradalom' véres napjaiban, a' 
pápai hatalomról, a' hierarchiai tekintélyről szólva, mi-
szerint ,a' tiarának majdnem csak hitköre, 's a' főpapi 
tisztséget és hivatalt végzőnek alázatos kötelességei ma-
radtak meg a' múltból!1 Óh elég maradt; mindaz meg-
maradt tehát, a' mivel sz. Péter birt. Ama' nagy te-
rem, mellyben V. Károly, 1 5 2 1 . évben, a' biroda-
lom' herczegeivel gyűlést tartott Wormsban, hogy Lu-
thert kihallgassák, most egy fa-szinnek használtatik; 
Napoleon' szobája Ilona-szigeten, most széna-fészer, és 
alvó-helye, ló-istáló. Igy játszik a' sors az emberi nagy-
ság- és nevezetességekkel. 'S mindezek' ellenében milly 
egyszerűen 's fönségesen áll most is a' pápai szék, 
a' hierarchiai kormány' közép- és egység-pontja, a' 
világ'színpadán !.... És cz történeti tény; erről, ezred-
évek tanúskodása'nyomán a' protestáns írók is bizony-
ságot tőnek. Nem is állhat meg olly egyház üdves ha-
tálylyal, melly az „isteni" elvet megvetvén, ügyeinek 

MÁSODIK FÉLÉV. 

kormányzatában, hívei fölötti tekintélyét a' politicai ha-
talom' lábaihoz teszi le. Itt az egyháziak' befolyrása pa~ 
ralysáltatik, vagy beleolvad a' világiak' akaratába, a' 
politicai irányzatok' tömkelegébe; 's vagy e' bilincsek-
ből szabadulnia kell, ha öntudatra ébred, és állásának 
méltóságát megméri :—'s ekkor saját emberi institutio-
és tanácsára támaszkodva, ájulásba esik egész egy-
házkormányuk; vagy pedig egészen összeolvad a' politicai 
hatalommal: — és akkor megszűnt szabad és függet-
len egyház lenni; hanem eszközzé alacsonyult, a' vi-
lági érdekek' laboratóriumában. Angliában örök aggo-
dalmat szül a' katholica egyház' kormányzati rendszeré-
nek, minden tér - és körbeni szilárdsága és független-
sége ; mert a nép át kezdi látni, hogy az igazi lelki 
hatalom 's tekintély csak illy kezekbe lehet letéve, 
mellynek ítéletei-, rendeletei- 's egyházi benső hite- és 
ügyeire, világi befolyásnak rés nem nyittatik. 1 8 4 3 -
ban, a' haszonbérlőknek Camarthenshirebcn tartott gyű-
lésén, miként a' hírlapok irák, azon, a' parliament elébe 
terjesztendő indítványt olvasták, hogy egyházuk az ál-
lománytól választassék cl. Wackerbarth, angolegyházi 
pap, szinte illy értelemben irt, 1 8 4 2 - d i k évben, Peel-
hez, egy nevezetes levelet ; mellyben említi, miszerint 
jelenleg két ága létezik az egyháznak Britanniában : 
az anglicana tudnillik, megalapítva, azaz : leigázva a tör-
vény által; s a' romai, üldöztetve a' törvény ál-
tal. Az ugy nevezett nemzeti club pedig, nem rég, 
szózatot intézett az angol nemzethez ; figyelmez-
tetvén azt, a' szerinte iszonyú veszedelemre, melly 
Angliában a' protestantismust, a' katholicismus' elterje-
dése által fenyegeti. A' parliamentbe tehát, az uj vá-
lasztások' alkalmával, olly tagok' küldetése sürgettetik, 
a' kik a' katholicismusnak határozott e l l e n s é g e i . A z 
angol törvényhozásnak némileg érdekében is áll a' katho-
licismus' terjedése ellen ellenszenvvel viseltetni, mint 

*) Vü.,Nemz. u j s . ' 1 8 4 3 . 1 1 9 . sz. ,ReI. ésNev.' 1 8 4 2 . 
I. 17 . szám. ,Bud. Hír.' 1 8 4 7 . 6 1 9 . szám. 
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átalában az összes protestantismusnak is; mert ha az 
Skotiát, Walest, 's az angol földet elfoglalja, ha a' zöld 
Erinnek tiszta-szüz vallása és keresztény hite, gyöke-
ret ver terjedő ágaival az összes Britanniában: ugy a' par-
liament' egyház-kormányzói usurpátorságának órája is 
ütend, ' segy nagy lelki-hatalom'birtokából esik ki; melly 
most is, legnagyobb kárára az angol egyháznak, azt, 
csontosult, megkövesült állapotban, szándékosan fogva 
tar t ja : távol minden benső egyházias élettől, távol az 
előhaladástól, távol az egyházi függetlenség- és önkor-
mányzás' fogalmától.... Anglia a 'szabad gondolkodás és 
institutiók' honának hirdettetik; ő példányképe minden el-
maradott és ébredő nemzetnek... Nincs ellene szavunk; de 
hogy ezen liberális angol nemzet, olly merevült ragaszko-
dással csügg egyháza' bilincseinek szilárdításán; hogy olly 
példátlan türelmetlenséggel, annyi dühös indulatrohammal 
fogadja a' katholica egyház' reménykedő előlépéseit; hogy 
olly megfoghatatlan ellentétekbe tör ki vallásos türel-
metlensége political' szabadelmüségével ; hogy midőn 
csudáljuk nagylelkű lépéseit a' rabszolgaság' bilincsei-
nek szétzúzásában, azalatt a' burgonya-vész és ínség' 
okait a' katholicismus' terjedésében, a' maynoothi pap-
nevelő-intézetnek, a' katholicusok' számárai fölsegélé-
sében, az 1 8 3 0 - d i k i emancipationalis biliben, és ab-
ban keresi, hogy az angol parliamentben, egy katholi-
cus O'Connell, egy Sheil ülnek követekül; hogy egy 
nemzet' kebelében egymás mellett a' szabadság és 
zsarnokság, a' szabad gondolkodás és türelmetlenség 
olly testvéri szövetségben, mint létezhetnek? Akarjátok 
tudni ? megmondjuk röviden : mert a' világiak', mert 
a' status' hatalmában van letéve az egyházkormányzás' 
minden joga és köre. Itt inkább a'politicai türelmetlenség, 
a' világi érdekek, a' constitutionalis kedvezmények,'s léte-
ző kiváltságok; itt a' kezökben tartott egyházi hatalomnak, 
a' politicára nézve igen jó szolgai-szerepe, szóval, politicai 
érdekek és nyeremények, ama' fuvó-szer, melly az angol 
nemzetnek türelmetlen vakbuzgóságát szünetlen gyula-
dásban tartja; azt mint a' Vesta-tüzet,a' fölébredező anya-
gi érdekek, elaludni nem engedvén. Nem ugy van-e? 
Avagy nem hallottuk-e már többször ministerialis beszé-
dekben, hogy az angol egyház'állapotja, mint az jelenleg 
van, nem kívánatos ugyan sok tekintetben, de a 's tatus 
miatt, ennek javára türniök kell azt és védelmezniük.... 
És illy bilincsekbe verte magát a' protestáns egyház, 
midőn a' világiak' karjaiba dobták dajkálásul a' refor-
matio' idétlen gyermekét, annak születésével ! Kereszt-
vízen, az egyházi javak' rablásával beszennyezett ke-

zű fejedelmek, 's néhány megszökött szerzetes és pap-
demagógok tartották ; 's a' keresztatyai hatalom, az el-
sők' kezeiben, boa constrictor'módjára, körülabroncsol-
va tartja ma is, hatalmának minden gyürüzetével a' 
fölemberedett reformátiót; melly ha mi jót eszközöl-
hetett volna is, melly ha vissza térni akart, 's óhaj-
tott volna is az egység' forrásához, mellyet elhagytak: 
erre a' világiakkali szoros és lényeges kapcsolat és 
sajátságos viszonyai miatt, szinte képtelenné vált. 
Higyjétek el nekünk: a' viszonti egyesülésnek, e' vi-f-
lági részen törik meg **) minden reménysége; 's a' 
politicai hatalomnak a' protestantismusbani mély érde-
keltsége fogja mindenkor nehezitni, akadályoztatni, 
's meghiusitni, hogy a' protestáns világ tömegestől, az 
elhagyott egyházhoz közeledjék. A' világi theologusok, 
minők a' protestáns fejedelmek és magistratusaik, min-
dig a' legdühösebb, legvérengzőbb, 's a' tudomány, és 
meggyőződés, és fölvilágositás' fegyvereivel nem birók 
gyanánt tűntek föl a' protestáns egyház' múltjában ! 
Kik nem vitatkoznak, föl nem világosítják elleneiket, az 
ellenvéleményt be nem fogadják és el nem tűrik ; * 3 ) 
hanem kegyetlenségekre vetemülő parancsok által kény-
szerítik a' meggyőződést változtatni : mire példákat 
Svéd-, Dán-, Angol- és Irhonnak, a' katholicusok el-
len hozott büntető-codexeiben eleget olvashatni! Mi-
dőn ez idegen elemből egyházkormányzatukba, a' pré-
dikátorok' ellenében, ennyi tényező súlyerő van behe-
lyezve ; ki higyje 's remélje, hogy a' protestáns egy-
ház a' viszonti egyesülés' sympathiáját élesztendi ke-
belében ; midőn e' téren azok birnak majdnem kizáró 
s egyedül rendelkező hatalommal, kik a hit' dolgához sem 

nem értenek, sem az hivataluk' körébe nem tartozik: azok 
pedig legkevesebb szavazat- és befolyással vannak el-

**) Szerintünk még inkább megtörik azon jellemnélkuli, de 
nagyon is jellemző gyávaságon, ama' kétértelmű maga-
viseleten,'s a' positiv hitet világi kedvezések- és nép-
kegyért elárulni minden órában kész hittelenségen ; 
melly a' protestáns papsággal másutt is, de kivált ho-
nunkban, a'kereszténység' legmélyebb alapjainak alá-
ásását, némán, és résztvevő tétlenséggel szemlélteti; 's 
melly a' positiv hit' fönséges templomának leomlását is 
örömmel látandná... Csak a'kath. egyházat romjai alá te-
messe ; bárha az egész kereszténység oda vesz is. 

Szerk. 
* s ) Nem szabad feledni, hogy Calvin, Knox és véreng-

ző társai, a' világiakat is fanatizálok, a' prot. egy-
ház' szolgái valának ; mintáz volt Luther is, az ,odium 
papae'-t övéinek örökségül hagyó. 'S valljon a' ,Pröt. 
lap' nem ,egyházi' nevet visel-e ? Szerk. 
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látva, kiknek az szakbeli hivatásuk volna, mint például 
a' hitszónokoknak? 

A' két egyház' kormányzati rendszerének kü-
lönbözősége, kihat, és sajátszerű jellemet ölt, a' s ta-
tusok' irányában is ; midőn, mint tisztán katholica vagy 
protestáns egyházakkal, a' politicai hatalmak értekezni 
kivánnak. Miből következtetéseket azonnal huzhatunk, 
mellyik kormányzati elv legyen illőbb, szükségesebb, 
és egy illy nevezetes társulathoz méltóbb? Midőn a' 
reformatio kiütött Némethonban, egy katholicus fejede-
lem sem érezte magát följogosítottnak, a' tisztán egy-
házi, hitágazati kérdésekbe elhatározólag ereszkedni; 
hanem az egyház' fejét szóliták föl: hogy az összes egyház' 
tanitókara nyilatkozzék, és csalhatatlan tekintélyének 
sulyjával határozzon a' tévelygő eszmék fölött. A' tri-
enti zsinat összeült, és nyilatkozék; mint kiket , ,a 'Szent-
lélek rendelt püspökökül, igazgatni az Istennek egyházát." 
(Apos. csel. 2 0 , 2 8 . ) Meghajlott előtte a' katholicus 
világ, és megnyugodott, mint tisztán „egyházi tekin-
tély" által, hozott végzésein. Mig a' protestánsoknál 
a' mennyi a' tartomány, annyi részekre vannak sza-
kadva tanításuk, hitelveik, symbolumaik: fejedelmi ha-
talom-szóval, politicai nymbus, és kényszer' légkörébe 
takarva. Az, mint tisztán „protestáns egyház", föl nem 
tünt sehol ; hanem mint polgári erővel, és fegyverrel ápolt, 
's magában, és mindenütt dissonans egyházi pártosko-
dás ! Önállását, méltóságos függetlenségét, önsorsa és 
élete fölötti határozhatási autonomialis jogát, sehol sem 
mutatta, gyakorolta; 's midőn a' protestáns egyházzal 
értekezni 's egyezkedni kellett, egyes fejedelmek álltak elő, 
magukban személyesítve a' dissidens vallásokat; de 
magát a' protestáns egyházat föltalálni nem lehetett. 
Mig a' katholica egyházat azonnal mindenki föltalálja; 
's orgánja által, hierarchiai és „isteni" elven nyugvó 
kormányzati rendszerénél fogva, mind fejét, mind tag-
jait, szemlélhetik. —Állithatjuk tehát, hogy a' katholicis-
musnak van „egyházi kormánya," és ez létező, látha-
tó, specialis, valódi ; ellenben, hogy a' protestantismus-
nak nincs „egyházi", de egyházának csak „világi kor-
mánya" van; melly eltakarja szemünk elől, eljárása, 
rendelkezései, és rendszere által mindazt, a' mi vallásuk-
ban egyházi szinnel bir, vagy legalább birnia kellene. A' 
pápai concordátumok, mellyeket az egyház a' statu-
sokkal több izben kötött, legkitűnőbben mutatják föl a' 
katholica egyházat, mint látható és rendszerezett so-
cialitást ; és azon szellem, mellyben ezen egyházi 
ügyekre vonatkozó egyezkedések szerkesztvék, bizo-

nyítják ezen egyháznak változhatlan isteni jellemét; 
melly a' lényegesekben mitsem enged, s a' világi ha-
talom' jogkörét nem engedi saját földjére kiterjesztetni. 
Itt a' világiak nem képviselik az egyházat, nem egyez-
kedhetnek jogai fölött (a' tisztán hit' körébe tartozó- 's 
lényegeseket értjük): hanem az egyház a' minden; 
mert csak annak adatott Üdvezitőnktől hatalom, kor-
mányzani a' hiveket. Önelvei és hitágazatai ellen, lé-
nyeges viszony- és szövetségbe, a' protestáns egyház-
zal nem léphet; 's ha földi viszonyok' utján házassá-
gok köttetnek is, hol egyesülni látszik a' két egyház : ott 
áll a' katholicismus' tiltó 's nem-helyeslő szelleme, ott 
hangzik az egyháznak kérő és intő szózata, a ' hitegy-
ség' megőrzésére irányozva. Milly más jellemben lát-
juk a' protestáns egyházakat e' téren mozgani, és mű-
ködni ! Mivel az emberi értelmet 's tekintélyt fogadta 
el, a' hit' körében, döntő motivumokul ; mivel elismeri, 
(mi által Önmagát titkon kárhoztatja) hogy más vallások 
is l e h e t n e k jók; mivel érzi, hogy létezését egyedül a' 
törvényes és ősi egyház ellen végbevitt lázadásnak 
köszöni, tehát revolutió' gyermeke ; mivel a' lélekismere-
tet szabaddá kiáltotta ki, 's ezzel az isteni törvények 
alól fölmentette a' hit' dolgában : — mindez okoknál 
fogva ő „elvből" tűrni tartozik maga mellett a' más 
egyházakat, bárha azok, elveikre nézve, a' legnagyobb 
ellenkezésben vannak is vele; és nem tagadhatja meg 
egyiktől sem, miszerint az üdvességre szükséges esz-
közökkel birnak. Terjeszkedni szinte természetében fek-
szik ; de mégis kész egyezkedni 's állandó viszonyo-
kat kötni minden más egyházakkal; nem idegenkedvén 
a' zsidó vegyes-házasságtól sem. Megtűr minden, bármilly 
ellenkező valláselveket : mert a' szabad meggyőződés 
elvén alapította önéletét is; semmi igényeket sem tart 
más conlessiókra: mivel önmaga is elszakadt; 's a ' ke -
reszténység' ősiségét hol elprédálta : mint a' tiszta és 
nem-csonkitott szent-írást; hol pedig elvesztette : mint 
a' traditiót ; megszakítván ama' lánczszemet, mellyel a' 
katholica egyházhoz, és ez általa' hagyományokhoz kötte-
tett. Ugyanazért ha csak önmagát kívánná valahol uralko-
dó-egyházzá tenni ; ha elnyomná a' többi confessiokat, 
mint Svéd- és Dánországban sikerült, Britanniában ki-
vitték,'s Némethonban gyakorolják : mindig és mindenütt 

Elvből" mondom; mert hogy tettleg eltúrnék, azt ugyan 
a' protestáns türelmetlenség' históriája nem bizonyít-
ja. Elég épületes dolgokat irt erről e' lapokban t. 
Danielik ur; miből kitűnik, hogy az élet kineveti ná 
luk i s , egyházaik sok szép phrasisát. 
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önelve ellen dolgozik, és tesz : mint a' melly elv a' 
szabad gondolkodás-, a' türelem-, a' meggyőződés' füg-
getlensége-, 's az értelem'szabad jog-gyakorlatában áll 
a' hit' dolgában. Fölolvadó, összesimuló természettel bir 
ő ; 's mivel hitelveire olly határozatlan, s következetlen 
téren áll : a' legnehezebb föladat, meggyőződésére tu-
dományos uton hatni; mivel állításainak végső szögle-
te, búvóhelye, asyluma : önérteimi meggyőződése és tu-
dományos kiképzettsége ; mi annyi fokozat- és változa-
tokon megy keresztül, a' hány a' protestáns e g y é -
n i s é g . 

A' reformatio' ideje óta két nevezetes politicai 
szövetségbe volt a' katholica egyház' feje meghiva, 
egyesülés végett : a' westphaliai híres békekötésbe, és a' 
nem régi idejű „szent szövetségébe" néhány európai 
fejedelmeknek. Mindkét alkalommal az egyház, mint 
illyen, állandóan elleneszegült és mondott mindezen 
szövetségeknek ; mint hol a' religionak, az egyháznak sok 
érdekei megsértettek. Politicai okok vonták be amott a 'né-
met császárt, itt az ausztriait, kik mint katholicus fejedel-
mek, mégis semmi tekintetbe egyházukat nem vették, 
hanem egyedül statushatalmukat és jog-igényeiket képvi-
selték ; mig a' protestáns fejedelmek egyenesen, mint 
egyházuk' fejei, védői, a' megbízás' teljes hatalmát ön-
magukban bírva, folytak be a' békeszövetségbe. És itt 
elmondhatjuk, hogy m a g a a' p r o t e s t á n s e g y h á z 
volt a' másik fél; mint melly fejedelmeiben egyháza' fő-
nökeit tiszteié, 's melly a' katholicus hatalmasságokkal 
egyezkedett. Ezt csak a' protestáns egyház lehette, mint 
saját hitelveinek szilárdsága iránt egykedvű testület, az 
értelmi szabadság' körét fontartva magának ; a' katho-
lica egyház pedig, melly ellentétben van a' protestan-
tismus'elvével, mellyet ellök, eltaszít magától, 's min-
den perezben harezol vele, és lehetőségét egy „keresz-
tényileg" protestáns egyháznak tagadja ; melly azt, mint 
a' krisztusi hittel ellenzékben állót tévelygőnek tudja len-
ni : semmi módon sem bocsátkozhatik vele, mint „egy-
ház" , egyezkedésbe, nem pacificálhat. Ilanem jegyez-
zük meg, miszerint e' téren különbséget kell tennünk 
a' r e n d s z e r és a' s z e m é l y e k közt; mig az első el-
len van csak a' katholica egyház' harcza irányozva, 
emezeket imádságaiba, szivébe és szeretetébe fogadja 
mindenkor. „Die wahre Kirche ist die unversöhnliche 
Gegnerin des P r o t e s t a n t i s m u s , sie ist aber eine lie-
bevolle Mutter auch der P r o t e s t a n t e n . Jenen auf 
allen Punkten der Erde zu befechten und zu vernich-
ten, liegt in ihrer Bestimmung; diese stets mit Achtung 

und Wohlwollen zu behandeln, fordert ihr Charakter. 
Sie kann dem ersteren nicht den kleinsten Raum des 
Besitzes auf dem Erdboden verstatten, welchen der 
Erlöser des gesammten Menschengeschlechts zuinBe-
hufe seiner einzigen Heilsanstalt in Anspruch genommen 
hat; die letzteren aber durch alle Tugenden der Gesellig-
keit und Humanität, durch Grossmuth und uneigennützige 
Hilfsleistung zu übertreffen und zu gewinnen, wird stets 
ein eigentümlicher Zug ihres Wesens sein.' *&) A' mit sz. 
Ágoston röviden és egyszerűen kifejez e' szavaiban : öljé-
tek meg a' tévelyt,'s öleljétek meg a'tévelygőt; jelszava 
egyszersmind az egyháznak is. És ezt türelmetlenségnek 
nevezni nem lehet;hanem inkább históriai bizonysága azon 
öntudatnak, hogy hitágazatai Krisztustól származtak. 
Ez csak egy szent kötelesség' teljesítése, azon isteni 
parancshoz képest, hogy hitújítás és tévelygések ellen 
őrizzük híveinket. (Gal. 1, 8 . II. Ján. 1 0 . ) Midőn te-
hát a' katholica egyház olly engesztolhetlenül szilárd 
elveinek védelmében, 's közeledni egy lépést sem tud, 
nem akar a' protestantismus' érdekeihez ; midőn egyez-
kedni, engedni, békülni és chemícus uton egyesülni nem 
kiván a' kereszténység' e' heterogén elemeivel : ismer-
jétek és tanuljátok meg , hogy ezt tennie lehetetlen ; 
hacsak le nem mond azon meggyőződéséről, miszerint 
Szentlélek által kormányoztatik ; és azon hitéről, mi-
szerint kebelében vannak letéve a' kereszténység' szep-
lőtelen hite és kegyszerei ; 's végre, hogy mindezeket 
megőrzeni, az egyházi rend' fönséges hivatása ! És e' 
hite u tán , megértheti minden ember a' katholica egy 
háznak kezdettől tanúsított szilárdságát, jellem-követ-
kezetességét ; mit a' protestantismusnak világi kormány-
rendszere, bebizonyítani nem tud, nem képes... 

Az isteni gondviselésnek vezető karja az emberi 
intézményeknek időt ad gyakran, hogy a' különböző 
körülmények és viszonyok' összehatása alatt, annak vagy 
életre-valósága, vagy czéliránytalan volta kitűnjék. Egy 
ezredévnek története a' katholica egyház' isteni volta 
és tisztasága mellett, egy ujabb históriai momentum-
mal harezol; 's ugyanazon történet' lapjai a' tévelygő 
szakadárok, és eretnekségek' sorsa fölött is kimondják 
az igaz ítéletet. Azt senki sem fogja tagadni, hogy kez-
dettől fogva, a' katholica egyház, ha tévelygő hitujito 
lépett föl, azt hozzátartozóival együtt, kizárta kebelé-
ből; soha meg nem engedvén, hogy a' „katholícismus" 

*5) Dr. Fabius,,Nachrichten und Betrachtungen über die 
ungarische Nationalsynode vom Jahre 1 8 2 2 . Sulz-
bach, 1 8 2 4 . ' 1 4 1 — 1 4 3 . U 
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firmája alatt, vele, körében, ellenkező tanokat tanitsanak. 
Így tőn az arianismussal, mellyel annyira infascinálva 
volt a' világ, hogy a' nicaeai zsinatban megdöbbenve 
vennék észre, miszerint majd az egész világ e' tévely-
ben él; igy lökte ki kebeléből, a' jansenismust, melly a' 
katholicismus' örve alatt engedelmességet szinlel a' pápai 
szék' ellenében ; igy nem ismeri magáénak a' túlzó pro-
testantismust is fölülmúló ,német-katholicusok'-at, ki-
zárván őket kebeléből ; igy a' semipelagianismust, és 
semirationalismust lehelő Hermesféle tévtanokat ; — és 
1 8 4 3 - b a n , ,In sancta hac Petri Sede', körlevelében, 
van Buul János-Henrik utrechti szakadár érsek ellen, 
tettetett hódolatát megvetve, a' legszigorúbb Ítélettel 
látjuk reclamálni a' „katholica egyház" fejét: a' bitor-
lott nevezet'használatát tiltva.... Mig a' protestáns egy-
ház' kebelén, tetemén, hemzsegnek a' legheterogénebb 
elvű 's liitü vallásfelekezetek, a' politicai befolyás és 
vezetés' firmája alatt. Különböző grotesk alakokban 
látjuk itt a' christologiát a' retionalismus-, materialis-
mus-, pantheismus- és végre nihilismusba átmenni ; 's 
mint Angolországban, az episcopalis főegyliáz mellett, 
4 0 — 5 0 féle dissidens, és mégis „protestáns" névre 
igényt tartó felekezeteket élni. Hogy ezen szétforgácso-
lás a' protestáns egyháznak organicus és normális ba-
ja, mindnyájan bevallják ; hanem hogy a' politicai 's 
világi kormányzás, és a' demokraticus elv egyházuk' 
rendszerében, főoka e' veszélynek, melly az isteni kor-
mányzás' hierarchicus elve ellen van támasztva ; rövi-
den: hogy a' szakadás, a' reformatio' elve, ejtette áju-
lásba egyházügyöket: — a z t megismerni, annyi históriai 
tények és tanúságok ellen is, vonakodnak ! A' politicai 
hatalom az egyház' elveinek tisztasága, a' hitágazatok' 
integritása fölött nem őrködhetik ; ő csak aristokratiai 
befolyását és tekintélyét védheti, 's az angolegyházi 
püspököknek 1 0 0 millió fontnyi jövedelmeit biztosithat-
ja ; külső elnyomatástól megmentheti őket : hanem a' 
legnagyobb és veszélyesebb ellenségét a' protestantis-
musnak, a' minden pillanatban szerteszakadásra, 's hit-
újításokra hajló természetét, meg nem gyógyíthatja ; ben-
ső élettisztaságát és szüzességét, miszerint a' kor' hi-
tetlen elvei által meg ne szeplősittessék, meg nem őriz-
heti ; 's a' mi legfájdalmasabb, és más részről comicus 
dolog: az ez uton világra jött legmonstrosusabb, ujon-
szült vallásfelekezeteket, mint például a' mormonokat, 
a' legfanaticusabb és őrjöngőbb embercsoportot is, egy-
háza' nevének firmája alá kénytelen helyezni. Valóban 
Penelope' szövetéhez hasonlítható állapotjok ; mert hogy 

meddig, milly határaig az ész' kificzamodásainak, le-
het szőni e' tág palástját a' sok dissidens egyházaknak: 
ki mondja meg?... Midőn tehát belnyugtalankodások és 
hitviszályok törnek ki, midőn magával benső életclvei-
ben megoszlik, és anarchicus állapotba jut a' politicai 
pápai felsőbbség alatt élő egyház; akkor az olly zava-
rodott helyzetbe, olly szorongató és tanulságos körülmé-
nyekbe jut, miszerint meg kell ismerni- és bevallania 
a' politicai 's világi statusnak a' szellemi 's egyházi kor-
mányzásrai képtelenségét... És itt tűnik ki e' mondás' igaz-
sága: „nem kella' szerepeket fölcserélni"! Perger .1. 

K i s i s m é t l é s n e m árt. 
(Vége.) 

„Bár egy Istent, egy Jézust, egy Megváltót hi-
szünk, bár ugyanazon egy üdvesség' elvételére hivat-
tunk el": irja Dobos. Milly nyájas egy beszéd ez Do-
bos úrtól ! Igy szoktak ők szólani kegyes olvasóm ! 
valahányszor a' tudatlanokat rászedni, az ártatlanokat 
elámítani, a' szabadelmü korszellemet maguk' részére 
kell csábitni. De mások, óh egészen mások ők, midőn 
híveiknek a' katholica egyháztóli elidegenítése, fanatizá-
lása forog szóban. Akkor azok, kikel ők most egy Is-
tent, egy Jézust, egy Megváltót hisznek, 's ugyanazon 
egy üdvesség' elvételére hivattak el, már vakhitüek, lel-
ki zsarnokok, bigottok, obseuransok, bálványozok, „kí-
gyók", kik, mint Dobosnak mondani tetszik, ,a' gye r -
mek Alcides nyakába burkolódva, megfojtani készül-
nek a' védtelent'! „Elálmélkodik az ember és a' vér 
ereiben meghűl, ha lepillant ama' mélyen emésztődő 
tüzkatlanba, m e l l y m i n d e g y i k k a t h o l i c u s l a p -
b a n , k ö n y v b e n f e l l o b o g a' p r o t e s t a n t i s m u s 
e l l e n . " Higye el Dobos ur, és társai, hogy a' katholi-
cusok napjainkban még nem vitték annyira a' szemte-
lenséget, hogy még a' számtant, nyelvtant, physikát, 
természetrajzot is, a' protestánsok' és szokásaik' kigu-
nyolása- és megutálására szolgáló kérdésekkel, rágal-
makkal és hazug magyarázatokkal töltsék be ; mint ezt 
a' protestánsok, a' katholicusok' ellenében olly igen sze-
retik tenni. IIa mi harczolunk, harczolunk a' hittan és 
történetek' terén: egyéb tudományos müveink idege-
nek a' vallásos vitatkozásoknak, allusióknak, gúnyok-
nak csak árnyékától is ! „Nemesen hallgattunk és tű r -
tünk" (erre mi nem kértünk benneteket ; sőt óhajtot-
tuk, v i t a t k o z z a t o k inkább n e m e s e n , mintsem hall-
gassatok) ,,a' .Religio és Nevelés'-nek minden közép-
századi gyanúsításaira." Jól tenné Dobos ur, ha meg-
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mondaná nekünk, mit jelentenek, a' protestantismus' 
ellenében azok a' középszázadi gyanúsítások ? Vagy a' 
protestánsok' könyvei, mellyekből mi a' bizonyítványo-
kat merítjük, 's a' reformationak, maguktól a' protes-
tánsoktól megirt története, mellyből szedjük adatain-
kat, a' közép századok' müvei? A' dolog érdemét il-
letőleg, valóban volt a' protestánsok' részéről mindig 
elég n e m t e l e n hallgatás; de gyanúsítások, nevezete-
sen a' közép századokat illető, hamis, historiátlan gya-
núsítások' tekintetében, volt igenis, mindenkor, sok alá-
való és szeretetlen fecsegés... Avagy nem épen ezen 
nemesen hallgatott Dobos volt-e az, ki, a ' megindított 
.Protestáns lap'-nak mindjárt az első két számában 
gyanúsítgatta a' hierarchiát; azt ,pap i ö n k é n y ' - n e k 
és , i j e s z t ő rém ' -nek bélyegezvén? 'S lehet-e még 
többet, lehet-e még gonoszabbat fölhozni ellenünk, mint 
a' mennyi és minő ugyanazon lapnak hasábjain dire-
cte, 'sinderecte, a' kath. egyház ellen összehalmoztatott ? 
„Nem szóltunk, csak azért, nehogy az mondassék, hogy 
mi kőért kővel dobunk vissza"; (milly nagy magameg-
tagadás. Főkép ha Istentől van!) „az eleven szén ár -
va fejünkre hull v i ssza ' " )és é g e t , m i n t h a j d a n a' 
m á g l y á k ' t ü z e ! " Itt a' verbum regens ! Physicus 
máglyákat mi sehol sem raktunk ; amaz égetőt, mi a' 
hajdani máglyák'tüzéhez hasonlit, az általunk földeritett 
igazságok' égő szenét pedig, alkalmasint csak kebleitek 
alatt, a' lelkismeret' redőiben gyújtották meg ; — és én 
elhiszem, hogy az éget! Óh éget; mer t : ,tcrribile est 
incidere in manus Dei viventis'; és borzasztó dolog hal-
lani, hogy : ,Qui dixerit ve rbum contra Spiritum Sanctum, 
non remittetur ei, neque in hoc, neque in futuro seculo'!— 
„És kérdem, miért ? Lemondtunk mindenről, miről em-
ber lemondhat ; nincs egyebünk a' világból, abból, mit 
a' föld adhat, ama' darab száraz kenyérnél, mit zúgolódás 
nélkül eszünk"; (ugy kár panaszolkodni) „ i r i g y s é g , 
e g y s z ó , e g y h a n g n é l k ü l m e g y ü n k el a' g a z -
d a g e g y h á z ' c s ű r e i é s h ú s o s f a z e k a i m e l l e t t ; 
tanítjuk és neveljük a' protestáns népet; templomot, iskolát 
epiténk magunk s z e g é n y e r e j é v e l",( 's ezt ugyanazon 

*) Ez már őszinte vallomás. Mi ugyanis cseppet sem kétel-
kedünk rajta,hogy Dobos urnák a Rom.12, 2 0 . forgott 
eszében, mikor e' sorokat irta. Ott pedig és Péld. 2 5 . 
olly égő parázsról van szó, melly egyedül a' háládatlan 
ü l d ö z ő k ' fejét és kebelét égetheti. A' valódi jótéte-
mény' ö n t u d a t a soha, de soha sem válik büntetés-
sé. Ama fájdalmat tehát egyedül a' rossz lelkismere-
tüek érzik. Szerk. 

lapban mondják, melly csak nem rég is azzal dicsekedett, 
hogy a' protestánsok „karral és karddal" is mindenkor le-
győzték a' katholicusokat,) „egy fillérrel sem segite más"; 
(mert mi talán a' tatár és törökök' segedelmével foglaltuk 
el a' magunkét?) „népünk semmivel sem rosszabb, 
mint a' szomszéd egyház' népe, mellynek annyi esz-
köz, annyi erő kezében, és mégis — gyülöltetünk!" 
Mintha Dobosnak épen ezen betanult érzelgőséggel 
elmondott, patheticus expectoratioja is egyéb volna, 
mint csupa irigység' gerjesztésére számított pana-
szos nyögdelés ; mint a' benső fájdalmat eláruló ének, 
hogy ezen csűrökre és fazekakra kezeiket még rá nem 
tehe t t ék!Ha v a l a h o l , az e g é s z v i l á g o n , m e g t ö r -
t é n t v o l n a , h o g y c s a k e g y e t l e n - e g y p é l d a 
l e n n e r á , m i s z e r i n t a ' p r o t e s t a n s o k ' h a t a l m á -
b a n á l l o t t l e g y e n , e l v e n n i a' k a t h . e g y h á z t ó l 
az ő b i r t o k a i t , é s m e g n e m t e t t é k a z t : ugy Do-
bos ur nagyszerű önmegtagadási dicsekvésének csak len-
ne előttünk némi kis nyomatéka. De most, ha millioszor 
ismétlendi is reineckei keservében emez állítását, nem 
hiszünk neki; ,timemus Danaos et dona ferentes.' Alig 
szabadittatott föl kissé, II. József alatt, honunkban a' sajtó, 
s kik nyomatták azonnal a' ,Jura Reipublicae in bona 
ecclesiasticorum'-féle könyveket és röpiratokat? Szegé-
nyek a' protestánsok? Arról mi nem tehetünk; szerezzenek 
ők is, ha tudnak, törvényes uton; 's ebben őket akadályoz-
tatni senki sem fogja; csak kezeiket a' másé után ki ne 
nyújtsák! „Magas pártfogások alatt könyvek, írások je-
lennek meg sürün, mellyek az alapot ássák és dönge-
tik alattunk." Bár ugy legyen; csak személyes és va-
gyoni biztosságtok ne szenvedjen: mitől azonban nincs 
is mit félni ! IIa irataink, könyveink, ássák és döngetik 
alattatok a' hamis tanítás, hibás elvek, nézetek, és vá-
dak' alapját, ugy legyen érette hála Istennek ! Örvend-
jen szerkesztő ur, és minden társai : mivel nem hiában 
dolgoztak ! A' melly szellemi fegyver napjainkban Fran-
czia- és Némethon-, Amerika-, Irland- és átalában Bri-
tanniában, a' legmagasb, legalaposabb keresztény-the-
ologiai értelmiségeket, a' kath. egyháznak meghódítani 
birta, azon fegyver már nálunk is villog, és ássa, és 
döngeti a' hamis alapot ! Ne tapsoljon azért előre Do-
bos ur, hogy nálunk: ,,a' partok kétfelől nagyon kezde-
nek szakadozni, 's a' rohamot máris csak néhány költ-
séges keresztgát birja nagyából feltartóztatni." Mert a' 
költségeken kivül, más fegyverünk van nekünk, melly 
el nem avulhat ; melly költségek nélkül is dicsővé, 
nagygyá, hatalmassá, virágzóvá, megtörhetlenné tudja 
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tenni a' katholicismust, Irlandban, a' nyomatottban ugy, 
valamint a' csendes tengeren elszórt vad sziklák' csú-
csain! Ez azon fegyver, melly, habár annyira legyő-
zetnénk is , hogy földúlt egyházaink' romjain már csak 
egyetlen-egy pap maradott volna meg, énekelő a' 
,Gloria in excelsis Deo'-t: azon pillanatban kebelünkbe 
vezérlendené vissza az a' fölött (miként az arianusok' ide-
jében) csudálkozó nagy világot, hogy katholicus lenni 
megszűnhetett. A' kereszténységnek nincs másutt me-
nedéke, egyéb a' katholicismusban ; 's a' kereszténység 
örök mü. A' protestánsokkal a' hitetlenség könnyen 
végire járna. Korunk' kereszténytelcn viharainak csap-
dosásai ra j tunk, egyházunk' szikla-kebelén, töredez-
nek össze ! „Ám döntsék meg, ha tudják," folytatja 
Dobos ur, „az igazság, az irás, az evangyéliom, a ' t ö r -
ténet' hatalmas fegyverével;" (másfélével soha sem 
is h a r c z o l t u n k ) „ . . . n e m t e l e n fegyverek ellen mindig 
készek leszünk magunkat n e m e s e n védeni."Igen he-
lyesen; csak mutassák ki, mellyek azok a 'mi általunk, 
ellenekben használt n e m t e l e n fegyverek? Megcsonkit-
juk-e mi a' bibliát? Félremagyarázzuk-e a' sz.-irást? 
Koholunk-e okleveleket? Teszünk-e hamis idézeteket? 
Hivatkozunk-e nem-létező irókra és okiratokra? Szö-
vetségben állunk-e istentelen, lelkismeretlen, hazug, rá-
galmazó szerzőkkel, és újságírókkal ? Uszitunk-e valakit 
a' protestánsok' élete, vagyona, polgári állása, lelkismereti 
szabadsága ellen? Mentsen Isten ! Mi tehát az a' nemtelen 
fegyver a' mi kezeinkben? Bíráló megmondja valahol 
bírálata' folytán, hogy a z : , P á z m á n és mások' régi 
s z e l l e m e ' , vagy, mint más valaki kifejezte magát : v i -
t a t k o z á s i m o d o r a . Óh de mi van ebben nemtelen; 
mi elvetni va ló? Mi van inkább ebben nem-ollyan, 
mint mit követni, hasonló körülményekben, minden be -
csületes embernek szent kötelessége ? Halljunk ez iránt 
a ' halhatatlan emlékű főpap',Kalauz'-ának előljáró leve-
léből néhány szót! „A' mit irok," úgymond, „ujom-
ból nem szoptam, és hamissan sem költöttem : hanem 
a ' Luther és Calvinus' tulajdon könyveiből szedtem. 
Mellyben ha kételkedek lelked' üdvességére kénysze-
ritlek, hogy az elszakadott tanítók' könyveiben keresd 
utánam a' feljegyzett helyeket : reá felelek, hogy kü-
lömben sem találod. Arra nem felelek, hogy ennyi 

**) Dobos ur kétségbe hozza a' 9 9 9 . 1., Udvardynak 
azon idézetét: „ha az asszony nem akar, jöjjön a' 
szolgáló", 'stb., és utánateszi : „végig néztem az 
1600-diki jenai,négy kötetü kiadásnak minden, há-
zasságról szóló fejezeteit, a' lipcsei 1729-diki nagy-

citatiókban, feljegyzett számokban, a ' nyomtató eseté-*-
téből, vagy kezem, szemem, emlékezetem' fogyatkozá-
sából, vétek nem esett valahol; mert csak az tudja, a' 
ki nyomtat, melly nehéz távoztatni minden efféle v é t -
keket. De arra bátran és igazán felelek, hogy h a m i -
s a n s e n k i r e s e m m i t n e m f o g t a m . Sőt azzal di-
csekedhetem, a' mivel Eusebius: ,Scribam non mea, 
sed eorum ipsorum verba, qui apud ipsos studiosissi-
mi rerum divinarum fuerunt ; ut nemo, a nobis com-
mentam, fictamque fabulam narrari, suspicari possit ." 
(3-dik kiadás, 1 6 3 7 - b e n , Nagyszombat. 6 . 1.) 

Eddig a' prologus; tovább ez úttal nem folyta-
tom. Észrevételeimet azon megjegyzéssel zárom, hogy 
ámbátor egy részről, mint már mondtam, elszomorított 
is annak olvasása, más részről mégis örömre adott 
okot: mennyiben eme' birálat Udvardy Ignácz urat, fe -
leletével, a' jReligio és Nevelés' hasábjaira vezette, 
hol o, esze-, tudománya- 's ügyes stylisticájánál fog-
va, mindenkor olly méltán foglalhatna helyet. 

Danielik János. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
N é n i e t h o n . 

Magdeburgból irják, sept. 30-dikáról, az ágostai közöns. 
lapnak, hogy: „Wislicenus az egvházkormánynyali vitának vé-
get vetett, 's az evang. statusegyház' kebelébőli kiléptét hiva-
talosan kijelentette; magát a' királyi, mart 3-dikán kelt", ('s 
a' prot. statusegyház' odahagyására, és külön vallásfelekezet' 
alkothatására fölszabadító) „nyilt levél' oltalma alá helyez-
vén." A' hallei ,protestáns barátok' pedig, oct. 3-dikán, a' 
rongeféle dissidensekkel egyesültek. (Augsb. P. Z.) Nem pi-
ruland-e valljon, illy egyesülések után, a' protestáns sajtó 
még tovább is katholicusoknak (,német-katholicusok'-nak) 
nevezni azon embereket, kik még csak protestansokul sem is-
mertetnek el immár a' porosz statusegyház által ; a' be-
lőlei kilépésre kényszeríttetvén? Vagy mikép lehetséges, 
hogy egy ,prot., és világosság-barát', kit, hitlensége miatt még 

szerű német kiadást, — én sehol az idézett helyre 
nem akadtam." A' nevezett szöveget magam is idéz-
tem a' ,Rel. és Nev.' ez évi 2-dik félévének 12-dik 
számában. Kezemben volt Luther' müveinek, ezen 
czim alatt: , Alle Bücher des theuren, seligen Mann's 
Gottes D. M. Lutheri.' n y o l e z kötetben, legnagyobb 
tisztelői által készített német kiadása. Üsse föl Dobos 
ezt, és ,vom ehelichen Leben' czimü értekezésében, 
a' 2-dik kötet' 1 6 8 . levelén meg fogja találni. Ha 
az illyeseket netalán a' későbbi kiadók elhagyták, 
ez csak annak a' jele, hogy az illy kitételeket ké-
sőbb maguk is szégyenlették : de a' Reformatio' ere-
deti szelleme és természete mellett épen e' szégyen-
leni való kifejezések tanúskodnak legjobban. 
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az olly szabadság- és hitbeli tétovázásra följogosító protes-
tantismus is kizár kebeléből (hogy jogosan-e, az egészen más, 
ide nem tartozó kérdés; k ö v e t k e z e t e s e n , semmi eset-
re sem): az á l t a l , hogy még a'protestánsoknál is keveseb-
bet hisz, kevesebb positiv hitágazatot fogad el, és a' fejet-
lenség'rendszerének inkább h ó d o l , — k a t h o l i c u s s á lehes-
sen; legalább jogosan akkép neveztethessék ? Holott ugyan-
azon prot. sajtó mindez ideig, a',katholicus' nevezetet, sze-
rette föltétlenül azonosnak venni a szolgai szabadtalanság-
és szénégetői hittel, tespedéssel és stabilismussal ; mert e' 
nevezet fensőbb, azaz : isteni tekintély iránti, határozott, 
változhatatlan hitet kiván. Azonban tudjuk az okot, mellynél 
fogva erővel katholicussá kívántak egy nem-katholicus, az 
egyház' kebeléből kizárt, hitnélküli felekezetet tenni.... Pár 
éve még e' felekezettől sokat, igen sokat vártak ők a'kath. 
egyház'ohajtott romlását illetőleg: azonban rutul csaódtak. 
A' gödörbe, mellyet ásának, ők maguk estek be : 's jelenleg 
a' ,német-katholicusok'-nak elnevezett pártosok, jobbára pro-
t e s t á n s o k b ó l állnak;'s mig a'kath. egyházat remélték föl-
darabolhatni, azalatt egyedül saját, a' nélkül is számnélküli 
vallásfelekezeteik'csoportját szaporították. Innen van, hogy 
a' berlini ,Allgemeine Kirchenzeitung', melly a' ,dissidens 
egyházak' keletkezése' felőli kósza híreket olly mohón, és 
lelkismeretes pontossággal improtocollálta, 's melly a' honi 
,Prot, lap'-nak, czikkeivel, a legutóbbi két év'folytában olly 
termékeny, és általa híven kizsákmányolt kútfőül szolgált, 
melly a' rongeanusokat eleinte csaknem égig emelte, 's az uj 
mozgalom'hatását egyedül a protestantismus'vágyaihoz, de 
nem a' józan ítélet- és igazságszeretethez mérten, olly ször-
nyű módon túlbecsülte : — - jelenleg az egész vállalatot nevet-
séges oldaláról, és akkép tünteti föl, mint haszontalan erőkö-
dést,mint kudarczot vallott, és szánakozásra méltó, refor-
málási kísérletet. Ugyanazon lap, melly előbb ivekettuda meg-
tölteni a' rongeanus közönségek' számának, a' sok zsi-
natvégzéseknek, 's (az uj felekezet iránti köz-lelkesedés' bizo-
nyítványául) az uj vallás' követői- s prot. barátjaiknak ál-
dozatkészségét tanusitó adományok' bőségének leírásával, 
'stb., ma (sep. 8-diki tudósitásában) felötlőnek találja, „hogy 
az itteni német-kath. concilium megtartása, tehát maj. 11 -di-
ke óta" (aug. 9-dikéig) „semmi községi gyülekezet sem tar-
tatott." Igaz ugyan, vétetik észre, nem minden guny nélkül, 
„hogy az előljárósági elnök Völkel, vagyonbukása' következ-
tében hivatalát letenni, sa'másod-elnök Dr. Dethier is, bizo-
nyos életmód' hiányában, Berlint elhagyni kénytelenült" (hír 
szerint, hogy Constantinápolyban keressen uj lakot magának): 
azonban a' ,B.Allg. Kirchenz.' mindezt még nem találja elegen-
dő oknak a föncbbi élettelenség'kimagvarázására; miután „a' 
községnek még a' bevégzett, 's már előre a' legnagyobb 
fontosságúnak mondott concilium felőli tudósítással is adó-
sak maradtak," mellyről azonban, még az augustusi köz-
ségi gyűlésben is, a' jelen voltak' nem kis csudálkozására, 
jobbnak tartották mólyen hallgatni, 's a' helyett inkább a' 

község' szükségeinek fedezésére megkívántató pénz' nem 
léte miatt panaszolkodni. „Hogy az utóbbi három hónap 
alatt a község, mintegy 3 0 uj taggal szaporodott, az annál 
kevesebb részvéttel halgattatott, minthogy — a' mi igen 
kü'önös — e' községi gyarapodás mellett, a' segedelem-
nyújtások mindinkább megszűnnek, s a' s z á z a n k i n t 
v i s s z a l é p ő tagok felől még soha egyetlen egy közsé-
gi gyülekezetben sem tétetett említés." Ezután a' köz-
ségi temető-ügyet, és azon vele járó kellemetlenséget is 
fölhozza a' tudósító, hogy a' sírásói hivatal fölötti vitából 
csak annyi derült ki végtére , miszerint erre sem pénz 
nincs, sem fizetésre kedv az illetőknél ; mint kik azt is 
kedvetlenül értették, hogy a' temetésért fizetni kell. Egy-
szersmind némi „rossz előjelül nézetett, hogy temetőjökben 
egy improvisált fölavatás is történt;" (illy csufolódásokat 
természetesen csak prot. lapok vehetnek föl ; mi pedig 
egyedül ismertetésül közöljük) „miután abban lt. irodai 
szolga, az első halott e ' t emetőben ,—juüushó '16-d ikára 
következett éjjel, magát a' kerítés'egyik oszlopára fölakasz-
totta. . . " Különben a' gyülekezetben ez úttal is, mint min-
dig, nagyon kevesen vettek részt ; miután az, állítólag 8 0 0 
szavazati joggal biró tagok közül, daczára a' hozzájok in-
tézett kérésnek, ,minél számosabban megjelenni,' csak mint-
egy 40-en voltak jelen. A berlini lap még abból is követ-
kezteti a' dissidens közönség' erőtlenségét, hogy prediká 
toruk „az Isten igéjével egészen fölhagyhatni vél, s csak 
a' nem ,németkath. keresztények' romlottsága és setétsége," 
ugy szinte a' prot. templom' közös használhatóságának, 
szeretetlenségbőli megtagadása ellen szónokol : melly tem-
plom, ugy mond a' dissidens prédikátor, csaknem üresen 
áll, holott a' dissidensek a' teremben, hol istentiszteletö-
ket tartják, csaknem maghalnak a' forróság miatt. Mire a' 
prot. lap azon észrevételt teszi, hogy e' terem sem telik 
meg hallgatókkal: „még olly föltűnő meghívások' daczára 
sem, mint például e hónap 5-dikén : .Brauner pr. ur' be-
széde a' párisi vérmenyegző' következéseiről különösen, és 
átalában az üldözések' következéseiről.' 'S a' milly örvendetes 
a' körülmény, miszerint e' beszédnek alig volt 2 0 0 hall-
gatója, annyival szomoritóbb, hogy annak előadását csak-
nem lázadási beszédnek kell mondanunk; miután a' fő té-
telt: ,erőszakot erőszakkal verni vissza,' nemcsak az ak-
kori időre nézve, hanem, érthető vonatkozások segedelmé-
vel, közvetve, jelen korunkban is helyeselni látszott." 
(Remélhetjük-e, hogy a' ,Prot. lap,' eddigi kútfőjét, ezután 
is olly előszeretettel fogja a' dissidensek' ügyében használ-
ni ?.... Ugy a berlini prot. lapnak ezen czikkét lesz szeren-
csénk a' ,Prot. egyh. és iskolai lapban', lia nem is most 
mindjárt, de félév múlva bizonyosan, egész terjedelmében 
olvashatni ; minek mi szerfölött örülnénk ; mert jól esnék 
a' sok hamis hirek ós nagyítások után, a nevezett lapban 
valahára egy valóval egyező tudósításra is akadhatni.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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A' p r o t e s t a n t i s m u s ' 
egyház-kormányzati rendszeréről. 

IV. 
Két nevezetes esemény mozgásba hozta az an-

gol nép' egyházi merevültségét : a' puseyismus' moz-
galmai, és a' skot egyház' szakadása.. E' két1 tünemény 
egyházuk' benső életéből veszi, származását. Ama' hi-
deg szeretetlenség, mellyel az angol egyház hivei iránt 
viseltetik, azon kalmárkodó, nyeglészkedő szellem, melly-
be egész papságuk infaseinálva van, (mert épen nem 
tartozik ritkaságok közé, hallani, hogy e', vagy amaz a' 
püspök, vállalataiban bankerottot szenvedett) a' javadal-
maikon nem tartózkodó lelkészek' haszonbérlői üzlete, 
(kik, a' hol több a nyereség, oda mennek lakni, bár ha 
3 0 mértföldre esnek is hivataluk' helyétől) a' lélekis-j 
meretlenség a' tanításban, hanyagság az egyházi 's 
templomi ajtatosságok' végzésében,, megszakított hideg 
viszonya a' papságnak híveihez, a' gyermekek' neve-
letlensége, szóval: az üzérkedésnek ésindifferentismus-
nak, a' tudatlanság- é s fanaticus- türelmetlenségnek ál-
dozatul esett angol egyház' állapotja, Pusey- éstársair 
ban legyőzhetlen vágyat gerjesztett föl, egy ujabb 's 
vallásosb egyházi élet' előidézéséhez, tisztább egyházi 
's vallási szellem' ébresztéséhez ; melly mozgalmak, a' 
mint egy részről az angol egyház' politicai hüvelyének 
összezuzása-,. egyházi felsőségének, megtörésére vezet, 
s azért ,izgatás' modorában, tűnik. föl:, ugy más 
részről, óriási lépésekkel hozza közelébb e' pártot, a' 
kathoÜca egyházhoz ; mint mellyben, e' föld' kerekségén, 
egyedül találják föl ideálját, az igaz egyháziasság-, vallá-
sos szellemi ajtatosság-és szeplőtelen buzgóságnak. A' 
katholica egyház példányképe minden keresztény fele-

MÁSODIK FÉLÉV.. 

kezeteknek ; mellyhez koronkint visszatérnek a' messze 
tévelyedett szakadárok. Hova viszi e' mozgalom az an-
gol egyházat, mi nem tudjuk ; de az agitatio' józan és 
vallásosan-komoly iránya kezeskedik róla, hogy rege-
neratiót idézend elő, 's lélekharangját huzza meg a' politi-
cai pápaság' suprematiájának. 'S annyiban minden esetre 
tanuságul szolgál, hogy Roma' neve, 's a' pápai hata-
lom' népszerűsége, hasznai, föltűnnek már itt is, Irland' 
lecsillapításában ; mig a' statusegyház' jogai 's felsőbb-
sége más részről megvettetnek. Lord Brougham 1 8 3 4 -
dik évben, nyíltan kimondá a' parliamentben ; hogy : ,a' 
lord-cancellár 8 0 0 — 9 0 0 egyházi javadalmat, és vagy 
1 8 — 2 0 püspökségeket tölt be. 'S valljon kénytelen-e 
azért a' 3 9 hit-czikket aláírni? Én soha sem tettem'! 
Pedig ezekre- esküszik, koronázás' alkalmával a' fejede-
lem; és e' hitpontok' 37-dikében, ki van pápai supre-
matiája az angol királynak egyháza fölött mondva. —-
A' másik mozgalom az egyházi javakra kinevezhetési, 
jogból keletkezett Skotia' hegyei közt. 1 6 8 8 - d i k évből 
származott, és revolutio' utján kivívott jogaikat, mely-
ly:ek szerint nem a' kegyúr, hanem a' község választ-
ja meg a, lelkészt, az angol főegyháznak uralkodni vá -
gyó és aristokraticus szelleme többször kétségbe von-
ta, 's azt a' polgári hatóság és gazdag világiak' kezeibe kí-
vánta játszani. Melly folytonos harcz, majd két száza-
dot különböző sorsban átélve, végre, 1844-d ik i ma-
jushóban, egy nagy szakadással végződött. A' presby-
terianus papságnak egy harmadánál valamivel többje,füg-
getlen egyházat alakított; magát a' politicai hatóságok és-, 
kegyúri kinevezések alól emancipálva, 's községeikkel 
együtt a' nép'jótékonyságára támaszkodva. A',non intru-
sionisták' e' szabad szellemét mi nem bíráljuk itt más 
irányban, mint egyedül csak fölvett, tárgyunkhoz mér-
ve ; miből kitűnik, hogy az angol parliamenti egyház 
felsőségi joghatósága igen terhessé kezd válni Skotiá-
ban is ; és egy tettleges demonstratioban tört ki, (bár -
ha magában véve következetlenül) a' politicai s arir-
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stokraticus befolyás ellen. Ez elszakadt egyház-töre-
dék ugyan mit sem nyert, értelmünk szerint, ez ujabb 
helyezetében ; mivel a' politica, 's világi aristokratia be -
folyása alól, a' sokkal zsarnokiabb, és volubilisabb, és 
pillanatnyi hevében zuzó hatalommal biró világi de -
mokratiához pártolt, szegődött ; melly puritanus hajla-
mát sokban kitüntette... Ennek elégtelensége szinte ki 
fog tűnni az egyház'kormányzatában ; zsarnoki nyomá-
sa pedig nagy sulylyal fog feküdni vállain a' lelkészi 
rendnek : hanem reményijük, miszerint épen e' bonyo-
lodott állapot fogja őket rávezetni, ama' nagy igazság-
ra, miszerint a' világiak, bármilly aristokraticus, monar-
chicus, oligarchicus, avagy demokraticus forma alatt is, 
az egyházat nem, hanem csak statusokat vannak hivatva 
kormányozni; 's Pusey' mozgalmainak kedvesebb fo-
gadtatást készitend, a' katholicismus' terjedésének pe -
dig — kevesebb akadályokat rakand útjába... 

Meg kell nyilniok egyszer a' katholica egyház' iga-
zainak bevallására, a' protestánsok' szemeinek; és e' 
kettős irányú harcz is, vég-eredményében, a' politicai 

• y . 

hatalomnak, az egyház jogait usurpáló lépései ellen van 
irányozva. Az angol nép' szelleme reményleni hagyja, 
hogy e' mozgalmak, nem a' nyugtalanság' muló tüne-
ménye, hanem egy benső szükség érzetéből erednek. 
Mi sok reménységet kötünk hozzájok, jövő egyházi új-
jászületésükre nézve. E' nép a' régi formákat kedveli. 
Alkotmánya egy históriai alkotmány; mellynek szöglet-
köveit nem hagyja egykönnyen megingattatni.'S minthogy 
egész politicai múltjának fejlődése,a' katholicismus' ölében 
történt, 's majdnem be is fejeztetett*): szakadásában is ez 
egyház'külső szerkezetét sokban megtartotta. Ott meg-
maradtak az érseki, püspöki és káptalani székek tagjaikkal; 
sőt még az egyházi öltözet és isteni-tisztelet' némelly 
töredékeit is föltalálhatni benne, az anya-egyházból ; 's 
épen eme' szerkezet az, melly a' status általi leigázott 
helyzetét leginkább kitünteti. Némethonban, hol a' hie-

*) 1 8 2 5 - b e n april' 19-dikén mondá Canning, az alsó 
parliamentben : „Meine Herren, unsere wahren Frei-
heiten stammen allein aus jenen Zeiten, worin noch 
jeder Englaender in die Messe ging. W a s seit dieser 
Zeit dazugekommen, ist meistens das Werk der Gewalt, 
der Parteisucht, und des religiösen Hasses, und folg-
lich — u n f r e i . Ich wundere mich übrigens, dass 
es uns eingefallen ist , den Katholiken den Krieg zu 
machen, da wir an der Seite derjenigen sitzen, wel-
che die Gottheit Christi — läugnen." (j . A. Boost, 
Geschichte der Reformation und Bevolution. II. Bd. 
England. 6 1 9 — 6 2 0 . 1.) 

rarchia' maradványai a' fopásztori insigne- 's neveze-
tekkel együtt összeromboltatott, a' protestáns egy-
háznak, a' világi kezekbeni nyögése nem olly szembe-
ötlő ; 's ha ezeknek tömegbeni áttérése volna szóban, 
több akadálylyal kellene önkebelökbsn megküzdeniök, 
mint Angolhonban, hol csak a' holt főt 's az idegen ha-
talmat kell az egyháznak éléről eltávolitni: 's a' tago-
kat azonnal élet hatandja át, az egyházi testületet te-
kintély körzendi, a' merevült egyháztestbe életerő gyü-
lend össze; melly uton hamarább is rá fognának akadni 
,,a' krisztusi tiszta hitpontokra." Az angol nép' jellemében 
van egy vonás, melly végre is a' katholicus igazságok' 
megismerésére vezetendi őket. És ez: a'történeti igaz-
ságok iránti tisztelet, melly az ősi intézmények' kímé-
letében nyilatkozik. Mi megfejteni nem tudjuk, hogy 
miért nem előbb léptek föl a' politicai hatalom' kény-
urasága ellen az egyház'bensejében, hogy azt leigázott 
helyzetéből fölszabadítsák ! A' világi bilincsek' zörgése 
ama' leverő eszmét ébresztheté a' hívekben, miszerint 
egyházuk' élete csak az őt pártoló status' életéhez van 
kötve, mellynek buktával, neki is dőlnie kell; egy pa-
rasit növény, melly a' status' életén tengődik; egy röp-
kény , melly a' tölgy' derekához 's karjaiba szövődik, 

's csak addig él , mig ennek törzsöke áll Buktával, 
ő is végetlen zavarban, ide 's tova, a' lehető legna-
gyobb rendetlenségben terjesztendi indáit... Midőn a'nagy 
szabadság-háború, az éjszakamerikai statusok és An-
golország közt kiütött, egy nevezetes esemény adta 
magát elő, az angol fejedelem' egyházi suprematiáját 
illetőleg. Az angolegyházhoz tartozó amerikai papok, 
püspöki fölszenteltetésöket máskép meg nem nyerhet-
ték Angliában, ha csak az itt levő királynak hódolási 
esküt,praelatusainak kezeibek nem teszik. Sokáig vona-
kodtak az éjszakamerikaiak ; mig egy amerikai pap, re-
publicanus szellemét megtagadva, letevé az esküt, és 
fölszenteltetvén, a' püspöki fölszentelési jogot átültette az 
uj világrészbe.**) Fönáll ennélfogva az episcopalis egyház 
Amerikában is jelenleg ; nem olly hatalommal, nem olly 
tekintélyben ugyan a' világi ügyekre nézve,mint anyaegy-
háza, mellyből leszármazott: hanem egyházfőnökül Polkot, 
a ' congressus' elnökét nem ismeri el; sem ez nem ren-
delkezik felőle ; holott ezen egyház' hitczikkei szerint 
( 37 -d ik ) erre joga volna. Victoria királynőnek sem 
hallottuk, vagy az angol parliamentnek, e' nemű ren-
deleteit elfogadni ; mi talán hazaárulásul is büntettet-

**)• L. Boost' idézett munkáját. 5 2 0 . 1. 
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nék, ha a' republicanus polgár, az angol parliament- 's 
királyának hódolna. Ellenben plántáltassák bármerre 
át a' katholica egyház, a' föld' minden szögletein, a ' 
világ' minden részeiben, Romának hódol, attól kér 
püspököket, és annak hitegységével, 's irányában en-
gedelmességgel lenni, élni : kedves és kellemetes köte-
lességének tartja. Azon elvet látjuk tehát az (amerikai) 
episcopalis egyház által megvettetni, (értjük az angol 
király' egyház-felsőségi jogát,) melly miatt, 1 5 6 2 évtől 
fogva, az ezt meg nem ismerő katholicusok és más hitfe-
lekezetüek' százait és ezreit vérpadra hurczoltatá, ál-
lított eretnekségük miatt Illy ellentétben van, a' 
jelen protestáns egyház, elveire nézve, múltjával ! 

Milly erős basison nyugszik a' katholica egyház, 
saját autonómiájára 's lelki függetlenségére támaszkod-
ván, a' Szentlélek' hatalmának vezérlete alatt : a' romai 
birodalom' bukása mutatja. Emez óriási birodalom az 
ó és uj világ' barbár népeinek rohanásai alatt esett el: 
de az egyház, melly a' statussal egybe nem kötötte 
magát, a' politicai hatalmat fönlétezésére nem szük-
ségelte, el nem enyészett, sirba nem szállott a' nagy 
világhalottal ; hanem inkább az uj népet megszeliditette, 
's keblében ismét tovább terjesztette egyházát. Con-
stantinnal, biborba öltözködve, a' trónon ült; 's ide is 
az együgyű nép' soraiból emelkedett föl. Az evange-
iium' mondásaként : „hogy a' szegényeknek hirdette-
tik az evangelium", az alsó népnél kezdette meg hó-
dításait, és e' miatt volt olly nagy népszerűsége ; mig 
a' protestantismus más utat választott: az elszédített 
politicai testületek, fejedelmek, nemesség, papság, tu-
domány és literatura által, a' fensőbb miveltségü kö-
rökből szállt alá a' nép' körébe ; melly miatt soha any-
nyi népszerűséggel nem bírt, mint a' katholica egyház. 
Jól mondja Chateaubriand : ,Die reformirte Communion 
war nie so populär, als der katholische Kultus ; fürst-
lichen und patrizischen Ursprungs sympathisirt sie nicht 
mit der Menge.*3') A' katholica egyház nagykorú, és 
szabad volt, kezdetben ugy, mint napjainkban, nyugo-
ton ugy, mint keleten ; a' protestáns egyház pedig, bár -
mint tiltakozzék is ellene, kiskorú volt és marad mult-
ja - és jelenében ; mert a' hol nem a' status' fejének 
vitték áldozatul az egyházi függetlenséget, ott a' világi 
tagok osztották meg maguk közt : tulnyomósággal bír-
ván, mint honunkban is, az egyház' kormányzatában. 
Nem tartozik tárgyunkhoz, visgálni, ha világi tekintet-

• 5 ) Historische Studien. XII. Th. 3 1 . 1. 

ben, hozott-e több szabadságot a' statusoknak a' pro-
testantismus : az éjszaki tartományok, absolut kormá-
nyaikkal, ellenkezőt bizonyitnak ugyan, és még Schweiz 
is alig képes, protestantismusa mellett, megőrizni szö-
vetségét: de azt látjuk, hogy szabad és független 
egyházzá alakulni sehol sem tudott ; tekintélyét fön nem 
tarthatta teendői' körében ; hanem meghajlott vagy a' 
monarchiának, vagy az anarchiának; és bilincsekbe veret-
ve nyög mindenütt ; azon egy különbséggel : hogy egyik 
tartományban a' fejedelem, tehát egy ember, másutt 
pedig ezerek, milliók, a' mennyi hive van, tartják bi-
lincseinek utolsó lánczszemét kezeikben, hogy szabad 
ne legyen. Poroszhonban, midőn a' két reformált egy-
ház' egybeolvasztása fejedelmi szóval parancsoltatott, 
szánandó helyzete leginkább kitűnt, az egyházkor-
mányzati fogalmak' zavara miatt, a' protestáns egy-
háznak. Itt, azon mondás' következtében : ,kié az ország, 
azé a' vallás', a' király született püspöke lévén orszá-
ga prot. egyházának,—miként ne lett volna szabad a 
főpásztornak az egyháziakban is rendelkezni ? Ő, vallott 
elvöknél fogvást, csak körében maradt, a' kényszeritett 
ünio' ügyével; bárha sok orthodox, ó-lutherán lelké-
szek' ellenzésére : kik közül többen, áldozatul is estek 
hajthatatlánságuk miatt . , ,—In meinen Staaten kann j e -
der nach seiner Façon selig werden." Ezt mondá egy-
kor II. Fridrik; 's néhány év múlva, ez elv feledésbe 
ment; és unió' czime alatt,valóságos hitüldözés, é s i n -
quisitio rendeztetett el. Azt veszszük egyébiránt észre, 
hogy a' protestáns egyházak' minden illy mozgalmai-
ban, midőn az egyház' kormányát biró világi hatalom mély 
avatkozásokat és változtatásokat kiván eszközölni, ezek 
nem annyira hitbeli, vallásos, theobgicus okok miat t , 
hanem inkább politicai irányzat végett, 's ennek hasz-
nára indíttatnak meg. És ennél mi sem lehet t e rmé-
szetesebb. Maga ez unió is politicai czélokból volt t e r -
vezve, óhajtva; nem lévén a' status' embereinek fon-
tosabb érdekök, a' status-erőnél; mit a' morális és 
hitbeli egybeolvadás által véltek eszközölhetni. Illy egy-
házi kormány alatt, az egyháznak belső szerkezete is 
akkép változik, mint a' milly különböző a' koronát örök-
lő fejedelmek' gondolkozás-módja II. Fridrik, ki ha phi-
losophusnak tartatott, igen szerette, fölvilágosítani kí-
vánván népét, a' vallásszabadság' korlátait megtágítva, 
a' sajtó-szabadságot kiterjesztette, még az erkölcsi közér-
zés' rovására is. Hogy milly eredménynyel, a' tapasz-
talás megmutatta. A' zabolátlan kicsapongásig terjedt 
vallástalanság, lázas állapotba helyezé országát : hol a' 
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nőcsere és elválás, mint Berlinben, olly mindennapivá 
lön, mint Roma' legerkölcstelenebb korszakában. Az 
volt a' fölvilágosodás Berlinben, mi a' Patriotismus Hol-
landban. A' legfölvilágosultabbak fölszabaditák magukat 
meztelen tánezokra; költséges intézeteket állítottak a' 
bujaságnak és sehol sem ment olly messze a' föl-
világosodás, mint Potsdamban, hol tíz év alatt három-
száz öngyilkosság követtetett el. *4) Ez eszmeszabad-
ság, és főpásztori (?) gondoskodás, és népfölvilágositási 
mód, II. Fridrikkel sírba szállott ; utódja az unió' elvét 
karolta föl : övéin a' legnagyobb indifferentismussal ke-
gyetlenkedve, mig a' katholica egyházat üldözte. Ez 
ismét letűnt egyesítő buzgalmával ; 's most, egy, a' lé-
lekismeret' szabadságát kimélő, szelid kormány látszik 
a' kettős águ, egyházi 's világi hatalmat kezeiben tar -
tani ; 's józan uralmának máris Örvendetes jeleit adta. 
Hanem ennek is van egy vonása, mellyben elődeinek 
főpásztori tevékenysége- 's irányától elüt ; mivel az 
angol-egyházi liturgiát és isteni-tisztelet' módját be -
hozni iparkodik; melly szerint Berlinben máris tarta-
tik egyházi ajtatosság. Látjuk tehát ez egymás után 
következő három fejedelmek' eltérő intézkedéseiket 
's nézeteiket az egyházügyek' rendezésében ; kik kö-
zül a' mostani, az angol hierarchicus leplet szeretné 
ráborítani nemzetének protestáns egyházára. A'leginto-
leransabb protestáns theologusok'honában, Hollandban, 
a' fejedelem szinte püspöke országának ; de jelenleg 
csak gépszerű hatalommal ellátva: mellyben a 'mozga-
tó erősuly,—a' rajoskodó theologusok' serege, kik fölötte 
zsarnokoskodnak. De eme' helyzet is csak addig tar-
tand, mig a' politicai conjuncturák a' fejedelmi székre 
nézve kedvezőbbekké nem válnak; 's az uralkodó trónjába 
biztosabban be nem helyezi magát... 'S ekkor változni fog 
a 'szerep is; de nem a kényuraság, és leigázása a 'prote-
stáns egyháznak.. . Dán- és Svédországok' egyházait, 
hol az angol püspöki egyházszerkezet' részleteire aka-
dunk, ugy hiszem, józanul senki sem állitandja a' so-
lid állású egyházak közé. Hol az egyházi tanitói kar, 
hivei' irányában, minden tekintélyét elveszté, 's inkább 
fanaticus vallásujitók és rajoskodók' táborába siet, ott, 
azt hiszszük, egyházról, e szónak nemes értelmében, em-
lítés nem tétethetik. Világi fényét megtartotta ugyan, 
mint Angolhonban; de erkölcsei szeplősítve, egyház-
hatalma, a' politicai befolyás alatt, tönkre van silánvit-
va. A' nép által gyülöltetve, kiszoríttatott máris hiva-
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tala' köréből, 's a' püspökök és lelkészek' helyét': 
S z e n t l é l e k t ő l ihletett (?) leányok,'s gyermekek fog-
lalják el a' szószéken... Ott tehát, hol legerősebb gyö-
kereket látszott a' protestantismus verni, romlásnak in-
dult, és szánandó zavarok' képét tünteti föl, a' poli-
ticai status, és világiak' pártfogása és lényeges befo-
lyása alatt. Bármerre vesse szemeit a' reformatio'hi-
ve, vigasztaló állapotban egyházát sehol sem találandja; 
itt egy, amott más ok miatt gyengült az meg, és min-
denütt a' hanyatlás' stádiumán van. A' világi befolyás 
nem tön egyebet, mint hogy a' protestantismus' külső bori-
tékát őrzé meg;bensejével, tanai- 's erkölcsi életével sokat 
már állása, és más hivatása miatt, nem törődhetett-
hitegység, a' keresztény tanok' szeplőtelen megőr-
zése pedig épen el nem éretett általa. Szünetlen csa*-
tatéren látjuk e' miatt a' protestáns hitfeleket egymás' 
irányában, erejeket fölprédálva; 's ha a' katholicusok 
által nyugodalomban hagyatnak is az irodalmi téren, 
egymás ellen emelik fegyvereiket; 's a' sebnyilásokat nem 
hogv tisztítanák, hanem inkább beljebbássák. A' litera-
tura' köréből leszáll az életbe is e' hitvillongás, és már 
honunkban is elég súlyos hatásban nyilatkozott, néhány 
évek alatt, az unió' tárgyalásának alkalmával. Lelkészi 
rendöknek ernyedt, kedvetlen és erélytelen állása 's 
kedélye nem sokat reméltet, hogy ez ujitani fogná egyhá-
zukat; mellyre, bárha ,reformáltnak' hivatik is, olly igen 
nagy szüksége van. A' politicai 's világi hatalom' túl-
kapásai ellen, sem elég erejek, sem kedvök vagy aka-
ratjok, ellenszegülni; mert a' mi tekintélvlyel bírnak, a' 
mi kis hatáskörük van is, attól nyerik és birják. A' 
papmarasztás és fogadás' kinos állapotja, melly által 
a' protestantismus saját hitszolgáit lealacsonyítja, er-
kölcsi állásukat súlytalanná teszi; az önkény és felsőbb-
ségi állás, mellynek, hivei' irányában alá van a' pap igázva, 
kinek ezek fölött kellene rettenthetlen bátorsággal állni, 
mint erkölcsjavitó-,fenyítő- 's bírónak, mint az evan-
gélium' hirdetőjének; bizonytalan, meg nem becsült, 
volubilis javadalmi helyzete, mellyben elnyomni inkább, 
mintsem emelni igyekszik a ' világi prot. rend papsá-
gát, hogy ez fölébe ne emelkedhessék : mindezek er-
kölcsi erejét, 's hatályát fogva tartják, a' köz-erkölcsi-
ség' kárára... 

Egy fönséges példát mutatunk föl az egyházi 
történet'képcsarnokából, hogy mennyi hatálylyal van a' 
világi hatalomnak alá nem igázott egyház, magára a' 
politicai status' fejére. Theodosius császár Thessalonica 
városában vérfürdőt készíttet iszonyú gyilkoltatásai ál~ 
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'tal a' lakosságnak; hazajön, és mint más, ugy ő is a 
majlandi templomba siet, ajtatosságát végezni. Hanem 
oszlop-sorozatai alatt egy ősz férfiú állítja, meg; és őt, 
mint vértől fertőzöttet, kiutasítja s kizárja a'templom' 
szentélyéből. „Az Isten' temploma egy rabszolgának, 
koldusnak, minden alattvalómnak nyitva áll, s előttem 
becsukatik"? Igy szólt bánatos szívvel a' császár, ' sa 
szent, ősz Ambrus püspök' szavaira kiment, hogy ve-
zeklést tartva bűnei fölött, megtisztult kebellel ismét 
visszamehessen az oltár' zsámolyához, imádni az Urat. 
Illyen az egyházi tekintély! A' hatalom, mellynek fél-
világ hódol, meghajtja magát, lelkiekben, egy ősz férfi 
előtt. Ellenállhatott volna ; akaratjától függött, ki nem 
menni a' templomból; engedelmeskedni, vagy nem ; ten-
ni bűnbánatot,vagy pedig megvetni a' fegyvertelen ősz pa-
pot ; de mindezek közt ő az egyházi tekintélynek hó-
dol: mert Isten'szavát véli benne hallani; mert fülébe 
zug Üdvezitőnk'mondása : „Ki titeket megvet , engem' 
v et meg"; és mert jól tudja : „hogy a' Szentlélek rendelte 
őtet, kormányzani Istennek egyházát"! Engedett tehát, 
— az isteni tekintélynek hódolva. Mutathat-e föl illy pél-
dát a' világi tekintély alatt álló protestáns egyház?... 

Perger János. 

A' h e g y i - f o r r á s . 
,Óh atyám! be igen szomjúhozom; csak alig li-

hegek ; fáradt lábaim már nem is birnak.... Én veled 
tovább nem mehetek.' Igy panaszkodék atyjának egy, 
1 2 éves gyermek, miután a' nyomasztó melegben több 
órányira előhaladlak, kitűzött utjokban. Az atya, ki ked-
ves fiát magával utitársul vitte, kétszeresen érzé ugyan 
a' gyermek' sopánkodását, 's epesztő szomját, de se-
gíteni rajta nem tudott : mert sehol sem lelt egy ital fris 
vizet is, a' kisded' szomjának lecsillapítására. Fövenyes 
vidéken a' forrás-keresés háladatlan munka, 's a' gyors 
utazást fölötte gátolja. „Végy kedves fiam", mondá saj-
nálkodva az atya, „nyelved'hegyére lóher-levelet; an-
nak nedve majd megenyhitend." Károly megtevé ; de 
az égető szomjúság miatt tovább már nem tudott men-
ni. Ekkor az atya, fölmutatván a'közel, magas hegyre, 
neki bátoritá elfáradt gyermekét; mondván : „Nézz csak 
oda föl ; azon hegyből, melly mellett utunk elvezet, szép 
forrás csergedez alá a' völgybe ; csak tartsd erősen 
magadat; nem sokára odaérünk. Majd ihatsz ott ele-
get." A' gyerkőcze megfogván atyja' kezét , fölvidult 
azon édes reményben, hogy nem sokára vizet kap. Mit 
nem tehet a' remény? 

Egy kis óra mult el , 's a' hegy' tövében álltak." 
A' szikla-nyilásból kristály-tiszta viz csergedezett, a' ki-
mosott kő-gödörbe. Károly, epesztő szomját eloltandó, 
mint Gedeon' katonái, száját a' forráshoz akará ér te t -
ni: azonban az atyja visszatartóztató őt, mig kissé ki-
hűlne; hogy hirtelen ivás által egészségében kárt ne t e -
gyen. Az atyának akaratja, akár súlyos, akár kedves, a ' 
szófogadó kisdedre nézve parancsolat volt. Ámde mi-
helyt megengedé az a tya , huzamosan ivott, és fölfri-
sülvén, darab kenyeret evett : mire magát legott e rő -
sebbnek, tagjait friseknek, s mintegy ujaknak érzé. ,Óh 
be enyhítő ezen ital! Illy jó izüen kenyeret még soha 
sem ettem'; fölkiálta a' kis utazó; ,most még tiz órai 
járást is meg tudnék birni.'Örömmel nézdelé az atya, 
fiát, ki az utazás' terheit eddig nem tapasztalta, újra 
föléledni. i,Ugy-e bár kedves Károlyom ! tudod mos t , 
milly jó izüen esik a' kenyér, mellyet megszolgáltunk 9 

Nemde azt is tudod, mennyit ér egy ital fris viz , és 
milly gyermeki gyengédséggel tartozunk azt megkö-
szönni a' jó Istennek ? Valljon nem elégszer ittál-e a' 
kertünkben levő kútból ; 's talán soha sem köszönted 
meg ! Most pedig miután régen érzett szomjadat meg-
enyhitéd, nem akarnál-e igazán háladatos lenni"? ,Meg^ 
vallom', feleié Károly, ,hogy soha, egész életemben, 
sem Istennek, sem embernek, meg nem köszöném, ha 
egyet ihattam , vagy darab kenyeret ehettem; de mos-
tantól fogva illy háladatlán nem akarok többé lenni. 
Ennekutána bármeliy darabka kenyeret 's pohár vizet 
sem fogok megízlelni, a' nélkül, hogy értté hálákat adnék. 
„Tartsd meg", figyelmezteté az atya, „mit most fogad-
tál ; mert csupán és egyedül a' szives hálaadás az, mit 
a' jó atyának adhatunk ; 's mellyel ő, ha az szívből 's 
jó szándékból ered, meg is elégszik. Gyere, üljünk ide 
az árnyékos patak mellé,'s nyugodjunk vagy fél óráig." 

A' terebélyes fa 'sürü gallyai alá vonulván az uta-
sok, a' gyenge szellő' lágy fuvalmaitól lassankint meg-
hűltek. Elöltök nagy hegy emelkedék a' magasba. Ká-
roly nem volt már fáradt; de az atya sem, mer tked-
vencz gyermeke fölfrisült. A' kis idegen előtt uj vala 
minden, és szemeit keresztül jártatá minden látható tár-
gyon. De figyelmét különösen magára vonta s mint-
egy lekötötte a 'nagy hegy. ,Ni-ni, atyám! micsoda ma-
gas ez a' hegy ; mintha az ég'boltozatát tartaná! Hon-
nan van az, hogy e' hegyből jön a' forrás? Hát soha 
sem fog az kiapadni? Óh be sok szomjúhozó ihatott 
már itt, ki mint én, magát fölfrisité.' Az ekkép érzelgő kis 
útitársán mosolyogni tudott az atya, és mondá : >,Ha 
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nem lettél volna olly szomjas és ellankadt, bizonyára, 
a' nélkül, hogy a' forrásra ügyelnél, átugrottad volna e' 
patakot, és tovább mentél volna. E' hegy majdnem a' fel-
hőkig ér föl, és rendithetlenül áll, mint az erős vár, 's 
kebelében rejti ezen, és talán ezer más forrásnak bő 
vízmennyiségét. Miként mondád, számtalan sokan el-
oltották szomjukat e' forrásnál. Mindenik átmenőt ma-
gához édesgeti morajos csergedezése, és apró habjai-
nak tiszta csilláma által. Te most az égető szomjat, 
és ennek enyhítése után a' kellemetességet érezted. 
Azonban tudod-e, hogy más szomjúság is van , azon 
kivül, melly a' nyelvet szárítja, 's a' tagokat ellankaszt-
j a?" ,Én azt, a' mit gondolsz édes atyám, nem látom 
jól á t , 's nem értem;' válaszolá Károly egy kis gon-
dolkodás után. 

„Emlékezzél csak szerelmes Üdvezitőnkre ; nem 
jut-e eszedbe egy történet?" ,Ugy! emlékezem már,' 
feleié Károly. ,Az Üdvezitő is szomjúhozott egykor, 
és Jákob' kútjánál örömest ivott volna.' „Azt értem," 
mondá az atya, „midőn Jézus a' kútnál az asszony' 
vizes korsójából inni kívánt ; mellyet az ugyan kész 
volt neki átengedni, de csudálkozott rajta, hogy zsidó 
létére, a' szamáriai asszonytól kér vizet. A' zsidóknak 
ugyanis meg volt tiltva, a' szamaritánusokkali evés-
ivás. Mire Krisztus urunk válaszul adá neki : Ha te 
tudnád, ki az, a' ki veled beszél, és tőled inni kér, bi-
zonyára te kérnél tőle italt. Az asszony pedig elbámul-
va mondá : Hogy-hogy ? Nincs is edényed, mellyel me-
rítenél; e' kut pedig mély. Vagy talán más vized van? 
Ekkor az Üdvezitő Jákob' kútjától máshoz vezeté, a' 
természetes viztől a' fönségesebb-és égihez. Ki e'kút-
ból iszik, mondván, az újra szomjúhozik ; a' ki pe-
dig ama' vizből iszik, mellyet én adok, az nem lé-
szen többé szomjas; abban a' viz élőforrássá válik, 
melly az örök életre átszivárog. Igy szóla Üdvezitőnk. 
Veszed-e észre, hogy mas szomjúság, más kut, és más 
ital is vagyon, mint mellyet te imént merítettél?" So-
káig merően nézett atyjára Károly, s a' hallgatást illy 
szókkal szakasztá félbe: ,Igenis, most már tudom az 
egész történetet.' 

„De ugyan mi lehet az oka, hogy olly jól meg-
maradt elmédben?" — ,Ezt igen szorgalmatosan meg-
tanultam.' — Mondd meg nekem, millyenviz lehetett 
az, mellyet az Üdvezitő az asszonynak akart adni?" 
— ,Az Üdvezitő az örök élet' vizének nevezte; melíy 
a' mennybe folyik, 's melly után nem támad újra szom-
júság.' — „Ezt fiam! jól megjelelted. Tehát van más I 

viz is, azon kivül, melly Jákob' kutjából 's a' hegyből 
fakad. Tudnillik, a' mennyei igazságok' isteni tanítása, 
és a' felsőbb kegyelem, melly lelkünket áthatja, teszik 
ama' vizet, mellyről Üdvezitőnk emlékezék, és mely-
lyet adni kívánt. A' ki szivére veszi, ki szelíddé ' s eré-
nyessé lesz, az teljes szivéből szereti az Istent, és el-
nyeri az örök boldogságot, mellyet a' Megváltó, halála 
által részünkre megszerzett. Nemde, fiam ! átlátod, 
hogy az Üdvezitő azt akará, miszerint mi ezen isteni 
forrásból innánk ; de hol találod azt föl ?" — ,A' meny-
nyei igazságokat iskolában tanítják.' — „Igazad van, 
iskola- és templomban ; de hol a' kut, mellyből me-
rítik?" — ,A'.fiu e' kérdésre mélyen hallgatott. Aty-
ja pedig fölemelvén kezét, ünnepélyesen szóla. „Lásd, 
fiam! valamint e' hegy erősen áll, és ég felé emelke-
dik, 's mindig ugyanazon vizet, csakhogy mindegyre 
frisen csergedezteti ki bensejéből, abból minden átme-
nőt , ha akar, inni engedvén, azután pedig a 'föld'szí-
nén , egész a' világtengerig elterjed : ugy Krisztus 
urunk e' földön egy lelki hegyet is alapított, mellynek 
teteje az eget, alapja az egész földet elfoglalja, 's melly 
vizét mennyből kapván, azt kebeléből a' világra kiá-
rasztja, mindenkit megitat, megmos, és fölfrisiti az ő anya-
szentegyházát. Ezen mennyei viz, majd nem kétezer 
esztendőtől fogva folyik, és forrása nyitva marad örökké. 
No 's tehát ismersz-e illy vizet, és illy forrást? Te 
szomjadat ezen kútból oltottad el , és örvendtél, mert 
ihattál: azonban a' lelki víz utáni szomjúságot ma-
gunkban, imádság, erkölcsösség, a' mennyországbai el-
juthatásnak kivánata, és Üdvezitőnk iránti forró szeretet 
által éleszthetni föl. Lásd, e' forrásból te már gyakrab-
ban ittál, a' templomban és iskolában. Meg ne feledkez-
zél annakokáért szintolly háladatos lenni a' mennyei kútból 
nyert italért, mint valál előbb, midőn szomjadat lecsil-
lapíthattad." ,Köszönöm,édes atyám,feleié a 'gyermek, 
hogy engem' magával hozott ; máskép ugyanis mindezt 
most nem hallottam és tanultam volna. De ha majd ha-
zaérünk, szorgalmatosan is fogok ezután vigyázni az is-
ko lában . '— „Adja Isten! hogy a' mit mondtál, azt be 
is teljesithesd. Azonban talán már tovább is mehetnénk"? 

Denkmal' után.) Fábián Ambrus. 

B o n o m é i s z e n t K á r o l y , 
mint apostoli betegápoló, a' dulongó dögmirigy' idején 

Az e'szent és nagy nevü bibornok által, IV. Pius, mint 
nagybátyja' oldala mellett, a ker. kath. anyaszentegyháznak 
tett szolgálatok, fölötte nagyok valának; mellyek' emlékét 
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mindenkor hálásan fogja a' kath. világ megőrizni. Ö volt 
ugyanis,hogy t ö b b e t ne említsünk, (mert n a g y o b b a t alig 
is említhetnénk) a' félbeszakított trienti zsinat' folytatásá-
nak, 's az ezt isméti félbeszakadással fenyegető aka'dályok' 
elhárításának, valamint a' nagyszerű ügy' szerencsés bevé-
geztének is főoka és eszközlője. Midőn Majlandba utazott, it-
teni érseki székét, mellyre már sokkal előbb ki vala nevezve, 
elfoglalandó, tüstint meg kezdé apostoli működéseinek ama' 
jótékony, és szakadatlan sorát, mellyben egyik dicső mű 
és bölcs intézkedés a' másikat követte. Azonban, főpász-
tori buzgó hivatalkodásának egész ideje alatt, nem tűnt föl 
atyai gondossága és önföláldozási készsége olly ragyogó 
fényben, mint amaz öt , sőt szinte hat hónap alatt, midőn 
egy dulongó dögmirigy, magában Majlandban húszezer em-
bert ragadott el az élők' sorából. Amaz intézkedések és 
áldozatok, mellyeket a' sz. érsek, a' betegek' ápolása körül 
tett, amaz éber gondoskodás, melly őt e' szomorú emléke-
zetű időszak alatt olly fáradhatlanul foglalatoskodtatá, 's 
ama' szenvedések, mellyek kitürését és buzgalmát csak még 
inkább nevelék, a helyett, hogy azt csüggesztenék, fölülhalad-
ják mindazt, a' mivel népének szellemi 's anyagi jóllétét azelőtt 
's utána eló'mozditni törekvék: legalább bölcseségét, nagy-
lelkűségét,és mennyei érzeményeit ekkor olly nagy mértékben 
tünteté ki, minőben egy alkalommal sem tüntetheté ki más-
kor. Mi az ő betegápolásának ezen egyetlen időszakánál ma-
radunk ; mit annál is szivesebben teszünk, mivel az, kivált 
a' lelkipásztorokra nézve, fölötte tanulságos; és a' szent bi-
bornok leginkább ezen oldalról méltó az utánozásra. 

1576 -dik évben, midőn eme' szent férfi a' maga egy-
házát már több mintegy évtized óta személyesen kormány-
zó, (mig ugyanis IV. Pius, nagybátyja' oldalánál, az anya-
szentegyház' ügyeit vezetni segité, érseki helytartója volt) 
Majlandban, Kisasszony' havának elején, egy járványos beteg-
ség' előjelei mutatkozának, mellynek az orvosok eleinte csak 
egy veszélyes láz' szelídebb nevezetét adták ugyan, de 
mellyet a' szent bibornok azonnal, valóban ragadós nyava-
lának ismert. Érseki hivatala, néhány napra Lodiba hívta őt, 
hogy az épen akkor jobb életre szenderült helybeli püspök' 
hideg tetemeit, illő tisztelettel takaritná el. Azonban hala-
déktaanul siete vissza, minthogy a'dögmirigynek, Majland' 
két helyén, valóságos kitörése felől lön értesítve. 'S jólle-
het ez értesítéshez az is hozzájárult , hogy a' városból 
a' királyi kormányzó és több nemes családok elköltözének, 
azért őt nem rettenték vissza a' borzasztó hirek ; sőt inkább 
utazása' siettetésének okát találta bennök. 

Alig érkezek meg, máris kormányi tisztviselők és vá-
rosi elöljárók jelenték magukat nála : tőle, a' teendőket il-
letőleg tanácsot kérendők. O maga is tanácskozék né-
hány tudóssal, és kérdezé őket, valljon azon esetre, ha a' 
dögmirigy- elhatalmazik, köteles-e lelkismeretileg, honn ma-
radni , vagy pedig érseki megyéjének valamelly biztosb 
pontjára vonulhat, onnan a' város, és az egész, gondoskodását 
szinte igénylő megyéje' javára, fáradhatlanul intézkeden-
dő ? A szó' szoros értelmében, felelének ők, nem köteles 
ugyan lelkismeretileg, honn maradni ; de egy érsek fölötte 

nagylelküleg cselekszik, ha illy esetben szerencsétlen hivei' 
körében marad. Azonban az ő jelenléte, ha őt a' dögmirigy 
megkíméli, a' majlandiaknak igen is hasznos lesz és vigasz-
taló ; ellenben annál busitóbb és leverőbb, ha elragadja. Ká-
roly ezen meg nem nyugvék, hanem Romába irt, onnan 
néhány bölcs és lelkismeretes férfiú' kétségoszlató vélemé-
nyét bevárandó;'s ámbátor a' romaiak' felelete a' majlandiaké-
hoz hasonlita, mégis a honn maradásra határozta magát el. 

Elsőbben is végrendelete' szerkesztéséhez fogott, melly-
ben köz-örököseivé a szegényeket tette ugyan, de azért 
háznépe- és rokonairól is illőleg megemlékezett. Ezután 
egészen szerencsétlen híveinek szolgálatára szentelte ma-
gát. Terveinek elseje volt, a' ragályba esetteket az egész-
ségesektől elkülönözni. A'városfalakon kivül, kelet felé, hol 
fölötte tiszta a levegő, állt egy terjedelmes, négyszegű épü-
let, melly alkalmasint sinló'dó'knek volt szánva. Udvarának 
közepén egy, minden szobából látható kápolna díszelgett. 
'S mivel a' szobák' számát, építőmesterének különös ötlete 
egy egész év' napjainak számához mérte, számtalan beteg 
férhetett el benne. Elsőbben is a' szegények, kik a' város' 
lakóinak úgyis nagy terhére valának, vitettek bele ; velők 
az nem sokára meg is telvén. E helyet sz. Gergely' kápolnájá-
ról Gergely teleknek hívták. Ez időközben a'sz. bibornok a' 
szent atyák' némelly, az idő körülményeihez illő iratait, ugy 
mint alexandriai Dénes' levelét Euzébből, Cypriánnak, az 
elestekhez intézett beszédét, nazianzi szent Gergely és Va-, 
zul' emlékmondatait, kinyomatta és szétosztatta. Mind eb-
ből, mind pedig azokból, miket utóbb tön, ítélve, ő töké-
letesen meggyőződöttnek látszott róla lenni, hogy a' Maj-
landba betört szerencsétlenség, a lakóinak kicsapongásait 
ért büntetés Istentől. 

Néhány nap múlva a' Gergely-kórházat, mellybe a' 
bemenet mindenkinek tilos vala, ment megtekinteni. A' fa-' 
lak körül járván, gyanitá, milly szörnyen kell uralkodnia 
benne a' leirhatlan nyomorúságnak I Látta, mikép némelly, 
még egészen el nem erőtlenedettek, s a'vele, mint őrangya-
lukkal, szót váltani kívánók közül többen, a vasrostélyokra 
másztak föl. Ezek sirva terjeszték elébe, milly nagy szük-
séget szenvednek ápolókban, nyoszolákban, élelem- és gyógy-
szerekben I Mások, keserű panaszkép emliték, milly nehe-
zükre esik a' nagy számú holtak' naponkinti eltakarítása ! 
Bus jajok közt, töredezett hangon, inkább nyögdelék, mint 
mondáK, hogy ha tőle minél hamarább segély nem érkezik, 
vége mindnyájoknak. Mindezek' látta- és hallatára, a' legben-
sőbb részvét' könyei gördültek le a' sz. férfi' arczárói ; 's 
a valódi apostol, megelégedvén alvóhelyül a' puszta föld-
del , mindazt, a mire kevesebb szüksége volt, még saját 
ágyát is, mellyen nyugodni szokott, a' kórházba küldte. Er-
re magához hivatá, "s a' kórházba vitt családokróli gondos-
kodást lelkesen szívökre köté a kormányi tisztviselők- és 
városi elöljáróknak. De midőn azok ez utóbbiak', emezek 
ismét azok vállaira gördítvén a' nehéz súlyt, minden ha-
tározat nélkül szétoszlottak, ő, a' nagy érsek, nem akarván 
az annyi emberélet' enyészetét siettető hanyagságérti fele-
lősséget magára venni, a' gondoskodást önmaga vállalá el, 



és, Kisasszony' havának 18-dikától kezdve, egész Szent-Mi-
hály' havának 22-dikéig, 1 4 0 0 embert táplált: ez idő' el-
teltével a' gondoskodást a város vévén át tőle. A' szeren-
csétleneknek lelki és testi szolgálatokat teendő áldozópapo-
kat és ápolókat, megyéjének llelvécziába nyúló részéről ho-
zatta; mivel alaposan gyanitá, hogy az ottani lakosok' erős 
testalkata, a' ragálynak tovább, és könnyebben ellentállhat. 
Valóban ezen áldozópapok közt találtaték egy, ki minden 
félelem és aggodalom nélkül járt el szent hivatalában, 
elannyira, hogy egy dögmirigyben elhunytnak ágyára 
fekünni nem irtózék. Ez volt, ki később, a' dögmirigytől 
szorongatott bresciaiak- és lucarnoiaknak is hasonló szolgá-
latokat tön. Valljon ez-e, vagy más volt, ki bátorságát egy 
másik, különös esemény' alkalmával, a temetőhelyen tün-
teté ki, nem tudni ; azonban igaz tény, mert a' szent bi-
bornok, áldozópapi bátorság emlékjeleül jegyezteté föl és 
téteté közzé, miszerint egy napon, alkonyatkor, a' sírásók 
igen sok holttestet hordának össze, azokat sírgödörbe há-
nyandók. Azonban éjfélkor egy, szentséget magával vivő, 
's a'holttest-halom mellett elmenő áldozópap' figyelmét, az 
előtte vitt lámpa' bágyadt fényénél látható mozgás vonta ma-
gára a'" holttestek közt. 0 megáll, és egy, a' haldoklók' szent-
ségeiért esdeklő szózatot hall, melly a' holttest-halomból 
kivánszorgó és térdre eső ragályosnak gyenge szózata volt. 
Az áldozópap nagy bátorsággal közelit a' borzasztó alakhoz; 
meghallgatja a' szerencsétlennek gyónását, részesiti azt a' 
szent vacsorában, és ráadja az utolsó szent kenetet ; a' ra-
gályositott megint a'holttest-halom mellé húzódik, 's az őt, 
ama' nagy útra ellátó lelkiatya' vigasztalásai közben, egy 
jobb élet' édes reményében hal meg. (Folyt, köv.) P. F. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyar hon. 
(Káptalani követválasztás.) A' nagyváradi lat. szer t kápta-, 

lan' részéről ft. J u n á k István kanonok, a' pécsi káptalané-
tól király-daróczi D a r ó c z y Zsigmond apát és kanonok, 
szepesiéről A n d r e á n s z k y Menyhárt kanonok, a' székes-
fejérvári' részéről pedig P e n d 1 Ferencz kanonok urak vá-
lasztattak meg országgyűlési követekül, 

H i r f i i z é r. 
A' ,Sion'-ban egy, Montrealban (Canadában) jul. 2 7 -

dikén kelt levél után, szomoritólag ábrázoltatik azon pusz-
títás, mellyet az Amerikába kiköltözött irhoniak közt, a' hosz-
szas inség' következtében, soraikat ritkító ragály tesz. a' 
kivándorlottak száma, melly évenkint föl szokott ezen egy 
gyarmatban 2 4 , 0 0 0 - r e menni, az idén hihetőleg százeze-
rig is fog szaporodni; miután már akkor 58,OOO-en tétet-
tek partra. Csakhogy ez úttal a' kiszállott vándorok több-
nyire a' legsiralmasabb állapotban érkeznek meg. Az éhség 
és egyéb nyomorúságok által a' nélkül is ki lévén csigáz-
va, a' tengeren utazás számtalanokra nézve halálossá válik. 
A szerencsétlenek elegendő 's jó táplálékotutjokban is nél-

Szerkeszti 's kiadja Somogy i Károly. — 

kiilözni kénytelenittetvén, a' hajó' legalsóbb részében ösz-
szehalmozva, már Amerikába érkeztök előtt, akkép megfo-
gyasztatnak, hogy egy, Quebecbe nem rég érkezett egyet-

! len hajó, útjában 1 5 0 egyént elvesztett. Quebecben kór-
házat állítottak föl számukra (de melly csak nagyából ösz-

Iszerakott, 's minden szelek' bántalmainak kitett, parti fa-
bódékból és színekből áll), 's a' messzebb útra bocsátható 

! erőseket az által próbálják meg, hogy egy, 2 — 3 lábnyi ma-
gasságban húzott zsinegen átugrani kényszeritik őket ; mit 
ha megtenni nem képesek, vagy ugrás' következtében el-
esnek, mint betegek, visszatartóztattatnak. E'lazaretumok' 
egyike, maga 2 0 0 0 betegnek ád szállást, kik közül a' ty-
phus naponkint közel százat elragad. E' ragálynak ott már 
két, betegek' ellátásával foglalkozó pap lön áldozatává. Dc 
még veszélyesebben dul a' nyavala Montrealban, hol már 
öt pap halt meg a' betegápolás közben elkapott betegség-
ben , és heten hasonló sorsra-jutás' veszedelmében lebeg-
nek. A' püspök személyen részt vesz papjainak fáradsága:-
's életveszélyében ; a' missionariusok' élén maga is közvet-
len szolgálatot nyújtván a' betegeknek. Az önfeláldozásban 
akkép vetélkednek velők az apáczák, hogy már közülök is 
hatan elhunytak, 's 40-nél többen betegen fektisznek. A' 
nyomorúság' végét még be nem láthatni. Sokan az ínség-
nek csak kezdetét vélik jelenleg itt lenni. Mindezen nyomo-
rúságok közt azonban a' religio! vigasztalásai annál nagyob-
bak, mivel az irhoni szegény nép, a' halál veszedelmei közt 
legszivrehatóbb bizonyságait nyújtja tántorithatlan hite- és 
Istenben vetett bizodalmának : a' legborzasztóbb sorsot is 
csudálatra méltó önmegtagadással és minden zúgolódás nél-
kül tűrvén ; mi még a' más vallásuakra is olly erővel hat, 
hogy látva a' kath. haldoklók' élő hitét , megnyugvását és 
áldozatkészségét, a- halálágyon ők is nagy számmal meg-
térnek. 

Madridból írják sept. 28-dikáról : „Az olly igen ked-
velt rablási és fosztogatási rendszer megint egész folyamat-
ba látszik jönni akarni. Egy imént közzétett kormányren-
delet minden, ugy nevezett ,nemzeti' jótékony-intéze-
tek' tulajdonainak eladatását parancsolja, mellyek a' neve-
zett intézetek' föntartására nem szükségesek", (ott, hol a' 
kifosztott szerzetesek és apáczák, a' szó' tulajdon értelmé-
ben, éhen is haltak már meg, még tartásukra nem-szüksé-
ges javakról is van szó l) ,,'s mellyek becsüáruk után két pro-
eent tiszta hasznot elő nem mutathatnak. Egyébiránt e' ren-
delet' végrehajtásához még csak a' cortes' beleegyezése sem 
kéretett ki... Salamanca ur' pénzügyi terveit 's munkálatait 
ugyan a« összes nem-ministerialis sajtó, a' leghevesebben 
megtámadja és ostromolja; de spanyol pénzügyi ministerek er-
re mind nem hajtanak, csak e közben zsebeiket megtölt-
hessék."" (Utóbbi tudósítás óta ismét változás történt a'mi-
nisteriumban, mellytől az. egyházrablási rendszernek ujabb 
fölfüggesztésétvárhatni.Csakhogy az illyes felfüggesztésekben 
mit sem bizhatni ott, hol az igazságos ut' követésére, kellő 
szilárdság- és hatalommal egyik párt sem látszik bírni.) 
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Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM : A' protestantismus' egyház-kormányzati rend-
szeréről. V. Perger János. — Borromei szent Károly, 
mint apostoli betegápoló, a' dulongó dögmirigy' idején. 
(Folyl.) P. F. — Egyházi tudósítások. 

A' p r o t e s t a n t i s m u s ' 
egyház-kormányzati rendszeréről. 

V. 
Vessünk egy tekintetet a' magyarországi protes-

táns egyház' helyezetére. Miként napjainkban, a' kath. 
egyházra nézve tökéletesen jelentéktelenné vál t , 's a' 
protestantismus' ölébe merült Ronge- és Czerszkiféle 
egyházi pártok ellenségesen léptek föl egymás ellen: 
ugy tettek, születésök' napjaiban, szinte egymás'irányá-
ban, a' lutherán, és Calvinféle vallást követők is. A' tör-
ténet' körébe tartozik, e' tárgyban az adatok' és ese-
mények' tömegét előadni ; minekünk elegendő itt em-
líteni, hogy a' karingek, a' gyertyák' használata, 's a' 
képek végett, majd azután hitágazataik' különfélesége 
miatt, annyira kigyúlt, az elkeseredett, üldözői szellemmel 
folytatott harcz, főképen az úrvacsora és a' inegigazulás 
fölötti vitatkozások' alkalmával, hogy végre az 1 5 6 2 -
diki, tarczali zsinaton, a' reformatio' ikertestvérei, örök-
re elváltak egymástól. Külön egyházakba constituálták 
magukat, és egymás' hitágazatait kölcsönösen elvetették. 
Az ágostai hitfelekezetüek azonban nem jöttek olly hamar 
tisztába egyház-kormányzati szerkezetökkel, mint a' 
helvét vallásúak; kik, 1 5 6 6 - b a n , Calvinnak egy, közön-
ségesen elfogadott kátéjában egyeztek meg; ' s l 5 6 8 -
ban, Schwendi' oltalma alatt, Debreczenben, tizennyolcz 
vármegyéből összegyűjtött prédikátoraik által, némi egy-
ház-ügyekbeni szükséges rendi 's fegyelmi szabályokat 
alkottak; mig a'baranva-vidékiek, 1 5 7 6 - b a n , herczeg-
szőllősi zsinatukban, negyvenhét hitágazati és fegyelmi 
czikkeket fogadtak el , és a' dráván-inneniek a' tiszán-
túliakkal legszorosabb egyességbe léptek; 's ezennel 
némi socialis állapotot és tekintélyt állítottak föl, melly 
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az egyház' ügyeit kezelné. Milly helyzetben vala az 
ágostai egyház, arra Fesslernek szavait idézzük, ki gya-
nús épen nem leend. „Wo jeder Lutherische Kirchen-
genoss berechtiget war, die Bibel sich und den Seini-
gen, nach Massgabe seines eigenen Verstandes, aus ihr 
selbst zu erklären, dort konnte sich k e i n e o b e r s t e 
S o c i a l - a u c t o r i t ä t , mit demausschliessendenRechte 
der Entscheidung, wie die Bibel von Alters her, an allen 
Orten, und von allen Gläubigen verstanden worden sey; 
und wie sie von der jüngern, weder gottseligem, noch 
erleuchtetem Nachkommenschaft verstanden werden 
müsse, constituiren : hierdurch fehlte es also dem Lu-
therischen Kirchenwesen, gerade an der wesentlichsten 
Bedingung, unter welcher eine Kirche in Zusammen-
hang und Einigkeit bestehen kann."A' kegyurak is, mint 
a' Thurzók, Perényiek, Drágffyak, Nádasdyak, Magó-
csi- és Báthoryak, sokszor a' hitelvek' elhatározásába 
is befolyván, méginkább megzavarák egyházuk' ügyét; 
's miután a miveltség' különböző fokozatain állottak, 
's egyházi, theologiai tudományuk és fölfogásaik egy-
mástól elütök valónak, önmaguk közt egyezni nem tud-
tak. Miért a' kegyuraságuk alatt álló ágostai egyházak 
is, egység- és egyformaságra, a' hitágazatok- és t em-
plomi ájtatosságra nézve elütöttek egymástól; egvház-
szerkezetök szinte különbözvén. Igy a' Szepes, Trencsén 
és Nyitra megyei protestantismus különbözött a' gömör-, 
sáros- és tornamegyeiekétől; más szerkezet- és hit-
elvekkel bírtak ismét a' bányavárosiak, 's másokkal a' 
felső-magyarországi öt szabad királyi városokban élő 
ágostaiak. *) Azon nyughatatlanságok és vitályok' le-
csillapítása végett, mellyeket a' magát consolidáló ágoe-
tai egyház némelly tagjaitól, mint például bicsei prédi-
kátor Berger Pétertől, ki majd az egész ágostai közön-
séget fölizgatta, szenvedni kénytelenittetett, azon gon-
dolatra jöttek az egyházi közönségek, hogy a' városi 

*) ,Die Geschichten der Ungern, v. Dr. I. A. Fessier. 
Leipzig, 1 8 2 4 . ' Achter Theil. S. 4 1 3 — 4 1 4 . 
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elöljáróság-, gazdag kegyurak-, és hatalmas birtokú, 
mágnási rendhez tartozó híveiknek tényleges befolyást, 
és szavazati jogot engednének, nemcsak a' fegyelmi, de 
hitágazati dolgokban is. És eme' pártfogás, és tekinté-
lyek' vezetése mellett tartattak a' zsinatok, 's rendezte-
tett benső egyház-szerkezete és cultusa az ágostai fele-
kezetnek; nyíltan bevallva 's érezve a'szükséget, miszerint 
tekintély, és egy társulati felsőbb autonomicus állás nélkül 
nem lehet egyházat kormányozni. A' hitegység' eléré-
se végett pedig,—ellenére Luther'amaz elvének: ,in-
tus a Deo solo doctus,' és a' szent-irási szabad ma-
gyarázati j o g n a k , — 1 6 1 4 - b e n január '22-dikén,a ' Sze-
pességen, a' Sáros és Zemplén vármegyeiek, Thurzó 
Kristóf főispán' elnöklete alatt, a' ,Concordiae formulát' 
olly tekintélylyel ruházták föl, hogy a' ki azt megveti, 
az Luthernek tiszta egyházi tanítását tagadja meg, és 
vele Üdvezitőnknek, Mát. 1 8 . fej. kimondott Ítélete 
alá esik. **) A' világiak' kezeibe látjuk már illy korán, 
átfolyni az egyház-kormányzati jogot, mellyben magu-
kat e' napig mégis tartották. Minden zsinati végzések, 
egyházi rendeletek, hitágazati viták fölötti eldöntő ha-
tározatok , az e' tárgyhoz tartozó minden oklevelek, az 
e' valláspárthoz tartozó városi elöljárók, tanácsnokok, 
urak, mágnások, pártfogók' aláírásával vannak ellátva ; 
's csakis egyedül ez által nyertek súlyt, és figyelmet, 
mellyet a' magukra hagyott prédikátorok eszközölni ké-
pesek nem valának. 'S ezekre mondja okosan a' pro-
testáns Fessier,miszerint: „mindezekből világosan kitet-
szik," hogy a' protestánsok által tartott ama'zsinatok' 
emberei „meglehetősen erős sejtelemmel birtak, vala-
mint az episcopatus' szükséges volta, ugy az egyházi 
egység' középpontjának megkivántatósága felől is; és 
ha kevésbbé szenvedélyesek, a' felekezetiség' szellemé-
től nem annyira elfogultak, ugy azt is belátták volna, mi-
szerint az illy egyházias egység' középpontjául sem 
a' szent-irás, sem a' régi zsinati hitvallások, sem az 
ágostai confessio és concordia-formula, de még az egy-
mástól független, különböző 's véleményű superintenden-
sek' bizonyos száma sem tekinthető: hanem egyedül 
egy, a' Szentlélekben egyesűit, legfőbb s o c i a 1 i s te-
kintély, mellynek erejével a' szent-irás', a' hitsymbo-
lumok, eonfessiok és concordia-formulák' tartalma és 
értelme, átalános érvényességgel meghatároz tátik és 
löntartatik; a' superintendensek pedig, bármilly szét-
ága?ó legyen is különben gondolkodásmódjok, a' hit— 
vallásbani megegyezésre, a ' tan.itásbani összhangzás-

*«) 0 , o. 4 2 5 . 1, 

r a , az istentisztelet- és fegyelembeni egyformaságra 
szoríttatnak." *5) Érzékenyen bevallják napjainkban a' 
protestáns lelkészek, az illy egyházi centrum' hiányát 
rendszerökben, a' hittanok- és külső cultus' elhatáro-
zására vonatkozólag ; de ezt soha többé, valamíg a' 
protestantismus' elve él, el nem érendik; 's rabjaik lesz-
nek örökké világi pártfogóiknak, hitök' elvei-, 's egy-
házügyeikkel egyetemben. Erdélyben, mig a' fejedelmi 
széken egy Bocskay, Bethlen, 's Apaffy ültek, mint a' 
protestáns egyháznak kar- és karddal terjesztői, meg-
történt, hogy a' politicai főnököktől, tisztán hitágazati 
dolgokban is érkeztek parancsok; mint kiknek, a' pro-
testáns egyház' elvénél fogva, e'körül rendelkezhetni, 
(püspöki joggal levén fölruházva,) hatalmukban állott. 
Csete Istvánnak hátrahagyott munkáiban, régi magyar-
sággal ezeket olvashatni: ,Erdélyben egy gazdát , a' 
kinél megszállott vala az utonjáró pápista pap, barát-
ságosan kérdi vala, az hit' dolgában, mit tartanának a' 
keresztség, poenitentia, úrvacsora, jóságos cselekede-
tek, és örök elválasztás felől? Uram felele a' gazda, 
még emez esztendőre ki nem adták az udvarból, a 
mit kell hinnünk. Jól van; a' fejedelem' cancelláriájá-
tól kell hát várni a' hitnek rendit: mert akkorra még 
el nem készült vala, sem az titulus, maguk vallásán 
levőket hivattassák-e arra az esztendőre orthodoxu-
soknak vagy puritanusoknak, avagy helvetico-reforma-
tusoknak? A' sacramentomok' száma is, még bizony-
talan volt, kettőt hirdessenek-e arra az esztendőre, 
vagy harmadfelet tartani parancsoljanak, és a ki a 
másfelet hozzá toldani merészlené, ecclesiát hányszor 
kövessen?'*1) Magyar hazánkban, minthogy túlnyomó 
erőre a' protestantismus nem kaphatott, sem a' trónra 
magát egy király által nem ültetheté, a' politicai hata-
lomtól ugyan függetlenné lön; de e' helyett más bi-
lincseket vett föl, tudnillik a' világiak' túlnyomó, 's majd-
nem kizáró befolyását a' tisztán egyházi ügyekbe. Az 
1 8 4 2 . évben, Pesten tartott ,evang. convent', tökéle-
tes rajzát adta egyház-szerkezetök' beteges állapotá-
nak ; hol a' lelkészi rendnek mintegy teljes mellőzésé-
vel 's gúnyoknak kitevésével, a' vegyes vallású hallgató-
ság' éljenei 's helyeslő szavai közt hozattak határoza-
tok. Itt lenyomatott a' lelkészi rend ; az egyházi-jegy-
ző' kezeiből a' toll kivétetett a' világiak által; és a' 

*5) ü. o. 426 . 1. 
*J) .Panegyrici sanctorum patronorum Regni Hungáriáé.' 

Közrebocsátva P. Gyalogai János» által a' jezuita 
rendből. Kassán, 1 7 5 4 . 1 7 0 . 1. 
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gyűlés az anarchia' gyötrő szinét ölté magára; hol in-
kább az indulat' kitörései, mint nyugott tanácskozás 
foglalának helyet. A' reformátusoknál, különböző vidé-
keken, hol az egyik, hol a'másik igyekszik befolyását el-
lensúlyozni; némelly egyházmegyéikben a' világi ül-
nökök' száma csaknem kétszeresen is haladja az egy-
háziakét, 's az , u r - k é n y ' miatt szembe öilő fordulatok 
jönnek létre. A' világiak' kezeiben van tehát letéve, 
azokéba jutott a' hatalom, ,quos non posuit Spiritus 
Sanctus regere Ecclesiam Dei.' Mondhatjuk ezekre, 
hogy egyházukban engedelmeskedő hivek nincsenek ; 
mert egyenlő nativus joggal van mindenik hivatva az egy-
ház-ügyek' kormányzatára ; ' s igy az merő kormányzók-
ból áll, kik a' lelkészi rendet leszavazzák.*6) Innen egy-
háziaknak nevezett gyűléseik' jelleme is leginkább vi-
lági szellemével tűnik föl; mellyek' tárgya, többnyire 
csak egyházuk' külboritéka körül forog. Szoros érte-
lemben vett egyházi tanácskozást itt nem hallhatni : 
mert bármilly tekintélynek, hitelvök nem engedi meg-
győződésűket alávetni. 'S hova is lenne ugy a' protestáns 
hitszabadság ? Hanem maguk is bevallják mindezek mel-
lett, hogy prccarius helyesetök van: a 'népkénv, a' fe-
szítő forum, az urkény' áldozatául esvén. Mi is mond-
juk: emésztő helyzet biz' cz ; melly lassan őrli egyház-
szerkezetöket. A' lelkészi rend és a' nép közt a' tisz-
telet' kapcsa megtöretett ; az első lett engedelmeske-
dővé, a' másik pedig uralkodóvá az egyház' körében ; 
a' dolgok' természete megváltozott : a' hivek állottak az 
egyház' élére, tanítóik helyett, és ezek alátolatnak, csupán 

csak türetnek Ki keresne illy helyezetekben náluk 
szilárd egyház-jogot, és fenyitéki rendszert? Kitalálna 
tekintélyt a' hittanitásban ? A' hitszónok csak hideg or-
ganuma, közönsége' akaratjának ; de nem tanitó, nem 
hitőrző; és hívei : ,quos non posuit Spiritus Sanctus 
regere Ecclesiam üe i , ' játszák a' főszerepet. Enge-
delmeskedés helyett hatalmaskodás, rendszeres kor-
mányzat helyett elnyomatás, egység helyett vélemény-
zavar van itt; és sehol ép kormányzatnak nyomait 
nem látjuk. ,IIa a' világ még sokáig tartand', igy szól 
Luther , sejdítvén uj alkotmányának kitörendő beteg-
ségét , ,oda megy a' dolog, hogy a' világi fejedelmek, 
's mágnások akarandnak papokká lenni ; ' s akkor a' fa-
lu' szája a' községekben, tanácsnokok a városokban, 
nemesek jószágaikban, a' lelkészeket és szónokokat ja -

• 5 ) ,Protestáns lap.' 1 8 4 3 . 1 2 4 . 1. 
• 6 j ,Prot. lap.' 1 8 4 2 . 1 5 . 1. 

vitani, nekik hatóságilag parancsolni, sőt előírni me-
részlendik: ekként szónoklandasz, igy fogsz taníta-
ni.' *7) És igy Luther panaszkodik! Ki, 1 5 2 5 - b e n , 
szász választó-fejedelem Jánosnak az egyház-kerületeket, 
egyházi tekintély' hatalmával (canonica visitatio) láto-
gathatni, és superintendenseket nevezhetni adott jogot; 
mint kik fölvigyázva a' többi hitszónokokra, a' fejede-
lem'parancsát teljesítsék... És ha a'reformátornak jóslói 
szavairól szemeinket az összes protestantismus' helyze-
tére vetjük, meg kell vallanunk, miszerint az betelje-
sedett. E ' b a j orvosolhatatlanná lett, 's papi rendjök'le-
igáztatásával az jelentéktelenné is vált az egyházi élet' 
ébresztésére. Ennek jelei máris mutatkoznak honunk-
ban. Mi az olly hévvel fölkarolt unió' eszméjét is, a ' 
világiak' túlnyomó befolyásából keletkezettnek tartjuk, 
melly az ország' legnagyobb részében, a' hitszónokok" 
sympathiáját nem bírja. Mert észrevették a'lelkeseb-
bek, hogy itt a' két egyháznak heterogeneitását beta-
karó unio-lepel készül az indifferentismus' segítségével; 
hogy lényeges összeolvadásról szó sem lehet: mert 
egyik is, másik is, meggyőződése' sanctuariumába nyúlni 
nem hágy ; és dogmáit, ha nem hiszi is, legalább őrzi; 
hogy itt meg kellene feledkezniük ama' gyűlölség- és 
átkokról, mellyeket egymás ellen a' reformatio' kori-
phaeusai szórtak....*8) Külső alakba pedig egyforma-
ságot önteni, a' nélkül, hogy a' belsővel összhang-

*7) ,Prot. lap.' Ugyanott. 5. I. 
# s ) Egy pár idézetet hozunk itt föl, hogy lássuk, milly 

gyűlölettel szóltak a' jelenleg egyesítendő egyházak' 
fejei, egymás felől. Zwingli ezeket irja Lutherről: 
miután megemlítette, hogy az ördög teljes erejéből 
hatalmába akarja ez embert keritni ; s hogy minden 
munkái ennek sugallata , folytatja : „ Es ist übrigens 
keine seltene Erscheinung, dass Luther auf einem 
Blatte etwas sagt, was er auf einem andern wider-
spricht Luther ist ein Betrüger, der das heilige 
Wort bald so, bald anders umstaltet." (Zwingli. Ant-
wort auf Luther's Confess. 3 8 2 — 4 5 4 . 1.) Calvin 
pedig ezeket jegyzi meg: „Wahrhaftig Luther ist 
sehr lasterhaft. Wollte Gott, er hätte sich Mühe ge-
geben, die von allen Seiten in ihm kochende Un-
mässigkeit zu bezähmen." (Conf. Schlüsselb. Calv. 
Theol. II. Buch. fol. 1 2 6 . 1.) Illy jellemzés nem túl-
zás arra nézve, ki magáról Leitzken papnak ezeket 
irá: „imádkozzál érttem ; mert naponta rosszabb és 
nyomorultabb vagyok, 's minden nap közelébb hoz 
a' pokolhoz." (De Wette. I. B. 6 4 . 1.) Luther pe-
digZwingliről ezeket irá a' strassburgiaknak : „Zwingl i 
wolie ihm seinen Ruhm rauben. Kann man aber 
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zásban legyen, nevetséges szándék, illy komoly, és 
lélekbe vágó dolognál. Még tisztán emlékezhetik az 
olvasó közönség, hogy ez unio-inditvány, miként 
eredetileg világitól került ki, ugy tárgyaltatása alatt 
is a' világiak' soraiban lelt legtöbb sympathiát ; mig az 
itt-ott kedvező egyházkerületi nyilatkozatok, hol szinte 
csak a' világiak birnak több helyütt tulnyomósággal, 
,ibis redibis non'-féle mondolatokban voltak szerkeszt-
ve. Egy politicai hirlap-szerkesztőt, egy volt megyei 
követet, táblabirákat, 'stb. szemléltünk előharczosokul 
a' hitpontokba vágó kérdéseknél ; és a' protestáns pap-
ságból? egy-kettőn kivül, a' szine mind ellene van. A' 
komolyan eszmélők jó-hamar tisztába jöttek ez ügy-
gyei, és észrevették, miszerint lényegesekben egye-
sülést nem lehet várni ; külsőben pedig nincs ok, miért 
egyesülnének. Igy gondolkodott a' .Protestáns lap'-nak 
egyik szerkesztője is; pedig e' lap'megindítása is épen 
e' czél' előkészítésének tekintetéből történt, összeháza-
sittatván benne a' két protestáns confessio. Iszonyú kö-
zönyösség fekszik ez eszmében : a' protestáns, két ágra 
szakadt vallás-pártokat, külsőleg legalább, egyesíteni 
akarni. Ez indififerentismus buktatta meg Poroszhonban 
is, bárha királyi 's ministerialis, tehát ismét világi agi-
tatio által, megindított uniót. De miként is lehessen, 
főleg az ,evangelica' confessionak, az uniót, megfeled-
kezve csak a' honunkban tartott zsinati végzéseiről és 
határozataitól is, más hitfelekezetek' irányában indítvá-
nyozni? Valljon az 1 7 0 7 - b e n , Rozenbergben tartott 
zsinaton, az .evangelicus' hitágazatok' tisztasága fölött 
olly erélyesen őrködött egyház, elfeleiite-e már ama' 
szavakat, amaz anathemát, mellyet szórt a' máshit-
felekezetekre ? „Tota nostra Synodus Sacra Rosenber-
gensis, libros Symbolicos.... approbat, omnesque hae-
reses et Sectas ibi damnatas damnat, et ex ecclesiis 
evangelicis in Hungaria proscribit; cumprimis vero et 
in specie pietismum cum omnibus paribus ejus." Le-
hel, hogy illy zsinati határozat, az arany szabadságu, 
és észvallással dicsekedő prot. egyház' kebelében, ko-

schweigen, wahrend solche Menschen unser Anse-
hen angreifen? Da gibt es keinen Mittelweg; entwe-
der müssen sie, oder er Diener des Satans sein !" 
Továbbá Luthernek kedves mulatsága vala, Zwingli 
hiveit, belőlről kívülről, alulról felülről, elől-hátul az 
ördögre akasztani ; 's illy barátságtalan, szőrellenes 
simogatás, most mind az unió' palástja alá férne ? Annyi 
epe-tajjtékot egy csésze befogadna ? (,Geschichte 
der Refor. und Revol. Frankreich. I. Band. Augsburg, 
1843 . ' 1 2 — 1 9 . l.) 

runkban,a' kivihetlenségek' sorába tartozik; ezt mi is hisz-
szük, és pedig azért, mivel a' világiak nem engednék 
meg ; ismét más okból azér t , mert württembergi szá-
mos pietistákat és tekintélyes neveket, s egy nagy 
pártfogást kellene vele ellökniek. De más részről, hova 
lenne az „intus a Deo solo doctus" liberális elv' alkal-
mazhatósága? Hova lenne a' jog: szabadon magyaráz-
hatni a' szent-irást; ha illy zsinati damnatiók helyt ta-
lálnának? Miért is ezt mi csak múmia gyanánt idéztük föl, 
mennyiben a' következetlenségek annál világosabban 
kitűnjenek az unió' eszméje, 's a' rozenbergi zsinat' 
végzései közt. Pedig mindkettő,evangelicus' téren haj-
tott föl... A' leglényegesebb egyházi kérdéseknél meg-
gyengitve látjuk tehát a' protestáns papság' befolyását ; 
tanítói hatalmának csak csekély körét birja, biró- 's 
kormányzói tekintélye a' világiak' kezeiben ; állása a' 
nép' ingatag kegyelmén alapul ; 's a' hol a' status' ke-
zeibe került, mintha oroszlányi erővel tartanák leköt-
ve szabadságát; hol pedig világi híveinek befolyása alatt 
él, ott aprócska kényurak'hatalmaskodásai alatt nyög. És 
mégis ezt szabadságnak hívják?.... Biztos törvény-, 
rend- és alkotmány nélkül forog a' protestáns egyház' 
gépezete, a' legnagyobb dissonantiák közt. 

Daczára mégis mindazon demokraticus iránynak, 
mellyel lerombolták az egyházban a' püspöki, főpász-
tori tekintélyt, sok helyütt visszatérni látjuk őket ismét, 
legalább e' n e v e z e t e k h e z ; 's mig kezdetben a' 
,superintendens' czim mellett olly erősen vivtak, most 
a' tilalom' daczára, mint honunkban, a' ,püspöki' czi-
met sürgetik 's követelik. Mi nekünk ellene kifogásunk, 
ha e' czim tetszik, nincs ; benne csak egy nyilt, kárhoz-
tató Ítéletet olvasunk, mellyet a' protestantismus, Ön-
tudatlanul, a' köz-egyháztóli elszakadás miatt, maga fö-
lött ejt. Comicus dolog, püspököt, püspöknét, s püs-
pöki urfiakat látni, a' keresztény egyházban, a száza-
doknak olly nagy sora után, illyesmihez nem szokott szem-
nek ; 's midőn az angol episcopalis egyház Jerusalem-
be egy protestáns püspököt küldött, és széket alapí-
tott, és az ott megjelent, nevetésre fakadt a' nép : , 0 ! 
Santa Maria! una Vescova!' ,Óh boldogs. szűz! egy 
püspökné!' kiáltván föl... A' görög egyház, melly pap-
jainak a' házasságban élést nem tiltotta el, 's valamint az 
egyesült, ugy a' nem-egyesült egyházban jelenleg is 
föntartja, püspökeit mégis nőtelen állapotban, mint az 
apostolokat, — kik midőn ezekké lőnek, elhagyták nejei-
k e t , — szereti látni. De nem egyforma az izlés; és mi-
nekünk ez ellen sincs kifogásunk, ha az a' protestáns 
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egyház' emelésére czélszeriinek találtatik. Hanem mi-
ként lehet, hogy mindazon kikiáltott és egyszerűsített, 
kezdetben minden egyházi cliszt és méltóságokat önké-
nyesen lerakott, egyház' papjai, most a' katholica egy-
ház' diszjelei után, rangfokozat- és nevezeteit sürget-
ve, sovárogván, a' reformatio' kiindulási elvével illy ki-
áltó ellentétbe jönnek ?... De ez sem a' mi gondunk ; 
ók fejtsék meg az ellenkezéseket, felekezetök' ellen-
téteit és következetlenségeit. Talán magyar honunkban, 
ha, mint Angliában, a' trónról jön az impulsus a' refor-
matióra, szinte episcopalissá vált volna a' protestáns 
egyház ? Bizonyost nem állithatunk ; de hogy Alvinczy 
Péternek, Bethlen Gábor' udvari papjának, esztergomi 
érsekké kedve volt egykor lenni, (valóban nem rossz 
izlés) Fessier irja. A' magyar alkotmány' ellenére, a' 
zólyomi országgyűlésen, a'lázadók által, magyar király-
lyá kiáltatik ki Bethlen Gábor; a' szent korona hatal-
mában vala, a' királyi diszjelekkel : csak egy esztergomi 
érsek hibázott, ki azt fejére tegye. Hanem az ágostai 
's helvecziai dissidenseknek Friedrichben, kit tizenkét 
calvinista prédikátor, Prágában törvénytelenül cseh ki-
rálynak koronázott, példa állott szemeik előtt, mellyet 
követni lehetett. 'S miután Alvinczy erősen sürgette 
volna, és lélekismeretbeli dolognak állitá, hogy, az ettől 
vonakodó, fejedelem megkoronáztassék, feleié Bethlen: 
,,a' te agyvelőd kiszáradt a tyám; hanem mégis nem 
bánom, ha meg is történik: de ki fog megkoronázni?" 
,Itt vagyok én készen, minden intéseidre, szólott Al-
vinczy ; ,a' mit parancsolni fogsz, az szent lesz előttem.' 
Fölkaczagott erre Bethlen, és mondá: „Nem vagy te 
esztergomi érsek ; pedig kizárólag ennek van egyedül joga 
magyar királyokat koronázni'! Mire Alvinczy : .Fölséges 
király ! nevezzen ki esztergomi érsekké, 's azzá leszek; 
és az akadály el van háritva"! „De püspököket kine-
vezni, ez már egy m e g k o r o n á z o t t k i r á l y ' hatalom-
körébe tartozik, kik közül én még egyet sem neveztem 
ki," szóla Bethlen, „und du Schuster, wolle nicht über dei-
nen Leisten weise seyn ;" mi annyit tesz : „sutor non 
ultra crepidam"!*a) De az illy vágyakat sem kárhoztatjuk; 
mert sz. Pál' szavait tarthatta szemei előtt : ,qui Epi-
scopatum desiderat, bonum opus desiderat ;' hanem hogy 
elfeledék, miszerint nem a' czim-, és e' hivatal' jöve-
delmeiben, hanem annak isteni akarat szerint kijelelt 

jogkörében áll annak lényege, annak fönsége, dísze és 
kedveitető 's nehéz oldala, hogy ezt elfeledék, hogy 

•9) Fessier, Geschichte. VIII. köt. 5 4 7 — 4 8 . 1. 

ezt nem keresék, föl nem fogták : ezt azon egyháznak, melly 
a' sz.-irást egyedüli zsinórmértékéül fogadta, 's melly-
ben mindezeket olvashatnák és megtanulhatnák, —- nem 
engedhetjük meg. (Ján. 1 8 . Mát. 2 0 . Luk. 2 3 . Apóst, 
cs. 4 . Mát. 2 8 . Ján. 2 0 . Tit. 1. Zsid. 1 3 , 1 7 . 
Mát. 18 . ' s tb . ) A' szent-irás' minden lapjain, a'püspöki 
hatalom'jogkörét, és hivatásának terjedelmét, szabályait, 
fönséges eredetét, tisztán látjuk megírva ; itt van amaz 
oklevél, mellyben kötelességei' mennyi- 's minőségét 
láthatják e' hivatalnak. Hanem a'püspöki nevezet, an-
nak Üdvezitőnk által megrendelt lényeges hivatási köre 
nélkül, üres, értelmetlen szó ; 's béltartalma a' protes-
táns egyháznak elveivel egybeférhetlen. Csak hüvelyét, 
nevét veheti föl egyházuk; de ha lényegét akarja birni, 
ugy le kell mondaniok egyházuk'elveiről, és a' katho-
licismusnak hódolni ; hol egyedül találandnak, a 'sz.- irás-
és hagyományoknak megfelelő, hatalmában teljeskörü 
püspökséget. De itt ismét miként maradhatna meg a' pro-
testáns egyháznak vitatkozási szabadsága, a' hitpontok 
körül : melly egész életét egy szünetlen megujuló 's tartó 
csatában meriti ki: mi a' krisztusi episcopatussal meg 
nem fér? Miként hajolna meg az önbelálásnak büszke 
elve, a' püspöki tekintély előtt ? Avagy megtürne-e maga 
fölött a' protestáns világi rend, egy teljes értelembeni 
püspöki kart; mellynek Ítéletét, a' hitpontok'körében, visz-
szautasithatlanul elfogadnia kellene? Nem; e' dolgok 
össze pem férnek ; a' püspöki jogkör, és a' protestan-
tismus, egymást összezúzzák,egybeférhetlenek; és ha bi-
randna is e'névvel, csak árnyéka 'shüvelye lesz a' dolog-
nak. A' millyen a' presbyteriuma, ollyan az episcopa^ 
tusa is ; . . . a' világi befolyás és hatalom' ujjai közt el-
morzsolódott. Perger János. 

B o r r o m e i s z e n t K á r o l y , 
mint apostoli betegápoló, a' dulongó dögmirigy' idején. 

(Folyt.) 
Szent-Mihály' havában a' dögmirigy naponkint növe-

kedvén, a' szent bibornok, kinek mindenek fölött szivén fe-
küdt szerencsétlen híveinek lelki üdve, magához hivatá a' 
lelkipásztorokat és segédeiket, 's apostoli szavakkal serken-
té őket, szent hivatásuk' kötelességeinek hü és pontos tel-
jesítésére. Leginkább ugyanazon óvószerek' nyugott ke-
délylyeli használását kötötte szívökre, mellyekkel ő maga 
is, orvosi rendeletből élt, a' ragály ellen. Ne higyjék, ezek 
valának végszavai, hogy a' falak közötti henye é let , a' 
szabadbani munkásságnál biztosabb óvószer, a' ragály ellen: 
hiszen jól látják, hogy a' kórházakban fáradozó áldozópa-
pok nem igen halnak ; 's ha mindjárt meg kellene is halni-
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ok, nincs, nincs szebb és dicsőbb halál, mint a' szent hi-
vatás kötelességeinek hü és pontos teljesítésében meghal-
ni ! Ő, ugy mond, részéről, midőn kevés nap előtt Jeromos 
minorita-atyát, illy szép halállal oldalánál kimúlni szemlélte, 
inkább megirigylé, mint sajnálá kimúlását. Elbocsáttatásuk 
után, a jezuiták, theatinok, capucinusok és mások'collegiu-
mába ment, kellő rendeleteket tenni; hol egy rövid, szivre-
ható, atyai fölszólitása következtében, mindjárt 3 2 áldozó-
pap ajánlá betegek körüli lelki szolgálatát : kiket ő a' he-
lyek' igényeihez képest el is rendelt. Ha valamelly plébá-
niából serénytelenségről tőnek neki jelentést, ő magament 
a lelkipásztorhoz ; kivel szent ostyarészecskéket vitetvén, 
a' szentség-kíséret szine alatt vele ment, hogy ekkép a' ré-
mítő veszély' idején, dicső példája által, a' félénk kedélyü-
nket is fölbátorítsa. 

Egyébiránt, mivel azok, kiknek a' ragályosokhoz hi-
vatalból kellett közelíteni, mindig a ragály' gyanújában 
voltak, azt rendelé, hogy minden áldozópap, betegápoló, 
orvos és sirásó, vesszőcskét hordjon kezében, azzal máso-
kat a közelítéstől eltiltandó. 0 maga is a' városon belől és 
kivül, hasonló vesszőcskét vitetett maga előtt;'s palotájában 
is csak zárt rostélyon át beszélgetett, a' vele szólni akarók-
kal, hogy tőle senkise ragályosodjék meg. — Szent-Mihály' 
havának vége felé, bátor a' város nagy mértékben el volt 
néptelenitve, roppant embertömeg csoportozott össze az 
érseki fénylak előtt ; kiknek zúgása annál föltetszőbb volt, 
minthogy az utszák puszták valának, 's az előbbi élénksé-
get borzasztó csend váltá föl. Gsoportozásuk' okát kérdez-
tetvén tőlök a' szent bibornok, azt nyerte feleletül, hogy 
az éhhalál' félelme csőditette őket össze ; mert többnyire 
a' megfutamodott uraságok' hátrahagyott szolgái, kereset nél-
küli kézművesek, és segedelem nélküli koldusok valának. 
Hogy e nyugtalan szűkölködők' élelmezése iránt rendele-
teket tehessen, koruk- és erejekről kivánt értesülni. Á ma-
gukat fiatalabbak- és erősebbeknek valló kétszázat örökül ál-
littatá; kiknek kötelességül tétetett, a' várost, bizonyos idő-
szakban, éjjel és nappal megkerülni, 's a' látottakat és hal-
lottakat a' kerületek' elöljáróinak, annak idejében hirül vin-
ni. Az erőtlenebb- és öregebbek számára pedig, kik, szám 
szerint három százan valának, a városon kivül, a' Romába 
vezető uton egy házat, melly I. Ferencznek, a' helvetákon 
itt vett győzedelméről diadalháznak neveztetik, haladékta-
lanul megujittatott; és itt, 1577-dik évi, Boldogasszony' 
havának 2 0 dikáig, ápolta őket. Fölügyelőkül két capuci-
nus atyát és egy világi tisztviselőt rendelt, kik ama' kicsa-
pongásokat,mellyek az illy alacsony miveltségi fokon álló nép-
nél épen nem ritkák, jókor megakadályoznák. Mivel pedig 
7 0 éves aggastyánok is találtattak köztük, kik szomorúan 
néztek a' közelgő télnek elébe, minden készen lévő téli 
ruháját oda viteté nekik ; későbben maga is elmenvén hoz-
zájok, őket fával ellátandó. 

Aymonte, spanyol királyi kormányzó, a' szent bibor-
nok levelére, mellyben a' szükség sürgette visszatérésre 
és pénzszerzésre kéri őt , Mindszent' havának elején Maj-
landba visszatérvén, a gazdagabbak azonnal összeirattak, 

's adakozás' fejében pénzből és más szükségesekből bizo-
nyos mennyiség vettetett ki mindenkire. Valamint csaknem 
mindenkor, ugy ezen alkalommal is, az emberek' hálátlan-
sága és méltánytalansága volt a' jótékonyság' jutalma. Ám-
bátor minden pénzét, aranyát, ezüstjét 's egyéb drágasá-
gait a'szűkölködők'enyhítésére áldozá föl a'szent bibornok; 
ámbátor a'közjóért olly tetemes adóssággal terhelte magát, 
mellynek letisztázása haláláig tartott: mégis, a' tanácsko-
záskor, a' tanácsnokok' egyikétől az is inditványoztatott, 
hogy ez' esetben a' bibornokra is vettessék ki bizonyos 
mennyiség. Min azonban a' nemesebb gondolkozású kor-
mányzó megbosszonkodván, s a' szent bibornok' nagylel-
kűségét mindenkinek például ajánlván, a' hálátlan indítvá-
nyozót megszégyenítette. 

A' tanácskozás eredménydus vala ; mert a' ragályosi-
tottaknak nem lévén már helyök, a' város' falain kívül, min-
den főkapu' irányában, egy-egy, 2 7 5 holdnyi térségen, 
szalmából 3 , 1 5 8 , fából p e d i g 6 0 6 viskó építtetett, mely-
lyekben, az áldozópapokat, orvosokat, betegápolókat és sír-
ásókat kivéve, 6 0 0 0 beteg fért el. Ezek' létesülése után 
elhatároztatott, hogy egy ember se merjen kimenni házá-
ból. Minden családnak el kelle magát látni egy-egy kötéllel, 
azzal a' házhoz hozandó mindennapi táplálékot magának föl-
vonandó. A' lelkek' számának összeírásából kiviláglék, hogy 
illy módon naponkint 7 0 , 0 0 0 - e n ápoltattak. E' tetemes 
költségek fedezését nem győzvén a város, más szomszéd 
szabad- és mezővárosok is fölhivattak a' segélynyújtásra; 
mellyek közt Casali városa magát leginkább kitüntette. Mind-
szent' havának 29-dikén már minden ház be vala zárva, 
(a' nőnem és gyermekek, minthogy az is, ezek is vigyáz-
talanok szoktak lenni, már azelőtt sem bocsáttattak ki az 
utszákra) 's a' betegápolás a'rossz' ekképeni kiirthatásának 
reményével, rneg is kezdetett. És e' remény nem is csalt; 
mert Szent-András havában már csak 5 0 — 6 0 - a n haltak 
meg naponkint, holott Szent-Mihály és Mindszent' havában 
százankint ragadtatának el szinte naponkint. 

Mielőtt a'kormányzónak ezen, a' házak bezárását tartat 
mazó rendszabálya életbe léptetett volna, a szent bibornok, 
bizonyos napokon köz-bünbánatot rendelt, hogy a majlandiak 
Istennel kibékülve, 's az angyalok' eledelével megerősíttet-
ve, a' magány' borzasztó csendjére, 's ha a rémitő dög-
mirigy még sokáig tartana, a halálra is elkészülhessenek. 
Végre még azt is rendelé, hogy három napon, általa szabá-
lyozandó és vezetendő, bűnbánati járdalatok tartassanak. A' 
rendőrségtől, e tárgyban amaz ellenvetés tétetett, hogy az 
embereknek illy összegyűlése a' rosszat nem csak ki nem 
irtandja, hanem inkább nevelendi és gyorsabban elterjesz-
tendi. Azonban a' szent bibornok tekintélye, az e tárgy 
iránt megkérdezett orvosok' kedvező nyilatkozata, 's a' vét-
kes életmód' büntetéseül nézett dögmirigy, eme' rendelet 
elfogadására birták a' majlandiakat. Szent-Mihály' havának 
12-dikén, melly épen szerdára esék, a' nagy templom ha-
rangjai megkondultak, jelül a'gyülekezetre. A' szent bibornok, 
a'világi és szezretes papság' kíséretében, mezítláb, és nyakán, 
mint valamelly gonosztevő, kötéllel körülövezve, jelent meg; 
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's a' hamvazó-szerdán tartatni szokott szertartás' megújítá-
sával nyitá meg a' bűnbánati ünnepet. A' hamuszentelés 
Ó6 homlokhamvazás megrázólag hatotta'kedélyekre.Azután 
a város' fó'piaczain keresztül, sz. Ambrus templomába vo-
nult a' menet, hol a' jámbor főpásztor fölment a' szószék-
re, és szónokia; Jeremiás' eme' szavainak: ,Miért, hogy 
az előbb olly népes város jelenleg illy puszta?' Jeremiás 
eme' szavainak alkalmazásával, mondom, mély megillető-
dését nyilatkoztatván ki;'saz uralkodni kezdő nagy csend 
gyenge szavát mindenütt hallhatóvá tette. Pénteken, mi-
dőn sz. Lőrincz' templomába vezeté a' menetet, hasonló 
sikerrel szónokia ; a' siránkozók' zokogásai és jajos pana-
szai, számtalanszor félbeszakítván beszédét. Többször hal-
latá ugyan sz. Károly, előbb is pásztori szavát ; de a' püs-
pökök' szokását, miszerint ők a' nagy-oltárnál ülve szóno-
koltak, mindenkor megtartva. Egyedül ez' esetben kelle 
magasb helyről szólania, hogy itt a szokottnál nagyobb gyü-
lekezet megérthesse. És eme' szónoklatmód annyira meg-
tetszék neki, hogy később nem is akart máskép beszélni, 
s Valért, veronai püspököt, testi-lelki barátját is, példájá-
nak követésére intette. 

A' szent bibornok'amaz öröme közé, mellyel a' bűn-
bánat' gyümölcse betölté sz ivét , ürmöt vegyile a' babonás 
hit' ártalmas játéka. A' templom-ajtóknál tudnillik árultak 
bizonyos czédulákat, mellyeken érthetlen, rejtélyes szavak 
és jelek valának nyomva, vagy írva, azon biztosítással, hogy 
az illy czédulát magával hordozó meg nem ragályosittatha-
tik. Szerencsére nem sokára fölfedeztetett a csalás. A sz. 
bibornok, a' babonás hiedelmet kárhoztatván, a' czédulák' 
adás-vevését, szigorú egyházi fenyíték alatt eltiltá. 'S me-
gyéjének azon részében, hol azok létre jöttek, pásztori kör-
levelére csakugyan velők egészen fölhagytak. 

Elmúlván a' bünbánatnapok, a? házak bezárattak ; de 
a' buzgó fó'pásztornak szivén feküdvén az az iránti gon-
doskodás, hogy híveinek kedélyét a' bűnbánói hangulatban 
megtartsa, és őket a' jóban megerősítse, a' város' piaczain 
s nagyobb utszáiban oltárokat, minden ház' ablakaiból lát-

hatókat, emeltetett ; az ezeknél áldozópapok, vagy más jám-
bor keresztény egyének' vezérlete alatt, bizonyos órákban 
tartandó ájtatosságra, körülményekhez illő imákat 's egy-
házi énekeket nyomatott, 's ezek' számtalan példányait hí-
vei közt szétosztatta. Ha az áldozópapok' száma engedé, 
vasár- és ünnepnapokon mindig, köznapokon pedig gyakran 
szolgáltatott szent miséket. Ezen nyilvános ajtatossági gya-
korlatokra mindenkor az anyatemplom' tornyában adatott 
jel ; s olly szép rendben ment minden, hogy a' főpásztor, 
szent érzelmeitől elragadtatva, fölkiáltott: ,Majland egy 
nagy város ! 'S egész Majland egy nagy templom' ! 

Most a' puszta és néptelen útszákon, áldozópapok-, 
ételhordók-, betegápolók-, őrök-, rendőrségi tisztviselők-, 
kik szállást és eledelt mindnyájan az érseki fénylakban kap-
tak, és a szent bibornokon kivül, nem lehetett senkit is 
látni. Hogy pedig az érsek' jótékonysága milly mondhatla-
nui nagy vala, kitetszik ezen egy, szivreható esetből is. 

Egykor meglátogatván a' kórházak- és viskókban sinlődő-
ket, hazamentében, az ugy nevezett idegenek' kórháza mel-
lett ment el ; 's kísérőjének az általa tett kérdésre adott 
feleletéből érté, hogy ez épületben a' lábadozók ápoltat-
nak, kiket, ruháik a' ragály' veszélye miatt, lángoknak adat-
ván prédául, a' közelgő tél szerfölött aggaszt. Mit hallván, 
mihelyt haza érkezék, minden ruháját haladéktalanul oda-
vitette. 'S ki az irgalomnak eme testi cselekedetéből lelki-
leg épülni kivánt, oda sietett, látni, mikép a' csak nem rég 
rongyba burkolt, vagy egészen mesztelen testeket már ér-
seki bibor fedte I Ruháival nem fedezhetvén elegendőleg a' 
szükséget, teremeinek minden szőnyegeit, függönyeit stb. 
leszedette, és ruhákat varrata beló'lök. Az érseki fénylak' 
eme' pusztasága egy szemtanúnak, ki ezt maga irta, sok-
kal jobban tetszett, mint azelőtt minden ékessége. 

Jóllehet a' város' lelkipásztoraitól annyi szolgálatot, 
mennyit maga tett, nem kívánhatott : segélvöket mégis 
méltán igényelhette. A' papi szolgálatok' tekintetében men-
tegetődzéseket nem fogadott el. Parancsa szerint,kötelesek 
valának a lelkészek, minden hét' végén egy írott, az általuk 
és segédeik által halotti szentségekkel ellátott betegek szá-
mát tartalmazó, jelentést benyújtani. A restséget szigorún 
büntette, a' szorgalmat méltányosan jutalmazta. Mi az elsőt 
illeti, legnagyobb figyelmet ébresztett az alleatoi plébános-
nak préposti méltósággal páros lelkipásztori hivatalától lett 
megfosztatása. Mi pedig a másodikat illeti, szent Ráfael, 
Péter, Bahylas és Victor' templomainak plébánosai megra-
gályosultak ; ezek' testi és lelki ápolója a' szent bibornok 
maga lön. Ugyanis azok-, főkép az utolsónak, névszerint Ca-
stoldi Ferencznek, igen szomorú helyezetéről ő maga érte-
sítvén Origoni híres orvost, 's ez késvén : ,csudálkozom', 
üzené neki, ,hogy életével olly sokat, 's kötelességével olly 
keveset gondol.' Az orvos viszont a' fölötti csudálkozását 
nyilvánitá, hogy a' bibornok az ő szerfölötti buzgóságában 
kötelességével olly sokat, és életével olly keveset gondol; s 
hogy egyébiránt ama' nagy kötelességet, miszerint éltök' 
föntartására tartoznak ügyelni, mindkettejek' szivére a'nép' 
java köti. Saját kezével *) áldoztatá 's kené meg ő a' ne-
vezett lelkipásztorokat; 'sCastoldiFerencztől, valimigcsak 
lelkét a' Teremtőnek vissza nem adá, nem távozék el. 

Mintegy ez időtájban juta eszébe a' buzgó fó'pásztor-
nak, hogy hivei közt sokan nincsenek megbérmálva: hivé, 
hogy jelen körülményekben a bérmálás' szentsége hatható-
sabban megeró'sitendi híveinek hitét; 's hivé, hogy ez al-
kalommal a családokkal is jobban megismerkedhetik és körül-
ményeiket pontosabban kikutathatja. Az' okért elhatározá 
magában, előbb a' városban, azután pedig a' kórházakban 

*) ,A' dögmirigy' kezdetekor', ezt írja a' riminii püspöknek, 
,engedelmemböl a' beteg híveknek ezüst kanálkával, a' be-
teg áldozópapoknak pedig patenával nvujták Krisztus' 
szent testét; mit azonban utóbb nem helyeselvén, valamint 
magam, ugy, parancsom szerint az áldozópapok is saját ke-
zükkel láták el a' haldoklókat. A' szent keresztség' régi 
szertartása egészen megmaradt.' 
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és viskókban találkozandó nem-bérmáltakat megbérmálni. n 

Ilogy pedig mindenki elkészülhessen a' bérmálás' szentsé- j 
gének méltó elfogadására, napok és órák tűzettek ki ; és 
kijelentett, hogy, midó'n a' bérmáló főpásztor a' városban 
és városon kivül megjelenendik, minden bérmálandó, szállá-1 
sáriak ajtaja elébe állittassék. A' városban a' bérmálás na-
gyobb veszélyt nem okozott, minthogy az éber rendőrség 
azokat, kiken a ragály' némelly jelenségei mutatkozának, 
a' városból kiutasitá. Mi annál is könnyebben megtörtén-
hetett, mivel az egészségesek, rokonaikat, meghittjeiket és 
jóltevőiket sem tekintve, a' ragályosodottak eltávolítását 
maguk kívánták. A' vérség és barátság' leghőbb szeretete 
is önszeretetté változott ez időben, de a' ragályosodottak 
is, övéiknek rosszat nem kívánván, elkülönözést ohajtottak. 
Azonban a' külvárosban, kórházak- és viskókban, hol meg-
hűlt holt tetemek és haldoklók közt kelle keresni a' bérmá-
landókat, természetesen nagy veszélylyel járt a' bérmálás, 
és a' ragály csaknem elkerülhetlennek látszék. Sesto hely-
ségének kórházában szinte nagynak látszván a' veszély, 
jámbor Moneta Károly kísérőjétől kérdezé, mitévő légyen? 
Ez rémültében nem tudván feleletet adni, a' szent bibor-
nok ekkép lelkesité 's bátoritá magát: ,e' szerencsétlenek 
a' Szentlélek' ösztönzésére óhajtják a' bármálás' szentsé-
gét ; erre nézve kövessük Isten' szavát' ! A' tritioi várban 
alig kent meg egyet a' betegek' szentelt olajával, 's az már-
is halva rogyott lábaihoz. Forneri János, háziainak egyike, 
ki, mint Moneta, gyakorta kísérője volt, irja, hogy akkor a' 
szent bibornok több, mint 1 0 , 0 0 0 bérmáltnak lön ke-
resztatyjává. 

Hasonló alkalmakkor az ujon szülött kisdedeket saját 
karján vitte a' szent bibornok; őket a' szent Celsus' kórhá-
zában tartózkodó szoptatós dajkáknak küldendő. Igy vön ki 
egy élő gyermeket szülőinek hűlt tetemei közül; azt bíbo-
rába burkolván, s jó darabra vivén. Útjában egy fiatal úr-
ral, Martignoni Lajossal, szinte nagy könyörületességü, és 
fáradatlan buzgalmu férfiúval találkozott; ki megértvén tő-
le, hogy gyermeket visz, nem győzte elegendőleg csudálni 
a különben olly komoly bibornoknak ezen emberiségét. 
Még jobban kitüntette nagylelkűségét, midőn egy, az egész 
világtól elhagyatott, vajúdó asszonyra akadt. Esős idő lé-
vén, saját köpönyegét terité le, hogy megszületvén a'gyer-
mekecske, szülője beleburkolhassa; ő pedig térden állva 
imádkozék azalatt a vajúdóért. Rövid idő múlva magához 
hivá ez utóbbi a' szent bibornokot, és átadá neki a' köpö-
nyegébe burkolt ujonszülöttet ; kit az érsek maga vitt há-
zi , keresztelt meg, és adott egy szoptatós dajkának által. 
Még egy más különös eset is adta magát elő. Történt 
ugyanis, hogy egy ragályosodott asszony ragályos gyer-
mecskét szült. A szent bibornok megkeresztelé ; de sem 
a' szoptatós dajkák nem akarák gondját viselni , sem any-

jának emlői tápot nem adhatának neki ; mire a'szent bibor-
nok rendelé, hogy kecsketejen neveltessék föl. Ez meg is 
történt, még pedig olly sikerrel, hogy a' leánygvermecske 
szerencsésen fölnevelkedvén, Majlandban elég nevezetes 
Nava Lajosnak, az Ur' szent oltáránál esküdött örök szere-
tet- és hűséget. (Vége köv.) p. F. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

O l a s z h o n . 

Ö szentsége oct. 4-dikén, a' quirinali palotában tar-
tott titkos consistorium' alkalmával, több, spanyolországi ér-
sek- és püspökszékeket betöltvén, a' münsteri káptalan' vá-
lasztását is megerősítette; e' székre, a' Droste-Vischering 
Max.-Gáspár' elhunyta által megüresültre Müller János-
György, eddig trieri segéd- és thaumaci czimz. püspököt 
nevezvén ki. Mi e' consistoriumot mindennél emlékeze-
tesbbé teszi, az Valerga József urnák jerusalemi lat. szert, 
patriarchává lett kineveztetése. 0 szentsége tudnillik, pápai 
székre léptének első napjaitól fogva, legnagyobb gondot for-
dítván a' keleti kath. népek' sorsának javítására, hogy a' 
sz. földön élő rom. katholicusoknak annál nagyobb biztos-
ságot és oltalmat szerezzen, a' patriarcliai széket, mellyre 
nagy időtől fogva csak czimzetes főpásztorok neveztettek 
ki, valóban és tettleg betölteni elhatározta : („Nos certe," 
mond ő szentsége, „de illa Dominici gregis parte vel ma-
xime solliciti, ac summa erga ipsas regiones pietate affect i, 
vel ab ipso Nostri Pontificatus exordio nihil antiquius ha-
buimus, quam ut Latini ritus Patriarcha Hierosolymae ite-
rum in sua sede posset consistere;") a' török kormány' 
részéről e' föltételének netalán gátlólag elébegörditendő aka-
dályokat előlegesen elhárítván. Igy lön, hogy az előbbi czi m-
zetes patriarcha, a' romai sz. szék praelatusa, Foscolo Pál 
Ágoston, lemondva cziméről, Valerga József, „qui singu-
lari integritate, pietate, doctrina, prudentia ac rerum ge-
rendarum dexteritate spectatus, et huic Petri Cathedrae ex 
animo addictus ac Missionarii munere in Syria, Mesopota-
mia et Perside egregie perfunctus, gravia rei catholicae ne-
gotia sibi commissa sedulo scienterque conficienda curavit" 
(mikép őt maga az egyház' feje dicsérve jellemzi), a'patri-
archal méltóságban utódává lett. E kinevezést ennél fogva 
ugy lehet, és kell tekinteni, mint a' jerusalemi patriarcha-
ság' visszaállítását; mi a' sz. föld iránt („ubi quilibetChri-
stianus habitans ad Evangelii cognoscendam virtutem non 
solum paginarum eloquiis, sed ipsorum locorum test inoniis 
eruditur") átalánosan támadt részvét, 's a' különféle bitfe-
lekezetek' vetélkedő törekedései mellett, nagy fontosságú-
vá fog válhatni. (A. Z.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM : A' jó-cselekedetek. Vezerle Gáspár. — Nyilt 
levél. IV. — Borromei szent Károly, mint apostoli be-
tegápoló , a dulongó dögmirigy' idején. (Vége.) P. F. 
Egyházi tudósítások. — Hirfuzér. 

A' j ó - c s e l e k e d e t e k . 
Minden dolgot, még a' legszentebbet is két szem-

pontból lehet fölfogni, és szokta előtüntetni az okos-
kodni szerető, de az okosságot gyakran el is vétő em-
beri elme ; vagy tudnillik valódi, helyes és jó állásában, 
vagy pedig elferdítve, rémes torzképben. Az első eset-
ben a' helyes megfontolás és józan meggyőződés, a' 
másikban az elhamarkodott, fölületes visgálódás, vagy 
épen rossz akarat, szülik az ítéletet. így áll pedig ez, 
nem csak a' közönyös dolgokra, de a' legszentebb 
igazságokra nézve is.... Mi lehet ugyanis dicsőbb és 
szentebb foglalkozás, egy örök jóllétre teremtett földi 
eszes lénynek, mint olly dolgok körül visgálódni, mely-
lyek valamint neméhez legillőbbek, ugy örökös jóllété-
nek eszközlésére is legczélirányosabbak ; minők a' j ó -
c s e l e k e d e t e k n e k több rendű, magasztos nemei: 
mellyeknek helyes és tiszta folfogásu gyakorlata, az el 
nem fajult emberiségnek csak díszére válhatik? Illyenek 
pedig, az ugy nevezett, ,keresztényi jó-cselekedetek', I 
mellyeket szent hitünk' isteni kezdője, 's végzője Krisz-
tus Jézus, olly hathatósan ajánlott, önpéldájával szen-
tesitett , és gyakorlatukat övéinek, parancsolattal is 
szívökre kötötte. 'S mégis, mindezek' daczára, találtat-
nak ollyanok, kik noha azzal dicsekesznek, hogy Jézus' 
tanításiból meritik és hirdetik a'vallási legtisztább igaz-
ságokat, a' jó-cselekedeteket kárhoztatva, a' megiga-< 
zulás' eszközeinek lenni, nem csak nem hiszik, de vét-
kes, és igen tilos foglalkozásoknak is hirdetik. — Igy 
a' ,Protestáns egyházi és iskolai lap', ez évi september-
hó' 26-dikán kelt, 39-d ik számában, t. Válka János 
ur, ,A' jó cselekedetek kárhozata, vagy a' megigazu-
lás' czimet viselő czikkében, a' kereszténység' nagyobb 

MÁSODIK FÉLÉV. 

részétől gyakoroltatni szokott jó-cselekedeteket meg-
rója, azokat, mint Jézus' szellemével ellenkezőket, és 
általa tiltottakat kárhoztatja, 's azok'gyakorlásától min-
denkit visszatartóztatni óhajt; mint mellyek,nem Jézus 
tanítása szerinti, nem is az Isten' látására, azaz : örök 
életre vezető nemes és tiszta erkölcsök', hanem csak 
„bizonyos vallásos eljárások, mellyek, a' népek' é r -
telme szerint, a' megharagudott Istent megengesztelni, 
és a' bűnös embert bűneitől megtisztítani képesek." 
Illyenekül jeleli ki nevezetesen az áldozatokat, bucsu-
járásokat, böjtöt, hosszú ima-mondásokat és alamisna-
osztogatásokat. — Legyen tehát szabad nekem is, a' 
kiemelt jó-cselekedeteknek, mint a' megigazulás' esz-
közeinek hathatósságát és szükségét röviden érintni.*) 

*) Mi pedig közöljük az egészet, mint ujabb bizonysá-
gát amäz iszonyú ellentétnek, melly van, egy részről 
ugyan a' ,Prot. lap'-ban nyilatkozó antichristianismus 
és irrationabilitas, vakmerő tagadás és megfontolatlan 
ellenmondási viszketeg, a' kinyilatkoztatás iránti al-
jas tiszteletlenség és botrányos beszédesség, —- más 
részről pedig az isteni kijelentést, az ó- és uj-szövet-
ségben egyaránt mélyen tisztelő, alázatos hit, a' lel-
kieket 's örök Udvet illetőkben komoly megfontolás-
sal eljáró, s minden szavait latra vető keresztényi 
bölcseség közt,melly a valódi katholicus irót, a papot 
és keresztényt jellemzi. Ámbátor amaz előbbi nemüek-
ből,a' ,Prot. lap'hasábjairól tnáris annyi volt, részint ta-
nulságos óvásul, s az idő-jelekrei komoly figyelmezteté-
sül, részint az áltanitók' érdemlett megczáfolásaul közöl-
ve, hogy mi cseppet sem csudálkozhatunk" azon undor 
fölött, mellyel, még többek' fölhozása ellen, t. olvasó-
közönségünk, több részről kezd tiltakozni, s mellynek 
kifejezéseül tekintendő az alább közlött nyilt-levél is. 
Ha valahol, bizonyosan a' .Prot, lap'-ra nézve bizo-
nyult be igaznak, a' szerecsen-mosás haszontalansága; 
s az erre vonatkozó meséből kihúzott tanulságot 

hasznunkra fordítni, okosság.„Qui nocet, noceat ad 
hue, et qui in sordibus es t , sordescat adhuc." (Sz. 
.Ián. titk. jel. 2 2 , 11 . ) Végre is elérkezik mindennek 
a' maga ideje. S a' prot. lapi trágárságokat is el fogja 
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I. Á l d o z a t o k . 
Az egy, igaz Isten' dicsőítésére és felségének 

megismertetésére rendezett áldozatok, mellyekhez a' 
tiszta sziv' hálatelt és buzgó érzelmei csatolvák, az 
emberi-nem' bölcsőjétől kezdve mindenkor kedvesek 
valának az Ur' szent szine előtt. Ugyanazért már a' két 
első-szülött ember is, a' természet' törvényétől ösztö-
nöztetve szintúgy, mint kétségtelen isteni utmutatás' 
nyomán, áldozat' bemutatásával kivánta hálaadóját Te-
remtőjének lefizetni. Később az erkölcsi romlottság-, a' 
természet' törvényeinek lábbal tiprása- és a'hálaáldo-
zatok' naponkinti fogyatkozásának következtében, vilá-
gos és kötelező törvényre is lön szükség, melly az Ur' 
népét áldozat-tételre késztesse, örök boldogságának hat-
hatós eszközlése végett. — És ime a' seregek' Ura, 
Istene, Mózsest, a'szive szerinti népvezért választá ki 
eszközül, hogy élesztené föl Izrael' fiaiban az áldoza-
tok iránt meglankadt buzgóságot, 's hirdetné ki az ál-
dozatokat tárgyazó isteni parancsokat. Azért jól mond-
ja V. J. ur, hogy: az áldozatok „Mózses' könyveiben 
fő szerepet játszanak ; egész szakaszokban leiratvák : 
rendeltetésűk fentebbi, t. i. Isten'haragjának lecsillapí-
tása, 's kegyelmének megszerzése." Jól mondja, hogy: 
„áldoztak az egyesek, 's lecsillapult az Isten' haragja.. . 
ha az egész nemzet vétkezett, az is áldozott; 'sIsten' 
haragja megengeszteltetett." Ha pedig igy, miképen ál-
lithatja mégis V. J. u r , hogy: „az áldozatok által a' 
vétkek 's gonoszságok szabadalmazva voltak, valamint 
az egyeseknél, ugy az egész nemzetnél" is? — Le-
gyen szabad itt azt kérdeznem Y. J. úrtól, valljon kár-
hoztatja , vagy kárhoztathatja-e igazságban, a' tiszta 
sziv' oltáráról, az egekig fölható buzgó imádság' áldoza-

egykor, ha nem is a' mi gyenge szózatunk, bizonyosan 
egy hatalmasabb erő onnan fölülről, némítani, melly 
a' kinyilatkoztatott igazságok elleni mégolly nagy ká-
romlásokat is feledékenységbe mérité.... Ez azonban 
hennünket még sem birhat arra, hogy mindenre hall-
gassunk, mi a' ,Prot. lap'-ban a' ker. hitelvek és ta-
nítások' sérelmével fölhozatik ; mert méginkább föl-
bátoritni a' vakmerő piszkolódókat, hallgatásunkkal, 
nem akarjuk. Azért a' nyilt-levél' t. Írójának szavait 
egyedül csak hasznos emlékeztetésül nézzük, 's kí-
vánjuk t. olvasóink által is vétetni, hogy m i n d e n 
ferdeséget és hamis állítást, mellyet a' ,Prot. lap' tar-
talmaz , megczáfoltatni ne kívánjunk : mint mire a' 
nevezett lap nem méltó ; hanem a' benne foglaltak-
nak időnkinti 's egyes érintésével is elégedjünk meg. 

Szerk. 

tát, mellyet ő, vagy akárki más, kedves illatú áldoza-
tul mutat be a' Mindenhatónak, a' bünösökkeli kien-
gesztelésért? 'S valljon a' bünösökérti imádság által 
,nyernek-e azok szabadalmat, a' vétkek és gonoszsá-
gok' üzésére'? Avagy nem tudja-e, hogy sz. Pál apos-
tol, különösen az egyházi férfiakról azt mondja, mikép: 
,azért választattak ki az emberek közül, hogy ajándé-
kokat és á l d o z a t o k a t mutassanak be a' bűnökért.' 
(Zsid. 5 , 1.) Ej-ej ! Y. J. u r ; ön vagy soha sem 
imádkozik a' bűnök' megbocsátásaért : félvén, nehogy 
ez által a' bűnösöket a' gonoszságok' szabadabb üzé-
sére fölhatalmazza; vagy ha talán imádkozik ollykor, ezt 
meggyőződése ellen cselekszi.... És hogyan mondhatja 
akkor az Ur' imádságában is: „bocsásd meg a 'mi vé t -
keinket"? Mert valamint hajdan az ó-törvényi áldoza-
tok, ugy most a' tiszta sziv' oltáráról emelkedő, és 
bünbocsánatért esdeklő buzgó imádság által, ,csak a' 
vétkek és gonoszságok volnának szabadalmazva.' Mi-
dőn pedig azt is állitja Y. J. u r , hogy az áldozatokról 
kiadott isteni parancs által „minden jobb erkölcsi pa-
rancsolat' hatása meggyengittetett, a' parancsolat' meg-
szegésére ut nyittatott ; mert a' vétket-sz erető gyarló 
emberiség, a' bűnbocsánatot az áldozat' árán megvá-
sárolhatá", igazán mondom, megbotránkoztam. De 
hogy is ne? Hisz' itt, V. J. ur, magát a' legbölcsebb 
törvényhozó Istent vádolja, ki népét olly tettre köte-
lezte az áldozat-tételekben, melly által bennök „minden 
jobb erkölcsi parancsolat'hatása meggyengittetett." Bol-
dog Isten ! hova nem ragadja az embert a' tulcsigázott 
okoskodás ! Hiszen tudni kellene V. J. urnák, hogy az 
áldozatok csak egyik eszköz valának az ur Isten' megen-
gesztelésére. A' ki pedig a' czél' elérésére egy, vagy 
más eszközt használ, még azzal a' többi eszközök'ha-
tását meg nem gyengíti, sőt azt inkább elő is mozdítja. 
Nem is csak az áldozatokat tűzte ki a' Mindenható, 
megengesztelésének eszközeiül, hanem egyéb jó-csele-
kedeteket is: minők az imádság, böjt, alamisnálkodás.'stb. 
Vagy talán V. J. ur minden hathatós eszköz nélkül akarja 
az Istent megengesztelni, haragját lecsillapitni, és kegyel-
mét megnyerni ? Miután bármilly egyes eszköz' haszná-
lásáról is azt lehetne mondani V. J. úrral, hogy az ál-
tal a' többiek'„hatása meggyengittetik." Pedig hiában, 
örökké igaz fog maradni, hogy: ,a' ki czélt akar érni, 
annak eszközöket is kell e' végre használni.' — Sőt 
még azt is állitja V. J. ur, hogy az áldozatokról kiadott 
isteni parancs által, minden „parancsolat' megszegésére 
ut nyittatott." Hogy-hogy? Tehát illy tágithatlan kap-
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csolatban áll az áldozat-tétel' parancsa, a' többi paran-
csok' kellő megszegésével? Ezt nem tudtam; de ta-
gadom is: miután ezt az Isten' végetlen jóságával 
meg nem egyeztethetem. Hogyan is kötelezhette volna 
Isten az ő népét olly tettre, melly ennek örök vesze-
delmét eszközlötte volna? Ezt csak gondolni is képte-
lenség, és Istennek káromlása. De okát (l) adja ám V. J. 
ur ezen állításának; azt mondván : „mert a' vétket-
szerető ... emberiség, a' bűnbocsánatot az áldozatok' árán 
megvásárolhatá." Helyesen : mivel azt ki sem tagadhatja, 
hogy az áldozatok a' megbántott Isten' engesztelésére, 
's a' bűnös embernek büntőli megtisztítására rendel-
tettek ; de, mint mondám, csak e g y i k eszközül : és e' 
czélnak elérhetésére, nem vala elegendő az áldozat' puszta 
bemutatása, hanem megkívántattak: a 'sziv' töredelmes-
sége, 's az élet' megjobbitása is; és ekkor a' bűnbocsánatot 
az áldozatok' árán csakugyan megvásárolhatta a' bűnös 
ember. — Vagy tehát V. J. ur minden ár nélkül, a' jó-
cselekedetek' minden áldozata nélkül akarja a' bűnbo-
csánatot megvásárolni? Alig ha lesz belőle valami ; bár 
miként dicsekedjék is hitével. Mert ha a' jó-cseleke-
detekben, mint Isten előtt kedves áldozatokban, meg-
fogyatkozik, hite meg is halt; (Jak. 2 , 1 7 . ) és nem 
egyéb az puszta, üres hangnál. — Végre azt mondja 
V. J. ur, hogy: „az áldozatok' hasznai a' papságot tel-
hetetlenségre csábiták el, ugy mint, a' melly az áldo-
zatokból nem csak élt, de gazdagodott is, és ;követe-
léseiben nem egyszer szemtelen volt, annyira, hogy 
az emberek az áldozatokat meg is utálták." Itt minde-
nek előtt kérdem V. J. urat, vallja meg igazságban, 
hiszi-e, hogy volt valaha, vagy van olly dolog, bár leg-
szentebb legyen is az, mellyel számtalan, különnemű 
visszaélések nem történtek volna? De lehet-e valljon azért 
azokat, mint veszedelmes rosszakat, átalánosan kár-
hoztatni, vakmerőség nélkül ? Bizonynyal nem ! 'S ha 
kárhoztatjuk is a' visszaéléseket, de nem magát a' dol-
got. Nincsenek-e mai nap is, minden vallásfelekezetü-
ek közt, különbség nélkül, még a' legszentebb tárgyak-
kal foglalkozók, 's magával a' vallás' lelkével sáfárko-
dó egyének közt is, kik hivatalukkal visszaélnek, kik a' 
rájok bízottakkal hütelenül sáfárkodnak, és magukvise-
letökkel botrányt idéznek elő? De valljon azért sza-
bad-e kárhoztatni a' vallásnak akár lényegét, akár 
szertartásait ? — Hogy nagy volt Heli főpap' fiainak, 
Isten előtt vétkök, kikre V. J. ur czéloz, (i. Király. 2 . 
rész. 1 2 — 1 7 . ) mint kik az Istentől megállapított ál-
dozatok' bemutatását illető rendszabályt megvetették, 

és naponkint, készakarva megszegek ; kik a' legnagyobb 
fösvénységgel ragadák el járandóságukat ; kik a' szent 
sátor előtt nyilván üzék a' fajtalanságot, a' papi hiva-
tal' szörnyű lealacsonyitásával : •— ez igaz ; valamint 
az is való, hogy látván ezeket a' nép, megbotránko-
zott, és az áldozatok' bemutatásától az emberek el-
idegenedtek : de hát nem voltak-e a' papok közt sokkal 
többen ollyanok is, kik erényes maguk' viseletével for-
golódtak az áldozatok körül; kiknek buzgóságukban 
épült a' sokaság, és kiknek tiszta kezeikből jó kedvvel 
fogadá az Ur, a' bemutatott áldozatokat? Higyje is el 
t. cz. V. J. ur, hogy, ha némelly gyarló egyesek' tetteiből, 
igazságban lehetne ítéletet hozni a' dolgok' lényege- és 
mivoltára, akkor aligha szabad volna egyetlen egy jó 
cselekedetet is gyakorolni ; miután nincs olly jó csele-
kedet, mellyel az emberek' nagy része vissza ne élne. 
Azért a' jó-cselekedetek' becsének megítélésében nem 
a' külsőre, hanem annak bensejére szükség figyelmez-
ni; ekkor pedig az ó-testamentomi áldozatok' bemu-
tatását kárhoztatni aligha lehet igazsággal. 

De ugy tetszik, hogy V. J. ur, állításait Krisztus 
Jézus' cselekedeteivel igyekszik igazolni; azt mondván, 
hogy: „Jézus e' szertartásokat minden bizonynyal lelki 
setétségnek tekintette, 's el is törölte azokat; azért van 
irva Máté 9 , 1 3 , : irgalmasságot (azaz : szeretetet) aka-
rok, és nem áldozatot." Igaza van V. J. urnák; Jézus, 
ki uj törvényt, uj religiot jött alapitni, az ót és annak 
több rendű szertartásait eltörlötte ; főleg azokat, mely-
lyek a' bekövetkezett v a l ó s á g o t eleve csak á b r á -
z o l t á k . Mire valók is lettekvolna az e l ő k é p e k , jelek, 
ábrázolások akkor, midőn már a'valóság maga is föltűnt, ki 
lön nyilatkoztatva, megjelent? És ime illyenek valának 
az ó-testamentomi áldozatok ; mert ezek példázói ' s 
előjelei voltak azon isteni báránynak, ki áldozatul jött 
a' világra, hogy elvegye az emberek' bűneit. Miután 
tehát ezen áldozat valóságban megjelent, természete-
sen nem vala többé szükség az őt p é l d á z o t t áldo-
zatokra; hanem azokat megszüntetni kellett; valamint 
mégis szüntette azokat Krisztus Jézus.De ebből hogyan 
lehessen helyes okoskodással kihozni azt, hogy tehát 
az áldozatok vétkesek, gonoszságokra fölszabaditók 'stb., 
valának, azt belátni nem tudom. Ezen értelemben mon-
dotta tehát Krisztus Jézus az idézett helyen: „irgal-
masságot akarok, és nem áldozatot ;" azaz : nem azt 
akarom, hogy ezentúl is a 'barmok' húsaiból, vagy kiön-
tött vérökből mutassatok be engesztelő-, hála-, és kö-
nyörső-áldozatokat az Istennek; hanem hogy a' könyörü-

3 5 * 
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letességnek, irgalmasságnak, felebaráti szeretetnek áldo-
zatát mutassátok be ; mert amazokat eltörültem, ezeket 
pedig uj sziklára alapítottam. Ez' értelemben mondáaz 
írástudó is, a' Y. J. ur által idézett helyen, (Mark. 1 2 , 
3 2 — 3 4 . ) hogy szeretni Istent teljes szívből, és fe- i 
lebarátját, mint önnön magát, sokkal nagyobb minden 
áldozatoknál; mert eme kettős szeretet nélkül, az ál-
dozatok sem valának kedvesek Isten előtt ; és ezt Jé-
zus is helybenhagyta. De ezekből sehogy sem követ-
kezik, mintha az ó-testamentomi áldozatok vétkesek, a' 
gonoszságokra fölszabaditók 'stb. voltak volna; hanem csak 
az, hogy jobb a' szeretet, külső áldozatok nélkül, mint 
az áldozatok, szívbeli, tökéletes szeretet nélkül. Ez' 
értelemben mondá sz. Pál apostol is, V. J. ur'idéző sza-
vaiként, (Zsid. 1 0 , 4 — 9 . ) lehetetlen dolog, hogy a' 
kosok és bikák' vére elvegye a' bűnöket ; mert ezek 
helyett uj, vérnélküli áldozat szereztetett, melly napon-
kint be fog mutattatni, azon egyetlen engesztelő, 's tö-
kéletes elégtételt szerző áldozat' emlékezetére, melly 
az ur Jézus által a 'kereszt ' oltárán bemutattaték. 

De nem hibázok talán, és V. J. ur semfogmeg-
bosszonkodni, ha itt azt gyanítom, miszerint az ó-tör-
vényi áldozatokat azért hirdeti ,vétkeseknek, a' go-
noszságokra szabadalmazóknak', 'stb., hogy igy szó 
nélkül illyennek hirdesse lenni, a' keresztény katholica 
anyaszentegyházban, annak kezdetétől fogva állandóan 
gyakorlott, 's a' világ' végezeteig folytatandó egyetlen, 
igaz, vérnélküli áldozatot, a ' szent mise' áldozatát is ; 
mellyben a' megbántott Isten' engesztelésére, a' bűnök' 
bocsánatára, a' szükséges kegyelmek' megnyerésére, a' 
Krisztus Jézus' valóságos szent teste és vére, a' ke-
nyér -és borszin alatt naponkint bemutattatik, az eleve-
nekért és holtakért. De itt röviden csak arról értesí-
tem V. J. urat, ha talán nem tudná, hogy ámbátor a' 
keresztény katholica anyaszentegyházban, mind egye-
sek, mind egész nemzetek' szellemi 's anyagi jóllélök-
ért, a' vérnélküli áldozat naponkint bemutattatik is : az-
ért, ezen áltdozat-tétel által ,,a' vétkek és gonoszságok 
szabadalmazva" nincsenek; sőt „az Isten' haragjának 
lecsillapítására, és kegyelmének megszerzésére" is csak 
ugy válik az hathatós eszközzé, ha a' vétkek és gonosz-
ságok, a' töredelmes bánat mellett, keresztényi erköl-
csök' állandó gyakorlatával cseréltetnek föl. Ez áldo-
zat' bemutatása nem csak,minden jobb erkölcsi paran-
csolat' hatását meg nem gyengíti,' de sőt, hogy hat-
hatós legyen, minden erkölcsi parancsolatok' szigorú 
megtartását is követeli. Ezen áldozat' bemutatása nem 

csak ,minden parancsolat' megszegésére utat nem nyit,' 
de épen azok' hü teljesítését föltételezi. Ekkor pedig 
,,a' vétket szerető," de magát megjobbitni igyekező 
„gyarló emberiség" méltán reményiheti, hogy: „bűn-
bocsánatot" érdemelhet, habár azt nem „vásárol"-ná 
is meg (melly kifejezés szellemi dolgokra alkalmazva,sértés 
nélkül legyen mondva, alacsonyság,ildomtalanság)a' szent 
miseáldozat által. — A' mi pedig az áldozó egyházi 
férfinak anyagi hasznát illeti, higyje el Y. J. ur, én őtbizo-
nyossá tehetem róla, hogy abból nem csak ,meg nem 
gazdagodik', és igy ,telhetetlenségre nem is csábittat-
hatik ,' de a' legszükségesebbeket sem fedezheti ; pe-
dig illő volna, hogy kik az oltárnál szolgálnak, az ol-
tárról élnének. Végre, hogy közöttünk csak néhányak 
is, követeléseikben annyira .szemtelenek' volnának, hogy 
e' miatt az emberek az áldozatokat meg is utálnák, ugy 
hiszem, igazságosan nem állithatni. (Folyt, köv.) 

Vezerle Gáspár, esperes és plébános. 

Nyílt levél. 
IV. 

T. szerkesztő u r ! Hogy az időszaki sajtó, nap-
jainkban, 's hazánknak egy .vallási' folyóiratában, ollya-
tén aljasságokra vetemedbessék, minőket a ' ,Prot, lap' 
legújabb számaiban olvashatni, (az „ártatlan és kelle-
metes polémiának" egy gyönyörű mustraképét előmu-
tatva,) azt, én legalább, lehetségesnek nem tartottam 
volna. Itt egy sz. Dávid' szerepét magára öltött, *) 
hittani polemizáló olly nyers cruditásokra száll alá, hogy, 
észszerű motiválás helyett, fenyegetődző dorongolás 
van kilátásba téve ! **) Hogy hazánkban találkozhatnak 
egyének, kik mikor irótollhoz fognak is, mindig csak 
fokossal vélnek hadarázni, azon ugyan mi csudálkozni 
való sem volna.... de hogy egy vallási lap, melly a' 
kigúnyolt katholicus obscurantismus' ellenében uton-
utfélen fölvilágosodásával, haladásával, észszerüségé-
vel kérkedik, hasábjait illy vad kifakadásoknak és dü-
höngéseknek nyithatja meg, az előttem megfoghatat-
lan. A' dolgoknak illyetén állásában, a' t. olvasó-kö-

*) Csakhogy azt fölöttébb rosszul betanult szinész. Szerk. 
**) Mit is ígérhetne az egyebet jövőre, ki most is csak 

illyesmit vala képes adni? Azonban nincs mit tartani 
tőle. Eszméket ledorongolni nem lehet; 's az igazsá-
got még egy kanász vagy kondás sem ütötte agyon 
botjával. Illyesmire csak szánakozólag lehet és kell 
mosolyogni. Szerk. 
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zönség' v é l e m é n y é t vél jük eltalálni, ha ont a ' szent 

ügynek, mellynek a ' ,Religio é s Nevelés ' minden idő-

ben harczosa vol t , n e v é b e n , igen szépen k é r j ü k , mi-

szerint nagybecsű fo lyó i ra tunk , illy szőrű ,prot lap ' - i 

tollhősöket soha t ö b b é feleletre ne mél ta tna . *3) Igaz, 

egy illy dísztelen csarnokban , millyennek eddig a ' ,Prot . 

lap' mu ta tkozo t t , nevé t kiállíttatva látni, nem kellemes 

dolog ; de megvall juk részünkről , hogy, ha m á r e ' ba j t 

kikerülni csakugyan nem lehet , mégis csak inkább aka -

runk egy illy lap által hitünk miatt gya láz ta tn i , mint 

sem, az ugy nevezet t , vallási türe lem' (nosco te ) tekin-

te tében , általa m a g a s z t a l v a , kiemeltetni ; s ezt m á r 

szó, és óvás té te l nélkül mi is alig hagynók. Ellenben 

kár volna illy becses folyóiratot olly e m b e r e k ' czáfo-

latával bepiszkolni, kik i ránt már maga T e r h e s Sámuel 

is azon tanácsot adta a ' , P r o t , l a p ' - n a k , hogy bizonyos 

munka tá r saka t hasábja iból k i rekesz tve , azokat „ m á s 

piaczra, a ' gyümölcsá ru lók"-hoz utasí tsa . Ugy látszik 

azonban, hogy e m e ' s z i v e s jó t anács , mindez óráig el 

nem fogadtatot t . E g y főmegyei á ldozópap, 

többek ' n e v é b e n . 

B o r r o m e i szent K á r o l y , 
mint apostoli be tegápoló , a ' dulongó dögmirigy' idején. 

(Vége.) 
Látván a' városban ama' jó rendnek, mellybe min-

dent hozott, föntartását, kötelességének tartá, falusi hívei-
nek is hasonló vigasztalást vinni. Útnak is indult a' szent 
bibornok, és utazására, mellyet lovon tett, több napot szánt. 
A' falusiakkal is bó'ven érezteté jótékonyságát mind anya-
gi, mind pedig szellemi tekintetben. Azonban szent fogla-
latosságát, mellyet olly buzgón kezdett, be sem végezheté; 
vissza kellett térnie Majlandba. Mert jelen nem léte beteg-
ségét, sőt halálát gyaniitatá; s halálát annál valószínűbben, 
minthogy szent Victor' templomának plébánosát ő készité 
el ama' nagy útra: mit hivei tudtak. Hogy valamelly faluba 
rándult ki, nem hívé senki ; inkább csak űrügynek, közke-
servet és aggodalmat okozó halálát eltitkolónak tartá ezt 
mindenki. Az egész város és környék holtnak vélte a'szent 
bibornokot; annál is inkább, mivel csudálni lehetett, hogy 
annyi veszélyek közt, mellyekben forgott, eddig is életben 
maradhatott. Némelly püspök, kivált Valér, veronai, testi-
lelki barátja, lelkeért engesztelő áldozatokat is mutatott és 
mutattatott be az örök Mindenhatónak. Hogy az ezen szo-
morú hír által levert majlandiakat fölemelje, főkép a' két-

*5) Nem is annyira őket méltatjuk feleletre, midőn egy-
némellyre közülök feddőleg rájok kiáltunk; mint in-
kább .... csak az útszán járó vigyázatlanokat 'stb. akar 
juk figyelmeztetni: őket az elgázoltatástól megóva. 

Szerk. 

ségbe esett szegényeket megvigasztalja, falusi hívei' köréből, 
kik őt, áldott nemtőjöket, annyira tisztelék és magasztalák, 
czáfolhatlan bizonyságául annak, hogy még é l , Majlandba 
tért vissza. Ki Írhatná le a' szent bibornok' amaz örömét, 
mellyet most érzett? Az ablakokból visszatérő atyjokrané-
ző, 's útszákon és piaczokon tolongó híveinek akkor érzett 
örömét is csak említeni lehet.... Ehhez hasonló viszonlátást 
a' történetek' évkönyveinek lapjai gyéren, fölöttébb gyé-
ren képesek fölmutatni. 

Az emberi élet' örömei talán soha sem tiszták; min-
dig kell azokba valami szomorúságnak vegyülni. A' szent 
bibornok' emez örömei sem valának egészen zavaratlanok ; 
utazása közben tett tapasztalása nem kis szomorúságot ve-
gyitett azok közé. Tagadhatlan ugyan, hogy az ország nagy-
jai 's a' majlandi nemesség közül, több nagy könyörületes-
ségü samaritanus tűnt ki. Illyenek valának az abduai gróf; 
a' két Cusani testvér, kiknek egyike később bibornokká 
lön ; gróf Gallarati Lajos, ki igen tetemes pénzösszeget ál-
dozott szerencsétlen embertársainak gyámolitására, és má-
sok. A' nemesség közül szinte sokan, de leginkább Monti 
Jeromos, a város rendőrségének elöljárója, méltó a meg-
említésre , ki eme' rémítő veszély' idején annyit lön, hogy 
Majland' legszebb piaczán érdemlett volna tiszteletoszlopot. 
Azonban voltak szintilly fényes származásúak, kik Lombar-
dia' leggyönyörűbb vidékeinek egyikén kerestek menedé-
ket a' dögmirigy ellen ; ott bizonyos társaságba, mellyet 
Ámor' akadémiájának neveztek, állva, 's javaikat vétkes idő-
töltésben elpazarolva. Tetteik' helytelenségét maga társasá-
guk' nevezete is eléggé elárulja. Fájt ez a' szent bibornok-
nak, 's fáihatott is neki méltán ; mert a' mindkét nemű 
megfutamlottaknak a menedék sem lévén menedék, őket, 
kik előbb javaikat tékozlák el, utóbb a' dögmirigy pusztitá el. 

Nem lesz fölösleges tudni, milly rendeleteket tön pap-
nevelő-intézetei iránt. Eleinte, kivévén a' somascoi növen-
dékpapház igazgatóját, kit, irántai nagy bizodalommal, me-
gyéjének Abduán tul nyúló részébe biztosul küldölt ki, mit 
sem változtatott bennök. A' tanítókat inlé, hogy terjedel-
mesb előadásokkal és ismétlésekkel foglalnák el a' növen-
dékeket, s nekik a' merengésre időt ne engedjenek. Az or-
vosoknak meghagyá, hogy minden gondolható eszközök' 
használata által védjék meg növendékeit a'dögmirigy ellen. 
Volt is sikere a' szent bibornok' eme' rendeletének : két 
növendékpapházát megóvta általa a' pestis' pusztításától. 
De a' harmadik megragályosodott. Alig jött füleibe, hogy 
két növendéke fekszik betegen, azonnal odasietett, beteg-
ségük' minéműségét megvisgálandó, s látván, hogy való-
ban ragályositvák, 's hogy az egész növendékpapház nagy 
veszélyben forog, a ragályosultakat a' városon kivűl levő 
kórházakba vitette, az egészségeseket pedig kétféle házba, 
két felé rendelé, hol egészségöket fön is tartották. ,Minde-
nemet szívesen föláldoztam', mondá ez alkalommal ; ,csak 
ezen élő ékességemet, a' jövendőnek eme' szép reményét 
óvja meg az ég'! 

Fél század múlva, midőn Lombardiában, magában a 
fővárosban is, újra kiutütt a' dulongó dögmirigy, milly nagy 
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jótétemény volt ezen, a' szent bibornok és utódjai által ne-
velt clerus! Kiirthatlan gyökereket vert szivében a' buzgó 
főpásztor' eme' gyönyörű példája : 's ekkor ők valának né-
mileg, azok a' honnak, mi egykor ugyan annak a' buzgó fő-
pásztor volt. 

Karácson' havában már kevesebb áldozatot ragadott 
el a' dögmirigy ; 's Boldogasszony' havában egészen elenyé-
szettnek látszék ; ugy, hogy a' szent bibornok hálaünnepet 
terveze. Nyomatott is e' végre némelly imákat és hálaéneke-
ket, 'segy pásztori körlevelet ; melly intézkedéséről a' kor-
mányzót is értesíteni el nem mulasztván, bizonyossá tevé 
őt, hogy ebhen egyedül az anyaszentegyház' legrégibb szo-
kásait akarja követni. Miután a' pásztori körlevelet 's a' 
hálaajtatosság' rendjét híveivel közlötte volna, kettős mél-
tóságának teljes pompájában 's a' clerus' kíséretében jelent 
meg köztük. Első bemenete az anyatemplomba, egész dia-
dalmenethez hasonlita, mellynek alkalmával őt mindenki a' 
haza' atyjának s a' város' szabaditójának nevezte. A' ,Té-
ged Isten! dicsérünk,' és ünnepélyes sz.-miseáldozat után 
kijelenteté, hogy a' város' minden házát személyesen akar-
ja megszentelni. Elsőbben is az érseki fénylakot, azután a' 
kanonokházakat maga szentelvén meg, a' következett na-
pokon folytatta volna már a' házak' szentelését ; azonban a' 
senkit békében nem hagyó rosszakarók' rágalmai árnyékot 
kezdvén rá vetni , eme szertartás' folytatását és bevég-
zését a' lelkipásztoroknak engedé által ; pedig hiveit, kikkel 
leginkább példás betegápolása által éreztette sokféle jóté-
konyságát, meglátogatni, a' rémületes dögmirigy' dulongása 
után velők Istenben örvendeni, és házaikat főpászton ál-
dásával megszentelni, csak a' gonosz lelkek irigyelheték ne-
ki De hasztalan ; igy volt, van és lesz is ez mindig az 

emberi életben : a' jótevőt, midőn jótékonyságára szükség 
már nincs, ismerni senki sem akarja. Eme' szertartásnál 
czéljának tisztaságát, ama bölcseségével, miszerint azt lel-
kipásztorainak engedte által, legjobban megmutatta. 

Ám őt, a' jó lelkűt, megrendíteni, sem a' rossz nyelv, 
sem a' gonosz sziv, képes nem vala. Ő, ki híveinek lelki 
üdvét szem előtt tartani soha sem szűnt meg, rendelé : 
hogy a' dügmirigy által elragadott polgárok' lelkeiért en-
gesztelő áldozatok mutattassanak be az örök Mindenhatónak ; 
tudván, hogy ezen emlékezet föléleszti a' szivekben a' bűn-
bánat' amaz érzelmeit, mellyek azokat a' dögmirigy' ide-
jén elárasztották. 

Végre az élők' lelki üdvére, Romában teljes bucsut 
eszközle ki ; melly alkalommal Sfondrati Miklós, helyettes-
püspökeinek egyike, ki később, XIV. Gergely név alatt ro-
mai pápává lön, szónokia. 

A' kormányzó' parancsa szerint minden, mi a' kór-
házakban betegápolásra használtatott, valamint a' városon 
kivül levő viskók is, ágyaikkal együtt, elégettettek. 

Barátim! ,senki sem adhatja,' mond az ur Jézus, 
(Ján. 1 5 , 13.) ,szeretetének nagyobb bizonyságát, mintha 
életét barátjaiért föláldozza!'*) p. F. 

*) Az itt elősorolt lettdolgok részint a' szent bibornok' saját 
leveleiből, részint más hiteles kútfőkből meritvék. Egy 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

M a g y a r h o n . 
(Kinevezés.) Ő cs. 's ap. kir. fölsége a' pécsi székes-

káptalan' kanonokjait, úgymint : K e l e m e n Józsefet szé-
kes-egyházi, F a r k a s Józsefet pedig tolnai főesperesekké ; 
továbbá F r a n k Károly kéthelyi, T ó t h József kisbaráthi, 
és H a i d e n w o l f János nagy-höfleiniplébánosokat,a'győ-
ri székes-káptalan' tiszteletb. kanonokivá ; végre C s e 1-
c s i c h Józsefet, szent László' zimonyi prépostját, a' dia-
kovári püspökmegye' szerémi főesperesévé kinevezni mél-
tóztatott. (Bud. Ilir.) 

(Megyei közlés.) Nagymélt. P y r k e r János-László, 
egri patriarcha-érsek ő excellentiája, részint gyengélkedő 
egészségének tekintetéből, részint azon oknál fogva, mivel 
a' közelítő országgyűlésre megyéje' köréből távozni kény-
telenittetik, érseki helyettes' kinevezését szükségesnek Ítél-
vén, e' nagy fontosságú hivatallal főtiszt. L é v a y Sándor 
urat, sz. Péter' egervári prépostját, az egri főkaptalan ka-
nonokját 'stb. méltóztatott fölruházni. — 

— Az e s z t e r g o m i mesterképzó'-intézetben, oct. 1-
jén bevételre 8 9 egyén jelenkezett, 's közülök a' két-éves 
képző pályára 5 5 növendék vétetett föl. — 

(Káptalani követválasztás.) A' rosnyói káptalan' részé-
ről főt. M a 11 y a s s o v s z k y István prépost és kanonok 
ur választatott meg országgyűlési követül. 

— A' veszprémi káptalanban B e z e r é d y Miklós 
vál. püspök 's hétszemélynök közfelkiáltással választatott; 
minekutána azonban több nyomos okoknál fogva a követ-
séget el nem vállalta, szinte közértelemmel 's akarattal fő-
tiszt. R u s z é k József és K é r y János kanonok urak vá-
lasztattak meg. (Nemz. Ujs.) 

(Aranymise.) Temesvár, oct. 17 . Várva-vártuk,'s őszinte 
örömmel vegyült vágygyai néztünk a' mai nap' elébe: an-
nak mielőbbi megérkezését óhajtva. Megyénk ugyanis már 
több évek óta birt olly papokat kebelében, kik félszázados 
papságuk' idejét elérhetni, Isten' különös jóvoltából szeren-
csések lévén, e' napon, ugy nevezett aranymiséjeket meg-
tartva, a' megye' Nestoraiként tekintettek és tiszteltettek ; 
és szinte nehezen esett a' már hozzá szokottaknak az ár-
vaság e' tekintetben, mellyre volt Nestoruknak, fó'tisz. B u-
k o v i c s Imre cz. kanonok és nyug. nagy-szent-miklósi 
plébánosnak, f. évi august 5-dikén történt halála által ju-
tottak. Kétszeres örömmel üdvezlettűk tehát a' mai na-
pot, mellyen árvaságunktól megszabadultunk. Főtiszt. S c h ü l -
l e r Ferencz csanádi nagyprépost ur ugyanis, mai napon 
tartá az itteni székes-egyházban félszázados papságának 
örömünnepét, aranymiséjét. Az ünnepély' fönsége és ritka-
sága miatt a' közellévő helységekből is jelenvén meg hi-

majlandi patritius, névszerint Glussiani János Péter, egy-
korú és szemtanú, ki a' szent bibornoknál igen gyakran 
megfordult, hiven gyiijté össze és hitelesen adá át azokat 
az utókornak. Mi az ő kezébe nem került, azt rubeisi Ber-
talan, és Oltrocchi Boldizsár hasonló hitelességgel hozák 
napfényre. Az egész pedig a' linzi havi iratból van meritve. 
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vek , a' különben tágas székes-templom zsúfolásig töm-
ve volt jámbor keresztényekkel, kik az Istentől hosszú 
élettel megáldott szelid aggastyán' örömét nevelni, 's abban 
részesülni, ugy vele együtt az egek' Urát térdre borulva 
imádni, megjelentek. Lelki öröm volt, látni az őszbeborult 
aggastyánt, nagyméltóságú krivinai L o n o v i c s József me-
gyés-püspök urunk- ő kegyelmességének oldala mellett, az 
Oltár' lépcsőihez, még fris erővel lépdelni, 's ott a' meny-
nyei Főpásztornak, ezen vele éreztetett nagy kegyességeért, 
szivének egész mélyéből fakadó ,Tedeum'-ot elzengeni hal-
lani. Kanonoktársai, föntisztelt aggastyán társuk iránti nagy 
tiszteletöket tanusitólag, mindnyájan körülötte szolgáltak 
az oltárnál ; hol az ősz férfi, agg testében lakó fris lelké-
nek ernyedetlen buzgalmából, a' vérnélküh áldozatot az 
egek' Urának bemutatta. Sz. mise közben főt. K o n r á d 
Frigyes, ifjabb kanonok ur, az ünnepély' fönségéhez szaba-
tosan választott szent beszédében, a' j ó p a p n a k tulajdo-
nait, 's az e' nevezethez szükségképen megkívántató kel-
lékeket adá elő ; hogy az ábrázolt képben az ünnepély hő-
se önmagára ismerjen, a' nagy számmal jelen volt papság 
pedig azt tulajdonává tegye, végre a' hivek, lelki vezérök' 
nagyságát, és fontosságát megismerjék.—Föntisztelt ag-
gastyán ur, 1797-dik évben szenteltetett föl pappá,'s mint 
segédlelkész, később pedig t. Aradvármegyében kebelezett 
S zent-Anna mezővárosi plébános és kerületi alesperes,a' lelki-
pásztorkodás' mezején 3 1 évet töltött; mígnem 1828-dik 
évben csanádi kanonokká neveztetett ki ; 1 8 3 9 óta mint 
nagy-prépost állván e' ft. káptalan' élén. — Ritka szeren-
cse illy szép korral megáldatni : azért a' hála' sz. érzete 
által szentesitett szokás is, ezt nagyobb ünnepélylyel meg-
ülni. ,Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum.' 
(Zsolt. 1 2 7 , 4 . ) — i . 

H i r f ü z é r. 
Romai tudósítások szerint, ő eminentiája, A l b e r g h i -

n i József, cardinalis presbyter, sept. 30-dikán, ugyanott 
meghalálozott. A' boldogultnak lelki nyugalmáért oct. 3-di-
kán tartott ünnepélyes gyászajtatosságon ő szentsége is 
jelen volt. Alberghini 1770-ben , sept. 13-dikán született, 
és XVI. Gergely pápa által 1834-dik évi jun. 23-dikán in 
petto, következő évi április' 6-dikán pedig valóságosan bibor-
nokká lön kinevezve. Olaszország benne legjelesebb jogtu-
dósainak egyikét vesztette. 

Schweizban a' polgárháború borzasztóságai, gyors ki-
fejlésökkel siettetik amaz istenitélet' kinyilatkoztatását, 
mellyet a' kolostorjavak' elrablásával megkezdett igazságta-
lanságok' hosszú sora, e' szerencsétlen országra, kihivó ne-
géddel fölidézett. Az iszonyú vihar' kitörését megelőző nyu-
galom' végpillanatában, a' belháborut kezdő fél' saját kebe-
lében, hallatja a' baseli hírlap, sikertelennek Ígérkező vég-
szózatát: „Mielőtt azonban," ugy mond, ,,a' rettenetes do-
log megtörténnék, a' szövetséggyülés' összejöttének utolsó 
pillanatában is, ezer meg ezer hang egyesüljön ama' kiál-
tásban, hogy mi egy igazságtalan, egy eszeveszett, egy 

semmikép sem menthető háborúnak megyünk elébe. Egy 
olly háborúnak megyünk elébe, melly a' radicalisokra néz-
ve! szerencsés kimenetel' esetében, az egész Schweizot 
a z o n e g y formaruhába fogja öltöztetni akarni, mellyet az 
hordani nem akar, de nem is fog ; ellenkező kimenetel' ese-
tében pedig bennünket hosszú időre, a' legboldogtalanabb 
zavarok- és vonaglásokba döntend; — háborúnak megyünk 
elébe, melly hazánkat legszebb ékességétől, szabadságától 
fogja megfoszthatni, vagy legalább azt megszoritandja. 'S 
íniért? Mi ugyan jól tudjuk, hogy ezen ,miért'-re jelenleg 
csak nevetéssel válaszolnak ; azonban jöhetnek órák, mi-
dőn az ijesztően fog viszhangozni ! A' harczok' Istene fog 
ítélni." (Basl. Z.) 

Milly jó (l) véleménynyel van Uhlich, a'keresztényte-
len prot. prédikátor, a' némethoni protestantismusnak övével 
rokon gondolkodása és érzelme felől, mutatja az ,Allg. Zei-
tung für Christenthum' czimü lapban (Nr. 8 1 . ) közzétett 
azon appellatioja, mellynél fogva az őt hivatalától fölfüg-
gesztő határozat ellen, ,Némethon' evang. egyházára' ('s 
mellyik ez?) hivatkozik. Uhlich e' fölebbviteli ,protestatio'-
jában (mivel maga kérdi : „Was bleibt mir übrig als zu 
p r o t e s t í r e n ? " Mi, tudva levőleg, az ellentáborban olly 
mindennapi dolog,) egész szendeséggel hivatkozik ártatlan-
ságára ; miután ő legjobb keresztény, (ismerjük őket.) „Az 
én hitvallásom," ugy mond, „ ő s k e r e s z t é n y i : én hiszek 
Krisztus Jézusban." (Csakhogy az a' különbség, hogy Uh-
lich mint puszta emberben, nem pedig mint Istennek egy-
szülött fiában hisz benne l) „De én nem tanítom a' Szent-
háromságot," (ugyan-ugy-e ? 'S ez nem is őskeresztényi 
hit, az Atyában, Fiúban és Szentlélekben hinni ?) ,,a' meg-
igazulást," (azaz: a' m e g v á l t á s ' szükségét, 's annak Jé-
zus' halálávali teljesültét; mi az Uhlichféle protestánsok' sze-
mében mind nem olly lényeges dolog, hogy annak tagadá-
sa miatt megszűnnének jó, ősegyházi keresztények len-
ni , ) „én a' csudákban lekisebb súlyt sem helyezek," 
(azaz : Uhlich tagadja azokat, 's velők az egész evangéliu-
mi történetet De azért ő legjobb keresztény, 's ár-
tatlan bárány, ki tiszta-hitüsége miatt üldöztetik!) „én az 
efféle r é g i b b keresztényi fölfogásokat" (pedig pár sorral 
előbb még azt erősité, hogy az ő hitvallása ő s k e r e s z t é -
n y i ! ) ,,a' nélkül, hogy azokat megtámadnám (?), magukra 
hagyom. Ezek az én vétségeim, a' tanítást i l l e tő leg" . . . . 
Természetesen, szót sem érdemlő csekélységek. 'S e' mel-
lett Uhlich még 2 2 évi pásztorkodására, 's arra mer hi-
vatkozni, hogy Jézusnak lelkeket nyerni, a' leghívebben tö-
rekedett! Vádolja a' protestáns consistoriumot ('s ezt már, 
prot. szempontból, méltán,) hogy: „tettleg gátolja a'protestan-
sok' szent-irásmagyarázati szabadságát. Korlátozza a' közön-
ségek' szabadságát; a' mennyiben határozottan kijelenti, hogy 
azok' szavára legkisebb tekintettel sem lesz. Uraságot gyako-
rol, mellyre neki az evangelium jogot nem ad." (Gyönyörű 
egyházkormány.) „Holt cselekedeteket visz be az egyházba; 
formák megtartását csikarván ki, mellyek iránt a' közsé-
gek' szivében semmi hit sincs." (Szép egyházi hitélet!) 
„Rendszabályai által a'lelkipásztorokat" (azaz: a'népcsalókat) 
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,,a' bűnök' legnagyobbikára, k é p m u t a t á s r a viszi. A' be-
csületes ember, ki a' consistorium' hitében nem osztozik, 
illy felsőbbség alatt ki nem állhatja. A' consistorium, Jézus' 
világos akaratjának ellenére, az evang. közönséget secták-
bai föloszlásra készteti." (Mintha e' sectariusságot nem 
hozná magával a protestantismusnak bellényege, minden 
consistoriumi rendszer nélkül is l) Végül ezt irja Uhlich : 
, ,E' consistorium' ellenében, én a' némethoni evang. egy-
házra hivatkozom; és kérdem: nem lehetek-e én, evange-
licus, protestáns elvek szerint, papja? Magdeburg, oct. 1 . 
1 8 4 7 . Uhlich." (Dehogy nem lehel. Uhlich most is csak 
ollyan jó protestáns, mint a' lefolyt 2 0 s több évek alatt 
volt. Különben majd elválik, mit fog neki a' ,némethoni 
evang. egyház,' e g y h a n g ú l a g - e , vagy egy ezerféle dis-
sonantiákba kitört chorusban, válaszolni.) 

Köln, oct. 6 . „A szegény irlandiakért jelenleg tartat-
nak megyénkben az imádságok, mellyeket ő szentsége, IX. 
Pius pápa megrendelt, líeggeli hat órától hétig, estve pedig 
öttől hatig tart a' könyörgés, az Oltári-szentség' kitétele 
mellett. Föltűnő, hogy a rendőrség egyes plébániákon nyo-
mozást tett, megtudandó, ha, e' jubilaeurn' alkalmával, nem 
tartatik-e Irhon' javára pénzgyüjtés is." (Kath.) Úgyis illik ez 
olly országban, hol Ronge ajándékokkal lön elárasztva, 's 
a' dissidensek' részére még városi hatóságok is évenkinti 
segedelmet ajánlottak mega' — közpénztárból. Minden eset-
re igen jellemzi a prot. felebaráti szeretetet, kath. népek' 
irányában. 

Szinte Kölnből Dr. C1 a e s s e n Gottfried Antal gadarai czim-
zetes és érseki segéd-püspöknek, sept. 29-dikén, bekövet-
kezett halála felől irnak. A' boldogult, 1 7 8 8 - b a n , febr. 1 1 . 
született, 'sa' jellemében legkiválóbban ragyogó szelid le-
ereszkedés, alázatosság, szivjóság, szerény visszavonultság, 
mellynél fogva saját kitüntetését soha, hanem egyedül Is-
ten' dicsőségét 's az anyaszentegyház' javát kereste, az el-
hunytat minden, vele hivatalos, vagy más összeköttetésbe 
jöttekre nézve, a legszerctetre-méltóbbá. s feledhetetlen-
né tette. 

Magdeburgból irják oct. 14-dikéről , hogy e városban 
a' prot. consistorium' eljárása ellen közzé tett óvást, rövid 
időn 3 0 , 0 0 0 - e n (?) aláírták; kik e'szerint Uhlich' gondol-
kodásmódjában osztozva , magukat hasonló hitnélkülieknek 
bizonyítják, 's jelenleg egy ,szabad evang. község' alakítá-
sán dolgoznak ; inellyhez, mint ők reménylik, a' tartomány' 
előkelő városai, mindnyájan hozzá fognak csatlakozni. (F. 
U. P. Z.) Lehet ugyan, hogy az uj felekezet'vérmes remé-
nyei nem fognak teljesedni, azonban annyi va ló , hogy a' 
porosz statusegyháznak, sőt magának a' kormánynak is fé-
l e l m e , mellyet e' vallási mozgalom irányában tanusit, 
amazoknak mindent hagy remélni. Legalább illy félelemre 
mutat egy, Uhlich' Kifüggesztését tárgyaló munkának (,Uh-
lich s Suspension, so wie die Verkehrtheiten in den kirchlichen 
kämpfen unserer Tage. Von einem protestantischen Theolo-

gen. Leipzig.') eltiltatása; minthogy a' könyvben, többi kö-
zött illy elevenig metsző igazságok is olvashatók : „Poroszor-
szágban, a' protestáns egyház számnélküli szabad községek-
rei szétforgácsoltatásnak megy elébe A' status enged-
jen a' jelenkor' egyházi mozgalmainak szabad folyamatot, 
mennyiben azok által valódi érdekei meg nem sértetnek. 
Mellyek közé azonban bizonyosan nem tartozik, a'három-
százados e m b e r i á l l i t á s o k h o z i , nem menthető ragasz-
kodás." (Ezekért volt tehát szükség egész Európát lángba 
boritni, 's vérpatakokkal elárasztani? Ez emberi állitások' 
gyűjteményét vegyük-e ama' fölvilágosodásul, mellyel a' 
protestantismus annyira kérkedett?) „Tágítsa meg a' sta-
tus azon bilincseket, mellyekben ezerek' lelkismerete tar-
tatik fogva:" (furcsa prot. lelki szabadság) ,,'s milly sokan 
fognak örülni, ha a ' k é p m u t a t á s ' á l a r c z á t le fogják 
tehetni, mellyet eddig, élhetés' tekintetéből, feleségök- és 
gyermekeikért kénylelenittettek hordozni." (Mintha egy 
keresztényt, egy, az evangéliumot, Jézusnak sz. 's igaz igéjét 
szóval és tettekkel hirdetni tartozó, 's e' hivatást önkényt 
fölvállaló becsületes embert, kényszeriteni lehetne rá , hogy 
az igazság helyett, meggyőződése ellen, hazugságot hir-
dessen, és ezzel magát az emberek leggazabbikának bi-
zonyítsa!) „Vesse le mindenki a képmutatást, a' hazugsá-
got, a' symbolicus hitirány' kölcsönözött külszinét ; 's ek-
kor a status álmélkodva látandja, milly kevés valódi tisz-
telői vannak a symbolicus hitvallásnak; de látandja azt is, 
m i l l y s o k h y p o k r i t á t h i z l a l t a' n é p ' z s í r j á v a l . " 
(Mindez igen szép fogalmat képes a' protestáns lelkipász-
torok becsületessége, igazságszeretete, hite és keresztényi-
sége felől kelteni — Poroszországban. És nálunk?) 

A' leipzigi kath. uj egyház, melly nagyszerüleg és 
góth stylben épültnek mondatik, sept. 19-dikén, Dittrich 
püspök által, ünnepélyesen fölszenteltetett, Az ez alkalom-
mal, a' szeretet' szellemében mondott egyházi beszéd, a' 
mint gondolható, nagy mértékben vegyes hallgatóságra, 
legjobb hatással volt. 

Münchenből irják a' frankfurti postalapnak : „Dr. Döl-
linger prépostnak, mint egyetemi tanítónak, ideiglenes 
nyugalmaztatása által, a főiskola' hittani professorai közt 
támadt, igen lényeges hézag jelenleg ismét be van töltve (?), 
miután az egyházjog és történet' megüresült tanítói széké-
re, királyi rendelet' következtében, Dr. P e r m a n e d e r, 
freisingi lyceumi tanitó és érseki tanácsos, hivatott meg. 
Dr. Permaneder legjobb korbeli férfi, kit átalán szintolly tu-
dós, mint t ü r e l m e s " (gyanús dicséret korunkban, egy 
prot. lap és levelezője' részéről) „papnak tartanak, és en-
nél fogva meghivatását az egyetemre nézve igen nagy nye-
reségnek nézik." (Óhajtandó, hogy e' reményeket azok is 
oszthassák, kik Dr. Döllingerrel olly igen és méltán meg 
voltak elégedve ; mert ezek szintolly tudós, mint katholicus 
férfiak voltak.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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TARTALOM : A' jó-cselekedetek. (Folyt.) Vezerle Gáspár.— 
A' lélek' halhatatlansága- 's a' pokolbeli büntetések' örök-
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— Ilirfüzér. 

A' j ó - c s e l e k e d e t e k . 
(Folyt.) 

II. B ú c s ú j á r á s o k . 

A' többnemü isteni-tiszteletek-, buzgó szertartá-
sok- és ajtatos hódolat-nyilvánitásoknak, mellyek az Ur' 
választott népe között az ó-törvényben divatoztak, 
egyike volt a' búcsújárás is ; mellynek hathatósságát 
nyilván hirdetik a' szent könyvek' lapjai. Igy Josue bu-
csujárással toré meg Jerikónak erős falait, 's vérengző 
ostrom nélkül vevé meg az ellenséges várost. (Jos. 6 , 
6 — 1 0 . ) A'zsidók, hogy ellenségeiktől, a'philisthaeusok-
tól megszabaduljanak, bucsujárással vivék az Ur'szek-
rényét a' táborba. (l. Kir. 4 , 4 . ) Dávid-, Salamon-, 
Esdrás- és többekről szinte olvassuk, hogy lelki és testi 
szükségeik' idején, kegyelmet és segedelmet, bucsujá-
rással is igyekeztek a' Mindenhatótól kiérdemelni. Sőt, 
nyilvános isteni parancsolatnál fogva, kötelesek is vol-
tak a' zsidók' férfiai, minden évben háromszor fölmen-
ni Jerusalembe, sott hála-adójokat Istennek lefizetni,'s 
bűneik bocsánatáért, a minden kegyelmek és áldások' 
kutforrásához, buzgó imáikban esedezni. Ezen köteles-
ségöket a' zsidók férfiainak, mint isteni parancsból 
származottat, maga Válka János ur is bevallja: 's no-
ha jól tudja, hogy még Krisztus Jézus is hódolt eme' 
törvénynek, mert a' szokott ünnepi szertartásokra ő is 
megjelent a' jerusalemi templomban, 's oda többek' 
társaságában zarándokoskodott, — mi nem egyéb, mint 
búcsújárás, — mégis a' zsidóknak ezen bucsujárásaikat 
kárhoztatja; 's igy azt rosszalja, mire törvény által is 
köteleztettek, 's mit maga az Istenember, Krisztus Jé-
zus is példájával erősített, helyeselt, megszentelt, 's 
követésre méltóul ajánlott. De legyen szabad V. J. 
úrtól ezen kárhoztatásának alapos okát is kérni; mi-

MÁSODIK FÉLÉV. 

vel a' mit ő , saját feje és gondolkozása után állit, 
azt mondván, hogy : „Jézus e' bucsujárásokat minden 
bizonynyal lelki setétségnek, 's ravasz adóztatásnak t e -
kintette", az még nem alapos ok; miután állítását sem-
mi adatokkal sem igazolja, nem erősiti. Azt pedig csak 
nem kívánja V. J. ur, hogy tekintélyének hódolva, csal-
hatatlannak tartsuk, a' mit,quasi ex tripode' állit ? An\ r-
nyival inkább nem, mivel tudom, hogy a' tekintélynek 
nem barátja, hanem inkább ellensége. Hol nevezné pe-
dig Jézus ,,a' bucsujárásokat lelki setétségnek", én 
legalább nem tudom ; valamint arra sem emlékezem, 
hogy azokat valahol „ravasz adóztatásoknak"tekintette 
volna. Egyébiránt ha a' zsidók' jelesb ünnepeinek al-
kalmával Jerusalemben, a' minden vidékről összegyűlni 
szokott polgároktól, a' romai császár' tisztviselői által épen 
akkor szedetett be, könnyebbség' okáért , az évi adó, 
valljon ennek a' búcsújárás' alkalmávali megjelenés 
volt-e oka ; vagy lehet-e miatta magát a' bucsut is 
kárhoztatni? Illy formán minden keresztény felekeze-
tüeknek cgyházukbani vallásos és csoportos megjelené-
sét, gyülekezetét kárhoztatni lehetne ; miután itt , mai 
nap is, az egyház' szükségeinek fedezésére, vagy ön-
kénytes adakozásokra kéretnek föl a' hivek ; vagy p e -
dig meghatározott tartozások'teljesítése is, mint az adó, 
követeltetik tőlök: mit t. V. J. ur is igen jól tudhat. 

De hogy ezen állításának nagyobb nyomaté-
kot szerezzen, a' szamariai asszony' példájára hi-
vatkozik; és azt mondja, hogy a' bucsujárásokat kár-
hoztatva, mondá neki Jézus, szent Jánosnál, a' 4 - d i k 
részben ( a ' 2 1 - és 23-d ik versekben): „hidd el, hogy 
eljön az óra , midőn sem e' hegyen, sem Jerusalem-
ben nem imádjátok az Atyát... De eljön az óra,és most van, 
mikor az igaz imádók imádandják az Atyát lélekben, és 
igazságban." De ezen szavakból a' búcsújárások' kár-
hoztatását kisajtolni, minden erőködés mellett sem tu-
dom. Hisz' az idézett helyen csak azt jövendölte meg 
az ur Jézus, hogy lesz idő, és már közel van, midőn 
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az igaz hitvallást követő hivek, nem csak egy bizonyos 
helyen, hanem mindenütt akkép fogják, mint az e g é s z 
emberi-nemzet' atyját,külső szertartásokkal is imádni: 
's igy azt jósolta, hogy nem sokára el fog enyészni 
azon sokaktól pártolt balvélemény, mintha az Istent 
csak a' jerusalemi templomban, vagy Garizim' hegyén 
lehetne üdvesen imádni. De ezzel sem ,lelki setétség-
nek' nem nyilvánította, s e m , mint ,ravasz adóztatást' 
nem kárhoztatta a' bucsujárásokat ; és csak elfogultság, 
hogy ne mondjam, az idézett szavak' hibás, erőszakos 
elcsavarása, vagy épen a' szent-irás' magyarázásábani 
vészes járatlanság szülhette, hogy V. J. ur Jézus' idé-
zett szavait a' búcsújárások' kárhozatos voltának bebi-
zonyítására igyekszik vonni. Hiszen, ha Jézus azért jött 
a' földre, hogy az itt uralkodott lelki-setétséget kárhoz-
tassa, és az embereket jótévőleg fölvilágosítsa iránta, 
hogy ő minőkül tekinti a' bucsujárásokat, V. J. ur' Ítélete 
szerint : ugy azokat nem kellett volna magának is gya-
korolnia.... Pedig hányszor ment ő föl, a' nép' sokaságá-
tól környezve és kísértetve, a' hegyek közé, vagy a' 
tenger' partjaihoz, az Isten' dicsőségét, 's az emberek' 
örök üdvét előmozditandó ? Mi pedig nem egyéb volt, 
mint búcsújárás. Hányszor ment föl Jerusalembe, szűz 
anyjának, rokonainak, tanítványainak és többeknek tár-
saságában, az ünnepnapok' megszentelésére? Mi pedig 
nem volt egyéb, mint búcsújárás. Jerusalembei utolsó 
ünnepélyes bemenetele is mi egyéb volt, ha nem fé-
nyes búcsújárás, mellyen magasztos üdvezlések, és a' 
magasságban lakó Istennek hálás dicséretei s öróm-
ömledezések közt, vonult be, a' kisérő nagy sereggel a' 
sz. városba. Ha tehát Jézus akképen „tekintette a' bu-
csujárásokat , mint lelki setétséget", hogyan gyakorol-
hatta azokat ő maga is, ki világosságot jött terjeszteni 
az emberek közt? Illy tett az isteni bölcseséggel össze 
nem egyeztethető! 

Befejezésül pedig, és mintegy győzhetetlen erős-
ségéül állításának, azt mondja V. J. ur : ,,K' bucsujárá-
sokat, hogy Jézus nem becsülte, világos azon egykori 
felingerüléséből (Ján. 2 , 1 5 . ) , hogy kötélből ostort 
csinálván, kihajta mindeneket a' templomból, mind az 
ökröket, mind a' juhokat, és a' pénzváltók' pénzöket el-
hinté, és az asztalokat fölforditá." Ez igy történt : 
de hát mi módon hozhatja ki ezekből t. V. J. ur, hogy: 
„a' bucsujárásokat Jézus nem becsülte"? Hát a' kik ke-
reskedésre ökröket és juhokat hajtanak valamelly helyre, 
vagy kész-pénzökkel nyilvános helyeken nyrerészked- j 
nek , mind bucsujárók ; és nem inkább keregkedők ? [ 

Hát maga V. J. ur is, midőn barmokat eladni, vagy 
venni, másokkal együtt, valamelly vásáros helyre ván-
dorol, bucsut jár-e akkor, vagy inkább vásárra megy? 
És ha az illy vásáros gyülekezeteken, vagy magának 
a' valódi bucsujárásnak is alkalmával és helyén, ren-
detlenség történik, azért a' bucsujárást kell-e kárhoz-
tatni? Nem! Hiszen a' jelen században is történnek, 
még pedig fájdalom ! bokrosán történnek az Ur' házai-
ban aljas kicsapongások ; de lehet-e azért józanul 
kárhoztatni a' templomba járást ? Ugy-e nem ? Hanem 
az követeltetik az illetőktől, hogy a' kicsapongásokat 
korlátozni, a' botrányt megszüntetni, 's igy a' hely' 
szentségét szigorúbb eszközök által és módokkal is 
védeni, hivataluknál fogva buzgólkodjanak. Es ime, épen 
ezt cselekedte Jézus, a' V. J. ur által fölhozott esetben; 
kiűzvén a templomból a' zajongó sokaságot, az áru-
sokat és vevőket, 's fölforgatván az uzsoráskodók' pénz-
váltó asztalait, 's ekképen az Isten' házának méltósá-
gát és szentségét szigorúan védvén; mert dorgáló 
hangon mondá nekik: „vigyétek ezeket innen, és ne 
tegyétek az én Atyám' házát kereskedés' házává." Itt 
tehát nem csak szó, de czélzás sincs a' búcsújárásra; 
hanem szó van az Isten* házának, a' kereskedés által 
történt megszentségtelenitéséről ; és ez a z , mit ,nem 
becsült-,' sőt kárhoztatott, és meg is fenyített a' Krisz-
tus Jézus. Illy elferdített és erőnek-erejével maga' rá-
májára csigázott magyarázatot pedig nem más, hanem 
csak a' ,spiritus privatus' képes előidézni. 

De veszem észre, hova vág V. J. ur ! Lgy-e a' 
keresztény katholica anyaszentegyházban divatozó bú-
csújárások szúrják szemeit? Ugy-e azokra czéloz elő-
adásában? Ugy-e azokat rosszalja és kárhoztatja, az 
ó-törvényi búcsújárások' rosszalásával és kárhoztatá-
sával? De kérem szeretettel, ugyan mit lát azokban 
rosszat és kárhoztatandót ? Azt -e , hogy azok által Is-
tenünk iránti tiszteletünket, és imádásunkat külsőleg is 
nyilvánítjuk? Hiszen ez, mindenkor és minden religio-
nak egyik kitűnő szertartása volt, és lesz. Ezt a' ke-
reszténység á.landóan gyakorolta, az Isten iránti hála' 
nyilvánítására. Pedig ugy vélem, hogy a' külső isteni-
tisztelet' hathatósságát, és szükségét csak nem akarja 
tagadni V. J. u r ; mert ugy maga alatt vágja a' fát! 
Azt rosszalja-e, hogy azokban egyesült szívvel és lé-
lekkel adunk hálát Istennek a' vett jótéteményekért, 
és buzgón esdünk a' veendőkért; hogy a' lelki és testi 
csapások' elhárításáért könyörgünk? De hát nem tud-
ja-e, milly kedves volt mindenkor Isten előtt a' töb-
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bek' egyesült könyörgése; és milly sikeres az a kö-
nyürgőkre nézve, a' csalhatlan szent-irások' bizonyítá-
sa szerint is? Vagy talán azt, hogy a' búcsújárások' 
alkalmával, főleg távolabb helyekre menetkor, több ne-
mű vétkes kicsapongások történnek ? Óh ! ha ez oka 
kárhoztatásának, ugy ohajtson minden vallásos gyüle-
kezetet is megszüntetni ; miután nincs olly, többekből 
álló gyülekezet, mellyben kicsapongok is ne létezné-
nek, 's mellynek pajkos tagjai a' buzgósággal és minden 
szent dolgokkal vissza ne élnének. Nem a' vallásos 
gyülekezeteket tehát, nem is a' bucsujárásokat, kell 
kárhoztatni; hanem a' visszaéléseket meggátolni, kiir-
tani, 's a' kitűzött szent czélnak elérésére közremun-
kálni. 'S ez volt mindenkor, mai nap is ez, a' keresz-
tény katholica anyaszentegyháznak kivánata, buzgó 
törekedése, valamint minden szertartásaiban, ugy a' 
bucsujárásokban is. Illy szent czélok és törekedések 
mellett pedig csak tudatlanság, vagy rossz akarat, kár-
hoztathatja megátalkodott vakmerőséggel a' bucsujá-
rásokat. 

III. B ö j t . 
Hogy az ó-törvényben, az Ur' választott népe, 

nyilvános isteni parancsok' erejénél fogva is, böjtölés-
sel, még pedig gyakran igen sanyarú böjtöléssel, de 
kivánt sikerrel, ohajtott foganattal, sanyargatta testét, az 
kétségen kiviili, megtörtént dolog; és igen helyesen állitja 
Válka János ur, hogy a' zsidók a' böjtöt szinte hasz-
nálták, „az Isten' haragjának lecsillapítására, 's kegyel-
mének megnyerésére." Legyen szabad itt erre csak 
néhány példákat fölhozni a' sz.-irás'egyes könyveiből. 
Joel próféta Judának négy szörnyű csapásokat hir-
detvén, mellyek rá jövendők valának, igy kiáltott Ju-
da' nemzetségéhez, az Urnák parancsolatából : „szen-
teljetek böjtöt és kiáltsatok az Úrhoz" töredelmes 
szivvel; (Joel 1, 1 4 . ) „mert ezeket mondja az Ur: 
térjetek hozzám teljes szivetekből, böjttel és sírással, 
és jajgatással . . .és ki tudja, talán megbocsátand? ... És 
megengedett az Ur az ő népének." (Joel 2, 1 2 — 1 4 . 
1 8 . ) Jónás végveszélyt hirdetvén a' ninivei lakóknak, 
eláradt gonoszságuk miatt, böjtöt rendeltek maguk közt; 
és látván Isten e' cselekedetöket, megbocsátott nekik, 
és nem hozá rájok a' gonoszt, mellyet szólott vala, 
hogy cselekednék nekik. (Jón. 3 , 5 — 1 0 . ) Esdrás 
Jerusalembe költözvén Babykinból, „egybegyüjté min-
den útitársait Ahava folyónál, és böjtöt hirdete nekik, 
hogy megsanyargattatnának az ő uruk,Istenök előtt és 
igaz utat kérnének tőle maguknak Jerusalembe;" és 

ekkép dicsekszik : „böjtölénk pedig, és könyörgénk ez-
ért a' mi Istenünknek: és szerencsésen történt dol-
gunk." (í. Esdr. 8, 2 1 — 2 3 . ) Mindezek és még több 
hasonló példák azt erősitik, hogy a' böjtök az Isten 
előtt kedvesek valának; hogy azok által haragja meg-
engeszteltetett, és kegyelmének bőségét hathatósan esz-
közlék. Hogy Jézus' idejében is, hon- és „kortársai közt 
is," vallásos gyakorlatul divatoztak a'böjtök, hogy azok 
a' nép' lelkületére nagy hatással voltak, onnan is ki-
tetszik, hogy azok' gyakorlatában kitűnőknek akarván 
látszatni a ' pharisaeusok és Írástudók, még szándékosan 
és mesterséggel is meghalaványitották arczaikat, hogy 
sanyaruan böjtölőknek látszassanak az emberektől; 
(Mát. 7, 6 — 1 6 . ) melly álarezoskodásukért kemé-
nyen is megdorgálta őket Krisztus Jézus ; képmuta-
tóknak nevezvén őket, és jajt hirdetvén fejökre. Hogy 
maga Jézus is akkép tekintette a' böjtöt, mint meny-
nyei Atyja előtt kedves dolgot, nem eléggé tünteté-e 
ki valljon azzal, hogy mielőtt földi pályáján, mint nyilvános 
oktató, megjelent volna, hosszas, negyven-napi sanyarú 
böjttel készítette magát el a' fölvállalt terhes munkára ? 
Hogy annak helyes gyakorlatát jóváhagyta s ajánlot-
ta, nem világosan tanusitják-e valljon az annak módját is 
meghatározó emez igéi: „te pedig, midőn böjtölsz, 
kend meg fejedet, és arezodat mosd meg; hogy ne 
láttassál az emberektől böjtölni; hanem a' te Atyád-
tól, a' ki rejtekben van: és az Atyád, a' ki látja a' 
rejtekben, meg fizet tenéked." (Mát. 6 , 1 8 . ) Jézus te -
hát nem csak nem ellenzette, s kárhoztatta a'jól gya-
korlott böjtöt, de sőt azt tulajdon példájával is szen-
tesitette, ajánlotta; 's midőn a' böjtölök ellen kikelt, 
csak azok ellen kelt ki, kik azt vétkes képmutatásból 
gyakorolták. 

A' mi illeti V.J. urnák Lukács '5 , 3 3 — 3 5 . ver -
seire tett hivatkozását, az a' böjtnek érdemét, és Is-
ten előtti kedves voltát legkisebbé sem csökkenti; miu-
tán az ott előfordult ellenvetést maga az isteni Böl-
cseség,Krisztus Jézus, szépen megfejtette. Látván ugyan-
is a' pharisaeusok és Írástudók, hogy midőn keresztelő 
János, és a' pharisaeusok' tanítványai böjtölnek, akkor Jé-
zuséi „esznek és isznak," azt kérdezék tőle: miért nem 
böjtölnek az ő tanítványai is? Es ime azt mondá ne-
kik Jézus: „valljon böjtöltethetitek-e a' vőlegény' fiait, 
valamíg velők van a' vőlegény?" Itt üdvezitőnk ma-
gát vőlegényhez, tanítványait pedig a' vőlegény' fiaihoz 
hasonlítja, és azt mondja, hogy : nem kell, nem illik 
a' vőlegény' fiaihoz, hogy böjtöljenek ; mert a' böjt 

3 6 * 
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szomorúságnak, a' sziv' keservének, bánatos érzet-
nek szokott jele lenni ; pétiig a' vőlegény' jelenlétével 
ezeknek meg kell a' vőlegény' fiainak kebelében szűn-
ni. De tüstént azt is hozzá tevé az ur Jézus: „El-
jönnek pedig a' napok, mikor elvétetik tőlök a' vőle-
gény, 's akkor majd böjtölni fognak ama' napokban." 
Értse meg tehát V. J. ur , hogy az idézett helyen sem 
Jézus, sem az apostolok a' böjtre nézve „balvélemény-
ben nem voltak;" sőt, a ' mint helyesen tetszik mon-
dani , „azt tanították : hogy jó a' böjt, ha az annak ide-
jében használtatik." Használták is ők azt „annak ide-
jében ;" mert eltávozván tőlök a' vőlegény, 's itt hagy-
ván őket e' földön : azonnal megkezdették a' sanyarú 
böjtöt, és azt folytonosan gyakorolták, éltök' minden 
napjaiban ; mint ezt magukról megvallák, és szent Lu-
kács is hirdeti rólok az apostolok' cselekedetének könyvé-
ben. (I. Kor. 9 , 2 7 . Apóst, cselek. 1 3 , 2 — 3 . stb.) 

De ugy tetszik, a' böjt elleni ostrommal itt is a' 
keresztény katholica anyaszentegyházra czéloz V. J. 
ur, és azt akarja benne kárhoztatni, hogy híveinek a' 
böjtöt ajánlja, 's annak szigorú megtartására parancso-
lattal is kötelezi őket. Ugy van : mi böjtölünk ; hogy 
ez által az Istent megengeszteljük, büntető kezeit visz-
szatartóztassuk, kegyelmének bőségét megérdemel-
jük. Mi böjtölünk, hogy Krisztus Jézus' példáját köves-
sük, és az apostolok' nyomdokain járjunk. Mi böjtölünk, 
még pedig mindenkor „annak idejében"; mert ugy hisz-
szük, nincs olly idő, mellyben jót mivelni ne lehetne, sza-
bad ne volna: nem is tudunk e' tekintetben tilos időt; 
ha csak azt V. J. ur ki nem jeleli... de alaposan ; nem 
csak amúgy felületesen, vagy ráfogásképen. Mi böjtö-
lünk, és hódolunk anyaszentegyházunk' parancsolatá-
nak ; mert tudjuk, hogy az, mint kegyes anyánk, min-
den intézkedéseivel csak jobb voltunkat, jelen és jö-
vendő boldogságunkat óhajtja eszközölni. Azért, bár-
mint kárhoztassa is a' böjtöt Y. J. ur, mi böjtölni fo-
gunk; szüntelen szemeink előtt tartván sz. Ágoston atyá-
nak ama' szavait ; ,,a' böjt tisztítja az értelmet, a' testet 
a' lélek' uralma alá hódítja, a ' szivet töredelmessé te-
szi, a ' vétkes kívánságoknak ködét szétoszlatja, a ' fa j ta-
lanság' tüzét eloltja, a' tisztaság' világát meggyújtja." 
(Serm. de jejun.) És ezek' következtében sz. Ambrus 
atyáét is ; ki azt állítja, hogy : ,,a' böjt a' vétek' halá-
la, az üdvesség' eszköze, a' kegyelem' gyökere, 's az 
élet' tisztaságának alapja." (De jejunio.) Illy dicső hasz-
nai mellett a' böjtnek, miért ne böjtölnénk ! 

De azt mondja erre V. J. u r : ha a' böjt „Isten' 

haragját lecsillapíthatja, 's bűnbocsánatot idézhet elő, 
mi könnyű az a' szegénynek ?" És miért „könnyű" ? 
Talán mert nincs mit ennie ? Nincs miből torkoskod-
nia ? Óh ! be gyáva fogalma van ekkor Y. J. urnák a 
jó erkölcsök' érdeméről ! Hát nem tudja-e, hogy min-
den jó-cselekedetek' érvényességére, ,az Isten' harag-
jának lecsillapítására, a' bűnbocsánat 'hathatós eszköz-
lésére', a' jó szándék mellett, megkívántatik a' szív' tö-
redelmessége, a' bün' utálata, az élet' jobbítása is ? 
Mindez pedig szinte nem olly könnyű-e a' szegénynek, 
mint a' gazdagnak. Tudja biz ő ; mert megvallja, hogy 
,,a' vétket meg kell bánni, el kell hagyni, 's az Isten 
irgalmassága megbocsátja a z t , merő kegyelemből." 
Avagy azt gondolja talán, hogy mi nem tudjuk, milly 
alapra kell a' böjt 'hathatósságát fektetni? 's megelég-
szünk, ha a' torkig való jóllakástól magunkat megtar-
tóztatjuk? Csalatkozik; mert valamint a' jó-cselekede-
tek' kellékeit ismerjük, ugy föltételezzük is azokat, 
mint kerülhetlenül szükségeseket az ohajtott czélnak 
szerencsés elérésére! 

IV. I m á d s á g . 
Nem volt olly nemzet, imádott legyen bár igaz, 

vagy hamis isteneket, melly az imádságot annak irá-
nyában, kit, mint Istent imádott, nélkülözte volna. Sőt 
minden vallásfelekezetüek egyik főkötelességökül is-
merték, imádkozni ; 's azt gyakorolták is. Ezt nem szük-
ség bővebben vitatni, 's bebizonyitni ; csak az itt a 
kérdés: valljon találja-e kedvét Isten a'hosszabb imád-
ságokban? Mert Válka János ur, erről is azt állítja, 
hogy az „az Isten'haragjának lecsillapítására, 's kegyel-
mének megnyerésére" nem csak nem szükséges, de 
„a ' hosszú ima-mondásokkal, mint balvéleménynyel, Jé-
zus és az apostolok szembe-szálltak"; következőleg 
azokat kárhoztatták is. Mit ért itt V. J. ur „a' hosszú 
ima-mondások" alatt, vagy azokat miben helyezi, nem 
fejti ki bővebben; azért hozzászólni kissé nehéz. De 
mégis ugy tetszik, hogy az olly „ima-mondásokat" 
akarja „hosszuknak" czimezni, 's illyenekül elismertet-
ni, mellyek több órák- 's napokra terjednek : vagy az 
élet' nagyobb részén át is, folytonosan gyakoroltatnak. 
Az illy hosszú ima-mondásokról tehát azt mondom, 
hogy azokat, ha nyilvánosan nem parancsolta is az Is-
ten, de mindig kedvesek valának előtte. Lám már Dá-
vid király is azt vallja magáról, hogy bűnös voltának 
megismerése után, éltének minden napjait az Isten 
dicséretében töltötte ; 's az Ur, szive szerinti férfinak 
nevezte őtet. Jób patriarcha is, valamint boldog helye-
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zetében, ugy nyomasztó viszontagságai közt is, állha-
tatosan dicsérte a' Mindenhatót ; s az őt „igaz, istenfé-
lő, gonosztól eltávozó" embernek jellemezte; jeleül, 
hogy állandó dicsőítése, és folytonos imádása, kedves 
volt szine előtt. De ezt bizonyítja jótéteményeinek bő 
mértékbeni közlése is. Minek köszönhette Pharao, 's 
egész Egyptom, hogy az Ur' több nemű csapásai ró-
lok elvétettek ; ha nem Mózses' sokszor megújított 
imádságának? (ií. Mózs. 8 . 'stb. részében.) Mi által 
nyerte meg Illyés is a' szomjas földnek áldásos meg-
áztatását; ha nem hosszú és állandó imádságával? 
(ill. Kir. 1 8 , 4 2 . ) Mivel kívánta Sára, Raguéi'leánya, 
azon gyalázatot magáról elháritni, mellyel szolgálója őt 
bemocskolni akarta : férjgyilkolással vádolván őtet ; ha 
nem hosszabb imádság által ? Mert három nap, s há-
rom éjjel folyvást imádsággal foglalatoskodván, köny-
hullatások közt kéré Istent, hogy e' gyalázattól meg-
szabadítaná őtet ; s az Ur elküldé hozzá sz. angyalát, vi-
gasztalására. (Tob. 1 0 s i 1.rész.) De minek erről többet; 
hiszen maga az uj-törvénynek isteni szerzője, Krisztus Jé-
zus is több éjeket töltött hosszas és kitartó imádságban; 
s az apostolok, isteni mesterök'mennybemenetele után, 

szinte „állhatatosak voltak az imádságban"; (Apóst, 
csel. 1, 1 4 . ) valamint a hivők is az anyaszentegy-
ház' zsengéjében. Mindezeket igy hirdetik a' csalha-
tatlan szent-irás' könyvei; bizonyságul arra, hogy va-
lamint a' hosszabb és állandó imádságok kedvesek va-
lának az Istennél, ugy sikeresek is voltak az imádko-
zókra nézve. Ne mondja tehát V. J. ur, hogy : „Jézus, 
es az apostolok szembe szálltak a' hosszú ima-mondá-
sokkal, mint balvéleménynyel", s azokat kárhoztatták; 
mert még ösztönözék is azokra a' hívőket önpéldájokkal. 

Hivatkozik ugyan V. J. ur állításának erősítése vé-
gett sz. Máté' 6-dik részére, hol Jézus az imádság' 
módjáról szólott tanítványaihoz. De onnan sehogy sem 
lehet következtetni, mikép Jézus a' hosszú ima-mon-
dásokkal, mint balvéleménynyel szembe szállt volna'; 
mert halljuk csak, mit mond Jézus az idézett helyen : 
„Mikor imádkoztok, ne legyetek mint a' képmutatók, 
kik zsinagógákban és az utszák' szegletein állva, sze-
retnek imádkozni, h o g y l á t t a s s a n a k az emberektől." 
Melly szavakban, hogy nem ,,a' hosszú ima-mondá-
sok", hanem a' hiu dicséret-vágyból gyakoroltatni szo-
kott imádságok, mint veszedelmes képmutatások, kár-
hoztattatnak , talán velem együtt Y. J. ur is megisme-
rendő Nem is lehet olly tudatlan magyarázó, ki azokat 

máskép értelmezhetné. Ezt még világosabban is kifejtette 
Jézus; mindjárt a' következő versben igy szólván: „te 
pedig, mikor imádkozol, menj be a' kamarádba, 's ajtó-
betéve, imádd az Atyádat rejtekben, 's az Atyád, a' 
ki lát a' rej tekben, megfizet tenéked." De nem is itt 
kereste talán V. J. ur állításának erősségét, hanem a' 
7-dik versben ; hol ezek állnak : „imádkozván pedig, 
sokat ne szóljatok, mint a' pogányok ; mert azt vélik, 
hogy az ő sokat-szólásukban hallgattatnak meg." Ez 
ugy-e bár azon hely, hol „Jézus a' hosszú ima-mon-
dásokkal, mint balvéleménynyel szembe szállt"? Vitas-
suk meg tehát kissé Jézus' eme' szavainak valódi ér-
telmét, 's azután huzzunk következést, hozzunk egye-
nes ítéletet. Hajdan a' pogányok' nagy része , istenei-
ről azon, e' hamis istenek' ellenében igaz, véleményben 
volt, hogy azok az emberek' állapotját nem tudják; 
hogy sokszor az emberek' imádságaira füleiket bedug-
ják, 's hacsak hosszú, többször megújított, sok pana-
szokban nem alkalmatlankodnak, könyörgéseik sikeret-
lenek maradnak. Ugyanazért ők sok beszédek-, hosz-
szu , panaszos kifejezésekben terjeszték isteneik elébe 
szükségeiket, kérésöket, imádságukat. Ezen imádság-
móddal „szállt Jézus szembe, mint balvéleménynyel"; és 
értésökre adta tanítványainak, hogy miután ők nem ha-
mis, hanem egy, örök, igaz és élő Istent imádnak, ki min-
dentudó, 's végetlen tökéletességekkel diszlő, örök lény, 
azért nagy, és kárhozatos hiba volna, ha imádságaikat, 
szinte azon okból, mint a' pogányok, hosszura terjesz-
tenék, kéréseiket többször ismételnék. Ellenben helyes 
okokból, például az isteni-tisztelet' diszesb végbevite-
lére, az isteni hatalom' megismerése- és nyilvánítására, 
mély alázatosságunk' bebizonyítására, érdemetlenségünk, 
függésünk' bevallására, leginkább pedig tántorithatlan bi-
zodalmunk' kitüntetésére, kitartólag és hosszabban imád-
kozni, nem csak szabad, de érdemes is. Uly egyenes érte-
lemben véve Jézus'szavait, ugyan kárhoztathatja-e akár 
V. J. ur, akár más, a',hosszú ima-mondásokat' ? 

De az sem áll, mit V. J. ur állit, mondván, hogy 
ha a' hosszú ima-mondások az Isten' haragját lecsilla-
píthatják, és bűnbocsánatot idézhetnek elő : „mi k ö n y -
n y ü az bármelly embernek." Soha se higyje, hogy 
olly igen könnyű; mert ha a' kevés ideig tar tó , rövid 
ima-mondásokban is nehéz az elmét a' szórakozástól 
megóvni, Istenhez fölemelni, 's állandóan, egyedül ő 
benne és vele mulatni; mi nélkül pedig ,az ima-mon-
dások' nem imádság: hogyan lehetne „könnyű", hosszú 
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ima-mondásokkal igazán, és ugy imádkozni, mikép ezt 
V. J. ur is helyesen követeli, mondván, hogy az imád-
ság „Isten iránti fiúi tiszteletből származzék"; és igy 
Isten előtt kedves, az imádkozóra nézve pedig érdemes 
legyen. De azért ha n e h é z is, nem lehetetlen; csak 
szilárd akarat, és jó sziv ne hiányozzanak. 

De talán az nem tetszik V. J. urnák, hogy Jézus 
és az apostolok' példáit mai nap is, babár sokkal fo-
gyatkozottabban, némileg utánozva látja a' keresztény 
katholica anyaszentegyházban? De erről mi nem tehe-
tünk; a' hosszú ima-mondásokat, mennyiben a' hivők' 
állapot- és hivatalbeli kötelességeinek teljesítésében aka-
dályul nem szolgálnak, mindig ajánljuk, és tehetségünk 
szerint gyakoroljuk is. (Vége köv.) Vezerle Gáspár, 

esperes és plébános. 

A ' l é l e k ' ha lhata t lansága-
's a' pokolbeli büntetések' örökkévalóságáról. *) 

Az ember néhány évet tölt ez' élet' színpadán, 's 
azután le lép róla ; valljon mire való tehát mindaz, mit 
Krisztus Jézus és egyháza tön értté, 's mit ő maga tanult, 
tűrt, mivelt, és a' miért küzdött ? — Olly gazdag elláta-
tás, minőt az ember teremtőjétől vett, olly gazdag bűn-tör-
lesztési és megszentelési intézet, minőt az ember Krisztus-
ban nyert, lehetetlen hogy s e m m i b e n végződjék; hanem 
szükségkép egy, kezdete-, és folyamatához illő kimenetellel 
kell bezáródnia. Nem egyéb tehát, mint a' legegyszerűbb 
és mellőzhetlen következetesség, ha a' kinyilatkoztatás, mi-
után az ember' erkölcsi újjászületésére czélozó intézetek' 
összegét, mellyet Isten végetlen kegyelméből rendelt, elő-
számlálta, végczélul az ember' örök boldogságát jeleli ki. 
I l l y b e f e j e z é s nélkül értelmetlen volna a' kezdet és fo-
lyamat, 's minden ezt és amazt illetőleg mondottnak nevetség-
és hazugságul kellene látszania. — Bármilly szükségesen 
következik is azonban az ember' halhatatlansága felőli ta-
nítás az eddig tárgyalt tanok' összegéből, az abbani hit 
mégis sajátszerű nehézségekkel vagyon összecsatolva. Mert 
fájdalom! a halál borzasztó v a l ó s á g , az örök élet pedig 

*) Nem tudunk embert, kinek az e' czim alatti értekezés-
ben tárgyalt dolgok érdekesek, és legfőbb életkérdések 
nem volnának, — lenniek nem kellene. Az azokra adott 
felelet egy egész életczélt éret, vagy tévesztet el a' ha-
landókkal I „Statutum est hominibus semel m o r i, post hoc 
a-item j u d i c i um." (Zsid. 9.27.) Sok élvezőkre nézve leg-
ijesztőbb, sok szenvedőkre nézve legvigasztalóbb, de min-
denkire nézve legnagyszerűbb esemény, mellyel a'különben 
mégolly mindennapias élet is befejeztetik, — a' halál. 'S 
ki erre vagy épen nem, vagy könnyelmüleg tud gondolni, 
az az oktalan állatnál is alantibb fokon áll ; mert öntudat-
tal. és mégis nyugodtan, hizlalni magát a' halál' mészár-
székére e z minden esetre olly értelmi tompaságot. 
vagy ennél is gonoszabbat föltételez . mellytől visszabor-
zad az emberi jobb természet. Avagy lehet-e esztelenebbet 
képzelni, mint ki soha sem tette magának a' kérdést, hogv 
milly sorsra jntand, ha talán meghalni nem lenne elecen-

csak i g é r e t , 'S még azok közül is sokan, kik a'halál utáni 
léteiben hisznek, milly hasznot húznak valljon e' hitből? El-
vesztette-e valljon a' halál, rájok nézve fulánkját? Legyen 
azért szabad e' tárgynál valamivel hosszabban időznünk. 

H a l h a t a t l a n - e a z e m b e r ? Van ezen kérdésre egy, 
csupa i l l e d e l e m é s s z o k á s nyújtotta válasz. Szokásos 
dolog az már iskoláinkban, okeró'ket hozni föl a' halhatat-
lanság' bebizonyítására, 's azokat betanulni és jóváhagyni. 
De van-e e' tanításban, ezen hitben valódi, 's mély komoly-
ság ? Ha például a' tanítót ugyanazon perczben, mellyben 
a' halál és sir fölött diadalt kiáltott, az előbbinek jégkeze 
érintné, ah milly borzadás fogná el valószínűleg őtet ! 'S a' 
tanítvány, ki talán egész bátorsággal utánamondá e' sza-
vakat : „halál, hol a' te győzedelmed"? ah mint reszketne, ha 
azonnal ágyba kellene feküdnie,hogy ott meghaljon! Mind-
ezen tanítás és tanulás helyes ugyan ennélfogva; de leg-
inkább csak az illedelem' és ősi szokás' kielégítésére szol-
gál; 's jóllehet sem a' tanítót, s e m a ' tanulót nem lehet 
őszinteséghiány- és képmutatással vádolni, azért még sincs 
meg bennök az igazi meggyőződés, sem a'valódi, eleven ko-
molyság. Azonkívül, átalán elmondhatni, hogy csupán csak a' 
speculatio' 's elméleti bebizonyítás' utján, soha senki sem 
fog halhatatlanságának élő hitéhez jutni. A' fő talán erősí-
teni fogja a' halhatatlanságot, de az egész többi, a' haláltól 
iszonynyal visszaborzadó ember, meg fogja ez igent hazud-
tolni. IIa fönebbi kérdésünkre teljesenkielégitő'smegnyug-
tató választ nyerni óhajtunk, kétségkívül az iskoláétól egé-
szen eltérő utat és modort kell választanunk. 

H a l h a t a t l a n - e az e m b e r ? Van e' kérdésre egy , 
más részről adatni szokott igenlő felelet is, melly még ke-
vesebb értékű, mint az előbbi. Az ugyan czélja, hogy az 
embert a' haláltóli félelemtől megszabadítsa, de a' modor, 
mellyben ezt teszi, v é t k e s , sőt i s t e n k á r o m l ó . Csak az 
érzékeny orrot a' sírok' rothadás-szaga meg ne üsse ! Csak 
a' szépnek szemléletéhez szokott szemet, a' borzasztó ko-

dő, hanem még é l n i is keilend utána ? Mert ha a' jelen 
életet mi magunk magunknak nem adtuk ; ugy tagadha-
tatlan, hogy létezik erő és hatalom, melly a' halál után is 
adhat, még akaratunk' ellenére is. egy ujabb és hosszabb 
életet, bárha boldogtalant is! Ki eme'hosszú, eme'végetlen 
jövővel nem gondol, mig a' holnapi, 's legközelebb órai 
sorsával, étele- s élvezetével olly igen törődik, mig az e' 
földi lét' biztosítására szolgáló eszközöket olly fáradság-
gal gyűjti rakásra : az okos- és józan eszünek nem mond-
ható. Aggódni róla, hogy néhány napi földi vándorlásunk' 
ideje alatt, mint élhetünk lehető legkevesebb bajjal; 's 
egy hasonlithatlanul tartósabb és kikerülhetlen jövőnek 
áilapotjával mit sem gondolni : a' képzelhető legnagyobb 
értelmi vakság. De a' szabatos gondolkodás nem minden 
ember' dolga; jóllehet annak kellene lenni. Kívánatos an-
nakokáért , és fölöttébb hasznos, az értelem' ezen fönsé-
ges működésében olly kalauzzal bírni, kit ebbeni járatos-
ságánál fogva biztosan lehet a' gyakorlatlanabbnak is kö-
vetni. S midőn illyenül Hirschert és annak legközelebb 
ismertetett ,ErÖrterung'-jait nyujtjuk a' t. olvasó-közön-
ségnek , ugy hiszszük, az eredetit nem használható nagy-
többségnek a' lehető leghasznosb szolgálatot teszszük. 

Szerk. 
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ponya 's a' halál' vaczogó csontváza valahogy el ne rémit-
se ! A' bün embere a' setét öröklét- 's a' szent birótól va-
lahogy meg ne ijedjen !—Ugyanazért mindez eltávoztatta-
tik a szemtől, és Ízletesen befátyoloztatik. Hiszen olly szen-
dén, mondják ők, szendergünk át a' más életre! A' halottak-
nem csupán megholtak nekik, hanem megannyi m e g d i c s ő -
ü l t e k is egyszersmind; és mindnyájan olly jól érzik ma-
gukat hőn ohajtott nyugalmukban : mert hiszen, ugy mond-
ják, ők nyugalomra mentek át, e' sokat hányatott (azaz : 
szenvedélydulta) életből; és most boldog elragadtatásban 
lebegnek át a csillagok' hónába ; megszabadult szelleműk 
most már szabadon kalandozik szé t , a' teremtett világok' 
végetlenében ; most ők egyesülve vannak azokkal, kiktől őket 
(mint állítják) a' világ' zsarnoksága és szükkeblüsége eltil-
totta ; most mentek minden csalódásoktól, mellyekkel itt 
alant önmagukat ámitgatták és kínozták 'stb. Nem fölséges-e 
mindez ? Nem annyi-e ez, mint a' halált megfosztani rette-
netességétől? Mi kívánni való marad még hátra? Valóban 
semmi ; s az érzelemdus hallgató, vagy az érzelgő olvasónő 
egészen el van ragadtatva a' gyászbeszéd vagy regény ál-
tal, mellyben mindezen gyönyörű szólásmódok foglaltatnak. 
Csak egy hibájok van, az tudnillik, hogy az egész beszéd-
ben egyetlen igaz szó sincs. Természetesen, nem volna rossz, 
ha a' halált meg lehetne iszonyatosságától fosztani az ál-
tal, hogy csontvázát csinos lepellel betakarjuk, 's ha a' sírt 
puha nyugágygvá lehetne, a' rózsávali behintés által tenni. 
De mindez nem egyéb hiu gyermekjátéknál, mi csak azo-
kat mulattathatja, kik az élet' teljes virágzásában állnak ; 's 
csak azokat vigasztalhatja, kiknek (mint a' sirtól még távol-
esőknek) vigasztalásra ugy sincs szükségök ; de korán sem 
használhat, korán sem képes azokon segitni, kik komolyan 
gondolkodnak amaz elhatározó nagy lépésről, vagy azt már-
már megtenni is kényszeríttetnek. 

Mindama' fölhozott szólásmódokban egyetlen igaz 
szó sincs; van ellenben sok félrevezető, sok vétkes, sőt is-
tenkáromló. Bebizonyítom állításomat, és kérdem: valljon 
mi gyengítheti meg inkább erkölcsi komolyságunkat, mint 
ha a' halállal, sírral és halhatatlansággal j á t s z a n i , s a 
helyett, hogy, mint atyáink tőnek, a' négy végső dolgokra 
borzadva gondolnánk, egy, komolyságtól idegen, puha és el-
puhító képzelődés' képeiben gyönyörködni taníttatunk? De 
tovább: ha csupán csak holtakká kell lennünk, hogy m e g -
d i c s ő ü l t e k nek hivattassunk; ha kimulnunk kell csak, 
hogy az egek' egébe repülhessünk, 's a' mélységek' mély-
ségeit fátyolozatlan szemeinkkel áthassuk: mi szükség ak-
kor ide lent a' hosszú küzdésre, és nagy önmegtagadásra, a' 
sok fáradozás-és imádságra? Miért kellene a'léleknek a' földi 
kötelékekből kibontakoznia, 's a' lelki szemet megvilágosítani, 
hogy az Istent láthassa ? Hiszen mindez magától jön, mihelyt 
a' testnek nyers suiyját és kérgét leráztuk? 'S minek az 
Istenneli számvetés, vagy lelkünknek a' végetti gondos vis-
gálata, valljon az a szent bíró előtt képes lesz-e megállni? Hi-
szen ő sem nem biró, sem nem szent. Hiszen minden, mi 
a' földi kötelékektől megszabadult, a' világosság' téreibe 
emelkedik föl .— Bármilly hízelgő legyen is egy ilJy tanítás; 
láttassék bár az az érzelgő lelkek előtt kedvesnek, 's a' könny-

elműekre nézve megnyugtatónak: de vétkes az, és isten-
káromló ; mellette pedig még lágyeszü is egyszersmind. 
Vagy azt véljük talán, hogy csak a' t e s t nehéz, 's csak 
ez az, mi a' föld felé huz bennünket; 's nem egyszersmind 
a' szenvedélyek is, mellyek a lelket körülfonják ? Azt vél-
jük, hogy a durva érzékiségen függő sziv nem is h ú z ó -
dik a' f ö l d f e l é ; vagy hogy a' lélek, melly az érezhez 
ragad, a' testtől megszabadulva, tüstént seraphszárnyakkal fog 
f ö l f e l é emelkedni? Ah! s ugyan hol vannak tehát a' szár-
nyak? Itt van épen a' bökkenő, hogy n e m t e s t ü k a z , a' 
mi lehúzza őket, hanem s z e n v e d él y ök. Valóban, készebb 
vagyok a' halhatatlanságot eltagadni, mint hogy azt illy mo-
dorban erősítsem. (Folyt, köv.) Schreiber László. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
M a g y a r h o n . 

(Gyászünnepély.) Esztergom, oct. 2 6 . Tegnap és ma 
tartatott hazánk és egyházunk szomorúságára elhunyt, né-
hai herczegprimás, K o p á c s y József esztergomi érsek, és 
kegyes atyánk' lelkének nyugalmáért, az engesztelő isteni-
szolgálat. Közel- és távolról nagy számmal sereglettek min-
den rangúak ez érseki városba össze, velünk, a' boldogultnak 
elárvult fiaival együtt, imádságaik által rovandók le a' tisztelet 
és szeretet'adóját, az elhunyt kegyesés nagy főpapnak. Bus 
arczczal és szorongó szívvel környeztük a főpapi czimekkel 
ékes gyászravatalt; és fölviharzott bennünk ismét az éles 
fájdalom, melly a' nagy halott' e.hunyta- és temetésekor, 
széles e' hazában minden jó hivek szivét elfogta. Es a' 
nagy Mozart' requiemének lelket átható hangjai csak na-
gyithaták a' fájdalmat, mellyet egyedül az Istenhez, az örök-
lét és föltámadás' keresztényi öntudatában emelt imádság 
vala enyhíteni képes. Folyó hó' 25-dikén az e' gyászünne-
pélyre összejött öt (pécsi, székes-fejérvári, győri, rosnyói 
és beszterczebányai) megyés-püspök közül, ő excellentiája, 
nagykóri S c i t o v s z k y János, pécsi megyés-püspök ur 
mutatá be Istennek az engesztelő sz. miseáldozatot ; melly-
nek végeztével mélt. D e á k y Zsigmond fölsz. püspök ur 
adá elő a' megjelent szomorgó megyei clerusnak, latin nyel-
ven szerkezeti, ékes beszédében, a' bold, érsek-prímás ha-
lála általi veszteség' nagyságát; elősorolván a' nagy ha-
lottnak egyház és haza iránti fáradalmait, s az örök élet és 
föltámadás' nagy igazságaiból vett vigasztalásaival enyhít-
vén hallgatóinak fájdalmát. Ma pedig, mint a' gyászünne-
pély' második napján, mélt. S z t a n k o v i c s János győri 
megyés-püspök ur mutatá be a' sz. miseáldozatot; melly 
után az ékes ajkú és nagytudományu szónok, főtiszt. S z a -
l a y Imre veszprémi kanonok ur, tartá magyarul gyászbe-
szédét ; mellyben a' boldogult prímást, mint szilárd férfiút, 
hűséges hazafit, és nagy főpapot, a legméltóbban rajzolá 
számos és válogatott hallgatóság előtt. E' gyászbeszéd vé-
geztével, a' gloriosumot mélt. dezseri R u d n y á n s z k y 
József beszterczei megyés-püspök ur tartá. A' helybeli sz. 
Bened. rendű középtanoda, az esztergomi érseki mesterké-
pezde, és az ajtatos iskolai rend' részéről alkalmi gyász-
versek is jelentek meg nyomtatásban, és a' szinte nyomatott, 
jeles magyar gyászbeszéddel együtt, a' hallgatóság közt 
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szétosztattak. A' gyászravatal' négy oldaláni fölirások ezek 
voltak. Elől, legfölül : „Főpap volt, jó és kegyes férfiú,... ki 
gyermekségétől fogva jóságos cselekedetekben gyakorolta 
magát." (II. Makab. 1 5 , 1 2 . ) A l u l : „Sacerdos magnus, qui 
in vita sua suífulsit domum, e t in diebus suis corroboravit 
templum. " (Eccles. 5 0 , 1 . ) A' többi három oldalon pedig: 
„Non recedet memoria eius, e t nomen eius requiretur a 
generatione in generationem." (Eccles. 3 9 , 1 3 . ) „Sapien-
tiam eius enarrabunt gentes, et laudein eius enunciabit ec-
clesia." (Eccles. 3 9 , 14 . ) „ E t quasi sol refulgens, sicille 
effulsit in templo Dei." (Eccles. 5 0 , 7.) Fájdalommal telve 
ugyan, de a' Mindenhatónak bölcs végzetén megnyugodva 
foglaljuk mi is elárvultak, mindennapi imádságainkba, a' fön-
nevezett főtiszt, magyar szónok ur beszédének végén tett 
ama' fohászt, miszerint az ur Isten nagy veszteségünket minél 
hamarább, olly férfiúval pótolni méltóztassék, „kinek férfias 
keresztény, hazafias nagy lelkű, egyházfői magas erényei, 
megkeseredett népének, az árva hazának, 's egyháznak vár-
va-várt reményeit betöltsék, fölül is múlják!" — Ö r ö k bé-
ke a' tőlünk olly korán eltávozott nagy léleknek! L. 

(Káptalani követválasztás.) A' zágrábi káptalan'részé-
ről főt. Mo y z e s István, a'csanádi'részéről pedig G á b r i e l 
József kanonok urak választattak el országgyűlési követe-
kül. (Bud. Ilir.) 

(Jótékonyság.) Ó-Tura. (Esztergomi főmegyéb.) A' mi-
avai egyházi kerületben létező ó-turai, legnépesebb plébá-
niának, ernyedetlen iparuk-, jótékonyságuk- é s különösen 
a' kath., egyedül igaz és üdvezitő hitökhezi szilárd ragasz-
kodásuk-, és legpéldásabb áhitalosságukról, emlékezetet ha-
ladó idő óta, az egész messzeterjedő környéken szépen el-
hírhedt jámbor lakói, legújabban ismét félreismerhetlen, lé-
lekemelő bizonyítékát adták, az Isten' dicsőségét és tiszte-
letét minden áron előmozditni törekvő buzgó leiköknek. 
Ugyanis, alig lőnek hőnszeretett 's tisztelt, derék uj lelki-
pásztoruk, nt. L a c z u s k a József ur által azon nevezetes 
napra figyelmeztetve, mellyen templomuk' fölszentelésének 
évszázados ünnepét lesznek megülendők, l egot t , vallásos 
szent lángra lobbanván, a' jelen mostoha idők' daczára, te-
temes pénz-összeget gyüjtének, azzal az Istenháza' külső-
's bensőképen, lehető legnagyobb mértékbeni kijavítását és 
fölékesitését elősegítendők. A' mint is valóban, a' pap- és 
iskolalaknak, szinte ez évben általuk történt kijavíttatását, 
's egyik harangjoknak, 6 0 0 forintba került átöntetését nem 
is említve, magára a' szentegyház benső ékesitése- és 
minden szükségesekkeli ellátására, nevezetesen a' szentély' 
kifestetésére, az oltárok, szónokszék, keresztkut és több ef-
félék' gyönyörű izlésseli megújítására, a' szentélyben, a' 
főoltár' elébe fölfüggesztendő nagy értékű lámpa-, egy , a' 
boldogságos szüzet és az (itt hét év óta létező, 's a' czim-
zett plébános, még mint káplán által különös virágzásra 
fejlesztett) élő-rózsafúzér' valamennyi titkait ábrázoló, nagy 
képnek, ugy nem különben ünnepies templomi öltözetek, 
pompás gyertyatartók, becses oltárvánkusok' stb. megszer-
zésére, több ezerekre menő sommát áldoztak. Az ég' áldása 
szálljon azért rájok és minden maradékaikra !• K iklg. 

H i r f ii z é r. 
Madridból vett tudósítások után jelentik Parisból, 

hogy a' spanyol egyház' javainak eladatás^, egy legújabban 
megjelent kir. rendelet' erejénél fogva ismét fölfüggesztetett. 

Lajos-Fülöp, a' francziák' királya, nem rég a' trappis-
táknak melleraie-i apátságát tüntette ki látogatásával; (a' 
trappisták Francziaországban csak olly, törvényesen el nem 
fogadott szerzethez tartoznak, valamint a' jezuiták;) egy-
szersmind az ország' valamennyi katholicusait megörven-
deztetvén az ez alkalommal mondott, 's az apát' köszöntő 
szónoklatára válaszul adott szavaival. Az apát tudnillik maga 
's övéi 'nevében (kik, ugy mond „jóllehet idegenek a'világ és 
politica' irányában, a királyok és népek'jólléte iránt soha 
sem válnak közönyösekké;" 's „megőrizvén p o l g á r i jo-
g a i k a t , azok' kötelességeit is iparkodnak teljesitni",) örö-
mét nyilatkoztatva ki eme' látogatás fölött, a' király' em-
lékezetébe hozá, mikép ugyanez intézetet , erényes és hit-
buzgó nagy-atyjának társaságában, még mint fiatal látogatá 
meg egykor; mire a' király feleié: „Köszönettel fogadom 
azon érzelmek' hódolatát, mellyeket ön imént fejezett ki 
előttem. Ön emlékezetembe hozá ama' látogatást, mellyet 
e' kolostorban ezelőtt 5 9 évvel, az 1788 -d ik i év' junius-
havában tettem. Erényes nagy-atyámmal valék itt ; nővérem 
is kisért bennünket ; 's mi e' házat akkor szerencsésebb 
helyezetben láttuk, hogysem jelenleg: azonban pártfogásom- és 
jóakaratomról legyen az ma is bizonyossá téve. Ámbátor a re-
ligio Francziaországban egy pillanatigszenvedni látszott is, le-
gyen felőle meggyőződve,hogy nekem mindenkorakaratomban 
volt annak védelmezése. Minden óhajtásaim Francziaország' 
boldogságára vannak irányozva ; egész életem annak jóllétére 
áldozva. Minden igyekezeteim oda vannak fordítva, hogy ben-
ne újra fölvirágozzék a' religio, az erkölsiség és mindazon 
erények, mellyektől függ a'trónok és statusok' jólléte." — 
A' király a' kolostornak e' látogatás' emlékeül, igen szép 
képet ajándékozott. — A' frankfurti postalapnak pedig ezt ir-
ják: „A követek házában imént építenek egy kápolnát, 
mellyhez, mint mondatik, külön pap fog kineveztetni." 'S 
ez még nagyobb, és többet jelentő ajándék. 

Az ellenzéki lapok' nagy bosszúságára, a franczia kor-
mány, 's igy ennek organuma, a ,Journal des Débats' is, 
határozottan a schweizi kath. kantonok mellett,'s a' zsarno-
ki többség hatalmába került szövetségi gyűlés ellen nyilat-
kozik, mint melly lázadói szelleme s rendeletei által mél-
tatlanná tette magát rá, hogy az európai statushatalmak' 
családjában helyet foglaljon ; ugy hogy ennélfogva egy eu-
rópai kormányra nézve sem lehet kétséges , hogy rokon-
szenvével a két ellenkező párt' mellyikéhez forduljon. A' 
többségi határozatnál van egy nagyobb, egy szentebb alaptör-
vény is a' schweizi szövetségben, s ez az egyes kanto-
nok' függetlensége, saját hatáskörébeni autonomiája, sza-
badsága; mellyet semmi többségi önkénynek sem vetettek 
's vethettek alá az ős kantonok, midőn az általuk szerzett 
szabadságokbani részvételre, a' jelenleg ellenök fordult uj 
embereket befogadták. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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A' j ó - c s e l e k e d e t e k . 
(Vége.) 

V. A1 a m i s n a. 

Valamint az ó-törvénynek alapjául tűzte ki a' min-
denható Isten, az ő , és felebarátjaink iránti szeretetet, 
imigy szólván Izrael'fiaihoz : „szeressed a ' t e uradat Is-
tenedet, teljes szivedből, és teljes lelkedből, és teljes erőd-
ből;" (V. Mózs. 6 , 5 . ) „szeressed felebarátodat, mint ten-
magadat" (ill. Mózs. 1 9 , 18 . ) : ugy Krisztus Jézus is, 
mint az uj-törvénynek isteni szerzője 's alapitója, ugyan-
azt tette alapkövéül religiojának ; azt állítván, hogy 
azon „két parancsolaton függ az egész törvény, és a' 
próféták." (Mát. 2 2 , 3 7 — 4 0 . ) És noha nem két-
lem, hogy t. Válka János ur is, mint keresztény, e' két 
parancsolatnak hódolni kiván, 's mindkettőnek gyakor-
latát is elvitázhatlanul szükségesnek Ítéli, tartja és hir-
deti: de,'s ugyanazért méltán csudálkozom, hogy a feleba-
ráti szeretet' egyik tettleges nyilvánítását, az alamis-
nálkodást, miképen kárhoztathatja; és mint mondhatja 
róla, hogy noha az „alamisna-osztogatások szinte hasz-
náltattak az Isten' haragjának lecsillapítására 's kegyel-
mének megnyerésére" az ó-törvényben, mindazonáltal 
„Jézus és az apostolok" azokkal, mint „balvélemények-
kel szembe-szá l l t ak ."—Hogy az alamisna-osztogatá-
sok az ó-törvényben isteni parancsolat' következtében 
gyakoroltattak, nyilván kitetszik magának a' Mindenha-
tónak szavaiból, ki Mózses által igy szólt Izrael'népéhez : 
„a szegények el nem fogynak lakó-földedről; azért pa-
rancsolom neked, hogy fölnyisd kezedet a' szűkölkö-
dő atyádfiának, és a' szegénynek, a' ki veled lakik a' 
földön." (V. Mózs. 1 5 , 1 1 . ) Ezt hirdették a' prófé-
ták is mindnyájan ; még pedig nem csak a szükölkö-

MÁSODIK FÉLÉV. 

dők' fölsegitése-, de az Isten előtti érdem' öregbítésének 
tekintetéből is. „Szegd meg kenyeredet az éhezőnek ; 's a' 
szegényeket és bujdosókat vidd a' te házadba ; midőn 
mezítelent látsz, fedd be őtet : . . . és föltámadand, mint a' 
hajnal, a' te világosságod és az ő dicsősége kö-
rülfogand téged. Akkor könyörögni fogsz : és az Ur 

meghallgatand téged Föltámad a' setétségben a' te 
világosságod ; és a' setétséged ollyan lesz, mint a' dél; 
és nyugalmat ád neked az Ur, és betölti lelkedet fényes-
ségekkel :" igy kiálta márIsaiás próféta. ( 5 8 , 7 — 1 1 . ) 
,,A' ki könyörül a' szegényen, boldog lesz." (Példab. 
1 4 , 2 1 . ) „Az Urnák ád kölcsön, ki a' szegényen kö-
nyörül ; és az ő jutalmát megadandja neki." (Példab. 
1 9 , 1 7 . ) ,,A' ki irgalmasságot cselekszik, az áldoza-
tot tesz ": (Sirákf. 3 5 , 4 . ) mond az Isten' lelke. Sőt 
az alamisnát, mint a' ,bűnbocsánat' megnyerésére, és 
Isten' haragjának lecsillapítására' nagyon is hathatós 
eszközt ajánlotta az Isten' lelke, mondván: „az ala-
misna minden bűntől, 's a' haláltól megszabadít, és nem 
engedi a' lelket setétségre menni;" (Tob. 4 , 1 1 . ) és 
mivel „az alamisna megszabadít a' haláltól, ez az, a' 
mi megtisztítja a' bünöketés. . . örök életet találtat." (Tob. 
1 2 , 9 . ) Azért valamint „az égő tüzet eloltja a' viz, 
ugy az alamisna is ellentáll a' bűnöknek." (Sirákf. 3 , 
3 3 . ) Hogy pedig Jézus is ajánlotta övéinek azalamis-
na-osztogatást, és annak Isten előtti érdemet tulajdoní-
tott, a' sz. evangéliumok' több helyein olvashatni. Igy sz. 
Máténál azt mondta az Ur, hogy : ,,a' ki italt ád is egynek 
a' legkisebbek közül, csak egy pohár hideg vizet is a 
tanitvány' nevében, bizony mondom nektek, el nem 
veszti jutalmát." (Mát. 1 0 , 4 2 . ) Az erkölcsi tökéle-
tesedésre vágyónak is azt ajánlotta, hogy : ,adja el 
mindenét, és oszsza ki a' szegényeknek.' (Mát. 1 9 . 
2 1 . ) Es minden irgalmas cselekedetről azt vallotta, 
hogy akkép tekinti azokat, mint ha Vele közöltetnének. 
(Mát. 2 5 , 4 0 . ) Sőt a léleknek bünöktőli megtisztítá-
sára is az alamisna-osztogatást tűzte ki, azt mondván; 
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„adjatok alamisnát, és ime, azonnal m i n d e n e k t i s z t á k 
n e k t e k . " (Luk. 1 1 , 4 1 . ) Sz. Pál apostol is arra intette 
a' korinthusiakat, hogy a' szűkölködők' fogyatkozásait 
gyámolitsák. (iL Kor. 8, 1 4 . ) Sz. János is arra buzdít, 
hogy: „szeressük felebarátunkat, ne csak szóval és nyelv-
vel, de cselekedettel is;" és arról, a'ki szűkölködő fe-
lebarátja előtt bezárja szivét, és a' segedelem-nyújtás-
tól visszatartja kezeit, azt mondja, hogy: „nincs ab-
ban szeretet." (i. Ján. 3, 1 7 — 1 8 . ) Ezeknél fogva 
tehát Jézus, és az apostolok, nem csak „szembe 
nem szálltak, mint balvéleménynyel", nem csak nem 
kárhoztatták az alamisna-osztogatást, de sőt helyesel-
ték azt, ajánlották és parancsolták, — mind „az Isten' 
haragjának lecsillapitására", mind „kegyelmének megnye-
résére." És ha történt is e' tárgyban kárhoztatás, az csak 
a'visszaéléseket illette, és érdekelte itt is. Igy sz. Má-
ténál a '6 -d ik részben, mellyet állításának igazolására V. 
J. ur is fölhoz, az alamisna-osztogatás átalánosan nemtilta-
tik, sem nem rosszaltatik ; mivel azt mondja csak ott 
Krisztus Jézus, hogy: „midőn alamisnát adsz, ne trombi-
táitass előtted, mint a' képmutatók cselekesznek : ha-
nem alamisnát adván, ne tudja balkezed, mit a' job-
bod cselekszik: hogy a ' t e alamisnád rejtekben legyen; 
és az Atyád, a' ki rejtekben látja, megfizet tenéked." De 
rosszaltatik igenis az olly alamisna-osztogatás, melly 
h i ú s á g b ó l , kérkedésből, dicséret-vadászatból gyako-
roltatik. Az effélét pedig ki ne rosszalná, ki ne kárhoz-
tatná? Ez értelemben szólt sz. Pál apostol is a'korin-
thusiakhoz irt első levelében, ( 1 3 , 3 . ) mellyre szinte 
hivatkozik V. J. ur. Egyébiránt nem olly „könnyű" do-
log az alamisna-osztogatás a ' gazdagnak, mint azt Y. J. 
ur hirdeti ; miután a' jó-cselekedetek' kellékei itt is 
megkívántatnak, és a' mértéket is meghatározta Krisztus 
Jézus ; azt mondván, hogy : ,,a' kinek sok adatott, sok 
kéretik attól." (Luk. 1 2 , 4 8 . ) Hogy pedig ,,a'csalókra, 
tolvajokra, rablókra" is ki akarja terjeszteni V. J. ur a' 
ragadománybóli alamisna-osztogatás' üdves hathatóssá-
gát, és ezt rájok nézve is „könnyü"-nek nevezi, az Is-
ten' haragjának lecsillapitására, és kegyelmének meg-
nyerésére ,—ezt igen-igen csudálom,és tőle, mint keresz-
ténytől, épen nem vártam. E ' fonák állításával ugyan-
is azt nyilvánítja, hogy vagy nincs helyes fogalma az 
alamisnáról és annak mikénti hathatósságáról ; vagy 
annak hü gyakorlóit a' legvétkescbb tudatlanságban 
képzeli vakoskodóknak.... De a' második nem áll ; 
mert világosan ki vagyon fejtve azon szent igaz-
ságon alapult erkölcsi tan, hogy : ,nem szabad csele-

kedni rosszat, hogy abból jó következzék.' Tudják az 
alamisnát gyakorlók, hogy nem máséból, nem hamis 
keresményből, hanem maguk' igaz szerzeményéből kell 
alamisnálkodni. Tudják, hogy a' csalás, tolvajság, rab-
las, kárhoztatásra méltók, már önmagukban is ; azért 
nem lehetnek jók és üdvesek következéseikben sem! 

Mi tehát keresztény katholicusok, kiket az alamis-
na-osztogatásért V. J. ur sújtani és kárhoztatni látszik, 
teljes meggyőződésünknél fogva nyilvánítjuk, hogy 
az alamisna-osztogatást, mennyire tőlünk telik, mint 
a' keresztényi jó-cselekedetek' Isten előtt kedves, és 
érdemes nemeinek egyikét, ezentúl is szívből gyakorolni 
törekedendünk; megemlékezvén sz. Ágoston püspök-
nek azon mondásáról, hogy: „az alamisna megtisztítja 
a' lelket a' bűnöktől"; (Serm. de Divit.) 's ,egyik igen 
biztos ut, mellyen a'mennyei Atyához eljuthatni.'(Serm. 
de verbis Domini.) 

Befejezésül pedig legyen szabad V.J. ur' szavai-
val, de tagadólag, jelen értekezésemet bezárni, és azt 
mondani, miképen : ,a' mondottakból kitűnik, hogy az 
ó-testamentomi vallásos szabályok súlyosan nem ne-
hezedtek az erkölcsre, sem a' tisztábbat és nemeseb-
bet el nem fojtották ; de sőt azt hathatósan elő is se-
gítették. Nem nehezedtek súlyosan az uj nemzedék' ne-
veltetésére ; de sőt azt üdvescn elő is mozdították: Is-
ten előtti kedves, jótettekre ösztönözvén azt. Nem ne-
hezedtek súlyosan az isteni-tiszteletre sem; de sőt an-
nak gyakorlatát kellemessé és gyönyörűségessé tették.' 
'S valamint az érintett jó-cselekedetek' tiszta szivből 
származott gyakorlata akkor kedves volt a' Mindenha-
tó' szemeiben ; ugy mai nap is kedves az, ha jó akarat-
ból, és jó szívvel vitetik véghez ; mert ekkor minden 
jó-cselekedetek, bármilly terhesekneklátszassanak is azok 
lenni,az Isten, és felebarát iránti tiszta szeretet által, mely-
lyen alapulnak, könnyükké tétetnek. Erre czélozott 
Krisztus Jézus is, sz. Máténál, a' 11-dik rész' 2 8 — 3 0 . 
verseiben, mellyekre V. J. ur is hivatkozik, midőn a 
zsidóknak azt mondá : „jöjjetek hozzám mindnyájan, a 
kik munkálkodtok, és terhelve vagytok, és én meg-
nyugtatlak titeket. Vegyétek rátok az én igámat, és 
nyugodalmat találtok lelkeiteknek; mert az én igám 
gyönyörűséges, az én terhem könnyű." Azaz : hagy-
játok el a'Mózses' törvényében parancsolt szertartá-
sokat , mellyek, az azokhoz járult soknemü régi ha-
gyományok által fölöttébb megnehezittettek; mellyekhez 
az írástudók és pharisaeusok olly nehéz, és szinte vi-
selhetetlen terheket kötöttek, azokat ők magukujjokkal 
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sem akarván illetni; (Mát. 2 3 , 4 . ) hagyjátok el ezen, 
többé már nem szükséges törvényeket, és jöjjetek én 
hozzám; hallgassátok az én tanításaimat, fogadjátok el 
azon törvényeket, mellyeket én szabok előtökbe : s 
higyjétek el, hogy azok' hü teljesítésével nyugalomba 
fogjátok sziveteket helyezni. Higyjétek el , hogy azon 
iga, mellyet én teszek vállaitokra, gyönyörűséges; an-
nak terhe könnyű: mert nem máson, hanem az Isten, 
és felebarát' szeretetén alapszik. Ugyanez értelemben 
határozott a' jerusalemi apostoli gyülekezet is, (Apóst, 
csel. 1 5 , 1 0 — 2 4 . ) mire szinte hivatkozik Y. J. ur. 
Én pedig azt mondom sz. Pál apostollal : „Az Ur ke-
gyelme uralkodjék az igazságban, az örök életre, a 
mi Urunk Jézus Krisztus által." (Rom. 5 , 2 1 . ) 

Yezerle Gáspár, esperes és plébános. 

K i s i s m é t l é s n e m árt . 
II. 

A' .Religio és Nevelés' folyó félévi 3 1 - és 3 2 -
dik számában, Dobos János' bírálatára, a' fönebbi czim 
alatt megkezdett észrevételeimet folytatandó, őszintén 
megvallom, hogy eleinte a' prologuson tul terjeszked-
ni , teljességgel nem szándékoztam. Minthogy azonban 
a' szóban levő bírálatnak isméti elolvasása után ugy 
találtam, hogy abban számos olly, részint állitások, r é -
szint kitételek fordulnak elő, mellyek, a' jólelküek' ámí-
tására, a' protestáns dialekticában folytonosan használ-
tatnak ; de a' t. szerkesztő ur' azon nyilatkozatának 
következtében is, hogy ebbeli észrevételeim netalán-
táni folytatását is' szívesen veendi : ismét tollhoz fog-
tam, Dobos ur' hosszú bírálatából mindazon helyeket 
leleplezendő, mellyek a' bennök foglalt veszedelmes, és 
mégis közönségesen elterjesztett, részint cselfolgások, 
részint rágalmak' tekintetéből, eléggé súlyosak arra, hogy 
ismételve is szót tegyünk felölök. Dolgozatom' ered-
ményét e' sorokban mutatom be ; bocsánatot kérve, 
hogy a' t. olvasó-közönség' béketürését e' téren má-
sodszor is igényelni bátor voltam. 

A' szoros értelembe vett bírálatot Dobos, a' 
,Prot. lap' 9 0 2 - d i k hasábján, Udvardy' munkájának 
előszavára tett észrevételekkel nyitja meg. Legelőször 
is, mint legképtelenebb elvet, támadja meg a' szerzőnek 
azon állítását, melly szerint „csak az egy ker. katho-
lica religio, mert Isten' müve, áll fön szilárdon tanit-
mányában, teljes egyenlőn 's örök következetesen : a 
többi ker. felekezet pedig nem egyéb, tévtanokra épült 

eretnekségnél." 'S e' megtámadás' támogatására, csak 
amúgy átalános odavetéssel, minden specialis bizonyít-
vány nélkül, azt hozza föl, hogy ezen elv ,sem Jézu-
son, sem a' kereszténységen, sem a' világtörténet' 
örök-igaz dogmáin' nem alapul; hogy „magában el-
lenmondás,"'s mintillyen,„az emberiség'mindegyik egye-
temes kifejtésének stádiumán mindez ideig alapjában 
rázta meg és rázni is fogja az örök egyházat." Nem ala-
pul, ,sem Jézuson, sem a' kereszténységen?' Talán 
bizony az alapulna tehát ezeken, ha állitanók és hinnők, 
hogy Krisztus' egyháza, minden ígéretek' daczára, meg-
fogyatkozhatik ; hogy igazságai elavulhatnak, 's idővel 
abrogáltathatók ? Ha állitanók és hinnők, hogy Krisztus 
és az apostolok' tanításával homlokegyenest ellenkező 
tanítások és elvek, nem hibás és vétkes tévtanok,'s az 
ezekhezi makacs ragaszkodás nem eretnekség?*) A' 
világtörténet' „örök-igaz dogmáit" tetszik emlegetni? 
Van-e a' világon más ö r ö k - i g a z t ö r t é n e t i d o g -
m a , mint a' katholicismusé ? Paradoxonnak látszik ez 
állitásom? Meglehet. Hisz' igaz-voltának beláthatására, 
a' katholicus szellembe magát sokkal inkább beleélni, 
a' kath. elveket sokkal inkább megismerni szükséges, 
mint a' hogy azt rendszerint a' protestáns urak tenni 
szokták. A' kath. dogma a z , mellyet a' bölcselkedési 
rendszerek, nézetek és elvek'folytonos változása köz-
ben, a' századok' vasfoga érintetlenül hagyott. A'kath. 
dogma az, mellynek szellemében az isteni gondviselés 
a' világ' eseményeit kezdettől fogva kezeli, egykor pe-
dig a' századok' fogytán, bevégezni fogja. Örök- és igaz-
nak bizonyul be tehát világtörténeti szempontból is 
mindig, akár az időbeni változatlan maradandóságát, 
akár pedig az eseményekhezi ,perpetuo-normativus' 
viszonyát tekintsük. Innen van, hogy minden világtör-
téneti pragmatica, melly nem katholicus elvek szerint 
igyekszik megfejteni az emberiség' fejlődésének nagy 
stadiumait, csak költött, 's épen azért hiányos; a' t á -
tongó mélységeket befedni, a' mutatkozó hézagokat 
egybefoglalni, a' fölhalmozott ellenmondásokat kiegyen-
líteni, vagy épenséggel nem tudó, vagy pedig önké-
nyes speculatiok, észellenes foltevések, hiu fellegvárak' 
utján iparkodó. Katholicus elvek nélkül teleologiát a 'v i -
lág' eseményeiben hiában keresünk. Milly sok dolgok-

*) Például, hogy az olly elvek és tanok, minőket csak 
az imént bevégzett értekezésb n is, nt. Vezerle Gás-
pár ur megezáfolt, 's minőket a' .Prot, lap', a' józan 
ész' botrányára, nem szégyenei még ma is hirdetni, 
„nem hibás és vétkes tévtanok." Szerk. 
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nak tud ja okát adni az ér te lmes katholicus, mellyek a ' 

h i t e t l en- , v a g y eretneknek s zemében nem lehetnek 

egyebek harmoniátlan hieroglyphoknál. Rendszer t lát 

ő ott is, hol a ' divat-bölcseség ' e m b e r e csak czéltalan 

vagy épen czélelleni ,casus ' - t , egy vak fa tum' ura lko-

dásá t véli. Minden bevégze t t tényben egy -egy ka tho-

licus e s z m é t lát ő valósulni, 's a' látszó legnagyobb 

ellenkezethez is csak h a m a r megleli a ' kulcsot. Minden 

lefolyt szakasz u j meg u j bizonyságot hoz neki az is-

teni gondviselés ' k ö v e t k e z e t e s s é g é r ő l czéljainak 

végreha j t á sában , h ű s é g é r ő l Ígéreteinek meg ta r t á sá -

ban, i g a z s á g á r ó l a' bűnök ' megfenyi tésében, b ö l -

c s e s é g é r ő l mindeneknek Krisztus' országára való 

viszonyításában ! E lmondha tn i , hogy a ' tör ténetek ön -

tudatlanul is, sőt akkor i s , midőn destruct iv szerepet 

já tszanak, végkifejlődésökben csak nekünk szolgálnak. 

Innen a ' szilárdság 's az Is ten ' akara t jábani fönséges 

megnyugvás a ' katholicusoknál. Mindezt tényekkel b e -

bizonyitani, mindezt az ember iség ' fej lődésének e' s z e m -

pontból í randó történeteiben, vagy ha ugy tetszik, a' 

vi lágtörténet ' philosophiájában, nagyszerű példákban 

szemlélhetővé tenni : mi gyönyörű tér ez egy ker. kath. 

bölcselkedő' lelkesedésének ! Meglehet, lesz idő, Isten' 

kegyelméből, midőn e' t á rgy ra ugyanezen lapok' h a -

sábjain m é g m a g a m is vissza fogok térni . • — T o v á b -

b á ,magában való el lenmondásnak, ' látja Dobos a ' k é r -

déses elvet. A ' katholicusok nem látják ezt ; sőt inkább 

a ' l egészsze rübb dolognak hiszik, hogy midőn minden 

fejlődés, tanulás és ismeretbeni előhaladás mel le t t , az 

ember i t e rmésze t ' lényege, erkölcsi szükségeink, kö te -

lességeink, czélunk, örökre ugyanazon egyek maradnak: 

az ezeken alapult, 's ezek' mivoltához csalhatlan bö l -

cseség által hozzámér t isteni religio is, l é n y e g é b e n 

örökre ugyanaz maradjon. ,,A' világi vál tozandóság ' 

t ö rvénye , " u g y mond e ' l apok ' t. szerkesztője , „hogy 

az, a' mi egysze r ó volt, u j legyen ismét, és v i szont ; 

's mi e' t ö rvénynek hiában szegeznők magunka t elle-

ne. Ki fogja meggátolhatni, hogy az állhatatlan ember i 

ész mindig u j a b b állapot után ne sovárog jon? A' világ' 

zajló tengerének nyugtot mi nem parancsolhatunk ; h á -

borog az, é s forrong mindig... De valljon kivánatos-e, 

hogy miután az emberi t e rmésze t i l lyen, ne is legyen 

semmi változatlan és örökös ; — semmi, mi őt, a' s z ü -

netlen ingadozót , a' középponttóli m e s s z e b b r e t á v o -

zás ' veszélye ellen védje, 's pályájából kivettetni ne 

e n g e d j e ? Kivánhat juk-e , hogy a ' vallás, az istenige, 's 

ennek őre az e g y h á z , szintilly örökös hánykodásnak 

legyenek a l áve tve? Hogy ne létezzék sz i r t , mellyhez 

az e m b e r bizton t ámaszkodhassék , midőn Iába alatt 

minden fönállót ingadozni érez !. . . . Hogy ne legyen egy 

világitó-torony is, melly legalább irányt a d h a s s o n , mi -

dőn az elemek' bősz ha rczában egy jó tékony csillag 

sem kalauzol biztos pa r t fe lé? Sőt i n k á b b , h a nem l é -

teznék is illy állandó ' s az örökös vál tozandóság ' h a -

talma alól kivett r endsze r , . . . . kívánnunk kellene azt ; mint 

egy s z e r é n y e b b bölcsészet , Sokrates és Plato' korában, 

kívánta." ' ) Végre odavet i Dobos, hogy ezen elv, mint 

magában ellenmondás, „ a z emberiség' mindegyik e g y e -

temes kifejtésének s t á d i u m á n , mindez ideig alapjában 

rázta meg é s rázni is fogja az örök egyháza t . " Ne t a r t -

son attól ollyan nagyon Dobos ur! A' mi jó van a' v i -

lágon, mindaz, a ' mi üdvezi t , az katholicum. A' kath. 

elvek azok, mellyektől az emberiség ' é le tében minden, 

igaz ha ladás t tanúsító fejlés kizárólag föltételeztetik. 

(Folyt. k ö v . ) Danielik János. 

A ' l é l e k ' h a l h a t a t l a n s á g a -
's a ' pokolbeli bün te tések ' örökkévalóságáról. 

(Folyt.) 

Van a' halhatatlanság-tanítóknak még más osztályuk is. 
Ezek m i n d e n n e k , a' mi é l , maradandóságát juttatják 
eszünkbe. Csak a.z alak, mondják ó'k, csak a: k ü l s ő tü-
n e m é n y v á l t o z i k ; de az életerő, melly magát bennök 
egyénesiti, örök, és végnélkül működik, hat és képződik. Mi 
is , ekképen folytatják, mint illy határozott egyénesitések, 
tovalebbenünk ; de a' szellem , melly ezen egyéniségekben 
nyilatkozott, megmarad örökké. Minket is visszafog e'szel-
lem magába fogadni ; azaz : egyéni szellemünk az egyete-
mes szellembe térend vissza. — Nemde nagyon vigasztel-
jes tanitmány? 'S ugyan mi különbség van közte, ha csak-
ugyan megszününk a z o k l e n n i , kik v a g y u n k : a' sem-
miségben oszlunk-e szét, vagy pedig az egyetemes szellem-
be olvadunk által? Mindkét esetben elvesztettük s z e m é -
l y i s é g ü n k e t , é n ü n k e t , és annak öntudatát,vagyismin-
magunkat ; 's valljon mik vagyunk akkor ? hol vagyunk ? 
mint élünk, mit érezünk, mit birunk, mit mivelünk ? Halá-
lunk ez esetben nem több, sem kevesebb, mint m e g s e m -
m i s ü l é s . De van a'dolognak még más bibéje is. Azt kérd-
jük mi: s z e m é l y e s - e amaz egyetemes szellem, vagy n e m 
az? IIa nem személyes, ha ennélfogva öntudattal nem bir, 
akkor a' mindent betöltő léghez hasonlítható ; 's az egye-
temes szellembei visszatérésünk nem egyéb, mint egy pá-
ra-felhőcskének a' légbeni elenyészése. Hogy pedig ez nem 
egyéb, mint megsemmisülés, már fönebb megmondtuk. Ha 
pedig amaz egyetemes szellem s z e m é l y e s , öntudattal bi-
ró, akkor kérdjük: mint lehetséges, hogy ezen önálló, sze-

') ,Rel. és Nev.' 1 8 4 3 . II. 1. sz. 
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mélyes szellem, egyszersmind a' szellemek' millióinak is tar-
tóhelye legyen ? 'S tovább : ugyan milly alakban, milly ál-
lapotban léteznek benne az utóbbiak, ha egyszer saját sze-
mélyiségöket és öntudatukat elvesztették?—De még ezen fö-
lül, ha az egyetemes szellem az egyéni szellemeket visz-
szafogadja magába, mindegy-e valljon, bármilly állapotban 
legyenek is ez egyéni szellemek ? Nem áll-e mindenre nézve, 
hogy annak, a mi egyesül, rokonnak kell lennie; s ennél-
fogva mindegy lesz-e, akár tiszta, akár pedig egy ocsmány, 
tisztátalan szellem tér hozzá vissza? Mindkettővel egyenlőn 
fog-e megférni ? A' földön a' szent és a' méltóságukat vesz-
tett szellemek kölcsönösen ellökik egymást, mert a' bennök 
működő életelvek ellenkeznek egymással. Csak a földön 
van-e ez igy ? 'S amaz, ugy nevezett egyetemes szellemnek 
nincs-e szinte saját életelve, 's ez nem taszitja-e el szinte^ 
az ellenkezőt, 's nem vonzza-e a' rokont magához? Ezek 
olly kérdések, mellyektől még az egyetemes szellembei 
visszatérés' állitója 's védője sem szabadulhat meg olly 
könnyen. — Egyébiránt világos, hogy a' tanitmány, melly 
szerint minden egyéni élet az egyetemes természet-életbe 
tér vissza, valamint végetlenül vigasztalásnélküli, ugy vé-
getlenül veszélyes is, és minden erkölcsi bátorságot és eré-
nyes küzdelmet megsemmisítő. Ilisz' ekkor mi sem kö-
v e t k e z e t e s e b b , mint azon elv: élvezd egyéni éltedeta' 
szerint, a' mint kedved tartja. Minden nélkülözés, minden 
önmegtagadás, mellynek hasznát azonnal nem látjuk, ez elv 
szerint, kipótolhatlan veszteség. 

'S most ujolag azon kérdésre térünk vissza: h a l h a -
tatlan-e a z e m b e r , azaz: tart-e személyes élete még tes-
ti halála után is ? — Ha e' kérdésre valóban kielégítő vá-
laszt akarunk adni, ugy mindenek előtt azon előítéletet kell 
megczáfolnunk, mintha minden csak az o k é r ő k ' jelessé-
gétől függene, mellyeket e' tárgyra nézve fölhozhatunk ; 's 
mintha a' hallgató- avagy olvasónak nem is volna egyéb te-
endője, mint türelmesen elvárni, mint fogják őt ezen okok 
k é n y s z e r í t e n i , hogy halhatatlanságában higyjen. *) Nem, 

*) Talán nem is kell mondanunk, hogy a't. szerzőnek ezen sza-
vai, a' hermesi tévtannak azon alapelve ellen vannak irá-
nyozva , mellynél fogva a' tudományban (Hermes pedig 
a' theologiát és kereszténységet is csak merő tudomány-
nak akarja tekintetni) ,,csak az áll rendületlenül, mire az 
elméleti 's gyakorlati ész' okai kit-kit elengedhctlenül 
k é n y s z e r í t e n e k . " 'S miután a' kényszerítést illyenül ven-
ni, vagy nem venni, mindig az egyéni gyarló tudomány-, be-
látás - és akarattól függ,elképzelhető,milly szük korlátok közé 
van, Hermes' tana szerint, a' legfönségesb és szükségesebb 
igazságok felől meggyőződött é s m e g y ő z ő d h e t ő embe-
rek'száma szorítva ! Kivált miután ez elvhez, azon má-
sik, még veszedelmesebbet is csatolá : ,semmit igaz- és 
valónak nem tartani mindaddig , valamíg arról legkisebb 
kételkedésnek is helye lehet.'Mert miután kétségeket nem 
csupán az értelmi okok' hiánya, hanem a' meggyőződni 
nem akaró szenvedély is szülhet, és szül is valóban: ez 
elvnél fogva a' Iegistentelenebb kútfőből származó hitet-
lenség is megszűnik vétkes lenni, és a' lélek' halhatatlan-
ságának , Isten' létének 'stb. legvakmerőbb tagadása is 
menthetővé, sőt számtalanokra nézve kötelességgé is válik. 

Szerk. 

ha halhatatlanságunk felől valódi s eleven hithez akarunk 
jutni, mindenek előtt szükséges, hogy bennünket a halha-
tatlanságnak igaz vagy nem igaz volta h a t á r o z o t t a n érde-
keljen. Mindaddig, mig testi életünk' teljes élvezetének ör-
vendünk, 's erő- és kéjelemben bővelkedünk, mig kedves 
érzéki mámorban élünk, egyébről nem is aggódván: mind-
addig k é p t e l e n e k vagyunk halhatatlanságunkban valódi-
lag hinni. Nem tudjuk elhinni, hogy meg fogunk h a l n i ; 
mi szükségünk van tehát egy továbblétezésrőli tanitmány-
ra ? Nem képzelhetjük, hogy majd minden olly egészen 
másként lesz, mint van jelenleg: mit törődnénk tehát a 
vigasztalással? Hogy tehát az örökéletbeni i g a z és ősz in -
t e hitet l e h e t ő n e k gondolhassuk, előbb szükséges, győ-
zedelmet vennünk a' könnyelműségen 's a világ' forgásá-
bai teljes elmerültségen; szükséges, hogy a' halál' borzalmai 
élénk színekkel szemeink előtt lebegjenek. Csak akkor, azaz: 
miután bizonyos józanságra jutott, 's a' fenyegető örvény' 
szélére van helyezve, csak akkor kérdezősködik komolyan 
az ember a' halottak' sorsa után ; csak akkor képes szivét 
az e' sors felőli tanitmány' befogadására igazán föltárni. 

Egyébiránt nem elegendő, hogy az ember csak pil-
lanatnyira riasztassék föl világiasságából, 's mintegy kény-
szeríttessék a' jövendője felőli kérdezősködésre. Az illy föl-
gerjedések többnyire hamar elmúlnak, 's a' régi könnyel-
műség, és vele a'halál- és örökkévalóságtóli idegenkedés is, 
ujolag helyre áll. Hogy az ember a' halhatatlanságbani élő 
hit iránt fogékony legyen, szabadon és folytonosan kell sze-
meit éltének végére irányozni, 's á l l a n d ó a n szivén kell 
feküdni ezek'tudásának : mi a' c z é l o m ? mi v é g r e va-
g y o k i t t ? m i c s o d a v é g r e n d e l t e t é s e m ? 

'S ha egyszer az ember ő s z i n t e , e r k ö l c s i é l e t -
k o m o l y s á g r a jutott, mit kell azután tennie, hogy hal-
hatatlanságbani élő hitet nyerjen ? Ekkor kell talán az erre 
vonatkozó okerőket fontolóra vennie? — M é g nem. Előbb 
még egy elszánt munkát kell véghez vinnie. Bátorságot kell 
magában éreznie, mindenről, rni őt e világon kecsegtethet-
né lemondani, 's magát föltétlenül és miden áron Isten aka-
ratának alávetni. Tehát emez elhatározottság, a' szívnek a' 
világtóli ezen emancipatioja, ez lényeges ke l lék . . . De mit 
tovább?—És most emelje föl ( e l s z a k a d t a n a' v i l á g t ó l , 
é s á t e n g e d v e m a g á t I s t e n é n e k é s a t y j á n a k ) e m e l -
je föl szeretetet sugárzó szemeit ez' Istenhez és atyához : 
és akkor lássa, mint fogja magát érezni 

Szive ki fog tágulni, 's fölemelendi szavát Istenhez, 
és a legnagyobb bizodalommal szóland: Atyám! Tea' s z e -
r e t e t vagy. Te szellemekké teremtél bennünket; Téged 
megismerő, Benned örvendő, 's Veledi örök egyesülés 
után sóvárgó szellemekké. Te mindezt bizonynyal nem 
azért adtad nekünk, hogy tőlünk ismét e lvedd; 's nem 
azért emelél föl annyira bennünket, hogy a' semmiségbe 
taszíts vissza bennünket. Te a' s z e r e t e t vagy, s ö r ö k k é 
az vagy ; s ugyanazért mit nekünk s z e r e t e t b ő l adtál, 
azt meg is fogod számunkra tartni ö r ö k k é . 

'S tovább igy szóland a' leghivőbb bizodalommal. Atyám ! 
Te maga az i g a z s á g o s s á g vagy. Ime ezeren meg ezeren,hi-
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ven teljesítik parancsaidat; és hatalmat és dicsőséget, bir-
tokot és élvezetet, vagyont és életet áldoznak föl értök. 'S 
mi az , mit ez által nyernek? Életök elnyomott, kevésre 
becsült, fáradságos. És kik sem Veled, sem törvényeddel 
nem gondolnak, kövér földbe ültetett, buján tenyésző fák 
gyanánt állnak mellettök : valljon kevesebbre fogod-e be-
csülni, (Te ki mindenféle javakban annyira bővelkedel, és 
szeretetben annyira gazdag vagy)hü szolgáidat,mint a'gonosz-
tevőket, s elnyomatni fogod-e őket hagyni, mig ezek föl-
magasztalva élnek ? Nem ! T e , olly dus mindenféle javak-
és szeretetben, őket (kik e' földön meghajolva járlak) föl 
fogod emelni, és megvigasztalni. Te maga az i g a z s á g 
vagy. 'S miután föl nem emeled és meg nem jutalmazod 
őket i d e l e n t , ezt oda fön fogod megtenni. 

'S tovább igy szóland örömtelt lélekkel : Atyám I Te 
vagy mindenek' l e g b ö l c s e b b teremtője. Miért oltottad 
volna ezen, olly nagy, nem csupán földi, hanem földöntúli 
s örökké való dolgok' t u d á s a u t á n i v á g y a t i s l e l -
k ü n k b e , ha ezen vágynak nem szántál más kielégítést, 
mint mellyet e'rövid földi pálya nyújt? Miért teremtél ben-
nünk s z i v e t , t á g a s t , m i n t v i l á g o d , m e l l y n e k l e g -
m é l y e b b v a l ó j á t m i n d a z , mi t ez' é l e t n y ú j t h a t , ki 
n e m e l é g í t h e t i , ha nem akarál neki többet e földi élet-
nél adni? S miért ültetél szivünkbe olly f o r r ó s ó v á r -
g á s t az é l e t é s s z e r e t e t , m é g p e d i g örök é l e t é s 
ö r ö k s z e r e t e t u t á n , ha c' sovárgásnak nem szabad le-
csillapittatnia ? Nem, Te b ö l c s teremtő vagy, ki nem hely-
zesz e l l e n m o n d á s t teremtményedbe, s valahol csak vi-
lágodon ö s z t ö n van, az a' tárgyat, melly után törekszik, 
el is éri. 

És ismét, örömtelt bizalommal szóland: Te a t y a 
vagy; Neked g y e r m e k e i d vannak; b e n n ü n k e t is 
g y e r m e k e i d d é tettél. íme mi megismerünk cs szere-
tünk. E l t a s z í t a n d ó d - e magadtól ismét a' te g y e r m e -
k e i d e t ? Tenmagad oktattál bennünket; a' sze etet törvé-
nyét Te. szabtad előnkbe; a' világ' szolgálatából Te emeltél 
föl Hozzád bennünket: és most, miután Téged', és szava-
dat ismerni tanultuk, most, midőn az érzékek'szolgálatából 
kiküzdők magunkat, most, miután a' Te szeretetedet meg-
ízleltük, 's magunkat neked szenteltük, azaz ; most, midőn 
s z e r e t e t t g y e r m e k e i d vagyunk,—tenmüvedetfogod-e 
elrontani; saját g y e r m e k e i d e t , kiket magadnak terem-
tettél és fölneveltél, az enyészetnek adandod-e által ? Ke-
vésbbé leszesz-e atya, mint e szegény földnek atyái ? Nem! 

Végre mint k e r e s z t é n y , és Krisztusra tekintve, 
élő bizalommal szóland: Ki egyszülött fiadat,a'mi urunkat 
Krisztus Jézust küldötted nekünk, mi végre küldöd őt, ha 
nem fogunk örökké élni?Mi hasznunk van akkor az érzék-
fölötti világ ismeretéből, a' büntörlesztésbó'l és megszen-
telésből? Mirevaló átalában eljötte, 's egész müve? Sőt in-
kább épen azért, mivel ó't elküldted, mert bennünket álta-
la meghívtál, mert bennünket általa gyermekeiddé fogad-
tál, egyszersmind halhatatlanságunk' zálogát is nyújtottad ál-
tala, és mennyei országod örököseivé magasitál föl ben-
nünket. O t t l e s z ü n k mi i s , a' h o l ő van. — line 

ez az ut és modor, melly által az ember halhatatlanságán 
bani örömtelt és életerős hithez juthat. 

A' fölhozott szempontok' utolsójára vonatkozólag, hoz-
zá kell tennünk : ha halhatatlanságodban erősen akarsz hin-
ni, mindenek előtt azon kérdésre válaszolj : kicsoda Krisz-
tus, és k i n e k fia? Ha hiszesz benne, mint az Istennek em-
berré lett fiában, akkor kétségkívül és lényegesen fogsz 
halhatatlanságodban is hinni. Mert akkor neki élete van ön-
magában, és a k i t akar, halottaiból föltámaszt, (Folyt, köv.) 

Schreiber László. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
(Gyász-ajtatosság.) Nagyszombat, oct.' 2 2 . A' hon-

szerte gyászolt nagy halott, főméit, herczeg-primásunk' 
gyász-ravatalához már több izben elvezeték e' becses la-
pok tisztelt olvasóikat. E' sorok' irója is illy megható jele-
net tanúivá óhajtja tenni jelen közlésével : rövid leírásá-
val azon fiúi végtiszteletnek, mellyel a nagyszombati esz-
tergom-érseki papnövelde, a' legkegyesebb főpásztor, a' drá-
ga herczeg-atya' halotti emlékét, october' 21-dikén 's az 
ezt követő napon ünnepelte. A'gyász-ajtatosság oct.'21-di-
kén délután, az iskolai előadások' bevégeztével, a' házi nagy 
kápolnában tartott halotti solosmával vette kezdetét. A' 
szent ház egész belseje sziv-epesztó'leg hirdeté, hogy a'gyá-
szoló sereg'atyja 's főpásztora el-, hogy örökre eltávozott nyá-
jától ! Minden szinek végszine, a' gyászt hirdető fekete, fo-
gá körül Istennek sz. oltárát; ugy mint sziveinket a' ke-
serv' kínjai összeszoriták. A' halál' szomorú jelképei min-
denünnen föltolák magukat a szemnek; ugy mint képzelő-
désünk is az önkénytelenül fölmerülő buképzetek elől hasz-
talanul mentekezett, De ím, ott trónolt fönnen, a végenyé-
szetnek, alant igen is hün ábrázolt országa fölött, az örök üdv' 
legszentebb jele: a' nagyszerű fehér kereszt; 's a' gyertyák' 
halavány fénye is életet sugárzott; igen,szent hitünk' édes, vi-
gasztaló biztatását, hogy a' keresztény' föloszlása nem teljes, 
nem végképeni ; hogy ama' busszinü választófal csak egyik 
részünket különíti el a' boldog tuihontói ; hogy a' szellemek 
ott viszont találkozni 's egyesülni fognak ; hogy tehát drá-
ga atyánk is csak kis időre távozott el tőlünk: mert mi is-
mét fölleljük őt, épen azon, jelenleg borzadást gerjesztő 
jelképek mögött, mellyeken most szemeink félve mereng-
nek. Illy gondolatok közt a' lelki béke és megnyugvás'szent 
harmata szállt epedő sziveinkre ; 's a' beállt ünnepélyes 
csend közben szent áhítatra gerjedve, imakönyveinkhez 
nyuitunk. A' halotti .Matutinum' első, mély-komoly hangjai 
hallatszottak, és meghatólag szólónak a' benyomásra elké-
szült 's megnyílt sziveknek. Az ,Officium defunctorum' lé-
lekemelő szép zsoltárai, 's olly czélszerüleg kiszemelt sz.-
irási olvasmányai, bármikor sem téveszthetik hatásukat a' 
figyelmes áhitatoskodóra ; itt az imádság' sajátszerű fölada-
ta méginkább emelé 's a' lelkesülés' mindig magasb fokára 
gyulasztá az áhítatot.—Másnap délelőtti tizkor ismét e' he-
lyen valánk egybegyűlve. Főtiszt, igazgatónk, S z e m e s 
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György prépost és esztergomi kanonok ur lépett, segédki-
séretével a gyászoltárhoz, 's bemutatá a' vérnélküli áldo-
zatot a' drága fó'pásztorért. Fiúi tiszteletünk 's hálánk' őszin-
te lelkesülése vegyült most a' sz. cselekvények keltette áhí-
tat' jámbor érzeteivel ; hisz' ez vala már egyetlen, ez utol-
só ajándoka a' búsongó fiaknak, mellyel a' távozott drága 
atyának kedveskedhettek ! A' templomi áhitatoskodás' be-
végeztével intézetünk' nagy hallgató-teremébe gyűlt a' nö-
vendékpapság ; és nem sokára utána, bevezeté főtiszt, igaz-
gatónk, a' házi előljáró 's tanár urak' kíséretében, a' ven-
dég-hallgatók' diszes koszorúját: a' nagyszombati társas-
káptalan' főtiszt, tagjait, s a' városunk, részint személye-
sen, részint képviselőik által megjelent, minden rendű pap-
ságát. Főtiszt, 's tudós P r ú n y i József ur, esztergomi tisz-
teletb. kanonok és hittani idősb tanár, lépett a szószékre; az 
igazgató ur megbízásából, a boldogult főpásztor fölött em-
lékbeszédet mondandó. Néma csend, a' várakozásdus rész-
vét, 's a pillanat ünnepélyességének jelentékeny biztatása 
közben szólamlott föl a' köztiszteletü, 's több tudományos 
irodalmi müveiről ismeretes tanár ur, Latiumnak jelenleg 
már mindinkább gyérülő remek nyelvén. A' jeles szerkeze-
tű átalános bevezetés után következett számos életrajzi 
részletek köték le leginkább, 's mindvégig ébren tárták a 
hallgatók figyelmét, mennyiben a' nagy holtat összes ál-
dásdus működése szerint álliták elébök. Léptenkint köve-
tők, a' lelkesülésnek 's legbensőbb megindulásnak önkény-
telen tanujelei által is részvétet gerjesztő szónokot adat-
ról adatra. Egy tettdus és üdvárasztó élet' főbb esemé-
nyei , azon gyors fejlődési fokozatban, mellyben a' való 
életben egymásra következtek, 's a' világ' bámulatát fölhi-
vák, vonultak el lelki szemeink előtt. Végig tekinténk a'fő-
pap bokros érdemeinek ügyesen szőtt hosszú során, és 
legmélyebb tiszteletünk, őszinte fiúi ragaszkodásunk meg-
meg ujult, 's ha lehetséges vala, nagyobbult még, az egy-
ház' nagy főpapja és rettenhetlen bajnoka, a' mély belátá-
su bölcs statusférfi, a' nagyszerű adakozó ' s kegyes em-
berbarát iránt. Áldás a' nagy férfiú' poraira! Igy sohajtánk 
föl a beszéd és gyásztisztelet' végével; 's adjon az ég mi-
nél több illy lelkes főpásztort a magyar egyháznak, nekünk 
pedig vigasztalhatlan árváknak minél előbb illy drága ke-
gyes atyát! ...n.. 

(Káptalani követválasztás.) A' nagyváradi gör. kath. 
káptalan' részéről főtiszt, illyésfalvai P a p - S z i l á g y i Jó-
zsef kanonok, az eperjesi káptalan' részéről főtiszt. D u c h-
n o v i c s Sándor őrkanonok, a' szathmári' részéről pedig 
B í r ó László kanonok ur választatott meg országgyűlési 
követül. 

(Gyászhír.) Főtiszt. G r o s s e r Ker.-János, az ajtatos 
tanító-rendnek tizenhat évig, vallásos buzgalommal, és ki-
tűnő polgári hűséggel párosult, fáradhatlan munkásságú 
volt főnöke, bölcsészet' tudora, s a' kir. egyetemnél ezen 
karnak kebelezett tagja, ugy szinte a' romai, kath. hit- ka-
demiának is társa, folyó évi october' 30-dikának éjjelén, 
rövid idő alatt többször ismételt szélhűdés'következtében, 
a' szentségek' ajtatos fölvétele után, Pesten, életének 69-

dik esztendejében, élni megszűnt. A' boldogultnak hideg te-
temei, november' l-jén, fényes gyászszertartással, és tömér-
dek nép' jelenlétében, nagys. és főtiszt. F e j é r György 
prépost és kanonok ur' főpapi buzgólkodása mellett, taka-
ríttattak el a' Pest belvárosi főtemplom alatti sírboltba; ho-
va azokat nagyszámú tisztelőinek őszinte részvéte's könyei 
kisérték. Az engesztelő áldozatok ugyané' hó' 3-dikán tar-
tattak az elhunytért, az őt keseredett szívvel gyászoló szer-
zet kápolnájában.-—Az Ur'szent békéje lebegjen hamvai 
fölött! — 

O l a s z o r s z á g . 
Ő szentségének oct. 4-dikén, a' titkos consistorium-

ba gyűlt bibornokokhoz tartott allocutioját, (mellyben nem 
csak a' jerusalemi patriarchaság' visszaállításának nagy fon-
tosságú okiratát fogja az utókor tisztelni, hanem abból a kath. 
világ' főpásztorának nyíltan kimondott kormányelvét, a' föl-
forgatók' lázadási szellemétől egészen idegent is jobban is-
merni,) a' múltkor csak kivonatilag idézettet, ezennel egész 
kiterjedésében közöljük. „Venerabiles Fratres. Quisque ve-
strum, Ven. FF., optime nőseit, quibus quantisque divinae 
nostrae religionis documentis, monumentisque Hierosolyma 
urbs, et universa Palaestinae regio mirandum in modum 
undique refulgeant, ,ubi et visui, et tactui se tota ingerunt 
humanae sacramenta salutis.'L) Siquidem ibi Unigenitus Dei 
Filius Christus Jesus, Dominus noster, propter nimiam, qua 
nos dilexit, caritatem obumbrata Divinitatis suae maiestate 
servilem formám indutus, et in similitudinem hominum fa-
ctus, ex intacta Davidica Virgine nasci, vitamque suam agere, 
ac magna miracula operari est dignatus, tribuens peccato-
ribus misericordiam, aegris salutem, errantibus veritatem, 
coecis lucem, mortuis vitam. Ibi ad universum humánum 
genus a peccati iugo, et daemonis captivitate vindicandum, 
saevissimam passionem, acerbissimainque Crucis mortem 
sustinuit confusione contempta, ac post triduum ,devictae 
mortis spoliis onustus',2) divina sua potentia resurrexit ; 
ibi quadraginta dierum spatio saepius apparens diseipulis 
suis, ac loquens de regno Dei, postquam illos in fide et ca-
ritate roboravit, eisque praeeepit, ut euntes in mundum 
Universum, praedicarent evangelium omni creaturae, ac 
docerent servare omnia, quaecumque ipsis mandave-
rat, magnis revelatis mysteriis, magnisque confirmatis sa-
cramentis , in conspectu sanetae multitudinis triumphans, 
et captivam ducens captivitatem, super omnes coelos, ad 
dexteram Dei Patris consessurus adscendit. Ibi ad Aposto-
los suos illuminandos, corroborandos, atque ad renovan-
dam terrae faciem, veteresque tenebras abigendas, misso 
saneto Paraclito Spiritu, voluit, ut Apostoli ab ipsa urbe 
Ilierosolyma evangelicae praedicationis opus ordirentur, an-
tequam in omnem dispergerenturorbem. Quae cum itasint, 
merito atque optimo iure christiani populi saneta illius re-
gionis loca omni pietatis, religionis, et venerationis affectu 
semper sunt prosequuti. Postquam vero tristissimis rerum ac 

') S. Leo. Epist. ad Juvenal. Episcop. Hierosolymit. 
-) S. Anselm, serm. 52. de Paschat. 
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temporum vicibus regiones illae e christianorum Imperato-
rum dominatione abreptae fuere, Romani Pontifices Decesso-
res Nostri, et catholic! Principes vehementer optantes gravis-
simis fidelium necessitatibus occurrere,eosque ab iniustissima, 
qua premebantur, Servitute vindicare, variis temporibus 
nihil intentatum reliquerunt, ut loca ipsa ab infidelium eri-
perent potestate. Ilinc Hierosolymitana Ecclesia, cui ab In-
nocentio III. Praedecessore Nostro in Goncilio Lateranensi 
quarto Patr archalis dignitas fuit confirmata, summo sem-
per in honore habita, peculiarem Romanorum Pontificum 
curam et sollicitudinem sibi comparavit. Qui quidem Ro-
mani Pontifices etiam postquam sacra eadem loca ab infi 
delibus iterum occupata fuere, immo et cum vix ulla de il-
lis recuperandis spes affulgeret, Latinos Patriarchas lliero-
solymitanos renunciare, et constituere, haudquaquam in-
termiserunt, licet eos a residendi obligatione so lvere , 
quamdiu loca ipsa ab infidelibus detinerentur, ac spiritual! 
illorum fidelium bono alia ratione pro viribus consulere de-
buerint. Nos certe de illa Dominici gregis parte vel maxime 
solliciti, ac summa erga ipsas regiones pietate affecti, vel 
ab ipso Nostri Pontificatus exordio nihil antiquius habui-
mus, quam ut Latini Ritus Patriarcha Ilierosolymae iterum 
in.sua sede possit consistere. Gum autem, Deo bene iu-
vante, difficultates omnes, prout summopere optabamus, 
penitus sublatas esse conspexerimus, nihilque nunc tem-
poris obstet, quominus ipse Patriarcha Ecclesiae suae cu-
ram praesens agere valeat, nullam moram interponendam 
duximus, ut huiusmodi res pro maiore Dei gloria atque il-
lorum fidelium utilitate ad optatum exitum adduceretur. 
Quamobrem tanti momenti negotium iuxta prudentem No-
strae Congregationis de Propaganda Fide sententiam ab-
solvendam curavimus, atque Apostolicas Litteras die deci-
mo kalendas proximi mensis Augusti huius anni annulo Pi-
scatoris obsignatas dedimus, quibus totius rei rationem ex-
planavimus. Et quoniam Ven. Frater Daulus Augustus Fo-
scolo, qui Latino llierosolymitano Patriarchatu potiebatur, 
se illo abdicavit, et Nos eiusmodi abdicatione accepta at-
que approbata, ipsum Ven. Fratrem a vinculo , quo Hiero-
solymitanae Ecclesiae obstringebatur, solvimus, iccirco ad 
no vi Patriarchae electionem procedere existimavimus. Ita-
que commemoratae Congregationis suffragio in Latinum Pa-
triarcham llierosolyrnitanum eligere constituimus dilectum 
filium Presbyterum Josephum Valerga, qui singulari inte-
gritate, pietate, doctrina, prudentia, ac rerum gerendarum 
dexteritate spectatus, et huic Petri Cathedrae ex animo ad-
dictus, ac Missionarii munere in Syria, Mesopotamia, et 
Perside egregie perfunctus, gravia rei catholicae negotia 
sibi commissa sedulo scienterque conficienda curavit. Qua-
propter in earn spem erigimur, fore, ut ipse praeclaris his-
ce dotibus praeditus, easdem coelesti ope fretus, ad Pa-
triarchatus locum deferat, atque ad catholicae praesertim 
religionis incrementum, et concrediti sibi populi utilitatem 
maiore alacritate et studio exhibere , atque exercere con-

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — 

tendat. Haec sunt Ven. Fratres, quae vobis communicanda 
censuimus, dum pro certo habemus, Vos una nobiscum as-
siduas, fervidasque Deo Optimo Maximo preces cum gra-
tiarum actione esse oblaturos, quo communibus nostris vo-
tis clementissime annuens, divina sua gratia efficere velit, 
ut in illis regionibus, ubi ,quilibet christianus habitans ad 
Evangelii cognoscendam virtutem non solum paginarum 
eloquiis, sed ipsorum locorum testimoniis eruditur',3) ca-
tholica fides maiora in dies incrementa suscipiat, ac pro-
spéré feliciterque vigeat et floreat. — Atque hic Ven. Fra-
tres, clare aperteque declaramus, tum in hac r e , tum in 
aliis quibusque Nostras omnes curas, cogitationes, studia 
ab omni prorsus cuiuslibet humanae politices ratione vel 
maxime aliéna eo spectare, ut Sanctissima Christi religio, 
et doctrina ubique terrarum cunctis populis magis magis-
que affulgeat. Etsi enim exoptemus, ut Viri Principes, qui-
bus a Domino data est potestas , avertentes aures suas a 
fraudulentis et perniciosis consiliis, et custodientes justitiae 
legem, ac secundum Dei voluntatem ambulantes, Eiusque 
sanctae Ecclesiae jura et libertatem tuentes, pro eorum re-
ligione, ac benignitate suorum populorum felicitatem pro-
speritatemque procurare non désistant: tarnen vehemen-
ter dolemus in diversis locis nonnullos e populo existere , 
qui Nostro nomine temere abutentes, et gravissimam Per-
sonae Nostrae, ac Supremae Dignitati iniuriam inferentes, 
debitam erga Principes subjectionem denegare, et contra 
illos turbas, pravosque motus concitare audent. Quod cer-
te a Nostris consiliis adeo abhorrere constat, ut in Nostris 
Encyclicis Litteris ad omnes Venerabiles Fratres Episco-
pos die nona mensis Novembris superiori anno datis haud 
omiserimus inculcare debitam erga Principes et Potestates 
obedientiam, a qua iuxta christianae legis praeceptum, ne-
mo citra piaculum deflectere umquam potest, praeterquam 
scilicet ubi forte aliquid iubeatur, quod Dei et Ecclesiae 
legibus adversetur. —• Quid vobis videtur ? — Auctoritate 
Omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, 
ac Nostra, Dilectum Filium Presbyterum Josephum Valerga 
ad Patriarchatum Latinum llierosolyrnitanum evehimus, 
eumque in illius Ecclesiae Patriarcham et Pastorem praefi-
cimus, prout in decreto et schedula consistorialibus ex-
primetur. In nomine Patris -J-, et Filii -j-, et Spiritus San-
cti -J-. Amen." 

— 6 szentsége IX. Pius pápa, october' 10-dikén, 
a' quirinali palota' kápolnájában, Valerga József urat, a' je-
rusalemi patriarchal székre imént kinevezett latin szertar-
tású patriarchát, ugy szinte Ferrieri urat, sidoni (in part. 
inf.) kinevezett érseket, a' constantinápolyi 's antiochiai 
patriarchák' segédlete mellett, személyesen szentelé föl 
püspököknek ; fölszentelés után a' jerusalemi uj patriar-
chát. érseki palásttal is fölruházván. Az ünnepélyes szertar-
tásnál Lambruschini, Fransoni és Spinola cardinálisok is 
segédszolgálatot tettek. (L ami de la rei.) 

3) S. Leo, ibid. 

Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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K i s i s m é t l é s n e m árt . 
II. 

(Folyt.) 
- Ha találtatnak m e s t e r e k , kik az ember iség ' fejlő-

désének munkájához jobban akarnak érteni, mint Krisz-

tus Jézus, az Istennek egyszülött fia ; ha vannak ke-

vély és nyughata t lan lelkek, kik a' kath. , egyedül o r -

ganicus menetű rendszer t m e g v e t v e , más utakon kí-

vánják keresztül vezetni az ember iséget kifejlésének 

nagy s tádiumán ; ha ezeknek gyors i tó , sőt erőszakoló 

mütételeik ' következtében az organicus processuson ki-

vül emelt emberi társadalom, forrongásba, lázba, for ra-

dalomba j ö n , és rázkódásokat is kénytelen szenvedni : 

azt n e m a ' kath. elv' örök voltában helyezet t hitnek, 

hanem ezen elv' soha s e m hiányzott ellenségeinek kell 

köszönni. Különben , hogy a ' lázas rázkódások, mely-

lyeket idáig megéltünk, még nem az utolsók; hogy eze -

ket mások követendik: azt könnyen m e g e n g e d e m ; fő-

kép az Eu rópában ha lomra gyűlt antikatholicus, egye -

dül csak explosióra váró, anyagot tekintve. Sőt m e g -

engedem, mi több, h iszem is, hogy e' megrázások, v a -

lamint eddig, ugy ezentúl sem hagyand ják szenvedés 

nélkül az örök e g y h á z a t : de tagadom, hogy azt a lap-

jaiban megközelíthessék, v a g y , mikép Dobosnak m o n -

dani te t sz ik , az t ,min t valami „nagy v izmosás"- t , saját 

tes tével „be t eme thes sék . " A' napot a ' z ivatar elfoghat-

ja itt is, amott is egy i d ő r e , de egéről, h o v a azt Isten 

kormányozó pontul állította, le n e m taszí that ja . A' zi-

va ta r elrepült, 's az égi király ismét ott r a g y o g ; gyó-

gyítva, fejtve, ápolva az életet , mellyet a ' z u h a t a g föl-

dúlt. Krisztussal egy tes t v a g y u n k ; és Krisztus nem 

hal meg többé . „Christus resurgens ex mor tu i s , iam 

non mor i tu r ; mors illi ultra non dominabi tur ." A ' " 

MÁSODIK FÉLÉV. 

kath. egyház nagy időket élt tul ; és ezek közt nagy föl-

forgatásokat. Birodalmakat, nemzeteke t látott letűnni az 

élet ' egéről. Idő, lángész, tudomány, elmésség, é k e s s z ó -

lás, vitézség, földi dics és ha ta lom, kezet fogva s e m 

vehet tek erőt ra j ta . A' franczia fo r r ada lom, ezen p é l -

danélküli explosiója minden alvilági e rőknek , csak f é -

n y e s b b é tet te. „Ecclesia tunditur secularium c u r a r u m 

fluctibus, sed non subrui tur : caeditur, sed non l abe fac -

t a t u r : commotiones f luctuum e t insur rec t ionespass íonum 

corporalium facilis p r e m e r e ac mitigare. Specta t aliorum 

naufragia, ipsa immunis et exsors periculi"; mond sz. A m -

brus. ^ E g y h á z u n k n a k sürü, időről- időre egymást fölvál-

tó megtámadta tása i csak igazságáról tesznek bizonyságot. 

„Köszönetet mondok," ugy mond Bonald, „a ' századnak, 

azon u j bizonyítványért , mellyet az a ' keresz ténységnek, 

az ő igaz és isteni voltát illetőleg, szolgáltatott. Hiszen bö l -

cselkedőileg bizonyos, miszerint a ' pusz ta t é v e 1 y t 

olly igen üldözni lehetetlen volna." ( D a n s la c h a m b r e 

des dépu tés 4 . Mart . 1 8 1 7 . ) E n n e k e lőrebocsátása 

után igy folytatja Dobos : „Ezen elvből s a r j adzanak 

immár még több állítások, mellyeket korunk' repr is t i -

náló szelleme, a' polémia v a g y i s (?) az e g y h á z ' f e g y -

ver tá rából szedet t e l ő , mint régi szakállasokat, ' s föl-

vonczolta a ' b á s t y á r a — Illyenek : a ' romai katholicis-

m u s istenmü, é s igy ö r ö k : a' pro tes tant ismus e m b e r -

mű, és igy veszendő . Talán he lyesebben : i s tenmü az 

evangyél iom, és igy örök : emberi módosítások r a j t a , 

egyik c z i f r á b b , a ' másik e g y s z e r ű b b , a' k a t h o -

licismus és a ' p ro tes tan t i smus , és igy mindket tőnek 

külalakja, symbolikája, t ö r e d é k e n y : megmarad pedig 

mindkettőből az egy szükséges dolog, az evangyéliomi 

igazság." Dobos szerint tehát, , ,a ' romai katholicismus 

i s t e n m ü , és igy örök ," he lye t t , j o b b a n mondatnék : 

„ I s tenmü az evangyél iom, és igy ö r ö k . " Valljon mit 

é r t Dobos az evangelium a la t t ? Krisztus ' t an í t á sá t ? 

*) De Abraham. L. 2. C. 3 . Edit. Migne, Parisiis, 1 8 4 5 . 
Serie prima. Tom. XIV. p. 4 6 0 . 
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Óh de hiszen még eddig soha sem jutott egy katholi-
cusnak is eszébe , hitét ez értelemben az evangélium-
tól megkülönböztetni. Ha a' protestánsok e' megkülön-
böztetést saját hitök' irányában szükségesnek tartják, 
vagyis ha hitöket Krisztus' tanításának összegével azo-
nosítani akár nem képesek, akár nem akarják, lássák 
ők ; mi részünkről e' kettő, tudnillik a' katholicismus és 
az evangéliumnak illyetén elválasztása és megkülönböz-
tetése ellen, mind a' mellett is mindenkor ünnepélye-
sen fogunk tiltakozni; akképen lévén meggyőződve, 
hogy megszűnnénk Krisztus' igaz, és hozzá méltó ta-
nítványai lenni, ha tanitásától csak hajszálnyira is el-
t ávoznánk .—Vagy az uj-szövetség' szent könyveit ? De 
ezeket illetőleg, habár az isteni gondviselés' végetlen 
kegyelmében bizva, szívesen elhiszem is, hogy ezen 
nagyszerű szellemi kincstől az emberiséget megfosz-
tatni, soha sem engedendi : azt azonban a' kath. hit 
csalhatatlan bizonyosságával erősíteni még sem merem. 
Mert valamint végképen elveszhettek több apostoli ira-
tok, mint teszem sz. Pálnak a' korinthusiakhoz irt leg-
első levele, (i. Kor. 5 , 9 . ) már ezelőtt: ugy épen 
nem mondható historicus lehetetlenségnek, hogy az 
idők' folytában, előre nem látott szerencsétlenségek' 
következtében, a' még fönmaradtak is elveszszenek, 
a ' nélkül azonban, hogy a' kereszténység' ügye ez ál-
tal valami zavarba hozassék. Az égből az emberi-
ség' számára lehozott szellemi kincseket Krisztus 
urunk nem holt papiros' lapjaira, hanem egyházának, ezen 
élő könyvnek kebelébe kívánta letenni. Nem azt mondta 
apostoloknak, hogy leülve könyveket írjanak, és azokat 
sokszorozott példányokban hordják és osszák szét 
az egész világon : hanem hogy elmenve tanítsanak 
minden nemzeteket. Nem az írásról, hanem az egy-
házról mondotta ő, hogy a' ki ezt nem hallgatandja, 
„legyen neked mint a pogány és publicanus. " (Mát. 
1 8 , 1 7 . ) „Emberi módosítások ra j t a?" Min? az evan-
géliumon? Halljuk sz. Pál t : „ S e d licet nos , aut an-
gélus de coelo evangelizet vobis , praeterquam quod 
evangelizavimus vobis, anathema sit. Sicut praedixi-
mus, et nunc iterum dico : Si quis vobis evangeliza-
verit, praeter id, quod accepistis, anathema sit." (Gal. 
1 , 8 — 9 . ) A' katholica egyház állhatatosan tagadja, 
hogy kezei közt az evangelíum, legyen egyik, legyen 
másik értelemben, valaha módosítást szenvedett volna2); 

2) Itt azon esetre, fia az evangelíum alatt az uj-szövet-
ség' valamennyi sz. könyveit kellene érteni, a' félre-
magyarázás' tekintetéből megjegyzendőnek látom, hogy 

sőt épen ezen módosítási merények voltak azok, mely-
lyek őt minden időben ezek' szerzőinek, az eretne-
keknek, kebelébőli kizárására határozták. Ha a' prote-
stánsok Dobossal ellenkezőt tudnak és vallanak m a -
gukról : sz. Pál' szavainak értelmében maguk tegyék meg 
magukra az applicatiót. „Emberi módosítások rajta, e g y i k 
c z i f r á b b , a ' m á s i k e g y s z e r ű b b , a ' k a t h o l i c i s m u s 
és a ' p r o t e s t a n t i s m u s . " M e g é l t ü k ismét a'katholicis-
m u s - és protestantismusnak egy uj definitióját Dobos' ge -
nialitásából ! Szerinte tudnillik az egyik czifrább, a' másik 
egyszerűbb módosítása az evangéliumnak, mig azalatt, 
,az egy szükséges dolog, az evangeliumi igazság, mind-
kettőben megvan.' Valljon nem irtózik-e Dobos, az illy 
álnok és alávaló fogásokkal, a' közönséget ámítani és 
mystificálni ? Hiszen ha semmi lényegesben sincs kü-
lönbség, hanem csak abban különbözünk egymástól, 
hogy az egyiknek hite czifrább, a' másiké pedig egy-
szerűbb módositása az evangéliumnak: ugy mivel fog-
ja Dobos az egyházi nagy szakadást igazolni ? Kellett-e, 
szükséges volt-e, hogy a' czifrább módosításnak egv-
szerübbeli fölcserélhetése végett, annyi botrányt, há -
borút, iszonyuságot éljen meg a' világ ? Kell-e, szüksé-
ges-e ezért még mainap is védeni , éleszteni, ter jesz-
teni, a' haza és emberiség' megbecsülhetlen kárával , 
köztünk és köztetek a ' n a g y meghasonlást? Hajók úsz-
hattak volna a' reformatio által kiöntött véren ; és mi-
é r t ? Csupa lényegtelen dolgok-, merő emberi módo-
sításoknak egyszerűbbé módosithatása' kedvéér t ! Va-
lóban őszintébben magát, mint illy vallomással, a' pro-
testantismus el nem Ítélhette ! Óh de csalatkozik, a' ki 
azt hiszi, hogy Dobos'részéről ez őszinte beszéd! Nem 
egyéb az, mint egyike azon számtalan, a' protestán-
soknál honos cselfogásoknak, mellyekkel a ' jó lelkű ka-

midőn mi tagadjuk, miszerint egyházunk' kezei közt 
az evangélium módosítást szenvedett volna, ezt nem 
a' szent-irás' kriticai sértetlenségéről, (melly akkor 
lenne meg, ha e vagy ama' szent könyv ugyanazon 
állapotjában, minden legkisebb—bár helyesírási—vál-
toztatás nélkül, jött volna le hozzánk, mellyben a' 
szerző kezeiből kikerült, 's melly egyetlen-egy régi, 
sokszori leírás' utján hozzánk leszármazott könyv-
ben sincs meg,) hanem csak dogmaticai integritásá-
ról, miszerint minden kisebb irási hibák, és varians 
lectiók mellett is, a' könyvben ugyanazon tanítás, 
ugyanazon história foglaltatik, mellyet szerző abban 
följegyzett, —kívánjuk vétetni. Tagadjuk t. i., hogy az 
egyház valaha, akár a' tanítást, akár a históriát az 
Írásban megmásította volna. 
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tholicusokat a' közönyösség' te rére ámítani szokták. 

Csak néhány sorral alább, imígy nyilatkozik ezen pseu-

do tudós, a' ker. kath. anyaszentegyházról : „Négy szá-

zad' multával ott állt a' győztes ker. egyház a' pogány 

vallás' romjai fölött, világi fegyvert ragadva kezébe ; ez 

időtől fogva Jézus ' mennyei országa fölvegvült a' föld' 

porával; világi hatalom vivta ki a' keresztyén hitága-

zatokat 's ontotta az eretnek vér t ; Jézus' egyházában, 

az egyforma tanítványok közöt t , rang- és méltóság-

fokozatok tolakodtak föl; a ' hatodik század ' végével 

ott ragyogott a' ker. egyház fölött a' romai püspök' 

széke. A' tizenegyedik században a' nyugoti egyház sz. 

Péter ' székéből látta kiömleni a' sugár o k a t , melly 

szemlényét veszté a' keresztyénségnek ; a ' tenyésztő 

világosság és melegség kihalt a ' ker. egyházból , 's a' 

földi salakos érzelmek' átíflános pezsgéséből kigyuladt 

a' vakhit' iszonyú fáklyája, mellyet a' független egy-

házi hatalom csóválván a' keresztyénség fölött, s zem-

beszállhatott a ' császárok és királyok' tekintetével." 

Mindez csak c z i f r á b b , lényegtelen módosítás nemde? 

Kell-e ennél szörnyűbb ellenmondás? Ámbátor én meg-

engedem, hogy Dobos' iskolájában, hol a' „dolos et 

mendacia emendare" olly könnyű dolognak tartatik, az 

csak egyike lesz a' legépületesb concordantiáknak. ,Qui 

bene distinguit, bene docet . ' Egy részhez fordulva, azt 

mondandja Dobos : .Halljátok óh katholicusok ! Mi az, 

hogy annyira buzgólkodtok egyházatok mellett ? Ti tes -

testől-lelkestől hozzáragaszkodtok! Ti azt igaznak, és 

együdvezitőnek hiszitek! Pedig az egész katholicismus 

csak czifrább, mig a' protestantismus egyszerűbb, m ó-

d o s i t á s a az evangéliumnak! Nincs közlünk és köz-

tetek semmi lényeges különbség ; az egy szükséges do-

log mindkettőnknél megvan ! Végelemzésben utoljára is 

egyre megy ki, akár katholicus-, akár protestánsnak 

lenni ; csak becsületesek legyünk ! Szeretetlenség' e m -

bere a z , ki köztünk még sorompókat emel ! 'stb. ' 

Mennyi nyájasság ! Bizony-bizony ,fistula dulce ca -

nit , volucrem dum decipit auceps !' Azonban alig 

fordult egye t , 's máris mennyire megváltozott ! ,Hall-

játok feleim'! ugy mond , ,és ovakodjatok! Az a' Ro-

ma egy szörnyeteg ! Elvette szeme' fényét a' keresz-

ténységnek ! A' világosságot, a' melegséget kioltotta 

az egyházból ! Setétség lön , salakos érze lmek, mint 

megannyi mérges kigyók, békák tolakodtak föl mind-

ünnen ! Vakhit borította el az egész világot, mellynek 

kigyuladt fáklyáját csóválták a' pápák ! Békókba v e r -

ten heverének a' lelkek, 's az igaz keresztények mág-

lyákon hamvadtak el! Boldog Isten! milly iszonyúság!' 
'S eme' kétszínű vajúdás azután, melly az összes p r o -
tes táns irodalom egyik ismertető jele, hogy mellyik 
neméhez tartozik a' harcz-fegyvereknek, à' n e m e s -
hez-e, vagy a' nemtelenhez, megmondhatja D o b o s . — 
„Megmarad pedig mindkettőből az egy szükséges d o -
log, az evangyéliomi igazság." Bírálónak ezen állítása, 
hogy tudnillik az egy szükséges dolog mind a' ke t tő -
ben, azaz : mind a' katholicismus-, mind a' protes tan-
tismusban megvan , oda m u l a t , hogy szerinte az egy 
szükséges dolognak, vagy is evangeliumi igazságnak, 
azt kell tartani, miben mind a' katholicusok, mind a' p r o -
testánsok egyeznek. Á m d e a 'protes tánsok s e m m i b e n 
s e m e g y e z n e k meg t ö b b é , akár velünk, akár m a -
guk közt. Egy Istent hiszünk, szokták ők mondani ; d e 
valósággal odajutot tak, hogy tudósaik e ' neve t m á r k i -
mondani is félnek, midőn a ' hires berlini csarnokban 
előadásokat tartanak, nehogy tudománytalanoknak l á t -
tassanak ; és a' protestáns egyház, távol attól, hogy 
a' protestáns nevezetet megtagadná tőlök, még inkább 
földicsekszik velők. Honunkban a ' , P r o t , lap' egyik idő-
szaki szerkesztője a' Szentháromságot az Istennek h o z -
zánk való háromszori közelségévé magyarázta e l , és 
pedig egy, a' nép' gyermekeinek számára készült ok-
tatási könyvben ! Vagy nem ismernek tehát a' p r o t e -
stánsok semmi szükséges evangeliumi igazságot, és a k -
kor rosszul mondta Dobos, hogy ez mind nálunk, mind 
a' protestánsoknál megvan ; vagy ha ismernek, mél ta t -
lanul bánnak azzal ; és akkor Szentlélek elleni bünt kö-
vetnek el. — E ' következtetést, ha tetszik, bizvást az 
eretnekités' iszonyú hát táskájába vetheti ismét Dobos; 
de én nem hiszem, hogy az, minden képzelt nagysága 
mellett is, minden idevágó adatokat elnyelhessen. — 
Másik, Dobos szerint amaz első elvből sarjadozó állítás 
Udvardyná; a z , hogy : „A' rom. kath. egyházat fön-
tartó erőhatály láthatatlan." Er re Dobos : „Már hiszen, 
a' kinek erős hite van, h igye , hogy a' ligának, és h a r -
mincz éves háborúnak durva katonái" (miért nem t e t -
szett már egy úttal az ellenfélről is megemlékezni? Al-
kalmasint ott miveltebb sereggel találkozik. Hisz' azok 
a' jó szivü tatárok, svédek, cromwellisták, bocskaysták, 
mind csak testbe öl töztetet t , szelíd angyalok voltak!) 
„mind láthatlan lények és góliáthok ; higye, hogy a' j e -
suita intézetek, dragonádok, mind megannyi láthatlan 
panopliák v a l á n a k . . . ; higye, a' ki hiheti, hogy a' h a -
talmas romai legio, mellynek lobogóján villámokat-kör-
molő sas vijjog, nem egyéb ama' láthatlan angyal-se-
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regnél, mellynek ezrede hajdan Izrael' jobb- és bal-
keze felől vívott : nekem legalább e' históriai képtelen-
ség, mint históriai igazság sehogy fejembe nem fér." 
(,Prot. lap.' 9 0 3 . 1 . ) Dobosnak ezen okoskodása, melv-
lyel, mint döntővel olly elbizakodva lép föl, hasonlít ah-
hoz , mintha valaki ezen állítás' ellenében : ,az embe-
reket, mint véges teremtményeket, föntartó isteni erő-
hatály láthatatlan,' azt mondaná: .mintha bizony az éte-
lek, italok, kenyér, hus, bor, viz, 'stb., mind megany-
nyi láthatatlan panopliák volnának ! Nekem legalább e' 
bölcselkedési képtelenség, mint bölcseleti igazság, se-
hogy fejembe nem fér.' És mégis mi igazabb philoso-
phice, mint a' mit sz. Ágoston olly röviden kifejez, 
hogy : „Sí conditis ab eo (scilicet Deo) rebus operatio 
eius subtrahatur, intercidant?"3) Valamint tehát azt, 
hogy az emberek léteznek és fönvannak, senki sem 
fogja egyedül a' nevezett természeti eszközöknek tu-
lajdonítani, hanem kell, hogy az , és pedig' főképen, 
azon isteni, föntartó erőhatálynak is tulajdonittassék, 
melly nélkül minden lény, létének már második perczé-
ben, ugyanazon semmiségbe hullana vissza, mellybőlaz 
elsőben kivonatott : ugy nem teheti egy katholicus sem, 
hogy egyházának minden időkbeni változhatlan fönma-
radását azokban, mik a' dolog' lényegéhez tartoznak, 
egyedül azon eszközöktől, mellyeket e' föntartás' t e -
tekintetéből az emberi okosság szakonkint ránk paran-
csol, származtassa ; hanem kell, hogy ezenkívül külö-
nösen még az önmüvét megőrzeni, megvédeni akaró 
és tudó isteni gondviselés' rendkívüli befolyását is elis -
merje ; emberileg lehetetlennek találván, hogy ha a' 
kath. egyházat, mint kezeinek közvetlen munkáját, az 
Isten szinte közvetlen befolyásával föl nem tartja, ezen, 
annyi millió mindenféle nemzetü, nyelvű, hajlamú em-
berekből álló gyülekezet, ugyanezen embereknek részint 
féktelensége, részint állhatatlansága, részint ujitásivisz-
ketege, részint elégületlensége' következtében, 1 8 szá-
zadokon keresztül, oda ne jusson, hova a' csak 3 
századot túlélt protestantismus jutott. Avagy hibáztak-
e a' protestánsoknál a' durva katonák, dragonádok, ha-
talmas légiók? 'S nem ők dicsekesznek-e még ma is po-
liticai -nagyobb befolyásuk- és hatalmukkal, fegyvereik' 
túlnyomó erejével? Mellyet ennélfogva, ha az még sem 
győzött, egyedül az isteni gondviselés tompíthatott meg 
és tehetett hatástalanná. Nincsenek-e több jezuitáik, (e' 
név gonosz, a' protestánsok által rátukmált értelmében) 

3) De Genes, ad litter. L. 5 . c. 2 0 . Edit. Migne. Pari-
siis, 1 8 4 5 . ' Serie prima. Tom. 3 4 . p. 3 3 5 . 

mint mennyi papjaik? Nem működnek, nem dolgoznak, 
nem használnak-e föl mindent, mit csak emberileg lehet, 
egyházuk' védelme- és tanaik' bizonyítására ? 'S mégis 
3 0 0 éveken át, mennyi változásokon nem mentek ke-
resztül! Eddig minden emberi, eleinte bármennyire ki-
kiáltott rendszer és intézmény, rövid idő alatt, vagy 
megváltozott, vagy elenyészett. Ez minden emberi mű-
nek a' sorsa, hogy halandóságát kebelében hordja. Ha 
tehát hasonló okok, csak hasonló okozatot eredményez-
hetnek, következik, hogy a' különböző okozatot szin-
te különböző oknak kell tulajdonitni. Vagy van tehát 
állandóság a' pusztán emberi, szabad akarattól függő 
dolgokban is, minek a' dolog'természete és a' 6 0 0 0 
évi tapasztalás ellentmondanak; vagy ha nincs, a ' k e r . 
kath. egyháznak a' lényegesekbeni örök, állandó egy-
sége nem egyedül emberi akarattól függő 's kivívott 
eredmény. Ezt hiszszük, és ezt állítjuk mi ; 's midőn ezt 
Dobos képtelenségnek találja, csak csekély combinatioi 
tehetségét árulja el. Való, a' következtetés' igaz volta 
itt is, mint mindenütt, az előzmények, tudnillik a 'kath . 
egyház', minden lényegesbeni változhatlan egységének 
igaz voltától függ, mellyet Dobos tagadhat ; csak hogy 
azt azután nem puszta odavetésekkel, vagy historiátlan 
középszázadi gyanúsításokkal, hanem czáfolhatlan tör-
téneti adatokkal kellene bebizonyitni. Ellenben föltéve 
azt, miként azt minden katholicus legbensőbb, vala-
mennyi századok' hitével, 's az irás' nyilvános bizony-
ságával támogatott meggyőződése után fölteszi : nem 
k é p t e l e n s é g , hanem igen is szigorú következetesség 
az, a' mit Udvardy mond, hogy tudnillik a' kath. egy-
házat löntartó erőhatály láthatatlan. Azonban habár a' 
katholicusok hiszik is, hogy egyházukról maga az Isten 
különösen gondoskodik, és azt föntartja ; azért ők korán 
sem tartják azt, hogy tehát itt minden emberi munka, 
minden emberi buzgóság fölösleges. Valamint tudnillik 
az emberek' föntartására az Isten' természetfölötti con-
servatioján kivül még természeti eszközök is kívántat-
nak, mellyek nélkül nem élhetünk: ugy megkívántatik 
az egyház' fönmaradását illetőleg, az Isten' rendkívüli 
oltalmán kivül, emberi közremunkálásunk is. Mert hi-
szen az Isten, valamint ,in necessariis non deest', ugy 
,in superfluis non abundat'; következésképen az emberi 
munkássághoz csak azt adja hozzá, mi attól ki nem te-
lik. Azért a' ki mondotta : ,én veletek vagyok egész a' 
világ' végezetéig': egyszersmind azt is parancsolta : 
,Euntes docete, vigilate et orate ; et tu Petrus aliquan-
do conversus confirma fratres tuos.' A' ki mondotta, 
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hogy ,kőszálon épitem az én egyházamat , melly ellen 

a' pokol' kapui sem tehetnek semmit ' : egyszersmind azt 

is ki jelentet te , hogy: ,a' hanyag munkásoktól elvétetik 

az Isten ' o r s z á g a , és adatik olly népnek, melly gyü -

mölcsöt hoz . ' Ő, a' ki megigérte, hogy elküldendi hoz-

zánk az igazság' lelkét, hogy velünk' marad jon : ,usque 

in ae ternum' , egyszersmind a r r a is figyelmeztetett, hogy 

midőn a' szántóvető ember alszik, akkor jön el az ő 

ellensége, és búzával beve te t t földjébe konkolyt hint; 

's épen azér t a ' katholicusok e' kettőt, az isteni látha-

tatlan e rőha tá ly t tudnillik, s az emberi lá tható m u n -

kásságot, h a b á r belátni és megfogni nem is, megegyez-

tetni mégis mindenkor igen jól tudták ; é s soha sem 

találkozott moralista köztűk, ki az isteni gondviselésben 

helyezett ebbeli hitökhez a' ker. kath. buzgóság ' s zen t 

kötelességét csatolni elfeledte volna. (Folyt , köv.) 

Danielik János. 

A ' l é l ek ' ha lha ta t lansága -
' s a ' pokolbeli bünte tések ' örökkévalóságáról. 

(Folyt.) 
De itt fölkelnek a' halhatatlanság' tagadói 's kigúnyo-

ló!, és mondják :,Mindez csupa ábránd ! Az egész világtör-
ténet tanúságot tesz ellenetek. Még soha sem tért egy is 
meg a' halottak' országából. Csak annyi igaz, hogy minden, 
a' mi lenni kezd, meg is szűnik egykor létezni. A' termé-
szetnek meg van az ő törvénye ; 's e' törvény szerint, éle-
te nem más, mint folytonos születés és meghalás. Az ember 
is alá van e' törvénynek vetve. Szemeinkkel látjuk, mint 
szűnik meg létezni az, mit az ember' lelkének neveznek, 
midőn az idegrendszer bomlásnak indul, vagy végképen 
elgyengül. Mennyivel inkább végének kell tehát lenni min-
dennek , midőn az egész emberi alkotmány rothadásban 
föloszlik'! 

Erre feleljük: 1 szőr. Mi ez'ellenvetésekben mindenekelőtt 
fájdalmasan hat ránk, az , hogy azokban mindannak, mit 
fönebb, mint a' halhatatlanságbani hit' lényeges föltételét, 
megkívántunk, legkisebb nyomát sem láthatni. Itt erkölcsi 
komolyságról, aggodalmas kérdezésről és lelkismeretes nyo-
mozásról szó sincs; hanem inkább egy előlegesen elszánt hi-
tetlenséggel találkozunk, 's olly egykedvűséget, sőt elégült-
séget tanúsító lemondással minden halhatatlansági remény-
ről, minővel valamelly terhünkre vált jószágról lemondani 
szoktunk. Nem csak; de valódi gunynyal, sőt az ördögi kéj-
nek egy nemével kiáltanak felénk : ugyan hol van tehát a' 
halott, a' ki sírjából visszatért, 's bennünket arról, hogy 
él, meggyőzött volna ? Ti lesztek-e csak azon erősek, kik 
magatokat az örökké alkotó 's örökké föloszlató természet' 
törvénye alól kivonhatjátok, stb. ? ! IIa ezen gúnyos beszé-
det halljuk, azt kellene vélnünk, hogy a' megsemmisülés 
még jótétemény is az emberre nézve, 's az örök életbeni 
hit, merő képzelgés' szüleménye. 

De hol illy nagy a' könnyelműség és ördögi guny, fog-e 
ott a' fönemlitett ellenvetésekrei válasz meghallgattatásra 
találni? Ez ellenvetések' támasztói bizonyosan olly elhatá-
rozóknak vélik tárnokaikat, hogy az ellenfél' okait még csak 
kihallgatni is fölöslegesnek tartják; a' mint bizonyos, hogy 
arra legkisebb kedvök sincs. — Azonban mégis válaszolni 
fogunk ellenvetéseikre ; könnyű lesz legalább azt megmu-
tatni, miszerint azok mit s e m bizonyitnak, 's hogy a' föl-
hozott lettdolgoknak egyedül az tulajdonithat ném'i súlyt, 
ki azokat egészen felületesen nézi. 

Az mondják: m é g s o h a s e m t é r t m e g v a l a k i a' 
h a l o t t a k ' o r s z á g á b ó l . Bárha megengednők is , hogy ez 
áll, mi következnék belőle? Semmi más, mint hogy a' túlvi-
lágot egy olly homály fedi, mellyet még soha egy fénysu-
gár sem világított meg. Azonban az, hogy van-e túlvilág, 
és minő az, még ezzel épen nincs eldöntve. De tehát csak-
ugyan olly egészen földéritetlen-e a' túlvilágot takaró ho-
mály? Nem uralkodott-e minden időben a' hit , miszerint 
halottak' megjelenései is voltak? S nem alapult-e ezen hit 
mindenkor lettdolgokon, mellyeket azok, kik azokat tapasz-
talták, szintolly bizonyosokul tartottak, mint bármilly más ta-
pasztalt lettdolgot? Sőt, nem uralkodik-e ezen hit mai na-
pig ollyanoknál is, kik e' tárgyra kiváló gondot fordítottak, 's 
fölötte minden kétséget kizáró tapasztalásokat gyűjtöttek ? 'S 
miután ennél fogva e' lettdolgok nem tagadhatók, lélektani ál-
lapotokból, például mélyen a' lélekre hatott képzeletek'tárgyla-
gositásából fogjuk-e azokat kimagyarázhatni ? Óh ez esemé-
nyek' legtöbbjei éber állapotban találták az illető személyeket, 
's a' nélkül, hogy ezek, a' nekik megjelent halottakra legkeve-
sebbé is gondoltak volna. Valamint mindenben, ugy itt sem 
hiányoznak a' magyarázási kísérletek , mellyek nem bizo-
nyítanak egyebet, mint egy, egész'a' legkeresettebb mester-
kélésig, sőt nyílt daczig növekedő idegenkedést bizonyos 
igazságok iránt. Nem ! A' kérdéses lettdolgok kétségtele-
nek , 's igy a' túlvilágot takaró homály nem egészen derü-
nélküli. —- Végre, midőn azt mondják, miszerint még so-
ha sem tért meg senki a'halottak' országából, ezzel Krisz-
t u s n a k föltámadását is tagadják. De lehet-e olly lettdolgot, 
mellyet annyi tanú bizonyít, értté vagyont és életet áldoz-
va, mellyet milliók meg milliók hisznek, csak amúgy köny-
nyeden elmellőzni ? S történetileg van-e ennél fogva bebizo-
nyítva, miszerint még s o h a s e m tért meg s e n k i a' ha-
lál' országából? Hogyan? Hát ha Isten, tekintve az embe-
riségnek, a'halottakat visszatérni még soha sem látottnak 
aggódását, épen azért támasztá föl Krisztust, hogy birjon 
egy ténynyel, mellyhez magát, a' halál' egyetemes uralko-
dása mellett tarthassa, 's mellyen, a' hitetlenek' gúnyjának 
ellenében biztosan állhasson ? Nem volt volna-e ez Isten-
hez 's az ő fölemelő irgalmához méltó? A' helyett tehát, 
hogy gúnyosan mondják : még soha sem tért vissza valaki 
a' halál' országából, 's a' helyett, hogy tagadva, vagy fej-
csóválva mindig csak erre hivatkozzanak, a' becsület és 
kötelesség azt kívánná elleneinktől, m i s z e r i n t v e g y é k 
v i s g á l a t a l á K r i s z t u s ' f ö l t á m a d á s á n a k v a l ó s á g á t , 
llisz' ha e' lettdolog történetileg bebizonyul, ez által nem 
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csak az imént emiitett szemtelen és gúnyos beszéd czáfol-
tatik meg, hanem egyszersmind a halál utáni személyes lé-
tezésnek igazsága és valódisága is, mint l e t t d o l o g tűnik 
föl szemeink előtt. 'S akkor már nem o k e r ő k t ő l indíttat-
va keilend e' létezésben hinnünk, hanem s z e m e i n k k e l 
látandjuk azt, és kezeinkkel fogjuk megtapinthatni. Ennél-
fogva csak fájdalommal látjuk, hogy a' hitetlenek és kétsé-
geskedó'k, Krisztus' föltámadásának történeti igazságát a' 
legszigorúbb hűséggel nem visgáiják. Ha a' t a p a s z t a l á s 
határoz, akkor e' lettdolog elhatározóbb, mint bármi más. És 
minden esetre, szabad-e nekik valljon akkép viselniük magu-
kat, mintha e' lettdolog a'világban nem is léteznék? Azt mond-
ják, hogy ó'k bölcsészek, és a: kereszténységről elvontan gon-
dolkoznak. Legyen; de szabad-e nekik (épen mint bölcsé-
szeknek) egy olly tényt, minő a' balottakbóli föltámadás, 
mellyet a' történet bizonyít, csak amúgy kikerülni, 's azt 
visgálatlanul hagyni? De talán azt mondják: mi megvisgál-
tuk. Én pedig azt felelem : nem ! Mert a' valódi és hü vis-
gálat nagy munka, 's a' keresztény oekonomiának legben-
sőbb lényegébe vezet. 'S hol tanulták volna meg ők e 
mélységes tudományt? — ük könnyeden veszik a'dolgot, 
és röviden azt mondják: nem lehet; nincs ugy ; 'saz egész 
merő csalás vagy csalódás. 

De különben is azon lettdolog, miszerint Krisztus föl-
támadt , tárgyunkra nézve végetlen értékű. A' milliók és 
milliószor milliók, kik nem képesek önmaguk visgálódni, 
hanem saját szemeikkel akarnak látni, 's kézzel tapintani, 
halhatatlanságuk' kézzelfogható bizonyságát bírják e' tény-
ben. Nekik szükségök van egy illy bizonyságra e' sar-
kalatos alapkérdésben ; 's ime ők birnak illy bizonysággal. 
De még azok sem igen nélkülözhetik e' lettdolgot, kik sza-
bad gondolkodás' utján is képesek halhatatlanságuk' tu-
datára eljutni. Mert először is vajmi nagyon bizonyos, mi-
szerint e' lettdolog (átalában keresztényi kiképeztetés) nél-
kül, ők soha sem látandnak Istenben atyát, és soha sem ér-
zendik lehetetlenségét annak, hogy ez' atya által a' halál-
ban hagyassanak. De másodszor, még ha biztosan várnák 
is Istentől föltámasztatásukat, mindig maradna bennök 
iránta némi titkos aggodalom ; hahogy benső reménységö-
ket valamelly külső hitelesített bizonyítás nem gyámolítja. 
Egészen máskép áll a' dolog, ha Krisztus' föltámadásában 
hiszünk: akkor e' lettdolog csudásan erősiti az elméleti 
okokból támadt reményt a' jövendő életre nézve ; 's teljes 
határtalan erőt, vidámságot kölcsönöz e' reménynek. Azért, 
ha bizonyos akarsz lenni örök életed felől, főgondod legyen, 
szivedben Krisztus' föltámadásának bizonyosságát megala-
pitni. — De térjünk vissza az ellenvetésekre. 

A' halhatatlanság' ellenzői azt mondják : „a termé-
szetben folytonos születés és halál uralkodik. Minden, mit 
a' természet előhoz, ismét föloszlik. Semmisem örök ben-
ne, csak az alkotás és átalakítás. Az ember is az ő müve: 
jön és megy."Mi azt feleljük: nem igaz, hogy a' termé-
szetben minden változékony és mulandó. Termékei ugyan 
örökös forgásban vannak ; de nem erői 's törvényei. A' vi-
lágosság, például, és levegő, 's a' bennök rejlő képző-

erők el nem enyésznek. Ki fogja már most megmutatni, 
hogy az emberi szellem, ha csakugyan a' természet' or-
szágába tartoznék is, nem azon képző-erőkhez számítandó, 
mellyek mulandót alkotnak ugyan, de maguk nem múlnak 
el? Igen, ki fogja megmutathatni, hogy nem a' szellem az, 
melly a' testet képezi : 's hogy mint képző-erő, változatla-
nul fön nem marad akkor is, ha alkotmánya, a' test, össze-
roskad ? Még többet mondok : ki fogja megmutathatni, hogy 
a' szellem, miután a' test meghalt és elenyészett, nem alkot-e 
magának újra testet, sokkal nemesebbet, vagy rútabbat is, 
mint sem az első volt, a mint tudnillik vagy emelkedett 
szellemileg, vagy pedig alacsonyságra sülyedt ? — Mi azon-
ban ezzel nem mondjuk, hogy az emberi szellem is a 
természethez tartozik; de föltéve az esetet , hogy hozzá 
tartoznék, kérdjük, el volna-e már ez esetben döntve, hogy 
az is akkép tűnik föl, és múlik e l , mint a' mező virága ? 
Kételkedés nélkül, nemmel válaszolunk !—Föltettük az ese-
tet , rtiiszennt az ember csupán csak a' természet' te-
rén áll... De be van-e ez bizonyítva? Ezt csak ugy le-
het bebizonyitottnak vélni , ha átalában semmi sem léte-
zik más, mint a' természet. De hát ez el van-e már dönt-
ve? A' világfölötti személyes Istennek létéről csakugyan szó 
sem lehetne többé ? A' hitetlen kétségbe vonhatja, sőt ta-
gadhatja is ugyan e' léteit, de bizonyosságot soha sem sze-
rezhet iránta. — Lehet, hogy el fogja hitetni magával, mi-
szerint bir illy bizonyossággal; de ezen bizonyosság csak rá-
beszélt és hazudott lesz. Föltéve tehát, hogy létezik sze-
mélyes, világfölötti Isten, nem lehet-e igaz, mit az irás ál-
lit, hogy az emberi szellem nem a' természet' szüleménye, 
hanem Isten' lehellete? Ha pedig az emberi szellem nem 
a' természetből nőtt ki, hanem Istentől van : akkor a' ter-
mészetnek hatalma sem lehet fölötte ; hanem inkább ő áll 
fölötte, 's alkotmányai- és pusztításainak egész országa fö-
lött. Igy tehát mindenek eló'tt azt kell bebizonyítani, hogy 
nem létezik személyes Isten és teremtő szellem; hogy az, 
mit a' sz.-irás az ember' teremtése felől szól, nem igaz;' 
hogy az embernek nem csupán teste (mint ő állítja) hanem 
lelke is a' földből vétetett. Csak akkor, ha ez rendületlenül 
áll, lehet iránta kérdést tenni, valljon az ember is a' ter-
mészet' azon szüleményei közé tartozik-e, mellyeket az ma 
előhoz, és holnap ismét születésök' helyére idéz vissza. 
(Folyt, köv.) Schreiber László. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
(Érdemméltánylás.) Kolosvár, oct. 3 1 . „Városunkban 

közelebbről egy megtisztelés történt, melly egyszerű ugyan, 
de őszinte érzésből 's szívből ömlő volt, 's olly férfi vala 
annak tárgya, kit a' haza ismer, becsül és szeret. Főtiszt, 
és mélt. S z a b ó János ur ez ; kir. tanácsos, kolosmo-
nostori apát, károlyfejérvári kanonok, 's Leopold' jeles rend-
je' kiskeresztese, a' nemes indulatu és vidám társalgásu em-
berbarát, az erényekkel tündöklő, azokat példájával 's éle* 
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tével is hirdető, ajánló, a' mellett fölvilágosodott és széle-
sen kiterjedett tudományos miveltséggel biró pap, a' köz-
jóra fáradhatlanul munkás hivatalnok, ki nem régiben, mint 
a' királyi kormányszék' kath. egyházi, iskolai és alapítványi 
biztosságának előadója, ő fölsége kir. kegyelme és megelé-
gedése' bizonyságával nyugalmaztatott. A' szép és boldog 
vénséggel megáldott tisztes férfit, a' nemes és vitéz szé-
kely nemzet' tagját, az al-csiki s kászon-kerületi papság, an-
nak az anyaszentegyház és haza iránt tanúsított számos 
érdemeit méltányolván, egy a r a n y t o l l a l kívánta megtisz-
telni, mellyet a' tisztelők levele' kíséretében, mult csütörtö-
kön, octob. 28-dikán, délelőtt, számos tisztelőiből alakult 
küldöttség vitt föl, kolosvári kath. segédpap és egyházke-
rületi jegyző, tiszt. Y i t o s Gergely ur' vezérlete alatt; ki 
szép, és a' tárgy' méltóságához illő szónoklatban tolmácso-
lá a megtisztelő papság, mint szintén a' jelenvoltak' érzel-
mét, mellyben e haza' minden részében számosan -osz-
toznak." (Mult és Jel.) 

(Nekrolog.) Pest, nov. 4 . Az Urban csak imént elnyu-
godott főtiszt. G r o s s e r Ker.-János, az ajtatos tanitó rend-
nek feledhetetlen főnöke, kinek a' mult hó' 30-dikán be-
következett halála felől e' lapok is résztvevőleg tudósítot-
ták a' t, olvasó-közönséget, 's kiben a' rend legjobb és rit-
ka szelidségli atyját vesztette, dicséretesen végzett iskolai 
és szerzetes-növendéki pályája után, először ugyan Szi-
gethen, majd Beszterczén, Debreczenben és Pesten, öt 
évig legszebb sikerrel tanította a' nyelvtani osztályokat ; 's 
a' bölcsészeti tudorság' koszorújával ékesitetten, a' meny-
nyiségtannak lön Szegeden, nyolcz egész évig tanítója. 
1 8 1 8 - b a n a' magyar-óvári rendház' kormányzatával bízat-
ván meg, ezen, 's a' vele összecsatolt tanodaigazgatói hi-
vatalban, tizenkét esztendeig olly szorgalom- és gondos föl-
ügyeléssel járt el, hogy valamint a' ház' viszonyait, ugy a' 
gymnasium' hirét is legvirágzóbb állapotba helyezné. Tanács-
adói bölcseségének méltánylása a' szerzet' kormánytanácsosai 
közé sorozá a' tisztelt, és mind egyházi, mind pedig világi tu-
dományokban kitünőleg jártas férfiút 1 8 2 4 - b e n ; három év-
vel később kormánysegédi méltósággal is fölruháztatván 
az ez évben tartott tartományi gyűlés' alkalmával. A' szer-
zet' javára minden alkalommal kitüntetett, és szintolly mély 
belátást, mint fáradatlan munkásságot tanusitó érdemei oko-
zák, hogy 1829-ben a' pesti ház'kormányzására hivatván 
meg, már 1831-ben , a' rendnek akkori nagy főnöke, B o 11a 
Márton által, a' szerzet'alapszabályainak értelmében, a'tar-
tományi főnökségben helyetteseüL is kineveztetnék ; a' rá-
következő évben, a'váczi káptalangyülésben, az atyák'egye-
ző szavazatával, a' rend' valóságos főnökéül is elválasztatván. 
Mit a' boldogult, a szerzetnek benne helyezett bizodalmát 
's felőlei várakozását igazolólag, e 'h vatalában tön, azt mind 
elősorolni hosszú volna. A' szerzet, kormánya alatt, tete-
mesen nyerve kiterjedésben, a' virágzás' magas fokára ju-
tott : az lévén mindig gondjainak legfőbbike, hogy a' tanuló 
sereg, ne csak tudományosan mivelt oktatókat, hanem és 
legfőkép, erényes élet és vallásosság által is kitűnő pél-
daképeket nyerjen az iskolai pályán vezérekül, kik a' hon' 

reményeit annak hasznos polgáraivá képeznék. Az e' vég-
re szükséges segédeszközök' megszerzésében bőkezű, a' 
szerzetes növendékek' szorgalmának élesztésében buzgó, 's 
átalán mindent elkövető vala, hogy a' melly gyönyörűséget 
ő merített a' tudományok' miveléséből, ugyanaz a' rend-
nek minden tagjait a' tudományosság' hasonló szeretetére, 
's az ismeretek' minden nemének megszerzésére ösztönöz-
ze. Valóban atyai volt a' szeretet és gyengéd gondosság, 
mellyel a' bold, főnök a' tanításban megtörődött, elaggott 
és erőtlenedett, vagy a betegségek' sulyja alatt roskadozó 
rendtársakat ápolni, vigasztalni, és állapotjokat enyhíteni 
törekedett. A' szerzet' házainak látogatásában pedig olly 
buzgalmat fejtett ki, melly élénk tanuja volt a' gondvise-
lése alá bízottak' jólléte felőli gondoskodásnak, 's az uta-
zás' semmiféle terhei által sem csökkenthetctt hivataltelje-
sitési pontosságnak. Illy, a' rend' dísze- és előmenetelére 
szentelt munkásság közben éré el a' boldogult, éltének 6 8 -
dik évét (1846-ban) , midőn a' folytonos tevékenységben 
kimerített testi erő, a' mindenki előtt becses életet elalvással 
kezdé fenyegetni; már (a'mult évi) januariushóban agyvelő-
szélhüdés érvén a' boldogultat: melly veszedelmet azonban,a'' 
használt orvosi tanácsok és gyógyszerek' segedelmével si-
került akkor, ha nem is egészen eltávoztatni, legalább ke-
vésbbé félelmessé tenni : mignem a' jelen évi octoberhó-
ban ismételve megujult szélütési rohamok, az egy év óta 
különben is folyvást gyengélkedőt, erejétől végképen meg-
fosztották. — A' jobb életrei átköltözés' idejének közelí-
tését érezvén, octoberhó' 29-dikén, a' haldoklók' szentsé-
geiben legnagyobb ajtatossággal részesült; mire halhatatlan 
lelkét, a' rendtársak' imádságaiba ajánlottat, oct. 30-dikán, 
Teremtőjének, csendesen elhunyva, visszaadá. Az igaz fér-
finak emlékét, ki egész életét közvetlenül ugyan szerzete'ja-
vának, közvetve pedig az ifjúság' jobb nevelésének előmoz-
dítására szentelte, az ajtatos tanítói rend akkép fogja, mint 
az egyház' és hon' irányában szerzett érdemeinek egyik 
legragyogóbb ereklyéjét mindenkor megőrizni, 's az el-
hunytnak tudományszeretetét, bölcseségét és fényes eré-
nyeit, a' követésre legméltóbb példákként valamennyi tag-
jainak utánozásul kitűzni. Béke hamvainak! — 

(Iskolaügy.) Nagyvárad. A' helybeli akadémia' t. cz. 
tanárainak hivatalosan tudtukra esvén L o n o v i c s József 
csapádi megyés-püspök, cs. kir. valóságos belső titkos ta-
nácsos, szeretve tisztelt főigazgatójok ő nagyméltóságának, 
a' nagyváradi tankerület' több éveken keresztül dicsőén ke-
zelt kormányzásáróli leköszönése, és ennek kegyelmes elfo-
gadtatása ; fájdalmas érzet rezgé át kebleiket. Ugyanis ő 
nméltóságában olly férfiút vesztett az akadémia, vesztett 
a' tanuló ifjúság, vesztett az egész tudományi kerület, ki-
nek országszerte tudvalevő bokros erényei 's fölszámithat-
lan érdemei, az egyház- és a' hazára egyaránt áldást és 
fényt árasztának ; kinek páratlan ügy- és igazságszeretettel, 
tiszta és soha sem hidegülő kebellel, 's ernyedetlen buz-
galommal vezetett igazgatása alatt, a' tudományok és tan-
intézetek' virágzása, e' hon' serdülő reményeinek erkölcsös 
és tudományos kiképezése, melly a' hon java' előmozditásá-
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nak legbiztosb tényezője, a' legsikerdusabban eszközölte-
tett. Különösen örökre viruló emléket hagyott az egyete-
mes tanitói kar' szive mélyében ő nméltóságának ama' rit-
ka bölcseséggel párosított szives indulata, mellyel a' neve-
lési pályán működő egyének iránt viseltetni, azoknak szent 
érdekű törekvéseit gyámolítani é s pártfogolni, fáradalmait 
méltányolni, mindenkor kegyes volt. Illy és hasonló magasz-
tos erények szülék mindenkinek belsejében ő nméltósága 
iránt a'legmélyebb tiszteletet, a'legőszintébb ragaszkodást! 
Illy és hasonló magasztos erények tevék az akadémiai ta-
nári kar' kötelességévé, miszerint fájdalmas érzettel ugyan, 
de a' legszívesebb és legbuzgóbb tisztelet' indulatával in-
tézze búcsúszavait ő nméltóságához, 's rebegje a' vett jó-
téteményekért legforróbb háláját, azon hő kívánattal, hogy: 
terjeszsze az ég, hosszú évek' során át, zavartalanul, jóllét- és 
boldogságban becses életét; jutalmazza az egyház és ha-
za' fölvirágoztatására czélozó minden szándékát é s tetteit, 
valamint egyéb közhasznú intézkedéseit is a' legkedvezőbb 
sikerrel ; és áldja meg azoknak gyümölcseit ! — Azonban 
a' tanári kar' fájdalmát enyhité azon benső meggyőződés , 
miszerint a' nagy veszteség az ujonan legkegyelmesebben 
kinevezett tankerületi főigazgató F á b r y Ignácz czimzetes 
püspök ő méltósága által, kiben a' tudományok és intéze-
tek' virágoztatását biztosító fényes tulajdonok teljes mér-
tékben díszlenek, pótolva leend. Miért is a' tanári kar te-
endői' legfőbbikének tekinté, e' fölötti őszinte örömét tol-
mácsoló levélben' ő méltóságát magas hivatala' kezdetén, 
azon nyilatkozattal üdvezleni : hogy legszentebb föladatá-
nak tartandja, nagy fontosságú kötelességeinek lélekismere-
tes teljesítése által, ő méltósága' becses várakozásának a' 
leghívebben megfelelni, 's ez által egyszersmind szives haj-
lamát és kegyes pártfogását is kiérdemelni. Áraszsza a' 
Mindenható az uj fényes pályán kifejtendő minden törek-
véseire bőséges malasztját! — Ugyanez akadémiánál fő-
tiszt. 0 s v a i d Ferencz, nagyváradi latin szertartású ka-
nonok urnák, ünnepélyes beiktatása aligazgatói hivatalába, 
f. évi octoberhó' 7-dikén tartatott. A' fenső rendeletek ki-
szabta hivatalbeli eskü' letétele után, t. N e u p a u e r János 
idősb jogtanár, az egyetemes tanitói kar' nevében , tarta-
lomdus szavakkal üdvezlé a' köztiszteletben álló uj hiva-
talnokot, küszöbén a' terhes, de nagy fontosságú pályának, 
mellyen ő maga is másfél éven át, mint helyettes, ügyava-
tottan és tiszta öntudattal fáradozott lankadatlanul. Az is-
kolai fegyelem' szigorú föntartása, valamint az akadémiai 
ifjúság' értelmi 's erkölcsös nevelése és oktatása fölötti éber 
őrködés, a' hivatala' köréhez tartozó mindennemű köteles-
ségek' betöltésében tanúsított pontosság, lélekismeretes-
s é g , igazságszeretet, a' hivataloskodás' ideje alatt minden-
kor és mindenben kifejtett erélyesség, tekintély és bölcs 
belátásu kormányzás—valának szilárd jellemének ama' di-
cséretes vonásai, mellyek midőn egy részről a' helybeli fő-
tanintézetben kellő rendet és megkívánt üdves sikert dú-
san eredményezének, más részről a' tanárok-, mint tiszttár-
sai' kebelében, valamint a közvélemény eló'tt is , méltó el-
ismerésre találának. — Miután pedig t. N e u p a u e r Já-

nos ur szívből köszönetet mondott volna tanártársainak , 
hogy őt helyettes-aligazgatósága alatt czélszerü tanácsla-
taikkal segíteni, közremunkáló tevékenységökkel támogatni; 
bizodalmukkal és barátságos indulatukkal megajándékozni 
sziveskedtenek: a' beiktatott főtiszt, aligazgató s elnök ur 
emelt szót. Jobbágyi hódolattal emiitvén mindenekelőtt ő csá-
szári s apostoli kir. fölségének, irányában nyilvánult magas 
kegyelmét, — mit a' rá bizott uj hivatal' hü kezelése , 's 
az illető kötelességek' lélekismeretes teljesítése által meg-
érdemelni fő-fő föladatának lenni nyilatkoztatá, — a' taná-
ri karhoz intézett ékes és szívélyes beszédében okszerü-
leg eló'terjeszté mind a' saját, mind pedig a' tanárok' te-
endőit, mellyeket a' nevelés és tanítás' nagy jelentőségű 
czéljának biztos elérhetése föltételez. Ezután köszönetét 
fejezé ki a szerény férfiú az előtte szóló, 's helyettes aligaz-
gatói tisztét dicséretesen és közmegelégedéssel viselt t. 
Neupauer János urnák abbeli gondoskodása- és készségeért, 
mellyel őt hivatalába bevezetni, 's másfél évi tapasztalás-
ból merített üdves utasítással eleve ellátni szives vala; ki-
kérvén egyszersmind átalában a' tanárok-, mint munka 's 
gondtársainak közremunkáló segédkezét, 's irántai bizodal-
mas indulatát. A' főtiszt, elnök ur' beszéde' befejeztével t. 
H o v á n y i Lajos alidó'sb jogtanár tolmácsolá az akadémiai 
tanároknak volt helyettes-aligazgató ur iránti őszinte tisz-
telet-, szeretet- és bizalomérzetét, melly azelőtt is keblök-
ben ápoltatott ; 's most az aligazgatói pályán szerzett ujabb 
érdemeinek méltánylása' következtében, annál inkább erős-
bült és állandósittatott.—Áldás kisérje uj hivatalában min-
den lépteit a' szelid és nemes lelkületű aligazgatónak! K. R. 

A u s z t r i a . 
Bécs, nov. 1 . Főtiszt, nemes-kéri K i s s Pál, a'bold, 

szűz Mária' királyházi apátja, 's a' nagyváradi latin szer-
tartású székes-egyház' kanonoka, a' magyar és több más 
tudós társaságok' tagja, Mindenszentek' napját megelőző éj-
je l , éltének 55-dik esztendejében, a' halál-álom' karjai-
ba szenderült által. A' föls. udvarnál nevelői tisztet visel-
vén, főleg a' magyar nyelv' ügyébeni ernyedetlen szorgal-
ma- és fáradni nem tudó munkásságával, a' föls. uralkodó 
család' méltánylatát, és közszeretetet vivott ki magának ; 
példás ajtatossága, megelőző nyájas leereszkedése, s erény-
teljes élete által pedig a' jelen- és utókornak egyaránt kö-
vetendő példaképül szolgált. Áldás lebegjen sirhantja fölött! 

P. Rezső. 
— Ugyanonnan vett ujabb tudósítás szerint, ,,a' bol-

dogultnak hideg tetemei nov. 3 . , sz. István' főegyházába 
hozattak, hol azokat főtiszt. O c s k a y Antal, kassai megyés-
püspök ur ő méltósága ünnepélyesen beszentelte. Több 
egyházi és világi méltóságok, szerzetes rendek és intézetek 
jelentek meg ez alkalommal az emiitett helyen, hogy az el-
hunyt példás életű pap, ritka munkásságu és bőtudományu 
férfiú, szelid emberbarát, és jó hazafi iránti tiszteletök' adó-
ját némileg lefizessék. Az elhunytnak földi maradványai sz. 
Márk' temetőjében várandják be a' föltámadás' nagy napját. 
Az elenyészhetlen világosság fényeskedjék neki." Z. J. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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TARTALOM : Kis ismétlés nem árt. III. (Folyt.) üanielik 
János. — A' lélek' halhatatlansága- 's a' pokolbeli bün-
tetések' örökkévalóságáról. (Folyt.) Schreiber László. 
—Egyházi tudósítások. — Kegyes adományok jegyzéke. 

K i s i s m é t l é s n e m árt. ') 
III. 

Á tmegy már most Dobos magának a' könyvnek 

bírálására, 's az idézet t ,Prot. lap ' 9 3 1 - d i k hasáb ján 

a ' reformatiónak, Udvardy által előszámlált okaihoz még 

e ' következőket is kívánja csatoltatni : 1 ) „Nyomon In-

') Ez ismétlés újra egy kis polémiát hoz. Nagyon tar-
tok tőle, nehogy az rossz néven vétessék az olvasó 
közönség' azon t. osztályának részéről, melly a ,Prot. 
lap'-pali sürübb polemizálás ellen tiltakozni kezd. 'S 
épen azért, nehogy czikkem' fölvétele által t. szerk. 
ur az igy nyilatkozóknak, elegendő ok nélkül láttas-
sék kedvét szegni akarni, szükségesnek tartom, e' 
tárgyban, részemről is röviden nyilatkozni. Fölösle-
gesnek, a' lap' czéljával meg nem férőnek, sőt ártal-
masnak tartom a polemizálást mindenütt, hol az által 
maga az Ugy semmit sem nyerhet: mint például sze-
mélyeskedések, csupán a' vitatkozókra vonatkozó álli-
tások, idétlen, maguktól is összeroskadó éretlenségek' 
stb. ellenében. De szükségesnek tartom igen is mind-
annyiszor, valahányszor korunk vallási és ked-
vencz tévtanai némi kis talentummal, ál-, de azért 
valamit mutató eruditióval, és rászedni képes sophi-
sticával egybekötötten jelennek meg.A',Prot, lap'itt-
ott körutat tenni, 's kath. kezekben is megfordulni 
szokott ; ezek irányában pedig kötelességeink van-
nak. Áll ez leginkább azon vidékekre nézve, hol az 
iró és vitatkozó felek ismeretesek; hol az,a' mi áta-
lános szempontból véve, czólszerütlennek tekintetik, 
sokszor igen is üdves hatású, figyelmet és érdeket 
ébresztő. Tovább, a' vallásos tévtanok nem a' ,Prot. 
lap' hasábjain hevernek egyedül, de egy nagy közön-
ség' gondolkodásában is élnek. Ezeket onnan kiir-
tani, annyit tesz, mint a' divatos antikatholicus szel-
lemet megváltoztatni. Az assimilatio' munkája a' szel-
lemi világban'ugy, mint az anyagiban, csak idővel 

MÁSODIK FÉLÉV. 

nocent íus ' ( I I I . ) halála u tán józanodni kezdett a ' k e r e s z -

tyén egyház keresztes háborúi, és sze rze tes járás i" (mi 

e z ? ) „kábulásából ." Ha a ' keresztes háborúknak s ike-

rült volna czéljokat é r n i , azaz : keleten egy nasy ke-

resz tény birodalmat alapitni , 's ekképen a' szent t a r -

tományt , a' ba rbá rok ' igá ja alól, az ázsiai emberiségnek, 

mint fö l tehet jük, r oppan t j ava - s e lőmenete lé re , föl-

szabadí tván, civilisálni: bizonyosan Dobos , és a' h a s o n -

szőrűek nem olly könnyelműen í télnének a' középkor-

nak ezen nevezetes vállalkozásáról. De most az i s teni 

gondviselésnek máskép tetszett; 's az emberek a' te t te t 

igen sokszor csak lá tható eredményei u tán szokták m e g -

ítélni. R é s z e m r ő l , ha a ' keresztes háborúka t nem t a r -

történik. Az uj eszméket először meg kell szokni, 
hogy megszeressük ; sokszor forgatni, hogy teljesen 
fölfogjuk. A' megszokás pedig ismétlések, és a' do-
lognak többszörös, több oldalróli fölvilágositása által 
eszközöltetik. A' olerusnak, nagynak-kicsinynek, any-
nyira el kell mindenkora'divatos sophismák, cselfogá-
sok, és rágalmak' halllására készülve lenni, hogy képes 
legyen bármikor e tárgyban fölszólamlani, 's a' helyes 
nézőpontot, mellyből a tárgyat legczélszerübben és 
legmegfoghatóbban fölvilágosíthatni, minden habozás 
nélkül eltalálja. Különben az ellenfélt, az a nélkül is 
nagyon elfogultat, balvéleményében méginkább meg-
erősíti, 's a' jó ügynek többet árt, mint használ. Ezt 
pedig csak ugy tehetjük magunkévá, ha a'kath. esz-
mékbe mintegy beleéljük magunkat ; mihez ismét 
csak az emiitett ut vezet. — A' ,Rel. és Nev.' e' czélra 
hihetetlen sokat tett már ; áldja meg értté buzgó és 
fáradhatatlan t. szerkesztőjét az isteni gondviselés ! 
— Tegyétek e lap' szellemét és elveit, azok' moti-
vatioival, a' magyar, tegyük 1 0 , 0 0 0 főnyi clerusban 
élővé; — 's ettől a vele közelebb érintkezésben álló 
más 1 0 , 0 0 0 világiba, ezektől ismét más 10 ,000 -be , 
's igy tovább, fog az lassankint szellemileg átszivá-
rogni : 's én fogadni merek, ha különben nem teen-
dünk más akadályokat, csak félszázad múlva is egé-
szen más szellem fog lengeni a' Duna és Tisza men-
tében ! 
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tanám is egészen igazságosaknak : *) az élő hitből fa-
kadt szent pietást azon helyek iránt, mellyeken a' vi-
lág'isteni megváltója élt, és meghalt, melly a' keresz-
tes hadjárást eredményezte,mindenkor meg tudnám még-
is becsülni. Midőn tehát azt Dobos egy embertelen, annyi 
királyokat és fejedelmeket, annyi ezer meg ezer hősö-
ket , annyi millió ajtatos keresztény lelket méltatla-
nul bélyegző megvetéssel ,kábulás'-nak nevezi, két-
ségkívül csak érzelmeinek durvaságát árulja el ! — 
2 ) „Roma ... rászedé a'keresztyénséget, rászedé kiválta' 
nagyon türelmes, és nagyon becsületes Némethont, 
mellynek száz bajára és panaszára még a' szokott va-
tikáni visszhang sem felelt," Mintha bizony Dobos mit-
sem hallott volna „de concordatis principum," mellyek 
által Némethon' minden kívánságai teljesíttettek, exul-
tante,' miként bizonyos egyházi író mondja , ,festivis 
ignibus, aliisque laetitiis Roma ' ! "4) Értjük az 1 4 4 6 -
ban, sept. 1 - é n Frankfurtban föltett, 's a ' következő 
évben a' pápa által négy ünnepélyes iratban megerő-
sített articulusokat; mellyek habár 1 4 4 8 - b a n , az úgy-
nevezett aschaffenburgi, vagyis inkább bécsi szerző-
dés által némileg, a' pápára nézve kedvezőleg, de a' 
német rendek' szabad beleegyezésével, módosíttattak 
i s , a' lényegesekben mégis épségben maradtak.3) Ha-
sonló szerződések létesültek X. Leo és I. Ferencz közt 
Francziaországra nézve; mellyek a' hires ,Sanctio prag-

*) Ámbátor épen a' keresztes háborúkat olly fönnen 
kárhoztató kor és párt halmozta volna bizonyosan 
legnagyobb dicséretekkel azon európai fejedelmet, ki 
például a' kegyetlenül lemészárolt nestorianusok' se-
gedelmére sietvén,őket a' kiirtatás' veszedelmétől meg-
mentette volna. Azon tétlenség fölött legalább, mely-
lyel a' hidegvérű öldöklést előbb a'maroniták, azután 
a' nestorianusok' honában, a' ker. hit' esküdt ellen-
ségeinek elnézték, nem csak a' franczia 's angol, de 
német lapok is keserű panaszokat emeltek; kárhoztat-
ván a'kor' közönyösségét, és semmi nagy iránt lel-
kesedni nem tudó lovagiatlanságát, melly kereskedői 
kinézések-, előnyök- é s pénzbeli hasznokért nem ké-
telkedik a' legvéresebb háborúkat i s , mint ezt leg-
újabban az angol-chinai mutatja, viselni ; de egy, a' 
török zsarnokság által elnyomott, kiirtott ker. nép' jaj-
veszékléseit nem hallja. Hogy a' középkor' lovagias és 
hitbuzgó hősei erre nézve egészen más gondolkozás-
módot követtek, az igaz : de azért őket kárhoztatni 
mi legalább nem mérnők. Szerk.. 

2) Ruttenstock, ,Inst, Históriáé Eccl. Viennae, 1 8 3 8 . ' 
Tom. 3 . p. 1 8 1 . 

5) L. ez iránt Münch, ,Vollst. Sammlung aller altern und 
neuern Konkordate.' I. Th. 

matica'-t egy részről eltörülték ugyan, de más részről 
a' romai udvarnak az akkori körülmények közt, s a' 
kath. elvek' korlátain belül, a' lehető legnagyobb enge-
dékenységéről tesznek tanúságot. Ha azonban mind a' 
mellett is a' népeknek az egyházi hatalom' ellenében 
még némi sérelmeik fönmaradtak, nem voltak-e vall-
jon fejedelmeik, nem voltak-e az egyházi zsinatokon 
küldöttjeik, a' kik által azok orvoslását sürgethették ? 'S 
nem mutattak-e mind a' pápák, mind pedig a' zsina-
tok elégséges, akár hajlamot, akár akaratot, panaszaik' 
kihallgatására, 's illetőleg orvoslására ; hogy az alapos 
remény a', mindeneknek időveli 's igazságos kiegyenlí-
téséhez, minden békeszeretőknél átalános legyen? 'S 
nem a' fönemlitett szerződvények voltak-e a' kezdet, 
az igazi 's egyedül törvényszerű reformatiohoz ? Nem 
ezen az uton, tudnillik szerződések, petitiók, sürgeté-
sek' utján való maradást parancsolt-e akár a' keresz-
tény kötelesség, akár a' társas élet' nagy elvei iránti 
tisztelet? „Nihil," ugy mond Cicero,4) „tam contrari-
um est iuri, et legibus, quam composita et constituta 
republica quidpiam agi per vim." — 3 ) „A' 15-d ik szá-
zad' vége, és a' 16-dik eleje nem egyéb, mint a' bo-
trányoknak folytonos lánczolata." Igaz, voltak botrányok, 
és nagyok, 's ezek okában kétségkívül legvégsőbb oka 
rejlik a' reformationak. I)e honnan a' botrányok Krisz-
tus' egyházában ? Megmondom : a' pápai széknek né-
hány esetben aljas corteskedés általi, a' püspöki, és 
minden más hierarchicus méltóságok- és javadalmak-
nak pedig s i m o n i a c u s betöltéséből. Az első által sz. 
Péter ' székébe azon, magában ugyan igen kis számú, 
de feslett erkölcseik, vagy kereszténytelen életök által 
az egyháznak kimondhatlan sebeket, károkat és fájdal-
makat okozott pápák tolattak be, kiknek gyászos em-
lékezetére sir minden katholicus emberben a' lélek. A' 
második által pedig egész serege a' készületlen, neve-
letlen, vallástalan, durva, feslett erkölcsű fejedelmi kéjen-
czek- és kegyenczeknek, katonák- és vadászoknak 'stb., 
püspöki, kanonoki, apáti, préposti méltóságban, megannyi 
mérges nadályokat akasztott az egyház' nyakába ; 
kiknek példája, befolyása, hanyagsága által tönkre ju-
tott a' fenyíték, 's mind a' papok, mind a' világiak, 
főkép a' magasb és középrendüek, az erkölcstelenség 
útjára ragadtattak. 'S itt a' baj ' gyökere. ,Ex hoc fon-
te derivata clades in pátriám populumque fluxit.' De 
midőn épen ezen bajok' kiirtásán a' középkori pápákat 
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rendre rettenthellen lélekkel, és csüggedést nem ismerő 
kitüréssel munkálkodni látjuk : midőn látjuk, mi kemény és 
nehéz tusákat viv,az egyházi méltóságok'simoniacus adás-
vevésének megszüntetése véget t , a' romai udvar, a' 
német-romai birodalom' leghatalmasabb fejedelmeivel; 
mint iparkodik, századról-századra, növekedő tapaszta-
lással, a' pápaválasztás' lehető legczélszerübb szabá-
lyozása által, elejét venni mindazon kereszténytelen 
befolyásnak, melly által egy XII. János vagy VI. Sán-
dor a' pápai szék' birtokába jutottak; 's mégis mind-
ezek' ellenére, ritka pervicaciával, a' romai széket mind 
a' fönnevezett tusákért, mint status és fejedelmek el-
leni attentatumokért, mind pedig a' reformatioért fele-
lőssé teszszük, ócsároljuk, káromoljuk : bizonyára vagy 
igen kevés belátást, vagy még kevesebbb igazságsze-
retetet tanusitunk. — Végre: 4 ) ,,A' könyvnyomdák 
megindulának csikorogva, 's emeltyűik kiforditák sar-
kaiból a' régi világot." Már sokszor mondottuk, hogy 
a' kath. egyháznak a' valódi tudománytól valamint 
soha sem volt, ugy soha sem is lesz oka, valamit 
tartania. Semmi sem ellenkezik annyira egymással, 
mint alapos tanultság és forradalom. Á kath. egyház-
nak tanitmánya-, szertartásai- és szerkezetében egyet-
len-egy olly czikk sem találtatik, melly rettegne a' nap-
fénytől. Az igaz tudomány az egyház' gyermeke. Mi 
azonban az álbölcseséget, a' hazug és rágalmazó, min-
dennemű literaturát illeti, arra fájdalom ! nagyon is 
szembeszökő, kézzelfogható argumentumaink vannak, 
főkép napjainkban, hogy a z igen is nagy szolgálatot 
tett, és tesz is az eretnekeknek ! Az ember, természe-
tes könnyelműségénél fogva sokkal hamarább fölizgat-
ható a' rosszra, mint sem a ' j ó r a ; valamint a 'hatalom' 
irányában is könnyebben elhisz mindent ellene, mint 
valamicskét mellette. Az istentelen sajtó, e' gyenge ol-
dalát zsákmányolja ki az emberiségnek ; következéské-
pen az igazság' győzedelmét fölöttébb megnehezíti. Ha 
tehát az e' szellemű sajtó volt az, melly megindulva, 
többi közt az egyházi nagy szakadást is eredményezte : 
nincs vele mit földicsekedni; a' gonosz anyának gonosz 
gyermeke lett. Egyébiránt ha ez, és ezekhez hasonló min-
den egyéb okok, mellyekben Dobos' bírálata csakugyan 
nem szenved hiányt, valódiakul bizonyodnának is be : 
mit azoknak folhalmozáával Dobos és társai elérni kí-
vánnak, hogy tudnillik az egyháztóli erőszakos elsza-
kadásukat igazolják,—elérni nem fogják. Hiában kérdi a' 
9 3 6 - d i k hasábon mintegy diadalának érzetében Do-
bos : „Vagy nem vala szükség a' 1 6 - d i k században 

az egyházi reformra ? 's ha volt, nem szintolly múlhatat-
lan szüksége vala a' kornak Lutherre, ki fel is merje 
fedezni a' világ előtt a' ker. egyház' elleplezett bibé-
j é t ? " Mert hiszen honunkban is minden párt mege-
gyez abban, hogy reformra van szükség: mind a ' m e l -
lett mégis állhatatosan tagadom, hogy azt forradalom-
mal, tettlegesen, v i a f a c t i , a' törvényes hatalom'mel-
lőzésével, sőt ellenére, fegyveres kézzel is végrehajtani 
szabadjon. Minden valódi reform tudnillik, nem máskép, 
mint egyedül t ö r v é n y e s h a t a l o m által, t ö r v é -
n y e s u t o n , és a' hatalom' k o r l á t a i n b e l ü l eszkö-
zölhető. A' máskép eszközölt reform, Isten és e m -
berek előtti bün marad mindenütt, annál inkább Krisz-
tus' egyházában. Ha tehát ez utolsóban csakugyan volt 
reformatióra szükség, mit nem tagadok, azt azon fel-
sőbbségnek kellett volna eszközölnie, mellynek kezébe 
Krisztus a' kötöző és oldozó hatalmat letette: tehát 
Péter és a' többi apostolok' egyesült utódainak. Min-
den más, akár egyesek, akár testületek, sürgethetik, 
mutogathatják, érezhetőkké tehetik, kijelelhetik azon hi-
ányokat, mellyeken az egyházban segíteni szükség : de 
azokról a' nevezett felsőbbség' mellőzésével, vagy el-
lenére, nem határozhatnak. Tovább, azt eszközölni a z o n 
az u t o n kellett volna, mellyet, a' hatalom-gyakorlás 
formáit és módját illetőleg, mennyiben az l é n y e g e s , 
maga Krisztus Jézus és a 'közönséges gyakorlat, meny-
nyiben pedig v á l t o z ó , azaz : idő- és körülmények-
től függő, minden kornak törvényesen bevett szokása 
kijelelt ; tehát az egyházi egyetemes, tartományi, 's 
megyei zsinatok és consistoriumok', vagy pedig a' p á -
pával kötött külön concordatumok' utján; következés-
képen nem tettleges kilépéssel, erőszakos kicsikarással, 
legkevésbbé pedig a' dolognak önkényes kettévágásá-
val. Eszközölni kellett vala végre, a' h a t a l o m ' k o r -
l á t a i n b e l ü l , a zaz : ugy, hogy senki más alapot ne 
tegyen, mint a' melly letétetett; 's abból a' mi letéte-
tett, semmit el ne vegyen ; mert hiszen ennek az egy-
ház nem ura, csak sáfárja, gondnoka, és őre. A' re-
formaliónak tehát csak a' fenyíték, lényegtelen szer -
kezetek, megromlott erkölcsök' kijavítására, nem pedig 
a' keresztény egyházban minden időkben, minden he -
lyeken, és mindenektől hitczikkelyekül elfogadott d o g -
m á k ' módosítására szabad vonatkoznia. 'S e' szem-
pontból összeroskad mindaz, mit b í r á l ó , az e g y e z -
k e d é s t illetőleg, a' következendő, 's ahhoz hasonló 
phrasisokban összehord; hogy tudnillik: ,Rdma feledé, 
miszerint illyen alkalommal egy nap -egy századot épit-

" 3 9 * 



3 0 8 

het és ronthat ; hogy az elszalasztott, vagy inkább el-
kergetett alkalom többé soha viszsza nem jő ; hogy 
Roma nem fogta jó föl e' kort, és kényes állását', 'stb. 
Mert hiszen a' megkísértett illyetén egyezkedések' al-
kalmával, az egyik részről dogmák feszegettettek ; mely-
lyeken Roma természetesen nem tágíthatott, ha csak 
a' sz. Páltól kimondott átok' sulyját fejére vonni nem 
akarta. De erre nézve még a' maga helyén többet. 

Az észrevételek, mellyek ezután következnek, egyes 
jelenetekre vonatkoznak, s többször Dobosnak azon ál-
tala nyilvánított kívánságából állnak, hogy ezt vagy amazt 
még mondani kellett volna ; nevezetesen X. Leóról ál-
líttatik, hogy : mig „egyfelől világosságot gyujta classi-
cal jártasságánál fogva az ó, és uj mütan 'országában"; 
azalatt „az egyházat a 'vallásos sötétség' sürü palást-
jával" boritá be. ( 9 3 2 . 1 . ) Ha a' tudós bíráló X. Leó-
nak az egyházi reformokra vonatkozó, legalább azon 
rendeleteit megolvasta volna, mellyekről a ' ,Bullarium 
magnum Romanum', 1 5 1 3 — 1 5 1 7 - d i k évek alatt 
tanúskodik, ugy bizonyára e', jóllehet nem egészen hi-
bátlan, de minden esetre kitűnő fejedelemről, egyházi 
tekintetben is máskép szólott volna. Ugyanott tudósít 
róla Dobos, hogy az indulgentiák' utján „begyült pénznek 
l e g k e v e s e b b része lön a ' nagytemplom' építésére 
fordítva ; először is meg lön felezve a' nyereség Albert 
mainzi, és magdeburgi érsekkel"; 's rossz néven veszi 
Udvardynak, hogy elmulasztotta „a Legt ein! Legt ein"! 
féle árverést megemlíteni. Az elsőre nézve, Dobos a' fele-
zést soha sem fogja bebizonyítani ; kár volt tehát egy 
puszta, alaptalan gyanúnak történeti ténynyé erőszako-
lásával.a' már különben is igen csekély historicusi hitelét, 
mellyel bir, méginkább koczkáztatni : különben pedig a' 
templom, a ' 6 0 millió romai tallérba került basilica, csak-
ugyan fölépült. A' mi tehát a ' felezés által csakugyan 
elesett volna, azt a' pápák tulajdon erszényökből leen-
dettek kénytelenek megtéríteni; következésképen injuriât 
még ez esetben sem szenvedendett senki' adománya. 
T e t z e l r e nézve pedig röviden megjegyzem, hogy tettek 
legyen bármit egyesek a' bucsu-kihirdetés' alkalmával, 
Luthernek csak ezeket, s koránsem az egész katholica 
anyaszentegyházat, melly az efféle visszaéléseket mindig 
kárhoztatta,de még azokat sem ollypóriasan lázitó modor-
ban kellett volna megtámadnia. Hogy azonban eme' 
visszaélések sem voltak olly iszonyú nagyok, minőknek 
azokat a' protestánsok rajzolni szeretik, bizonyítják Te-
tzelnek a' búcsúról nyilvánított, s részben a' .Religio és 
Nevelés' 1 8 4 4 - d i k első félévi 18 -d ik számában, ( 1 3 9 . 

I.) Csajághy által közzé is tett tételei; mellyek tiszta 
katholicus tanítást foglalnak magukban; s mellyeket én 
kész vagyok, minden innen származó felelősség' á tvéte-
lével, még mainap is aláirni. „Tudni nem árt", mondja 
tovább Dobos, „azt is, micsoda modorban lön Lu-
ther Tetzel, és a' dominicanus had által megtámadva"; 
(nyilvános, hogy Luther volt, ki első támadta meg , és 
pedig epés, szenvedélyes hangon, a' dominicanusokat. 
Ha tehát ezek a' megtámadó' ellenében védelemre kel-
tek, egyedül azt tették, mit tenniek nem csak szabad, 
hanem kötelességök is volt;) „mint futták alá a' domini-
canusok ezer szájjal az inquisitio' rémitő lángjait"; (a ' 
fúvókat alkalmasint a' reformátoroktól kölcsönözték. So-
ha a' gyilkolási düh nem vala szenvedélyesebben éleszt-
ve,mint mikép azt Luther'müveiben élesztetni látjuk. Egy-
két példáját az idetartozó stentori ékesszólásnak, lásd a' 
,Religio és Nevelés'folyó félévi 7-dik számában;) „melly 
vészteljesen mormolt távolról a' tudós Reuchlint nyo-
mozó hatalmas oroszlán Hogstraten' hangja ellene, 's 
maga Prierias, melly hanyag méltósággal (!) hívta ki Lu-
ther t , a' romai szék' csalhatatlanságát megdönteni": 
(Prierias' munkájának czime ez volt : ,Dialógus in p rae-
sumptuosas Lutheri conclusiones de potestate papae. ' 
Ha ez hanyag méltóságú kihívás : Luther' válasza két-
ségkívül eretneki durvaságu káromkodás volt. Az „An-
tichrist, Satans-Synagog, unselige, verdampte , und 
lästerliche Rom, Behausung der Drachen, Behältniss 
aller unreiner Geister, aller Feindseliger Vogel Straus-
sen, Eulen, Feldteufel, Götzen, Sodomiten, Priapisten, 
Mörder," 'stb. efféle epithetumok már itt, ezen, 1 5 1 8 -
ban kiadott iratban is sürün olvashatók;) „mert csak igy 
láthatjuk, igy ismerhetjük kellőleg Luther' további föllé-
pésének igaz okait. " Ha biráló a' birált munkát figye-
lemmel átolvasta volna : ugy Hogstratent és Prieriast il-
letőleg azt, a' mit óhajt, maga helyén, röviden ugyan, a 
munka' czéljához képest, de mégis megtalálja. Ott van 
tudnillik az 5 . lapon megírva: hogy ,,a' vitálymodor, 
mellyet" ezek „Luther ' irányában követtek, a' közked-
vezést ez utóbbinak részére méginkább hajlította." 
Reuchlin'üldözését illetőleg ámbár a 'ka th . szellemű irók 
is megvallják, hogy e' tudós elleni harezban Hogstraten 
és a' kölni dominicanusok igen kétséges borostyánt 
a ra t tak : más részről mégis tagadni nem lehet, hogyjó 
ügyet, és legjobb szándékkal védelmeztek ; 's egyedül 
abban hibáztak, hogy a' szent ügy iránti lelkesedéstől 
elragadtatva, tovább mentek, mint sem kellett volna. 
A' megtámadás tudnillik sem az eredeti biblia, sem az 
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ugy nevezett orientalisták, mint illyenek, (hiszen ott élt 
Kölnben Potken János, egyike a' kor' legjelesebb orien-
talistáinak,) hanem igen is a' zsidó értelmek, a' rabbi-
nismus' túlbecsülése,'s az innen sarjadozó cabbalisticus 
babonaság és mysteriumok ellen volt intézve. Az orien-
talisták a' keleti nyelvek' mivelése közben oda jutottak, 
hova az, ugy nevezett humanisták a'csudált görög és romai 
classicusok' studiuma által; mindkét fél túlhajtott, egyik a' 
rabbinismus, másik pedig a' paganismus felé. Maga Eras -
mus is megvallja, hogy: „nuncadhucscrupulushabet ani-
mum meum, ne sub obtentu priscae literaturaerenascentis 
caput erigere conetur paganismus, ut sunt inter chri-
stianos, qui titulo paene duntaxat Christum agnoscunt, 
ceterum intus gentilitatem spirant." (Oper. Tom. III. 
p. 1 8 9 . Lásd erről bővebben ,Hist.-pol. Blatter. XIX. 
Bd. S. 5 0 — 5 1 . ) 'S épen azért lenne érdemes, hogy 
azok, kik a' hires ,Epistolae obseurorum virorum,'czi-
mü munkát forgatni szeretik, ezen obseurus férfiaknak, 
Gratiustól megirt, nem kisebb hirü lamentatióit is meg-
olvasnák. Biráló vádolja ltomát, hogy: ,,nem fogta jól 
fel a' kort, és kényes állását ; annyi századokon át meg-
szokta vetni elleneit, meg a' közvéleményt; a' körüle 
sürüdni kezdő léget hiszen addig mindig oliv nagysi -
kerrel megritkitá egy eretnek'máglyatüze." Soha Roma 
senkit meg nem vetett, legkevésbbé eretneket nem. 
Neki minden ember 'üdvessége drága ; ' s épen az ezen 
üdvesség körüli nagy gondoskodás szülte az eredetileg 
legszentebb, de később a' világi hatalom' kezeiben el-
fajult intézvényt is, az inquisitiot. Milly figyelemmel ki-
sérte Roma minden időben a' vallási, habár csekélyebb 
fontosságú mozgalmakat is, bizonyítja az egész közép-
kor, 's különösen Abailard és Berengarius' tör ténete, 
melly Roma' szelidségének, 's a' megtérő, poenitens 
eretnekek iránti atyai kegyességének tagadhatatlan bi-
zonysága. Roma igen is ismerte Luther' korában is, a 
körülményeket, az idők' szellemét. Bizonyság erre azon 
aggodalom, melly a' német fejedelmekhez intézett intő, 
kérő, szorgoskodó levelekben nyilatkozik. A' gyuladás 
azonban sokkal nagyobb volt, 's az elharapódzott lán-
gok sokkal hatalmasabbak, mintsem hogy többé Roma, 
a' hatalmában állott eszközökkel azokat elfojthatta vol-
na. Hiszen nem történt-e meg minden a' szakadás' 
meggátolására, mit tenni katholicus szempontból sza-
bad volt? Tanácskozás, capacitalás, kérés, intés, mind 
haszontalanak voltak. Luther makacsul ragaszkodott dog-
maticus tévtanaihoz ; ugy hogy többször kijelentené, 

miszerint tanítását senki' Ítéletének nem vetendi alá ; sőt 
inkább a' szerint itélendi mindnyájokat, angya l -és em-
bereket ; mint ezt Csajághy az 1 8 4 4 - d i k i ,Rel. és Nev. ' 
első félévi számaiban közlött kriticai viszhangjaiban, a' 
1 0 0 - d i k lapon, magából Sleidanusból, a' schmalkaldi 
frigyesek' választott és fizetett történetírójából bebi-
zonyította. Innen volt, hogy C a j e t á n , ki különben 
Luthert, mint ez maga megvallja, várakozásán fölül, 
atyai kegyességgel fogadta, őt kétszeri szóbeli ér teke-
zés, és kettős, írásban benyújtott, nyilatkozat után, el-
bocsátani volt kénytelen, mint ollyan férfiút, ki egy rész-
ről ugyan a' pápára hivatkozik, 's Krisztus' jegyesé-
nek, az egyháznak, szavát kívánja hallani ; más rész-
ről azonban egyenesen kimondja, hogy tanítását illető-
leg, lelkismerete neki legkisebb visszavonást sem en-
ged meg: mert ő azt Istentől valónak, az írással egye-
dül egyezőnek, következéskép ollyannak hiszi, mellyre 
nézve kötelessége, inkább Istennek engedelmeskedni, 
mint az embereknek. „Sum plane vir ille," ugy mond, 
„cum Jeremia rixarum et discordiae, qui quotidie novis, 
ut vocant Doctrinis irrito Pharisaeos. Ego autem, ut 
mihi conscius sum, nonnisi s i n c e r i s s i m a m Theo-
logiam me docere, ita iam diu praescius fui, fore, ut 
sanctissimis Judaeis scandalum, et sapientissimis Grae-
cis stultitiam praedicarem. Sed spero me debitorem es-
se Jesu Christo, qui et mihi forte dicit : ostendam ei, 
quanta oporteat eum pati propter nomen meum. Si 
enim id non dicit, c u r in o f f i c i u m v e r b i h u i u s 
m e i n v i t i s s i m u m p o s u i t ? a u t c u r n o n a l i u d 
d o c u i t , q u o d l o q u e r e r ? Fuit voluntas sua sancta ." 
Ezt Linkhez irt levelében. Hasonlólag Spalatinhoz : „Id 
mihi, inquit, reliquum est, et cordis et conscientiae, 
quod omnia, quae liabeo, quaeque ipsi impugnant, ex 
Deo me habere cognosco et confiteor." (L. Riffel, Christ. 
Kircheng. I. Bd. 2 . Aufl. S. 1 0 4 — 1 1 0 . ) Illy lel-
kesedés és elbizottság mellett, mellynél fogva Luther 
magát inspiratusnak, tanítását Istentől valónak adta ki, 
hogy a' cardinálistól a' pápára, 's később ettől a' zsi-
natra való hivatkozás, csak időnyerhetésre szolgáló 
ürügy volt, nyilván való. (Folyt, köv.) Danielik János. 

A ' l é l e k ' l ia lhatat lansága-
's a' pokolbeli büntetések' örökkévalóságáról. 

(Folyt.) 
Mind a' mellett hadd álljon itt még azon észrevé-

tel, miszerint a természet mindent, a' mit előhoz, töké-
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letesen ollyanul állit elő, minőnek lennie kell. Minden 
alkotásainál bizonyos előképet , bizonyos benne létező 
mintát követ, mellyet maga nemében, hiven és szükség-
kép követ. A' fát fává teremti, 's mindennel ellátja, mi 
hozzá tartozik ; a' madarat madarrá, egész könnyüdedsé-
ge- és éneklésrei képességével stb. IIa tehát az ember 
is az ő alkotmánya, és semmi egyéb : miért nem viszi 
őt is tökéletességre? Azon részre nézve , melly tőle ered, 
(a' testre nézve) tökéletesen bevégezve áüitja ki: miért nem 
a másik részre nézve is , mellyet szellemnek nevezünk? 
De ime, itt már nem látjuk őt hatással birónak; itt csak a' 
nevelésből és szabad erőfeszítésből származik a' kifejlődés; 
's hahogy ebből nem ered, az ember nem lesz emberré. Meg 
lesz ugyan kiképzett teste ; de azért nem lesz ember. Van 
tehát az emberben a' természet' alkotó ereje mellett, kivül, 
és fölötte, még egy másik is, tudnillik a' szellemé, a' szabad 
tevékenységé; sőt világosan kitűnik, meddig terjed a'termé-
szet és annak képző ereje, 's hol kell egészen más erőnek 
(melly magában a szellemben rejlik) közbejönnie, 's hol jön 
is az valóban közbe. IIa tehát a' természet' képzőerejének 
köre nem terjed ki a' szellem' országára, hanem az ember' 
testi részében kimerittetik, miképen mondhatni akkor, hogy 
a' természet az embert szintúgy megsemmisíti, valamint 
alkotta? Azt igenis, ujolag megsemmisíti benne, a' mit ő 
alkotott ; de épen ezért nem képes megsemmisíteni azt, a' 
mit nem alkotott. Már pedig a' szellemet nem alkotta, 's 
az átalában nem tére működésének; tehát meg sem sem-
misítheti őtet. Sőt inkább szabadon áll az kívüle és fölöt-
t e , 's minden fölött, mi a'szükségesség'törvényének hódol. 

Végre azt mondják a' halhatatlanság' ellenzői, hogy az j 
ember saját szemével láthatja, mint enyészik el az, mit az j 
ember' szellemének neveznek. Csak az aggastyánokat, té-; 
bolyodottakat tekintsük: és látandjuk, miszerint minden, mi 
szellemnek neveztetett, eltűnt, mihelyt a' természet meg-
gyengült vagy háborodott. — Erre következőleg felelünk: 
IIa az üveg , mellyen keresztül nézesz, tisztátalan avagy 
homályos: semmit sem látsz. De abból, hogy mitsem látsz, h 
következik-e, hogy szemed' fényét is elvesztetted ? Ha sze-
med, mellynek segedelmével látod a' körülötted levő tár-
gyakat , beteg vagy sérült, semmit sem látsz. De abból, 
hogy szemedet nem használhatod, következik-e, hogy látó 
ideged sincs többé ? S nem juthat-e e z , mialatt a' szem 
m gtagadja tőle szolgálatát, az ujjhegyek' segedelmével (mint 
az alvajáróknál) a' kültárgyak' szemléletéhez ? Föltéve vég-
re, hogy a' lát-ideg meggyengült vagy megszakadt, követ-
kezik-e abból, hogy a' látás egészen megszűnt, miszerint 
a szellem is, melly a' világosság' benyomását a lát-ideg 
segedelmével fölfogta, megszűnt lenni ? Koránsem. Épen 
igy nem következik abból, hogy az idegek átalában elgyen-
gültek vagy megzavarodtak, 's ennélfogva a' szellemnek ál-
taluk közvetített tevékenysége megakadt , vagy megzavar-
tatott, hogy maga e' szellem is elhervadt, vagy megrom-
lott. Valamelly munkás erő' műszerének elgyengülése-, vagy 
megzavarodtábol épen nem következik, magának az erőnek ' 

is ellankadása vagy megromlása. Az üveg eltörhetik: de a' 
szem megmarad ; a' szem megromolhatik : de a' lát-ideg 
megmarad. A'lát-ideg ellankadhat, vagy elromolhatik : de a' 
szellem megmarad ; 's ez azonnal más látmüszert fog kap-
ni : mert hiszen világosságra van hivatva. Abban rejlik a' 
durva csalódás, hogy az erő , s az erőnek műszere, azo-
nosittatnak, 's az erő a' műszerben levőnek gondoltatik. Ez 
által a' műszer' betegsége vagy halála, magának az erőnek 
tulajdoníttatik ; vagyis inkább az állíttatik, miszerint a' mű-
szeren kivül és fölötte nincs is erő. 

Hogy mennyire kell az emberi szellem' műszereit, te-
vékenységét, és különböző állapotjait, magától a' szellem-
től megkülönböztetni, tanítja még a' legközönségesb öntu-
dat is. Ki nem érzi például, hogy ,én'-je egészen különbö-
zik mindattól, mi egyébkint személyiségéhez tartozik ? Ki 
nem tudja, hogy minden tagjait, testét és minden érzékeit 
elveszthetné, 's ő (azaz : énje) mégis fönmaradna, még pe-
dig csonkitatlanul ? Ki nem különbözteti meg énjét gondol-
kodásától, szivétől, 's ennek minden érzelmei-, kivánatai-, 
élvei- és szenvedéseitől, testétől és ennek minden állapot-
jajtól ? — IIa tehát a test, a1 sziv, a gondolkodás 'stb. meg-
zavartatik is, mit árt ez a' szellemnek? Nincs-e a' szellem 
ezen erők- és állapotokon kivül, 's fölöttük ? 

Például rá, hogy mint lehetséges a' gondolkodásban, 
érzelemben, akaratban és cselekvésben a' legnagyobb elve-
temültségnek is uralkodnia, a' mint valóban uralkodik is, 
a' nélkül, hogy a' szellemnek, vagy az énnek valami része 
volna benne: szolgálnak az álmok. IIa mindaz, mit álmunk-
ban gondolunk, kívánunk és cselekszünk, néha ostobaság, 
sőt lébolyodottság' bélyegét viseli is, mi következtetést von-
hatni ebből a' szellemre nézve? Meggyengült, tébolyodott, 
haldokló-e az azért; és átalában, v a l ó b a n az emiitett ál-
lapotban van-e : s nincs-e inkább ez állapotokon kivül és 
fölül? Azért ő még sem nem gyengült, sem nem tébolyo-
dott, sem nem haldoklik, sem átalában nincs ezen állapo-
tokban. Ez állapotok kivüle vannak, 's ő fölöttük. 0 csak 
ittlétének anyagi s testi részéből, rövid időre viszszavo-
nta magát, hogy annak álmot és nyugodalmat enged-
jen. Nem sokára üt a' fölébredés' órája; 's a' képzelődés 
és ösztönök minden féktelen játékainak vége szakad. De 
láthatni ebből, miszerint az emberi lényben van egy tér, 
mellyen az értelem és értelmetlenség, ész és esztelenség, 
ép és beteges képzeletek 's vágyak tanyázhatnak, a' nél-
kül, hogy ezekben a' szellem, az én, a' Tivav/iia, legkevésb-
bé is részes volna ; tehát a nélkül, hogy azokból a' szel-
lem' betegségét vagy halálát, legtávolabbról is következtet-
ni lehetne. Átalában nagyon is kevés élességgel szokták e: 

kérdésben a' szellemet a' lélektől megkülönböztetni. Egyéb-
iránt annak, mit e' helyen a hitetlenek' ellenvetésére néz-
ve fölhoztam, nem annyira czáfolat, mint inkább paralysa-
tio a' czélja. Távolról sem jövök azon gondolatra, hogy azt 
a' ki hinni n e m a k a r , a' hitre kényszerithessem; de más 
részről azt is hiszem , hogy megmutatám, miszerint az em-
beri szellem' halandóságát bizonyitólag fölhozott okci'ők, 
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minden esetre, épenséggel nem bizonyitnak semmit. IIa te-
hát valaki látandja, miként az okerők, mellycken hitetlen-
sége alapszik, mitsem bizonyítanak, elég egyeneslelkü lesz 
talán tovább gondolkodni e' tárgyról, s hogy meggyőző-
déshez jusson, azon utat követni, mellyet fönebb, mint egye-
dül czélravezetőt kijeleltem. 

Neki, és átalában mindazoknak, kik egy örvendeztető 
remény után küzdenek, a' következőt kell még végezetül, 
mint a' czélra vezető úthoz tartozandót megjegyeznem. 
A' tizenkettedik fejtegetésben azt mondtuk, miszerint nem 
az ember' tetszésétől függ, a hitnek igazságait vidám és 
erőteljes meggyőződéssel átkarolni ; 's hogy ez inkább a' 
Szentlélek' ajándéka. IIa ez áll minden vallásos igazságra 
nézve, ugy áll az és leginkább, a' halhatatlanságunkban! hi-
tet illetőleg. A' halálnak látása iszonyatos ; senki sem ké-
pes annak rémületességei fölött, az örök élet' vidor és biz-
tos reményére, saját erejéből fölemelkedni. E'biztos remény 
Istennek ajándéka, s a' Szentlélektől jön. ü az, a' ki szel-
lemünkbe az ,Atyá'-t kiáltó meggyőződést ömleszti, hogy 
Istennek gyermekei,'s mint illyenek, örökösei is vagyunk. ]) 
Mit használ a' haldokló előtt elimádkozni a szavakat: „Atyám! 
kezeidbe ajánlom lelkemet"; és ismét : „Uram Jézusom, fo-
gadd el lelkemet!" 0 el nem mondhatja azokat utánad, ha 
csak nem a' Szentlélek által. Ha tehát óhajtód az örök élet' 
biztos reményét, 's a' közelgő sirnál a' halálra szükséges 
bátorságot ; ne felejtsd el azon Léleknek kegyelmét kérni, 
kinek neve : ,a' vigasztaló.' (Folyt, köv.) Schreiber László. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

M a g y a r h o n . 
(Megyei közlés.) Kassai megyéből. (Péchujfalván.) Ránk 

is szomorúan h .tott a' főméit, herczegprimás', mindig kora 
elhunytának leverő hire. Hisz'ki nem gyászolná jelen időnk 
annyi keservei közt azon férfit, kire mindenek' szemei vol-
tak irányozva: ki keresztzászlót tartva egyik, szent ige'két-
élű kardját másik kezében, olly jézusi szelídség-, 's egy-
szersmind apostoli buzgósággal tört előre a' magyar clerus' 
élén, az egyedül üdvezitő hit' nehéz pályáján, a' hitetlen 
szellem' ellenében. Könyez szemünk ; de ő , buzgalmunk' 
eszménye, nincs többé ! Sajnosan érezzük ezt mi , kassa-
megyeiek is; annál inkább, minthogy ez uj csapás csak na-
gyobbítja szívfájdalmunkat, mellyet a' magyar Sión' véd-
bástyáinak egyik éber őre, főtiszt. G á l e s i k János apát 
és székesegyházi őrkanonok-, nem különben a' napokban az 
Urban szinte elszenderült főt. S k a l i c z k y Mihály tisz-
teletbeli kanonok- és eperjesi kerület' alesperesének elhuny-
tuk fölött érezénk; kiket jellemszilárdság, a' szentek' tudo-
mányának nyomán fölfakadó áhítatos buzgalom, és positiv 
vallásosság, nyájas leereszkedés, a szegények iránti határ-
talan jótevó'ség, valamint jellemzett, ugy a' dicsőült lelkek 

fönséges örökemlékét is hagyta mindnyájunk szivében hát-
ra.*") Érzi ezt velünk együtt szeretve tisztelt, érdemdús fó'pász-
torunk, mélt. O c s k a y Antal őnagysága is; ki bus szive' 
fájdalmában szól magas gondja alá bizott papjaihoz : „Eheu! 
rursum lachrymae fluunt, imoque de pectore gemitus erum-
pit. Viae namque hungaricae Sión lugent. Sacerdotes eius 
gementes, Ecclesiaque hungaricaoppressa amaritudine.(SuIp. 
Sev. Epist. ad Aurelium. Nro 2 0 . ) — Sok századon át si-
ratandó, Magyarország' illy főnökének elhunyta. — Ugyanis 
olly nagy orrszágprimás' vesztét siratjuk mi , ki a' magyar 
egyház' üdvére 's boldogitására magát egészen fölszentelé, 
's a' jelen idők' viszályai közt, mellyek az Isten'szent egy-
házát nyomják, a' szent kormányt apostoli buzgalommal, 
erős lelki bátorsággal, 's nagy bölcseséggel vezeté ; ki az 
egyházi tanítás' védelmében rendületlen fal gyanánt állott 
az Isten' egyházáért; nem tiltván le ajkait, hanem beszél-
vén az Ur' bizonyságairól, és nem rejtvén el az igazságot; 
rendithetlenul vallva szent Jeromossal : ,In uno tibi con-
sentire non possum, ut me catholicum non probem; si ista 
est causa discordiae, mori possum, silere non possum.' 
(Lib. III. ad Rufinum. $. 43 . ) Keservünkben csaknem el-
csüggedünk, ha magunkat megfosztottaknak gondoljuk at-
tól, ki az Isten' házában napként tündöklött, 's a' legmaga-
sabb gyertyatartóra helyeztetve, a' főpapi jeles erények' 
's fönséges tulajdonok' sugáraival az egész magyar világot 
megvilágosította; kinek Istenbeni buzgó áhítatát, szeplőte-
len-tiszta erkölcsiségét, főpásztori gondosságát és őrködé-
sét, mellyel a' gondja alá bizott nyájának üdvét munkálá, 
a' hon' javának előmozditásábani fáradhatlan szorgoskodá-
sát, mindenek iránti nagy kegyességét, a' szegények' fölse-
gitésébeni nagy bőkezűségét, elmebeli tehetségeinek fönsé-
gét, ritka tudományát, a' törvények-, 's nyilvános ügyek' 
intézésében kiváló jártasságát, és más magas tulajdonit és 
erényeit minden kor dicsőitendi, s emlékezete áldásban 
maradand. (Eccl. 4 5 , l . ) N e m kételkedünk ugyan", mond 
a püspöki körlevél, „őt — a' boldogok székhelyein, az 

ltom. 8, 15—17. 

*) N e m tarthatom m e g magam' ez a lka lommal , gyászo ló sz i -
v e m mélyébő l , m é g t. F e k e t e Ferencz, sz. kir. E p e r j e s 
városi volt k ö z k e d v e s s é g ü káp lán 'nevének is a' fűzött n e -
krológba fonásától; nem, már csak azért is , mivel a köz -
gyász, mel lyet halála' hírénél minden val láskülönbség né l -
kül tanúsítottak iránta az eperjes iek , olly fokra hágott, hogy 
főleg a' köznép , a' tetem' kitéte le- é s temetésének alkal-
maval, c soportosan környezve a' boldogultnak t e s t - h ü v e -
lyét, fájdalmas jajokban kitört sohajtozások közt kü ldené föl 
imáit az é g b e . A' nép , mel ly al ig vala eltávolítható fö ldi 
poraitól, m é g mos t is gyászkönyezések közt hangoztatja 
kedvelt káplánja' nevét ; ki őt szóval é s t e t t e l , ol ly s o k -
szor, fő leg ez' ínséges időkben, vigasztalása- é s tanácsai-
val bátorította az Ur harczainak megküzdésére . Mi e l ég -
gé bizonyítja, hogy hivő népünk vallásos k e b e l é b e n lo-
bog még a' sz. hit' szolgái iránti tisztelet lángja , ha an-
nak lobogliatóságát. tettben nyilatkozó élő hitünkkel e s z -
közöljük , daczára az azt végkép elfojtani gonoszul tö-
rekvő, s a' baloldali hitetlen sze l l emből eredő kárhozatos 
daemon' fuvalmának. 
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igazsúg koronájának elfogadására hivatottnak lenni ; mind-
azonáltal, hogy : ,maculae, si quae de terrenis contagiis Ei-
dem adhaesissent, remissionis gratia deleantur', (Oratio Ec-
clesiae in Missa defunct.) rendeli ő méltósága, miszerint fi-
gyelmeztetvén a' hiveket a' tartandó ajtatosság' czéljára, a' 
szokásban lévó' három napi előharangozás után, a' gyász-
isteniszolgálat minden kitelhető' ünnepélyességgel tartassék 
meg. A nagy halott fölötti szívfájdalmunk annál inkább le-
verőleg hat kedélyünkre, minél jobban érezzük azon láncz-
gyürüzet' megszakadását, melly a' boldogulthoz fűzött; melly 
a ! kath. egyház'birtokában kizárólag létező isteni e g y s é g ' 
gyürüzete ; 's mellynek főszeinével sajnosan érezzük fejünk' 
ékkoronáját leesni. De mivel a' földön minden mulandó, en-
nek is történnie kellett; 's most egyedül azon remény vi-
gasztal, miszerint magyar egyházunk' egység-lánczának ezen 
legfőbb ékességét nem sokára kiegészítve látandjuk újra fé-
nyeskedni; hogy ezt látván, szinte dicsőítsük az Atyát, a' ki 
mennyekben van. Az örök béke' angyala őrködjék ham-
vadó porai fölött a' nagy elhunytnak! V. K. 

(Káptalani követválasztás.) A' kalocsai székes-egyházi 
káptalan főtiszt. B e d c s u 1 a Tamás, idősb mesterkanonok 
urat választá el káptalani követéül. 

(Hálanyilatkozat ) Muraközből. A ki figyelemmel ol-
vassa e' lapokat, annak nem lehet szellemi legbensőbb örö-
met nem éreznie, olvasva a felebaráti szeretet-, nagyszerű 
jótékonyság-, 's nem annyira szó- és szalmatűzben, mint 
inkább a' legfényesb teltekben nyilvánuló hazafiu- 's egy-
háziasságnak követésre méltó , százszoros példáit. Igaz 
ugyan, hogy Krisztus igaz tanítványa titokban szereti mi-
velni jótéteményeit; meg lévén győződve, hogy az, a' ki el-
rejtett szivgondolatinkat is látja, annál inkább látja és meg-
jutalmazandja azt, mit a' jobb kéz ugy mivel, hogy a' bal 
ne tudja; mint szinte az is tagadhatatlan, hogy az iIlyne-
mű nyilvánítások, néha szánandó eredményei azon önző 's 
kalmári számitgatásnak, melly kürttel harsogtatja jótétemé-
nyeit, s vádakkal tetézi azt, kinek adakozásai hosszú hírlapi 
czikkeket nem képeznek: mindazonáltal ki képes más rész-
ről a' hálaadó sziv' áradozásait is meggátolni ? Kitörnek 
azok önkénytelen, mint kitörtek, (Mát. 9, 3 1 . ) a' szemök' 
világát visszanyert vakoknál, minden intések' ellenére. — 
Uly benső, szívből áradó háladatosságát jelenti ezennel Kot-
tori mezőváros, nmélt. H a u l i k György kegyelmesfőpász-
tora' irányában; ki két évvel ezelőtt a' bérmálás' szentsé-
gének kiosztása, és egyházlátogatás végett, alsó Muraköz-
be érkezvén, borromei sz. Károlyként bőkezűségének há-
lás emlékét hagyta mindenütt, a' merre őt apostoli utja 
vezette, különösen pedig Kottoriban. Létezik ugyanis itt egy 
nagyszerű, 1 7 8 4 - b e n emelt egyház; mellynek padolata 
téglával lévén kirakva, a' hosszú évek' során át, az egyház' 
magas falait is veres por lepte be. Mit a' buzgó hívek meg-
gátolandók, minthogy a' templomnak jövedelme nincs, ön-
maguk' megerőtetésével is készekűl nyilatkoztak, a' kivánt 
tisztaság' eszközlésére, kőpadolat' csináltatásával járulni : 

megmentendők egyszersmind részökről a' kis Muraköznek 
hőn őrzött a'beli dicsőségét,melly egyházainak páratlan szor-
galommali tisztántartása-és csinosbitásában áll. De a' folyto-
nos javítgatások, a toronynak roppant költségbe került be-
fedezése, mint nem különben a diszes és jól rendezett uj 
tanoda *) fölállítása, csaknem egészen kimeriték az adako-
zás és buzgóság' forrásait ; midőn ime nmélt. főpásztorunk 
kegyes figyelmét ránk fordítván, 5 0 0 pengő forintot mél-
tóztatott a' helybeli plébános, nt. J. M. urnái letenni, olly 
megjegyzéssel, hogy ezen összeget, ha a' helység a még neta-
lán kívántató költséget kiegészitendi, a templom' köveze 
téré fordítsa. A' szép példa nem maradt üdves eredmény 
nélkül ; mert a' templom csinosan," mint az isteni fölség' 
méltóságához illik, ujonan kikövezve, és készen áll; miután 
a helység 4 0 0 pengő forintot hozzá adott volna. Legyen 
azért hála és köszönet ő nagyméltóságának ! A' kottori nép 
áldva említi érdemekkel tündöklő nevét, 'sa' szent helyről 
a mennyei atya zsámolyához küldött imái szeretett főpász-
toráért is kettőztetett buzgalommal fognak mindenkor zeng-
ni. Mi pedig, kik e' sorokat irók, midőn ez egyház szen-
télyébe íépendünk, hálaadó szívvel fogunk emlékezni, hogy 
ő excellentiája, kegyes atyánk, midőn e' jótékonyságot mi-
velte, Nepolianusként gondoskodott róla : „sí niteret alta-
re, si parietes absque fuliginc, sí pavimenta l e r s a . . . es-
sent." (S. Hier, ad Ileliod. de Nepot.) Mert tisztaság illeti 
az Istennek házát K. 

(iskolaügy.) Mintegy hal éve lesz annak, hogy az it-
teni kir. gymnasium, felső helyről megkérdeztetett, valljon 
lehetséges volna-e a' magyar nyelvet tanulási nyelvül isko-
láiba behozni ? Az akkori t. cz. igazgató 's a' tanítói kar 
átlátván annak az idegen ajku ifjuságnáli szükségességét, 
azt válaszolá, hogy azt igenis fokonkint, iskoláiba behoz-
hatja. Mit valóban meg is tett. És ime azóta már annyi-
ra vitetett a dolog, hogy nem csak az alsóbb, hanem a 
fensó'bb osztályokban is, egyéb tanulmányokon kivül, a' hit-
tan csupán csak magyarul tanittathatik, s a' vasárnapi és 
ünnepnapi hitszónoklatok a' fensó'bb osztályokban, három 
év óta, szinte magyarul tartathatnak. Mi valóban a' mosta-
ni t. cz. igazgató ur' hazafiúi buzgalmának, s a' derék ta-
nítók' törekedésének köszönhető. — 

K e g y e s a d o m á n y o k ' j e g y z é k e . 
Az éjszakamerikai missiokra, Veszprémből: 1 0 frt p. 
A' jerusalemi sz. sir' őreinek, ugyanonnan : 1 0 frt p. 

*) Nem lehet hálás elismeréssel nem említenem, a' nevezett 
tanoda' czélszerű és diszes elrendezésénél, tek. H o r v á t h 
J. tb. urnák é r d e m é t ; ki miután annak kiviteli tervében 
olly sokat fáradozott, gondoskodásának méltó tárgyául te-
kintendi bizonyosan a' tanítónak jobb állását is. Mert 
csak ugy várható, hogy a' diszes intézet hivatásának meg-
feleljen, 's a' jó formán elhanyagolt nevelést fölemelje, ha 
a' tanitó, más szükségeitől menten, magát egyedül e' ne-
héz , de sikerdus tisztének szentelheti. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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TARTALOM : Kis ismétlés nem árt. III. (Folyt.) Danielik 
János .—'A' lélek' halhatatlansága- 's a' pokolbeli bün-
tetések' örökkévalóságáról. (Folyt.) Schreiber László. 
— E g y h á z i tudósítások—Hirfüzér. 

Kis ismétlés nem árt. 
III. 

(Folyt.) 

Nem Roma' megvetésén tehát, hanem igenis Lu-
ther' megátalkodásán szenvedtek hajótörést a' kibékü-
lési kísérletek. Mi pedig az eretnekeknek máglyák ál-
tali megritkitását illeti, e' vádat, a' már sokszorosan 
adott fölvilágositások után, mellőznöm lehetne; mint-
hogy azonban Dobos olly igen szereti fölhányni az in-
quisitiot, álljon itt erre nézve is egy-két észrevétel. A' 
középkor nem ismerte azon Iélekdermesztő hidegséget 
és közönyösséget a' hit iránt, melly fájdalom! napja-
inkban olly nagyon el van terjedve. A' középkor még 
vallásos volt; 's azon mély hódolattal csüggött a' hi-
ten, melly az ember' örökkévalóságát elhatározó dol-
got illeti ; következésképen az eretnekséget, mint Isten' 
kijelentett akaratja elleni föllázadást, a'legnagyobb bűn-
nek, épen ugy, mint minden időben a' katholica egy-
ház, tekintette. Minthogy pedig a' középkorban az egy-
ház a' statussal a' legbensőbben össze volt kapcsolva, 
következett, hogy mi az egyik' ellenében bün volt, bűn-
nek nézetett az a' másik' ellenében is, és viszont. Igy 
lön, hogy az eretnekség nem csak vallásos, hanem pol-
gári szempontból is legnagyobb bűnnek Ítéltetnék. Hoz-
zájárult, hogy az egyházban keletkezett forradalmi 
mozgalmak, épen a' fönemlitett benső kapcsolat' kö-
vetkeztében, a' polgári társaság' csendjét is meghábo-
rították, 's mindennemű lázadásokkal, zenebonával, ki-
csapongással valának összekötve. Példa erre az albi-
gaiak, hussiták, 's átalában a'reformatio', többnyire pol-
gári háborúkkal, pártütésekkel meg telt története. Mi 
volt tehát természetesebb, minthogy azt, mit az egy-

MÁSODIK FÉLÉV. 

ház eretnekség gyanánt, egyházilag büntetésre méltó-
nak itélt, az álladalom is, mint nem csak vallási, ha-
nem egyszersmind polgári bünt, a' polgári társaságra 
is károsan és veszélyesen visszahatót, a' maga köré-
ben, szinte megfenyitendőnek itélje ? 'S e' vélemény, 
hogy tudnillik az egyházi hatalom egyházilag, a' polgári 
pedig polgárilag tartozik megbüntetni az eretnekeket, 
annyira közönséges, és a' kor'meggyőződésében gyö-
kerezett volt, hogy a' reformátorok maguk sem vol-
tak képesek az alól magukat fölszabaditni. Calvin, az 
eretnekek' megégetése körüli eljárását igazolandó, mun-
kát is irt, e' czim alatt: ,Fidelis expositio errorum M. 
Serveti, et brevis eorum refutatio, ubi docetur, jure 
gladii coërcendos esse haereticos.' 'S midőn Castalio, 
egy, Kristóf, württembergi herczegnek ajánlott munká-
jában, ezt tagadná, Béza, mindjárt a' rá következett 
1 5 5 5 - d i k évben, adta ki ellene ismeretes iratát ; ,De 
Haereticis a civili magistratu puniendis, adversus Mar-
tini Bellii farraginem, et novorum academicorum se-
ctam.' 'S ezen elvnek gyakorlati alkalmazása a' pro-
testánsoknál, egész mai napig, soha sem hiányzott. Ha 
tehát ez bün volt, átalában a' kor', 's nem csupán a' 
katholicusok', hanem, és pedig még sokkal nagyobb 
mér tékben ,—a' protestánsok' bűne is volt. Különben az 
egyház mindenkor gondosan őrködött fölötte, nehogy 
az inquisitio, — mennyiben az: e g y h á z i intézvény, ' s 

mennyiben kizárólag köréhez tartozik, az eretnekséget 
valakire kimondani,—a'polgári hatóságtól függővé tétes-
sék; 's épen ez őrködés' következtében történt, hogy 
a' pápák a' spanyol fejedelmekkel komoly meghason-
lásba jöttek ; kívánván, hogy miután az országaikba 
behozott hitnyomozó törvényszék kizárólag status-, és 
ettől függő, intézvény, (mellyhez, mint illyenhez, az eret-
nekségről határozni nem tartozik,) minden egyes elité-
lések, revisio végett, vagy magának a'romai udvarnak, 

jVagy pedig az e' végre kinevezett egyházi bíráknak 
följelentessenek; mint ezt maga Llorente is, kit a' pá-

40 
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pák iránti részrehajlásról vádolni bizonyára senki sem 
fog, megvallotta. (Láss erről bővebben Hefele', ,Der 
Cardinal Ximenes' czimü munkájában. 3 1 2 — 3 1 9 . 1 . ) 
Más részről ismét nem kevesebb szorgalommal őrködött 
a ' fölött, nehogy az inquisitio, mint egyházi törvény-
szék, polgári hatóságot gyakoroljon, 's az eretnekekre 
polgári büntetést is mondjon, mellynek meghatározása 
a ' világi hatóságot illette. Innen az olly sokszor előfor-
duló formulák : ,ut hic vel ille, de haeresi convictus, t ra-
datur potestati, aut brachio saeculari.' Ha a' büntetés' 
szigorú voltán megbotránkozunk, meg kell fontolni, hogy 
az eretnekség a' fejedelem iránti hűtlenséggel, párt-
ütéssel 'stb. azonegy sorba volt téve, 's a' criminalis jog 
még koránsem volt olly szelid alapokra fektetve, mint 
mai nap. Az akkori fenyitő igazság szerint nem csak 
az eretnekség, hanem sok más egyéb bűnök is, mint 
sodornia, gyermekfertőztetés, pénzhamisítás, boszor-
kányság 'stb. hasonló szigorúsággal büntettettek majd-
nem mindenütt, még sokáig a' reformatio után is ;még 
pedig a' protestáns országokban még inkább, mint sem 
a' katholicusokéban. Igy, miként Soldan bizonyítja, a' 
boszorkányok' általa megirt történetében, egyetlen-
egy kis, 6 0 0 0 lelket számláló Nördlingen nevü pro-
testáns városban, négy esztendő alatt, 1 5 9 0 — 1 5 9 4 -
ig, nem kevesebb, mint harminczöt boszorkány éget-
tetett meg; melly számot a' spanyol népesség' össze-
géhez viszonyítva, ott, aránylagos haladás mellett, négy 
esztendő alatt 5 0 , 0 0 0 - n e k kellett volna máglyán elham-
vadni; holott magának Llorentenek vallomása szerint is, a' 
spanyol inquisitio, 3 3 0 évi fönálása alatt nem több, mint 
3 0 ezer különféle, képzelt vagy valódi bűnösöket, ugy 
mint eretnekeket, boszorkányokat, bübájolókat, sodomi-
tákat 'stb. égettetett meg. Mi magában is irtóztató szám 
ugyan, de a' fönebb emiitett arányhoz képest még na-
gyon is csekély. Pedig e' szám még jóformán devalva-
tiót is kiván. (L. Ilefele'idézett munkáj. 3 4 5 . 1 . ) Meny-
nyire nem telt Romának kedve az eretnekeknek mág-
lyák általi megritkitásában, kitetszik onnan, hogy Ro-
mában az inquisitio spanyol alakot soha sem öltött 
magára; 's a' spanyol, különben igen nagyított kegyet-
lenségek' megszüntetésének tekintetéből, a' pápák, a' 
fejedelmek' daczára is, többszörösen rendelkeztek ; ne-
vezetesen a' fölebbvitel' megengedését parancsolták, 
számos pereket elnyomtak, némelly büntetések' szigo-
rúságát enyhítették: mi által csak 1 4 8 6 - b a n , február' 
11-dikén 5 0 - e n , tnajus' 30-dikán ismét 5 0 - e n , és 
igy tovább, minden büntetés alól fölmentettek ; a' ke-

vésbbé bűnös foglyok' szabadon bocsáttatását meg-
hagyták ; a' nem engedelmeskedő inquisitorokat, némelly 
esetekben, mint X. Leo, 1 5 1 9 - b e n , a' toledoiakat, eb-
beli engedetlenségök miatt, egyházi átok alá vetették; 
több ítéleteket, mint Virues, V. Károly'udvari szónoka 
ellen, 1 5 3 8 - b a n kimondottat, egyszerűen megsemmi-
sítettek; hamis tanutételek' meggátolásának tekintetéből, 
az illy tanukat halállal fenyíttetni parancsolták ; az egész 
törvényszék' teljes reformatióját czélba vették; több 
esetben,rendeleteik' tekintetbe nem vétele miatt, ke-
servesen panaszkodtak; ' sezen intézménynekMailand-
ba hozása ellen IV. Pius és nagy unokája, borromei 
Károly, hathatósan tiltakoztak. Mindezt Dobos a' libe-
rális Llorente' munkájából is kevés fáradsággal megta-
nulhatá; ha szivén inkább feküdt volna az igazság, mint 
a' katholica egyház' ócsárlása. Milly szellem lelkesíti a' 
katholica anyaszentegyházat az eretnekek' irányában, 
igen jól ábrázolta Föntidonius ; könyvében, .Apologia pro 
sacro et oecumenico concilio Tridentino', annak előterjesz-
tése után, hogy a'protestansok büntetésre is méltókká tet-
ték magukat, irván: „quamquampiissima mater Eccle-
sia, mansvetissimum sponsum Christum imitata, qui 
non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur et vi-
vat,post a c c e p t a s t o t a v o b i s i n j u r i a s e t a c e r -
b i s s i m a s p l a g a s , non v u l t i n t e r i t u v e s t r o s u a 
c u r a r e v u l n e r a , non optât salutem sibi hostium 
supplicio constare ; quin potius, cum vos interfici videt, 
corporum simul et animorum vestrorum luctuosum et 
miserabile funus acerbioribus lacrvmis prosequitur. Nul-
la mihi crede svavior, nulla jucundior ejus vulneribus 
medela adhiberi posset, quam si eos, quos m a t e r n a 
i n d u l g e n t i a e d u e a v i t , quos coelestibus bonis et 
beneficiis ornavit, et nunc hostes acerrimos experitur, 
Poenitentia ductos, et ad se reversos, in suo rursus 
sinu atque gremio decumbentes videret ; dici non pot-
est , quanto perfunderetur gaudio, conspectu sane ve-
stro svavissimo, omnem pristini doloris sensum abje-
cisset. Non vos plectendos, sed ornandos censeret : 
Atheniensium illa veteri lege rrjç ctjuvrjGTiag, sempi-
terna oblivione acceptas injurias sepeliret. Hoc unicum 
illi solatium praeteritae calamitatis memóriám eripe-
r e t , et ejus lacrymas abstergeret: immo quas hac-
tenus copiosas et acerbas interitus vestri dolor ex-
primebat, nunc concepta de reditu et s a l u t e v e-
s t r a , laetitia, dulces et uberiores expressisset." (P. 
1 1 . ) Luthernek, az idézés' ellenére is Romába nem 
mentének Dobos azon okát ad ja , mer t , ugy mond, 
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t ud ta : „hogy eretnek embernek nincs nyoma visz-
sza felé Romából." Ez és más ehhez hasonló, az 
eretneki rágalmak' táskájából szedett állitások' ellené-
ben , röviden csak azt mondhatjuk : adatokat kérünk 
alázatosan. Azonban ha csakugyan veszedelem várta 
is Romában az eretnekeket: Luthernek mind a' mel-
lett is, engedelmességi esküjénél fogva, ,etiamsi fractus il-
labatur orbis', mennie kellett volna. Mennyire alaptalan 
volt ebbeli félelme, tanúság X. Leo pápának Luther ' 
tévtanait kárhoztató bullájában ez iránt előforduló, igen-
igen atyai nyilatkozata. „Quod verő ad ipsum Marti-
num adtinet", ugy mond a' sz. atya, „bone Deus , quid 
praetermisimus, quid non fecimus, quid paternae cha-
ritatis omisimus, ut eum ab ejusmodi erroribus revo-
caremus? Postquam enim ipsum citavimus, mitiuscum 
eo procedere volentes, illum invitavimus, atque tam per 
diversos tractatus cum Legato nostro habitos, quam 
per litteras nostras hortati fuimus, ut a praedictis er-
roribus discedere, aut oblato etiam salvo conductu et 
pecunia ad iter necessaria, sine metu seu timore aliquo, 
q u e m p e r f e c t a Char i tas f o r a s m i t t e r e d e b u i t , 
veniret, ac Salvatoris nostri, apostolique Pauli exemplo, 
non occulto, sed palam et in facie loqueretur. Quod 
si fecisset, pro certo, ut arbitramur, ad cor reversus, 
errores suos cognovisset: nec in romana curia, quam 
tantopere vanis malevolorum rumonbus plus quam 
oportuit tribuendo, vitupérât, tot reperiisset errata; do-
cuissemusque eum luce clarius, SS. Romanos Pontifi-
ces Praedecessores nostros, quos praeter omnem mo-
destiam injuriose lacerat, in suis canonibus seu con-
stitutionibus, quas mordere nititur, nunquam errasse : 
quia juxta Prophetam, nec in Galaad résina, nec me-
dicus deest ." (Magnum Bullarium Romanum. Tom. I. 
Luxemburgi, 1 7 4 4 . p. 6 1 2 . §. 6 . ) A' 9 3 4 . hasá-
bon szerző, Luther ' rendszerének eltorzitásával vádol-
tatik; mire bizony szükség nem volt : mert az magá-
ban is el vala torzítva, 's ollyan is marad örökké. Ha 
Dobos állítja, hogy azt azon munkák után megítélni 
nem lehet , mellyeket Luther , „az ujjá-szülés" és az 
„ujonan-alkotásnak még nem rendezett korszakában 
irt", ezzel csak azt vallja meg, hogy Luther készületlen, 
kellő meggondolás nélkül, következésképen vakmerően 
nyúlt a' nagy munkához. Rendszerének esztelensége 
későbbi müveiből még inkább bebizonyítható, mint az 
elsőbbekből. Bizonyítványokat erre, ha akar, a ' .Religio 
és Nevelés '-ben eleget találhat. Luthernek, a ' keresz-
tény szabadságról irt munkájáról maga Dobos is meg-

vallja a' 9 3 5 . hasábon, hogy abban „sok ábránd" és sok 
,mystica' van ; 's átalában Luther ' első müveiről, hogy: 
,kíméletlenül fedezték föl mindazon méltatlanságot, mit 
a' német jámborság századok óta e l n y ö g ö t t . ' K í m é l e t -
l en fölfedezés, főkép a' népnek ellenében, mindenkor 
veszedelmes ; különösen, ha azt nem annyira a' józan 
ész, mint inkább a' szenvedélyek sugalták ; 's hogy az 
jelen esetben épen a' legveszedelmesebb volt, kimu-
tatták a' következmények, főképen a' vérengző parasz t -
háború. Dobos ugyan tiltakozik a ' 9 9 6 - d i k hasábon 
ellene, mintha a' reformationak, 's nevezetesen Lu the r -
nek, abban valami része volt volna; azonban én azt 
már egy más alkalommal megírtam, hogy mi, ,mint lá-
zitókat, vádoljuk mindazokat, kik kíméletlen fölfedezés, 
vagy épen a' valóságos bajok' túlzó rajzolása által, a ' 
fönálló rend iránt a' szivekben gyűlölséget gerjeszteni 
törekesinek; kik az okos, előrelátó orvoslás helyett, 
a' tömegek közé vakmerő kézzel üszköt hajítanak; kik 
egy csapással akarják fölforgatva látni azon viszonyo-
kat, mellyek századok' történeteiben gyökereznek ; kik 
a' népben az önsegély' gondolatát fölkeltik, 's a' h e -
lyett, hogy a' sérveket kijavítsák, mi a' kivitelben csak 
a' főnököket illeti, és törvényes uton eszközöltethetik, az 
egész épületet alapostul szét rombolják.' Hogy a' r e -
formatio és a' parasztháború két valóságos atyafi-gyer-
mekek voltak, 's ugyanazon iskolából kerültek ki, bizo-
nyítja azon körülmény, hogy a'lázadóknak, pártütésök' 
okait fejtegető programmjaikban mindenütt első helyen 
állott az Isten' igéjének védelme ; hogy az első moz-
galmak csakugyan azon tájakon eredtek, hol a z u j t a -
nitás már kihirdettetett, és a' népnél elfogadtatásra t a -
lált; hogy a' tisztán katholicus helyeken, mint Bajoror-
szág' némelly vidékein, az alattvalók Lajos herczeg' olda-
la mellett a' lázadók elleni ellentállásra készültek ; hogy 
legtöbbnyire ,evangelicus' ministerek voltak azok, kik 
mindenütt, hol a' hatóság őket befogadni vonakodott, 
a' népet terheire emlékeztették, 's a' fölkeléskor v e -
zérelték ; hogy katholicus papok, barátok, kolostorok, 
templomok, oltárok, feszületek, képek, szent ruhák é s 
edények voltak a' tárgyak, mellyeken a' lázadók d ü -
höket kitöltötték; hogy végre, a' parasztok által a' ca -
pitulatioi föltételekben kifejtett kívánságok egytől-egyig 
az ujitók' munkáiból vétették. (Lásd az idei ,Rel. és 
Nev. ' II. félévi 9 . sz.) Ezeket fejtse meg tehát Do-
bos, és ne állítson a ' dolgok' élére, magukban véve, 
más körülmények közt, meg lehet igaz, de itt szóba 
nem jöhető okoskodásokat. „Világtörténeti igazsággá 

4 0 * 
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vált," ugy mond, „némileg ez a'tapasztalás, hogy min-
denütt, hol a' nemesség és papság' visszaélései, nyo-
másai fölülről megtöretnek: ennek megfelelő,hatalmas 
mozgalom támad alulról a' nyomott részben; a' nép' 
gyülölsége és századok óta elfojtott bosszúja kitör és 
magának elégtételt vesz, sokszor öntudatlanul. A' né-
met nemesség' törekvései visszatorlódtak fölülről Sickin-
gen' vesztében, 's a' pórember ebben mintegy igazolva 
látta régi óhajtását, mert neki is sok számolni valója volt, 
a' megbukott nemességgel." Milly csűrés-csavarás ; 
mennyi erőködés! Mintha bizony az egy Sickingen' 
vesztében a' német nemesség már, és pedig onnan 
fölülről megtöretett, ós e' kalandor' sorsától az egész 
német aristokratiának sorsa függött volna ! A' franczia 
forradalomban a'nemesség a l u l r ó l töretett meg; 's i ly-
lyenkor természetes, hogy a' nép, a' soha kezeiben 
nem volt hatalomnak megragadása után, ittas mámo-
rában zenebonáskodjék. A' lengyel nemességet, szinte 
nem fölülrőli megtöretése után, mintha tudnillik a' kor-
mány a' meggyőzetettre bocsátotta volna a' fene-
vadakat, hanem a' törvényes hatalom elleni első föl-
kelése' alkalmával, verte agyon a' boszszus paraszt-
ság. E ' két példa tehát, legalább ez egyszer, rosszul 
volt választva. A' 9 6 3 - d i k 1. csudálkozik Dobos, hogy 
hol vette szerző azokat a' furcsaságokat, mellyeket 
munkájának 10-dik lapján Lutherről, Mózsesre és a' 
sz. könyvekre vonatkozólag, följegyzett. Furcsaságok 
nemde ? Vagy talán még ennél is több ? Jól tenné Do-
bos, ha nem csak a' maga négy kötetü megritkított 
kiadásában nézné meg Luther' müveit, hanem fölütné 
a ' bővebbeket, és az 1 6 0 3 - d i k évnél idősebbeket, 
következésképen már csak ezért is hitelesebbeket. Hogy 
Luther' munkáiból, Mózsest és az uj-szövetségi sz. 
könyveket illetőleg, dicséretes mondatokat is föl lehet 
hozni,*) mint azt Dobos teszi, ez még az ugyanazon mun-

*) Nincs olly szemtelenül hazug ember a' v i lágon, ki 
ollykor igazat is nem mondana. De oktalanabb sincs, 
mint ki az illy hazugnak, egyes igaz-mondásaiból 
akarja annak hitelességét kimutatni. Így Voltaire- és 
Rousseaunak orthodoxiáját is be fogná Dobos ur bi-
zonyíthatni ; mivel egyes mondataik valóban az evan-
gélium és ker. hit iránti legmélyebb tiszteletérzet' 
tolmácsaiul tekinthetó'k. De az igazság' sz. szózata 
mellett tanuskodókban mi ('s ugy hiszszük, valameny-
nyi ker. hivők) többet is kívánunk, mint csak azt, hogy 
néha igazat is mondottak 's védelmeztek légyen: azt kí-
vánjuk tudnillik, hogy m i n d e n b e n é s állandóan az 

kákban található becstelenitőket meg nem semmisíti. 
Luther sokszor ellentmond magának; higgadtságának 
nem nagy dicsőségére. Bíráló Cochlaeust ismerni fog-
j a ; hiszen idézi is párszor; kétségkívül hallott tehát 
valamit ,Lutherus septiceps' czimü munkájáról. Külön-
ben mit csudálkozik rajta Dobos, ha Luther Mózsesről 
itt-ott kisebbitőleg szólt; midőn csak nem rég is, a' 
,Protestáns lap'-ban Válka János, (az ez évi 39-dik 
számban) a' jó-cselekedetekről értekezve, az egész ó-
szövetség fölött eltöri a' pálczát. Az 1 0 1 2 - d i k lapon 
tudnillik, miután a' körülmetélkedésről és áldozatokról, 
természetesen ezek' czéljának teljes félreismerésével, 
már előbb sok rosszat elmondott volna, ekképen 
nyilatkozik : „Világos ezekből végezetre, hogy Jézus és 
az apostolok elválasztó falat vontak az ó és az uj, a' zsi-
dó és a' keresztény vallás között; eltörlötték az elsőt, 
's fölállították a' másikat. Mi valóban nem jól cselek-
szünk, hogy mind a'kettőt egybekötötten áruljuk, ...(!)'s 
tanításaink' alapjául mind a' kettőt veszszük.... Találunk 
Jób' könyvében szép költészetre, a' zsoltárokban szép 
énekekre, a' példabeszédekben szép mondatokra ...de 
a' t ö b b i n e k k e v é s h a s z n á t v e h e t j ü k . Ugy de, 
Jézus és az apostolok' tanításaiban vájjon nem talál-
juk-e szinte, bár egyszerűbb öltönyben, ama' szép er-
kölcsi tanításokat?... Tennivalónkezeknél fogva az len-
ne: adnók népünk' kezébe csak az uj testamentomot." 
Oka ennek, mint fönebb mondja , mert : „az ó-testa-
mentomi vallásos szabályok 's törvények s ú l y o s a n 
n e h e z e d t e k az e r k ö l c s r e . " (Folyt, köv.) 

Danielik János. 

igazság' hősei , a' tévtan é s igazságtalanság' pártolói 
pedig soha se lettek légyen. 'S ez utóbbi tulajdonság 
az, melly Luther- és Calvin-, és valamennyi tévtani-
tókban hiányzik. Volna-e valljon az isteni kinyilatkoz-
tatásokat magukban foglaló sz. iratoknak is legkisebb 
hitelök, (daczára az azokban foglaltató tömérdek jó-
és igaznak,) ha helyenkint magukkal e l lenkezőleg, 
gyaláznák a z t , mit másutt ajánlottak és dicsértek? 
Épen az önmagávali folytonos e g y e z é s , a' téve-
déstől mindenkor ment, őszinte, szilárd tanúságtétel a' 
hitigazságok mel lett ,épen ez az, mit mi az isteni ki-
nyilatkoztatás' eszközeiben, a' jézusi tiszta tudomány' 
apostolaiban, (minőül magát Luther is nézetni kiván-
ta) elengedhetlenül megkívánunk. Hazugsággal v e -
g y e s igazságot a ,Korán'-ban is találhatni. 'S ak-
kor Mahomed sem mondható hazug- és impostornak. 

Szerk. 
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A' lélek' halhatatlansága-
's a' pokolbeli büntetések' örökkévalóságáról. 

(Folyt.) 

A' napjainkban leginkább kétségbe vont és tagadott 
vallási igazságok közé különösen az tartozik, melly a' po-
koli büntetések' örökké-tartandóságáról szól. Egy, a' halál 
utáni tisztitóhely' elfogadása sokkal kevesebb nehézségek-
kel jár, mint a' pokol és annak örökké tartása feló'li hit. 
Sokan aggodalmas lelkületűek; 's a' gondolat, miszerint 
örökre elveszhetnek, kinzó nyugtalansággal tölti el őket. 
Hajlandóbbak azért hinni , hogy ama' fenyegetést nem kell 
olly betuértelmileg szorosan venni, mint hogy örökös ag-
gódásban éljenek. Mások ismét résztvevő, szeretetdus és bo-
csánatra kész szivüek : ezeknek fáj, hogy valakit olly ret-
tenetes sors érjen, minő az örök tüzrei kárhoztatás; és azt 
vélik, hogy a' végetlen irgalmu Isten egykor az elkárho-
zottakon is könyörülni fog, és őket kegyelmébe veendi. Má-
sok ismét nyers és könnyelmű természetűek : ők nem akar-
nak bűnös ösvényeiken nyugtalanittatni ; 's azért minden 
áron menekedni kívánnak egy olly tanítástól, melly kéjelmes 
éltöket annyira megkeseríti. Ezek vagy épen nem hisznek 
az örök életben, vagy azt vélik, miszerint a' poklot csak 
azért festik olly feketének, hogy vele az embereket ijesz-
szék; de a' valóságban nem áll a' dolog olly rosszul. Má-
sok végre bizonyos tanokat, mellyekkel a' pokol' örökké-
tartandósága össze nem fér , akkép fogadnak e l , mint két-
ségteleneket. Midőn tehát e' tanokat vallják, tagadniok kell 
a' pokol örökké-tartandóságát is. Igy például azt mondják: a' 
szabadságot, mint az ember' lényegéhez tartozót, el nem 
veszthetni. IIa pedig a' szabadság el nem veszíthető, ugy 
a' megtérés mindenkor 's örökké lehetséges. Ha pedig a' 
megtérés bekövetkezik, ugy ellenkezik az Isten' fogalmával, 
hogy az a' megkegyelmezést megtagadja. Vagy pedig azt 
mondják: véges lény, minő az ember, mindig csak véges bünt 
követhet el; és átalában csak egy véges , nyomorult bűnös le-
het. Mint lehetne tehát őt végetlenül büntetni ? Vagy azt 
is mondják: az ember egy messze czél felé törekszik : egyik 
a' legrövidebb uton éri azt el, mig a' másik kerülgetve, a' 
harmadik pedig nagy tévedések után: de végre mégis mind-
nyájan összejönnek, 's elérik (habár későn, 's talán kevésb-
bé tökéletesen) az elébök tűzött rendeltetést. Egykor min-
den bűnösök eljutnak az igazság- és igazságossághoz, és 
akkor nem lesz pokol többé. Csak igy igazolja, hiszik ők, 
az emberiség' története Istent, 's tanácsa- és világtervének 
bölcseségét. 

Visgáljuk meg rendre. 1) Mindazon ellenvetéseknek, 
mellyeket a' pokoli büntetések' örökké-tartandóságára néz-
ve elősoroltunk, ama' gondolat szolgál alapul, hogy előbb-
utóbb minden bűnös eligazodik, 's eléri végre az elé-
be tűzött czélt; hogy az emberiség' történetének vége: az 
emberek' teljes megtérése,teljes egyesülése Teremtőjökkel, a 
Teremtő"kegydus szándékainak teljes beteljesedése, és áta-
lános boldogság. Ez ugyan a'fűlnek igen kellemesen hangzik; 
de valljon igaz-e? Valóban, mi lehetne kényelmesb, mint hogy | 

mindenki nyugodtan követhesse vágyait, és végre mégis czélt 
érjen? — De, ki előtt vagyon ez tudva? Ki volt ama' túlvi-
lágon ; vagy kicsoda ült Isten tanácsában: hogy megmond-
hassa, mint végződik az emberiség' története,'s olly kime-
netele van-e, minő az imént állított ? Midőn tehát ebbeni 
teljes tudatlanságunkat bevallani kénytelenek vagyunk, mél-
tán kérdjük e' dolgot illetőleg a z t meg, ki nem csak ama' 
világból jött hozzánk, de azt is erősité, miszerint ő az ele-
venek' és holtak' birája. IIisz' neki kell tudnia, minő Ítéle-
tet fog tartani, 's minő lesz az emberiség' történetének vé-
ge. Mit mond ő ? Beszél-e különböző utakról, de mellyek 
végtére mind czélra vezetnek ? Minden bűnösök' teljes meg-
téréséről, teljes egyesülésről, és egyetemes boldogságról 
szól-e ? — Igen is, szól tévedésekről, mellyekből meg lehet 
térni ; tévutakról, mellyektől el lehet állni ; 's valóban em-
lékeztet egy időre, melly az embernek képzésül, próbául, 
és jóságának bebizonyításául adatott, 's melly némellyeknél 
a" másik világra is (ki tudja, mennyire) átterjed. IIisz' ne-
ki minden hatalom átadatott, égben és földön ; hisz' épen 
ez által terjed megváltási működése messze tul e' földi éle-
ten ; hisz' még azoknak is, kiket a' vízözön kiirtott, hirdet-
te az evangéliumot; és határozottan emlit bűnöket, mellyek 
még a' más világon i s , és bűnöket, mellyek ott sem fog-
nak megbocsáttatni. ') De ha végtére csakugyan föltűnik 
egyszer az utolsó nap, s ama' hosszu-hosszu idő is eltelt, 
mellyet az Atya az emberiség' visszatérése- és megszen-
telésére rendelt, mi lesz akkor az emberiség' utolsó vége? 
Mit tanít ő ? Átalános visszatérést ? Egyetemes megdicső-
ülést? Teljes egyesülést-e? N e m ! Hanem átalános e lk i l -
lő n ö z é s t ! — K r i s z t u s n a k egész, évezredeken átvonuló mü-
ve, az egész nagy képzési, kisértési, megigazulási és töké-
letesedési idő, az elválasztási szakkal, a' világ-itélettel, a' 
szétkülönzéssel végződik. Igy szól ő : ,Hasonló lön meny-
nyeknek országa az emberhez, ki jó magot vetett földébe. 
Midőn pedig az emberek alunnának, eljőve ellensége, és 
konkolyt hintett a buza közé, és elment. Midőn azért föl-
növekedett volna a' fű, és gyümölcsöt hozott, megtetszék 
a' konkoly is. Ekkor a' cselédes ember' szolgái mondának: 
akarod-e, hogy elmenjünk és kigyomláljuk ? A' cselédes em-
ber pedig feleié : nem. Hagyjátok mindkettőt nőni aratásig. 
'S aratás' alkalmával megmondom az aratóknak; szedjétek 
ki először a' konkolyt, 's kössétek azt kévékbe, megégetés 
végett; a' jó magot pedig gyűjtsétek csűrömbe.' Ez rövid 
vázlata az emberiség' összes történetének. Az Ur maga 
megmagyarázza a példázatot, 's vele az emberiség' törté-
netét és annak végét, szólván: ,a' ki jó magot ve t , az az 
ember' fia ; a' szántóföld a' világ ; a jó mag az ország 
fiai ; a' konkoly a' gonosznak magzatai ; az el lenség, a ki 
azt elveté, az ördög; az aratás a világ' végezete; az ara-
tók pedig az angyalok. Valamint tehát a' konkoly egybe-
gyűjtetik, és tűzben elégettetik, ugy fog a' világ' végekor is 
történni. Az ember' fia elküldendi angyalait, és azok min-
den csábitókat, a' hamisságnak valamennyi cselekvőit ki fog-

') I. Pét. 3, 19, 20. Máté 12, 32. 
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ják országából zárni, 's az égő kemenczébe vetendik : hol 
sírás lesz és fogak' csikorgatása. Akkor fénylenek az iga-
z a k , mint a' nap, atyjok' országában.' 2) Jóllehet annako-
káért igaz, hogy a' mag (a ' jó szintúgy, valamint a' rossz) 
a' földben fekszik; igaz, hogy van ideje növésre és a' meg-
érésre; igaz, hogy ez idő hosszú, igen hosszú, egész évez-
redeken átvonuló, de a' vége: — í t é l e t t e l végződik. Nem 
egyetemes megérés, nem egyetemes betakarítás ; hanem szét-
választás lesz ez ; a' rosszaknak a' jók' társaságábóli elkü-
lönözése, és égő kemenczébe vettetése : hol sirás lesz és fo-
gak' csikorgatása. 

Ezzel egyezőleg Krisztus is akkép tünteti magát elénkbe, 
mint a' bűnösök' barátját, mint kiengesztelőt, és minden-
kor élő közvetítőt : de egyszersmind ugy is, mint kinek az 
Atya átadta az Í t é l e t e t ; 's mint ki egykor eljövend ismét, 
elválasztandó a' népeket, mint a juhokat szokás szétválasz-
tani a' kosoktól. ,Az Atya", mond ő , „minden Ítéletet a' 
fiúra bizott." ') ,'S az ember' fia eljövend az ő dicsőségé-
ben, és minden angyalai vele ; és ülni fog az ő fölségének 
fejedelmi székében. És elébe gyűlnek minden népek; és 
elválasztja őket egymástól, mint a'pásztor elkülönzi a' juho-
kat a' kosoktól. És állítani fogja azokat ugyan jobbja felől, 
ezeket pedig baljára; 's akkor azoknak, a' kik jobbja felől 
lesznek, mondani fogja : jöjjetek Atyámnak áldottai ; bírjá-
tok a' világ' kezdetétől fogva nektek készíttetett országot! 
'S akkor szóland azokhoz i s , a' kik balja felől lesznek: tá-
vozzatok el tőlem átkozottak az örök tűzbe , melly készít-
tetett az ördögnek és az ő angyalainak....' Tehát nem a' vi-
lág' végéveli egyetemes hazatérésről, nem egyetemes egye-
sülésről Isten körül, hanem elkülönzésről van mindenütt 
szó. „És igy fognak ezek", mond Krisztus, „az örök kín-
ba, az igazak pedig az örök életre menni." 4) 

Nem kell itt feledni, hogy k i az, a' ki e' szavakat 
mondja : ,el tőlem az örök tűzre.' Az Atyának fia az, ki 
érettünk és üdvességünkért emberré lett, érettünk szenve-
dett és meghalt: ő, az irgalomteljes, ki fölkeresi a' bűnö-
söket, és határtalan az ő szeretetében, ki a' megesettek' 
megtérítése- és kiengesztelésére örökké él. Már ha ő, az 
elveszettek' fölkeresője, sem szól egyetemes megtérésről, 
ha maga az irgalomdus sem szól egyetemes kiengesztelésről 
és megbocsátásról, ha a' világnak Istentől rendelt üdvezitője 
sem szól átalános üdvözülés-, hanem inkább egykori végelvá-
lasztás- és kárhoztatásról: ugy érthetni, mi nagy suly fekszik 
beszédében, milly elhatározás mondatában. Igenis, ki az, a' ki 
jobban ismeri nálánál a' nagy megtérési időszak' végé t? 
Ki szeret forróbban; ki kívánja sovárabban az egyetemes 
megtérést, mint ő ? S mégis az ő, roppant hosszaságu, üd-
vezitői munkásságának v é g é n , nincs más szava a' balfelő-
liekhez, mint : ,el tőlem átkozottak, az örök tűzre !' E kár-
hozatige a' nagy kiengesztelő' szájából, milly reményt hagy 
hátra ? 

2) Mát. 13, 24 . és köv. 
Ján. 5, 22. 27. 

") Mát. 2 5 , 4 6 . 

2 ) A' reménylők' reménye azonban leginkább két pontra 
támaszkodik : azon gondolatra, miszerint Isten, bármilly 
nagy mértékben meg legyen is bántva, nem fog örökké 
haragudni ; 's arra, hogy a' bűnös, bármennyire sülyedt is, 
nem fog örökké bűnében megmaradni. De ezen gondola-
tok' egyike sem nyújthat alapos reményt azok után, miket 
Krisztus' szájából hallottunk. Mi nevezetesen az elsőt illeti, 
hogy tudnillik az Istenrőli fogalommal nem fér össze, hogy 
irgalmassága valaha kiapadjon : igaz ugyan, miszerint ezen 
irgalmasság határtalan; és senkinek sem juthat eszébe, 
mondani: ennél tovább nem terjed. De azért ebből még 
korán sem következik, hogy Isten vétkezni hágy, az ő ir-
galmasságának rovására ; hogy a' megvetést, ellenszegülés! 
és csúfságot vég nélkül kész tűrni ; 's mig a' bűnösnek a 
vétkezésben teljes korlátlanságot enged, magának csak a 
nézést, 's a' mindig kész bocsánati készséget tartsa főn. 
Ugyan fontoljuk m e g , valljon megegyeztethető-e ez Is-
tennek eszméjével , vagyis az ő végetlen fölségével ? To-
vábbá, lehetséges-e illy módon ama' szent félelemnek meg-
maradnia, melly nélkül a' szellemseregek' világát összetarta-
ni és kormányozni lehetetlen? Nem kedvező, sőt nem in-
gerlő-e az illy tan, a' könnyelműség-, vakmerőség-, és fékte-
lenül vétkezésre nézve ? 'S lehet-e igaz, a' mi Istent leala-
csonyítja, a' bűnöst pedig vakmerővé teszi ? — • Tehát a' 
soha, de soha ki nem apadható isteni irgalmasságróli taní-
tás korán sem olly rendületlen alapú, mint ezt sokan v é -
lik. Sőt az uj-szövétség, az evangelium, mint már emiitők, 
épen semmit sem tud egy kiapadhatlan, isteni bocsánat-
készségről ; sőt azok, kik el nem fogadák a' király' meghí-
vását a' menyegzői lakomára, azt örökre elvesztették ; kik 
a' vőlegény' eljöttekor nem voltak készen, örökra kizárat-
tak; és Jerusalem, melly látogatásának idejét nem hasz-
nálta, borzasztó pusztítások közt dőlt romba. 5 ) 'S mit mon d 
az apostol a' pogányokról, kik ámbátor megismerték Istent, 
mégis nem mint Istent dicsőitették ; hanem fölcserélték az 
ő fölségét a' romlandó emberek', sőt a' madarak', négylábú 
és csuszó-mászó állatok' hasonlatosságával ? Változatlan ma-
radt-e mind a' mellett Istennek irántuki viszonya? Koránsem. 
Sőt inkább a' sz.-irás azt mondja: ,Ez' okból Isten is el 
hagyá őket, szívok' kívánságai által, a' legtermészet-ellenibb 
vétkekbe merittetni. S valamint ők nem tárták méltónak, Is-
ten' ismeretét maguknak megszerezni ; ugy Isten is elfordult 
gondolkodásuknak hagyta őket zsákmányul, hogy miveljék, a' 
mi nem illett'?") Tehát nem csak elestek Istentől,de viszont Is-
ten is elhagyá őket. Ennélfogva a' tan, miszerint Isten a' 
bűnösnek bűnét végnélkül eltűri, már Isten-, é s az ő er-
kölcsi világának eszméjével is ellenkezik; de szintolly ha-
tározottan ellenkezik az evangeliummal is: melly kiszabott 
kegyelem-időt, 's e' kegyelem-idő' leforgása után kétségte-
lenül bekövetkezendő vég-kárhozatot emlit ; sőt azon eset-
re, ha az ember készakarva rosszra fordul, az isteni ma-
laszt' elvonatását is tanítja. (Folyt, köv.) Schreiber László. 

5) Máté. 22, 1. 's köv. 25, 1 — 1 1 . , 24, 2 . 
6) Rom. 1, 21 . 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
(Mértékletességi Ugy.) Kiszucza-Ujhely, october' 25 -én . 

Mig mások a' burgonyavész-, innen eredt inség- és még mindig 
dühöngő epidemiának okait fürkészik, azalatt az egyházi 
rend — fönséges hivatását k ö v e t v e , — e g y alkalmat sem mu-
laszt el , az emberi-nemet minden módon, de leginkább az 
üdvhozó mérsékleti egyletek által segitni. Tudnillik a' lel-
kek' őreiül választott egyének meg lévén róla győződve, 
hogy a pálinka-kórság az emberi-nemzetnek jelen és jövő 
boldogságát leginkább veszélyeztet i : a' józansági szent 
ügyet előmozditandók, ez évi augustus'12-dikén, Veszelén 
számosan összejöttek, 's a' mérsékleti egyletek'biztos meg-
alapítása, a' már fönállóknak pedig biztosítása fölött ta-
nakodván , tudva levőleg, a' többi között azt is elhatároz-
ták, hogy minden magyarországi törvényhatóságokat alá-
zattal megkérjenek, miszerint a' jövő országgyűlésen e' 
szent ügyet pártolni ne terheltessenek. Azért a' bittssi kis-
gyűlés után, legelőször is ns Trencsén vármegyéhez, annak 
sept. 27-dikén tartott rendes gyűlésekor, következő pon-
tokból álló folyamondványt adtak be; tudnillik, hogy a' mér-
tékletességnek nemzetivé teendő erénye ellen vétkezők 
közhivatalok' viselésére alkalmatlanokul nyilatkoztattassa-
nak ; hogy a' nyilvános részegeskedőkre büntetés szabas-
sák; hogy a' józansági egyletek törvényileg pártoltassanak 
's azért ezek' akadályai eltávolíttatván, a' pálinkának ége-
tése és árultatása, valamint a' muzsika' tartása is, bizonyos 
határok közé, 's időre szoríttassanak ; végre, hogy e' pon-
tok az országgyűlésre menendő követeknek is utasításul 
adassanak; sőt a' magyarországi minden t. törvényhatóságok 
megkéressenek, hogy ugyanazt pártolni kegyeskedjenek. 
Melly nagyfontosságú folyamodás az országgyűlési utasí-
tások körül dolgozó választmánynak adatván által, felőle az 
october' 20-dikán tartandott gyü'és vala ítéletet hozandó. 
Midőn is gr. C s á k y László' indítványára, országgyűlési 
követekké e' szent ügynek hő pártolói, B a c h o Lajos fő-
ügyész , és K u b i c z a Pál aljegyző egyhangúlag megvá-
lasztatván, a' clerus' óhajtásai is szőnyegre kerültek, 's a' 
következő pontokban elfogadtattak ; tudnillik : hogy a' pá-
linka' égetése-, és annak külországokbóli behozatására kü-
lönös , a' nemzeti pénztárt illetendő adó vettessék; hogy 
a' józansági egyleteket az országgyűlés törvény' oltalmába 
v e g y e ; hogy a' részegeskedés más gonosztettekként, bün-
tetés alá kerüljön ; hogy a' muzsika' tartása csak a' far-
sang-) egyháznap-, 's az ünnepélyesebb házasságok' tartá-
sához köttessék ; végre, hogy az illető pontokból álló követi 
utasítás minden magyarországi törvényhatósággal, párto-
lás végett közöltessék. Melly egyszerűen fölhozott vég 
zésnek mi szívünk' mélyéből áldást és sikert kívánva, 
azon fohászszal zárjuk igénytelen sorainkat, hogy legfor-
róbb óhajtásaink minél hamarább megtestesüljenek. 

Ondriszik János. 

Britannia. 
6 szentsége, IX. Pius pápa, naponkint ujabb bizonyságait 

adja azon szilárdságának, mellyel minden egyebet igen, 
csak a' ker. kath. egyház' t a n í t á s á t és elveit n e m tart-
ja reformálhatóknak. Legújabban az angol kormány által, 
az irhoni kath. nép'számára állított vegyes-col legiumokra 
is kimondta, XVI. Gergely' szellemében és példája után, a' 
kárhoztató Ítéletet: ő szentsége az illyen,nem kath. elveken-
hanem a'közönyösség és vallástalanság'alapján épült tanitó, 
intézeteket, nem tekinthetvén ollyanokul, mellyekért, a' hitét 
's vallási meggyőződését semmiféle tudomány- és ismere-
teknek föl nem áldozható kath. hivek, az angol kormány-
nak köszönettel tartozhatnának. A' kath. egyház egyedül 
olly tanitó-intézeteket ismerhet övéinek, .mellyekben a ke-
resztényi 's egyházi nevelés' szempontja 's érdekei, min-
denkor é s mindenben szem előtt tartatnak. 

— Angliának kath. egyháza, a' nem rég említett, 
ujabb hierarchiai szerkezetét máris megnyerte. Az irántai 
határozat, ő szentségének, a' pápának helyeslésével, a' Pro-
paganda-collegium által adadott ki ; s tartalma szerint az 
eddigi apostoli-helyettesek, illető kerületeik' (most már ren-
des m e g y é i k ' ) főpásztoraivá lőnek, mint czimzetes püs-
pökök, kinevezve. Az angolegyházi nem-kath. püspökökkeli 
minden összeütközés vagy zavar' kikerülésére, 's nehogy 
az 1829-d ik i emancipatio-törvény' rendelete megsértessék, 
az uj kath. püspökök ugyanazon városoktól fogják saját és 
megyéik' czimét nyerni, hol jelenleg székelnek, nevezete-
sen Bath, Birmingham, Liverpool 'stb. városoktól. London 
é r s e k i székvárossá lön, 's az itteni kath. főpásztor w e s t-
m i ti s t e r i érsek nevet fog viselni. E' méltósággal a' je-
lenleg birminghami püspök, mons. W a l s h ur ékesitte-
tett föl; birminghami püspökké pedig Dr. Wiseman nevez-
tetett ki. 

— Dublinban az irhoni kath. főpásztorok ( 3 érsek és 1 3 
püspök) zsinatot tartván, tanácskozásaik' egyik főtárgyául 
a' népnek ujabb, a' legközelebbinél is iszonyúbb Ínséggel fe-
nyegető nyomorát tűzték ki ; 's végre is abban egyezének 
meg, hogy az angol kormányt a' közelítő veszedelemnek 
még idején eltávoztatására kérjék : mit a' főpásztorok egy, 
a' ministerium előtt már meg is jelent küldöttség által tel-
jesítettek. Az e lépésük' sikeréül azonban előlegesen a' baj-
nak nem nagy könnyítése várható ; miután a' segélynyuj-
tássali biztatás nem a' legélénkebb volt. Á küldöttség' tag-
jai valának : Dr. Crolly , Irland' prímása, Dr. Murray, du-
blini, Dr. Mac Ilale tuami érsekek, és Dr. Kennedy killa-
loei püspök. 

— . Angliában a' kath. hitre térések folyvást gyakoriak. 
C h i r o 1 ur, a ' sz.-pál-templomi helyettes, felesége- és gyer-
mekeivel, Dr. Wiseman püspök' kezébe tevé le hitét oct. 
29-dikén; a' G1 o b e pedig N o r t o n M . ' öregebb fiának, a' 
grantleyi bárói czim' örökösének, kath. hitre térése felől 
tudósít; mig más jelentések szerint Bell J. presbyterianus 
pap, W i l s o n , az independisták' gyülekezetének egy-
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kori lelkipásztora, G o r d o n T. Vilmos, oxfordi pap a' 
Krisztusegyháznál, s többek szinte áttértek a' ker. kath. 
egyház' kebelébe. 

H i r f i i z é r . 
Mit a' ,Sion'-nak egyik levelezője a' königsbergi pro-

testánsok' jellemzésére ir, hogy, „rövid időn, ama'kérdésre: 
ki mondható königsbergi protestánsnak? nem fog az em-
ber mást felelhetni, mint ezt : egy olly ember, a' ki nem-
katholicus:" azt sok más városi protestánsokra is lehet al-
kalmazni ; különösen pedig a' magdeburgiak- és hálaiakra. 
Mint a' ,D. Zeit.'-nak Magdeburgból irják, a' nevezett vá-
ros' lakói,a' falaik közé octoberhó' végén érkezett királyt, 
minden örömnyilatkozatok' mellőztével és egy, 8 0 0 0 egyén 
által aláirott folyamodással fogadták, mellyben az Uhlich el-
len hozott consistoriumi határozat rosszaltatik, 's a' köve-
telt igazságtalanság' orvoslására kéretik a' fölség. Az óvás-
tételt egy, városi tisztviselők- és egyháziakból álló küldött-
ség nyujtá be a' királynak ; ki a' folyamodók' kérésére a1 kö-
vetkezőválasztadta : „Mint gondolhatják, ugy mond,miszerint 
egy olly kérésbe egyezhessen, mellyben a'régi, keresztelés-és 
confirmatioi vallástételnek mellőzése kívántatik?Hiszen eb-
ben fekszik az egyház' hite, 's ő, az egyház' védnöke el 
vagyon e' hit' védelmezésére szánva. Ezt ő," mondá a' ki-
rály, „olly öntudattal mondja, mint ha Isten' szine előtt 
állna. Ő, a' mart. 30-diki nyílt levél által olly tágas hit- és 
lélekismeret-szabadságot engedett, minőt csak engedni, kö-
telesség-érzeténél fogva szabad volt Senki se vélje, 

hogy az aláirások'ezerei rá legkisebb benyomással is bírjanak. 
Itt igazságról van szó. 'S bármilly kicsiny legyen is a' se-
regecske, melly ahhoz hív marad, az nem tesz semmit; 
a' sokaság itt nem határoz. Ók pedig," (a'küldöttség) „gon-
dolják jól meg, mit cselekesznek, 's polgártársaik'ellenében 
is ekkép nyilatkozzanak. A'hit, mellyért őseik a' vérkereszt-
séget fölvették, bizonyára nem az Uhlichféje hit." (bár ez 
utóbbit gondolnák jól meg és vennék szívökre mindazok,kik a 
ker. kath. hitért vértanúi halált szenvedett sz. Kelemenek, 
Ignáczok, Cyprian- és Corneliusok ősi gyülekezete- és hit-
vallásától elszakadtak l) „Magdeburg! an," irják oct. 29-di-
kéről, „jelenleg félelmes csend uralkodik. Roppant előké-
születek' idejét láttatunk élni ; mivel mindkét párt vég-
harczra készül. Néhány magdeburgiak már ki is léptek az 
egyházból ; mig mások a' tömegekbeni kilépést versezetek 
és röpiratok által előkészítik." A' consistorium Appuhn ó-
lutheranust is meghívta segítségül Magdcburgba ; azonban 
az uj szövetségesnek tekintélyét egy imént megjelent röp-
irat, (mellynek cz ime: ,Glück auf Magdeburg! Herr Appuhn 
kommt zu Dir, und wird der Deine! ' ) maga is képes volt 
megsemmisitni. (Frankf. P. Z.) 

Á berlini ,Kirchenzeitung' szerint J o n a s , S y d o w , 

és a' boroszlói senior, K r a u s e prédikátorok, szinte elha-
tározták magukat, a 'porosz status egyháztól különvált fe-
lekezeteket alkotni ; Uhlichtól nem egyebet, mint bátor elő-
rehaladást (!) kívánva és várva. 

Van E s s Leander, a' sz.-irásnak egyik német fordí-
tója, egykori tanító 's plébános Marburgban, mult hónap' 
13-dikán, Affolderbachban, Darmstadt közelében, éltének 
77-dik évében meghalálozott. 

,A ,Katholik' egyik ujabb számában megjegyezte tik 
hogy: „Schlosser, a' heidelbergi nagy történetcsináló, ki 
tudvalevőleg minden lélekzetével csak ugy szórja az aristokra-
tákat, papokat, jezuitákat és g. .embereket;" ki „nem is 
tud valamelly, az egyházra vonatkozó tárgyat érinteni, a 
nélkül, hogy olvasóit egy, neki már stereotyppá vált becs-
telenitéssel meg ne örvendeztetné;" 's ki a' jezuiták ellen 
fölhordott minden vádakat igazságosaknak talál: épen az 
olly méltatlanul vádolt rendnek vétkül tulajdonított nagy bűnt 
követi el egyik munkájában (,Geschichte des achtzehnten 
und neunzehnten Jahrhunderts. Heidelberg, 1 8 4 6 . ' VI. 
Bd. S. 3 4 3 . ) , midőn Pál orosz czár' megöletése felől ír-
ván, az általa ábrázolt zsarnokság' megszüntetésének egyet-
len módját az erőszakos kivégeztetésben állottnak erősiti. 
„Jedermann fühlte," mond: „dass e sZe i t s e y , d a s e i n z i -
g e M i t t t e l anzuwenden, wodurch in despotischen Staa-
ten eine Veränderung der Regierungsmassregeln erhalten 
werden kann. Diess Mittel ist der M o r d d e s D e s p o -
t e n . . . " Ugyanő a' Romában az egyház' feje ellen elkö-
vetett igazságtalanságokat nagyon is menthetőknek találja ; 
mert hiszen bármilly iszonyú volt is ez, úgymond, ez csak 
rövid ideig tartott! „Das war freilich schrecklich, a b e r 
man muss doch dabei bedenken," (hogy tudnillik: ,finis 
sanctificat media' ?) „dass so etwas nicht dauern konnte 
und nicht lange würde gedauert haben, dass dagegen das 
Pfaffenregiment ewig scheint, wie der abgefallene Engel, 
der sich des Reiches Christi stets wieder bemächtigt." 
Milly philanthropismus, mennyi türelem egy világhírű prot. 
történetíróban! Pedig ő még nem is a'legellenségesb szelle-
mű, 's modorú e' nemben! 'S ezektől tanuljon azután a' 
kath. nép történettant. 

A' szintolly alaptalan, mint rosszlelküleg átalánossá 
tett vádat, mintha a' kath. papság egyebütt i s , de különö-
sen Francziaországban, elégületlenül tekintene az ő szent-
sége, IX. Pius által, az egyházi fenyíték'körében tett vagy 
tenni szándékozott vállalatokra, az e' váddal legsúlyosab-
ban terhelt főpapok' egy ike , Bónald bibornok és lyoni ér-
sek, azzal czáfolá meg, hogy a' legfönségesb érzeteket tanú-
sító körlevelében, mellyet legújabban megyebeli papságá-
hoz kibocsátott, hiveit az a végrei legbuzgóbb imádságok-
ra hivja fül, miszerint Isten a' sz. atya' törekedéseit meg-
áldani, 's ohajtott sikerrel koronázni méltóztassék. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a magy. kir. egyetem' betűivel. 
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KATH. EGYHÁZI FOLYOIRAT. 

BUDAPESTEN, NOV. 18. 1847. UJ FOLYAM' V. ÉVE. 

Megjelenik e' lap hetenkir.t egy-egy íven kétszer, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté 's a' hetenkint egyszer 
megjelenni szokott .Egyházi literatúrai lap'-ért együtt, postán 5 frt. '20 kr., helyben 4 frt. p. Előfizethetni a' cs. kir. postahivata-
loknál, ugy a' szerkesztőségnél is, Budán a' várban , sz. György'térén , gr. Teleki-házban, 's Pesten Hartleben és Altenburger 

könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM : Kis ismétlés nem árt, III. (Folyt.) Danielik 
János. — A' lélek' halhatatlansága- 's a' pokolbeli bün-
tetések' örökkévalóságáról. (Folyt.) Schreiber László. 
—Egyházi tudósítások. 

Kis ismétlés nem árt. 
III. . 

(Folyt.) 

Szerzőnek, munkája' 1 8 — 19-dik lapján némelly, 
magas állásukról megfeledkezett pápákat illetőleg tett 
igen helyes észrevételeire, következő patheticus peri-
stasissal áll elő Dobos : „Biráló nem hunyhat szemet 
ama' 1 8 6 katholicus iró előtt," (elhiszszük, hogymint 
tudós historicus, azokat megolvasta,) „kik,.már a' re-
formatio' ideje előtt megírták az itt felhasználható ada-
tokat ; nevökön nevezhetném őket, egytül-egyig,, de, gon-
dolom, maea szerző is nevezhet közülök százat." (Ez 
még elég becsület.) „De hagyjuk el! Én mindenre, a' 
mi szent, kérem és kényszerítem szerzőt és tisztelt 
társait, hogy ne kényszerítsenek bennünket a' mult 
századok' penésze alól kiszedni a' már talán felejtett 
botrányokat ! Ne kényszerítsenek hamvakat szedni föl 
a' mély sírokból, melly hamvakból férgek kelnek ki, 
mint abból, mellyet hajdan Mózses szórt el Egyptom' 
tölde fölött!" ( 9 6 4 . h.)Mintha bizony nem ezen bot-
rányok volnának azok, mellyeken a' protestánsok leg-
inkább szoktak lovagolni ; mintha nem is ezeket tolnák 
föl mindenkor, 's kényszeritenék szerepelni a' szónok-
szék és irodalom' színpadján, valahányszor a' nagy sza-
kadásnak akár igazolása, akár további fönt&rtása felől 
van szó ; mintha bizony nem is az e' férgektől rettegő 
Dobos volna az, kinek olly nagy kedve telik, az in-
quisitio' vérrel irt Ítéletei-, máglyái 's a' protestán-
sok' halálra-veritékezésének fölemlegetésében ; 's ki czében kinyomatva, Olaszországban is olvastattak, igaz 
épen ezen hozzánk intézett ünnepélyes fölkérés által1 lehet : hiszen a' reformatioi szellem ez országba, ne-
is minden, a' történetekben nem eléggé jártasban, fol- ' vezetesen Velepczébe is bekapott ; és ismeretes a pro-
kelteni kívánta a' gyanút, mintha ezen botrányok és, testansok' nagy hajlama és készsége, álczimek alatt, a 

férgek rémitőbbek, és sokkal nagyobb mennyiségben 
volnának , mint valóban voltak !... Nem rettegünk mi 
ezektől ; s a' mennyiben jgazak, soha sem is tagad-
tuk őket. Mi azon kevés pápákat illeti, kiknek életök 
ellen méltán tehetni kifogást, igaz, emlékezetökre lel-
künk' bensejében elszomorodunk; de azért miattok sem 
ügyünket vesztve, sem a' protestánsokét igazolva nem 
találjuk. Mit nyomnak ezek,—számra nézve legfölebb 
1 0 — 1 2 - e n , azon 2 4 4 szent- és feddhetetlenek' el-
lenében, kik roppant tudományuk, szeplőtelen erköl-
cseik, keresztényi föláldozásuk és mindennemű erényeik 
által, sz. Péter' székére fényt árasztottak ? Ha tizenkét, 
maga a' Megváltó által kiválasztott apostolok közt is 
volt egy Júdás: bizonyára csudálatra méltó, hogy ama' 
2 5 6 , már nem az Isten'fia, hanem gyarló emberek 
által kiválasztott pápa között, csak 1 0 — 1 2 illyen ta-

láltatott. A' hatalmat kezelő egyes, már régen letűnt 
személyek' vétkei, maga a' rosszul kezelt hatalom el-
leni pártütésre senkit föl nem szabaditnak. Hiszen ez 
esetben nincs olly institutio, mellyet jogosan megtá-
madni ne lehetne. — A' 9 6 5 . h. kétségbe vonja Do-
bos, mintha Melanchthon valaha mondotta volna, hogy: 
„valamint sz. Pál' hivatása, ugy Dávid'házasságtörése 
és Júdás' árulása Isten'müve." Pedig megvallja, hogy 
a' ,Loci Theologici' első kiadását nem látta ; 's mindenki 
előtt ismeretes, hogy Melanchthon későbbi éveiben, 
sokban eltért Luther' tanaitól ; miért azután üldözőbe 
is vétetett. (Lásd ez iránti keserves «panaszait levelei-
ben.) Melanchthonnak fönebb idézett állítását a 'Sorbon-
ne már 1 5 2 3 - d i k évben censura alá vetette; mi au-
tentiája mellett szinte tanúskodik. (L. Fleury, Hist. Eccl. 
L. CXXVIII. §. 1 2 5 . ) Mit Dobos Scaliger után föl 
hoz, hogy a' ,Loci Theologici', olasz czimmel, Velen-
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legrosszabb munkákat is becsempészni katholicus tar -
tományokba: mint erre legújabban Spanyolországban 
is példát szolgáltattak ; azt azonban, mit Dobos innen 
kihoz, hogy : „R(oma) azt sem tudta, mi ellen harczol ? 
Micsoda tudományt eretnekit ? 'S az eretnek-tanra nem 
magából a' tanból, hanem Melanchthon' nevéről ismer 
r á ; " az már nagyon is buta rágalom. Hisz' Roma, a' 
félelmes, a' minden viszonyokba olly igen beavatott, a' 
mindeneket olly jól fölhasználni tudó, minőnek azt a' 
protestánsok festik; ezen, szerintök olly ügyes cselszö-
vő és ezsr-mester, csak nem lehetett olly együgyü, 's 
annyira tudatlan Egyébiránt Scaligernek sectája 
melletti pártoskodása ismeretes; és épen azért előttünk 
mindazokban, miket hiteles tanukkal nem támogat, ke-
vés hitellel bir. Hogy X. Leo és VI. Adorján, mit min-
den adat nélkül állítani tetszik, méreggel végeztettek 
volna ki, az, egyike azon protestáns előítéletekből fa-
kadt alaptalan ábrándoknak, melly még napjainkban is 
XVI. Gergely pápa-, sőt a' most dicsőségesen uralko-
dó IX. Piusnak is illymódoni ki végeztetését nem átallot-
ta a' világ előtt ismételve hirdetni. — A' reformatio-
nak szerző által természetesen megrótt gyümölcseit il-
letőleg, a' 9 9 6 . h. ezeket válaszolja Dobos: „Lehet 
igy bengészni mindenütt, még a' romai egyház' szőllő-
jében is, 's én, ha épen akarnám, ex stapede tudnék mu-
tatni életbe átment katholicus elveknek még szomorúbb 
eredeti gyümölcseit." Erre nézve ugyan akkép va-
gyunk meggyőződve, hogy ezt bizony soha sem fogja 
Dobos ur tehetni. Nem tagadjuk mi, hogy a' katholi-
cusok közt szinte sok rossz találtatik: de azt is tudjuk, 
hogy azt nem katholicus, hanem épen ellenkező elvek 
eredményezték. Nem rég W a s s e r Péter, schweizi 
polgár Gamsból, a' törvényszék előtt vallotta meg, 
hogy őt, leánya' férjének orozva tett meggyilkolására 
Strauss' munkáinak népszerű kiadásbani olvasása csá-
bította. Igen méltó a' megolvasásra, mi e' tárgyban a 
,Hist.-polit. Blatter' 20 -d ik kötetének 3 1 0 - d i k és kö-
vetkező lapjain iratik. Efféle nyilatkozatot katholicus 
elvekről soha sem hallottam. Nem lehet szebbet e' 
tárgyra nézve mondanunk, mint mi ez iránt, az 1 8 4 4 -
diki első félévi ,Rel. és Nev.' 90-dik lapján, Csajághy 
által fölhozatott. „Baj nélkül," ugy mond a' tudós fér-
fiú, „senki sincs. Optimus ille, qui minimis urgetur. Vol-
tak, vannak, lesznek bajaink, mig emberek maradunk; 
's ezek annál számosabbak, minél figyelmetlenebb volt, 
vagy az most, vagy leend jövőben a' világ Krisztus 
igaz egyháza (az emberiség'minden bajainak egyetlen 

orvoslója) iránt; de ki fogja az orvosra róni, ha be-
tegei tanácsát 's gyógyszereit mellőzhetni vélvén, bajaik-
ból föl nem lábadnak ? Krisztus' igaz egyházát is embe-
rek teszik e' földön ; 's ha bajokkal kell küzdenie, ezek 
nem annyira övéi, mint inkább az emberekéi, kiket 
azokból kiszabaditni legdicsőbb föladata. Ki lehetne olly 
fonák, hogy a' jó gyümölcsfát kárhoztassa, mivel alat-
ta férges és rohadt gyümölcsöt is lát ? 'S ne a' férget 
okozza inkább, melly a ' jó fának jó gyümölcsét is meg-
rontá? Csak ott lehet méltán panasz, hol a' faj rossz; 
hol a' baj lényeges, mert a' gyökérből származik; ott 
hol orvosolhatatlan, mert elvszerü." Adjátok meg csak 
ti, kik a' katholicusok' tévedéseit egyházunknak tulajdo-
nítani szeretitek, ezen egyháznak mindazt, a' mire neki, 
hogy üdves hatását kifejthesse, szüksége vagyon ; ne 
igyekezzetek minduntalan uj meg uj csorbákat ejteni 
az ő tekintetén, jogain, 's az általa szükségesek- és 
hasznosokul itélt intézvényein ; ne buzgólkodjatok tu-
dománytalan sophismák, embertelen ráfogások, idétlen 
rágalmak és aljas becstelenitések' mindinkábbi szapo-
rításával, mindinkább aláásni tekintélyét, és elragadni 
tőle híveinek sziveit; iparkodjatok inkább az irántai 
kellő tiszteletet előmozditni, a' helyett, hogy örökké 
gyalázzátok; neki segédkezeket nyújtani inkább, mint 
hogy őt szüntelen akadályozzátok; bizodalmat kelteni 
föl iránta, a' helyett, hogy legszentebb szándékait is 
gyanúsítsátok; mint édes anyát szeretni, a' helyett, 
hogy minden, tőletek kitelhető eszközökkel üldözzétek ; 
jó tanácsainak és oktatásainak hitelt szerezni, a' he-
lyett, hogy azt szeretetlen insinuatiok által gyengitsé-
tek ; templomaiba vezetni a' sokaságot, a' helyett, hogy 
ezt azoktól elidegenitsétek ; példával előmenni az ajta-
tosságban, a' helyett, hogy tiszteletlen magatok' vise-
letével botránkozást okozzatok ; jó katholicus olvasmá-
nyokat bevinni minden körökbe, a' helyett, hogy azokat 
megvetőleg kiszorítva, istentelen munkáitokkal minden 
kórt és társaságot elárasztanátok : — és meg fogjátok 
látni, hogy mit tehetnek az életbe átment katholicus 
elvek, akár az erkölcsiség, akár a' socialismus, akár az 
álladalom' irányában ! Most, midőn részetekről minde-
nütt az ellenkező történik ; midőn minden oldalról szo-
rongattatunk; midőn sir az anyaszentegyház, mert látja, 
,miként nyomultak pogányok az ő szent helyére, 
kikről meg vala hagyva, hogy soha az Ur' gyülekeze-
tébe ne bocsáttassanak:' csudálható-e, hogy bajaink van-
nak? Religionkról irja sz. Ágoston: „Tu pueriliter pue-
ros , fortiter juvenes, quiete senes, prout cujusque 
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non corporis tantum, sed et animi aetas est, exerces ac 
doces ; tu foeminas viris suis, non ad explendam libidi-
nem, sed ad propagandam prolem, et ad rei familiaris so-
cietatem, casta et fideli obedientia subjicis; tu viros con-
jugibus, non ad illudendum imbecilliorem sexum, sed sin-
ceri amoris legibus praeficis ; tu parentibus filios libera 
quadam Servitute subiungis, parentes filiis pia dominatione 
praeponis; tu fratribus fratres, religionis vinculo, firmiore... 
quam sanguinis nectis; tu omnem generis propinquitatem 
... servatis naturae, voluntatisque nexibus, mutua charita-
te constringis ; tu dominis servos, non tam conditionis 
necessitate, quam officii delectatione doces adbaerere; tu 
dominos servis, summi Dei, communis domini, considera-
tione placabiles et ad consulendum, quam coercendum 
propensiores fàcis ; tu cives civibus, gentes gcnti-
bus, et prorsus homines, primorum parentum recor-
datione, non societate tantum, sed quadam etiam 
fraternitale conjungis; doces reges prospicere popu-
lis ; mones populos se subdere regibus. Quibus honor 
debeatur, quibus afFectus, quibus reverentia, quibus timor, 
quibus consolatio,quibus admonitio,quibus cohortatio, qui-
bus ... objurgatio, quibus supplicium, sedulo doces; osten-
dens quemadmodum et non omnibus omnia, et omnibus 
Charitas, et nulli debeatur injuria. " l ) Olvassa meg ezt, a' 
kinek szive van ; és ha meg nem indult, és szemei 
könyezetlen maradnak: óh akkor elhiszszük, hogy egy-
házunk felől, életbe átment elveit illetőleg, máskép nem 
Ítélhet! Mit a' reforrnationak ismeretes gyümölcseit il-
letőleg, mellyeket el nem tagadhatott, Dobos az eléb-
beniekhez hozzá tesz, hogy: azok „csak annyiban gyü-
mölcsei a' reformatio' elveinek, a' mennyiben az ujabb 
orvostan' számtalan áldásai között ott van az ásványi 
mérgek' destructiv gyógyereje is, melly a' maga ne-
mében szintolly kegyetlen és csalhatlan, mintGusman' 
inquisitioja", azt könnyen meg is fordíthatjuk, ekképen: 
a' reformatio' gyümölcsei átalában rosszak voltak ; 's 
ha valami jó is következett abból, az csak annyiban 
történt, „mennyiben az ujabb orvostan' számtalan ál-
dásai között ott van az ásványi mérgek' destructiv 

"gyógyereje is." Az ásványi mérgeknek tudnillik, mely-
lyekhez a'reformatiót hasonlítani tetszett, r e n d e s ter-
mészetek ö ln i , ' s csak k i v é t e l k é p e n , az azokat hasz-
nálni képes, nem-közönséges tudományosság' kezeiben 
válni gyógy-eszkozzé. 'S az már való, hogy az isteni 
végetlen bölcseség, valamint a' mérgeket, ugy az er-

x) Lib. I. de moribus Ecclesiae Catholicae. Gap. XXX. 
Nro 6 3 . Edit. Migne. Ser. 1. Tom. XXXII. p. 1 3 3 6 . 

kölcsi rosszakat is , akkép tudja a' maga világában, 
végetlen bölcsesége szerint fölhasználni, miszerint azok-
ból végre is jó származik. De ezen jóban, a' méreg- és 
erkölcsi rossznak, csakugyan nincs legkisebb része is ; 
hanem az egész érdem az azt ártalmatlanná 's hasznossá 
tenni tudóé, itt is, amott is. — Hogy mi akár Lutherre, 
akár Calvinra igazságtalanul valamit ráfogjunk, hogy ese-
ményekért tegyük őket felelősekké, mellyekkel össze-
köttetésben nem voltak, attól Dobos ur ne tartson ; és 
ha már Bundschuh-ot, Casembrod-ot, Cuntz-ot fölem-
legetni tetszett, kár volt világosabban ki nem jelenteni, 
mellyik volt honunkban az a' nagy botu pap-féle pór-
lázongás, és micsoda összeköttetésben volt azzal akár 
a' nagy bot, akár az a' pap-féle valami? Mert hiszen 
illy alattomos, gúnyos megvetést lehelő gyanusitgalá-
sok, a' históriai rosszlelküségek és becstelenségek' egyik 
nemét képezik. — Luthernek Erasmushozi viszonyát 
illetőleg, a' 9 9 7 . h., egyes helyek'idézése után, földi-
csekszik Dobos, hogy azokon kivül 9 8 helyen olvas-
ta Erasmusnak, különféle leveleiben, Luther felőli ked-
vező nyilatkozatait. Ezt kétségbe vonni nem akarom ; 
hisz' Luther eleinte sok becsületes embert rászedett, 
kik csak későbben, midőn Luther esztelen rendszerét 
tökéletesen kifejtette, s ezek gyümölcseiket is meg-
hozni kezdették, eszméltek föl; 's az eleinte jó hiszem-
ben folkarolt ügyet, későbbi tapasztalás által okulva, 
nem csak abba hagyták, hanem még e' fölött ostro-
molták is. Ide tartoznak, Erasmuson kivül Wizel, Haner, 
Wildenauer, Rubeanus, Billicanus, Strauss Jakab, Amer-
pach, Pirkheimer és mások. Itt tehát ,a' végen pattan 
az ostor'-féle közmondatot bátran lehetne alkalmaznom. 
Mert, ugy mond, „vén ember volt már ehhez Erasmus, 
ki negyednapos láza' orvoslását, nem az orvosnál, ha -
nem sz. Genovévánál kereste." ,In senibus consilium', 
régi közmondás. A' tett és kivitel erőteljes férfiakat il-
let ; de a' bölcs tanácsadás a' tapasztalt, megért öre-
geket. Biráló alkalmasint Rousseauval ta r t , ki öregsé-
gében azért nem akart egykori véleményein tágítani, 
mert azok férfikorának meggyőződései voltak, 's a' fér-
fikor tökéletesebb. Ha vannak is öregek, kikben az élet 
estéjén, a' szellemi tehetségek a' testiekkel együtt ha-
nyatlanak : vannak megint számtalan mások, kiknél az 
elmeél és itélő-tehetség akkor lép föl a' maga legna-
gyobb tökéletességében, midőn a' testi vágyak és ér -
zéki kívánságok elnémulnak. Hisz' ezeket Baco régen 
fellegeknek mondta, mellyek a' tiszta látást akadályoz-
tatják. Ilosy Erasmus betegségébőli fölgyógyulás' re -
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menyében, sz. Genovevához ment, azon, egy katholicus 
férfiúnak irányában, kár volt fönaka:lni. Hol és miként 
gyógyult ki nagy betegségéből a' mi dicsőségesen kor-
mányzó Pius pápánk, hanem lorettoi zarándoklásának 
alkalmával? 'S ehhez, mind siker, mind hitelesség' te-
kintetéből, hasonló adatokkal mi Dobosnak minden szá-
zadokból szolgálhatnánk, még korunkat sem véve ki. 
Százados ajtatosság megszentelte helyeken napjainkban 
is adták elő magukat események, mellyeket ha Dobos, 
kriticai szempontból, higgadt részrehajlatlansággal fi-
gyelemre méltat, bizonyára megtanulta volna Erasmus' 
zarándoklását, ha nem is egészen helyeselni, minden 
esetre mégis arról kevesebb guny- és megvetéssel em-
lékezni. Istennek a' kereszténység'megalapításában olly 
rendkívüli módon munkálkodott keze, napjainkban sem 
rövidült meg; s a' ki ennek rendkívüli hatását nap-
jainkban, amúgy a' priori, lehetetlennek találná,annak 
az előbbre ment időkre nézve is, ugyan csak a' priori, 
ugy kellene vélekednie.—Luther' házasságát a' 9 9 8 . h. 
következő enyelgéssel kívánná Dobos menteni: ,,A' 
szerzetesség hol és mikor tette a' keresztény embert 
tehetienné, vagy alkalmatlanná a' szent házasságra"? 
Felelet : tehetetlenné meglehet nem; alkalmatlanná, a' 
mint veszszük, physice vagy moraliter. „Sunt eunuchi, 
qui seipsos castraverunt propter regnum coelorum. "(Mát. 
1 9 , 1 2 . ) „Qui matrimonio jungit virginem suam, be-
ne facit: et qui non jungit, m e l i u s facit." (l. Kor. 7, 
3 8 . ) Kitetszik innen, hogy a' házasság minden egyes-
re nézve nem föltétlen kötelesség; sőt hogy dicséretes 
dolog, magasabb czélból, mint teszem a' lelkek' üdves-
ségének készségesebb és buzgóbb előmozdítása, vagyis 
az Isten országának gyarapítása végett, a' házassági 
örömekről lemondani. Már pedig Isten és természet' 
szava után, minden ember köteleztetik megtartani azt, 
mit erkölcsileg szabad dologban fogadott, nem csak, de 
hosszas előkészület, meggondolás, megpróbálás után, 
ünnepélyes szertartások közt, Isten' szine előtt tett es-
küvel is megpecsételt ! — Szerzőnek azon állításához, 
hogy : ,Fülöp hassiai landgróf a' presbyteri rendszert 
azért vitte be egyházába, mert e' rendszer a' fejedel-
meket pénzügyi és más tekintetből több előnyökkel, 
sőt befolyással kecsegtette', a' következendő glossát 
ragasztja Dobos: „Most hallom először, hogy a' de-
mokrata! elvek a fejedelmek'kezére játszanak ! Bizony, 
ha az ember magával, és a' világtörténet' alapeszméi-
vel meghasonlani akar, csak szerzőnek kell feltétlenül min-
dent elhinni." Dobosnak alkalmasint többször volt al-

kalma az ,extrema se contingunt'-féle közmondatot hal-
lani. A' presbyterialis híresztelt protestáns egyházi de-
mokratia bizonyára csak egy igen szegény és alázatos 
demokratia; mellyel nem csak a' fejedelmek, hanem egyéb 
világi urak is könnyen disponálnak, és disponáltak. Épen ez 
a'demokratia.melly minden egyházi önállóság'megsemmi-
sítésével, az egyházi hatalmat világi fejedelmek' kezébe 
tette le, vezetett Németországban egyházi 's polgári 
absolutismusra. A' protestánsoknak nem volt többé pá-
pájok, de voltak pápáik, korlátlan hatalmuak és sem-
mi kánoni törvények által meg nem kötöttek. Azonkívül 
nem egyszer követték el a'fejedelmek azon hibát, hogy 
pillanatnyi haszonért, elveket áldoztak föl, mellyek' mel-
lőzése az élet' későbbi szakaszaiban irtóztatón meg-
bosszulta magát. A' következetlenség az életben, főkép 
egy kis érdektől támogattatva, nem olly ritka dolog. A' 
presbyterialis rendszer olcsó volt; a' gazdag egyházi 
jószágokat tehát ,,a' fölösleg" czime alatt, könnyen a' 
kincstár' számára lehetett elfoglalni. Ha tehát Dobosa ' 
dolog' velejébe csak ennyi belátással bir, jól teendi, ha 
a' világtörténet' alapeszméinek békét hagy ; mert azok-
hoz nem ért. — Az 1 0 2 8 . h. nevetséges tudatlansá-
got eláruló hetykeséggel kérdi bíráló szerzőtől : „Hol vet-
te a' protestáns egyházban az egyedül-üdvezithetőség' 
vadonnat ultramontán tanát? Hogy tudta e' tevét a' 
protestantismus' tüfokán keresztül morzsolni ?" A' ,Quae-
dam animadversiones in medium aevum' czimü irat' 
szerzője, 1 8 3 9 - b e n , a ' 4 4 — 4 6 . lapon e' kérdést ek-
kép fejtette meg : „Acatholici, qui sententiam de fide 
et Ecclesia unice salvilica catholicis exprobrant, domi 
suae sunt hospites et peregrini. In actis eruditorum Li-
psiae publícatis ad a. 1 6 9 2 . T. XI. legitur succincta 
relatio litterarii commercii inter Leibnitium et Pelisso-
nium, ubi Leibnitius adPelissonium scribens ai t : ,Nul-
los laxiores esse in omnibus non haereticistantum, sed 
etiam ethnicis ad salutem admittendis, quam pontifieios, 
imprimis Jesuitas, et his consentientes alios scholasticos; 
quemadmodum sane dudum ea de re graviter questi 
sunt Theologi protestantes.' In eadem epistola hann ca-
tholicorum sententiam summum laxitatisgradum appel-
lat. Dein Leibnitius in epistola I. ad Loefflerum seri-
b i t : ,vellem tua opera testimonia pontificiorum scripto-
rum habere, et quidem quod auctores graves et pro-
bati apud ipsos doceant, quod ex pontificiorum senten-
tia haeretici materiales, qui scilicet contumaces nor. 
sunt, non damnentur'; et in epistola 3-tia ad Loeffle-
rum cum dixisset, catholicos omnis generis infideles, 



323 

nedűm haereticos materiales, modo Deum vero affe-
ctu áment, colantque, ad salutem aeternam admittere, 
addit: ,Quod argumentum contra ipsos (catholicos) mi-
ratus sum a nostris theologis (protestanticis) non cre-
brius, fortiusque urgeri.' Hanc porro doctrinam: ,extra 
communionem externam cum vera Jesu Christi Eccle-
sia non esse salutem', non theologorum tantum quo-
rumdam,sedomniumEcclesiarumprotestantiumpublicam 
fidem fuisse, innumeris testimoniis probari posset ; quae 
tarnen brevitatis causa praetermittimus. Vide FF. 
Wallenburgicos, de Unit. Eccl. Lib. I. Cap. 7. et opus 
multo recentius: Discussion Amicale, edit, de Londres, 
1 8 1 7 . Tom. I. pag. 4 6 . Tantum unum, alterumve 
commemoro : in Moseri corpore Juris evangelicorum ec-
clesiastici. Leodii, 1 7 3 8 . Tom. II. p. 3 9 5 . una Du-
calis YVürtembergensis matrimonialis constitutio adduci-
tur, iuxta quam eo enitendum esse statuitur, ut nemo 
cum ejusmodi persona matrimonium contrahat, quae 
verae, unice salvificae evangelicae religioni addictanon 
est. Cum Joannes Fabricius insignis protestantium theo-
logus aperte docuerit, in religione Catholica salutem 
obtineri posse, de hac iilius sententia sic se expresserunt 
auetores protestanticiDiarii Theologici,Unschuldige Nach-
richten': ,Gott wehre doch diesem Unheil, und lasse 
das gegebene Aergerniss nicht weiter kommen. . 'Si pro-
testantes nunc a doctrina majorum suorumrecesserunt, 
aut majores ipsorumerrarunt,autipsi errant, 'stb."Nem 
szerző fiilentett tehát, Dobos ur! hanem ön követte maga 
szokását.—Pack Ottóra nézve, mondja biráló, hogy né-
melly , általa folhozott körülmények legalább gondol-
kozóbbá tehették volna szerzőt; ( 1 0 2 8 . h.) mi pedig 
azt kivánnók, hogy miután a' katholicusok' össze-
esküvéséről semmi eldöntő bizonyítványuk nincs; mi-
után az ezen összeesküvést magában foglalni kellett 
instrumentum' eredetije soha be nem mutattatott; 
miután illy összeesküvés és instrumentum' létezését a' 
fejedelmek mindenkor állhatatosan tagadták ; miután 
ezen instrumentum' másolatának pénzérti alattomos ki-
szolgáltatója, a' kérdéses Pack Otto, urát és fejedel-
mét, nyomorult bérért elárult alacsony haszonleső, kö-
vetkezésképen minden hitelnélküli ember volt ; miután 
ugyanő később ez ügyben törvényszék elébe idéztet-
ve , a' vallatás' alkalmávali habozás és önmagának el-
lenmondás által rossz ügyét világosan elárulta, 'sépen 
ez' erkölcsi indiciumok' következtében kínpadra vonat-
va, csalását maga is bevallotta : mi, mondám, ezen kö-
rülmények közt kivánnók, lennének a' protestáns tör-

ténetírók legalább olly óvatosak, és irányunkban lega-
lább olly kimélők, miszerint illy, nem csak be nem bi-
zonyítható, de sőt a' legvalószínűbben, egyenesen ha-
mis vádaknak, puszta gyanusitási szándékból lett föl-
halmozásától tartózkodnának ; vagy ha ezt a' történe-
tek' rendjénél fogva nem tehetik, legalább az illyene-
ket bizonyos történeti igazságokká ne erőtetnék ; ak-
kor kétségkívül, a' mi, talán nem igen kedves glóssáink 
is elmaradnának. — Az 1 0 2 9 . h. Dobos Hortleder-re 
hivatkozik, hogy: „az ágostai hitvallás nem ugy készült, 
mint valami symbolicus non plus ultra." Ha ez áll, ugy 
minek hozták be a' ministerekre nézve a' professiona-
lis esküt? Becsületes ember arra , mit igaznak nem 
hisz, nem tart, esküdni nem fog. Vagy igazságot tar-
talmaz csak tehát a' symbolica, vagy nem : ha igén, 
attól elállani senkinek sem szabad, akkor az valóságos 
non plus ultra ; ha pedig nem, akkor arra, mint igazra, 
ünnepélyesen, a' templomban, a' nép előtt megesküd-
ni, irtóztató pharisaeismus, hypokrisis, népámitás, es-
küszegés. ,Ubi semel quis pejeraverit, ei eredi postea, 
etiamsi per plures Deos juret, non oportet.' (Cicero, 
in Orat. pro C Rabirio. Posth. — A z 1 0 3 0 . h. Lu-
thernek a' „dolos et mendacia emendabimus"-féle mon-
datát exculpálandó, ezt irja Dobos : „Az ,emendabimus' 
szó nem azt teszi." Hogy tudnillik „Isten megbocsátja az' 
erőszaktétel' elkerülése végett mondott hazugságot." 
De minthogy a' ,facile emendabimus' után e' szavak 
állnak : „quoniam régnât super nos misericordia ejus:" 
ez okadás nyomán nem szükségképen igaz-e, mit Ud-
vardy mond, hogy ez, az Isten' irgalmasságábani vak-
merő bizakodás? „Itt még," folytatja Dobos, „ama' 
hires jezuita elv sincs kimondva, melly szerint a' czél 
szentesíti az eszközöket." (Egyesek' hibás állításait kár 
az egész testület' elveivel azonosítni.) „Az illyen elfefc-
ditések kényszerithetnék aztán az embert, hogy fun-
gatur inani munere, és könyveket írjon némelly szent' 
hazugságokról, mellyek oszlopokul valának oda-hazud-
va sok alku, egyezkedés, későbben kánon alá, mellye-
ket későbben emendálni sem jutott eszökbe azoknak, 
kik e' hazugságokban vetették meg lábukat." — Do-
bos alkalmasint Isidoras' decretalisait érti, mellyekből 
származtatják sokan, még katholicusok is, az egyházi 
fegyelemnek középkori megváltoztát, 's a' hierarchia' 
földi hatalmának kifejlését; de napjainkban már könnyű 
dolog megmutatni, hogy az, a' minek az ó-kor' tekin-
tetéveli ajánlása és megerősítése e' decretalisokban 
czélba vétetett, akkor, midőn e' decretalisok napfény-
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re hozat tak, már v a g y régen é le tbe ment , vagy á t m e n -

ni készült ; kivéve n é h á n y pontot, mellyek épen azér t , 

ÍZ egyházban soha é rvényes ség re n e m találtak. Azok 

tehát az akkoriban m á r élő szellem-, e lvek- és fo rmák-

nak hü, a' szent a tyák és legtekintélyesebb egyházi 

irók' szavaival fogalmazott kinyomata valának; 's ha 

hazugoknak mondhatók, az nem a' dolog' tar talmánál 

fogva, hanem csak annyiból történhetik, hogy egyes 

dec re tumok elébe olly férfiak' nevei tűzet tek, kik azo -

kat nem irták. Szerzőjök tehát e ' t ek in te tben vétkes; 

de nem egyszersmind az egyház is, melly hogy d e -

cretalisait suppositious t e rmésze tükné l fogva hi telese-

ki)! nézte , csak kritica' hiányából, ko ránsem pedig e g y e -

nes, öntudatos csalási szándékból te t te . E ' decretal i-

sok ' az akkor már ura lkodó u j abb formáknak az ősi 

időkből, okleveles bizonyítványokat hoz tak ; s ki ne 

ve t te volna azokat szivesen ? A' jó férf iak jó lélekkel 

igaznak vet ték, mit köl töt tnek lenni bebizonyítani nem 

tudtak. Egészen historiátlan állítás t ehá t az, mintha 

ezek az egyház ' temporalis hata lmának öregbí tésére , a ' 

hierarchia ' képviselői á l t a l , szántszándékkal oszlopo-

kul lettek volna odahazudva . A' mi bekövetkezet t , az 

ezen decretalisok nélkül is, a ' már ezek ' születésének 

korában élt é s bevet t elvek szerint, bekövetkezendet t . 

Bizonyítja ezt magának a ' szerzőnek, munká ja ' e lősza-

v á b a n kifejezett czélja is : az összes egyház i fegyel-

met egy gyű j t eményben összeállítani- „ Q u a t e n u s E c -

clesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta a t -

que digesta, et sancti P raesu les paternis insti tuantur 

regulis, et obedientes Ecclesiae minístri vel populi spi-

ritualibus imbuan tu r exempl is ." S épen azé r t , ha e' 

decretalisok valami egészen u ja t és ha l la t lan t , 's az 

akkori szokástól elütőt, hoz tak volna be: az egyházban 

soha olly átalános elfogadásra nem találnak. (Lásd ez 

iránt Wal t e r ' classicus é r t ekezésé t , egyház- jogának 

1 0 - d i k k iadásában , a' 1 8 5 — 2 1 1 . lapokon. (Vége 

követk . ) Danielik János. 

A' Jelek' halhatatlansága-
s a ' pokolbeli bünte tések ' örökkévalóságáról . 

(Folyt.) 
De habár megengednek is , hogy Isten semmi határo-

kat sem szab irgalmasságának, s jóllehet a' bűnös fél-örök-
léten át, az iszonyatosságok' minden nemeit elkövette is, 
azért ő mindig egyaránt kész azt kegyelmébe visszafogadni, 
mihelyt meg akar térni : mit fogunk mondani a' másik állí-
tásra, hogy tudnillik minden bűnös, bármennyire alásülyedt 
s, végre mégis Istenhez fordul ? Jézus Krisztus határozot-
an az ellenkezőt tanítja, ü a' végitéletet csak egy mérhet-" 

len hosszaságu, maguk az ég' angyalai által sem tudott idő' 
lefolyta után hirdeti történendőnek. ') Előbb valaminta'bú-
zának, ugy a' konkolynak is teljesen meg kell érnie. Azon-
ban csakugyan mindkettő megérik ; 's csupán ekkor, miu-
tán telj s érettségre jutottak, következik azelkülönzés. Ta-
nítása szerint tehát a' világ' vége nem abban áll, hogy 
a' bűnösök Istenhez visszatérnek, hanem hogy istentelen-
ségök- és Istentőli elfordultságuknak egész mértéke meg-
te l ik .— De tegyük föl, miszerint az üdvezitő malaszt még 
ama' túlvilágon is elérhető; tegyük föl, miszerint az örök-
ké uralkodó közvetítő, a' bűneikben boldogtalanul kimúltak' 
számára, még a' túlvilágon is bir megtérítési eszközökkel, 
s azok által megkísérti őket bűnbánatra inditni ; sőt te-

gyük föl, miszerint a'megtérési idő egész aeonokon át ter-
jed : valljon mi a' végkimenetele az egész mérhetlen ke-
gyelem-időnek? Jézus Krisztus azt mondja: az Ítélet, az el-
különzés. Következőleg az Istenség' nagy, egész aeonokon 
át vonuló kegyelem-évének elfolytával, e' malaszt minden 
kincsei föl lesznek használva ; 's az eredmény mégis csak 
az lesz, hogy az istentelenek' megtérithetlensége bebizo-
nyodik, 's a' gonoszbani megrögzöttségök tetőpontra hág. 
A' konkoly teljes érettségre fog jutni. 

'S most kérdjük, méltó borzadással : valljon gondolha-
tó-e illy konok megrögzöttség ; és lehetséges-e Istennek 
minden malasztjai és büntetései által csak még átalkodot-
tabbá válni ? Azaz : ki lehet annyira magának ellensége, s ki 
kárhoztathatja magát örökös jajra? — Ez előttünk megfog-
hatatlannak látszik : azonban ezt nem csak Krisztus tanítja, 
de a' történet és mindennapi tapasztalás is bizonyítja. A' 
sz. történetben például, ördögökkel, vagyis kinzó szellemek-
kel találkozunk, kik Krisztusnak ezt kiáltják : ,te vagy Is-
tennek szentje ; mi ismerünk téged.' Ha tehát ismerik, ugy 
talán irgalmasságához folyamodnak? Nem volna-e neki, a' 
kegyelemdusnak, számukra is még kegyelme ? De nem ! ők 
kegyelemről még csak hallani sem akarnak ; hanem ellen-
séges kiáltozások közt futásnak erednek.2) Ez azon benyo-
más, mellyet rájok a'világ'megváltója tesz ! Üdvezithetők-e? 
— Egyszer mégis kérelemmel járulnak hozzá, midőn 
tudnillik azt parancsolá nekik, hogy takarodjanak a' pokol' 
mélységébe. De miben áll kérelmök? Talán hogy bocsána-
tának fényét áraszsza reájok?Óhők erre nem is gondolnak 
vadságukban. Kárt okozni, rontani, a' szerencsétlenségen 
örvendeni : ez egyedüli szándékuk, élvezetök. Azt kérik te-
hát tőle, hogy engedné meg nekik, a' közellevő disznófal-
kába rohanni, hogy azt tönkre tehessék. 3) A' javithatlan-
ság' és megrögzöttség' hasonló példáit láthatjuk Krisztus' 
kortársai közt is. Dicső, és minden lelket Isten iránti há-
laérzelemmel betöltő mű volt, midőn Jézus az elkomorul-
tak-, 's némán kesergőknek, a' lélek- és testben egyaránt 
szenvedőknek, egyetlen szavával egészségöket visszaad-
ta. Lehetett-e hathatósabbat lennie a' végre, hogy a' vi-
lág meggyőződjék róla, miszerint ő Isten' küldöttje, 's 

') Mát. 24, 36. 
2) Márk. 1, 24. Luk. 4, 33. és köv. 
3) Mát. 8, 29. és köv. 
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hogy Isten vele van ? Ki nem látta magát mintegy kény-
szeritettnek, hogy higyen benne? S mégis voltak, kik nem 
hittek, 's a' megváltás', gyógyítás' és örvendeztetés' mü-
veinek láttára ekkép kiáltának föl : íme az ördög' müve ! 
Ezt ő Belzebub-, az ördögök' fejedelmének ereje által 
cselekszi'! 4) Tehát megváltani, megszabadítani, gyógyí-
tani, s örömet osztani, az ördög' müve! Ki nem látja itt 
a nyilvános gonosz lelkületet, a' megrögzött konokságot, 
s egy teljesen megátalkodott, "s a' legesztelenebb, ostobább 
kifogások után kapkodó hitetlenséget? Mit lehel még gon-
dolni, mi ezen makacs hitetlenséget megtörhetné ; miután 
annak megtörésére még a' legkézzelfoghatóbb 's hallatla-
nabb isteni müvek is elégtelenek voltak ? — 'S valóban, 
Jézus még azután is tett sok más, és nagyobb csudákat; 
de azok is mind csak arra szolgáltak, hogy gyűlölőinek ha-
ragját még dühösebbé, még bőszültebbé, még vérszomja-
zóbbá tegyék. Ugy van ; létezik egy legfőbb, mit valamelly 
emberi szellem' megnyerése- és megtérítésére használni le-
het; ha ezen legfőbb-, és sürgetőbbnek sincs hatása, ugy 
az illy embernél átalában mi sem bir többé hatással ; 's 
minden, a' mi megtérítése végett történik, őt csak még 
átalkodottabbá teszi, csak méginkább neveli önzését. A' 
ki teljességgel nem akar, az nem akar ; 's mindig keveseb-
bé akar. 

Ezt mindennapi tapasztalásunk is bizonyítja. Ezereknek 
jól megy dolguk. Valamíg éltök vígan folyik, gondolnak is 
ők Istennel és kötelességökkel ? De íme eljönnek a' szomo-
rúság és látogatás napjai. Sokan észre hozatnak, és jó út-
ra téríttetnek általuk. Azonban sokan meg nem. A szenve-
dések sokakban türhetetlenséget, Isten elleni zugolódást és 
panaszt, elkeseredést, keményszivüséget'stb. szülnek. Bün-
órzet-, önvádolás-, alázatosság- és bánatnak nyoma sem 
látszik. Szenvedéseikről azt vélik, hogy azokat meg nem 
árdemlették; de akár érdemelték, akár nem : ők békével 
tűrni szenvedéseiket egv-átalában nem akarják, 's annál 
kevésbbé készek magukat megalázni. De talán azt mond-
juk: a' látogatás még nagyon is könnyű; hadd legyenek 
osak a' szenvedések kinzóbbak, leverőbbek : és porban fog-
nak csúszni, s kegyelemért esdekelni. Talán. De nincs-e rá pél-
dánk, hogy a' bár iszonyú módon látogatottak is, koránsem 
csúsztak porban, koránsem esdekellek kegyelemér t ; hanem 
vad fájdalomérzetben jajdulának föl ; Istent és születésök' 
óráját elátkozták, 's méregtől tajtékozva, káromkodva mul-
tak ki a' világból ? Vagy nincs-e rá példánk, hogy a' már 
rothadás- és enyészetben fekvők is még szemtelen szavak-
ra fakadtak, 's örömet leltek a' vétkekben, mellyeknek bor-
zasztó áldozataivá lőnek? 

Fontoljuk meg azt, mit erről sz. János mond, titkos 
jelenési könyvében. Ilét angyal Isten' haragjának hét csé-
széjét önti ki. A'negyedik angyalról mondatik: ,kiönté csé-
széjét a' napra, melly az embereket égetve kínozná ; 's az 
emberek iszonyú hőséggel kinoztatának.' Mi lön követke-
zése ? ,Az emberek', ugy mond, ;káromiák a' csapások bo-
csátásának hatalmával bíró isteni fölséget ; de az irántai 

4) Mát. 12, 24. köv. 

tiszteletre nem térittetének.' Tovább igy szól: ,az ötödik 
angyal kiönté csészéjét a' fenevad' trónjára : mire annak 
országát setétség boritá. Fájdalmukban nyelvüket rágták.' 
'S mi lett ujolag a' küvetkezés ? ,Káromiák Istent,' monda-
tik, ,az ő fájdalmaik és fekélyeik miatt; de cselekedeteiktől 
meg nem térének.' Végre mondatik : ,a' hatodik angyal ki-
önté csészéjét a levegőbe. Akkor támadának villámlások, 
csattanások és mennydörgések, és olly nagy földingás, mi-
nő soha sem volt, mióta emberek léteznek a' földön. Min-
den szigetek eltűntek, a hegyek elenyésztek, és mázsá-
nyi jégeső hullott az égből.' 'S újra, mi lön az eredmény 
az emberekre nézve? ,Az emberek', ugy mond, ,káromiák 
Istent a' jégeső" csapásáért, minthogy az olly igen súlyos 
vala.' 5) Ez tehát eredménye az emberek' megtérítésére 
rendelt isteni büntetéseknek: hogy, haugyan lehetséges, 
még rögzöttebbekké váljanak, és Istent méginkább gyűlöl-
jék, káromolják. 

De térjünk az előbbi kérdésre vissza. Mint lehetséges 
ezt megfogni ? Hogy' lehet némelly lélekre nézve a' szere-
tet szintúgy, valamint a' szigorúság hatásnélküli ? Mint le-
het valaki annyira ellensége önmagának, s készíthet magának, 
megrögzöttsége által százszoros jajt ? Valljon nem szabad-e? 
Miért nem tér meg tehát, 's nem szolgál Istennek és az 
igazságnak ? Hogy miért nem tér meg , és szolgál Isten-
nek és az igazságnak, az csakugyan bizonyos erkölcsi ál-
láspontról nézve meg nem fogható ; de igen is megfogha-
tóvá válik, mihelyt az emberi lénynek mélyére tekintünk. 
Fájdalom! az emberi lélek, mihelyt Istentől elfordult, amaz 
elevenítő malaszttól tüstént megfosztatik, melly alázatossá, 
bizalmassá, bűnbánóvá, jámborrá, engedelmessé, önmega-
dóvá 'stb. teszi az embert ; 's az önzővé, hideg-, gyűlöle-
tes-, keserű-, hajthatlan-, bizalmatlan- és makacscsá stb. válik. 

A' büntetések és viszontagságok csak kevélységüket, 
gyülölségöket, daczosságukat, és átalában azon ördögi va-
lamit keltik föl, mi bennök szendereg, és egyedül a'kitörés' 
perczét várja. Ugy van ; senki se mondja kegyelet- és jó-
szívűségének érzetében,, hogy lehetetlen, miszerint valaha 
keserűség- és hajthatatlan daczczal forduljon el Istentől. 
Neki nincs e' rémletes állapotról, de nem is lehet fogalma: 
azonban végtére mégis kétségtelenül beleesettnek érezné 
magát, ha (megfosztatva minden malaszttól) magát az önzés-
és ürdögnek engedné föltétlenül által. Újólag azt mondom : 
egy titokteljes, setét, keserün-hajthatatlan, daczos, ördögi 
jellemvonás rejlik az emberi lélekben. És jaj neki, ha Is-
ten' kegyelméből kiesik, 's az ördög e' hajlamot hasznára 
fordítja. 

Mondják ugyan, hogy a' szabadság, mint az ember' 
lényegéhez tartozó, el nem veszthető, s ennélfogva még 
a' legelvetemültebb is meg fog térni. De nekem ugy lát-
szik, miszerint e' hiedelem egy, az ember' szabadsága fe-
lől táplált egészen hibás nézeten alapszik. Ok ugyanis a' 
szabadságot egy, mindig egyenlő választási képességnek 
gondolják ; minek pedig azt korán sem tarthatni. Először is, 
az ember átalában nem képes a' jót hathatósan választani, 

~~s) Title, jel. 16, 8 - 2 1 . 
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egyéb, mint Isten' kegyelme- és segítségével. Ha tehát az em-
ber Isten'malasztját és segedelmét magától elűzi,ugy már elő-
re, szó sem lehet róla, hogy a'jót hathatósan választhassa. 
E' mellett az ember önelhatározási ereje, ha nem használ-
tatik, nem gyakoroltatik, sőt még a' rossz kívánságnak föl 
is áldoztatik, mindinkább fogy, és végre (a'vétkezési hata-
lom' ellenében) egészen semmivé lesz. Mert az ember arra 
is bír szabadsággal, hogy magát a' s z a b a d s á g t ó l meg-
f o s z s z a . Igenis, az elvetemültség'ezen fokára sülyedvén 
a' "választási képesség, a' mennyiben az még fönmarad, 
egyedül a' rossznak körében létezik. Abban, hogy a' maga 
fajtalanságát, fösvénységét, gyűlöletét, bosszúját 'stb., az 
ember igy, vagy amúgy elégitse-e ki, még tehet választást: 
de hogy a' tisztaságot, az irgalmasságot, a' szives megbo-
csátást szeresse, ez olly távol van tőle, hogy nem csak haj-
lamot nem érez iránta, de még sejtelme sincs róla. Ez ál-
lapotban mindkettő összejön : Istennek lelke is elhagyta az 
embert, 's az ember is eltávozott Istentől ; az ördög' és 
bün hatalmának vagyon átadva ; ellentállásra nem képes, 
de azt nem is akaró rabszolga. Óh csak ne tartsuk elve-
szithetlennek azon választási képességet, mellyel az em-
ber közönséges állapotjában bir, tudnillik a' jó- vagyrossz-
rai önelhatározás' képességét; 's ne tulajdonítsuk azt amaz 
elvetemült lényeknek, is, kiknek a' bün második természe-
tükké vált ! Sőt inkább e szellemek a gonosznak hatalom-
köréhez vannak lánczolva, 's csak ezen körön belül birnak, 
mint mondók, szabad tevékenységgel. 

De, azt gondolják talán némellyek, hogy az isteni dolgok, 
főleg ha a' halál a' test' kötelékeit megoldja, mindig bizo-
nyos ingerlő hatást fognak a' lélekre gyakorolni, 's ez által 
az akaratot megtérésre ösztönözni. 'S akkor majd ez ingert 
az akarat is fogja követhetni ! Erre én azt felelem : itt ujo-
lag egy második, vastag alaptévedés forog fön, mintha 
tudnillik az elvetemült, elvetemültségének mértéke szerint, 
nem vesztené el az isteni dolgok iránti fogékonyságát is. 
E' vélemény szerint a' gonosztevő, holta után, mentnek 
gondoltatik a'lelki vakságtól ; azt vélik, hogy mintegy hályo-
gok estek le szemeiről, é s most már a' magasságot, melly-
ről magát letaszította, 's az elvetemültség' örvényét, melly-
be zuhant, világosan látja. De honnan tudják ezt? Sőt in-
kább, nem szól-e a' szent-irás egy végső setétségről, melly-
be az istentelenek ki fognak taszíttatni ? Micsoda e' setét-
ség ? Miben áll az : ha a' halottak, mihelyt testöktől meg-
szabadulnak, azonnal világosságba jutnak? Igen, ha a' se-
tétség a' kézben, a lábban, a'testben rejlenék, akkor igen-
is, az embertől, e' tagjaival együtt megválnék; de a setét-
ség lelkében van ! Már pedig azt ugyan hallottam, hogy a' 
halál, a' léleknek elválása a' testtől, de azt nem, hogy az 
a léleknek lélektőli megválása. Ha pedig a' lélek ott is 
csak ugy, mint itt, magához hasonló marad, ugy az setét-
ségben marad ott is, valamint itt volt. 

Mennyire képtelen az erkölcsileg egészen elvetemült 
és istentelenné vált lélek az isteni dogok iránti fogékony-
ságra, 's arra, hogy általuk ingereitessék, világosan kitet-

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — 

szik azon körülményből, hogy fokonkinti ördögülésének kö-
vetkeztében, vonzalom helyett utálatot, a' gyűlölet és bő-
szültség' bizonyos nemét érzi, e' dolgok' látásánál. Vala-
melly lélek tudnillik, melly egykor a' szent szemérem' ér-
zetével ékeskedett, megsértve később ez' érzetet, lassan-
kint buja lett és szemtelen, 's végre annyira elvesztéama' 
szemérmességet , hogy most a' fajtalanság' mocsáréban 
hever, és ezt természetesnek, s rendén levőnek tartja. 
Van-e illy állapotban neki még fogalma a' szívbeli tiszta-
ságról? Távolról sincs! Érez-e még egy titkos sóvárgást az 
elvesztett paradicsom után, midőn ez ollykor, például vala-
melly tiszta szemből, feléje mosolyog ? Nem ! Sőt ellenben, 
titkos gyűlölséggel viseltetik mindazok iránt, kik még e' 
paradicsomban vannak. Nem az elvesztett állapotba vágyó-
dik ő vissza, hanem inkább bőszülten, azokat is, kik nin-
csenek még megszentségtelenítve, azon mocsárba, melly-
ben fetreng, akarná lehúzni ; 's kéjt érez, ha neki ez si-
kerül : az elcsábítottak' gonoszságán legelteti szemeit ; de 
az el nem csábithatókat utálja. Igy van az minden tulha-
talmasodott bűnökkel ; setétségbe boritják a' leiket, hogv 
szemei lévén, ne lásson, az erényen valami bájt észre ne 
vegyen, hanem inkább gyűlölje azt és utálja. 

Hogyan ? 'S e' mellett még mindig egy, valaha re-
mélhető megtérésről beszélnek? Óh milly egészen ferde 
fogalmuk van ezeknek amaz állapotról, mellybe a' bűnös 
mindinkább sülyed ! (Vége köv.) Schreiber László. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Magyarhon. 

(Káptalani követválasztás.) A' beszterczei székes-
káptalan' részéről országgyűlési követül főtiszt. K o v á c s 
Mátyás mester-kanonok, a' kassai részéről főtiszt, turcsá-
nyi és krstyánfalvi T u r c s á n y Ferencz apát és olvasó-
kanonok, a' szombathelyi' részéről N é m e t h János apát 
és éneklő-kanonok, végre a' boszniai vagyis diakovári szé-
kes-káptalanéról K o m e n d o Márton kanonok urak válasz-
tattak. (N. U.) 

Britannia. 
Irlandi tudósítások szerint, az ő szentsége IX. Pius 

által az irhoni vegyes-collegiumok iránt rosszalólag kimon-
dott határozatot, az ezen országi kath. főpásztorok, jólle-
het néhányan közülök az angol kormány tervét nem tárták 
eleinte a kath. hit- 's egyházra nézve káros eredményű-
nek, saját véleményöket az anyaszentegyház' legfőbb pász-
toráénak alávetve, közakarattal, a' fiúi hódolat' őszinte je-
leivel üdvezlék ; 's ő szentségének ez ügyben nyilvánított 
gondoskodásaért, hálaföliratot batározának küldetni : zsina-
tilag azt is elhatározván, hogy az angol kormányt a' neve-
zett főiskolák' alapitásátóli elállásra, s az ezt illető törvény-
javaslat' visszahuzására kérjék. A' kath. főpapok a parla-
menthez egy más folyamodást is készülnek benyújtani, 
mellyben mindazon eddig fönálló törvények eltörültetését 
kérendik, mellyekben a' katholicusok' vallásos gondolkodá-
sát s érzelmeit sértő esküvések követeltetnek. 

Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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TARTALOM : Kis ismétlés nem árt. III. (Vége.) üanielik 
János .—'A' lélek' halhatatlansága- 's a' pokolbeli bün-
tetések' örökkévalóságáról. (Vége.) Schreiber László. 
— Egyházi tudósítások. 

Kis ismétlés nem árt. 
III. 

(Vége.) 

„Volt idő", állítja Dobos, „mellyben a' protestáns 
egyház minden lehető érdekeinek föláldozásával kísérté 
meg, sőt kérte az egyezkedést, csupán a' keresz-
tény egyház iránti nagy szeretetből : . . . a' nélkül, hogy" 
(t. i. a' megtagadást illetőleg) a' „másik részen egyéb 
dolgozott volna földi érdeknél." Szeretnők hallani spe-
cifice, mik voltak azok a' minden lehető érdekek, mely-
lyekrőli lemondás által is olly nagyon kívántak, a ' r e -
formátorok kibékülni? Mert hiszen mi épen ugy ismer-
jük őket, mint kik és a' kath. egyház közt minden 
egyezkedés lehetetlenné vált: 1 - ször azért, ') mivel a' 
kath. egyháztól dogmáinak fóláldozása kívántatott, mely-
lyeken természetesen embernek sem tágítani, sem vál-
toztatni, sem csorbát ejteni nem szabad ; nem földi é r -
dek tehát, hanem Krisztus' tekintélye vezérelte az egy-
házat, midőn e' tekintetben a' protestánsoknak min-
den transactiót megtagadott. Emlékezhetik Dobos a' 
XVI. Gergely pápa által Miklós czárnak, (ki a' katho-
licusok' nyomatását igazolandó, birodalmának törvényei-
re hivatkozók,) adott válaszra ; mellyben az ősz 
férfi többi között mondá, hogy: „ezek csak emberi tör-
vények ; folségcden áll, azokat megváltoztatni ; és én 
azok ellen kénytelen vagyok az isteni törvények' ne-
vében tiltakozni. Mindketten uralkodók vagyunk, azon 
egy különbséggel, hogy fölséged, országa' törvényeit 

') Bocsánat, hogy ismét erről kell szólani; maga a bírá-
latnak e'tárgyat ennyiszer és mindig uj körülmények' 
hozzáadásával feszegető folyama kényszeritett erre. 

MÁSODIK FÉLÉV. 

megváltoztathatja, én ellenben az enyimeken mit sem vál-
toztathatok. Mindketten meg fogunk a' legfőbb biró 
előtt jelenni ; csak hogy fölséged én utánam ; s mind-
ketten számot adandunk kormányzásunkról. E' gondo-
lat az, melly kötelességemül teszi, hogy fölséged' biro-
dalmában levő híveimet védelmezzem." (,Rel. és Nev. ' 
1 8 4 6 . I. 30 .1 . ) Mert másodszor: Luthernek és a ' r e -
formátoroknak soha igaz szándékuk nem volt, kibékül-
ni az egyházzal; mint azt önmaguk, és tanításaik fe-
lőli, már fönebb kimutatott érzelmeik, tanúsítják. Mert 
harmadszor: a' fanatizáló és izgató beszédek és iratok 
által már sokkal inkább ingerültebbé lett a' protestáns 
párt, mintsem hogy annak Luther, vagy akárki más, 
mestere lehetett volna. Mert végre negyedszer: kibékü-
lési szabályul ollyatén elv állíttatott föl, melly már m a -
gában is, mint amaz ősi szabályt, „quod ubique, quod 
semper, quod ab omnibus" megvető, elfogadható nem 
volt, 's határozatlanságánál fogva czélhoz ugy sem ve -
zethetett. Luther tudnillik csak azon egyetlen föltétel 
alatt igérte a' meghódolást, ha a' sz.-irásból, de csu-
pán csak a' sz.-irásból czáfoltatik meg. A' sz.-irás' sza-
vainak pedig értelmet adni ollyant lehet, minőt ki akar; 
hogy elhallgassam, miszerint a' hagyományok' szövét-
neke nélkül azt sem lehet kimutatni, mi tartozik a' sz.-
iráshoz, mi nem? — Ezen elvnek czélhoz nem vezető, 
határozatlanságát illetőleg, jovialiter irja Fontidonius : 
„Dicet aliquis: hoc expressum est in epistola Pauli ad 
Hebraeos : sed subjiciet alius, jam Pater ille sanctissi-
mus et unicus Anstarchus scripturarum Luther, arre-
pta virgula censoria, illám epistolam, utpote haereticam, 
et falso titulo Paulo tributam, ab ordine divinarum scriptu-
rarum removit. Sed id legimus in epistola Jacobi : illám 
etiam stramineam idem ille Esdras, divinorum Librorum 
Censor appellavit. Id nobis Machabaeorum Libri tradide-
runt: non sunt Canonici. Locus est expressus in Evan-
gelio Joannis : non est accipiendus in hunc sensum. . . 
At vero sie universa Ecclesia Christiana hactenus est 
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interpretata : lapsa est. Sic concilia definierunt: sed 
illa non solum errare, sed, quantumvis oecumenica sint, 
in satanae synagogam cadere possunt. Sic sanctissimi, 
doctissimi Patres — exponunt : Homines sunt, falli 
possunt. Sic nobis apostolicae traditiones testantur: 
nugae sunt." (in apologia adGermanos pro S. etOec. 
Concilio Tridentino. p. 3 1 . ) A' dolog' illy állása mel-
lett miként lehet a kibékülés' nem-sikerültét, és milly 
lelkismerettel a' kath. egyház' földi érdekeket vadá-
szó szellemében keresni, azt csak a' saját vétkei-
ket minden áron akár szépiteni, akár pedig elfedni 
buzgólkodók', mindenhez kapkodni szerető természete 
fejtheti meg. Azért csak a' legvégsőbb vakmerőség és 
minden becsületérzésbőli kivetkezés mondathat el egy 
protestáns iróval ollyasmit, minő az, mit Dobos közvet-
lenül a' fönebbi vádhoz csatol, irván : „Tegyünk bár-
mit a' katholica egyház' irányában ; mondjuk Melanch-
thonnal, hogy mi készek vagyunk a' pápai áldásért a' 
pápának engedelmeskedni; készek vagyunk az ordo' 
előjogait megismerni; készek vagyunk magunkat ál-
tala megtizedeltetni; készek vagyunk a' földi részt 
neki engedni, még a' köményből és a' kaporból is 
kiadni a' tizedet: mindegyre megy. Érdekeink' megta-
gadása érdekvadászattá bérmáltatik, szeretetünk gya-
nusittatik, és mig élünk, mig a' világon nevünk vala-
hol meg lesz : mint megszökött jobbágyot visszadögö-
nyöznek ama' deserta sessióra, mellyen vallásunk, ke-
resztyénségünk, józan-okosságunk halálra verejtéke-
zett"! Engedje meg Dobos, hogy sajnálkozva bár, mert 
igen meg szeretem becsülni mindenkiben az Isten' ké-
pét és hasonlatosságát, de mégis kimondjam, hogylel-
kismerete igen lázas állapotban lehetett, mikor ezt ir-
ta. Lázas állapot pedig nem a' tudománynak való. A' 
lázkóros emb:r álmodik, és rémeket lát. Ti készek 
vagytok az ordo' előjogait elismerni ; ti készek vagytok 
magatokat általunk megtizedeltetni, még a' köményből 
és kaporból is kiadni a' tizedet! Mi guny, és milly sar-
casmusok! Milly ellenmondás a' történetírás' bizonyít-
ványaival, az évenkint szaporodó 's nagyobbodó kö-
veteléseknek irányában! Milly negédes insultatio! Ez, 
és az ehhez hasonló kitörések a 'vese ' redőibe igen vi-
lágosan hagynak belepillantani. Erős ügyének becsüle-
tessége felől meggyőződött lélek illyesekre nem vete-
medhetik. Az nem fog hazudni, még tréfából és gú-
nyolódva sem,olly föltételeket, mellyckről tudja, hogy 
azokat soha sem kívánta senki, de megadni sem vala 
kész senki. — Legyen meggyőződve Dobos, hogy a' 

kath. anyaszentegyház földi, és csupán csak földi ér-
dekek' kedvéért soha egy lépést sem fog tenni. Ha vi-
lági javadalmakat szerez, vagy a' régen szerzetteket a' 
megtámadás ellen védelmezi, azt nem ezen javadal-
mak, hanem azon magasabb czélok iránti tekintetből 
teszi, mellyeket e'javadalmak által előmozdítani, sikere-
siteni lehet és kell. Az egyesek, kik ezen szellemének elle-
nére cselekesznek, 's az egyházi javadalmakat akár földi 
czélokra fölhasználják, akár pedig azokon mértéken fölül 
csüggenek, csak általa kárhoztatott kivételek. Soha a' 
kath. egyház, hogy földi birtokot akár szerezhessen, 
akár megtarthasson, egyetlen-egy elvét sem tagadta 
meg; soha e' czélból, az őt elidegenithetlenül illető jo-
gaiból egy hajszálnyit sem engedett. Rakják bár lábai-
hoz a' protestánsok minden kincseiket, birtokaikat, tar-
tományaikat; ha azt olly czélból tették, hogy hitczik-
keink' megváltoztatását nyerhessék ki tőle, ugy minden 
áldozatuk haszontalan volt. .Obedientiam volo et non 
sacrificium.'.Da mihi animas, cetera tolle t ibi . 'Ne félt-
se Dobos nyomorult kömény- és kaporját tőlünk ; nem 
azok vagyunk mi, kik valaha templom-rablás, vagy 
kolostor-fosztogatás, vagy hon-árulás által kívántunk 
volna meggazdagodni; sőt inkább azokhoz tartozunk, kik 
minden időben örömestebb engedték magukat tem-
plom-rablók, kolostor-fosztogatók és hon-árulók által, 
egész az elevenig megnyiratni, mint sem meggyőző-
désöket megtagadják. 'S ti volnátok készek a' földi 
részt nekünk engedni ? kik az egyház által egykoron birt 
javaknak legnagyobb részét elnyeltétek ! Illycnek kény-
szerithetnék azután valóban , az embert, ,ut fungatur 
inani munere,' és könyveket írjon azokról, kik az állí-
tólagos jezuita-elvcket a' katholicusoknak szakadatla-
nul hánytorgatják ; de maguk ugyanazon elveknek a' 
legszorgalmatosabb, egyszersmind leglelkisnicretlenebb 
gyakorlói. 

Az eddigiekből, ugy hiszem, elegendő hü fogal-
mat szerezhetett magának kiki ezen biráló urnák e' 
tisztébeni emberséges eljárása felől; de itt következik 
még csak a' valódi bunkó! Dobos tudnillik az 1 0 3 0 -
dik hasábon, rá akarja a constanzi zsinatra disputálni 
azon határozatot, melly szerint, az eretnekeknek adott 
hitszót megtartani nem kell.' 'S milly utat-módot nem 
keresett ezen, c s a k az igazságot szerető ember , hogy 
czélhoz jusson, s az eretneki táskát ismét egy uj, nagy 
rágalommal gyarapithassa ! Idézi magának a' zsinatnak, 
halljuk ! magának a' zsinatnak ezt kimondó határozatát! 
Még pedig a' hagenaui, 1 5 0 0 - d i k i ritka kiadás sze-
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rint ; mellyről én ugyan semmit sem tudok ; de hiszen 
mindeneket tudni, ha lehetne is, nem volna tanácsos. 
Az idézett czikk a' következő: „Salvo conductu non 
obstante, liceat judici competenti ecclesiastico de hu-
jusmodi personarum erroribus inquirere, contra eos dé-
bité procedere, eosdemque punire, etiamsi de salvo 
conductu confisi ad locum venerint judicii." Itt Dobos 
egy magyar etceterával szakítja félbe a' czikknek, a' 
hagenaui kiadás szerinti idézését, 's a' zsinati határo-
zatot már nem a' zsinatnak saját, hanem L e n f a n t 
protestáns történetirónak, francziául idézett illyetén sza-
vaival fejezi be : „és az, ki az eretneknek biztosítékot 
igért, ez esetben nem köteles megtartani hitszavát." 
Itt csudálkozva fogják kérdeni tisztelt olvasóim : hon-
nan e' salto mortale? Miért hagyta félbe Dobos a ' h a -
genaui kiadásból, a' további idézést? Miért kellett a' 
zsinati határozat' végszavainak kiegészítése végett épen 
Lenfanthoz folyamodni; miután maguknak a' zsinat' 
actáinak, olly ritka kiadása volt kéznél ? Felelet : azért, 
mivel fixum volt, a priori, a' zsinatra rádisputálni, akár 
igazán, akár nem igazán, a' határozatot, hogy tudnil-
lik az eretnekeknek adott hitszót megtartani nem kell. 
,Etiamsi nolit, testis tamen esse vetustas cogitur.' Az 
elhagyott végszavak tudnillik épen az e l l e n k e z ő t tar-
talmazzák, mint mit Dobos az idézés által bebizonyítani 
kivánt, 's Lenfantban föltalált. Mit illetőleg hogy semmi 
gyanú se maradjon föl, s a' dolgot mindenki annál 
jobban átláthassa, kiírom a' kérdéses zsinati határoza-
tot egészen : „Praesens sancta synodus, ex quovis sal-
vo conductu per Imperatorem, reges et alios seculi 
principes, haereticis vei de haeresi diffamatis, putantes 
eosdem sic a suis erroribus revocare, quocumque vin-
culo se adstrinxerint, concesso, nullum fidei catholicae 
vel jurisdictioni ecclesiasticae praejudicium generari, 
vel impedimentum praestari posse ssu debere, decla-
rat, quominus, dicto salvo conductu non obstante, li-
ceat judici competenti et ecclesiastico, de hujusmodi 
personarum erroribus inquirere, et alias contra eos 
débité procedere, eosdemque punire, quantum iustitia 
svadebit, sí suos errores revocare pertinaciter recusa-
verint, etiamsi de salvo conductu confisi ad locum ve-
nerint judicii, alias non ventun : nec sic promittentem, 
cum fecerit, quod in ipso est, ex hoc in aliquo reman-
sisse obligatum." (Joan. Domin. Mansi, Collectio con-
cilier. Venetiis, 1 7 8 4 . Tom. 2 7 . p. 7 9 9 . ) E' ha-
tározatban, ugy, a' mint idéztem, kettőt állit a' zsinat: 
1-ször, hogy a' világi hatóságok által adott,salvo con-

ductu non obstante,' szabad a' törvényes egyházi ha-
tóságnak az eretnekek, vagy az eretnekség' hírében álló 
személyeknek tévedései felől visgálatot tenni, őket dé-
bité, vagyis az egyházi hatóság' korlátain belül és tör-
vényesen pörbe fogni, 's mennyire az igazság javasol-
ja, meg is büntetni ; 's hogy az egyházi hatóságnak 
ebbeli eljárása ellen a' világi fejedelmek által adott biz-
tos levél miatt semmi praeiudicium, vagy akadály nem 
emeltethetik. Továbbá 2 - s z o r : hogy a' biztos levél' 
kiszolgáltatója, ha különben megtett mindent, a' mi tőle 
függött, (,cum fecerit, quod in ipso est,') ámbátor a' 
compelens egyházi biróság a' ,salvus conductus'-sal el-
látottakat, mint eretnekeket elitélte, az egyházból kizárta, 
's a' szokott egyházi büntetéseket (excommunicationis, 
suspensionis, degradations, 'stb.) rájok kimondotta is, 
nem szegte meg szavát ; mert azon fölül, a' mi ő tőle 
függött, tenni, mit sem köteleztetett. (,Non ex hoc in 
aliquo remansit obiigatus.') 'S valljon kinek lehet ezen 
határozat' morális oldala ellen kifogása? Hogy semmi-
féle hatóság sem vállalhat magára kötelezettséget, és 
nem adhat senkinek olly szabaditékot, melly egy másik, 
tőle független hatóság' jogaival ellenkeznék : ez jure 
naturae és gentium világos. Hogy az egyházi hatóság 
mindazokban, mik kizárólag köréhez tartoznak, a' vi-
lági hatóságtól független: az a' középkorban átaláno-
san, napjainkban pedig a' kath. egyházban uralkodó, 
's magától Krisztus Jézustól megalapított elveknél fog-
va, szinte világos. Hogy végre az eretneki tanok' meg-
visgálása, megítélése, 's az illyen tanok' hirdetőinek 
egyházilagos megbüntetése, kizárólag az egyház' kö-
réhez tartozik : az a' dolog' természeténél fogva, hasonló-
lag kétségbe nem vonható dolog. Miből azután napnál 
világosabban következik, hogy semmiféle világi fejede-
lem sem adhat valakinek olly biztosítékot, melly az egy-
házi hatóság' törvényes működését, az eretnekek és 
eretnekségek' megítélésében megakasztaná, fölfüggesz-
tené, akadályoztatná; s lia illyen szabaditékot adott 
volna, csak jogtalanul tette, s többet igért, mint mi tőle 
függött, 's ígérete eo ipso, mint a gyökérben érvényte-
len, in effectu is az lenne ; 's az egyházi hatóság neki 
és Ígéretének engedni nem tartoznék. És átalában, vol-
na-e nagyobb ellenmondás a ' n a p alatt, mint valakinek 
salvus conductust adni, a' végre, hogy ügyének védel-
mére bírája előtt megjelenjen ; más részt pedig a' birót 
az itélethozásban akadályoztatni ? A' salvus conductus, 
természeténél fogva, csak ,contra violentiam, quae de 
facto contra jus infertur', adatik ; tehát nem törvényes 
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eljárás és ezzel járó elitélés, legkevésbbé pedig egy 
egészen más és független hatóság' törvényes jogainak 
ellenére. Más részről azonban, ha valaki kötelességet 
vállalt magára, teszem, Ígéretet tett egy tőle függő, 's 
erkölcsileg szabad dologban, mellynek megtartása egy 
harmadik' jogaiba nem ütközik : nyilvános, hogy annak 
Isten és emberek előtt eleget tenni tartozik. 'S ezt a' 
zsinat is kimondotta; midőn a' biztos levél' kiadóját 
csak azon esetre nyilvánította mentnek a ' további köte-
lezettségtől, ,si fecerit quod in ipso est.' Legyen sza-
bad még ezt egy példával fölvilágosítanom. Egy hiva-
talnok a' haza elleni pártütésről vádoltatnék, 's a' hazai 
főtörvényszék keresetet inditana ellene. Ő tagadná bű-
n é t ; fejedelme azonban kívánná, hogy magát kitisztí-
tandó, a' törvényszék előtt jelenjen meg. 0 válaszolná, 
hogy élete ott veszedelemben forog; a' közvélemény 
föl van izgatva ; a' dühöngök által meggyilkoltathatnék. 
E r r e a' fejedelem mondaná: ,Ez ellen én biztositalak; 
ime, itt van biztosító levelem : ennél fogva a' hatósá-

gok mindenütt védeni fognak; 's te akadály nélkül, tel-
jes szabadsággal védheted magadat. ' A' hivatalnok er-
re, a' levéllel, elmegy ; baja sehol sem történik ; a' ha-
tóság őrködik fölötte; teljes szabadsággal védelmezi 
magát: — de bűnösnek találtatik, 's a' törvényszék ha-
lálra itéli, 's az végre is hajtatik... Kérdem: hol az az 
ember, a' ki állítani merje, hogy a' fejedelem adott sza-
vát megszegte? Vagy, a' mi több,még azt feszegesse, 
hogy a' törvényszéknek a' pártütőt ' elitélni, a' salvus 
conductus' következtében nem is volt volna joga ? Pedig 
a' constanzi zsinat, határozatával, még kedvezőbb t é -
ren áll; mennyiben az egyházi, tehát teljesen független 
hatóság' elidegenithetlen jogaira vagyon alapitva; mely-
lyek' ellenében egy másiknak akár ígérete, akár biztosí-
tása még annyit sem nyomhat, mennyit egy fejedelemé, 
saját országabeli törvényszékeinek ellenében. 

Mondja meg már most Dobos : hol van itt arról 

2) Valaki azt mondhatná, hogy a' zsinat hatósága' körét 
általlépte; mert llusst nem csak egyházilag, hanem 
testileg is elitélte, s megégettette. Ennek megczáfo-
lására, 's annak, hogy az egyház itt hatósága' körén 
belül tartózkodott, kimutatására, álljanak itt a' zsinat 
által Huss János ellen hozott Ítéletnek végszavai : 
„Verum quia per ea, quae haec S. Sancta Synodus 
vidít et audivit, cognovit eundem Joannem Huss per-
tinacem et incorrigibilem, et adeo totaliter, quod non 
cupiebat ad grémium sanctae matris ecclesiae redi-
re, neque haereses et errores per eum publice de-
fensatos et praedicatos velle abjurare. Idcirco hoc 

szó, hogy az eretneknek adott hitszót megtartani nem 
kell ? Vagy Dobos előtt az : ,obiigari, facere quod in 
nobis est', annyi, mint az adott szó' megtartására nem 
köteleztetni? Hogy e' kettő nem egy, azt Dobos Igen 
is jól érezte ; hisz' minek hagyta el épen ez utósza-
vakat, és miért rótt Lenfant után egészen ellenkező 
tartalmuakat a' zsinat' nyakára ? Vagy nem látta tehát, 
állításának ellenére, eredetiben az idézett végzést; vagy 
ha lát ta, szántszándékkel csonkította meg azt, és föl-
cserélte mással. De hiszen igy keH csonkítani és cse-
rélni, ha a' kath. egyházra fogott rágalmainkkal a' vi-
lágot elámítani, 's a' tudatlanok' mystificatioja által, fél-
tett jó nevünket 's hírünket némileg föntartani kiván-

S. Concilium Constantiense eundem Joannem Huss 
ab ordine sacerdotali et aliis ordinibus, quibus exsti-
tit insignitus, deponendum et degradandum fore de-
ciarat et decernit... Haec Sancta Synodus Constanti-
ensis Joannem Huss, attento, quod e c c l e s i a D e i 
n o n h a b e a t u l t r a , q u i d g e r e r e v a l e a t 
i p s u m c u r i a e s a e c u l a r i r e l i n q u e n d u m fore 
decernit." (Mansi, Coll. Con. Tom. 2 7 . p. 7 5 2 — 3 . ) 
Azonban lesznek, kik tehát Zsigmond császárt fog-
ják vádolni ; mivel adott szavának ellenére, Husst 
mégis a' világi hatóság által megégettetni megen-
gedte. De a' vád' alaptalansága nem csak a' fönebb 
előhozott példából, 's azon, a',salvus conductus'-okra 
nézve átalánosan elfogadott elvből, hogy azok csak 
,contra violentiam, quae de facto contra jus infertur', 
adatnak ki, hanem e' fölött még onnan is kitetszik, 
mert Huss a' salvus conductus' föltételeit, utjábani 
prédikálás és misézés által megszegte : következés-
képen , habár Zsigmond neki teljes, még a' törvé-
nyes eljárást is paralizáló, immunitást ígért volna is, 
ez ígéret alól a' másik fél' szószegése által fülmen-
tetett. Pacta enim sunt reciproca.—Különben Huss 
maga, Constanzba menetele előtt, egy nyilvános pro-
clamatióban, mindeneknek kijelentette, hogy azon eset-
re, ha rá bebizonyittatik, hogy hibásan, és a' hittel 
ellenkezőt tanított : ,non recusabit quascumque hae-
retici poenas ferre.' (Acta Huss. f. 2 .) Miből kitet-
szik , hogy minden salvus conductus mellett is el 
volt ő arra készülve, mi az akkori jog' rendelkezése 
szerint, ha mint ,pertinax haereticus' elitéltetnék, őt 
Constanzban várta ; 's magának e' jognak érvényes-
ségét ő annyira nem tagadta, hogy inkább maga is 
azt tanítaná : „Sí vero omnino non vellent (haer-e-
üci) ab erroribus desistere praemissa instructione, 
ego dico, quod tales etiam corporaliter puniri debe-
ant." (Act. Huss. f. 1 7 . ) L. bővebben a' ,Johann Huss 
und sein Geleitsbrief' czimU értekezést a' ,Hist.-polit. 
Blätter.' 4 . köt. 4 0 2 . és a' köv. 1. 
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juk. — Nem szabad még itt elhallgatnom, miszerint a' 
constanzi zsinatnak, a' fönebbin kivtií, még egy más, e' 
tárgyra vonatkozó határozat is tulajdoníttatik, mellyet 
Dobos nem említ; jó lélekből-e? mit az eddigiek után 
nehéz föltenni, vagy ignorantiából? nem akarom egé-
szen elhatározni; 's mellyben e' következendő sorok is 
olvashatók: „Cum dictus Johannes Huss fidem ortho-
doxam pertinaeiter oppugnans, ss ab omni conductu et 
privilegio reddiderit alienum; nec aliqua sibi fides aut 
promissio, de jure naturáli, divino vel humano fuerit, in 
praeiudicium catholicae fidei observanda, idcirco dicta 
Synodus praesentium tenore deciarat", 'stb. ÍMansi' id. 
munk. 2 7 . köt. 7 9 1 . 1 . ) Ez a' határozat már többecs-
két hajthatna Dobos ur' malmára, ha nagy szerencsét-
lenségére, suppositus, azaz: koholt nem volna. E ' v é g -
zés tudnillik egészen a' mult század' kezdeteig, teljesen 
ismeretlen volt a' keresztény világban; 's csak ekkor 
találta föl azt legelőször a' protestáns tudós Von-der-
Hardt Bécsben, egy kéziratban, mellyet ő ,Codex Dor-
rianus'-nak elnevezett. A' rendkívüli hajlandóság min-
dent, mi csak homályt vethet a' kath. egyházra, mo-
hó kapzsisággal megragadni, okozta, hogy a' nevezett 
tudós azt a' zsinat' actáiban, épen a ' 1 9 - d i k ülés 'vég-
zései között kinyomatta; habár a' kéziraton sem a' 
helyet, sem az időt illetőleg, legkisebb útbaigazítás sem 
volt észrevehető. — E ' végzést az elsővel összeha-
sonlítva, világos, miszerint e' kettő annyira ellenkezik 
egymással, hogy mind a' kettőt a' zsinatnak tulajdoní-
tani erkölcsi lehetetlenség. Kérdés támad tehát, mely-
lyik hiteles a' kettő közül; az utóbb emlitett-e, vagy 
pedig az első? Az utóbbi mellett egyetlen-egy, eddig 
ismeretlen kézirat szól, és semmi más : az első mel-
lett pedig minden kéziratok4), 's valamennyi kiadások, 
az 1 4 ö 8 - d i k i kölni, az 1 6 1 2 - d i k római, az 1 6 1 8 -
diki, (Biniusé) 's az 1 6 4 4 - d i k i párisi; a' theologusok 
és juristák' minden idézetei, s az, hogy 3 0 0 éveken 
keresztül, más, e' tárgyra vonatkozó végzés, az egész 
ker. egyházban nem találtatott. — Tovább, az utóbb 
emiitett végzésnél hiányoznak azon formalitások, mely-

3) Gieseler (prot.) ezen zsinati határozat' végszavait, 
mellyeket Dobos Lenfantéval pótolt, ,nec sic proinit-
tentem' 'stb., elhagyta ; alkalmasint mivel egyetlen-
egy, Hardt által egybehasonlitott kéziratban hibáztak. 
Milly könnyű emberkék ezek a' kriticusok, hol egy, 
a' kath. egyháznak kedvező' adatról vagyon szó ! Mit 
nyom ezen egy ,testis nihil dicens1, annyi állitónak 

ellenében ? 

lyek minden más, e' zsinatbeli authenticus végzések-
nél föllelhetők; nevezetesen a' .placet', vagyis az el-
nök és a' nemzetek' küldöttjeinek helyeslését kifejező 
helybenhagyás; olly körülmény, melly ez ügybenegye-
dül és döntő erővel bir. Végre, ha a' kérdéses vég-
zés csakugyan a' constanzi zsinattól származnék ere-
detileg, lehetetlen, hogy arról a' baseli zsinatban, azon 
alkalommal, midőn a' hussitákkal kezdett és folytatott 
alkudozásokról van szó, említés nem tétetett volna. 
Hiszen azon esetre, ha (miként ezt az utóbbi végzés 
kimondja) az eretnekeknek adott hitszót, isteni és termé-
szeti jognál fogva, megtartani nem kell, mit nyomtak 
volna a' hussiták és taboriták előtt azon kötelezettsé-
gek, mellyeket a' zsinat ezek', számszerint 3 0 0 kül-
döttjeinek irányában fölvállalt? Nem voltak-e ez eset-
ben minden záradékok, biztosítékok, mellyekkel a' sal-
vus conductus ellátatott, csupán illusoriusok ? Ha te -
hát ama' határozat csakugyan a' constanzi zsinatban 
kapott volna léteit, nem ennek visszavonását kellett 
volna-e a' hussitáknak előbb, mintsem salvus condu-
ctus mellett követeket küldjenek, követelniek? 'S mi-
vel ezt nem tették, nem nyilvános jele-e ez egyrész -
ről ugyan annak, hogy a' kérdéses végzés nem léte-
zett, más részről pedig annak, hogy amaz első, au -
thenticus végzés sem vétetett azon értelemben, minőt 
neki Dobos tulajdonit, mintha tudnillik az eretnekeknek 
adott hitszót megtartani nem kellene. Hogy azonban a' 
protestánsok ezen authenticus végzést is fölhasználták 
a' végre, hogy a' tridenti zsinatoni meg nem jelené-
süknek némi plausibilis okát adhassák, azt könnyen 
megengedem ; hiszen bizonyosan tudhatták, hogy e' 
végzés visszavonatni nem fog, részint mivel a'legigaz-
ságosabb, részint pedig mivel ez esetben a' zsinat' 
tartása egészen fölösleges lett volna. — Hogy ország-
gyűléseinken a' nevezett elv, hogy tudnillik az eret-
nekeknek adott szót megtartani nem kell, valaha határoza-
tilag kimondatott volna, azt tagadom; egyesek' nyilatko-
zatait országgyűlési végzésekkel összezavarni nem kell. 
Cochlaeusra nézve szerettem volna, ha közelebbről is 
meghatározta volna Dobos, hol mondja ő azt , misze-
rint a' constanzi atyák Zsigmondnak, Husst szabad láb-
ra állítni czélzó szándékára azt felelték volna, hogy 
eretneknek adott hitszavát megtartani nem köteles ; 
mert annyit tudok, hogy Cochlaeusnál egy levél ol-
vasható, mellyben Zsigmond magát a' csehországi ren-
dek előtt mentegeti, miszerint ő Huss' szabad lábra 
állittatását többször sürgette, de mindig azon feleletet 
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kapta, hogy o a' zsinat' törvénykezésének szabad gyakor-
latát nem korlátolhatja, 's végre is elismeré, miszerint 
neki e' dologban többet tennie nem lehetett. (Hist. Hussit. 
p. 1 5 6 . , a' ,Hist.-pol. Blätter' után, 4 . köt. 4 2 0 . 1 . ) 
Hogy azonban Cochlaeus az emiitett elvet a' zsinat-

inak tulajdonította volna, arról soha sem olvastam. Saj-
nálom, hogy ez egyszer Cochlaeus' munkáját föl nem üt-
hettem. Végtére kérdi Dobos az 1 0 3 2 - d i k hasábon: „hol 
is vette szerző e' képtelen gondolatot, protestáns egy-
háztörténetet, kath. szellemben és szeretetben megírni"? 
Be okos ur ez a' Dobos ! 0 azt kívánná, hogy a' ka-
tkolicusok a' reformatio' históriáját vagy ne iiják, vagy 
ha írják, azt p r o t e s t á n s szellemben tegyék! Látja 
Dobos uram, vannak történetírók, kik mindazt, a' mit 
csak a' kath. egyház ellen fölhordani lehet, összegyűj-
tik, a' mi mellette szól, azt vagy elhagyják, vagy el-
ferdítve, megcsonkítva közlik, 's hol máskép nem győ-
zik, ott még koholmányokkal is pótolják, átalában pe-
dig a' tényeket, okaikkal és következéseikkel együtt, 
protestáns elvek szerint ítélik meg. Már ezek' ellené-
ben kath. szellemben írni históriát nem annyit tesz, mint 
talán egyházunk' kedvéért elfojtani, elferdíteni, elnyomni 
az igazat ; ettől Isten mentsen ! Prima historici dos Ve-
ritas! De igenis annyit, mintáz egyházunk mellett szóló 
adatokat összegyűjteni, ezek' világánál az elferditéseket, 
csonkításokat, rágalmakat, koholmányokat leleplezni, az 
igazi kath. elveket és szellemet, ugy, a' mint van, és 
nem miképen az a' protestánsok által eltorzittatott, be-
mutatni, 's ennek iránya szerint azután a' történtekről 
részrehajlatlan ítéletet hozni. 'S valljon hol van ebben 
olly nagy képtelenség? Tartsa ezt Dobos képtelenség-
nek, vagy ne, én mind a' mellett köszönetet mondok 
mindenkinek, ki ezen kath. szellemű történetíráshoz, ha-
bár egy kis morzsa anyagot hordott is; és óhajtanám, 
hogy ne csak könyveket írjunk ezen szellemben, a' tu-
dósoknak valókat, hanem a' nagy közönség' számára is 
adjunk egyes fölvilágosító, czáfoló, a' rágalmak' fellegeit 
oszlató, 's átalában a' kath. egyházat a' maga kellő 
tisztaságában föltüntető értekezéseket ! A' .Religio és 
Nevelés' eddigi folyamai sok illy értekezést hoztak; bár 
találkoznék ügybarát, ki azokat, a' hol kell, népszerű-
sítve, külón is, még pedig minél számosabb példányok-
ban kiadná, 's ekképen a' .Religio és Nevelés'-t nem 
olvasó közönség' kezébe is juttatná ! Hisz' lehetetlen, 
hogy az azokkali közelebbi megismerkedés, a' kath. 
egyház iránti gondolkozást a' legnagyobb részben meg 
ne változtassa; a' mint ezen megváltozás' előhajnalát 

több tek. megyék' országgyűlési utasitásaiban van sze-
rencsénk háladatoskebellel üdvezlenünk is,köszönnünk is! 

Eddig Dobos' bírálata. Több helyeket kellett volna 
még kiigazitnom : de czélomhoz (a' protestánsoknál ho-
nos cselfogásokat, okoskodásokat és következtetéseket 
leleplezni,) hü kívántam maradni ; 's épen azért mel-
lőznöm kellett minden olly ,eruditus' dísquisitiót, ha 
mégis Dobosnak legtöbbnyire önkényes állításai érde-
mesek e' nevezetre, főképen azon tényéknél, mellyek 
az ügy' lényege felőli ítélet' hozását épen nem köny-
nyitik, sem az eddig hozottat meg nem változtathatják. 

Danielik János. 

A' lélek' halhatatlansága-
's a' pokolbeli büntetések' örökkévalóságáról. 

(Vége.) 
De még egy más körülmény is járul az előbbiekhez. 

A büuös tudnillik, kiesvén Isten' kegyelméből, a' sátán' ha-
talmába jut. Ki e' világ' fejedelmében, 's annak sugalla tai-
ban nem hisz, az természetesen, alaptalanoknak fogja sza-
vaimat tartani. De tegyük föl, hogy csakugyan igaz, a' ki-
nyilatkoztatás' egész történetén végigvonuló amaz állitás, 
egy hatalom' létezése felől, mellyet a' sátán az ember fö-
lött nyert , 's mellyet az föntartani és továbbterjeszteni 
törekszik: valljon eme' gonosz ellenség ki fogja-e jó szeré-
vel bocsátní az egyszer hatalmába kerített embert ? Nincs-
e ezer példa lelkekről, kik már-már megtértek, 's egyetlen 
közbe jött gondolat, bensőleg érzett gunymosoly, a' képze-
letben támadt élénk visszaemlékezés valamelly tapasztalt 
kéj- vagy sérelemre,'stb. rögtön az egész jó-szándékot meg-
semmisítette ? Valljon nem a' zsákmányát megtartani törekv 
sátán' erőködéseinek tulajdonitandó-e mindez ? IIa pedig az 
illy esetek olly állapotban is előjönnek, hol a' lélek még a' 
malaszt és ördög' befolyása között habozik, milly hatalmat 
fog az birni s gyakorolni azok fölött, kik már egészen el-
vetemültek ! A' gonosztevők felőli regének, kik magukat 
az ördögnek lekötelezték, 's aláírásuk' visszanyerését soha-
sem reményihetik, mély jelentősége van. 

Ilogy még más oldalról is megfoghatóvá váljék, mi-
szerint az elvetemült visszahozhatlanul megmarad az ő el-
vetemültségében, a mondottakhoz még a következőt csato-
lom figyelmeztetésül : mindenütt, hol valamelly szenvedély, 
mohó vágy, vadság 'stb. martalékot kap, vagy hol csak ön-
magán rágódik is, ebben bizonyos kéjt érez ; mert önma-
gának szolgál, és legsajátosb elemében mozog. Milly termé-
szetes tehát, hogy önmagát elhagyni nem akarja; hanem 
forrón ragaszkodik az iszonyú kéjhez, mellyet önmagának 
élvezésében érez ! Igy van ez az erkölcsileg elvetemültnél 
is. Gonoszsága második természetévé vált, 's az ezen ter-
mészetbeni élet, vagyis gonoszságának kielégítése, borzasz-
tó élvezetet szerez neki : miért hagyná tehát el a' termé-
szetévé vált természetlenséget ? Midőn irigységében önma-
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gát gyötri, állapotja kin ugyan, de e' kin szükség és élet-
elem rá nézve. Ó azt nem képes, de nem is akarja elhagy-
ni. lia a' bosszúállás' szenvedélyének engedte magát által, 
bárha nem képes is szenvedélyét kielégitni, de azért bosz-
szuvágya mégis legbensőbb élete, mellytől nem tud meg-
válni, a' nélkül, hogy némileg önmagáról, 's élete' legfőbb 
érdekéről le ne mondjon. IIa a' gyűlölet- és mások' fájdal-
main érzett örömnek 'stb. szolgál, 5 ezzel is némi kéjnek 
szolgál. Tehát szerencsétleneket látni, a' szerencsétlenek' 
számát szaporítani kész ugyan, hogy kéjgyönyörét élvezze 
's mindinkább kielégítse, de egyebet mit sem akar. Ha ezt 
elérte, elért mindent, a' mi után lelke sovárog. Ha fajta-
lan gondolatok- s vágyakban kéjeleg, akkor ezen gondola-
tok 's vágyak képezik életét, 's (undok) élvezetét; de épen 
azért, mivel ezek teszik éltét és élvezetét , azt gondolná, 
hogy éltét 's élvezetét veszt i , azokról lemondva. Miképen 
mondhatna pedig le magáról ? IIa Istennek Ítélete és elvi-
selhetlen kinok érték,'s ő e'kínokkal daczolva's káromolva 
szembe száll, akkor e' káromlásban lelkének fölbőszült vad-
ságát önti ki : de haragja, bó'szültsége, fogcsikorgatása nem 
egyéb, mint benső vadságának természetes kitörése. Ma-
kacssága által csak fékezhetlen kevélységének szolgál ; ne-
ki gyönyör orditni, de meg nem hajtatni, kint szenved-
ni , de nem engedni. Ekképen tehát a' legirtózatosb kinok 
közt is megmarad saját természete 's az ezt kielégítésnek 
borzasztó gyönyörérzete, ü nem akarja máskép. Igen, Is-
ten' ítélete nem eszközöl benne mást, mint lángoló gyű-
löletet Isten ellen; az Istent határtalan vakságában ugy 
tekintvén, mint hatalmas zsarnokát és elátkozandó kínzóját. 
Valljon fog-e valaha közelíteni ahhoz, a'kit gyűlöl és átkoz ? 

Ennélfogva habár némi bölcseség' színével bírna is a' 
bűnösök' egyetemes megtérése és átalános üdvezülés felőli 
beszéd ; de e' beszéddel a kinyilatkoztatás szintúgy, vala-
mint az emberi természet s a' tapasztalás, ellenkezik. Kü-
lönösen pedig,mit sem használ Istennek határtalan irgalmassá-
gára hivatkozni ; mert mit használhat maga az isteni irgal-
masság' határtalansága is, a' bűnösök' hajthatlan átalkodott-
ságának ellenében ? üe irtózatos könnyelműséget tanúsító, 
's fölöttébb súlyos felelősséget maga után vonó tett, alapta-
lan és üres beszédek által, a' lelkismeretet elaltatni, s ama' 
félelmet, melly örökre kezdete marad minden bölcseségnek, 
szemtelenül és vakmerőn megingatni. Óh egy végetlen ko-
molyság uralkodik a' mindenség fölött; 's az emberhez az il-
lik, hogy félelem- és rettegéssel munkálja üdvességét. 'S 
bár csak világosan megértetnék az is a'mondottakból, hogy 
az ember fokonkint ugyan, de bizonyosan és kétségtelenül 
a megátalkodottság- és rögzöttségbe esik végre, ha idején-
korán meg nem fordul 's poenitentiát nem tart. Még senki 
sem mondta maga felől előre: én el akarok veszni ; s még 
soha senki sem hitte, mielőtt elsülyedt, hogy el fog sülyedni. 
'S mégis megtörtént; mégis elsülyedt. Kezdetben állj el-
lent; ifjúságodban mentsd meg magadat! Óh, ha bizonyos 
fokig értél, többé nem fordulsz vissza. 

Még egy, elülemlitett ellenvetésre akarok felelni, ar-
ra tudnillik, hogy képes-e valljon az Isten a' bűnösnek min-

' den esetre véges tettét végtelenül büntetni ? Ilogy ugyan 
mit véthet a' szegény bűnös ember ollyast, mi illy örök 
büntetést érdemelne ? Válaszunk ez ; nem a' bűnös tettre, 
bármilly vérvörös volna is az, sulyosodik az örök elvette-
tés, hanein a' megátalkodásra (a' poenitentiátlanságra). A' 
bűnös tett magában véve mindig csak véges, de a' meg-
rögzöttség által végetlenné lesz. A' megrögzöttség tudnil-
lik a bűnös tettnek örökös folytatása. Mit a' bűnös egy 
szerencsétlen pillanatban, gonosz eltökélésének következ-
tében tett, abban megmarad, azzal összenő, sőt abban, 
épen azért, mivel vissza nem lép, előre megy, abban el-
vadul és szilajul, és pedig mindig jobban és jobban, mindig 
mélyebben és mélyebben. Tehát igaz ugyan, hogy az egyes 
tett véges; és mondhatni: valljon mit véthet az ember, ezen 
féreg, olly nagyot? De az egyes tett, megrögzöttség által, 
mint említők, végetlenné válik. S a' féreg-ember — a'bűn-
ben mindinkább megcsontosulván 's elvadulván, végre hal-
hatlan bűnmocsárrá lesz. S ez örökké tartó, megtérithet-
len bűnös szellem az, melly örök kárhozatot von magára. 

De valljon nem lett volna-e jobb, ha Isten ama'szel-
lemeket , kikről előrelátta, hogy mégtérithetlen bünszelle-
mekké fajulandnak, inkább nem is teremtette volna ; vagy 
legalább most, miután hivatásukat eltévesztették, meg-
semmisitné ? Hogyan egyezik meg örökké-tartó kinaik' lá-
tása , határtalan irgalmu szemével ? Válaszunk rá : ha az, 
mit eddig bebizonyítottunk, áll, akkor ez' igazságot olly 
kérdésekkel, mellyek' megfejtése sokkal mélyebbre vezet, 
mint mennyire az emberi szellem hatni képes, meg nem 
ingathatni. Mindazonáltal az emiitett kérdésekre is akarunk 
valamit felelni. IIa azt mondják, hogy Istennek azon szelle-
meket , kikről előrelátta, hogy a' bün' rabjai lesznek, nem 
is kellett volna teremtenie, ez szorosan véve annyit tesz, 
hogy Istennek a' szellemeket javaik' legfőbbike-, s leglé-
nyegesbikével, a' szabadsággal nem igazán, hanem csak 
látszólag, vagyis a jórai előrendelés, (praedestinatio) mel-
lett kellett volna fölruházni. Mert az csakugyan föltétlen 
előrendelés a' jóra, ha Isten' föltétlen előrelátásának ere-
jénél fogva, csalhatlanul jót kell mivelnünk. De mennyire alá-
sülyed akkor a' jó szellemek' érdeme ! Szabadságuk csak 
külszín; mert életök nem is folyhatott le különben, mint a' 
jónak gyakorlatában ; hisz' egyóbkint nem is teremtettek 
volna. Ha tovább azt mondják: bár semmisítené meg Isten, 
irgalmasságánál fogva, a' megtérithetlen gonoszokat, erre 
azt válaszoljuk : Isten magát a' világnak kinyilatkoztatta. 
Abban Istennek minden tökéletességei örök időkig nyilvá-
nulnak, 's ő e' nyilvánításokat nem vonja vissza. Miért 
szüntetné meg tehát egyedül örökké-tartó szentsége- 's 
igazságosságának nyilvánítását? "Ő ezt sem szünteti meg. 
Továbbá, ki tudhatja bizonyosan, hogy a' kárhozottak akar-
nak megsemmisíttetni, 's megsemmisittetésökért esedeznek? 
Átalában Isten már kezdetben elkülönzé a' setétséget, de 
nem semmisité meg. Valamint tehát a' látható világban a' 
setétség, világosság mellett áll, 's a' természeti világrend-
hez tartozik, szintúgy az ördögnek 's az ő követőinek is 
lehet helyök a' szellemi világrendben, ugy hogy e rend-
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ben ők is számba vétetnek. Isten nagy ; 's ha némelly 
szellemek tőle elpártolnak is, ezzel örök világterve nincs 
megzavarva. A' pokol is kénytelen, ámbátor szándéka, sőt 
akaratja ellen, e' tervre közremunkálni. — Azt kérded ta-
lán : mint szolgálhat a' pokol a' világosság' országának ? 
Én nem tudom ; de annyi első tekintetre világos, hogy 
például a' szentek' öntudatát 's önérzetét hatalmasan emeli 
's éleszti a' gonoszok' látása. Ezen ellentét nélkül csak fé-
lig éreznék ós tudnák a' szentek, hogy mik, és mijek van. 
Egészben véve, azt tartom, mindennek elégtétetett, ha az 
egész halálországban nincs szellem, a' ki e' szókkai léphet-
ne föl : én méltatlanul szenvedek, és sorsomnak nem magam 
vagyok oka. Befejezésül,azok' számára, kik minden ellenokok 
daczára is, szerencsétlenül bátrak, erőnek erejével megma-
radni abbeli hitökben, miszerint eljön az idő , midőn nem 
lesz többé pokol, még csak a'következő észrevételt csato-
lom ide. Tegyük föl, hogy a' gonoszok valaha megtérnek,'s 
büntetésük véget ér: valljon lenne-e mindezen szerencsét-
leneknek, bár legtávolabbról is, helyes fogalmuk a' pokolbeli 
kínokról, ha ezen kínoknál azok' végességét szemügyre 
vennék, 's magukat e' végességgsl vigasztalnák? Nem vál-
toznék-e akkor a' mindenesetre kimondhatlanul kínos po-
kolbeli állapot, könnyen tűrhető, ideiglenes büntetéssé ? Azt 
mondom : az ember nem képes az öröklétet fölfogni ! 'S ha 
a' kínos állapotot ,örök'-nek gondolja, mit jelent ez ! Milly 
szűk öröklét ez egy szük agyvelőben? Valóban, még akkor 
is, ha a' pokol csupán ideiglenes volna, 's az ember örök-
nek gondolná, még akkor sem gondolná bizonyosan távol-
ról is olly nagyok- és tartósaknak kinait, mint minők azok 
valóban lennének, még ha örök nem volna is. Mint lehet az 
egészségesnek fogalma arról, hogy milly hosszú a' súlyos 
betegnek csak egy óra is ? Mint lenne képes a' szenvedő, 
ki nyolez napig szenved, elgondolni a' kinok' összegét, mely-
lyet szenvednie kellene, ha állapotja nyolezvan vagy nyolcz-
száz évig tartana ? S ennélfogva hogyan képes a' bűnös 
a' büntetéseket, mellyeket még nem érez, 's mint képes az 
öröklétet, melly minden képzeletet végetlenül fölülhalad, 
elgondolni, megfontolni? Az ő elgondolása és megfontolása 
egészen homályos és tökéletlen. Sőt még arra sem képes, 
hogy csak nyolezvan, égető fájdalomban töltött évet is kép-
zeljen; ' shaa' pokol'örökké-tartandóságát forgatja eszében, 
valósággal még csak száz évig tartó, kinteljes emberélet' 
kínjait sem képzeli magának. S ámbátor az ember olly kor-
látolt eszű, s e fölött (főleg egészséges és boldog állapotjá-
ban) olly könnyelmű, vakmerő és daezos is, mégis még azon 
keveset is, mi őt a' pokolbeli állapot' érdemleges méltatá-
sára vezethetné , tudnillik az eltűrendő büntetésnek örök 
voltát is, távol akarják tartani szemeitől ! — A mint mondtuk • 
lia a bűnös a kárhozottak állapotját örökösnek képzeli is, még-
is még mindig sokkal kevesebbet képzel felőle, mint minő 
az valósággal lenne, bárha e' kínos állapot egykor véget érne 
is. Hagyjátok meg tehát neki a' pokolbeli kinok örökké-tar-
tandóságábani hitet, miután ez által úgyis csak az iránti 
hitét hagyjátok meg, a' mi valóban létezik, sőt a'mi tettleg 
sokkal több, mint mennyinek ő gondolja , 's gondolhatja. Ne 

vállaljátok el a' felelősséget, hogy egy illy következménydus 
kérdésben, a tévelyt, 's ezzel a könnyelműséget's a'bűnt is 
ápoltátok ! Az Urnák szavai ekkép hangzanak : el fognak men-
ni az örök tűzre; az ördögök az ördögökhez. Hagyjuk ingalatla-
nul az Urnák szavát, 's higyünk benne hiven és szent fé-
lelemmel ! — Igen,a'porból kiáltunk föl: borzasztó, örök, 
szent fölség vagy Te, égnek és földnek Ura Istene ! Orszá-
godban nincs bün. Ki van az onnan lökve, követőivel együtt. 
Le van a' mélységbe taszítva. Ki van rekesztve örökre. Te 
egyedül vagy az uralkodó ; igazságod és szereteted kizáró-
lag uralkodik az egész mindenségem Szent Isten, erős Isten, 
halhatatlan Isten ! Imádunk Téged ! 'S ne engedd, hogy ke-
gyelmedből kiessünk;'s ne engedd, hogy a'szivünkben rejlő 
's bennünket elnyeléssel fenyegető ördöginek hatalmába es-
sünk. Segits, és vedd föl lelkünket! Schreiber László. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
M agyar h 011. 

(Megyei közlés.) Pécsett, nov. elején. Egy protestáns né-
mettudós igy irt nemrégen: ,Die Feste Aller Heiligen und 
Aller Seelen in der kath. Kirche sind Feste, welchen die er-
habenste und allgemeinste religiöse Idee zum Grunde liegt.' 
Nmélt. püspökünk valamint máskor, ugy az idén is különös 
figyelmet fordított e' két napra. Halottak' es té jén , miután 
a' székes-egyházban az ,officium defunctorum'-ot elvégzé, 
hat órakor megjelent a' belvárosi plebánia-egyházban s he-
lyet foglalt a' fölállított ravatal mellett; és szent-beszéd és 
,Libera' után, intonálta a' ,Venite exultemus'-t; mit a'kar, 
és a' jelenvolt számos papság, szivrehatólag elénekelt. Ezek 
után németül imádkozta el a'halottakróli litániát, a' szokott 
imákkal ; végül trombita (Posaune) kísérettel, a ,Miserere' 
énekeltetett el a' karénekesek által. Ritka szem nem volt 
ez alkalommal nedves; és a'templomon kivül csaknem any-
nyi volt az ajtatosok száma, mint belül. Halottak' napján 
pedig tömérdek ember sereglett ki a' temetőbe ; mert ő ex-
cellentiája ott az uj, igen szép, góth stílben épült kápolná-
ban, megszentelte az alapkövet, és az első szent mise-ál-
dozatot mutatá be a' megholt hívekért, az élet és halál' 
urának. A' kápolna, mellyre ismét a' bőkezű püspök áldo-
zott legtöbbet, nein csak az igazán sírkertté alakítandó te-
metőnek, hanem az egész gyönyörű szép tájnak is díszévé 
válandik ; ha szép tornya jövő tavaszszal elkészül, és ,Sur-
sum corda'-t int majd a' mindenfelől jövő utasnak. Az ol-
tár e' kápolnában különösen szép lesz , ő excellentiájának 
eszméje szerint. Az oltár-asztal megett tudnillik fehér már-
vány-koporsó fölött angyal fog térdelni, egyik kezével a' 
koporsót igyekezvén fölnyitni, 's másikkal a' fönebb függő 
képre, a'föltámadó Jézusra (,resurrectio et vita') mutatván. 
A' góth portale fölött szinte angyal áll , trombitával; 's 
ugyanott e' szavak olvashatók: ,Surgite mortui, et venite 
ad judicium.' A' kápolna körül kert lesz ültetve,'s az egész 
temetőt sorfák szegik körül. Már az idén is, az ünnepély' 
alkalmával, számos sirkoszoru disz le t t . '—Uj kolostorunk' 
nagy része már fedél alatt v a n , 's az anyák alig várják 
már az apáczák' megérkeztét. — 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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A ' n e v e l é s t a n ' 

történeti vázlata a' keresztényeknél az ujabb időkig; 
's különösen Magyarhonunkban. ' ) 

A' keresztény katholica religio' föltüntével, vagyis 
Krisztus urunk' születése- 's üdvteljes tanításának a' 
világ' majd minden részeiben, apostolai és tanítványai 
által történt elterjedése- 's hirdetésével, valamint a' 
politicai, 's vallási tárgyakban lényeges változások tör-
téntek, miként azt az egyház' és világ' története elég-
gé tanúsítja : ugy a' nevelésnek is, akár elveit, akár 
elveinek alkalmazását tekintsük, tetemes változásokon 
kellett átmennie. Ugyanis az uj-szövetség' szent köny-
vei szerint, mellyekben (kivált sz. Pál' gyönyörű leve-
leiben, a'romaiak-, epheziek-, kolossziak- és Timothe-
ushoz,) nem különben, mint az ó-szövetség' irataiban, 
számtalan, habár csak töredékes, és távol sem rend-
szeres nevelési elvek és szabályok foglaltatnak ; mind-
nyájan ugyanazon egy származásúak lévén : idomitva 
's teremtve ugyanazon egy czélra, főleg az erényes 
életre kötelezve, 's az ez által egykor elnyerendő örök 
boldogságra meghív a (lásd, 's olvasd az apostolok' cse-
lekedeteit; Pálnak Timotheushoz irt levelét; és Máté' 
evangéliumát): szükségkép" meg kelle változniok a' ré-
gibb nevelés' elveinek, mellyek majd kizárólag a' testi 
kiképezésre vonatkozának. — Habár a' keresztény ka-
tholica tan szerint minden testi, lelki és szellemi tehet-

]) Mutatványul a' sajtó alatt lévő, 's illy czimü munkából: 
,Alapnézetek a' nevelés, és leendő nevelő-, 's tanító-
ról, különös tekintettel a' tan' történeti viszontagsá-
ga-, és literaturájára. Irta Beély Fidél sz. benedeki 
áIdőzár 'stb.' 

MÁSODIK FÉLÉV. 

ségeink Isten' ajándéka, mellyet föntartanunk, 's őriz-
nünk kell, 's egyet sem szabad közülök elhanyagol-
nunk ; mindazonáltal végrendeltetésünket, vagyis az eré-
nyes élet által elnyerendő örök boldogságunkat tekint-
ve, első és főhelyen áll a'vágytehetség' (akarat') czél-
szerű kiképezése : melly által önakaratunkat Isten' aka-
ratjának alája vetjük, 's abban teljesen megnyugszunk; 
csupán azt, 's azért cselekedve, mit, és mivel Isten 
ugy akarja , ugy parancsolja. — E' szerint a' keresz-
tény kath. hit', 's tan' terjedésével a' régi nevelési elv' 
helyébe, a' következő vallási elv állott : „miveld, és 
vezesd tanítványod' hajlamát, 's akaratját Isten' aka-
ratja szerint; azaz : idomítsd őt erkölcsös, és erényes 
emberré, hogy egykor boldog lehessen." — A' fölállí-
tott elv szerint csupán vallásosnak kellett lennie a' ne-
velésnek, s minden szabály csak az akarat' tökélyesi-
tésére, a' nevelés' közczéljára — »légy jámbor, eré-
nyes, erkölcsös, és istenfélő ember' ', — irányozhata ; 
's habár a' többi testi, 's lelki tehetségek végkép' el 
nem hanyagoltatának is: mindazonáltal csak annyira 
vétetének tekintetbe, s képeztetének ki mellékesen, a' 
mennyire a' főczélt, t. i. az akarat ' tökélyesülését, és 
szilárdítását hathatósan mozditák elő. — Innen köny-
nyen elgondoljuk, 's belátjuk, mi lehetett 's volt valóban 
irányuk a' nevelésben az első keresztény neveléstani-
tóknak. Bizonyára nem más, mint: hogy tanítványaik-
ból az akarat' czélszerű kiképezése, 's tökélyesitése ál-
tal erkölcsös embereket, és jólelkű polgárokat idomít-
sanak ; miért is a' test' ereit, 's a' lélek' többi tehet-
ségeit csak eszközök gyanánt tekinték, és kimivelé-
sökre, mellékesen csupán annyi gondot 's figyelmet for-
ditának, mennyit a' főczél' biztosabb eszközölhetése, 
's elérhetése követelt, igényelt. 

Időről-időre visgálódva a' nevelés, és neveléstan 
körül, tapasztaljuk : hogy a' nevelés' főelve folyton 
megtartaték a' keresztény nevelő-, 's tanítóktól; s ha-

lbár legkevesbbé sem kételkedünk arról, hogy a' ne-
43 
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velési főelv' alkalmazásában több rendű szabályokat 
használtak az első tanítók : mindazonáltal e' szabályok' 
rendszeresített tömegét hasztalan keressük a' keresz-
ténység' első századaiban ; minek okát tán annak is 
tulajdoníthatnék, hogy az akkori tanítók, nevelők, és 
keresztény elöljárók, megosztott törekvéseiket és gond-
jaikat oda is kiterjeszték, miszerint a' hivők' számát, 
és Krisztus' buzgó követőit napról-napra szaporítanák, 
és őket ugyanazon szent hit' tanában állhatatosakká, 
és szilárdakká tennék. Azért is, csak vallásiság, és er-
kölcsiség lehetvén igazi alapja a' czélszerü és sikertel-
jes nevelésnek, a' kereszténység' első nevelő-, 's tani-
tó-intézeteiben főhelyen állott mindenkor a' hit és er-
kölcstan, mellyekben a' tanítványok folyvást gyakorol-
tatának 's megerősittetének ; de azért nem mellőztet-
tek el végkép' más, részint az életben szükséges, ré-
szint az értelem' anyagi kimivelését illető tudományok 
is, például: a' nyelv-, mér-, szám-, csillagtan,'segyéb 
szelídebb tanulmányok. — E' mód, vagy ha ugy sza-
bad neveznünk, e' rendszer szerint neveltetének több 
századon át minden nemzeteknél, mellyekhez az evan-
gelíum' földerítő világossága elhatott, a' herczegi, fő-
nemes, sőt a' nőnembeli növendékek is. 

A' közép-századokban, mellyeket sokan a' setét-
ség, 's vadság' századainak, 's mint illyeneket szomorú 
emlékezetüeknek szeretnek nevezni, igaz, hogy átalá-
ban olly virágzásban, s fényponton nem álltak a' tu-
dományok 's művészetek, mint az előbbiekben ; sőt 
hogy több ága a' tudomány- és szép művészeteknek 
parlagon, s elhagyott állapotban tengett; ezt őszintén 
meg kell vallanunk, valamint azt is, hogy a' vándorló 
népek' vadsága és pusztító szelleme sok tudományos 
és művészeti kincset megsemmisített: de azért az em-
berek' kebeléből a' művészet utáni vágy és tudomány-
szomj végkép' ki nem aludhatott, s nem is aludt ki; s 
megemlítve itt csupán azt, miként Theodulf orleansi 
püspök Francziaországban, ki 8 2 1 - b e n halt meg, egész 
megyéjéban első állita föl népiskolákat; 's mellőzve 
számos fejedelmek, 's ezek közt N.-Károly' számtalan 
tudományos intézeteit, ki e' tekintetben egymaga töb-
bet tön sok más egykorú fejedelmeknél, és munkás 
szellemével századokat ölelt á t , 's kit e' miatt méltán 
a' német , és közép-európai miveltség' nagy alapitó-
jának, 's legbuzgóbb terjesztőjének n e v e z h e t ü n k , — 
alkalom sem hiányzott a' tudományok' megszerzésé-

2) Lásd Alzog, ,Kirchengeschichte.' 

re ; miután e' kor' századaira esnek számos egyete-
mek-, akadémiák- 's egyéb tudományos és művésze-
ti intézeteknek alapítás-évei, mellyekben magát kiki 
elegendőkép' kimivelheté. 'S ki tagadhatná azt, hogy 
a' papok, és szerzetesek' csendes magányai, mellyek-
ben a' vad vándor népek által üldözött tudományok, 
's művészetek biztos menedéket találának, szintannyi 
alkalmat nyujtának az ész, értelem' kimivelése-, s a' 
sziv és akarat' nemesítésére bárkinek is ? Ugy van ; e' 
nyugalmas hajlékokba menekült az üldözött tudomá-
nyok-, 's művészetekkel a' neveléstan is, mellyet az 
egyházi férfiak, a' körülmények-, és viszonyokhoz ké-
pest gyakoriénak ; 's minden, ki részesülni kivánt némi-
leg jótéteményeiből, ki a' megőrzött tudományok, 's 
művészetek' titkaiba avattatni akart : örömest fogadta-
ték be csendes lakjaikba, 's kevés háborgással tö-
kéletesitheté ott magát. Későbben alapíttattak világiak-, 
's egyháziaktól egyiránt, az ugy nevezett convictusok 
(nemes ifjak' nevelő-intézetei), mindenkor papok, vagy 
szerzetesek' fölügyelése alatt; mellyekben időről-időre 
növekedett a' tudományok' száma, mig nem ujabb kor-
ban majd minden miveltebb nemzetnél nagyobb tö-
kélyre emelkedének. 

Valamint a' kereszténység' első századaiban, ugy 
a' középkor' éveiben is, alig találunk némi nyomaira 
valamelly rendszeres, a' nevelés-, és tanításról irt mun-
kának : hanem ha némelly töredékekre, mellyeket azon-
ban fölhozni, 's megemlíteni szükségesnek nem vélünk; 
de nincs, és nem is lehet arról kétség, hogy habár 
rendszeres iskolai könyvek, nevelés-, és módszertanok 
nem léteztek is még akkor: mégis gyakorlatilag a ' n e -
veléstant mindenkor elsajátithatlan tulajdonául tekinté 
's tartá az egyház; valamint maiglan is a' keresztény 
szellemű nevelést olly sajátjának tekinti az egyház, 
hogy attól mig fónálland, — fön fog pedig Jézus' ígé-
rete szerint a' világ' végéig állani, — semmi áron meg 
nem válhat, és meg sem is fog valaha válni. Csak a' 
15-dik század' végével, 's a' 16-diknak elejével nyilt 
meg a' tágasabb mező, mind a' tudományok-, mind a' 
művészeteknek ; 's ekkor látunk tulajdonlag a' neve-
lésben is komolyabb, a' rendszerhez közelitőbb válto-
zásokat véghezvitetni ; annyiban t. i., a' mennyiben az 
eddig elszórt nevelési szabályokat jeles férfiak össze-
gyűjtők, és világ' elébe bocsáták. Itt különösen Yer-
gerius 3) ésVegius '4) munkáit felednünk nem szabad; 

s) De ingenuis moribus, ac liberalibus studiis. 
De liberorum educatione, et clan's eorum moribus. 
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de mindezekben is, valamint a' 17-dik század' elején, 
's középén kiadott munkákban, a' nevelés-, és taní-
tásról, sőt Desiderius Erasmus' tobbrendü értekezé-
seiben 5) és Comenius János' irataiban is,6-) a' tökéle-
tes rendszert hiában keressük. 

Az eddig fölhozottakból kiviláglik elegendőkép', 
hogy a' legrégibb időktől, vagyis az emberiség' ere-
detétől fogva, folyvást léteztek bizonyos elvek és sza-
bályok, mellyek szerint mind az ó-kor' nemzeteinél, 
mind a' kereszténység' népeinél, a' nevelés intéztetett. 
Ezen elvek, a' nemzetek-, viszonyok-, és körülmé-
nyekhez képest változtak; a' leglényegesebb elvbeli 
változás mindazonáltal a' keresztény kath. vallás' kez-
dete-, s terjedésével állott be ; 's noha majd minden 
nemzettől birunk nevelési töredékeket, 's a' 15-dik 
századtól fogva néhány, a' nevelés-, és különösen a' 
tanításról szóló értekezések, és önálló munkák sem 
hiányzanak: mind e' mellett a' nevelés, és tanítás' 
szabályai-, 's elveinek tökéletes rendszerét akármelly 
nemzetnél is hasztalan keressük a' 17-dik század-
nak vége előtt. — A' neveléstan körüli fáradozás-, 
és lankadhatlan kutatásnak jutalmát, 's dicsőségét az 
utolsó három század, u. m. a' 17-diknek vége, a' 
18-dik, 's a' jelen, mellyben élünk, tartá fön magának; 
a' midőn t. i. a' nevelés' és tanítás' szabályai s elvei 
szorgalmasan egybegyűjtettek, és részint az emberi 
természetnek fáradhatlan kutatása, 's kiismerése, ré-
szint a' lélektan' segélye által, nagyobb világosságra 
emeltetve, tökéletes rendszerbe öntettek. A' dicsőség, 
's a' fáradozásokat bőven jutalmazó borostyán legin-
kább az angol-, franczia-, és németeket illeti itt ; ez 
utóbbiakat kitünőleg: kik az angolok és francziák ál-
tal mutatott példát, 's ösvényt fölfogva 's követve, a' 
neveléstant annyira kimivelék, tökélyesiték, és majdnem 
kizárólag sajátjokká tevék ; hogy már-már e' tekintet-
ben azon fényponthoz közelitenek, mellyen tulhalad-
niok tán káros, és ártalmas is lehetne. Ugyanis az an-
gol, franczia, 's német nemzet' több jeles, és nagy tu-
dományu férfiai már annyiban is igen kitűnő hasznot 
árasztottak a' neveléstanra, a' mennyiben minden igye-
kezet-, 's lelkesedéssel ölelek át a' philosophiának, 
mellyhez a' neveléstan is tartozik, minden ágait; mert 
pártolva, buzgón mivelve/s tökélyesitve a'philosophiát, 
és ennek ágait, megveték sikeresen alapját a' nevelés-

5) De pueris statim liberaliter educandis. De ratione in" 
stituendi pueros. De civilitate morum, 'stb. 

6) Magna Didactica, és Schola materni gremii. 

tan' további kiképzésének is, és még csak azon pont 
vala hátra, hogy a' neveléstan' tárgyai czélszerüleg el-
választva más tudományok' tárgyaitól, összegyűjtesse-
nek, és tökéletes rendszerbe szedessenek. Ez óhajtva 
várt pont, 's időkor csakugyan szerencsésen beállott 
a' 17-dik század' végével; a' midőn a' nagyhírű an-
gol philosophus Locke jeles, és m i n de n tekintetben mél-
tányolható, *) Európának több miveltebb nemzetei ál-
tal lefordított munkáját a' nevelésről,7) 1 6 9 2 - b e n a' 
tudós világ' legnagyobb örömével, 's helybenhagyásá-
val közrebocsátá. Lockét követék a' francziák, és még 
buzgóbban a' németek ; kik valamint a' philosophiá-
ban, ugy a' neveléstanban is halhatatlan érdemeket 
szerzének, 's jelenleg olly ponton állanak, mellyre sok 
nemzet csak évtizedek, vagy századok után jutand el 
fáradságosan. De itt kezdődik egyszersmind a' neve-
léstan' literaturája, inellyről alább fogunk szólani. 
(Vége köv.) 

Sz. Norbert magdebnrgi érsek és fiai. 
A' tizenegyedik század' második felében, ( 1 0 8 0 . eszt.) 

főnemzetségből származott Norbert *) azok' sorába tarto-
zott, kik, fájdalommal kell emlitenem, a' papi méltóságokat 
az aristokratia' puha bölcsőjének tekintek; mellyben a' test 
szerint gondolkozó ember, a' szenvedélyek' külön nemei 
közt, erkölcsi szunnyadásba hagyta magát ringattatni. — 
Norbert, a' százados nevelés' hullámai között fülserdült i f -
jú, IV. Henriknek, a'császárnak rokona, a' nélkül, hogy szi-
vét az isteni hivatásnak tüzétől hevülni érezné, az egyházi 
pályára lépett. Feledve, hogy azon, mint az önmegadás, tö-
kéletesedés és ártatlanság' utján, egyedül csak a' Szentlé-
lektől vezéreltetve szabad az egyházi-rend' fölvételéhez já-
rulni : kellő kiképzés és előkészület nélkül szentelteté föl 

*) Ha a' minden tekintetbeni méltányoltatás azon érte-
lemben vétetik, mintha Locke' m i n d e n nevelési elvei 
helyeselhetők volnának, ugy az ellen tiltakoznunk 
keilend; mivel a' gyermekekben, ösztönnyujtás végett, 
igen is korán és nagy mértékben fölébresztett dics-
vágy, gőg és vetélkedési hiúság, a' nyilvános isko-
láztatás jótékony befolyásának félreismerése,'s a' ma-
gánnevelők általi képeztetésnek túlbecsülése, a' ne-
velési jó rendszer' olly eszményének fölállítása, melly-
nek valósítása csak egyes dúsgazdag családok' kebe-
lében lehetséges; az alázatosság-, hitbuzgóság- és más 
keresztényi erényeknek, a' hitbeli közönyösségre ala-
pított rendszerből kifelejtése, — mind olly hiányok, 
mellyeket Raumer és mások nem igazságtalanul vet-
nek Locke'szemére. Szerk. 

7) Thoughts on — Education. London, 1 6 9 2 . 
') Atyja Herbert, gennepi gróf, az akkori császár' rokona 

volt ; anyja pedig a' lotharingiai házból származott. 
4 3 * 
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magát subdiaconusnak. Főe lve , melly ez időszakban min-
dennemű tetteit kártékonyán átlengé, gazdagságrai törek-
vés vala. Innen volt, hogy a' kölni s több székes-káptala-
nokban kanonokságot, és más nagyobbszerü javadalmakat 
birt az egyházban, mellynek legkevesebb szolgálatot is ten-
ni vonakodott. A' szerény egyházi élettől mintegy vissza-
borzadott rokonát V. Henrik udvarába vevé föl, 's az akkori 
bonyolodott egyházi ügyek' elintézésében, mint tanácsadót 
használá. De valljon mennyire volt képes megfelelni e' fon-
tos hivatásnak a z , kire sz. Pálnak (Ephes. 4 , 1 7 — 1 9 . ) 
szavai méltán valának alkalmazhatók: „Ambulant in va-
nitate sensus sui. Tenebris obscuratum habentes intelle-
ctum, alienati a vita Dei per ignorantiam, quae est in illis, 
propter coecitatem cordis eorum." A' bojtorján fügét nem 
hozhatott ; 's az éretlen tanácsadásnak gyümölcsei is kese-
rűek valának. Henrik ugyanis Norbertnek társaságában Ro-
mába utazott, a' fölmerült egyházi villongásokat 11. Pascal 
pápával kiegyenlítendő. Az erős lelkű pápa tárogatóként 
emelé föl hatalmas szózatát a' császár' helytelen eljárása 
ellen ; ki Krisztus' jegyesét, az egyházat, ékeitől megfosz-
tani, jogaiban csonkítani merészkedett. Miért is a' haragra 
lobbant fejedelem a' bibornokokat, a' pápa' hűséges tanács-
nokait szertezaklatta ; az egyház' tiszteletteljes fejét rab-
lánczra füzette. A Jézusnak e : földöni helytartóján ejtett 
illy méltatlanságot maga a' könnyelmű ifjú Norbert is meg-
sokalván, a' fogságban lévő szent atyához sietett ; 's lábaihoz 
borulva, kért tőle, maga és a' császár' nevében bocsánatot. 
Minél készebbnek mutatkozott a' pápa a' személyén ejtett 
bántalmakért szívből megbocsátani, annál szilárdabbul ra-
gaszkodott előbbi nyilatkozatához; miszerint a' Jézus' drá-
ga vérén szerzett egyházat szolgailag elárulni soha, hanem, 
mint annak a' Szentlélektől rendelt őre és kormányzója, 
minden jogaiban védelmezni, isteni tanitmányainak épség-
beni tartásaért, ha szükséges, vérét és életét is kész fölál-
dozni. A' pápa' szilárd viselete megtörte végre a' császár' 
indulat-viharait ; s ez hajlandónak mutatkozott az egyház' 
részéről nyújtott olajágat elfogadni. A' szerződés' főbb pont-
jai valának : a császár az egyháznak, simonia ellen hozott 
törvényeit teljes épségben tartandja ; a' püspökök- és apá-
toknak egyházi pálczával 's gyürüveli beavattatásáról le-
mond. A' helyreállottnak vélt béke' malasztjai közt Henrik 
Romából visszatérvén, Norbertet, tanúsított fáradozásaiért, 
a' cambraii püspökséggel kivánta megjutalmazni. Mit ő, va-
lamint a' nagyobb egyházi-rendek' fölvételét is, mint kicsa-
pongó életének ugyanannyi akadályait, szivesen elmellőzte. 
Deli termete, kellemes arczvonásai, sajátságos nyájassága, 
ékes előadása és külső műveltsége által mindenki előtt ked-
vessé tudván magát tenni; 's a' töméntelen gazdagság közt 
mellyel birt, egészen megfeledkezvén az Úrról : egyedül a' 
világ volt az, mellynek élni és tetszeni kivánt... 

De csudálatosak az isteni gondviselés' utjai ! A z , ki 
Saulust mennyei erejével olly hirtelen megtérité,'s legbuz-
góbb apostollá magasztalá, szinte Norbertet is, a' fönhéja-
zót alázatossá, a' vétekbe merültet bűnbánóvá , a' világ 
hiu fiát szive szerinti, szelid egyházi férfiúvá, az eddigi 

botránykövet az erény' választott edényévé , olly hirtelen 
és csudálatosan változtatta, hogy ezek' látására mindenki 
álmélkodva kiáltana föl : ,Haec mutatio dexterae excelsi.' 
A' Jézust követni szándékozó evangeliumi i fjú, ki a' jó 
Mester által elősorolt erkölcsi törvények' hallatára, öröm-
könyek közt rebegé: „mindezeket megtartottam ifjúsá-
gomtól fogva", az Üdvezitőnek azon szavaira : „Ha tökéle-
tes akarsz lenni, mennj, add el , a' mid vagyon, és oszszd 
ki a' szegények közt ; és kincsed lesz mennyben ,"— megszo-
morodva távozék el ; „mert sok jószága vala. " (Mát. 1 9 , 
1 8 — 2 3 . ) E' csábszerektől kell vala tehát menekülnie Nor-
bertnek, mellyek őt Jézus' követésétől e lvonván, a' világ 
rabbilincsei közt könnyen visszatarthatták. Mit belátván, az 
udvari élet' kényelmeiről 's az eddig érdemetlenül birt egy-
házi javadalmakról önkényt és nagy lélekkel lemondva, 
minden kincseit a' szegényeknek osztá ki ; 's magát egé-
szen a' sz. Prosper által ajánlott, maradandó kincsek' 
gyűjtésére szentelte. „A mi gazdagságaink", mond a' sz. 
atya, „ legyenek: a' t isztaság, ártatlanság, ajtatosság, 
alázatosság, szelídség és engedelmesség. Ezeket keres-
sük, a' mik minket ékesíthetnek, sőt a' gonosztól is 
megvédhetnek." Norbert legegyszerűbb ruhába öltözköd-
vén, a Köln melletti szerzetesek' magányába vonult, hol 
két egész évet, fiatal korának bűnein bánkódó, ajtatos fo-
hászkodások közt töltött ; kettőztetett igyekezettel töreked-
vén ezalatt az egyházi pályán megkívántató tökélyeket magá-
nak megszerezni, hogy az Úrral kibékülvén, az evangelíum' 
hirdetésére teljes erővel és kellő sikerrel léphessen föl. 
Ilarminczhárom éves korában pappá szenteltetvén, Jézus 
szent hitének, 's az erkölcsi tökélyeknek hü követője- 's 
buzgó terjesztőjévé lön. Sz. Bernárd tanúsítása szerint e' 
korban sokak' szivében megfogyatkozott az erényesség. 
„Serpit hodie putrida labes per omne corpus Ecclesiae, et 
quo latius, eo desperatius, quo inimicus est interius. Nam 
si insurgeret apertus haereticus, mitteretur foras; sí vio-
lentus, absconderet se ab eo. Nunc vero quem eiiciet, aut 
quo abscondet se ? Omnes necessarii, et omnes adversarii." 
(Serm. 3 3 . in Gant.) Norbert szivén hordozván az Üdve-
zitőnek Péterre vonatkozó szavait: „És te, minekutána 
megtérendesz, erősítsd meg atyádfiait;" (Luk. 2 2 , 3 2 . ) 
minden szelídséggel és bölcseséggel inté, 's dorgálá az el-
tévedteket : hogy őket Krisztusnak megnyerhesse. De épen 
az ,omnes necessarii, et omnes adversarii,' a' romlásnak 
indult föld-sava, gördite kitűzött ezé Íjainak eszközlésében 
legtöbb akadályt elébe. Őt, mint ki tévtanokat hirdetne, a' 
papságot a' nép előtt gyanússá tenni törekednék, s mint 
legalábbvaló képmutató, undok bűneivel az ártatlanság' pa-
lástja alatt lappangna ; ki különben is a' köz-hittanitónak 
hivatalát csak bitorolná : a' szent szék' követe, s később 
maga a' pápa Gelasius előtt is bevádolták. A'pápa Norber-
tet nem csak ártatlannak, hanem egyszersmind olly teljes 
értelmű férfivá erősödöttnek találá, ki fölvévén az Istennek 
egész fegyveri készületét, a' jámborságnak mellvasába öl-
tözvén, és sarut vonván lábaira, a' békeség' evangéliumának 
hirdetésére ; mindenek fölött fölvévén a' hitnek paizsát, az 
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Udvességnek sisakját és a' léleknek kardját, melly az Isten' 
igéje: (Ephes. 6 , 1 1 — 1 8 . ) legjótékonyabb hatással ké-
pes működni az Ur'szőllőjében. Ugyanazért fölhatalmazá őt, 
bárhol is hirdetni az evangéliumot minden teremtménynek. 
A sz. férfiú mélyen érezé, miszerint szent hitvallásunk' 
terjesztése, teljes sikerrel, csak buzgó evangeliumi munka-
társak segédkezeivel eszközölhető : ugyanazért sz. Bernárd-
nak, a' szerzetes rendek hatalmas reformátorának példája 
után indulva, a szabályos kanonokok' intézetét, rendelte-
tésének eredetiségére visszavezetni, 's magasztos czéljainak 
kivitelét velők és általuk elősegitni, teendőinek legfőbbikéül 
tiizé ki. Calixt pápa' meghagyásából a' sz. Mártonról czim-
zett laoni szabályos kanonokok' intézetében kísérté meg 
a' száműzött egyházi fegyelmet helyreállitni, a' meghanyat-
lott erkölcsöket neinesitni. De miután igyekezetének min-
den sikere, megtört társainak kősziviiségén, Bertalan la-
oni püspök' kérelmére, hogy megyéjéből el ne távozzék, 
,Praemonstratum' nevű elhagyatott helyre vonult: apostoli 
működéseiben tapasztalt nehézségek közt, aranyszájú sz. 
János' tanácsa szerint, az imádságban keresendő segítséget 
és vigasztalást. „Ego autem ad inexpugnabilem murum con-
fugio, ad tutam anchoram, ad portum fluctuum expertem, 
ad preces inquam, per quas omnia difficilia levia et facilia 
mihi fiunt." (ilom. 2 9 . in Gen.) Itt alapitá a' praemon-
strati (vagy francziásan, premontrei) szabályos kanonokokat; 
kiket sz. Ágostonnak kissé módositott szabálya mellett, a' 
szerzetes fogadások' édes lánczaival közelebbről fűzött Is-
tenhez. Alázatosságot, nem pedig elvetemülést, valódi aj-
tatosságot, nem vakbuzgóságot, tiszta szivbőli szent életet, 
a' tettetéstől egészen mentet, munkásságot és szorgalmat 
igényelt ő Krisztusban nemzett fiaitól. Jézusnak szellemét 
rendének élet-ereibe szivárogtatván, a' főczél, mellyet elér-
ni kivánt, ez vala : szeme' fénye gyanánt tekintett társai 
által a' katholicismus' érdekeit teljes erővel előmozditni ; a 
népnek erkölcsi életére a' lehetőségig hatni. Ez vala oka, 
hogy társulatában a' szemléleti élet (vita contemplativa) 
csak az evangelium' hirdetőinek kiképzése, s az Ur' szől-
lőjében megtikkadt munkatársak'lelki és testi erejének hely-
re állítása végett, állapíttatott meg. A' szent magányból 
csoportonkint vezeté ki Norbert saját növeltjeit ; kikkel egy 
tartományból a másikba költözvén, nagy előmenetellel hir-
dették mindenütt az üdvezitő religionak igazságait.2) Fá-
radozásaik jutalma, a' népnek, irányukban tanúsított, 's 
leggyöngédebb bizodalommal párosult ragaszkodása volt. 
Midőn valahol ellenviszonyok, vagy botrányok merűlének 
föl, Norberthez vagy társaihoz, mint a' béke' angyalaihoz 
folyamodának. Igy hivatékmeg Norbert Antwerp' városába; 
hol Tankelinnek, a' hitet ugy, mint az erkölcsöket fony-
nyasztó tévtanait megczáfolván, az elcsábított népet a' ka-
tholica egyháznak, melly az igazság' oszlopa 's erőssége, 
visszanyerte. Kiknek kérésére társait, a híveknek lelki vi-
gasztalást nyujtandókat, a sz. Mihályról czimzett szentegy-
házba iktatta. Tankelinnek eretneki hibái között főbb vala, 

2) L. Cherrier, ,Köz-egyháztörténet.' 281. 1. 

hogy Krisztus'szent teste nincs jelen az Oltári-szentségben. 
E' tévtan' gyökeres kiirtása végett Norbert, ellenszerül, az 
Oltári-szentségbeni gyakori részesülést, 's annak nyilvános 
imádását a' h vek között u g y , va'amint társulatában, meg 
állapitá. Innen veszi eredetét azon dicséretes, és maiglan 
is gyakorlatban lévő szent szokás, miszerint a' premontrei 
kanonokok' prépostsági egyházaiban, az Oltári-szentség, ün-
nep- és vasárnapokon, délesti isteni-tisztelet' alkalmával, 
imádás végett kitétetik. Norbertet, mint a' keresztény ka-
tholica hit ezen sarkalatos hitágazatának, az eretneki ár-
mánykodások ellen buzgó védőjét, a' hálás utókor az imá-
dandó Oltári-szentséggel festi 's jelképezi. 

A' II. llonorius pápa által megerősített3) rend rövid 
idő alatt elterjedett; ugy hogy egy század' leforgása alatt 
majd két ezer prépostsággal, ezen fölül tizenhat püspök-
séggel diszlenék a' premontrei társulat. Magyarhonban II. 
István' uralkodása alatt, maga Norbert Praemonstratumból 
küldött társakat a' nagyvárad-hegyfoki, sz. István első vér-
tanúról czimzett prépostságba. Melly, mint eredete- és ala-
pítására nézve az egész magyar hazában legelső, az 1 7 1 5 -
diki, 7 3 . t.-czikk' erejénél fogva, a' nmélt. főrendek' táblá-
jánál szék- és szavazati jogot nyert. „Ex quo sacer ordo 
Canonicorum Regularium Praemonstratensium, olim in hocce 
Begno apostolico gloriosissimis et victricibus Caesareo-Re-
giis armis e faucibus Turcarum erepto florentissimus, iure 
postliminii novellas plantationes, in eximium Regni et sui 
ordinis incrementum denuo radicare coepisset ; hinc vene-
rabili Vincentio Wallner, moderno Abbati Lucensi et Prae-
posito S. Stephani de Promontorio Magno-Varadinensi, qua 
per Regnum Hungáriáé perpetuo sui Ordinis Vicario Ge-
nerali, .... eiusdemque legitimis in officio Yicarii Generalis, et 
simul dictae Praepositurae successoribus, inter Dominos 
Praelatos, Barones et Magnates, sessio cum voto indulta est 
et admissa." Dicső emlékezetű I. Ferencz apostoli király 
által ezen prépostság a'jászói anyaegyházhoz csatoltatván, 
jogainak gyakorlatában jelenleg a' méltóságos jászói prae-
latus ur van. (Dipl. Rest. 1 8 0 2 . ) 

Azon alkalommal, midőn Lothár a' pápa követeivel, 's Né-
methon'nagyaival Speierben a' magdeburgi érseki szék' betöl-
tése fölött tanácskoztak, Norbert véletlenül ezen városba ér-
kezett, apostoli működéseit eszközlendő. A' tanácskodók, kik 
Norbertet most először, és pedig a' szószékről, mint páratlan 
buzgóságu hittanitót, kezdék ismerni, ki nem a' világi bölcse-
ség' hizelgő szavaival, hanem benső meggyőződésre alapított 
szelid vallási oktatással igyekezett a' hit és erkölcsiség'életfá-
ján buján sarjadozó fattyu-növényeket lemetszeni, egy szív-
vel 's lélekkel érseknek kikiáltják. E' kitüntetést ő eleinte 

3) ,llonorius Episcopus Servus Servorum Dei, Dilectis Filiis, 
Norberto Fratri in Christo et Canonicis Praemonstraten-
sis Ecclesiae S. Mariae, eorumque successoribus, Regulä-
rem vitám professis.... Quia vos religiose vivere et canoni-
cam vitám secundum B. Augustini Institutionen! ducere, 
inspirante Divina Gratia decrevistis, Propositum vestrum 
Sedis Apostolicae authoritate confirmamus, etc. Datum 13. 
Kai, Mart. 1126.' 
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szerénykedett ugyan elfogadni : de a' választók' azon eró's 
nyilatkozatára, miszerint ó' az Ur'parancsa szerint köteles, 
bölcseségének és erényességének szeretet elevenítette fé-
nyével azon pontról világítani, mellyró'l ó't mindenki szemlél 
h e s s e , ki az Ur házában van : a' közbizodaloinmal pá-
rosult kívánatnak engedett. Az annyi gonddal ápolt fiatal 
rend' kormányát a' szelid lelkű Hugóra bízván, kedves fiai-
nak, szeretete' zálogául, egy rövid szerkezetű , de fontos , 
atyai intésekkel teljes levelet hagyott ; mellyben ó'ket, mind-
azoknak, miket tó'Ie hallottak és tanultak, pontos megtartá-
sára, 's egyedül a'mennyeiek'keresésére buzdította. , ,Utsub 
specie columbinae simplicitatis etlactis innocentiae exterius 
nitide amicti, figite corda vestra ad Superiorum regna, ubi 
vera sunt gaudia." (Folyt, köv.) Kovách Márk Antal, 

a' nagyváradi kir. akadémiában ny. r. tan. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
(Jótékonyság.) Honegyházunk' fó'pásztora elköltözvén 

szerette híveinek köréből, semmit sem hagyott maga után, 
mint az áldásos tetteiből naponkint mindinkább felzöldülő 
emlékezetet. Egy szende bimbót ez' emlékezet-füzérből 
nyújtunk ezennel mi is a' történetnek, melly a' nagy fér-
fiút már vésője alá vette, az éleliró' rajzához egy szerény 
fényvonásul szolgálandót. Folyó évi junius'elején a'pusztító 
tüz-elem meglátogatá Horvát-Gurabot, Poson megye' egyik 
helységét is ; és pár óra alatt a legszorgalmasb lakosság' 
majdnem minden vagyonát, egy-két házat kivéve, porrá 's 
hamuvá égette. A' szerencsétlenség' hírére a' bold. e. her-
czeg-primás azonnal 3 0 0 v. forintot küldött az ínséggel 
küzdőknek, a' helybeli t. plébános ur által a' szükség' 
arányához képest fölosztandót. A' váratlan kegyesség' ma-
lasztjában részesültek szent tisztöknek tartják, szívok' for-
ró érzelmeit, miután a'magas boldogultnak szine előttfiui-
lag hálálkodtak, a' nyilvánosság' utján is kifejezni: a' Ko-
p á c s y nevet egyébiránt é d e s visszaemlékezéssel és hő 
kegyelettel mindenkorra keblök' belsejébe zárván. — — -

(Megyei közlés.) Pécsett, november' elején. Egy német 
egyházi lap a Werra' mellékéről nem rég ezeket irá: , ,Az 
egyház a' testi szükségekben is a' szomorúak' vigasztalója, 
a' szegények' édes anyja, 's a' szűkölködők' menedéke lé-
vén, szállást adván az idegeneknek, ápolván a' betegeket, 
látogatván és vigasztalván a' rabokat, ruházván a' mezte-
leneket, ételt és italt szolgáltatván az éhezők- és szomju-
hozóknak . a köz-inség eme napjaiban mély fájdalmat érez 
anya' szivében, hogy nem seg thet, nem gyámolithat ugy, mint 
hajdan, midőn még gazdag volt és tekintettel biró, Német-
országban. Tudom én, okiratok és saját tapasztalásom után, 
mit és mennyit tettek a' szegényeknek a' mainzi választó-
fejedelem 's az előttem ismeretes eichsfeldi kolostorok az 
inség és drágaság' ollyatén napjaiban, minőket jelenleg é-
lünk. A' választófejedelem, mihelyt a' hiány érezhetőbb 
lett, megnyittató takarék-magtárait Ileiligenstadt-, Worbis-, 
Dingelstedt- és DuderstadtLan; és a^piaczinál alantibb áron, 

majd kész pénzen, majd kölcsön adta gabonáját a' földmi-
veló'knek, a' szegényeknek pedig ingyen. A magtárak' ki-
ürülte után a' kolostorokra került a' sor, a' szokottnál na-
gyobb számú szegények' é le lmezését illetőleg. Minden ko-
lostornak naponkint voltak bizonyos számú szegény ven-
dégei. Zelle kolostorban a' sz.-benedeki apáczák naponkint 
3 0 0 - a t élelmeztek ; Anrodeban a' sz. bernátiak 4 0 0 - a t , 
szintannyit a' beuerniek; és a' teustungenburgiak naponkint 
6 0 0 - a t ; a' férfizárdák Breitenstein- és Gerodeban, sőt még 
a' szegény worbisi ferencziek is, naponkint 4 0 0 — 5 0 0 - a t . 
És igy e' kevés kolostorban napról-napra, körülbelül 3 0 0 0 
szegény ember (kath., protestáns és zsidó), húshagyótól kezd-
ve, egész aratásig, egy-egy adag jól főzött ételt, egy negyed 
kenyeret, és egy-egy ital sert kapott ; 's minderről nem 
volt sok szó a' hírlapokban, sem türelemmeli dicsekvés, ha-
hogy protestánsok és zsidók kath. papok' asztalánál laktak 
jól. Most, fájdalom, maga is s zegény a' német egyház ; és 
mit Isten' dicsőségére 's a szegények' számára századok 
óta szerzett és megtakarított, azt tőle a' reformatioba be-
leszeretett világ elvette." — Igy a német lap. (Katholik.) 
És e' kevés sorból mi magyarok is sokat tanulhatunk. Ná-
lunk is legtöbb jót a' szegények- és szükölködó'kkel min-
denkor az egyház tett. Csak keveset akarok említeni. II. 
Gejza király' idejében inség uralkodott Europaszerte ; de 
honunkban nem volt az annyira sújtó, mint másutt: mivel 
az esztergomi érsek tömérdek gabonát osztogatott el a1 

szűkölködők közt. A'Poroszlók' nemzetségéből eredt Miklós 
pécsi püspök, 1 3 4 6 — 1 3 6 0 - i g , e g é s z e n a'szegényeknek élt. 
Kolostorainkban pedig hány szegény nyert táplálékot, hány 
szegény tanuló ifjú segedelmet ? Fessier, ,Bückblicke'-iben 
szép tanúságot tesz róla. Fuxhoffer' ,Monasteriologia'-jában 
ezeket olvashatni többek közt a' pannonhegyi kolostorról: 
„Hospitum praeterea (ante abolitionem) pauperumve, se-
cundum praeceptum regulae non modica cura fuit. Ilii si-
cut nunquam monasterio defuerunt, ita industrie ac libe-
raliter accomodati fuere. Testes appello, qui unquam ex-
perti sunt. Pauperibus, quorum quotidie intégra centuria 
pro stipe adcurrit, 2 4 quotidie seorsim duo pulmentaria 
coquebantur, addito diurno vini sextario et e pecunia cru-
cigero. llonoratiores pauperes longe plures pro qualitate 
status sui praeteriti maioribus impendiis annue alebantur. 
Denique colonorum robotantium ea apud nos fuit conside-
ratio, ut, dum dominali laboré occuparentur, diurnus panis 
et vini potus eis tribueretur. Me potissimum authore fru-
mentarius domesticus panes, qui uno anno coquebantur, 
adnotavit, ac ducto calculo conventualis ad 2 8 , 0 0 0 et ali-
quot centenos, domesticus vero, seu familiae ad 4 0 , 0 0 0 
libonum ascendit." Mit tett és tesz jelenleg, már harmadik 
évben, a' magyar kath. papság a' szűkölködők' ügyében, ki-
ki tudja. Jelen soraimban csak azt akarom említeni, hogy 
nmélt. S c i t o v s z k y János, ki figyelmét mindenre kiterjesz-
ti, már tavai, a' megyebeli plébánosokat körlevél által szó-
litá föl, miszerint gabonábani járandóságuk beszedésének 
alkalmával, különös tekintettel legyenek az uralkodó köz-
szükségre ; és ők főpásztoruk' atyai szózatának és fényes pél-
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daadásának örömest engedtek mindenütt, már csak az áital is, 
hogy csaknem mindenütt megváltani engedték pénzzel az 
úgynevezett ,lélekbuzát\ és pedig igen olcsón ; azonfölül 
csaknem mindenik egyedül híveinek adta el, és pedig c o n -
t ó r a , a' maga termesztményeit: mit maga a' nép is leg-
több helyen hálásan elismer. — Azon fölszólalására pedig 
egy honi magyar hírlapnak, hogy Anglia és Némethon'pél-
dájára nálunk is illó' vo lna , hálaadó istentiszteletet tartani 
a' jelen évi istenáldásért, legyen elég azt említenünk, hogy 
az megyénkben minden egyházban, pünkösd-utáni 1 9 - és 
20-dik vasárnapon, ünnepélyesen, kitett szentség eló'tt meg-
tartatott. Fó'pásztorunk azt elrendezvén, többi között igy irt: 
„Quia autem gratitudinem nostram erga Deum per id vel 
maxime testaturi sumus , sí donis per Eundem dementer 
concessis, providum fecerimus usum, praeprimis sub ser-
mone sacro fideles reflectendi erunt, ut terrae productis 
cum parsimonia, ad penuriam evitandam peropportuna utan-
tur, haec inconsiderate praemature non distrahant, eo mi-
nus in coquendos liquores incensivos , alioquin valetudini 
noxios, expendant; necessitates domesticas contrahant, 
inania baptismalia, nuptialia, funebralia etc. convivia inter-
mittant, Porro moneantur, ui in quantum faventiora nefors 
adiuncta admittunt, miseris subsidium largiantur, quia se-
cundum effatum Salvatoris id, quod u n i e minimis facimus, 
Ei praestamus.—Concédât Dominus, et precibus his exei-
tetur in animis nostris odium peccati, amor virtutis chri-
stianae, et spiritus perfectae in divinam voluntatem resi-
gnationis, quae deposcit, ut in prosperis aeque ac adversis 
illuc dirigamus nostra corda, ubi vera sunt gaudia. 

Tu vero hue cust03 angele pervigil advola, 
Avertens patria de tibi crédita 
Famem et locustas, tum requiescere 
Quidquid non sinit incolas. 

Qinque-Ecclesiis, festő SS. Angelorum custodum. Joannes 
Eppus. m. p." — Mielőtt jó fó'pásztorunk Posonba indult, 
körlevél által meghagyta összes papságának, hogy min-
den szent misében ,de Spiritu S.' vétessék a' collecta: 
hogy föns. I s t v á n főherczeg választassák nádorrá ; a' 
megválasztás után pedig minden templomban ,Te Deum' 
énekeltessék; egyébiránt pedig, hogy az országgyűlés csen-
desen, és a' hazának valódi javára folyjon le, szinte különös 
imákat rendelt a 'gondos é s honszerető püspök. — 

(Egyházi élet.) l losnyó, nov. 6 . Hogy az egyháziak' 
szellemi műveltsége és feddhetlen élete varázs-erővel bir 
az eláradt erkölcstelenség' kiirtására, a' hivataluk igényel-
te tekintély' kivivására, s a' fonák elvüek megszégyeníté-
sére, tagadhatlan. Ez pedig leginkább eszközölhető a' ma-
gukat egyházi pályára szentelt ifjak' czélszerü, korunk' igé-
nyeihez alkalmazott nevelése által. Ugyanazért mi sem 
igényli az egyházi elöljáróság' figyelmét annyira, mint a' 
növendékek' erkölcsi és szellemi kiképeztetése; hogy tud-
nillik a' próba-évek' ideje alatt, az isteni félelmet, 's alapos 
tudományosságot, mint az egyházi szellemnek főtényezőit, 
magukévá tegyék. Ez elvből kiindulva, intézetünk' lelkes 
igazgatója, főtiszt. H o l l ó k Imre kanonok ur, a kormánya 
alá hizott növendékek' kiképeztetését szivén hordozva, fá-1 

radhatlan azon eszközök' megválogatásában és czélszerü 
alkalmazásában, mellyek által a' tudomány és erény'szere-
tete gyenge keblökbe oltassák. Állításomat igazolják a' 
következő tények. E' hónap 5-dikén, a fönnevezett igaz-
gató ur, a' többi elöljárók' kíséretében, az egybegyűlt nö-
vendék-papság teremébe lépvén, egyházias ihletű beszédé -
ben nyilvánitá örömét a mult szünnapok' lefolyta alatt ta-
núsított jámbor viselete fölött, mellyről az illető lelkészek' 
bizonyítványai tanúskodtak; atyailag intvén, hogy s z e m e 
eló'tt tartva magasztos hivatását, egyházunk' díszére, 's elöl-
járóinak ürömére, az elkezdett ösvényen haladni iparkod-
j é k . — Minthogy pedig a' tisztelt igazgató ur, átlátva szük-
ségét annak, hogy a' növendékek a' szent atyák munkái-
val, mellyekben egyházunk'kincsei lerakvák, már zsenge ko-
rukban megismerkedjenek, hogy azok szellemét, s fontosságát 
kellőleg fölfoghassák: a sz. atyák' munkáiból bizonyos részt 
jelelt ki, általuk à szünnapokban honi nyelvünkre lefordi-
tandót ; egy aranyat tűzvén ki jutalmul annak, ki forditmá-
nyában leginkább megközeliti a' sz. atya' szellemét. A' nö-
vendékek' forditmányainak megbirálása után, kiemelvén 
többek' kitűnő szorgalmát, a nyelv' szabályossága, s az 
eredeti munka' szellemének kellő fölfogása tekintetéből, ju-
talomra méltónak M. L. 4 -ed évi növendék' forditmányát ta-
lálta. — Tudva van tovább e' lap t. olvasói eló'tt, hogy a' ros-
nyói növendék-papság, korunk kivánatát tekintetbe véve, már 
több évek előtt létesite körében olvasó-társulatot, mellynek 
czélja : korszerű munkák' megszerzése, azok' szorgalmas ol-
vasása , ' s az ez által elérendő szellemi tökéletesbülés. A ' f t . 
igazgató ur azon elvből indulván ki, miszerint a' theoria 
csak ugy hozhat üdves gyümölcsöket, ha a' gyakorlattal 
karöltve jár, e' társulatot az elmélet' meddő téréről a' gya-
korlat' mezejére vivé át. E' lépés megtevésérc indokul me-
gyénk' némelly segédlelkészeinek buzgó lelkülete szolgált ; 
kik meg lévén győződve róla, hogy az egyházi írásmód' 
megszerezhetése, 's az irodalmi pályára léphetés legbizto-
sabban ugy eszközölhető, ha a' növendékek bizonyos téte-
lek' kidolgozásában elöljáróik' fölügyelése, és utmutatása mel-
lett gyakoroltatnak : intézetünk' igazgatóját levélben fölszó-
liták az olvasó-társulatnak gyakorlati egyletté leendő át-
alakítására; megajánlván egyszersmind bizonyos pénzössze-
get, a' pályázó növendékek közt ollyképen fölosztandót, hogy 
a' ki a' 4 - és 3-dik évi theologok közül, az igazgató ur ál-
tal föladandó tételt legjobban megfejtendi, a' megajánlott 
pénzösszegnek két-heted részé t ; ki a' fiatalabb theologok 
közül a' kijelelendő sz. atya' munkájának bizonyos részé t 
honi nyelvünkre legtökéletesebben átteendi, hasonlólag két-
he tedé t ; kiknek dolgozatai vagy forditmányai a' jutalma-
zottakhoz legközelebb járulandnak, szinte két-hetedét; a' ki 
pedig mindnyájok közül, ideértve a' bölcsészet-lanulókat is, 
egy,a' Szentlélekrőli versezet kidolgozásában magát kitünteti, 
egy-hetedét nyerje az érintett összegnek jutalmul. E ' föl-
szólitás és ajánlat' következtében a' ft. igazgató ur ez alkalom-
mal a' következő tétel' megfejtését tüzé ki : fejtessenek 
meg azon hasznok, mellyek az iskolai év' kezdetén tartat-
ni szokott lelki-gyakorlatokból háramlanak azon ifjúkra, kik 
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a' világ' zajától elvonultan, az egyházi életnek szentelik 
magukat. Forditmányul pedig sz. Gergely', ,De vita pastorali' 
czimü könyvének második részéből négy fejezetet jelelt ki; 
nagyobb ösztönül kijelentvén, hogy az első rendűek' leg-
jobb dolgozata, az emlitett pénzösszegen kivül még ft. Cher-
r i e r Miklós' jogtanát, a' legjelesb fordítás t. S z i l a s y Já-
nos' ,Lelkipásztorság' czimü jeles munkáját, a' kitűnő ver-
selő pedig valamelly tekintélyesb szerző' egyházi beszédeit 
nyerendi tőle. A' dolgozatok csak az iskolai év' végével 
lesznek az igazgató urnák beadandók .—Végtére , mivel a' 
nyelvek'tudása valódi kulcsa a'szellemi műveltségnek,nehogy 
e' tekintetben növendékeink' képzése hiányos legyen, az in-
tézetünkben a' német nyelvből tartatni szokott előadások 
következtében, kötelességül téteték, bizonyos czikkeknek 
magyar vagy deák nyelvrei áttétele, a szünnapokban be-
végeztetendő. A' beadott forditmányok' szoros megvisgálása 
után, a' szabatosság és szorgalom' tekintetéből, leghelye-
sebbnek találtaték H. J., szepes-megyei növendéké; ki is 
az érdemlett dicséreten kivül, az igazgató ur által bold. b. 
Szepessy Ignácz' egyházi beszédeinek, csinos boritéku négy 
kötetével ajándékoztaték meg. Si fuerint Moecenates, non 
deerunt Marones ! — 

(A' budapesti jótékony nőegyletek' fölhívása segély-
nyújtásra.) Ismét beköszönt a ' t é l ; ismét megjajdult a'nyo-
mor' panaszos szózata : mert több keresetmód megszűnvén, 
a' szegénynek több élelem-forrása apad ki; 's igy ínsége a' 
zordon évszakkal, 's főleg a' jelen drágaság' idején, min-
dig magasabb fokra hág. Ezért a' b u d a p e s t i j ó t é k o n y 
n ő e g y l e t e k , mint a lefolyt években, a' szűkölködők'né-
mi fölsegélésére önkénytes adakozásokat gyüjtendenek, a' 
szokott uj-évi tisztelgések' megváltása által. Egy különös, 
e' czélra nyomtatott falragasztmányban ki lesznek jelelve 
az adakozást elfogadó helyek. Budapestnek lakosai jótékony 
érzelmeikről eléggé ismeretesek lévén , bizton remélhető, 
hogy most sem lesz szükség, serkentő szavakkal ébreszt-
getni részvétöket; 's elég lesz tudniok, hogy ismét szép 
alkalom nyilt a' felebaráti szeretet' erényeit tettel is kitün-
tetniek. Budapesten, nov. 1 4 - é n , 1 8 4 7 . Külkey Henrik, 

titoknok. 
Olaszország. 

Mi a' kereszténység' fővárosában, valamint a' tárgy' 
fönségénél fogva, ugy annak ő szentsége, a' pápa általi fo-
gadtatása miatt i s , legnagyobb figyelmet ger jesz t , az egy 
legújabban kiadott 's következő czimet viselő munka : ,De 
immaculato B. Mariae conceptu, an dogmatico decreto de-
finiri possit, Disquisitio theologica Joannis P e r r o n e e S. 
J.'; mellyben a' világszerte híressé vált hi t tudós, összeha-
sonlítván az e' kérdésnek két ellenkező módoni eldöntésé-
re, a' theologusok által használtatni szokott okokat ; és szo-
ros visgálat alá vévén ama' föltételeket, mellyek egy , az 
anyaszentegyház' kebelében táplált, ámbátor ez ideig hatá-
rozott hitczikkül nem nyilvánított ősi k e g y e s hitnek dog-
mai tekintélyűvé tételére megkívántatnak : végül azon, min-
den kétkedés nélküli meggyőződését fejezi ki, mikép a' bol-

dogságos szűznek szeplőtelen fogantatása felőli hit, mindazon 
kellékekkel föl van a'kath. egyház'kebelében ruházva, mely-
lyeket valamelly tanításnak közönséges hitágazatul nyilvánít-
hatása igényel. Ő szentsége a'neki ajánlott s benyújtott munká-
nak átvétele után csakhamar, oct. 25-dikén, a' jézusi társasá-
got igen megtisztelő iratot bocsáta a' tudós szerzőhez; melly-
ben többi között ez foglaltatik : „Nihil certe Nobis gratius, 
nihil optabilius, quam utdebitus ergaS. Dei Genitricem omni-
umque nostrum amantissimam Matrem immaculatam Vir-
ginem Mariam cultus, pietas et observantia magis in dies 
ubique augeatur, Eiusque laudum praeconia, ab omnibus 
rite celebrentur. E x quo profecto intelligis, Dilecte Fili, 
quanta animi Nostri voluptate acceperimus Disquisitionem 
Theologicam de Immaculato B. V. Mariae conceptu a Te 
latine exaratam, ac nuper Romanis typis in lucem editam, 
Nobisque inscriptam. Equidem ubi primum gravissimae at-
que multiplices supremi Nostri Pontificatus curae et occu-
pationes, quibus continenter distinemur, aliquid vacui tem-
poris Nobis concesserint , haud omittemus Disquisitionem 
ipsam perlibenter degustare. Etenim minime ignoramus, 
qua religione et pietate polleas, atque ex aliis tuis operi-
bus jam vulgatis probe noscimus, quibus egregiis ingenii 
dotibus et qua eruditione ac theologicarum praesertim di-
sciplinarum doctrina et laude praestes. Quod quidem vel 
maxime decet illius inclytae Societatis Alumnum, quae tot 
viros, vitae integritate, sanctitatis gloria, Catholicae Reli-
gionis zelo, omnigena sapientia insignes, ac de Christiana 
et civili republica praeclare meritos habuisse laetatur...." 

H i r f ü z é r . 

Mig Uhlich, Wislicenus és egyebek, a' porosz status -
egyház' kötelékeit nagyon is nyomasztóknak találva, soka 1-
ják, mit az követőitől, hogy higyenek, kiván : addig más , 
szinte porosz statusegyházi protestánsok, az uniált egyház' 
dogmáinak határozatlanságát és megfogyasztott számát ke-
veslik, 's az ó-lutherán türelmetlenség- és tanokhoz térnek 
vissza. „Pomeraniában", irja az ,Allg. Zeit.', „ujabban is-
mét két lelkész követé Kniewel danzigi papnak példáját ; 
hivatalukat, mint az evang. uniált egyház' szolgái, letévén, 
s az ó-lutherán egyházhoz térvén által. A' wollini kerület-
nek még két más tagja, hasonló lépés' tevésére hajlandó." 
Stuttgartban pedig és Kannstadtban, a' frankfurti postalap 
szerint, a',reformáltak'-nak a végrei közremunkálása tűnik föl, 
mellynél fogva jelenleg elszórtan é lő , 's a' prot. unió által 
még máig sem assimilálhatott hitsorsosaikat külön egyházi 
társulatban egyesítsék. 

Constantinápolyból írják oct. 27-dikéről : ,,A' Bedr-
hanbey-jel űzött komoediának vége van. A' keresztényeket 
lemészárolt főnök teljes bocsánatot nyert, 's borzaszt» tet-
teinek színpadára, honábai visszatérésre kapott szabadsá-
got ! Látszik ebből, milly számos okot szolgáltat a'zultána' 
ker. hatalmasságoknak azon szeretetteljes gondoskodásra, 
mellyel minden előforduló alkalommal pártját f o g t á k . . . " 
(A. Z.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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Megjelenik e' lap hetenkir.t egy-egy iven kétszer, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté 's a' hetenkint egyszer 
megjelenni szokott .Egyházi literatúrai lap'-ért együtt, postán 5 frt. 2 0 kr., helyben 4 frt. p. Előfizethetni a' cs. kir. postahivata-
loknál, ugy a' szerkesztőségnél i s , Budán a' várban, sz. György' térén, gr. Teleki-házban, 's Pesten Harlleben és Altenburger 

könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM : A' neveléstan' történeti vázlata a' kereszté-
nyeknél az ujabb időkig ; 's különösen Magyarhonunk-
ban. (Vége.) Beély F i d é l . — C s a k igy tovább; de m é g s e m 
egészen igy tovább! Tarjáni. — Sz. Norbert magdeburgi 
érsek és fiai. (Folyt.) Kovách Márk Antal. — Egyházi 
tudósítások. 

A' neveléstan' 
történeti vázlata a' keresztényeknél az ujabb időkig ; 

's különösen Magyarhonunkban. 
(Vége.) 

Nemzetünk, midőn e' szép hont elfoglalá, mint 
tudjuk, pogány volt; 's habár keveset mondhatunk ide-
érkezte előtti neveléséről, hinnünk szabad mindazonál-
tal, hogy nevelése sokban a' kelet'többi népeiéhez ha-
sonló volt; és tekintve harczias szellemét, leginkább a' 
test ' kifejlődésére szorítkozhatott. E' nevelési idom te-
temes változásokon ment át, midőn sz. István első ki-
rályunk alatt, kiben méltán a' magyar nemzet' vallási 
's országlati újjászületésének szerzőjét, 's alapitóját üd-
vezeljük, számtalan család, mondjuk jobban, az egész 
nemzet, a' keresztény katholica hitre tért; mi által t. i. 
a nemzet' tudományos kifejlődésének alapköve is leté-
t e t e t t . — Szent István szent-benedek-rendü szerzete-
seket szállított át Magyarhonba ; kikre nem csupán az 
egyházi szónoklást, 's az evangelium' hirdetését, mellyre 
olly nagy szükség vala a' nemzet' megtérítésében, bíz-
ta ; hanem egyszersmind a' nevelés' és tanítás' mun-
káját is gondjokba ajánlá : királyilag szorgoskodva az 
eszközökről, mellyeket mind a' nemzet' megtérittetése, 
mind a' nevelés és tanítás' fáradalmas munkája meg-
kívánt. 0 iskolákat állított, mellyek közt felednünk nem 
kell a' fehérvári, sz.-márton- 's bakonybél-monostori 
iskolákat Valther alatt, ki későbben Csanádra kerülvén, 
ott is azonnal iskolát alapított, melly csakhamar meg-
telt ; ezt tette szinte Gellért is ugyanott. Hasonlag 
megemlíthetjük még a' veszprémi, győri, esztergomi 
és budai iskolákat; mellyekben kitűnő sikerrel tanítot-
ták az egyházi 's világi ifjúságot a' papok és szerze-

MÁSODIK FÉLÉV. 

tesek, a' hittanon kívül, még némelly, az életben igen 
szükséges tudományokban, azon mód 's elvek szerint, 
mellyek azon korban majd minden más, a' keresztény 
katholica religiora tért nemzetnél divatoztak. Szent Ist-
ván királyunk' példáját és buzgalmát, nemzetének esz-
közlendő értelmi 's erkölcsi kifejlődésében követék ki-
rályi utódai, habár nem egyenlő foganat- és szorgos-
kodással ; de szent László, Kálmán, negyedik Béla és 
harmadik András királyaink' igyekezeteit a' nevelés és 
tanítás körül, háladatos emlékezettel illik méltányla-
nunk. A' 14-dik század' elején, midőn már más 
miveltebb nemzeteknél virágoztak a' magasabb rendű 
nevelői 's tanítói intézetek, úgymint egyetemek 's aka-
démiák, honunkra is áthatott a' hasznos tudományok', és 
szelídítő művészetek' derítő sugára ; midőn királyaink 
közt többen, például Lajos, Zsigmond, Mátyás, lelke-
sedéssel pártolák e' szent ügyet, 's intézeteket állítot-
tak, mellyek a' fölvilágosodás' fáklyáját messzire ter-
jeszték ; ez időből háladatos szívvel kell emlékeznünk 
Nagy-Lajosról, ki a' pécsi akadémiát alapitá 1 3 6 7 -
ben ; Zsigmondról, ki 1 3 8 8 - b a n a' budait hozá létre: 
habár ez intézet, a' bekövetkezett háborgások miatt, a' 
nevezett király alatt czélt nem ért is ; azonban mit 
Zsigmond véghez nem vitt , azt királyaink' egyik tün-
döklő csillaga, Mátyás sikeresité ; nem csak a' Zsigmond 
által alapított budai akadémiát befejezve, 's virágzásra 
emelve: hanem még a'posonyit is megalapítva 1 4 6 5 -
ben. A' mutatott szép példát követék mind a' királyok, 
mind több, a' hazában örök emléket szerzett egyházi 
's világi férfiak; igy Pázmán Péter esztergomi érsek, 
miután 1 6 2 4 - b e n az első convictust állította volna föl 

') Ki a' 1 1 — 1 3 - d i k századbeli királyaink' igyekeze-
teiről a' nevelés és tanítás körül, valamint a' tudo-
mányok' állapotjárói édes honunkban többet tudni kí-
ván, azt utasítjuk Czech János', m. t. társasági tag' 
jeles értekezésének figyelmes olvasására. Lásd a m. t. 
társasági évkönyvek' II. köt. 1 8 6 — 2 3 5 . lap. 
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Nagyszombatban, nem sokára reá, ugy mint 1 6 3 5 - b e n , 
megalapitá a' nagyszombati egyetemet, melly későbben 
Maria Therezia alatt, 1 7 7 7 - b e n Budára, s 1 7 8 4 -
ben, II. József alatt Pestre tétetett át. Kisdi Benedek egri 
é r sek*)a ' kassai akadémiátszerzé 1 6 5 7 - b e n ; Maria 
Therezia' kegyes rendelményéből, 1 7 7 6 - b a n , novem-
ber ' hónapjában a' győri nyittaték meg ; melly noha 
1 7 8 5 - b e n Pécsre tétetett á t , mindazonáltal a' győri 
vármegye, városi hatóság és káptalan' kérelmére, 1 8 0 2 -
ben ünnepélyesen, alapitlatásának helyére visszaállítta-
tott ; a' nagyváradi akadémia 1 7 8 0 - b a n létesült stb.: 
hogy elhallgassunk itt több más, részint régen, de nem 
sokáig virágzott, részint ujabb időkben alapított neve-
lői 's tanítói intézeteket, mellveknek bővebb ismerte-
tése a' neveléstan' különös részéhez tartozik. — Az 
egyházi férfiak közt elég legyen itt még a' sok közül 
az érdemteljes Oláh Miklóst, Szécsényit, Szelepcsé-
nyit, Vitézt stb. megemlítenünk.—Valamint pedig más 
országokban az ujabb időkig a' nevelés-, tanítás- és 
iskolai fölügyelettel majd kizárólag az egyházi rend 
foglalkodott : ugy honunkban is e' tisztet egész bizo-
dalommal az érdemteljes egyházi rendnek találjuk át-
adatva; ki is a benne helyzett bizodalomnak egész Ié-
lekismeretességgel megfelelve, milly szép 's üdves gyü-
mölcsöket tuda érlelni ? tanúsítja hosszú lajstroma azon 
jeles férfiaknak, kiket tudományuk 's ismeretok' bősé-
ge , 's az ez által sierzett érdemök halhatatlan emlé-
kezetbe helyzett a' nemzetnél; vagy kik jelenleg tudo-
mányuk, bő ismeretök, politicai fontosságuk, 's egyéb 
jeles tulajdonuk miatt a' nemzet' bizodalmát, és átalá-
nos tiszteletét bírják. A' nevelés- és tanításban ho-
nunkra nézve legtöbb érdemet szerzett a' Jézus' tár-
sasága, mellynek buzgalmát e' nagy ügyben, 1 7 7 3 - i g 
eléggé bizonyítja a' tudományok' bármelly vonalában 
közrebocsátott munkák' hosszú lajstroma ; a' jezuiták 
után ujabb időkben a'tanítói pályán kitűnő részt vesz-
nek a' szent-benedekiek, a' kegyes szerzet' tagjai, 
praemonstratiak, czisztercziek és szent-ferencziek ; va -
lamint a' nőnem' nevelése- 's oktatásában az Angol -, 
sz. Orsolya- s Erzsébet-rendü apáczáknak érdemei 
félreismerhetlenek. 

Miután a' neveléstan az angol, franczia és német 
tudósok által, a'philosophiának egyéb ágaitól elválasz-
tatott, és szabályainak rendszerítése által önálló tudo-
mánynyá tétetett, honunkban is u j tér nyílt e' t an-
nak, és több lényeges változás történt a' nevelés- és 

*) Püspök. Szerk. 

tanításra nézve a' 17-dik század' végétől fogva, mint 
az előbbiekben. Itt szükség megemlítenünk, hogy dicső 
Maria Therezia, 1 7 7 7 - b e n egészen uj nevelési rend-
szert, ,Ratio Educationis'-t adott ki ; melly boldog em-
lékezetű I. Ferencz' idejéig folyton használtatott; de 
változván a' körülmények, elavult a' maria-thereziai 
rendszer, 's helyébe uj bocsáttatott 1 8 0 6 - b a n : melly 
ugyan maiglan is, több pontjaira fönáll még, de szinte 
a' tetemesen változott körülmények- és viszonyoknak 
meg nem felel ; azért is a' most dicsőségesen uralkodó 
fejedelem V. Ferdinand, ki alatt diplomaticai állást nyert 
édes honi nyelvünk, 's ki a ' népnevelés' sikeresebb 
előmozdítására tanítóképző-intézeteket rendelt öt h e -
lyen fölállittatni, 's legújabb rendelményében az ele-
mi iskolákról is intézkedék kegyesen, ('s már-már kö-
zeledik azon óhajtva várt időpont, mellyben minden 
tudomány honi nyelven tanittassék iskoláinkban) atyai 
gondoskodásával hőn ölelve 's pártolva a' nevelés és 
tanítás' fontos ügyét, ismét uj rendszert készíttetett a' 
hon' értelmesebb férfiai által ; melly mint legközelebb 
megjelenendő 's közrebocsátandó, ugy hiszszük, a 'v i -
szonyok-, körülmények-, nem-, polgár-osztálybeli kü-
lönbségnek, 's egyéb korbeli kivánatoknak teljesen meg-
felelend; a' miért is a' kegyes fejedelemnek legforróbb 
hálát mondunk, a' rendszert pedig legfeszültebb óhaj-
tással várjuk. Sok üdves változást tett a' tanítás- és 
nevelésre nézve II. József is ; és még többet első Fe-
rencz, kinek atyai kormánya 's pártolása alatt létesül-
tek nagyobb részt azon intézetek, (vak-, siketnéma-, 
kisdedóvó- 's több efféle intézetek) mellyek jelenleg 
szépen virágoznak, és jótékony gyümölcsöket érlelnek ; 
továbbá ő rendelé kegyesen, hogy a' neveléstan, mint 
egyike a' legszükségesebb tudományoknak, a' pesti ki-
rályi egyetemben egy rendkívüli tanitó által, 1 8 1 4 - t ő l 
fogva taníttatnék, melly a' papi és szerzetes nevelő-
intézetekben, mint tudjuk, a' lelkipásztorság' tudomá-
nyával együtt terjesztetik elő, Milde Vincze-Edvárd' 
utmutatása szerint; melly munkát az 1 8 2 2 - b e n Po-
sonyban tartott nemzeti zsinaté' czélra legjobbnak ítélt, 
és elfogadandónak határozott minden nevelő-intézetek-
ben, Demeter Ignácz' l ) munkájával együtt. — Vége-
zetül illik megemlítenünk még azt is , hogy valamint 

3) Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde zum Ge-
brauche der öffentlichen Vorlesungen. (Kot kötet.) 
Wien, 1 8 1 1 — 1 3 . 

3) Vollständiges Handbuch zur Bildung angehender Schul-
lehrer. Mainz, 1 8 2 1 . 
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honunkban a' kalholicusokra nézve az említett fejedel-
mek' kegyes kormánya és gondoskodása által lényeges 
változások történtek a' nevelés- és tanításban, ugy a' 
helvet 's ágostai vallásúak is sokban javították előbbi 
tanítási módjokat, 's tökéletesebbé tevék; sőt meggyő-
ződve erősen a' neveléstannak mind szemléleti, mind 
gyakorlati számtalan hasznairól, e' tudományt a' de-
breczeni református iskolába, 1 8 2 5 - d i k évben beho-
zák, 's azóta folyvást magyar nyelven tanitják. Jelen-
leg pedig, midőn még nem rég' napi renden forgott a' 
két felekezet' vallási 's értelmi uniójának igen-igen fon-
tos, és nem tudjuk milly foganat-és sikerrel eldönten-
dő kérdése, s egy uj protestáns egyetemnek Pesten 
fölállittatása, ismét uj rendszer terveztetik, mellyről 
annak idejében nézeteinket tán elmondandjuk. — Nincs 
annakokáért egyéb hátra, miután e 'hasznos tudomány 
már-már átalánosságot, és nagyobb tökéletességet nyert 
minden tekintetben haladó hazánkban, mint, hogy nem-
zetünk' művészi 's tudományos haladásával, ne csu-
pán a ' nevelésről irt kisebb és terjedelmesebb érteke-
zések- és czikkeknek özöne, — mert valóban korunk-
ban alig van száma a' nevelésről, s különösen a' nép' ne-
veléséről irt czikkeknek és javaslatoknak, — hanem a' 
jeles és önálló tudós munkák is szaporodjanak ; mit re-
ménylenünk tán annál inkább lehet és szabad, minél 
nagyobb tüz, buzgalom, hatósági lelkesedés és pri-
vát igyekezet szól az ügy mellett; bár azonban nem 
annyira szavak, mint tettek szólanának korunkban e' 
fontos ügy mellett ! 

Csak igy tovább ; 
de még sem egészen igy tovább ! 

Mégis csak igen szomorú dolog az, ha valaki hi-
telét könnyelműen eljátsza; ha folytonos következetlen-
sége- és számtalan ellenmondásaival olly sajnos állás-
ba helyezi magát, hogy végre legszebb szavaira sem 
lehet épiteni többé, 's legkedvezőbb nyilatkozatait is 
kételkedő fejrázással kell visszautasitni. Mint például 
a' ,Prot. lap1 legújabb (47-d ik) számában katholicis-
mus és protestantismus' czim alatt, Hunfalvytól, a' sok 
ferdeségek közé szorult kevés, de fontos igazságokat 
olvasván, épen midőn neki készültünk, hogy egy na-
gyot örüljünk a' szép vallomásoknak: villámként per-
zselte le duzzadozó jó kedvünket azon száraz észre-
vétel, hogy H. urnák illyen, vagy amollyan nyilatkoza-
tából semmi, de épen semmi sem következik. Mert hi-
szen, a' már valósággal megtörténtekből következtetve, 

ki áll jót értté, hogy a' legközelebbi számban nem fog-
nak-e homlokegyenest ellenkező állitások, ugyanazon 
joggal közöltetve, fölmerülni?.... Azonban még sem 
fosztjuk meg olvasóinkat azon, habár pillanatnyi, öröm-
től, mintha már valahára csakugyan méltányosabb né-
zetek fejlődnének ki egyházunk' irányában ott is, hol 
eddig merő torzképekre találtunk. Szórul-szóra ezt ol-
vassuk ugyanis az idézett értekezésben : „Az uj egy-
ház átalánossá törekedett lenni, de épen azért k i re -
kesztő is volt mindarra nézve, mit magába föl n e m 
vehetett; azért nyilatkozott olly hamar a' kathol. egy-
ház 's az eretnekség közli ellentét. Azon átalánosság' 
biztositéka gyanánt vették az apostoli gyülekezetekkeli 
összefüggést, minthogy ezek az igazi keresztyén hagyo-
mányok' vivőinek és őrzőinek tartattak, 's ezek által gon-
doltak összefüggni az apostolokkal, az apostolok által pedig 
magával Krisztussal. Az előjáróságnak azonban őrködnie 
kellett, nehogy az eretnek fejlemények, apostolokkali ösz-
szefüggési ürügyelve, kétségbevonhassák az átalánosság-
ra vagyis katholicusságra törekvő egyház' tanításait, 's 
erős biztosítékot maga számára keresnie. Ezt találta a' 
p ü s p ö k s é g b e n , mint azon közlönyben, mellyben kire-
kesztőleg működik és nyilatkozik a' Krisztus által igért 
Szentlélek. Azon képzelet már Irenaeusnál, teljesen pe-
dig Cyprianusnál van kifejlődve, ki az apostolok' egy-
ségét már Péter által, a'püspökök', mint amazok' u tó -
daiegységét pedig a' r o m a i szentegyház, mint annak 
örököse által állította eszközlöttnek." Bizonyságul, *) 
alatt, Irenaeusnak ismert, eldöntő szavai közöltetnek, 
a' traditio, 's ennek egyedüli őre, az episcopatus mel-
lett. Alább pedig, **) alatt, ez áll ismét a' záradékkal 
együtt szórul-szóra : „Már Irenaeus is mondja : ad 
hanc enim ecclesiam (t. i. a' melly Péter és Pál által 
alapíttatott, a ' r o m a i ) propter potiorem principalitatem 
necesse est omnem convenire ecclesiam." Végtére olt 
van pro coronide, mikép : „Átalában véve, a' kathol i-
cismus bámulandó következetességgel alkotott r end -
szert mutat lel, 's Schütter nem alap nélkül mondá, 
hogy a' katholicus hívőnek csak bizonyos, akár neve -
lés, akár meggyőződés által nyert álló-pontra van sz ük-
sége, 's onnan logicai következetességgel fejlődik ki 
egyik dogma a más ikból . . . . Uly következetes rend-
szerrel eddig nem dicsekhetik a' protestantismus." 

Már most ezeket olvasva, ki veheti nekünk rossz 
néven, ha elragadtatva e' szép vallomások' nyomaté -
kától, kitörő örömmel sietünkhirdetni : C s a k i g y t o -
v á b b uraim! Ez irányban ha lad ja tok ; ez bizonyosan 
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czélhoz, tudnillik a' katholicismushoz vezet benneteket! 
Hiszen ha valaki egyházunkat, a' katholicismust, ugyan-
azonositja az Irenaeus és Cyprianus' korában létezett 
kath. egyházzal; ha a' r o m a i szentegyházban, épen 
azért, mivel Péter és Pál apostolok által alapittatott, 
már amaz időben is az egység' középpontját s egye-
düli eszközét szemléli; ha még ezekhez a' kath. hit-
rendszer' bámulandó logicai következetességét is kie-
meli : ugyan lehet-e valljon egy-előre fontosabb en-
gedményeket követelni a' túlsó oldalról ? 

Óh de ne taosolj jámbor kath. nép ; mert e' szép 
engedményeket ugyancsak drágán fizeted meg tüstént! 
Talán még újra nem is mártotta tollát tintába az ér -
tekező ur, midőn máris neki kerekedve, olly keserve-
sen eltorzítja az eddig tűrhetően vázolt képet, hogy a' 
gyenge idegrendszerü ember ' szemei majdnem köny-
be lábadnak a' lealacsonyító jellemzésen. Igenis, olly 
keményen tömve találjuk ez értekezést is a' katholi-
cismus' irányábani stereotyp rágalmak- és elferdité-
sekkel, hogy az előbbeni biztató szó: , c s a k i gy to -
v á b b , ' elhal ajkainkon; 's rögtön elborzadva kiáltunk a' 
mindent össze-vissza gázolókra: ,de m é g s e m e g é -
s z e n i gy t o v á b b ' uraim! Mert ez uton csak mélyeb-
ben sülyedtek alá irántunki sajnos, és az illetőknél kárho-
zatos, elfogultságtok' örvényébe. Ha közületek még az 
ügyesbek is csak ennyire képesek, vagyis inkább eny-
nyire képtelenek a' katholicismus' lényegébe hatni, ugy 
hagyjátok abba a' haszontalan törekvést, azt jeliemze-
ni akarni. Mondjátok, hogy a' kath. egyház'belseje rá-
tok nézve terra incognita, vagy incognoscibilis ; hogy 
ott egyptusi setétség uralkodik, mellyből ti semmit ki 
nem tudtok venni ; vagy hogy a' kulcslyukon keresz-
tül nézegetve, a' magas keskeny ablakokon beható 
szürkület' kétes világánál, ti csak ismeretlen alakokat, 
megfoghatlan chaosba szétfolyó ködfátyol-képeket vagy-
tok képesek szemlélni. Mindez, álláspontotokból fölvéve, 
könnyebben elhallgatható. De midőn egészen komoly, 
tudákos arczképet vesz magára valaki ; 's képzelt szel-
lemi magasságából kinyújtván kegyes kezeit, csak ugy 
hatalmasan, egy pár merész vonással lekap a' leve-
gőből egy elficzamult carricaturát, 's bámészkodó né-
pének örömére odadobja, mint hü másolatát a' gyűlölt 
egyháznak : akkor nevetségessé teszi magát egy rész-
ről azok előtt, kik látnak; de megérdemli más részről, 
hogy ő maga, szelídebb vagy élesebb alakban, állittas-
sék ki azok' sorába, kik csakugyan nem látnak. 

Szép dolog az értekező úrtól, hogy valahára túl-

ad régibb 's ujabb kori hitfeleinek azon tarthatlan ál-
lításán, mintha a' kereszténység' első, tiszta századai 
protestáns, és nem katholicus idők voltak volna. Ha-
nem az igazság' érdekében hozzáteszszük, hogy ellen-
kező esetben, tudnillik ezen tiszta történeti igazságot 
megtagadva, kivált az angol puseyismusnak e' tekin-
tetbeni nagyszerű vallomásai után, csak saját tudatlan-
ságát, és korszerű ismeretek' dolgábani hátramaradá-
sát árulná el. Köszönjük tehát, hogy elismeri, miként 
a' ,Krisztus által hagyott alapelvek,' a' tőle általvett 
,anyag és szellem' első alakulásában, ,,a' keresztyén-
ség' történelmének első szakaiban, — a' történelem' 
amaz átalános két tényezője, a' tekintély és önegies-
ség, a' substantialitás és individualitás" közül, „termé-
szetesen az első tényező túlnyomó vala, 's ez alapí-
totta a' romai kath. egyházat." Igen nagy szerencse 
szegény egyházunkra nézve, hogy a' kereszténység' 
e l s ő alakultávali egykorusága kegyesen elismertetik ; 
nem is kell nekünk több. Ritka becsületesség tovább 
értekező urban, őszintén megvallani azt is, hogy: „a' 
protestantismus — az első századokban alárendelt sze-
repet vivén, legfölebb mint f e l e k e z e t lépett a' kathol. 
egyház' ellenébe ;" 's igy önkényt fogadni el a' hitbeli 
rokonságot a' legrégibb eretnekségekkel is ; holott más, 
kevésbbé tudós, és őszinte hitfelei nem-egyszer, csak 
általunk koholt gúnyos rágalom gyanánt dobták vissza 
nekünk emez, olly tiszta történeti valóságot. Hanem 
illy őszinte vallomások mellett, mi lesz azután a' re -
formationak ama' szüntelen tárogatott főindokából, hogy 
a' kereszténységet eredeti ép alakjához, miként ez az 
első tiszta századokban mutatkozott, akarja visszavin-
ni? Nem hazudtolja-e meg maga H. ur a' főreforme-
reknek ezen örökké kürtölt refrain-jét? Ime igy tör 
ki az igazság' mindenható ereje százados bilincseiből; 
igy kényszeríti a' történet' megtörhetlen hatalma a ' t é -
vedőt önmaga ellen, talán önkényteien, tanúskodásra! 
Csakhogy Luther és Calvin, kik az értekező ur szerint, 
mind megannyi protestáns eretnekségeket hárhoztató, 
első négy egyházi közgyülekezetet minden áron ma-
gukénak ismerték, szépen megmosnák fejét H. urnák 
az illy gyönyörű jellemzésért, miszerint azon gyüleke-
zetekben is csakugyan a' katholicismus nyilatkozott, a' 
már akkor fejledező protestantismus' ellenében. 

Eddig tehát meg volnánk egymással elégedve. 'S 
hogy is ne volnánk; midőn a' .láthatlan egyházróli' 
kedvencz protestáns véleményt is olly kíméletlenül meg-
czáfolja ; igy irván : „Krisztus uj országnak, a' meny-
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nyeinek vetette alapját, ez már a' földön is valósította 
magát, mint egyház, midőn a' követőiben működő szel-
lem küllétet ölte magára. Ezen küllét, vagyis a' ke-
resztyén egyház nem csak más v a l l á s i intézet, a ' po -
gányság', hanem v i l á g i k ü l l é t , a' pogány állam'el-
lenében is alakult." Szép igazság ez mind, csak hogy 
kár volt igy késni az elismeréssel ; — kár volt meg-
tagadni ezen, eredetétől fogva k ü l l é t b e n is műkö-
dött, mert máskép nem is működhetett egyházat; kár 
volt soha sem létezett, nem is létezhető, puszta lát— 
hatlan egyházat koholni : csak azért, hogy a' monthet-
len egyházi lázadás és szakadás' bélyege palástolva 
legyen ! Illv elismerésekre ismét kedvem volna mon-
dani: „csak igy t o v á b b " ! . . . I)e még sem egészen igy to-
vább ; mert e' kevés vigasztaló igazságok' háta mögött, 
roppant elő- 's balitéletek' setét csoportja mutatkozik. 
Lássunk néhányat a' javából. 

Elismeri ő, hogy a' Krisztus által hagyott ^ l ap -
elvek-, anyag- és szellem'-ből a' kereszténység ,ter-
mészetesen először mindjárt k a t h o l i c a egyházzá ala-
kult'; nyiltan megvallja, ,hogy az egyház, mint az Is-
ten' országa a' földön, lényege szerint csak egy lehet:' 
's mégis olly szinben akarja fölmutatni a' protestan-
tismust is, mint még tökéletesebb idomzatát a' keresz-
ténységnek. Hol itt a' következetesség? Nem nyilvá-
nos eszmezavar-e ez ? Hiszen szálljunk, ha tetszik, a' 
legfellengzőbb speculatioig, és kérdjük : ha bizonyos 
adott alapelvek, anyag, és szellem, lételünknek első 
korszakában, midőn az életerő bennünk leghathatósabb, 
egy bizonyos, teljesen kiművelt, meghatározott alakot 
öltenek magukra, ugy szólván abba növik be magu-
kat: valljon nem épen ez lesz-e valóságos, természe-
tes alakja, lényeges formája azon elveknek ? Ha a' ke-
reszténység, első alakzatában, csakugyan katholicismus 
volt, lehet-e abból valaha antikatholicismus ? Ha igen, 
ugy a' bárányból is ma-holnap farkast várhatunk. — 
Mindenesetre pedig, a' mi fődolog, itt positiv institu-
tioról van szó, és Krisztus' isteni müvéről; nem pe-
dig philosophico-politicai ábrándokról. Ha valaha lehet-
séges volna, hogy az első kereszténység, természetes 
kifejlődés' utján, az eredetinek ellenkezőjére, ugy mint 
napjainkban, valóságos kereszténytelenséggé fajulva, 
mind e mellett, és igy is az eredeti kereszténység le-
gyen: akkor az egyház' szerzője nem alap-elveket, 
hanem alap-elvetlenségeket, nem anyagot és szellemet, 
hanem önmagát megsemmisítő bábeli zavart, és tan-
zagyvalékot hagyott volna híveinek 's az emberiség-

nek, szép örökségül. Illy dicső kereszténységen azután, 
megengedem, hogy lehet a' határt nem ismerő haladási és 
változtatgatási kísérleteket végnélkül gyakorolni; de Is-
ten' müvére ne emeljétek föl szentségtelen kezeiteket ! 

Értekező urnák ezen,egész a'gyökéréig megvesz-
tegetett alapnézeteiből, el lehet már most képzelni, 
milly gyönyörű ítéletek keletkeznek a' kereszténység 
felől. Ennek e' szerint folyvásti hullámzásban, szünet-
nélküli átalakulási forrongásban kellene lennie; 's mi-
vel nincs igy, mivel épen a' katholicismus egyedüli, de 
Isten' segítségével elégséges gátja is e' forrongásnak, 
mivel sziklaerején megtörve hullanak vissza a' hullá-
mok' ezerei: ez a' főpanasz, ez a' legsúlyosabb hiba, 
ez a' száz meg száz variatiokban megujuló, és H. ál-
tal is nagy kegyelettel ismételt keserű vád, hogy : ,a' 
merev veszteglést képviseli, a' hivők' kiskorúságát ápolja' 
a' kath. egyház. Pedig ha megkérnők részletesebb nyi-
latkozatra az iránt, hogy ugyan mellyik ágazatát vál-
toztassa tehát meg a' kath. egyház, hogy mégis ke-
resztény maradjon? aligha ugy nem járnának többen, 
mint egy világosságbarát-félc községtanácsnok a' frei-
burgi érsekkel legújabb utazásában. Ez az ur is, mi-
ként a' .Katholik' ( 1 8 4 7 . 1 1 . Heft. 2 8 4 . I.) jelenti, 
arra érezte magát hivatottnak, hogy küldöttségi szónok-
lat' alkalmával, az érseket ,minden setétségnek eltör-
lésére' ünnepélyesen fölhívja. Ekkor ezen kis tanulsá-
gos párbeszéd keletkezett. Érsek : ,Mit kívánnak tehát 
az urak, hogy eltörüljek? Jelentsék ki részletesebben'! 
Községtanácsnok: „Mindenekelőtt azt óhajtanék, hogy 
a' setét bucsujárásoknak vége legyen." É. ,Ugyan ké-
rem, tessék megmondani, ki parancsolja azokat a' bu -
csujárásokat'? K. (Mélyen hallgat.) É. .Valljon paran-
csolva van a' búcsújárás, vagy pedig az egészen sza-
bad dolog.'? K. ,Nincs parancsolva ; de mégis kívána-
tos volna eltörülni.' ~É. „Önök tehát elismerik, hogy a' 
búcsújárás egészen szabad dolog. Uraim ! ha szabad-
elmüek akarnak lenni, engedjék meg a' népnek azon 
szabadságot legalább, hogy imádkozhassék." 

Ne ámítsátok magatokat, se híveiteket. Ti igen 
jól tudjátok, hogy nem kereszténység, hanem annak 
ellenkezője, sőt nyilvános istentagadás az, hova az an-
tikatholicismus óriási léptekkel siet. Olvassátok a 
hamburgi ,Tclegraph'-nak 7 3 . sz. alatti, legalább őszinte 
nyilatkozatát : „Nekünk ugy tetszik, a' népet gondolko-
dásra kellene ébreszteni, hogy, a' skepticismus' u t ján, 
az atheismuson is keresztül vándoroljon. Azon istenta-
gadás, mellyhez a' gondolkodás' utján juthatni, szent 
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tulajdona a' népnek. — Azoknak igazságuk van, kik 
azt tart ják, bogy Feuerbach' nézetei a' vallás felől, 
azok, mikre lassankint a' nép is rá jövend." Az idő-
nek illy szomorú jelenségei közt, ha a' kath. egyház 
egy lábnyomot sem enged az illy borzasztó haladás' 
térén ; ha szigorúan ragaszkodik annyi vihart kiáltott 
eredeti szerkezeléhez : ezt az emberiség' legszentebb 
kincsének, az Istenbeni igaz hit' föntartásának érdeké-
ben teszi. 'S e' szilárd állását, a' kereszténység' szent 
ügyének ezen rendületlenül hiv megőrzését, a' nép előtt 
merev veszteglésnek gúnyolni, s átalános jellemét a' 
katholicismusnak ez ámításra szánt rossz jelentésű sza-
vakba szorítani, — csak az igazság, szeretet és méltá-
nyosság' teljes megvetésével lehetséges. 

Illy előzmények után nincs többé, min meg lehelne 
ütközni az értekezés'folytán. A'ki egy illy vastag igaz-
ságtalanságot el tudott követni, annak a' többi apróság. 
Halljad tehát te kath. hivő nép, és tanuld meg II. úr -
tól, milly nyomorult állapotban légy. A' kath. hivők „ n e m 
is é r i n t k e z h e t n e k közvetlenül az Istennel"; ben-
n ö k , , h i v é k e n y s é g a'fökellék"; tőlük c s a k , , h i t köve-
teltetik, a' nélkül, hogy az belső és teljes meggyőző-
désből fakadjon azért a' tanítások és dogmák a' jó 
katholicus előtt idegenek, és külsők maradnak; . . . ' s a' 
vallásra vonatkozó tettei is csak külsők, nem benső sziv-' 
bői fakadtak... Átalában az egyéniség' elnyomása ered-
ményezte a' bensőség'elhalását, s az e g é s z k a t h o -
l i s i s m u s o n b i z o n y o s h i d e g k ü l s ő s é g m u t a t -
k o z i k m i n d a' v a l l á s t , m i n d az e g y h á z a t i l l e -
t ő l e g ; ... azután a' tétszenteskedést mozdítja eiő, mi-
szerint elég, ha külsőképen teljesíttetnek az egyházi 
rendeletek." Lássátok, igy ismertetik meg a' katholicis-
must a' prot. néppel; igy írnak felőletek: még pedig a' 
legkomolyabb képet csinálva ; mintha most az egyszer 
egészen magasabb szempontból, teljes méltánylattal, kü-
lönösen okosan szólnának. Ti pedig, azt hiszszük, leala-
csonyitásnak vennétek, ha e' nyomorult ráfogásokat ko-
molyan megezáfolni akarnók. Ti néma megvetéssel uta-
sítjátok vissza e' ,merev veszteglést' a' százados rágal-
mak' ismétlésében.'S legfölebb is azt kérdezitek: milly 
lélekkel vádolhatni a' katholicismust ,bensőség' elhalá-
sáról, és hidegségről'? holott épen a' protestantismus 
az, mellyről legkitűnőbb férfiai, például Goethe, őszin-
tén megvallják, hogy nem képes fölmelegíteni a' vallá-
sos kebíet; és milly arczczal hánytorgatja föl a' kath. 
hitszer M az a' protestantismus, mellynek első bölcső-
dala is a' .sola fides justificat' volt? 

A' milly ,hiven' jellemezte 11. a' katholicismust, épen 
olly,igaz' dicséretekkel halmozza el a'protestantismust. 
Ez ,képviseli, szerinte, »'haladást, a' személyes és nemzeti 
szabadságot ; ez a' külsőséggel meg nem elégedve, ben-
sőségel követel ; a' tétszenteskedést utálja; csak szabad 
és belső hitté vált meggyőződésből fakadt tetteket he-
lyesel'; (természetesen ez mind a' katholicismus' elle-
nében van állítva, mintha t. i. ez a' meggyőződés el-
leni tetteket helyeselné;) ,itt mindenki közvetlenül járul 
az Istenhez;' (ez ismét nektek katholicusoknak tiltva van;) 
,itt senkit bűnétől idegen föl nem oldozhat, hanem a' 
bocsánatnyerésre belső javulás és igazulás szükséges.' 
(Mi a' katholicusoknál per se nem szükséges.) De vall-
jon a' ,sola fides justificat'-féle tős-gyökeres protestáns 
dogma b e l s ő igazulást tanitott-e, s nem épen csak 
külső elfeledését, eltakarását a' vétkeknek?.... Ez mégis 
szörnyűség; épen saját radicalis sérveit fogni rá az el-
lenfélre! De mégis régi, elavult taktica: mert mi bizony 
csak visszaadjuk mai nap mindenkinek a' magáét. Ha-
nem utoljára jön a' java ; itt fekszik a' nyul a' bokor-
ban. Neki bátorodik ugyanis vége felé H. ur, és szive' 
teljes szerénységében, édes öntudattal bevallja, hogy : 
„a' protestantismus több műveltséget 's nagyobb szel-
lemi fejlettséget igénylő, tisztább és magasabb fölfogása 
a' kereszténységnek, mint a' katholicismus." 

Ez már jól hangzik, ez a' dolog veleje. Ezt kel-
lett volna tüstént kezdetben, nem pedig hosszas ke-
ringések után, kimondani. Igy már régen végére ju-
tottunk volna a' kérdésnek. Hiszen a' ,Rel. és Nev. ' 
olvasói közül ki is merné ezt kétségbe vonni, azon bizo-
nyítványok, adatok, és tények után, mellyeket Danielik ,a' 
miveltségrol katholicusok és protestánsok közt','s ,a' pro-
testáns észvallás és arany-szabadság' Eldoradójáról 
nyújtott. ,Sokkal több miveltséget igényel a' prote-
stantismus' fölfogása, mint a' katholicismusé.' Ez b e -
bizonyult kezdetben mindjárt, és folyvást bizonyul. Mi-
helyt némelly fejedelmek a' miveltségnek azon dicső 
fokára jutottak, hogy az egyházi javak' kézre-kapari-
tásának kedves és hasznos voltát átlátták, azonnal föl-
fogták ők a' protestantismus' dicső szellemét ; s mi-
helyt néhány szökött barát annyira mivelődött, hogy 
egy kedves kis nőcske' boldogító birtokát becsülni ké-
pes lett, azonnal egy tündéri varázsvessző illeté meg 
azelőtt buta elméjét : 's ő tiszta méltóságában, és egész 
magasztos fönségében átlátta a' protestantismus' vele-
jét. S napjainkban is, mihelyt valaki megunja hit.-s-tár-
sát, és megkedveli felebarátjának feleségét : azonnal 
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nyilni kezd a' feje, 's óriási léptekkel közeledik azon 
felsőbb miveltség- és nagyobb szellemi fejlettséghez, 
melly a' protestantismus' fölfogásához kivántatik. Milly 
rövidlátásu volt az a' mi nagy püspökünk, ki az 1 8 3 9 
— 4 0 . országgyűlésen azt merte mondani, hogy nem 
képes azt a' nagyobb világosságot föllelni Debreczen-
ben, mint van Egei ben, és Sárospatakon, mint Szegeden. 
Különös jó szemek is kívántatnak ahhoz, hogy ezen 
felsőbb miveltséget a' protestantismusban mindenütt 
észrevegyük ; sokat kell annak látni, ki ezt látni akarja. 
Illy különös jó szeme tehát nem mindenkinek lévén, 
más, rendesebben, közönségesebben néző emberek a' 
katholicismus és protestantismus közti végkülönbséget, 
kivált a' legújabb jelenségek szerint, abban helyezik, 
hogy az első a' positiv vallásnak egyedüli őre ; a ' m á -
sik pedig, (meglehet, hogy tagjai közül sok jobbak' 
akaratjának ellenére,) előbb-utóbb a' teljes vallástalanság' 
tágas gyülhelye. 'S ha én prot. tudós lévén, a' sze-
gény néppel becsületesen akarnék bánni, a' fönebb 
jellemzett, tévedésbe hozó elferditések helyett, lelkem' 
őszinteségében azt mondanám nekik: ,Atyafiak! ha 
kendtek vallást, vagy épen keresztény vallást akarnak, 
ollyformát, minőt még Luther Márton és Calvin János 
is nagyjában akartak, menjenek, és legyenek kalholicu-
sokká; ott még van valami. De mi már tul vagyunk 
az illy régiségeken ; sőt ma holnap kendteket is tul 
teszszük rajtok, ha velünk maradnak.' Tarjáni. 

Sz. Norbert magdeburgi érsek és fiai. 
~ (Folyt.) ' 

Alig foglalta el Norbert széles kiterjedésű megyéjé-
nek kormányát, azonnal fájdalmas érzettel kellett tapasz-
talnia, miszerint egyházának javait és jogait, a: különben 
is, erkölcstelen viseletük által, a' népre legkártékonyabb ha-
tást gyakorlott hatalmasok bitorolják. A' gyöngéd lelkisme-
retü főpap atyailag, szeretetteljesen intve, s kérelemmel 
kivánta őket rábirni, hogy az egyház' javait kezeik közül 
kibocsátani, 's a' rajta ejtett rövidségekért mielőbb eleget 
tenni igyekezzenek. De ezek mit sem használván, a' megá-
talkodottak ellen apostoli hatalmának teljével kellett Nor-
bertnek föllépni. Ámde az egyedül mammonnak tömjénez-
ni kivánó nagyok, a' főpásztor' ezéljainak meghiúsítása vé-
gett a' könnyelmű népet fölláziták; sőt a' szent férfiú'éle-
tének, fölbérelt orgyilkosok által is több ízben lest vetének. 
Norbert a' dühöngő fergeteg elől, jó szándoku barátjainak 
tanácsából, félrevonult. „Tempestate pene obruti, iluctus, 
quos sedare precibus non licuit, fuga declinare oportuit. 
Verum Deo gratias ! Christus, qui fremente procella dormi-
tare visus est, ad clamorem tandem periclitantis evigilans, 
imperavit vento et mari, et facta est tranquillitas magna." 
Ezeket írja Norbert megtért híveihez, kik az indulat' kitö-

réseinek csillapulta után azonnal, a' csábítók fenyegetó'd-
zéscinek ellenére, törődött szívvel sietének a' megbántott 
érseket kiengesztelni. „Nolite timere," igy bátorítja a 'meg-
rémülteket, filioli. quos iterum parturio, ne ma'a, quibus 
pastorem exagitastis, pastorem contra vos exaspèrent. Etsi 

enim non mihi, sed sacerdotio vim feceritis, spero tarnen 

de misericordia eins, qui propitiatur iniquitatibus nostris, 

lachrymarum vestrarum abundantia deletum esse crimen, 

quod patrastis." A' bántalmakat szívből megbocsátani tudó 
szelíd fő-lelkipásztort a' nép ünnepélyes diadalmenetben, 
nagy lelkesedéssel vezeté vissza a' székvárosba, hol min-
denek előtt a' szentegyházba lépett : ott a' békeség' szer-
zőjének, az Urnák nyilvánosan hálákat adandó. Melly alka-
lommal olly szivreható beszédet tartott híveihez, hogy a' 
töredelmesség' és tiszta öröm könyei között elérzékenyült 
nép zokogva tért vissza hajlékába. Ezután kitűnő tisztele-
tet, és leggyöngédebb fiúi bizodalmat tanúsítottak minden 
alkalomm d a szent érsek' irányában. — Miután Norbertnek 
magas, nem kevésbbé szilárd, mint vallásos jelleme, a' na-
gyokat is meghóditá, minden gondjait megyéjének ugy er-
kölcsi, mint anyagi fölvirágoztatásár.i fordította. De apostoli 
működései nem csak megyéjére, hanem a' közös anya, az 
egész egyház' szent érdekeinek eszközlésére is ki valának 
terjesztve : az egyházi kormány és fegyelem, különösen 
pedig a' papi nőtlenség' törvényének épségben tartását ki-
váiólag szivén hordozta ; 's magas egyházi szelleme és böl-
csesége által az egész egyházban olly hírt és tekintélyt 
szerzett magának, hogy nagyobb fontosságú ügyek' elinté-
zésének alkalmával a' püspökök, az ő tanácsára nyugott 
lélekkel hajolnának. Igy II. Incze pápát, II. Anaclet ellen-
pápa' irányában teljes erővel és sikerrel védé. Sőt Lothár' 
kíséretében, számos püspöktársaival, vezeté vissza Romá-
ba Inczét; sz. Péteri székét — Anaclet' elüzetése után — 
legteljesebb joggal elfoglalandó!. Nem sokára ezután, — me-
gyéjében Jézus' religioját virágzóvá, híveit erényes polgá-
rokká alakítván,—-apostoli fáradozásainak közepette, testi 
erejében megfogyatkozván, szentül, miként éle, az egyház 
irányában szerzett érdemekkel tetézve, meghalt életének 
5 2 dik évében. Tetemei, óhajtása szerint, a' szűz Máriáról 
czimzett magdeburgi egyház' főoltára alá tétettek le örök 
nyugalomra. XIII. Gergely pápa által pedig a' szentek' so-
rába iktattatott a' nagy egyházférfi. 

Keserű fájdalom rezgi át minden valómat, midőn el-
gondolom, hogy a szent érsek és lelkes utódai által elve-
tett tiszta hit és erkölcsiség' magvait, a 16-dik században 
fölkerekedett pártos irigykedők által elszórt konkoly elfojtó. 
Valamint másutt, ugy itt is csak előre kiszámított fortély 
által érhetének czélt az egyház' egységének ellenségei. 
Először is tehát a' pásztorokat kell vala megverniek, hogy 
a Jézus' nyájának juhait szerte zaklathassák. Mi hogy an-
nál könnyebben sikerüljön, a' premontrei rend' ruházatába 
öltözködött hamis próféták, a' magdeburgi, szűz Máriáról 
nevezett prépostsági lakba is belopództak ; a' velők egyet-
érteni nem akaró Norbert fiait elűzték, 's magukat szent 
Norbert társulata' tagjainak színlelvén, az aljas fondorko 
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dásokat nem is gyanító népet, Öntudatlanul ragadák ki az 
lidvezitó' egyház' kebeléből, az eretnekség' örvényébe so-
drandót. Méltán lehetett tartani még attól is, hogy a' szent 
érsek' földi maradványai, az Isten' egyházát kíméletlen ke-
zekkel pusztítók' dühének áldozatul esendnek. Ugyanazért 
János, praemonstrati főpap, 's az egész társulat1 főnöke, a' 
katholicus fejedelmek' közbenjárására, engedelmet nyert, 
miszerint a' szent érsek' hamvait Praemonstratumba szál-
líthassa által. Ámde a' nép' szivében még mindig olly ele-
ven volt a' szent érsek iránti tisztelet, hogy tetemeitől meg-
válni semmi áron sem akarna.'S igy csak 1 6 2 6 - d i k évben, 
II. Ferdinand' közbenjárására sikerült a' prágai premontrei-
eknek, szent Norbert' maradványait a' szerzet' birtokába 
nagy kincsen visszaszerezni, 's a' sion-hegyi prépostság 
szentegyházában ünnepélyes szertartással eltakaritni ; hol 
diszes márvány-koporsóban , a' főoltár' tabernaculuma fö-
lött nyugszik a' nagy férfinak földi maradványa. Őrzi az 
Ur az igazak' csontjait: egy is azok közül össze nem tö-
r e t i k ! — Ugyanitt szerencsés valék szemlélni egy, a'szent 
érsek' koporsója mellett létező, 's Lecuy Jánosnak, a pre-
montrei rend' nagy hirü generálisának szivét magában rej-
tő márvány-edényt is. A' Norbert plántálta magdeburgi 
egyházon beteljesedtek az irás' szavai : „Quos educavi et 
enutrivi, inimicus meus consumsit." Ugyanis az érintett, 
szűz Máriáról czimzett prépostság, a' protestánsok' kezei 
közé jutott, 's azoknak birtokában vagyon jelenleg is. A' pré-
postsági lakban, (mellynek diszjelei az infula és pásztori bot, a' 
kapuk fölött ma is szemlélhetők,) jelenleg egy tanulmányi 
intézet van. A' tizenhat falvakkal biró prépostság' kormá-
nyát a' prépost, (protestáns,) ki egyszersmind kormány-ta-
nácsos, é s a tanárok közül hat, kiket ,conventualis' czim-
mel hallottam neveztetni, vezérlik, s a' bejött jövedelme-
ket kezelik. A' szentegyház korábbi időkben a' három ezer-
nél alig többet tevő katholicusok' használatára engedtetett 
által, kik a' paderborni püspökök' kormánya alatt, két se-
gédlelkésztől nyernek lelki vigasztalást. Mély megilletődés-
sel kell bevallanom, miszerint azon egyházban, mellynek 
Norbert, dicső nevű főpásztora volt, mi sem hagyatott meg, 
mi a' szent érsek' emlékét örökitné. *) A'Norbert jeles utó-
dainak szorgoskodása által, 1 2 1 1 — 1 3 6 3 - i g goth stílben 

,,Delubra divíím concidant 
Edace morsu temporis 
Corrosa, vel quae vanitas 
Vanis dicavit marmora. 

At Templa, Christe, quae tibi, 
At fana quae sanctis tili s 
Avita sacravit fides, 
Aequane sorte corruent? 
Norberte, quo iam ci vi tas 
Gavisa quae te Praesulem 
Susceperat ? — Furens modo 
Aras et ossa disiicit. 

Sic Spiritus spirat : sua 
Nec luce perfundit novum 
Orbem fides, quin alterum 
Error tenebris obtegat," (B. P.) 

épített, 3 3 2 láb magasságú, gyönyörű két toronynyal, re-
mek metszetű márvány-oltárokkal, 's alabastrom szószék-
kel ékeskedő, 's jelenleg a protestánsok' birtokóban lévő 
szentegyházban, a' főoltár fölötti nagyszerű ablakok' üveg 
festményei között, életnagyságban, szent Norbert is szem-
lélhető, érseki disz-öltönyben, kezében az imádandó Oltári-
szentséget tartva. A' szentegyház' egyéb nevezetességei 
között föltűnő Tetzelnek bucsu-szekrénye, melly a' katholi-
cusok iránti szeretet- és merő vonzalomból, drága ereklye 
gyanánt őriztetik az Isten' házában. Útitársaink' egyike, a' 
derék H. F., a' kalauzul szolgáló ügyes sekrestyésnőt figyel-
meztetni el nem mulasztá, miszerint Tetzelnek helytelen 
tetteit az egyház, távol attól, hogy helyeselte, vagy magá-
éinak vallotta volna, őt inkább, mint ki a' ráruházott ha-
talom körüli sáfárkodással visszaélt, szigorúan megfenyítet-
te. Eme' szentegyház, mint mindenki előtt tudva van, egész 
Napoleon császár' koráig, dúsan jövedelmező protestáns káp-
talannak szolgált székes-egyházul. Mi pedig azon legforróbb 
óhajtással léptünk ki e zen , a' katholicusok' bűszkeségeül 
méltán tekinthető remekmű' falai közül, miszerint az isteni 
fölség a' prófétának jóslatát minél előbb teljesedésbe hozni 
méltóztassék : „Dies multos sedebunt sine sacrificio et sine 
altari, et post haec revertentur."(Végek.)Kovách Márk Antal, 

a nagyváradi kir. akadémiában ny. r. tan. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyar h on. 
(Gyászhír.) Veszprémből, nov. 2 3 . Jeges kezekkel 

ragadja meg keblünket a' veszteség' érzete , és fölsír szi-
vünk teremtőjéhez, vallásos ihletében ; mert ntiszt. 's tu-
dós S á m s o n János hittanár urat az ég, hosszas betegsé-
ge után, folyó hó' 21-dikén magához szolitotta árva körünk-
b ő l . — Sajgón fáj, hogy nélkülöznünk kell a'kegyes tanárt, 
ki 2 8 évig, kitartó szorgalommal, szelid, nemes szív- és lé-
lekkel működött dicső, de rögös tanítói pályáján ! Ki egész 
igyekezetét arra fordította, hogy vallásos, erélyes, és mun-
kás kertészeket képezzen a' ker. kath. anyaszentegyház' 
nagy kertjének ; h í v , tetterős polgárokat pedig az édes ha-
zának ! És ime e nemes igyekezetének a' halál, élte' 5 6 -
dik évében véget vetett. Vesztett a' boldogultban az egy-
ház-Jézus' szelleme szerinti jó papot; vesztett a'haza: eré-
lyes hü polgárt! Vesztettünk mi: felejthetetlen tanítót! El-
vesztettük őt, kinek körünkben léte, üditőleg hatott kedé-
lyünkre ; kihez ellenállhatlan vonzalom csatolt : — és mivel 
sem hálálhatjuk meg kitürő fáradalmait, mint ha előttünk 
emléke szent leend, 's ha szivünkben oltárt emelünk szá-
mára, 's ezen áldozunk naponkint boldogulásaért a' szere-
t e t ' I s t e n é n e k . — Az engesztelő áldozatot főtiszt. M. G. 

! kanonok ur mutatta be lelkéért az egek' urának ; ' s a ' v é g -
tiszteletet szinte ma, 4 órakor teljesítettük, számos környe-
ző barátjai és tisztelői' körében. Lebegjen sírja fölött a' 
békeség' angyala; a' siron tuli hazában pedig a' dicsóu-
lés' örök fénye környezze ! Szomorú tanítványai. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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TARTALOM: Keresztény akol. Vezerle Gáspár. •— Sz. 
Norbert érsek és fiai. (Vége.) Kovách Márk Antal. — 
Egyházi tudósítások. 

K e r e s z t é n y a k o l . 
E' czim alatt értekezik ismét t. cz. Válka János 

ur, a' ,Protestáns egyházi és iskolai lap' jelen évi 4 0 . 
számában közlött szeretetteljes' czikkében; 's mottóul 
a' két legnagyobb parancsot, az Isten és felebarát' 
szeretetéről szólót (Luk. 1 0 , 2 7 . ) tűzvén ki, ezeket 
nem csak hőn ajánlja, de hü gyakorlatukra is fönhan-
gon szólit föl mindenkit, mondván : „Katholicusok, gö-
rögök, evangelicusok ! Mindnyájan, a' kik megkeresz-
telkedtetek , sőt még ti zsidók, törökök, pogányok is! 
Jertek mind ide, ide a' szeretet' zászlójához ! Jertek, ez 
Jézusnak, a' bölcsnek, a' Krisztusnak, az Isten'fiának 
zászlója ! Jertek,mert ti is mind Isten' fiai vagytok,—Jézus 
a' ti testvéretek! Jertek, a' szeretetnek ezen zászlója 
alatt, éljetek boldog társas életet !" Dicső hangok! Ma-
gasztos fölhívás! Ki ne sietne, azoknak hódolva, azon 
táborba lépni, mellyben közvetlenül a' s z e r e t e t minden? 
Ki ne kivánna azon zászló alá esküdni, hol csak ezen, 
két rövid, de tartalomdus parancsot hangoztatják : .sze-
resd a' te Uradat Istenedet, szeresd felebarátodat'? 'S 
ime, én is kezet nyújtok t. V. J. toborzó urnák ; 's jel-
szavára éber figyelemmel ügyelvén, a' szeretet' pánczé-
lával felövezve, ugyan csak a' szeretet' fegyverével 
állok ki a' sikra, megvivni az igazság' ügyéért. 

Hogy V. J. ur a' szeretet' szavával hivja ,a' ka-
tholicusokat, görögöket, evangelicusokat és mindazokat, 
a' kik megkeresztelkedtek, a' szeretet' zászlója alá', 
helyén van; mert mindezeknek,—a' keresztség'szentsége 
által Jézus' táborának, a ' vitézkedő keresztény anya-
szentegyháznakbajnokaivá avattatván, 's a' jó harczo-
sok' soraiba igtattatván, elleneikkel a' szeretet' fegyve-
rével megvivni, 's őket ez által legyőzvén, a' diadal-
babért kiérdemelni, és isteni vezérökkel szeretetben 

MÁSODIK FÉLÉV. 

egyesülni,—fő, és mellőzhetlenföladatuk. De kérdem: 
min kivánja V. J. ur megalapitni az érintett kettős sze-
retet' mivoltát? Ugy hiszem, hogy nem egyedül csak 
a' sziv' andalgó érzelmein, annál kevésbbé a' puszta 
nevezet' betűin; hanem a dolog' valódi lényegén, a ' 
szeretet' m u n k á s tettein. Mert az Üdvezitő' mondata-
ként, ,az marad az ő szeretetében, a'ki parancsolatait 
megtartja ; 's annak van igaz, és legnagyobb szerete-
te, ki lelkét is odaadja barátjaiért . ' ( ján. 1 5 , 1 0 — 1 3 . ) 
Igy tehát az igaz keresztény szeretet m u n k á s ; és sz. 
Pál apostol' rajza szerint : „tűrő, kegyes, nem irigyke-
dik, nem cselekszik gonoszul, föl nem fuvalkodik, nem 
tiszteletkivánó, nem keresi azokat, mik övéi, nem 
gerjed haragra, nem gondol gonoszt, nem örvendez a' 
hamisságon, örvend pedig az igazságon; mindeneket 
eltűr, mindeneket elhisz, mindeneket reményi, mindene-
ket elszenved." (i. Kor. 1 3 , 4 — 7 . ) 'S hogy az illy 
munkás szeretet teszi a' vallás' lelkét; hogy az által 
felel meg mindenki, nem csak a' dicső keresztény név-
nek, de keresztényi hivatásának is; hogy a' nélkül min-
den hite mellett is „semmi"; (I. Kor. 1 3 , 2 . ) hogy az 
,,a' tökéletességnek kötele" (Kol. 3, 14 . ) : azt minden 
józan gondolkodású keresztény megismeri és vallja. 
Ugyanazért V. J. úrral én is azt mondom: mind-
nyájan, a' kik megkeresztelkedtetek, jertek a' m u n k á s 
szeretet' zászlójához'; mert ez azon keresztény akol, 
a' hol mindnyájunknak egyesülnünk kell; mellyben a' 
szeretet' Istene őrködik fölöttünk ; 's hol a' szeretet ál-
tal tétetünk egyekké ; hol a' szeretet által válunk valódi 
testvérekké, a' közös mennyei Atyának méltó fiaivá. De 
ismételve mondom, hogy: .munkás szeretet' által egyesül-
jünk a' keresztény akolban; melly azt követeli, hogy miu-
tán a' keresztség által annak tagjaivá tétettünk, sze-
ressük az Istent, ne csak szóval, hanem teljes szívből, 
teljes lélekből, minden erőből; szolgáljunk neki hiven, 
nem csak bensőképen, szivünk' készségével, de külső-
leg is, minden parancsainak hü teljesítése által. Imádjuk 
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őt, ne csak lélekben, de cselekedettel, áldozat-tétellel, 
buzgó, nyilvános tisztelettel is. Adjunk neki hálát a' 
közlött jótettekért ; esdjünk a' közlendőkért : ne csak 
a' sziv' magányába vonulva, de fölemelt kezekkel, egye-
sült szivvel és szózattal is. És ha az illy,szeretet' vezérlete 
mellett, kellőleg tiszteljük, és imádjuk közös mennyei 
atyánkat : akkor teljesítjük emez első, és legnagyobb 
isteni parancsot: ,szeressed Istenedet teljes szivedből.' 
Ellenben, hol a' szeretet munkátlan; hol az egyedül 
a' sziv' érzelmeire szorittatik ; hol külső tettekben nem 
nyilvánul: ott megfogyatkozott a' szeretet; 's az ily— 
lyeneknek nem merem biztosan hirdetni Y. J. úrral, 
hogy: „minden bizonynyal" meg fognak „üdvezülni;" 
megemlékezvén szent Gergely pápának ama' szavairól, 
hogy : ,az Isten' igaz szeretete nem lehet tunya, rest, 
és hivalkodó ; hanem arra megkívántatik az észnek, 
nyelvnek, és minden magaviseletnek öszhangzó mun-
kálata.' És szent Pál apostol' bizonyításaként is: ,az 
Isten, igaz ítélete' megjelenésének napján , kinek-kinek az 
ő c s e l e k e d e t e s z e r i n t f i z e t e n d m e g . ' (P.om. 2 , 5 — 6 . ) 
•Ugyanez áll a ' felebaráti szeretetről is. Munkásságot 
követel ez is ; még pedig olly munkásságot, melly jó-
tettekben tüntesse magát ki, lehető, 's kellő legnagyobb 
mértékben. Nem is elegendő a' felebaráti szeretetre, 
hogy embertársunkat ne gyűlöljük, a' szerencsétlene-
ken csak szánakodjunk, a' szűkölködőket csak szelid 
nyájassággal szólítsuk ; hanem az is megkívántatik, hogy 
szeressük, szerencsétlenségökben gyámolitsuk, szüksé-
geikben segítsük, nyájas, és érzékenyen vigasztaló sza-
vainkkal a' jó s irgalmas tetteket is párosítsuk; mert 
csak ,ugy teljesíttetik be a Krisztus törvénye. ' (Galat. 
6 , 2 . ) Szóval, az Isten és felebarát'szeretetéhez, hogy 
az gyümölcsös legyen, megkívántatik, hogy mindkettőt 
j ó - c s e l e k e d e t e k által tüntessük ki; 's igy egye-
süljünk a' keresztény akolban, mellynek alapja csak az 
illy szeretet lehet. És illy értelemben én is azt mon-
dom : mindnyájan, kik megkeresztelkedtetek, jertek a' 
szeretet'zászlója alá, és legyetek egyek.' De még azt 
is hozzáteszem, hogy: miután az Isten' igaz szeretete 
h i t e t is igényel, sz. Pál apostol' mondásaként; mert 
„hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél:" 
(Zsid. 1 1 , 6 . ) e g y e s ü l j ü n k s z e r e t e t á l t a l a' 
h i t b e n is ; hogy mindnyájan egy keresztény akolban, 
egy láthatlan, és látható főnek kormánya és pásztor-
kodása alatt élvén, az üdvesség' biztos mezején, a' 
szeretet' dicső országában is örökre egyesülve le-
Jiessünk ! 

De épen ez az, mit követelni nem látszik Y. J. 
ur ; miután a' kereszténység' alapjára, az üdvezitő Jé-
zusbani erős h i t r e , mint az üdvösséghez kerülhetlenül 
szükségesre semmit sem számítva, közönyös lelkülettel 
hívja föl az Isten és felebarát' szeretetére a' nem-ke-
resztényeket, sőt a' pogányokat is: üdvességet ígér-
vén nekik a' szeretetnek egyedüli hathatóssága által; 
azt mondván: „zsidók, törökök, pogányok is! jertek 
mind ide — a' szeretet' zászlójához !.... És fogtok minden 
bizonynyal üdvezülni." Tehát igy t. ez. Y. J. u r? Te-
hát a' kinyilatkoztatott jézusi religionak semmi különös 
hatása sincs az üdvességre ? Tehát már h i t nem is 
kell ; hanem csak szeretet kívántatik a' boldog örök 
élet' megnyerésére? Tehát a' Krisztus'váltságának ér-
deme, 's ára is szükségtelen már a' mennyei boldog-
ság' megszerzésére ? Lám, hova nem ragadja az em-
bert, a' nem Isten', hanem a' világ' bölcsesége szerin-
ti hiu okoskodás ! Lám, milly könnyen kivetkezteti ez 
őt a' kereszténység' elveiből; az isteni igazságoknak 
méltánylatából 's minden positiv hit' alapos czikkei-
ből! Csak a'szeretetet hagyja meg; azt is fogyatkozot-
tan: és azon kívül semmit! Hisz'eddig a'protestánsok-
nál minden a' h i t volt, 's az ma már semmi? Eddig 
köztük az hirdettetett, hogy a' ki hiszen, az üdvezül; 
most pedig, a' ki nem hisz is, csak szeressen, ,a 'meny-
nyei atya, halhatatlan lelkét, a' siron tul, atyailag fogja 
boldogítani?' Eddig az köttetett szívökre , hogy h i t -
b e n egyesüljenek ; most pedig, hogy ,a' szeretet' zász-
lója alatt legyenek egyek'; 's a' hitet, mint szükségte-
lent mellőzve, még a' nem-keresztényeket, sőt pogá-
nyokat is, .bizonyos' üdvességgel biztatják a' szeretet 
által. Ez azon uj tan az ,evangelicusok' (í) közt, melly 
a' kereszténység' positiv elveit száműzi, 's velók együtt 
a' kereszténységet is kiirtani, kárhozatosan törekszik.— 
Mi a' kereszténységnek első, és fő-alapja? Nem más, 
hanem a' keresztség' szentsége ; ugy mint melly által 
lép be az ember a' Jézus alapította gyülekezetbe, az 
anyaszentegyházba, a' keresztényi akolba. Ha tehát le-
rontatik az alap, mint állhat meg az egyház, melly ar-
ra építtetett? Vagy ha az nem alap, mint rendelhette 
az isteni bölcseség az üdvösségre kerülhetlenül szük-
ségesnek ; azt mondván, hogy: ,az üdvezül,' „a'ki hi-
szen, és megkeresztelkedik?" (Márk. 1 6 , 1 6 . ) Ho-
gyan mondhatta, hogy: ,,a' ki újonnan nem születik 
vizből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten' or-
szágába?" (Ján. 3 , 5 . ) Miért tette apostolainak köte-
lességökké, hogy elmenvén az egész világra, keresz-
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teljenek meg minden nemzeteket? (Mát. 2 8 , 1 9 . ) A' 
Szentlélek' ajándékainak elvétele után, legelőször is a' 
megkeresztelkedésre hivja föl sz. Péter apostol is a' 
jerusalemi zsidókat, 's azt mondja : ,,mindenitek ke-
reszteltettessék meg a' Jézus Krisztus' nevében, bű-
neinek bocsánatára ; s elveszitek a' Szentlélek' ajándé-
kát." (Apostol, csel. 2 , 3 8 . ) Az istenfélő Ananias is a' 
megtérni vágyó Saulusnak azt tanácsolja, hogy sem-
mit se késsék, hanem minél előbb keresztelkedjék meg, 
s mossa le általa bűneit; segitségül hiván a ' Jézus 'ne -

vét. (Apóst. csel. 2 2 , 1 6 . ) Ha pedig igy, miképen he-
lyezheti akkor V. J. ur, a 'keresztény akolba a' zsidókat, 
törököket, még a' pogányokat is ? Hogyan Ígérhet ne-
kik „minden bizonynyal üdvességet": ha pusztán a' sze-
retet' zászlója alatt élik is le boldog társas életöket? 
Olly tan ez, melly homlok-egyenest ellenkezik az ur 
Jézus, az apostolok, 's az egész kereszténység' eddigi ta-
nával, s ennek megsemmisítésére látszik irányozva lenni. 

De ha sem hit, sem keresztség nem kívántatik 
az örök üdvességre, hanem csak egyedül a' szeretet; 
kérdem V. J. urat, lehetne-e még akkor is a' keresz-
tény akol' tagjainak nevezni, s örök üdvességöketbiz-
tositni a' zsidóknak? Hisz' ezek, mivel Krisztus Jézus-
ban nem hisznek, őt, mint Istent, nem is szerethetik ; 
sőt, mint ámitót, gyűlölik is. Lehet-e a' törököknek; 
kik szinte Jézusban Istent nem, hanem csak egy pró-
fétát tekintenek : azért őt, mint Istent nem is szerethet-
vén. Lehet-e a' pogányoknak ; kik sem Jézust Istennek 
nem ismerik, sem egy igaz Istent nem imádnak; kö-
vetkezőleg azt nem is szerethetik: hanem az igaz Is-
ten iránti köteles tisztelet- és szeretetnek legnagyobb 
sérelmével, a' bálványoknak tömjéneznek? Nem; hisz' 
maga V. J. ur is nyilvánosan ,Jézus , mint Isten iránti' 
szeretetet követel az üdvességre.*) Ez pedig az érintet-
tekben megfogyatkozik, és bennök soha sem is léte-
zett. Nem a' puszta szeretet tehát, hanem a' kereszt-
séggel, és hittel párosult munkás, isteni, és felebaráti 
szeretet az, melly üdvezit, a' kereszténység' csalha-
tatlan elvei szerint. 

*) A' t. ért. alig ha utolérte V. J. kétértelmű szavainak 
jelentését, ha Krisztus Jézust „Isten fiának" hallván V. 
J. által neveztetni, azt teszi föl róla, mikép ő Krisz-
tus Jézus' istenségét is hiszi. Távol légyen ! Ott áll 
magyarázatul mindjárt a' zsidók-, törökök- és pogá-
nyokhoz intézett megszólítása: „ti is m i n d I s t e n ' 
fi a i vagytok." V. J. ezt nem ok nélkül veti a' mon-
dottak után. Szeri., 

De mindezekkel még meg sem elégszik Y. J. ur; 
hanem a' keresztény hitnek minden egyéb alapezikkeit, 
(azaz : valamennyi dogmákat,) mint haszontalanokat, 
megveti; 's azoknak, kik Jézus' üdvezitő religiojának 
boldogitó tudományát hirdetik, ezt köti szívökre : „Ti 
missionariusok ! kik arra adtátok magatokat, hogy a' ke-
resztyének' számát szaporítsátok, óh hallgassatok meg 
engemet, és a' dogmák' serege helyett, vigyétek a' né-
peknek Jézus isteni, 's felebaráti szeretetét." Óh sze-
retetteljes szavak ! Milly lágyan és édesen hangoztok ti 
a' vigyázatlanok' elbájolt füleibe ; hogy elfojtsátok a' 
kereszténység' szellemét dobogó kebleikben ! De jól 
tudják azt a' missionariusok, legalább a' mieink, hogy 
nem volt, nincs, nem is lesz religio és vallás, melly dog-
mák nélkül szűkölködhetnék ; 's hogy a' hol ezek megfo-
gyatkoznak , ott a' vallásosság is romba dől, miután a' 
dogmákkal legszorosabb kapcsolatban áll. Lássuk tehát 
mik azon ugy nevezeti d o g m á k ? Nem egyebek azok, 
mint olly hitágazatok, vagy erkölcstani czikkek, mellyek 
közvetőleg, vagy közvetlenül egyik főrészét teszik azon 
keresztény tudománynak, melly vagy magától Krisztus 
Jézustói lön kinyilatkoztatva, vagy a' Szentlélek' ihle-
tése mellett, apostolai által, mint isteni tudomány hir-
dettetett. Ugy van; ki az emberi-nem' örök boldogitá-
saért jött az emberek közé, emberi' alakot véve magá-
ra, mint isteni bölcseség, bizonyos szabályokat határozott, 
mellyek zsinórmértékül szolgáljanak. 'S minthogy azok 
a' teendőket tárgyazzák, mivel azok, mintegy ujjal mu-
tatják az embernek, mit szabad és kell cselekednie, 
mit nem ; azaz : mivel a' belső embernek erkölcsi mi-
velődésére vonatkoznak, mint erkölcsöt tárgyazó czik-
kek, ,erkölcsi dogmáknak' neveztetnek. Hogy pedig az 
illy dogmák az emberekre nézve szükségesek, ugy hi-
szem, senki kétségbe nem vonhatja ; hacsak a' társa-
ságból minden erkölcsiséget száműzni nem kiván: csal-
hatlan igazság lévén, hogy valamint az ok és okozat 
egymástól elválaszthatlanok, ugy az erkölcsiség sem 
virágozhatik erkölcsi szabályok nélkül. Hogy pedig a' 
rosszra igen kész emberi hajlam és szabad akarat, az 
erkölcsi mivelődésre magát annál jobb kedvvel, és biz-
tosban határozza el, ösztönökre is szükség vala min-
den tekintetben. Ugyanazért Jézus, végetlen isteni böl-
csesége szerint, az erkölcsi szabályokhoz olly igazságo-
kat is csatolt, mellyek az erkölcsiségnek gyakorlatára, 
ösztönül szolgálnának. S mivel ezen igazságok egye-
nesen a' vallás' lelkét, melly h i t e t követel, érdeklik; 
mivel azokat foglalják magukban, miket hinni szüksé-
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ges : azért .hitágazatoknak, vagy hitdogmáknak' nevez-
tetnek. És ime, ezen két rendbeli dogmákból áll a' Krisz-
tus Jézusnak igaz, és örökre boldogító tudománya. És 
kérdem Y. J. urat, valljon a' kettő közül mellyik rendbeli 
dogmákat akarja a' vallásból kiküszöbölni ; az erkölcsi-
vagy a' hitbelieket-e ? Ugy tetszik, az elsőket nem; mert 
a' szeretet, mellyet mindenek fölött és egyedül ajánl, 
maga is egy kitűnő jeles erkölcs ; nem is teszem föl 
róla, miszerint az erkölcsiségnek olly esküdt ellensége vol-
na, hogy azt az emberiségből utolsó gyökéréig kipusz-
títani szándékoskodnék : hanem a' másiknak, vagyis a' 
hitbeli dogmáknak ízen véres háborút, azok ellen he-
gyezi nyilait, köszörüli bárdját ; azokkal száll szembe, 
's fönhangon kiáltja a' távolban levőknek: „Ti missio-
nariusok !. . . a' dogmák' serege helyett vigyétek a' né-
peknek Jézus' isteni, 's felebaráti szeretetét."Erre szó-
lítja föl ,időnk' apostolait is', hogy a' dogmák' serege 
helyett csak ,szeretetet prédikáljanak az egész világ-
nak, és abban legyenek egyek, tántoríthatatlanul erő-
sek.' És meg nem emlékezik arról, hogy a' hitdog-
mák az erkölcsi dogmákkal szoros kapcsolatban áll-
nak ; hogy nincs olly hitdogma, melly az erkölcsiségre 
leghatályosabb befolyással ne birna ; hogy a' hitdog-
mák' kiküszöbölésével az erkölcsiség is gyengül, a' val-
lásosság is haldoklik. Pedig ezeket fölfogni, 's belátni 
nem lehetetlen dolog. Lám azt tartják, és igaz is, hogy 
az okos, és bölcs embernek mindig kell bizonyos czél-
jának lenni, mellyre irányozvák nem csak tettei, de 
még szavai is. Mennyivel inkább jelelt ki tehát bizo-
nyos czélt minden szavainak a' végetlen bölcseségü 
Istenember, Krisztus Jézus? És mi lehetett ez egyéb, 
mint a' legnemesebb földi teremtménynek, az ember-
nek rendeltetéséhez, már e' földöni közelítése? És mi-
ben áll ez ? Az erkölcsi tökéletesülésben, és az erre na-
pontai ernyedetlen törekvésben. Igy tehát , midőn hi-
tünk' isteni alapitója hitdogmákat hirdetett, vagy apos-
tolai által hirdettetett, oda czélozolt, hogy azok által is 
ösztönözze övéit az erkölcsiségre, 's ennek tökéletesí-
tésére. És igy, ha az erkölcsiséget a' kereszténység-
ben helyesli, vagy épen ajánlja is Y. J. ur, miért nem 
hagyja helyben, 's nem ajánlja a' hitdogmákat is; 
mellyek amazzal olly szoros kapcsolatban vannak, és 
gyakorlatára ösztönül szolgálnak ? Ugy-e, mert itt a' 
fölfuvalkodott észnek megalázódása, és a' hit' uralma 
alatt, szende engedelmesség kivántatik ; mitől pedig az 
ész istenitői visszaborzadnak. 

Hogy pedig állitásom annál kevésbbé tartassék 

alaptalannak, lássuk annak valóságát néhány köztudo-
mású párvonalban. Dogma ugy-e minden keresztény 
hitfelekezetnél, hogy az egy állata, de három szemé-
lyü Istenség az, a' ki minket a' semmiségből létre ho-
zott, hasonlatosságával megdicsőített, naponta táplál, 
és atyailag gondunkat viseli; ki minket a' bün okozta 
kárhozat' rabságából, mint Istenember, az örök élet' 
szabadosaivá tett, és tulajdon élte' kinos föláldozásával 
megmentett az örök haláltól ; ki isteni kegyelmeinek bő-
séges harmatával öntözgeti, az erkölcsös tettekre szá-
raz lelkünket, hogy az üdvesség' eszközlésében mun-
kássága gyümölcsöző legyen. 'S ha ezen dogmák gyak-
rabban folujittatnak a' hivők' emlékezetében, 's az is-
teni dicső jótéteményekre figyelmeztettetnek : nem ösz-
tónöztetnek-e egyszersmind az Isten iránti hálaadásra, 
irgalmának imádására, 's buzgó fiúi szeretetre ? 'S nem 
ösztönöztetnek-e embertársaik'szeretetére is; megem-
lékezvén r á , hogy mindnyájan ugyanazon egy mennyei 
Atyának lévén gyermekei, egymás közt testvérek; hogy 
mindnyájan azon egy Megváltónak, mint főnek tagjai, 
ki által Isten' fiaivá lettek ; hogy mindnyájan az egy 
isteni Lélek által részesittetnek az üdvesség' eszközei-
ben, a' megszentelő malasztokban ; csak azokat hasz-
nálni el ne mulaszszák? És igy nem sürgettetnek-e a' 
dogmák által arra, hogy a' szeretet által legyenek egyek 
mindnyájan, kik egy közös Teremtőt, Megváltót 's Meg-
szentelőt hisznek, imádnak? Dogma ugy-e minden ke-
resztény vallásuaknál a' lélek' halhatlansága, valamint 
a' testnek is jövendő föltámadása ; 's hogy ezeket higy-
jük, nemünk' méltósága kivánja: máskép jövendő sor-
sunkra nézve hasonlók' leendvénaz oktalan állatokhoz. 
'S ha ezen dogmákra gyakrabban visszaemlékezik az 
ember ; ha azok' fontolgatásában nem restelkedik ; nem 
telik-e meg keble hálás érzettel a' jó Isten iránt, ki őt 
illy kitünőleg megdicsőítette? 'Snem gyul-e szive lán-
goló szeretetére Annak, a 'ki őt ennyire, 's előbb sze-
r e t t e s s megemlékezvén róla, hogy ezen megdicsőitte-
tésben vele együtt minden okos halandó részesült, nem 
fog-e hozzájok is szeretettel közeledni, mint az emberi 
méltóság' közös részeseihez ? — Dogma ugy-e minden 
keresztényi vallásban ,a'szentek' egyessége'; mert hi-
szen az ezen hitágazatot valló szavak minden keresz-
tény hitvallásban benfoglaltatnak? Ez pedig mire em-
lékezteti az embert , 's mit követel tőle, ha nem azt , 
miszerint a' keresztények, kik szenteknek neveztetnek, 
egymás közt a' legszorosabb egyességben legyenek; 
melly abban áll, hogy nem csak e' földön a' t e s t i , 
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hanem a' siron tui is, (ha csak az Isten' kegyelmétől a' 
gonoszságokbani makacs megátalkodás által magukat 
egészen meg nem fosztották,) a' l e l k i irgalmasság által 
segíthetünk rajtuk ; valamint ők is az Ur' színének lá-
tásában megdicsőülve, buzgón esedeznek ér t tünk, 's 
jövendő megdicsőittetésünkért. 'S hahogy ez gyakrab-
ban megujittatik a' hivők' emlékezetében, nem öregbe-
dik-eszivökben az isten- és felebaráti szeretet; 's nem 
ösztönöztetnek-e mindkettőnek buzgó gyakorlatára? Igy 
rendre átmenvén minden dogmákon, egyetlen-egyre sem 
akadunk, melly minket az Isten és felebarát' szerete-
tére hathatósan nem buzdítana. — Azért, akár ,missio-
nariusok, akár időnk' apostolai !' hit- és erkölcsdog-
mákat is hirdessetek a' népeknek, hogy rendeltetésök-
nek megfelelve, a' keresztény akolban méltó helyet 
foglaljanak és abban állandóan megmaradjanak. Hit-és 
erkölcsdogmákat is hirdessetek; mellyek valamint min-
den erkölcsiséget, ugy az Isten és felebarát' szeretetét 
is keblökben nem csak tökéletesitni, nevelni 's öreg-
bíteni fogják; de bizonynyal akaratukat is odavezér-
lendik, hogy azokat tettekben is nyilvánítsák. 

Egyébiránt mi V. J. urnák azon állítását illeti, 
hogy : ,,a' dogmákat 's hitvallásokat buzgó keresztyén 
zsinatok fogalmazták; egyikét a'másikára rá-kényszeri-
tették; patakokban folyt miattuk az emberi v é r ; dü-
hödött az embertelen gyűlölség; kihalt közülök Jézus' 
hite; — és igy fog az ezentúl is maradni, mindaddig, mig 
az emberek nem szűnnek meg a' hitvallások' készíté-
sétől": röviden csak ezeket jegyzem meg. Nekem ugy 
látszik, hogy miket itt V.J. ur fölhoz, azok a ' p ro t . val-
lás' dogmáit, különnemű confessioit, 's az azok körüli 
eljárásokat, nem pedig a' ker. kath. religioban létező-
ket érdeklik. Mert nálunk a' dogmákat, a' buzgó ke-
resztény zsinatok soha sem fogalmazták, olly értelem-
ben, mintha ők voltak volna azok'készítői; hanem ma-
ga religionk' isteni alapitója, Krisztus Jézus határozta 
meg azokat; és ő maga, vagy apostolai hirdették ki ; 
a' keresztény szent zsinatok pedig csak összeszed-
ték, 's bizonyságot téve közönséges, azaz : katholicus 
voltukról, a' hivők elébe terjesztették, mintátalános hit-
es erkölcstanokat, fő- 's alapos vallási czikkeket ; mely-
lyekből szerkeszték azután össze a' ker. kath. hitval-
lás' formuláit. Nincs is egyetlen-egy dogma is, főleg hit-
beli, a' ker. kath. religioban, melly Jézus' tanitásából 
ne folyna, 's az uj törvény' szent könyveiben ne hir-
dettetnék. 'S mivel azokat az összes katholicismus, mint 
ollyakat, minden időben elfogadta, gondosan megőrizte, 

mai nap is elfogadja 's megőrzi : soha sem volt szükség, 
hogy „egyiket a' másikára rá-kényszeritsék"; hacsak 
egyeseket nem tekintünk, kiket egykor vagy máskor, 
örökös jóllétök' eszközlésére, erkölcsileg kényszeríteni el 
nem mulasztotta; mit józanul, kárhoztatni nem lehet. De 
hogy illy kényszerítések' következtében „patakokban folyt 
az emberi vér", igazságban állítani nem lehet. Igaz 
ugyan, hogy a' kath. religio' hit-és erkölcstani dogmáinak 
bátor megvallásaért's férfias védelméért ezerenkint áldoz-
ták föl a' hivek éltöket, 's a' tyrannusok' vad dühének ál-
dozatul esvén, patak gyanánt folyt kiontottvérök: ezt 
tudjuk az egyházi történetekből; de hogy a' katholi-
cismus hasonlót idézett volna elő dogmáinak elfoga-
dása végett, azt alig ha lehet alaposan bebizonyitni. Sőt 
igen is gyakran ő vala kénszerülve, magát védői álla-
potba helyezni, azok' ellenében, kik őt dogmáiért t űz -
zel és vassal megrohanni elég szeretetlenek voltak. 'S 
mivel ohajtott czélt igy sem érhet tek, .dühödött köz-
tük az embertelen gyűlölség, kihalt Jézus' hite, és ki-
halva fog ezentúl is maradni mindaddig, mig meg nem 
szűnnek az uj meg uj hitvallások' készítésétől, megba-
sonolva lévén, nem csak más vallásbeliekkel, de önma-
guk közt is.' Én tehát nem csak isten- és felebaráti szere-
tetben párosult egységet óhajtók a' keresztényeknek, 
hanem ollyat, melly a' hit' és erkölcs' dogmáira nézve is 
egy legyen. Nem is azt mondom V. J. úrral, hogy ,,a' 
különböző hinni való tárgyakat, a' dogmák' egész se re -
gével türjük el" csak ; hanem azok' csalhatlan igazsá-
gáról meggyőződve, azokat tegyük religionk és hitünk' 
alapjaivá, és szolgáljanak hathatós ösztönül az isten- és 
felebaráti szeretet' buzgó gyakorlatára. Mert csak ek-
kor reménylhetni, hogy ugyanazon egy keresztényi akol-
ban fogunk hitben és szeretetben egyesülhetni, mellynek 
gondos isteni pásztora maga a' megtestesült örök ige, 
Krisztus Jézus. ,Kegyelem mindenekkel, kik tökélete-
sen szeretik a' mi Urunk Krisztus Jézust. ' (Eph es. 6 , 
2 4 . ) Vezerle Gáspár, harsányi esperes és pleb. 

Sz. Norbert magdeburgi érsek és fiai. 
(Vége.) 

Mennyire iparkodék szent hivatásának mértékét be-
tölteni azon társulat, mellynek dicső nevü alapítója, szent 
Norbert, olly fölséges czélt tűzött ki : azt itt megvitatás' 
tárgyául fölvenni nem szándékozván, ugy hiszem, elegen-
dő lesz a' közönséges egyház' látható fejeinek, a szentsé-
ges romai pápáknak, a' premontrei rendre vonatkozó bul-
lái közül egy párra hivatkoznom: „Attendentesitaquequo-
modo Religio et Ordo vester, cuius nos alumnus aliquando 
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ftiimus, multa reftilgens gloria meritorum, et gratia redolens 
sanctitatis, palmites suos a mari usque ad mare extende-
r s ." (IV. Iladrián.) „Omnipotenli Deo , a quo universa bo-
na procedunt, gratiarum referimus actiones, qui vos in uni-
tate catholica conservavit, et non permisit schismaticapol-
lui pravitate : licet enim schismaticorum praesumtio di-
versis vos calliditatibus et mendaciis a devotione S. Potri 
et nostra,, retrahere niteretur, vestra tamen discretio, illo-
rum iniquitatem studuit evitare, et unitatem Catholicam 
conservare. Quod siquidem gratum, et acceptum teneutes, 
et vestrae fidei constantiam et sinceritatis affectum in Do-
mino plurimum commendantes, gratias, quas debemus, Vo-
b s referimus," etc. (Alexander P. III.) „Sane mundo Cele-
bris et supernis grata Givibus Religio Praemonstratensis 
ürdinis, a suae plantationis initio Regis aeterni fuit habi-
taeulum, virtutum splendoribus illustratum, quod semper 
honore proflcjens et honestate concrescens, generalis Ec-
clesiae decus extulitvet decorem multis modis ampliavit. Ex 
hoc enim nos spirituálém in Domino laetitiam conséquen-
tes, affectu pio de ipsa Religione concipimus, ut nostrae 
provisionis auxilio, eius robur et pulchritudinem augeamus: 
ita quod ipsa in Domo Domini contra tentatoris impetum 
et turbinem vitiorum, sit quasi turris eburnea, virtutum 
munita propugnaculis, in quo lectum amoenae quietis ha-
beat veri excellentia Salomonis." (innocentius P. IV.) 
„.Quanto praeclara Ordinis vesti;i Religio inter Religiones 
alias, per insignem gratiarum multarum praerogativam,. et 
eminentiam sanctitatis conspectiori rutilât claritate, tanto 
magis prodesse Vobis proponimus, et illa vobis concedere 
secundum Deum de Sedis apostolicae pietate, quae vobis 
credimus profutura." (Ni.colaus P. IV.) „In Ecclesi.ae fir-
mamento Vester Ordo claro nitore coruscans,. universalem 
Dominici gregis aulam illuminât, currentibus in stadio re-
ctum iter insinuât, quo,, ad salutis bravium facilius perve-
nitur." (Bonifacius P. VIII.) 

Miután. Krisztus' egyházát legszerencsésebben kor-
mányzó IX. Pius pápa ő szentsége, atyai szeretetének leg-
kitűnőbb indulatával viseltetvén a' szerzetes-társulatok iránt, 
azok' elöljáróit apostoli köriratában fölhívni méltóztatott, 
hogy hivataluk' fontosságánál fogva, igyekezeteik oda legye-
nek irányozva, miszerint czélszerü javítások által, a' gond-
viselésük alá bízott társulatok ó'si dicsó'ségök- 's fényükben 
ragyoghassanak : a?on legédesebb reményre emelkedem, 
hogy azok, kiknek kellemes osztályrészül jutott, sz. Nor-
bert társulatának sajkáját a mostani veszélyes idők' ten-
ger-özönében kormányozni,, a' nagy pápának legtisztább 
szándokát megértve, Isten' ő, szent fölségének segítségével, 
mindazt elrendelni s véghez vinni fogják, mi eme' szent 
társulat' épsége- 's javának biztosítására, 's előmozdítá-
sára szolgálhat. Ezen nem kevésbbé £ontos, mint terhes 

ügy' kiviteléhez legyen szabad nekem is. egy pár szóval 

hozzájárulni. A' Norbert társulatának romjaiból, az ausz-

triai birodalomban csak kilencz, és pedig önállásu prépost-

ság maradott fön ; mellyek közt a visszahelyező királyi 
çendelet' értelmében,, egyedül, csak a' megholt tagtársak.i 

iránti ima-viszony hagyatván meg, benső' szerkezetök-, 
kormányukra nézve, egymástól egészen függetlenek. Édes; 
magyar hazánkban 1. Ferencz halhatlan emlékezetű ap. király,., 
a jászéi 's csornai prépostságokat, mint külön, és egymás-
tól független prépostok által kormányoztatandókat,visszaállít-
ván,a'társulatnak előbbeni rendeltetésétől némileg különböző 
czélt, a' nyilvános nevelést és tanítást tüzé ki. Mulhatlanul 
szükséges tehát, hogy alaptörvényeinknek, jelen rendelte-
tésünk- 's körülményeinkhez képesti módosítását, teendő-
ink' legfőbbikéül tekintsük; különben is statútumaink több 
pontjainak a k. kir. rendeletek derogáltak; nagy része pe-
dig, mint jelen rendeltetésünkkel össze nem férhető, elidőz 
sültnek tekintetik. Lelkemben meg vagyok győződve, hogy 
a' munkatársaknak egy közös szent czélra irányzott törek-
véseik kellő öszhangzásba csak ugy jöhetnek, ha a' nagyok-
nak ugy, valamint a' kisebbeknek, hatás- és müködésköre. 
czélszerü törvények által leend kijelelve. E' czélból hatal-
maztaték föl a' premontrei társulat, több dicső emlékezetű, 
pápáktól nyert engedvény állal, alaptörvényeinek módosí-
tására, 's az elavultaknak más czélszerübbekkeli fölcseré-
lésére,vagy, ha szükséges, ujaknak alkotására is. „Auctoritate-
Nostra Apostolica concedimus ut tribus substantialibus. 
votis et ad illorum observantiam necessariis, quae salva 
permanerent etobservarentur,duntaxatexceptis, o m n i a e t 
s i n g u l a s t a t u a t. i s , decernatis, ordinetis,et super hoc dis-
pensetis ac disponatis, quae dicto ordini et illius personis, 
omnibus communiter et divisim ad pacem, quietem, tran-
quillitatem et animarum salutem earumdem videritis expe-
dire. N e e non a n t i q u a s t a t u t a e t c o n s v e t u d i n e s 
i p s i u s o r d i n i s m o d e r e m i n i , i n t e r p r e t e m i n i e t li-
m i t e t i s , i 1 l i s q u e a d d a t i s e t m i n u a t i s , s e u etiam illa. 
in totum annulletis et tollatis, ac nova toties, quoties opus es-
set , prout iuxta temporum, locorum, personarum, et occurren-
tium casuum exigentiam expedire cognoveritis, condatis." 
etc. (Julii II. B. 1 5 € 3 . 6 . Kal. Decemb.) De bármilly tökéle-
tes szerkezetű legyen is a' társulat' műszere, okvetlenül 
szükséges tovább, a' folytonos működésben lévő részeket, a' 
tagokat, pályafutásukban előgördülhető bármilly akadályok 
legyőzésére,a't iszta szeretet' kenetével is elevenitni. Minek 
legtermészetesebb következménye, hogy mindenkinek lel-
kismeretes kötelességében áll, férfias erővel távolítani el 
mindazt, mi ezen legűdvesebb czél' elérhetését bármi mó-
don gátolhatná ; s kieszközölni, hogy a' közös ügyek kö-
rüli minden szűkkeblűség és titkolódzás' mellőzésével ,„ 
mik a' fiúi tiszta bizodalmat igen könnyen megcsökr 

kentbetik, az őszinte nyilvánosság szerepeljen ; 's hogy 
azok, kik a' társulat.' szőllőjében a' napnak s hőség-
nek sulyját viselik, egyszersmind ugyanazon társulatnak 
szellemi 's anyagi jótékonyságában is ugy részesittesse-
nek, miszerint méltó panaszra e' tárgyban soha senkinek 
ok ne szolgáltat,tassék. *) Lelkemben érzem, hogy az érin-
tettek egyedül csak a' s z e r e t e t n e k édes kifolyásai; melly 
hogy társulatunknak egész szerkezetét átlengje, fölhív mim 

*) L. Udvardy Ignácz , ,Romai ker. kath. egyházi jogtan.' CH., 
Köt. 98. 1.) 
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ket az első századokbani szerzetes-társulatok' követésre 
méltó példája. „Coitur in unam conspiraturque charita-
tem ; hanc violare, tanquam Deum, nefas ducitur: huic 
siquid resistit, expugnatur, atque eiicitur, hanc si quid 
oflendit, unum diem durare non sinitur. Sciunt ita com-
mendatam esse a Christo et Apostolis, ut si haec una 
desit, inania, si haec adsít, plena sint omnia." {S. Au-
gust. ) Jézus' religiója, megtörve ez emberi kevélység, 
gőg és szolgaság' jármát, az összes emberi-nemet a' szere-
tet' szent kapcsain vezeté föl, mint testvéreket, egész az 
egekig , a' közös mennyei Atyához. ,,A' pogány nemzete-
ken fejedelmeik uralkodnak", ugy mond, „és nagyjaik ha-
talmaskodnak rajtuk. Nem ugy lesz ti közöttetek : hanem 
ha valaki köztetek nagyobb akarand lenni, cselédetek le-
gyen." (Mát, 2 0 , 2 5 — - 2 6 . ) E' szellemben szerkesztvék 
a' szerzetek szabályai is. „Qui autem vobis praeest, non 
s e existimet potestate dominante, sed c h a r i t a t e serviente 
felicem." (Reg. S. Aug.) Sz. Ágoston a korabeli szerzetek-
nek atyai kormányáról ekképen nyilatkozik : „Superiores 
Patres appellant. Ili vero Patres non modo sanctissimi mo-
ribus, sed etiam divina doctrina excellentissimi, omnibus 
rebus excelsi, nulla superbia consulunt i i s , quos fdios vo-
cant, magna sua in iubendo auctoritate, magna illorum in 
obtemperando voluntate." Krisztus' kellemes igája alatt an-
gyali életet éltek azon szerzetesek, kikről a' nagy egyház-
tanító igy ir: „Quis non illos miretur et praedicet, qui 
contemtis atque desertis mundi huius illecebris, in commu-
nem vitám sanctissimam castissimamque congregati, simul 
aetatem agunt, viventes in orationibus, in lectionibus, in 
disputationibus, nulla superbia tumidi, nulla pervicacia tur-
bulenti, nulla invidentia lividi, sed modesti, verecundi, pa-
cati, concordissimam vitám agunt et intentissimam in Deum, 
etc." (S. Aug. de Abd. rer. mund.) Ő szentsége, IX. Pius 
pápa is, kiadott apostoli körlevelében tanúsítja, miszerint 
az isteni szellemtől ihletett szent társulatok : „lectissimas 
illas auxiliares Christi militum turmas constituunt, quae 
maximo tum Christianae, tum ci vili reipublicae usui, orna-
mento atque praesidio semper fuerunt." IIa minden aljas, 
földhöz bilincselő gondolkozásból kibontakozván, szent 
Norbert-, rendünk dicső alapitójának példája után, egyedül 
az égiek' keresésére indulva, fönnen dobogó szivvel ragad-
juk meg fontos hivatásunk' eszközlését , ugy remélni sza-
bad, reményleni kell, hogy őseink'dicső tetteit megközelitni, 
's az ő szentsége által kitűzött czélt el fogjuk érni : misze-
rint a' nagy pápának társulatunk' segítségével, az Ur' szől-
lejének művelésében , a' katholica hit' terjesztésében, az 
anyaszentegyház s az apostoli szék' legnagyobb fontossá-
gú ügyeinek vitelében, —- szinte lehessen élnie ; 's egy-
szersmind Krisztus' vitézkedő seregének csapatai közt tel-
jes erővei küzdendünk a' hit és erkölcsiség' ellenségei 
ellen : főleg ha lelkes elöljáróinknak, mint renditíietlen elő-
harezosainknak jeles példája által minden jóra, szép- és 
dicsőre fölmelegittettünk. ,Trahe me post te: in odorem un-
gventorum tuorum currimus.' Kovách Márk Antal, 

a nagyváradi kir. akadémiában ny. r. tan. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
(jótékonyság.) Rosnyó, nov. 2 6 . A'nmélt. pécsi püspök,, 

nagykéri S e i to v s z k y János ur őexcellentiája,legközelebb a' 
megyénkben kebelezett nagy-szuhai plebánia-templom' tor-
nyának kiigazítására, 1 0 0 ezüst forintot ajándékozni ke-
gyeskedett ; melly adományért a' gyámolítottak ezennel leg-
hőbb hálájokat nyilvánítani,édes kötelességüknek tartják. — 

(Egyházszentelési ünnepély.) Lénárdfalu. (Szathmár 
vármegyében.) Az itteni görög egyesült buzgó hívek, en-
nekelőtte néhány évekkel, a Magasságbeli' szent nevének 
nagyobb dicsőségére, 's ama' lelki adományoknak, mellyek 
leginkább a' szentegyházakban osztatnak, nagyobb élvez-
hetésére, az előbbeni faegyház helyett e g y ujat, és kőből, 
építeni sovárogván; miután az alapkövet, ahhoz intézett buz-
gó könyörgések közt, ki az örök Atyának képe s ábrázat-
ja lévén, ő maga a' szegletkő 's mozdithatlan alap, (i. Kor. 
3 , 11. ) ünnepélyes szertartással letették: ernyedetlen fá-
radságuk 's folytonos igyekezetök' reményteli sikerét no-
vemberhó' 7-dikén valának szerencsések elérni, ujon épült 
egyházuknak sz. Dömötör vértana' tiszteletére lett fölszen-
teltetésében. Az ünnepélyes szertartás, szivreható ének 
mellett, nt. B i l c z István ker. alesperes és több összegyűlt 
lelkipásztorok' kíséretében, diszmenettel kezdődött meg a' 
régi egyház felé : honnan az Oltári-szentség kivétetvén, az az 
uj egyház mellé hozatott, 's itt egy kőasztalra komoly áhítattal 
letétetett. Mire víz szenteltetvén meg, az uj templom, ün-
nepélyes menetben körüljáratván, szokott szertartással meg-
szenteltetett; ennek végével pedig, ritka hatású, keleti szertar-
tású énekek és imádságok közt, maga az uj egyház is megnyit-
tatott és belülről is megszenteltetett. Ezt követé a' vér-
nélküli sz. áldozat' bemutatása; mellyet a' föntisztelt ker. al-
esperes mutatott be a' mellette segédszolgálatot tevő, ' saz 
ünnepély' fényét emelő g. e. lelkészekkel. Két egyházi be-
széd tartatott : egyik az egyházban ben, másik kivül ; amazt 
maga a' nt. alesperes ur, az ünnepélyhez alkalmazott tárgy-
ról jelesen szónokolva, mondván el. Szent mise' alkalmával 
különösen meghatí volt a' seraph-énekkel párosult ,IIosan-
na'; mellynek hallására a' jelenvoltak' vallásos érzelmei, mint-
egy a' mennyei karokéval látszottak egybeolvadni ; legmé-
lyebb ajtatossággal várva be azon fönséges pillanatot, melly-
ben a' bemutatott kenyér és bor, az áldozópap' igéi által 
átváltozandók valának. Vége lévén az isteni-szolgálatnak, az 
igen nagy számmal összesereglett, főleg helybeli, hivek' tá-
voztakor, mit sem lehete sűrűbben hallani, az orömtelt szív-
ből fakadó ,llála Istennek' szavaknál. Az egyházi ünnepély 
után, a' plebániaházban tartott ebéd alkalmával, mellyben 
a' nagybányai ns tanács', mint földesúr', több érdemteljes 
egyénei , 's más előkelő személyek is részt vőnek, a' nt, 
esperes ur nem mulasztá e l , t. Tor d a y István-, Nagybá-
nya város' főkapitánya- s ezen egyház' főgondnokának, a' 
sz. czél' biztos elérhetésére szánt nemeskeblü fáradozásait, 
a' helység' nevében megköszönni; valamint a'ns tanácsnak 
is, ez ügyben tanúsított segedelmezésikészségét: melly ál' 
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tal több illynemü jótéteményei közt ismét egy nefelejcset 
fűzött érdemkoszorujába. Mosolygó Simon, áldozópap. 

(iskolaügy.) Pázmándon , Székes-Fejérvár megyében. 
Valamint mások, ugy földnépünk is, neveltetését egy rész-
ben az iskolai falak közt nyeri. A' t isztelet , és forró hála' 
mély érzelmei közt említendők tehát azon dicsőknek ne-
vei, kik e' részben akár nagyszerű jótétemények, akár si-
keres tevékenység által, valódi népboldogitók. S illy há-
laadóval hódolnak a' pázmándi összes kath. hivek és jobbá-
gyok jelenlegi földes uruknak, fönséges szász-coburg-go-
thai Ferdinand ő herczegségének ; ki is a' régi , szük, és 
igy a' tanítás' nagy czéljának meg nem felelhető iskola-
házat egy már-már fölépülendő uj, tágas, és minden tekin-
tetben kényelmes iskola-és mester-lakkal rendelé kegyesen 
fölváltatni: tágasabb alap'nyerése végett egy szomszéd,és 
ezer v. forintot kamatozó házat és háztelket kimutatni, nyolcz-
száz v. forintot, és tízezer téglát építési anyagul kiadatni, 
ezen fölül pedig ezer v. forintot kamat nélküli visszafizetésre 
kölcsönözni méltóztatván. Tisztelettel említendők még itt tek. 
K e m p e l e n János ur, ki az emiitett teleknek örök idők-
rei átengedésében nemes lelkuen megegyezett , valamint 
a' helybeli plébános és esperes úrral az uradalmi tiszt urak 
is; kik részint közbenjárásuk-, részint tetemes pénzsegélye-
zéssel járulának az építéshez. Az iskolaügy illy hőn fölka-
roltatván, a' két, tágas és világos tanterem már ez őszkor 
kebelébe fogadandja a'tanuló ifjúságot. Midőn a'népnevelés 
fó'-fő érdekű ügyét a' földnek nagyjai által is illy részvét-
teljesen halljuk mindinkább fölkaroltatní, mindinkább oszla-
doznak bufellegeinkis; és gyérülnek okaink, a költővel ily-
lyetén hangokra fakadni: 

Ám de igy a' tetterőnek 
Hasztalan küzd érczkara; 

Mert a' részvét' szellemének 
Nincs hazánkban még hona. 

'S mig a' részvét' drága gyöngye 
Minden szívben nem terem : 

E' hazának nincs jövője — 
Átok rajta a' jelen. *) 

Forró hála, és sziv' mélyéből fakadó köszönet a' fönséges 
herczeg- és minden jótevőknek!—A'hálás pázmándiak ne-
vében S z — t h y F. 

Néniethon. 
Bold, emlékezetű VII. Pius pápa, ,De salute anima-

rum' szavakkal kezdődő apostoli iratában, a' poroszországi 
kath. egyház' viszonyait rendezvén, egy, a' porosz kormány 
és sz. szék közt kötött concordatum' következtében 's ere-
jénél fogva, világosan kikötötte, hogy az ezen országbeli 
kath. egyháznak tulajdonaiul tekintendő alapítványok biz-
tositéka gyanánt, egyenesen a' status-erdők, mint a' földbir-
tok' legbátorságosabb nemét tevők, jeleitessenek ki. E' bul-
la nem csak ki lön annak idejében az országban hirdetve, 
de a' status' alaptörvényeinek sorába is iktattatott. 'S még-
is, más kormányok' (nevezetesen a' franczia) példájára, 
mellyek semmi lelkismeretet s e m csinálnak belőle, a' meg-

*) Barna Ignácz. 
II ' " " 

Szerkeszti 's kiadja Somogy i Károly. — 

kötött concordatumokat, ugy nevezett ,organicus articulusok' 
által megmásítani, vagy az egyezkedési legfontosabb föltétele-
ket feledékenységbe menni engedni : a' porosz kormány, az 
utóbbi király alatt, számos kifogások, és a' dolognak, külön-
féle színek alatti ügyes elhalasztgatása után, odáig vitte, hogy 
a' fölvállalt küteleztetés' végrehajtására többé nem is gon-
dolna. A' meghalt pápa, XVI. Gergely, több ízben tiltakozott 
az ünnepélyes szerződésnek illyetén megszegése ellen ; 
azonban a' porosz kormánynak mindig voltak valamelly ujabb 
ürügyei, mellyeket eme' legigazságosb követelések ellen föl-
hozott. I^egu jabban IX. Pius pápa, részéről is sürgeti a'nagyon 
is elfeledett köteleztetéseknek valahárai teljesítését, 'sa' dicső 
főpásztor a' boroszlói püspöknek teljes hatalmat adott, hogy 
e' tárgyban, mint apostoli biztos, a' concordatum' említett 
pontjának szigorú végrehajtása fölött őrködjék. Reméljük, 
hogy IX. Pius pápa törekedéseit örvendetesebb siker fogja 
koronázni, mint melly tiszteletre méltó elődének e' rész-
ben tett lépéseit követte. (L'ami de la rel.) 

Orosz- és Lengyelország'. 
Az,Oderzeitung' közli Varsóból, oct. 3 1 . : „Tegnapelőtt 

érkezett ide val. titkos tanácsos,'stb. B l u d o f T ur, Nápoly-
ból. .Mint tudva van, még mult évben küldetett a' császár 
által Bomába, hogy ő szentségével, a pápával, a'kath. egy-
háznak Oroszbirodalombani, különösen pedig országunkbani 
állapotja iránt, értekezésbe bocsátkozzék. Átalános jelenleg 
az az iránti meggyőződés, hogy ez értekezések a' len-
gyelországi kath. egyházra nézve, semmi örvendetes ered-
ményre sem vezettek. 'S ezen állítás' bizonyságául főleg 
az ez évben kibocsátott, és Lengyelországot illető büntető-
törvénykönyv szolgál. E' szerint ugyanis az orosz-görög egy-
h'ál, daczára követői csekély számának Lengyelországban, 
u r a l k o d ó egyháznak van nyilvánítva; a' katholica pedig, 
jóllehet azt Sándor császár, minden más ker. vallásfeleke-
zetek közt legnagyobb előjogokkal ruházta föl Lengyelor-
szágban, jogait illetőleg, a többi hitfelekezetekkel egyenlővé 
tétetett. Ennek következtében a nevezett büntető-törvény-
könyv szerint, a' katholica egyházból görögbei áttérés min-
denkinek szabaddá van téve; ellenben minden, ki a görög 
egyházból valamelly más ker. egyházba megy által, két évi 
száműzetést a' Kaukazusba, 's valamelly görög kolostorbani 
elzáratást várhat, mindaddig tartót, valamíg,tévedése' iránti 
meggyőződésre nem jut, és a' fölötti bánatot nem érez. To-
vább az olly vegyes-házasságokból, hol az egyik fél görög egy-
házhoz tartozik, származott gyermekek neveltetését illető-
leg, Oroszbirodalomban érvényes törvények, 1 8 4 8 - d i k i új-
évtől kezdve Lengyelországban is erővel fognak birni. Már 
csak ezen kormányrendeletekből is, mellyek, ha nem koráb-
ban, minden esetre Bludoff grófnak Romába lett küldetése-
kor már kibocsátva valának, láthatni, mikép az orosz kor-
mánynak épen nem volt szándékában, a' kath. keresztény-
ség' fejének engedvényeket adni ; 's hogy e' szerint az e' 
tárgyban megkezdett alkudozások sem vezethettek vala-
melly eredményhez." 

Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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N é z e t e k 

a' káptalanok, apátok és prépostok' országgyűlési sza-
vazatjogáról. *) 

,,Ki más jogait, anyagi hatalmában bizakodván, 
nem tiszteli, utat mutatott rá, hogy övéi se 
tiszteltessenek." 

,,Kis lelkű, ki visszavonul, hol az igazság' ügye-
ért harczoltatik."' 

A' népeknél, mellyek magukat idők' folytán ke-
resztény királyságokban organizálták, a' polgári alkot-
mány' alapjául mindenütt a' hitvallás tétetett, 's annak 
szelleme és elvei az intézkedők' tudtán kivül is átszö-
vődtek az állomány' törvényeinek fogalmazásába. Igv 
történt ez alkotmányunk' rendszeresebb alakulásánál is. 
Sz. István a' ker. hit' elveinek egész lélekkel hódolt; 
's midőn látta, hogy a' polgári törvények iránti enge-
delmességet semmiféle emberi eszélyesség és politia sem 
biztosithatja ugy, mint a'religio; midőn elfogadta a ' f ran-
kok' hatalmas királyának, N.-Károlynak ezen szavakkal 
kifejezett elvét : „ego credere non possum, quod ii, qui 
Deo et sacerdotibus inobedientes sunt, erga civitatem 
fideles esse possint;"1) midőn tapasztalta, hogy jó pol-

*) E' czim alatt jelent meg legközelebb, (Pesten, 1 8 4 7 . 
8 r . VII és 7 9 . 1.) egy, bő tartalma-, 's a' benne ki-
mondott igazságok és bebizonyított jogok' fontossá-
gánál fogva, kivált napjainkban, kétszeres érdekű 
munka; mellynek t. szerzője megenged bizonyosan, 
ha — mi különben is egyedüli czélja — az általa dia-
dalmasan kivívott igazaknak annál szélesebb körbeni 
megismertetésére, értekezésének főpontjait t. olva-
sóinkkal, kivonatilag, mi is közölni igyekezendünk: 
ezzel, az a' nélkül is hosszasnak lenni kellendett is-
mertetéstől is föl lévén a',literatúrai lap'-ban, mentve. 

Szerk. 
') Binterim, Concilien. II. B. S. 3 2 3 . 

MÁSODIK FÉLÉV. 

gár csak a' vallását tisztelő ember lehet: a' népei kö-
zött még meg nem erősült religiót, a' polgári törvé-
nyek' pártfogása alá helyezte. Azon pillanatban pedig, 
midőn a' vallást a' polgári hatóság által is biztosítani 
akarta, be kellett a' tanácsterembe bocsátania a' ker. 
religio' papjait is. — Ez volt eredete, valamint egyéb 
ker. országokban, ugy hazánkban is, a' clerus' alkot-
mányos befolyásának. Nem a' tolakodás, nem a' világi 
ügyekbe való avatkozásnak kivánata, hanem az idők' 
szüksége, a' nemzet' ügyeire kiható jótékony befolyá-
sa 's tudományossága, nyitá föl előtte a' királyok' 's 
törvényhozás' teremeinek ajtait. Még szükségesebbé 
tette ezt azon szoros viszony, az egyházi 's polgári 
ügyeknek sajátlagos összefüggése,melly majd minden ker. 
nemzet'ős-törvényeiben föltaláltatott. Akkor az egyházi 
zsinatokban polgári ügyek fölött is történtek intézkedések, 
mellyekre a' királyok vagy személyesen, vagy küldöt-
teik által szoktak megjelenni ; valamint viszont a' polgári 
gyűlések, a' religio 's egyház' ügyeire is kiterjeszked-
tek, azon tekintetben, hogy egy részről a' hitvallás és 
egyház' teljes bátorságáról és szabadságáról gondos-
kodtak, más részről pedig a' ker. hit és egyház'elvei-
ből és tekintélyéből kölcsönöztek biztosítást a' polgári 
törvényeknek ; mert csak e' szellemi hatalom által vél-
ték féken tarthatni a 'nyers népek' kitörő szenvedélyeit, 
's foganatot szerezhetni intézkedéseiknek. 

Alkotmányunk' keletkezésének első korszakán, a' 
királyi udvarban szüntelen tartózkodtak néhányan a' 
praelatusok és zászlós-urak közül, kikkel a' király va-
lamint az egyes panaszkodók' ügyeinek elintézése fö-
lött , ugy az egész nemzetet érdeklő tárgyakban, ta-
nácskozni szokott. 'S mivel első királyaink állandó lak-
hely nélkül, az ország'különféle részein szüntelen utaz-
tak: a' praelatusoknak, zászlós-uraknak 's főispánok-
nak serege szokta követni utazásaikban is őket. Ezen 
tanácsnokokat 's tanácskozásokat érti törvénykönyvünk 
a' „senatus regalis, regale consilium" név alatt. Ha az 
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illy tanácskozmány állal hozott törvényeket közzé akarta 
tenni a' király, hírnökök, praecones nuncii, által hivat-
ta össze a' honfiakat. Ez volt kezdetben a' törvényho-
zás' rendszere. A' közigazgatási s kormány-rendszer 
lassankint más alakot kezdett ölteni, midőn törvény ál-
tal lön meghatározva az országgyűlésnek mind ideje, 
mind helye. Most az illetők meghívás nélkül is tudták 
már, hol és mikor kell összejönniük : hacsak rendkívüli 
eset miatt a ' törvény szabta időnél korábban vagy más 
helyen nem kellett a' gyűlést megtartani ; mit meghívó 
levél által, mellyben a' fölveendő tárgyak, propositio-
n s , is foglaltattak, adott a'király tudtára az illetőknek. 
De a' tárgyalás alá kerülendő ügyekről ekkor is előre 
tanácskozott a' praelatusokkal 's bárókkal; miként Ró-
bert Károly, 1 3 1 8 - b a n , Temesvárról kelt leveléből ki-
tűnik: „matúra consideratione cum praelatis et baro-
nibus regni praehabita." z ) 

A' régibb korban bizonyos rendszert az országos 
négy status között a' tanácskozások' folyamára nézve, 
meghatározva nem találunk; sőt még az 1 4 9 2 : 1 0 8 . 
sem intézkedett arról: „qualis modus et ordo debeat 
observari inter regiam maiestatem et DD. praelatosac 
barones, consiliariosque suae maiestatis, et ceteros re -
gnicolas ad diaetam confluentes." Annyi bizonyos: 
a) hogy az árpádi korszak' idejében az országos ren-
dek két táblára fölosztva nem valának. „Man findet 
vor dem 1 6 . Jahrhundert kaum eine Spur eines Un-
terschieds zwischen dem Magnaten-Saal und der Rit-
terstube ; aber ungleich früher, vielleicht von jeher ge-
schah es, dass der König mit den Bischöfen un Reichs-
baronen und R then die Sachen eher vorbereiteten, als 
es darüber zur allgemeinen Sprache kam." 3) Mig a 
lovagrend s k. városok részt nem vettek az ország-
gyűlési tanácskozásban, nem is volt helye az illyelkü-
lönözésnek. Akkor a' királylyal együttülve tették a' fel-
sőbb s alsóbb rendű praelatusok, az ország' bárói, 's 
megyei főispánok, a' szükséges intézkedéseket. Midőn 
pedig a' köznemesség előtt is fölnyíltak a' köztanács-
kozás' korlátai, 's mig ez lóháton és fegyveresen több 
ezerekből álló tömegben a' Rákoson vagy más nyilt té -
ren megjelent : akár az elkülönzés- akár a' rendszerről 
szó sem lehetett, b) Bizonyos nyomai látszanak an-
nak is, hogy mielőtt a' királyi levelek által meghí-
vottak országgyűlésre mentek, az ott fölveendő 

tárgyak fölött egymással eleve tanácskoztak. 4) De 
mi a' tulajdonképeni tanácskozásokat, vitatkozásokat, 
indítványokat, törvényjavaslatokat illeti , milly mo-
dor divatozott ezeknek tárgyalásában, arról a' tör -
ténetészet csak homályos adatokat nyújt. Mig nyilt t é -
ren tartattak a' gyűlések, igen valószínű, hogy a' ki-
rály készen vitte oda a' praelatusok- 's főurakkal ki-
dolgozott törvényczíkkeket, 's a' diaetán csak fölolvas-
tatta azokat , olly czéllal, hogy megtudja Verbőczy' 

szavaiként : ,an tales leges placeant, an ne' ? De 
bármiilyen alakban tartattak is 1 6 0 8 - i g , az ország-
gyűlések ; bármint számláltattak is azokban, curiatim 
vagy viritim, a' szavazatok: annyi bizonyos, miként a' 
történetileg kifejlett négy rendnek megegyezése kíván-
tatott arra, hogy érvényes törvények hozassanak; 5 ) 
annyi tagadhatlan, miként az egyházi rend a' magyar 
királyság' kezdetétől fogva, lényeges részt vett folyto-
nosan a' hon' politicai ügyeiben, 's törvényhozásában. 
Nem volt országgyűlés, mellyre az érsekek, püspö-
kök , káptalanok, prépostok 's apátok személyesen meg-
hiva ne lettek volna. Ugy tekintettek, mint a' nemzet-
gyűlésnek egyik lényeges kiegészítő része. Nevökben 
terjesztettek föl az alkotott törvények, jóváhagyás 's 
szentesítés végett, a' királyok' elébe. Az egyházi rend-
nek egyénei közül mindenkor neveztettek ki biztosok, 
az országos választmányok vagy itélő-székek' tagjai 

2) Cod. Dipl. T. VIII. Vol. II. p. 1 6 3 . 
5) Schwartner, Statistik. II. T. S. 1 3 3 . 

4) Illy eló'tanácskozmány' nyomai látszanak 1 3 1 8 - b a n 
a' kalocsai összejövetelben, mellyből a pécsi 's n.-
váradi püspököket követekül küldötték Károly király-
hoz, ki országgyűlést nem tartott, s a' megyei gyű-
léseket eltiltotta; komolyan fölkérvén azt, hogy a' 
nemzet' sértett jogainak megorvoslására országgyű-
lést tartson; mire a' király magát excommunicatioi 
büntetés alatt kötelezte. Batthyány, Leg. Eccl. T. 1. 
p. 7 4 5 . 

5) Hogy csak az országos négy rend hozhat érvényes 
törvényeket, erre nézve itt egy adattal szolgálunk. 
1 5 2 5 - b e n Verbőczy István' fondorkodó izgatása kö-
vetkeztében, a' rákosi diaeta Hatvanba tétetett által. 
A' király ezt látván, levelek által megtiltotta a' vár-
megyéknek az ottani megjelenést, okul adván : hogy 
mivel a' többi országos rendek Hatvanban meg nem 
jelentek, ezek nélkül érvényes intézkedést ugy sem 
tehetnek: „non videmus, quid hac nova diaeta flr-
mum aut stabile statui possit; nam nos illuc non 
ibimus, neque Dominos (t. i. praelatos et barones) 
illuc ire patiemur, solus autem ordo vester (t. i. a 
megyék követei) aliis ordinibus absentibus, conclu-
d e s aliquid perfecti non posset." (Vestigia Cojnitio-
rum. p. 5 8 2 . ) 
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közé ; valamint többször tanácsnokok is, kik a' király' | 
oldalán annak eljárását az ország' javára intézzék. 
Hatályos befolyást gyakoroltak a' királyok' választásá-
ra, azok' megkoronázására, valamint azon eskü- és hit-
levelekre is , mellyeket elválasztatásuk'alkalmával, biz-
tosításul adtak ki a királyok magukról, miszerint a' 
nemzet, és külön minden rend' saját jogait 's szabadal-
mait megőrzendik, és a' kormány' vezetésében a' be-
vett szokások és törvények' szigorú értelméhez fognak 
ragaszkodni. 

Befolyt tehát tettlegesen alkotmányunk' keletke-
zésének első pillanatától fogva, az országgyűlési ta-
nácskozásokba 's törvényhozásba, az egyházi rend, 
a' nélkül, hogy korunkig valaha csak kérdésbe is vo-
natott volna e' joga, vagy háborgattatnék annak gya-
korlatában; mig ellenben voltak idők, midőn nemcsak 
egyesek, hanem az egész lovagrend 's királyi városok 
kényszerülve látták magukat könyörögni a' fölség előtt, 
előjogaiknak visszaállításáért. 'S ha mégis találkoznék 
valaki, ki az egyháziak' törvényhozási joga fölött két-
séget támasztana, azt a' törvényczikkek' fölterjeszté-
sében használtatni szokott e' kifejezésekre utasítom: 
„omnium regni statuum unanimi voto, pariii consensu, 
unanimi voluntate." E' szavak nem azt tanúsítják, hogy 
az egyházi rend tétlen resignatioval tekinté a' többi 
rendek' tevékenységét : hanem hogy tudománya-, tárgy-
avatottsága- 's törvényes ismereteinél fogva tettleg be-
folyt a' tanácskozásokba 's törvények' alkotásába 

Miután a' köznemesség jogot nyert az ország-
gyűlésen jelen lenni, a' tapasztalás megtanította őse-
inket, hogy az összetolulni szokott roppant fegyveres 
sereg' zajgásai közt kellő renddel, csenddel és méltó-
sággal, sem a' nemzet' ügyei fölött tanácskozni, sem a' 
hon' javának előmozdítására czél- és korszerű intéz-
kedéseket tenni nem lehet. A' nyilt térről tehát váro-
sokba, falak közé tétetett át a' tanácskozások' helye, 

6) Érdekes adatul tűnik föl e' tárgyra nézve III. András' 
oklevele, melly a' többi közt azt rendeli : „ut curia 
domini regis honorificentius regi possit, et regnum 
Hungáriáé decentius gubernari, dominus rex noster 
singulis tribus mensibus singulos episcopos, secun-
dum exigentiam ordinis, unum de suffraganeis Stri-
goniensis, alteram de suffraganeis Colocensis eccle-
siae secum babeat. Et si idem dominus rex hoc fa-
cere omiserit, quidquid praeter consilium praedicto-
rum in donationibus ordinis, in dignitatibus confe-
rendis, vel aliis maioribus (negotiis) fecerit, non 
teneat." Cod. Diplom. T. 6 . V. II. 1 3 6 . ) 

hol a' nemesség 's k. városok már csak követeik által 
jelenhettek meg. Az illy követek'száma kezdetben, sem 
az egyes megyéket, sem k. városokat illetőleg megha-
tározva nem volt ; hanem majd a' király korlátlanul ha-
tározta meg a' megjelenendők' számát ; majd ismét az 
egyes hatóságok és testületek' szabad akaratától, és, 
miután a' képviselők napidijt kezdtek húzni, a' testü-
letek' kisebb-nagyobb vagyonosságától függött a' kül-
döttek' száma.7) Rendszeresebb alakotöltött ez által az 
országgyűlés,'s a' hon' szükségeinek mindinkábbi szapo-
rultával, a 'nemzet'gyűlései már olly hosszura kezdettek 
terjedni, hogy a'megjelenők részint megunván, részint nem 
győzvén a' sok költséget, panaszkodni kezdének a ' gya -
kori és hosszadalmas diaeták ellen. E' bajon az által 
reménylett az országgyűlés segíthetni, hogy a' szemé-
lyesen megjelenni tartozók ellen az elmaradás'eseteire 
büntetést szabott, a' nemesi 's városi rend' követeit 
pedig napidíjjal csendesítette le. Uj korszaka nyilt föl 
ez által országgyűléseinknek, mellyekben már mind a' 
kormány rendszeresebben előadhatta kivánatait 's köz-
jóra czélzó nézeteit, mind az ország' rendei részlete-
sebben előadhatták azok iránt véleményöket 's tö r -
vényszerű követeléseiket ; 's törvénynyé csak az vált, 
miben kölcsönös egyezkedés után, a' nemzet' négy s ta-
tusa megegyezett 's királyi szentesitéssel elláttatott. E ' 
korszakban élénkek 's gyakran zajosak kezdettek len-
ni országgyűléseink.—A'Némethont lángba borított val-
lásos mozgalom elszórta szikráit hazánk' téreire is, hol 
Lajos király' halála, 's a' főpapok' Mohácsnál történt 
hősi eleste után, a' pártfelekre oszlott honfiak közt elég 
tápanyagra találtak. A' nemzet, mellynek fiait eddig 
qgy oltár' zsámolyánál fűzé össze a' szeretet' kötele, 
most két pártra szakadt, mellyek élesen állottak átel-
lenében egymásnak. A'protestánsok korlátlan tért, sza-
badságot 's jogokat követeltek uj vallásuknak; a' ka-
tholicusok ős-hitök és egyházuk' föntartása mellett őr -
ködtek, az elnyomásra törekvő uj tannak ellenében. 
Egyik ugy nem engedett birt jogaiból, mint a' másik 

7 ) Hogy az országgyűlésre küldendő követek' száma e 
korban meghatározva nem volt, kiviláglik Bocskaynak 
a'kassaiakhoz, dec. 13-kán 1 6 0 6 - b a n irt, illy tartalmú 
leveléből: , ,A' lejendő gyűlésre válasszanak ő ke-
gyelmek olly hazánkszerető atyánkfiait, kik valóban 
az közönséges jóra nézendő dolgokat tudhassák forgat-
ni, ne is szánják költségeket, hanem azzal feles számmal 
legyenek, hogy voxal is ne superálhassák (a' katholicu-
sok) őket (a'protestansokat)." llist. Grit. T. 2 8 . p. 6 3 9 . 
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követeléseiből, mindaddig, mignem a' kitört legvére-
sebb harczok emészték föl a' feleket. És ha egy idő-
re béke látszott is beállani közöttök, azt a' szenvedé-
lyek' zajos rohama 's kíméletlen kitörései közt folyta-
tott diaetalis vitatkozásokkal emésztették föl E lőb-
bi időkben, ha szétágaztak is ollykor, például királyi 
választásoknál, a' vélemények, 's az elcsábult rész ro-
konvér' pazarlása mellett is kész volt védeni fölkarolt 
ügyét : tévedéséből kiábrándulva, kezet fogott ismét el-
lenfelével, hogy a' nemzet ' közjóllétét előmozdítsa; de 
fájdalom ! a' nemzet' vallásos pártfelekezetekre történt 
szakadásában kifejlett viszályok, ragályos métely- és 
mirigyképen roncsolják háromszáz év ' lefolyásán a' 
nemzettestet és erőt! 

A' vallásos viszálkodás közt elhintett magvait a' 
diaetalis egyenetlenségnek, először a' korponai gyűlés 
keltette ki, mellyet Thurzó György gyűjtött össze 
1 6 0 5 - d i k nov. 14 -kén , 's ott be nem fejeztethetvén, 
Szerencsen, majd Kassán folytattatott. Számosan megje-
lentek azon, mind alsóbb, mind felsőbb rendű nemesek ; 
főleg midőn Bocskay a'szerencsi gyűlést hirdető levelében 
ezt irta : a' királynak (Rudolfnak) eltökélett akarata, hogy 
nemcsak az u j vallást, hanem annak követőit is egy-
Iábig kiirtsa az országból.8) 

A' korponai conventiculum tizenöt pontban irta össze 
követeléseit, mellyeknek hatodika alatt ez foglaltatott: 
„Az püspököknek számos voltokról kívánjuk ő felsé-
gétől, hogy ő felsége titularis püspököket ne hagyon, 
az kiknek ecclesiájok nincsen, és az országot is nem 
püspökök és papok, hanem secularis urak által regálja; 
minthogy constitutio is vagyon róla, hogy comitatus ho-
nores praelatis non conferantur." 3) Mátyás főherczeg, 
kit Rudolf a' Bocskayval kötendő békére fölhatalma-
zott, ezen pontra azt válaszolta: „hogy püspökökké 
mint eddig, ugy ezután is a ' király'akaratától függ azo-
kat, kiket akar, kinevezni : csakhogy egyebek' irányá-
ban elsőbbségük legyen a' király' tanácsosai közé vá-
lasztatni azoknak, kik nemes szülőktől származnak, és 
püspöki megyéjök, vagy más javadalmak' birtokában 
vannak ." l 0 )A ' kassai gyűlés e' pontban megegyezett, 
azon hozzáadással: „hogy őfölsége az apáturságokhoz 
és prépostságokhoz való jószágokat püspökségekre ne 
fordítsa, hanem az apáturságokat ugyancsak apátur,az 
praeDOStságot peniglen praepost bírhassa az régi funda-

8) Hist. Grit. T. 2 8 . p. 3 0 6 . 
s ) Hist. Crit. T. 2 8 . p. 4 3 8 . — 10) U. o. o. 4 9 8 . — 

tio szerint ."1 1) A' főherczeg, jun. 2 3 - r ó l kelt válaszá-
ban előbbi nyilatkozata mellett maradt, oliv melléklet-
tel : „hogy azon kérdésnek eldöntése: valljon az egy-
háziak lehetnek-e főispánok, vagy más világi hivatalo-
kat viselhetnek-e ? a' legközelebb tartandó diaetára ha-
lasztassék." n ) 

Midőn a' korponai gyűlés'hatodik pontja a ' czim-
zetes püspökök' kizáratásával kezdé meg az egyházi 
rend' jogainak ostromát, nyíltan elárulta czélzatát a" 
protestánsoknak: kik nern azért követelték az emiitett 
czimzetes püspököket, jogaik' gyakorlatától elütni, mint-
ha azok' állását 's szavazati jogát törvény-ellenesnek 
tudták volna bebizonyítani : hanem hogy ez által az 
egyháziak' szavazatának számát csökkenthessék. A' 
kath. clerus' országgyűlési joga vallásos pártérdekből 
vonatott tehát először kérdés alá, és pedig a' még 
meg sem honosított uj vallás' követői által ; 's e' meg-
támadás a' nemzetnek nem normális állapotában, hanem 
a' belforradalomnak szerencsétlen korszakában történt; 
következésképen csak pártérdek és forradalmi szellem 
mozgathatja jelenleg is azokat, kik az egyháziak' or-
szággyűlési jogát, mellyet a' vallási küzdelmek' hábo-
rúi megdönteni nem bírtak, ismét ostromolni kezdik. 

A' korponai, szerencsi s kassai gyűlésezések b é -
két nem hoztak a ' hazára. Bocskay 's társai még min-
dig fegyverben valának, 's mivel az örökös tartomá-
nyokban is ujolag lángra lobbant a' polgári háboru' 
d ü h e : Rudolf a ' pártosokkali békekötésre hatalmazta 
föl ismét Mátyás főherczeget. E r re nézve biztosok ne-
veztettek ki mindkét részről, kik Bécsben találkoztak. 
Azonban Bocskay, hogy tervét létesítse, ujabb ponto» 
kat akart a' korponai kivánatokhoz csatolni: ürügyül 
adván, hogy a' nemzet' jogai 's szabadságai a' kirá-
lyiak átal újra megsértettek; valódi czélzata pedig az 
volt, hogy hit- és pártfeleinek közremunkálása által ma-
gyar király lehessen. u ) Az alkudozások' folyama alatt 

» ) U. o. p. 5 3 0 . — U. o. p. 5 4 5 . 
u ) Világosan kitűnik ez Pethő Gergely' magyar króni-

kájából, ki a' 158-dik lapon igy nyilatkozik'• „lm ta-
lálkozók egy átkozott ember és veszedelemnek fia, 
Bocskay István, a' ki nem édes hazájának szabadu-
lását, hanem csak a' maga hasznát keresvén, felzava-
rá a' szép tiszta vizet. Adta volna a' fölséges Is-
ten, soha ne is született volna az az hazája vesz-
tő és nemzetségét rontó átkozott ember." Hasom 
lót irt Istvánffy is: „Ilae namque mutuae cruentae-
que dissensiones praetextu quidem religionis, re 
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egy uj önérdek szőtte be magát ismét, melly a' béke' 
pontjainak meghatározásában hatalmas tényezővé vált. 
Mátyás főherczeg, bátyjának Rudolfnak kedélybetegsége 
miatt a' magyar trónra léphetni reménylett ; minek ki-
vitelében legtöbbet várt Illyésházy István, 's a' két 
Thurzó, Gergely és Szaniszló', közremunkálásától, kik 
az uj vallás' legbuzgóbb védőinek mutatkoztak. Hogy 
tehát ezeket ügyének megnyerje, bár színleg nagy con-
testatiókat tett is a' kath. hit 's egyház' jogai mellett, 
szivesen beleegyezett a' protestánsok' követeléseibe, 
sőt titkosan pártjokhoz hajlónak mutatkozott. u ) 

A körülmények' illy állásában köttetett meg végre 
a' bécsi béke, mellynek az egyházi rend' jogait illető 
pontjai ezek: 1 -ö r kincstári hivatalt csak világiak vi-
seljenek; 2 -or a' királynak szabad akaratában áll, mint 
eddig, ugy ezután is azokat kinevezni püspökökké, ki-
ket akar. ,5J A' királyi tanácsba mindazonáltal csak 
ollyanok bocsáttassanak, kik püspöki megyéjek, vagy 
egyéb püspöki javadalmak'birtokában vannak; de ezek 
között is különös figyelem legyen azokra, kik nemes 
család' ivadékai; 3 - o r azon kérdésnek megoldása : vall-
jon a' püspökök lehetnek-e főispánok, a' jövő diaetára 
halasztatik; 4 - e r a' prépostságok s apátságok megha-
gyatnak régi állásukban, alapittatásuk' értelméhez ké-

tamen vera dominandi libidine subortae." (Libr. 
XXXIV. p. 5 3 0 . ) 

" ) Igy midőn a' pártosok Kassán tanakodtak, némelly 
hatalmas mágnásokat Bécsbe hivatott, s az azokkal 
tartott tanácskozmány' eredményét tudtára adta tit-
kon a kassai conventiculumnak. (Suppl. ad Vestig. 
Com. T. III. p. 3 5 5 . ) Midőn pedig 1 6 0 8 - i k év' dec. 
2 4 -re Rudolf diaetát hirdetett Posonba, Mátyás fő-
herczeg a' király' hire, tudta nélkül, két héttel előbb 
hivta egybe az ország' rendeit, azon ürügy alatt, 
hogy némelly megyékben a' hajdúk föllázadtak, kik-
nek lecsendesítése iránt szükség mielőbb az ország' 
rendeivel tanácskozni. (Szirmai, Not. hist. Coniit. 
Zempl. 1 3 3 . ) Igaz, hogy a' hajdúk már öt várme-
gyét bekalandoztak; de ezek Bocskay kiszemelt em-
berei valának, kiketDrugeth Bálint vezetett Poson fe-
lé, Illyésházynak tanácslatából, Mátyás főherczeg'ré-
szére ; 's igy a' hajdúk' lázadása csak koholt fortély 
volt, arra irányozva, hogy a' titokba be nem avatot-
takat a' félelem, mellyet a' hajdúk' közeledésének hi-
re támasztott, annál hajlandóbbakká tegye a' kath. 
részt bizonyos pontok' elfogadására, mellyeknek leg-
főbbike volt, a bécsi béke' alkupontjainak megerősí-
tése. (Diar. Conv. Regn. 1 6 0 8 . p. 2 3 2 . ) 

l s ) Mert a' kassai gyűlés azt követelte, hogy csak a' nádor' 
beleegyeztével neyezhessen ki püspököket a' király. 

pest. — Mit a' korponai conventiculum a' hatodik pont 
alatt határozott, jelesül : hogy az egyháziak világi hiva-
talokat ne viseljenek, és polgári ügyekbe ne avassák 
magukat, tettleg lerontja ezen békekötésnek záradéka, 
hol négy püspök' nevét látjuk aláírva, kik közül kettő 
főispán, egy cancellár 's egy czimzetes püspök volt; 
bár Bécsben az alkudozások' alkalmával egyedül a 
nyitrai püspök Forgách Ferencz volt jelen, ki mivel a 
korponai gyűlés által fölterjesztett pontokba vonakodott 
beegyezni, a' Kassán akkor folytatva tartott pártosok' 
gyűlése azt követelte Mátyástól, hogy a' tanácskozásból 
rekeszsze ki azon egy papot is ; mit a' főherczeg, ki-
vánatukra teljesített. Tehát épen akkor, midőn a' világi 
ügyek' viteléből akarták kizárni az egyháziakat azok-
nak ellenfelei, nyiltan 's egész ünnepélyességgel beval-
lották a' záradékban, hogy egy országosnak tekintendő 
alkudozásnak érvényességéhez mellőzhetlenül szükséges 
az egyházi rend' beleegyezése hazánkban. Halva szü-
letett tehát a' korponai hatodik pont, 's ollyannak te-
kinté azt az azonnal, 1 6 0 8 - b a n tartott országgyűlés 
is, mellynek a' koronázás előtti czikkei fölött czimül ez áll : 
„Articuli dominorum p r a e l a t o r u m , baronum", stb, 
(Folyt, köv.) 

Sz. Péter' széke 's az emberi-nem. 
Még nem sok ideje, hogy Robin Jenő, a' hires belga 

publicista, következő jeles gondolatokat nyilvánított a' pápa-
ságról, mellyek annál fontosabbak, minthogy szerzőjük épen 
nem tartozott a' szorosb értelemben vett katholica egy-
házhoz. Közöljük azokat ezennel fordításban ; mert világo-
sabban és velősebben e magas tárgyról alig lehetne szólni. 

„Egy szellem- és szivtulajdonaira nézve egyaránt jeles férfi 
mondá egykor jelenlétemben (akkor én még gyermek vol-
tam): „„Most a' világon már nincs semmi állandó és ren-
dithetlen, mihez az életet kötni lehetne. Eszmék és kirá-
lyok elenyésznek; emésztő mohósággal változik minden; 
minden elkopik. A' halandó' bölcsője és sirja között tízszer 
változik a' világ' alakja. A' dolgok' ezen árjának közepéből 
egyetlen város, egyetlen férfi válik ki, kik mozdithatlansá-
guk által az idők' Óceánjában, szakadatlan állandóság ké-
pét tartják szemeink elébe: R o m a és a p á p a . Mutassa-
tok azoknak, kik a minden szél általi ide 's tova hányatásban 
már kifáradva, az élettől az öröklét' nyugalmát kívánják, 
biztos menhelyet; egy szüntelen nyilt révpartot, hova saj-
kájokkal bevonulhassanak: és nem fogtok mást találni, mint 
ama' kőszálat, melly minden viharok fölé emeli fejét : R o-
m á t és a' p á p á t . " " 

„E' szózat, igénytelenül odavetve a' társalgási mulat-
ságba, melly imént vidám vala még, és csakhamar komoly 
színezetűvé lön, felötlött előttem, és meghatott; mivel ál-
tala magamat érintve érzém. 'S yalóban, nem nyujt-e ezen 
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megható változatlanság a' közönyös vagy nyugtalan kedé-
lyeknek, a' határozatlan, vagy a' tévéik' nyilt bevallásától 
szégyen által letartóztatott szellemeknek, a' rendszerezett 
hitetlenségnek, a' jobb meggyőződés elleni folytonos tusa-
kodásnak, szóval minden, a' kétely' homályában szertenya-
valgó lelkeknek, egy olly pillanatot, melly eléggé erős len-
ne, az elaludt, vagy elnyomott hitképességet ismét fölélesz-
teni bennök? E' változatlanság, mellyen idő, háború, meg-
vetés és kínzások megtörtek; eme' szilárd állása egy pontnak, 
közepette az elmúló mindenségnek ; ezen fény, melly fölött 
minden vihar zúgása elvonult, 's mellyet el mégis egy sem 
oltott, ezen titkos, anyagtalan h it, melly egy czáfolhatlan tény 
által ismerteti föl magát az emberiség' szemében, egy tény ál-
tal, mellyhez hasonlót a'világtörténetben nem találni ; tényt 
tudnillik, hasonlót ehhez, hogy : a Krisztustól tizennyolcz 
század előtt tanítványainak egyikére bizott apostolság, pá-
páról-pápára, örökségképen egész korunkig leszármazott. 
H o g y e z t m a i s e l m o n d h a t n i , ' s hogy ugyanezt még hol-
n a p is bizonyosan el lehetend mondani : annak napjainkban 
kell valami jelentőséggel birnia. IIa megfontoljuk, hogy ama' 
nap óta, mellyen e' szó Judaeában elhangzott, azon apos-
tol' székének, ki ezer életben folyton él, vadság, schisma, 
reformatio, philosophia, kard- és gyujtófáklyával kezökben, 
egymásután neki rohantak ; hogy Roma, ez örök városa az 
uj időnek, valamint örök városa volt a' régieknek, dél 
és éjszak'minden ostorai által újra meg újra meghódittatott, 
elfoglaltatott és kiraboltatott ; hogy alig van háromszáz esz-
tendeje, mikor azt részeg közkatonák, Luther' nevében, egy 
hitehagyott' vezérlete alatt megrohanták ; hogy még nem 
mult el negyven éve, midőn egy császár (ki magát annak 
meghódítása által urává tette) neki kormányzót küldött; 
mint ezt első pápáinak idejében, egykor a' constantinápo-
lyiak szokták tenni : — ugy e' tény eszmévé terjeszkedik 
k i , 's megmérhellen lesz, mint a' dogma ; és tartsunk róla 
bármit, e' páratlan tény az által jelentőséget nyer." 

„Hasztalan forditanók el a' tartósság' ezen csudasze-
rü képétől szemeinket. Mi, kik csak a legnagyobb üldözé-
sek után, mellyeket Roma a vértanuk' ideje óta szenve-
dett, léptünk a' világba, mi kényszerítve leszünk azon 
vallomásra, hogy. az idők' Ígéretei kétségtelenül telje-
sedésbe menendnek. A' philosophia a' pápaság' megbukta-
tása felől álmodozott ; mert igen jól tudta, hogy az feje és 
szive a' kath. hitnek: ha tehát ezt meggyilkolni akarja, a' 
nyilat feje- és szivére kell irányoznia; olly elválaszthatla-
nok lévén a' pápaság és kereszténység, hogy a'reformatio 
csak az által állhat fön, ha az egykori ellenszegülésrei 
visszaemlékezést szüntelen tenyészti ; 's kételyre alapított 
hite, csak az általa ugy nevezett papismus iránti gyűlölet 
által nyerhet némi látszatos életképességet. Azért atyáink 
a' jövendő' egész kérdését a' pápaság' fönmaradásában he-
lyezték. Tizennyolcz század mégis csak rendes lélekzetvé-
telnek tekinthető a' történetek' folyamában. Ha sikerült vol-
na a pápaságot elpusztítani, ugy a'philosophia ügyét meg-
nyeri vala ; melly arról tanuskodandott, hogy az csak a' 
tudatlanság és durvaság' segélyével tarthatá magát fön. 

Azonban eljött a forradalom ; ismerte a' tábori jelszót ; a' 
szívre czélozott; a' pápát számkivetésbe hurczolá, 's az 
ott meg is halt. Másik pápa követte őt; a' fönlét' láncza 
nem volt hosszabb ideig megszakadva, mint ez talán az 
egyházra nézve leggonoszabb időkben történt. Jelenleg a' 
philosophia' ideje lejárt. A' pusztítók a' múltban nyugsza-
nak : Luther, az encyclopaedia, respublica, és császárság 
mellett. Ám Roma még áll, s a' kereszténységnek ezen 
középpontjában, miután a' hitetlenség és indifferentismus' 
dúlásai elmultak, szintúgy pápa uralkodik most i s , mint 
egykor Nero alatt, midőn a' növekedő kereszténység a cir-
cusban vad-állatoktól szaggattatott szét." 

,,E' szakadatlan folytatás' láttára, Europa, háromszor 
változtatá meg alakját. Az ó- és közép-kornak vége szakadt. 
Három császárság, Nagy-Károlyé, ötödik Károly- és Napo-
leoné — támadt és eltűnt. Népek fénylettek, és nincsenek 
többé. Ujonfölfedezett világrész osztatott el a' világi s egy-
házi hatalom közt; s részét egyedül ez tartotta meg. Minden-
nek, eszmék-, népek- és országoknak meg volt idejek ; Ro-
ma egyedül maradt meg épségben ; a' pápa egyedül tartotta 
magát fön. E' tényben, nem tudom eléggé ismételni, rejlik 
valami, mi méltó a' megfontolásra." 

„Azonban időket élünk, mellyekben a'szükség olly haj-
lékony logicát találtatott föl a' pártokkal, hogy az még a 
szembeötlőt is el tudja tagadni. A' Roma iránti régi gyűlö-
let még nem halt ki a' forradalmias szivekből. Az atyák 
vélték, hogy a' világ' újjászületését fogják kivihetni ; 's a 
gyermekek nemszoktathatják magukat a' gondolathoz, melly, 
nézetök szerint, a' kath. egyházat a' múlékony hír rovásá-
ra emeli, mellyel kérkednek,'s mellyre a'pápaság gyengéd, 
részvétteljes szemmel, s az isteni igéretekbeni rendít-
hetlen bizodalommal tekint le bevehetlen magasságáról. 
Mint a' megőszült tengeri hajós nézi a' partról az elemek 
harczát, bizonyos lévén róla a' jelek által, mellyeket az 
égen észrevesz, hogy holnap mindezen zaj el fog némulni, 
's a' kiáradt Óceán ismét mélyébe vonuland vissza: ugy 
tekinthet amaz is a' mi borzasztó lázadásaink- és görcsös 
vajudásinkra ; a' mi tüzeinkre, mellyeket a világ' minden 
szegletein élesztünk; a' mi szívszaggató vérpatakjainkra, a' 
birodalmaknak e' megrendítő összezuzatására, a' királyoknak 
e' bukására." 

„Kényszerítő hatalom kell hozzá, hogy gőgünk a' vál-
tozatlan és örök gondolat' emez uralkodásának,— ellentét-
ben a' mi tegnaptóli érzelmeink' szörnyű gondolatához,— 
engedjen. De ba nem tagadhatjuk, hogy a' kőszál meg-
maradt, a' fénytorony' csillaga el nem aludt, mig azalatt a" 
mi bágyadt forradalmunk csak egy tompa morgás által 
hallatja magát: ugy vigasztaljuk magunkat azzal, hogy a' 
kőszál napról-napra tovább mozdíttatik, már csak az által 
is, hogy mi előre haladunk, mig azonban ő ingatlan pon-
tul helyt áll ; hogy mi elragadtatva a' haladás' ellentállhat-
lan ereje által, (mintha a' mozgalom, melly az emberi-ne-
met izgatja, csak tegnap kezdődött volna!) annyira jutunk, 
miszerint elvégre az ezen tizennyolcz század óta nyitva álló 
nagy szem' komolysága elől tovamenekedhetünk... Ámítása 
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a' gőgnek ! Egy alázatos pap (Lacordaire), barátja ugyan 
é6 társa Lamennais-nek, kit azonban a' hiu hirvágy nem 
birt esésre, mint ó'tet, mondja nektek ékesszólói szavával: 
„„Nem, tegyetek bármit i s , ti, kik nem akarjátok elismer-
ni , mi kicsoda és micsoda, haladjatok mindenha eló're, ves 
sétek magatokat lelkendezve a' jövó" határtalan ösvényére: 
e' nyugalmas pillanat, melly jelenetek fölött lebeg, mint le-
begett multatok fölött, szüntelen, mindenüvé , maga az 
örökkévalóság' legvégső' szélére is elkisérend benneteket : 
mert e'fény, mellyet ti, mivelhogy szilárdan áll, kikerülhet-
ni véltek, mozdithatlan, és mégis mozdítható. Menjetek akár-
hova, köztetek van mindenütt, mindenütt a' ti középpon-
totok ; hasonlag a' naphoz, melly elől el nem futhatni, ha-
bár szélszárnyaink volnának is, és végetlen puszta terülne is 
el előttünk. Azt gondoljátok, a' pápaság szunnyadoz, és le-
folyt napjairól álmodozik ; hogy az óriás-sír, csak egy gö-
dör, melly annak terjedelme miatt, a' mit belőle elvettek, 
tetszik nagynak. Óh mennyire csalatkoztok ! Mindenkor a' 
pápaság vitte az elnökséget a' század' ügyeiben, viszi je-
lenleg is ; még mindig épen van fön, munkálkodva, készen 
megkötni és föloldozni. Mai nap, midőn a' mult' minden di-
csőségének megadjuk a' méltányos elismerést, a' legbelá-
tóbb szellemek is meggyőződnek róla, milly jótéteményeket 
köszön neki az emberi-nem. Mi tudjuk, mit tett, és látjuk, 
mennyit fog még ezentúl tenni."" (N. Sión.) — ß q — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Magyarhon. 

(Jótékonyság.) Az ember , ki vallástalan, látszhatik jó 
hazafinak ; de valóban az nem lehet ; 's a' rossz hazafi, le-
het szinre vallásos, devalódilag sohasem. Olly tételek ezek, 
mellyek' igazságaért az élet és tapasztalás kezeskednek. 
Olly szoros viszonyban állnak ezek, melly szét nem téphe-
tő; és kapcsolatban, mellynek a' kettőt , szükségkép össze 
kell tartania. Vannak ugy nevezett hazafiak, kik honfiságu-
kat egyéb, mint czifra szónoklat-, szép Ígéretek- és ábrán-
dos tervek' faragásával bebizonyítani nem törekesznek ; 
vannak úgynevezet t vallásosak is, kik csekély adományaik-
kal is nem Isten', hanem saját dicsőségökre czéloznak ; kik a' 
vallás, népnevelés, emberiség ügyeit, ürügyül használják ; de 
nem azoknak hódolnak, hanem általuk maguk iránti hódolatot 
vadásznak.—Az illy álhazafiság és álvallásosság' ellenében, 
's a' valódinak mintájául, a' t. olvasóval, egy igaz hazafit 
é s vallásos férfit ismertetek meg ; ki adott szavait tette l , 
's igéretét, annak teljesítésével cserélte be; és terv helyett, 
2 0 , 0 0 0 v. forinttal áldozott: kinek áldozatával, mellyben 
főczélul Isten' dicsősége tűzetett ki, más három, amabból 
kifolyó, 's arra viszonyítandó, alárendezett czél fog eléret-
ni : a' hívek' vallási kiképzése a' szentegyház' fölkent szol-
gája által ; a' serdülő kornak iskolábani neveltetése ; 's a' 
szegény népnek, a' papi és iskola-tanítói tartozásoktóli 
mentesítése. A' vallásos nagy hazafi tudnillik erdélyi püs-
pök ő excellentiájának, 1 8 4 3 - d i k évben tett egyházláto-
gatásakor önkényt méltóztatott egy plébánia- és iskolai ala-
pítvány felől Ígéretet tenni; minek eredményét, a' fönem-

litett 2 0 , 0 0 0 v. frt. áldozatban, vagyunk üdvezleni sze-
rencsések. Melly tőkének, é v i , 1 , 2 0 0 v. forintnyi kamat-
jából, 8 0 0 v. frt. a' havadtői, mikeszászi , balavásári és 
kelementelki fiók-egyházközségi kath. hívekből alakulandó, 
's Kelementelkén alapítandó uj plébánia' lelkipásztorának 
jutandván : a' fönmaradt 4 0 0 v. frt a kántor, egyszersmind 
iskola-tanító' fizetésére lesz fordítandó: olly kikötéssel, hogy 
a' hivek és iskolások, minden néven nevezendő, különben 
törvény- és szokáson alapult, s egyéb plébániákban divato-
zó tartozásoktól, megváltottak- és mentesitettekül tekin-
tetnek. A' jótékony alapító, e mellett még megígérni ke-
gyeskedett azt i s , hogy ha Isten életének kedvezend, fi-
gyelmét és segélyét a templom-hely- 's épület-, a' pap-
lak-, kántori- és iskola-szobákra is kiterjesztendi : addig is, 
ez ügy' elrendezését s a czél mielőbbi életbe-léptetését 
arra bátorkodván bizni, kihez az, állásánál fogva, leginkább 
tartozik, a főpásztorra ; kit a' vallásos méltóság a' felől 
is biztossá t ö n , miszerint az alapítványi ö s s z e g e t , akár-
melly órában is kész oda, hova rendeltetni fog, leszámlál-
ni. Az ügy' e' stadiumában, a' főpásztor ő nagyméltósága, 
a' püspöki szent-szék' véleményét , némelly előgördült aka-
dályok' miképeni elhárítása és közbejött nehézségek' ki-
egyenlítése felől kihallgatván , eldöntő tekintélyével hatá-
rozott ; Ígérvén ezután is a' teendők megtevését . — Ime, 
milly jótékonya'szeretet , melly a'hitből sugárzik ki;'s milly 
élő, munkás és tevékeny a' hit, melly illy szeretetben nyi-
latkozik ! Hlyen a' vallásos hazafi: szerény , jótékony, ön-
zetlen; élete fönragyog, mint a' nap; léptei u t á n , minden 
fölvirul ; emlékezete áldásban maradand. Ez a' valódi nagy-
ság, ez a' lélek' győzedelme: kincseit nem imádni, sem 
azokért magát ímádtatni ; azokat nem a' világ' szeszélye, 's 
a' test' okossága szerint kezelni 's használni ; hanem oda 
tenni, hol azokat sem moly, sem rozsda meg nem emészti, 
's honnan az orzó' kezei sem sikkasztják el. Illy hazafiakat 
nekünk uraim ! 'S a' többit bízzátok Istenre. Majd akkor 
biztosítunk titeket, hogy segí tve lesz a' s zegény földnépen; 
hogy a' neveletlenség' átkai kiirtva, a' vallás és erény'ál-
dásai kiárasztva leendnek egyház-, haza- é s emberiségre. 
Isten sokáig éltesse és szerencséltesse a' jótékony méltó-
ságot, a' nagy hazafit, mert vallásos férfit — II e n t e r József 
bárót! Zerich Tivadar, hittudomány-tanitó Erdélyben. 

Ausztria. 
Bécs, december' 2-dikán 1 8 4 7 . Egri patriarcha-érsek, 

nmélt. felső-eőri P y r k e r János-László, miután még octo-
ber' 29 -d ikén fölvette a' haldoklók' szentsége i t , 's decem-
ber' 1-ső jiapján is ajtatosan részesült az örökkévalóság' 
nagy útjára lelkünket erősítő sz. tes tben, mai nap, reg-
geli 4 órakor, Teremtője kezébe lehelé ki magas é s 
nagy lelkét.... Legyen elegendő ennyit jelentenem a'fájda-
lom' első h e v é b e n , nekem, ki a' dicsőültnek szemeit be-
fogtam... Tárkányi. 

Schweiz. 
A' vallástalanság' szelleme által előkészített 's élesztett 

polgárháború' dühétől nem szabadulhatott, szerencsétlen 
Schweiznak, kath. hithez hü kantonai, az ellenök lázított 
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többség' f e g y v e r e által csakugyan meggyőzettek ró-
la, mikép az annyi századok óta birt, és á l t a l u k s z e r -
z e t t jogok, őket, a' gyengébbeket, nem illetik... „Sed haec 
est hora vestra, et potestas tenebrarum." (Luk. 2 2 , 5 3 . ) 
Illy okoknak szükségkép engednie kell az elnyomott igaz 
ügy- és ártatlanságnak, bárha az jézusi volna is. De libera-
hsmus, vallási 's polgári szabadságot hirdető liberalismus • 
és fegyveres elnyomás, erőszak, testvérgyilkosság ! Mint fér-
nek ezek össze? Elméletileg bizonyosan nem; de a' magát 
liberálisnak hirdető, azonban a' hit- és gondolkodási sza-
badságot egyedül saját részére követelő, jelenleg Európa-
szerte uralkodó pártnak gyakorlata után itélve, a' kettő na-
gyon is szoros kapcsolatban áll egymással, 's az e' párt ál-
tal eléretni kivánt czéllal ; melly nem egyéb, mint: a' szép 
szavakkal elámított tömeg fölötti zsarnokoskodás. A'fegyve-
res többség Freiburgot és Luzernt elfoglalta; még pedig 
amazt békekötési, 's a' meghódolt félnek jog- és vagyoni 
biztosságot ígérő föltételek mellett: azonban a' magán- és 
köz-épületek' földulatása, a' szentegyházak' megszentségte-
lenitése, a' kolostorok' elpusztítása, a' békés polgárokon, 
főleg egyháziakon elkövetett erőszak, élénken tanúskodnak 
amaz igazságról, hogy az adott szó megtartása nem tartozik 
a' liberalismus' ,credo'-jához; 's mikép a' ,Journal des Dé-
bats', a' Freiburgban elkövetett iszonyuságok felőli tudósí-
tását zárja : „Minden népek, mellyeknek szabadságukat vé-
deni, 's religiojokat és alkotmányukat oltalmazni keilend, 
fogják ezentúl érteni, hogy mi várakozik rájok, ha a' radi-
calismust és republicanismust fölülkerekedni hagyják." A' 
capitulatio' 5-dik pontja a'hatóságoknak hathatós gyámolit-
tatást biztosit, a' nyilvános rend' föntartására ; ugyanaz a' 
lakosságnak tökéletes személyi 's vagyon biztosságot igér : 
's maguk a' prot. pártlapok is (mivel eddig csak az ezekből 
merített tudósítások jutottak hozzánk,) legvadabb kicsapon-
gások felől írnak, mellyeket a' győztes többség az elfoglalt 
városban elkövetett. Mintha a' kolostorok és lakóik nem is 
foglaltattak volna az egyezkedésbe, a'pusztító ellenség, mmt 
szabad prédálásra hagyott zsákmánynyal, akképen bánt há-
zaik- és vagyonukkal. A' templomok- és szerzetes-lakokban 
véghezvitt dúlások, még sz. edények' elrablása felől is, tel-
jes hitelességű egyének tanúskodnak; ugy hogy a' hadse-
reg' fővezérének végre külön oltalom-leveleket kellett a' tem-
plomok , szerzetes- és kórházak' ajtaira fölszegeztetni : 
mellyekben a' tilalom' áthágói a' legkeményebb katonai bün-
tetésekkel fenyegettetnek; a' legtöbb és nagyobb kicsapongá-
sokat elkövetett (különösen berni prot.) csapatok ellen pedig 
szigorú nyomozást elrendelni. A' fegyveres elfoglalás' véd-
paizsa alatt keletkezett uj kormánynak legelső tette is, a'je-
zuiták, ligonánusok, iskolatestvérek,József-apáczák, ugy szin-
te paulai sz. Vincze 's a sz. szívről nevezett szerzetesnők' 
száműzése, 's az e' szerzetesek által birt vagyonnak elkobzása 
volt. És ők azt mondják mégis, hogya' kath. hitet és egyházat 
épen nem akarják bántani, sem szabadságában korlátozni 

Moldva. 
Folyó évi September' havában, két, igen jeles plebá 

ma-egyházzal gyarapult, Isten' nagy kegyelméből, e' kath. 
missio, F o k s á n y és B o t o s s á n y városokban. Mindkettőt 

kegyes fó'pásztorunk, mélt. S z ár t i i Pál, vérei fölszentelt 
püspök, 's a' missio' főnöke, avatta föl ünnepélyesen, a' 
magasságbeli nagy Isten' dicsőségére Foksányban számos 
katholicusok, és nem-katholicusok', különféle rangú, s 
nemzetü gyülekezetének jelenlétében, telhető legnagyobb, 
ünnepélyei, s valamint üdvezitősz.hitünk-,ugy ennek méltósá-
gához is illő fénynyel ment végbe a' fölszentelés ; honiïan a' 

mélt. püspök eső- és sárban sietett e' fejedelemség egyik 
véghatáráról a' másikra, Botossányba ; hol a' szinte igen 
jeles építészi ízléssel készült szent hajlékot S e p t e m b e r ' 2 1 -
dikén szentelé föl. Mind a' két jeles, és valamint' külseje-, 
ugy benső készületére nézve is, kitűnő figyelmet érdemlő 
szent hajlék, ő méltósága s a' jótévó'k' költségein épül t .— 
Botossányban, a' kath. buzgó közönségen kivül, két isz-
pravnik, 's több jeles családu moldvai nemes is jelen volt 
az ünnepélyen ; melly alatt a' hivek hangszerekkel kisérék 
az áldozó főpásztor' szent fáradalmát. Engedje Isten, hogy 
örök időkre biztosítva legyen e szent épületekben a' kath. 
istentisztelet; mellyekben szent atyánkért Krisztus urunk' 
e' földöni helyetteseért, uralkodónkért, s mindnyájunk' 
örök boldogsága- és földi jóllétéért mutattatikbe naponkint 
a' vérontásnélküli, mennyei kegyelmeket árasztó áldozat;'s 
éljen sokáig a' buzgó főpap, kinek neve áldásban lesz hü 
népe között mindig. — 

Ázsia. 
Mardinből (Mesopotamiából) ekképen irnak a' sileziai 

egyházlapnak: „Emlékezni fog még ön rá, hogy az orfai 
jakobita püspök", (ki a' kath. hitegység' középpontjáhozi ra-
gaszkodását csak nem rég is egy, a' hódolat' leghőbb érzel-
meitől áradozó levelében tanúsította ő szentségének,) „még 

mult évben, a' kath. egyház' kebelébe tért vissza,'s most 
ujolag azon fölöttébb örvendetes hírt közölhetem önnel, 
hogy István, a' mardini jakobita püspök is ugyanezen lépést 
tette; 's ez évi febr. 27-dikén, tömérdek népsokaság'jelen-
létében, a' mardini capucinusok' templomában, tévelygései-
ről lemondott. E' megtérés a' katholicusok és jakobiták közt 
legnagyobb figyelmet gerjesztett ; minthogy István a' patri-
archának legjobb barátja 's helyettese volt, egyszersmind 
pedig a' kath. hitre térteknek legdühösebb üldözője, 's vala-
mennyi kath. míssionariusoknak személyes ellensége. Tudo-
mányos miveltségét minden eretnekek fönnen hirdetik, s 
e' tekintetben őt még a' patriarchának is elébe tették; úgy-
hogy el lehet mondani, mikép egy jakobita püspök sem bir 
az egész környékben, a' városi és falusi népre olly nagy 
befolyással, mint ő. A' sectariusok közt ennélfogva jelenleg 
a' legnagyobb zavar uralkodik, és megtérése óta tökéletes 
föloszlásban vannak. Különben a'püspöknek is sokat kellett 
már ellenségeinek dühe miatt szenvedni; sőt már meg is 
akarták ó't ölni: az által szándékozván kelepczébe keritni, 
hogy ó't egy estve, több eretnekekkeli értekezésre hivák 
meg, kik állítólag szinte meg akarnak térni : 's ez alkalom-
mal ó't hatalmukba keritni remélték. A' püspök' megtérése 
minden esetre olly esemény, mellynek igen fontos eredmé-
nyei lesznek. Máris több, átalkodott jakobita mondott le, 
püspökének megtérte óta, tévtanairól, 's két más püspök 
is irt neki, hogy példáját követendik." (Schles. Kirchenbl.) 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetetn' betűivel. 
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TARTALOM: Nézetek a' káptalanok, apátok és prépos-
tok' országgyűlési szavazatjogáról. (Folyt.) — Egyházi 
tudósítások. 

N é z e t e k 

a' káptalanok, apátok és prépostok' országgyűlési sza-
vazatjogáról. 

(Folyt.) 

Kihirdettetett végre az annyira óhajtóit 1 6 0 8 - k i 
országgyűlés, mellynek kettős föladata volt: 1 - ső , a' 
bécsi alku' pontjainak törvényes tekintélyre való eme-
lése által, az uj vallások miatt meghasonlott polgárokat 
összeengesztelni, lecsendesíteni; 2 - d i k , az eddig ren-
dezetlen országgyűléseknek meghatározott alakot adni. 
Az első csak erőszak által sikerült. Mert midőn Mátyás, 
october' vége felé, a' posoni diaetán megjelent, hogy 
magát megkoronáztassa, a' protestánsok mindaddig tö-
rekedtek halasztani a ' főherczeg' szándokát, mig uj kö-
veteléseiknek, mellyeket a' bécsi pontokhoz toldottak, 
elfogadására nem kényszeritik. „Nunc esse tempus 
libertatis et salutis statuendae", mondák ők; „nunc a 
novo regni candidato aut impetranda, aut extorquenda, 
quaecunque antea vana et inutili spe exspectabant." 
A' kicsikarás — extorsio — valóban végre is hajtatott. 
A' praelatusok, jan. 2 3 - á n , egybegyűltek a'posoni p ré -
post lakában, Forgách Ferenczen, az esztergomi érse-
ken kivül; ki midőn a' fölszólitás után is vonakodott 
megjelenni, Illyésházi azt izente neki: „ki magyar ke-
nyérrel és borral él, annak kötelessége magát a' ma-
gyar statusokhoz alkalmazni." 3) A' bécsi béke' pont-
jait azonban sem ő, sem a' többi praelatusok alá nem 
irták.; sőt a' katholicusokat illetőleg ünnepélyes tiltako-
zást olvasott föl az említett érsek; melly tiltakozás el-
len Thurzó György, a ' protestánsok' nevében, viszont 

] ) Hist. Grit. Т. 2 9 . p. 7 4 . -
s ) Kovachich. Tom. I. p . 2 1 8 . 

MÁSODIK FÉLÉV. 

2) U. о. p. 3 0 . 

reprotestált. A' dolgok' illy bonyolult állása zavarba hozta 
Illyésházyt, mivel a' főherczeg más nap el akart Po-
sonból utazni; Illyésházynak pedig ugy nyilatkozott, 
miszerint a' nélkül nem szeretne eltávozni, kogy a' kér-
déses pontok az egyháziak által is aláírva nem lenné-
nek. És mivel az egyháziak is el akartak távozni, 
lllyésházy katonasággal körülveteti a' préposti lakot, mig 
azalatt Mátyáshoz követeket küld, hogy mit tevő le-
gyen ? A' herczeg izené: miként sem ő, sem más, sen-
ki addig a' városból ki nem megy, mig a' bécsi pon-
tokat mindnyájan alá nem írják.5) íme ez a' hires bé-
csi békepontoknak lefolyó phasisa. Polgári forradalom 
nemzé, álnok taktica táplálá, önérdek érlelé, 's fegyve-
res erőszak szentesité azokat. — Ezen országgyűlés-
nek második teendője volt, magának a' törvényhozás' 
formájának, alapszabályozása. Az előbbi időkben bizony-
talan volt az országgyűlésre megjelenendő rendek' szá-
ma, 's ezelőtt nem is tárgyaltatott tüzetesen azon kér-
dés : kik vannak a' négy rend' tagjai közül följogosítva 
tulajdonképen arra, hogy a' diaetán jogszerüleg helyet 
foglalhassanak, és a' szőnyegre fölhozott kérdéseknél 
szavazhassanak. Midőn a' tömegekbeni megjelenés'ide-
je lejárt is már, többször határozatlan számmal jelentek 
meg mind az egyháziak, mind a' világiak' részéről; mire 
a' királyi meghívó levelek' határozatlan szerkezete lát-
szott okot szolgáltatni; mellyekben miután elsoroltattak 
a' praelatusok, bárok, országnagyok 's nemesek, gyak-
ran ez is mondatik: „aliique regni incolae." 

A' törvényhozásban sajátszerű utat tetszett válasz-
tani ezen országgyűlésnek, mellyhez hasonlót törvény-
könyvünkben nem találunk. Vannak itt koronázás előtti, 
és koronázás utáni törvényczikkek. Amazok, bár aláírva 
egyháziak vagy világiak által nincsenek, mégis ezen czi-
met viselik homlokukon: „Articuli dominorum praelato-
rum, baronum, 'stb." Ezen koronázás előtti czikkek a' 

4) U. o. p. 2 4 1 . — 5) Engel's Gesch. Т. 4. p. 2 9 1 , 
3 2 0 . 3 4 1 . 
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bécsi békekötés' pontjaira vonatkozva, az 5-dik szám ' 
alatt rendelik, hogy kincstárnok világi egyén legyen; 
6-dik alatt pedig, hogy püspöknek azt nevezze a' ki-
rály, kit akar; 's azon kérdést, viselhetnek-e az egy-
háziak világi méltóságokat, a' király még ezen ország-
gyűlésnek folyta alatt határozza el. A' király azonban 
nem határozván semmit, az ügy maradt régi állásában. 
A' prépostokról 's apátokról emlités sincs: mi azt je-
lenti, hogy a' bécsi béke' 5-dik czikkének 5-dik pontja 
szerint, azon jogok' gyakorlatában hagyatnak, mellyekben 
Bocskay' lázadása eló'tt voltak, mint ezt a' törvényczik-
kekhez melléklett azon szavak jelentik: „status et or-
dines regni Hungáriáé in ipsorum privilegiis, libertatibus, 
consvetudinibus, aliisque omnibus inibi (a' bécsi alku-
ban) comprehensis immunitatibus sancte et illibate con-
serventur." De hogy minden kérdés's kétség megszűn-

jék az egyházi rendnek szabadalmai 's országgyűlési 
befolyása iránt, a' koronázás utáni első czikke ugyan-
azon országgyűlésnek nyiltan is fölfejti: az egyháziak 
közül, kiknek van joguk a' diaetán megjelenni, szavazni; 
valamint azt is, kik foglalhatnak közülök helyet a'felső, 
kik az alsó táblánál. E' törvény' világos értelme 's sza-
vai szerint Magyarországban négy alkotmányos status 
van : a' praelatusoké, zászlós-uraké, nemeseké, és sza-
bad kir. városoké. A'praelatusok'neve alatt érti e'tör-
vény : a) a' megyés-püspököket, 's azokat a' felső táblá-
hoz rendeli, hogy ott saját személyökben szavazzanak; 
b) a'praelatus nevezet alá foglalja a'székes-egyházak' 
káptalanainak prépostjait, kiknek az alsó táblánál ren-
del helyet 's szavazati jogot; de olly megszorítással, 
hogy a' prépostnak szava, káptalana' szavazatával csak 
egynek vetessék; c) épen igy rendelkezik e' törvény 
a' társas-káptalanok' prépostjai 's követeik' joga iránt; 
d) a' praelatusok'rendéhez soroltatnak a'jószágbirtokos 
szerzetes-rendek' infulatus apátjai 's prépostjai, kik az 
alsó táblánál foglalván helyet, azon arányban vannak 
a' szavazáshoz följogositva, mennyiben a' székes-egy-
házak' prépostjai; e) hasonló arányban engedtetett egy 
szavazat, remete sz. Pál' szerzete' főnökének is. 

Ezek levén a' rendező törvény' világos határo-
zatai, önkint következik innen: 1-ör, hogy országgyű-
lésünk' alkotó elemei, nem egyedül és tulajdonképeni 
képviselőkből, hanem statusokból alakitvák össze; melly 
statusok közül mindenik önmagáért tartozik megjelenni, 
nem pedig egyik rend a' másik által képviselve. 2-or: 
Midőn a'törvény igy szól: „statum autempraelatorum 
hunc esse volunt", és aztán elsorolja a' megyés-püs-

pököket, székes- és társas-káptalanok' prépostjait, a 
jószágbirtokos szerzetes társulatok' főnökeit: ez kétség-
bevonatlanul azt tanúsítja, hogy a' praelatus név alatt 
nem csupán a' megyés-püspököket értette a'törvény-
czikk, hanem mindazokat, kiket megnevezett. 3-or; Az 
emiitett czikknek azon szavai: „ut praepositus una cum 
capitulo unam et coniunctam habeat vocem", világosan 
bizonyítják, hogy régi időben, ha szükséges volt a'sza-
vazatot számbavenni, külön számíttatott a' préposté, 
külön a' káptalan' küldötteié; továbbá, hogy a' kápta-
lanok följogositvák a' préposton kívül más követeket is 
küldeni; mert különben czél- és értelemnélküli volna 
a' törvénynek azon rendelete, hogy a' prépostnak káp-
talanéval vagyon egy szava. 4 - e r : Mivel épen ez ér-
telemben rendelkezett a' törvényhozó test a' jószág-
birtokos conventek' főnökeiről: „ut a suis capitulis et 
conventibus non dispungantur, sed pariter unice con-
junctam vocem habeant", birtokában vannak törvény-
szerüleg azon országgyűlési jognak, mellyet a' székes-
és társas-káptalanok' prépostjainak káptalanaikkal együtt 
adott az emiitett törvényczikk. 5-ör: Azon szavakból: 
,,locum et vocem habeant", elvitázhatlanul kiviláglik, 
hogy külön, viritim számitandók az egyes káptalanok' 
szavazatai, nem pedig curiatim. 

Megszorittatott ugyan a' törvénynek ezen intéz-
kedése által az egyházi rendnek jogköre, mennyiben a' 
káptalanok' küldötteinek szavazatát a' prépostokéval 
egygyéolvasztotta: azonban más részről csak tisztelet-
tel emlékezhetik meg róla a' törvényhozásnak minden 
eleme, és igy az egyházi rend is, miután országgyűlési 
jogát kifejtette, tisztába hozta, és törvény által szente-
sitette; csak tisztelettel emlékezhetik meg róla minden 
alkotmányát szerető hazafi; mert e' törvény mindig ugy 
tekintetett, mint alkotmányos létünk'ujabb szentesítése 
és biztositéka. Mig csak romba nem sodorják tehát egész 
alkotmányos rendszerünket az átalakulás' viharai, mind-
addig e' törvénynek, az egyházi rend' országgyűlési 
jogait szabályozó intézkedései is teljes hódolatot igény-
lenek mindenkitől. 

Csak egy rövid jegyzetet melléklek ide még a' 
vallásos szabadság' védőinek számára. Történetileg két-
ségtelen lévén az , hogy a' bécsi békekötés' pontjai, 
mellyek az ország' határán kivül, nem a' diaeta' vá -
lasztottai, hanem egy részről Mátyás főherczeg' kül-
döttei, más részről egy forradalomhoz szitó fractio' 
megbízottai által készültek 's aláírattak, törvényszerű 
tekintélyre csak a'bekövetkező 1 6 0 8 - d i k i országgyü-
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lésen emeltettek. A' bécsi békepontok' érvényessége 
tehát csak annyiban ismerhető el, mint azokat az ujabb 
diaeta jóváhagyta; csak ugy állhat meg, ha magának 
a' jóváhagyó országgyűlésnek egyéb pontjai is sértet-
lenül megtartatnak; következésképen a' koronázás utá-
ni 1 - s ő czikk' értelmében szabályozott országgyűlési 
szavazotjoga az egyházi rendnek maga épségében fön-
tartatik. Különben ennek lerontásával le van rontva 's 
megszüntetve az is, mit a' protestánsok békeegyezke-
déeeik' főpontjául tekintettek: vallásuk'gyakorolhatásá-
nak szabadsága; hacsak azt nem állítjuk: hogy az 
1 6 0 8 - k i törvényczikkeknek protestánsokat védő pont-
jai érvényesek, a' katholicusokat illetők érvénytelenek-
ké lettek. 

A' rendező 1 6 0 8 - k i törvény, mint láttuk, az 
egyházi rendnek jogot nem adott, hanem azt kifejtette, 
szentesitette; 's azóta nemhogy eltörlötte volna bár-
mellyik országos törvény, sőt bátran hivatkozom az 
igazság' barátira, mutassanak föl jogot, melly világo-
sabb szavakkal kifejtve találtatnék törvénykönyvünk-
ben, mint az egyháziak' kérdés alatti joga. Erre nézve 
nem említem én itt, hogy a'rendező diaeta'idejétől fog-
va is, mint azelőtt, az alsóbb 's felsőbb rendű prae-
latusok királyi levél által hivatnak meg a' nemzetgyű-
lésre, illy kitétellel's parancsolattal: „personaliter com-
parere, et in medium consilia conferre debeatis;" nem 
emlitem, hogy valamint a' többi országos rendek közül, 
ugy a' praelatusok alsóbb 's felsőbb rendéből is ne-
neveztettek ki mindenkor tagok, akár a' különféle ha-
talmasságokhoz küldendő követségekhez, akár egyéb 
országosan meghatározott munkálatok' kidolgozásához; 
nem tekintem eldöntő indokul, miként a' négy status 
által alkotott törvényczikkek elő- 's zárszavában mos-
tan is ez mondatik: ,közértelemmel és szavazattal, 
egyenlő 's egybehangzó akarattal': de a' törvények, 
mellyeken alkotmányosságunk' léte nyugszik, minden-
esetre figyelmet igénylenek a' clerus' barátitól ugy, 
mint ellenségei' részéről. És a' törvények az első rend-
nek törvényhozási jogait uj stadiumában is folytonosan 
's tökéletesen biztosították. így 1 6 1 8 - b a n csak akkor 
egyeztek meg az ország' rendei II. Ferdinándnak el-
választásában, ha a' tizenhét pontba foglalt óvási föl-
tételeknek magát aláveti. Az első pont alatt ez állott: 
„universas et singulas regni libertates, immunitates, pri-
vilegia, statuta, iura et consvetudines simul et conclu-
siones tractatus Viennensis, ita et reliquas, ante et post 
coronationem S. С. R. Maiestatis in annis 1 6 0 8 et 

1 6 0 9 editas in omnibus punctis suis, clausulis e t a r -
ticulis sua Maiestas regia firmiter et sancte observa-
bit, per reliquosque omnes inviolabiliter observari fa-
ciei ."6) Ezen óvási föltételek 1 6 2 2 - b e n a' törvény-
czikkek' sorába is be lőnek iktatva, és némelly módo-
sításokkal a' jelenleg dicsőén uralkodó koronás urunk-
ig, mindegyik király fölvevé azokat koronázáskori es-
külevelébe ; mi által egyenesen oda czéloztak az or-
szág' rendei, hogy a' bécsi békekötés' pontjait biztosít-
sák, 's a ' rendező 1 6 0 8 - d i k i 1 - s ő t.-czikkben alapult 
törvényhozási jogait az országos négy statusnak, a' kor-
mány' irányában csorbulás nélkül megőrizzék; de egy-
szersmind magát a' kormányt is ünnepélyesen, és a 
királyi esküvel szentesitett törvény' szava által fölhív-
ják az emiitett jogok fölötti őrködésre, és azoknak akár -
melly megtámadó elleni komoly és erélyes védelmezé-
sére. Ugyanezt erősitik Rákóczy Györgynek az 1 6 4 7 : 
5-dik t.-czikk alá sorolt követelései, az 1 6 4 7 : 5 . , az 
1 7 2 3 : 7. , az 1 7 9 1 : 1 3 . , az 1 8 2 7 : 5-dik tör-
vényczikkek: sőt az 1 6 6 2 : 53 -d ik még büntetést is 
szab az olly egyháziakra, kik a' fölség által meghivat-
ván, az országgyűlésre meg nem jelennek, vagy jelen 
lévén, a' tanácskozásokból magukat elvonják: melly 
esetben az 1 4 9 8 : 1 - s ő t.-czikkben kijelelt büntetést 
( 8 0 0 arany forintot) kettőztetni parancsolja. Már e' 
követelés és kényszerítés nem tételezi-e föl világosan 
az egyházi rend' szükségesnek tartott befolyását 's b e -
egyezését ? Különben azt kell állítanunk, hogy csak 
azért követelte a' többi status az egyháziak'jelenlétét, 
miszerint szónoklati csudálatára bámulókat s tapsoló-
kat gyűjtsön; vagy hogy a' keserű guny' fulánkjával 
annál többeket sebzhessen, és a' zsarnok hatalmasko-
dás' ostorát minél számosbakkal éreztesse az egyházi 
rend' tagjai közül: mit én egy nemzetgyűlés' becsüle-
tességével összeférhetlennek találok. 

Azon jogot, mellyet a' rendező diaeta a' clerus' 
alsóházi tagjainak biztosított, 's azóta több törvény-
czikkekben megerősítve találunk, folytonosan gyakor-
lották is a' káptalanok' küldöttei, apátok s prépostok, mi-
dőn országgyűléseinken szavazati joggal élt közülök 
mindenik, a' szőnyegre jött ügyek' elhatározásában, 's 
csak akkor adtak collegialis szavazatot, midőn a' töb-
bi statusok is kijelelt szónokuk által collectiv fejezek ki 
kivánatukat. A' fejenkinti szavazásra mutat már az 
1 6 4 7 : 5t.-czikk' hetedik pontja, „de personarum ad 

6) Hist. Grit. Т. 29. p. 7 2 0 . 
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diaetam convocari solitarum discretione, atque vocum 
in eadem diaeta collectione et suffragiorum examine." 
'S kiknek szavazatai' számításáról szól, kifejti a' nyol-
czadik pont alatt, hol az 1 6 0 8 - k i koronázás utáni 1 - s ő 
czikk' értelmére hivatkozik. — Az 1 6 8 7 : 1 7 . t.-czikk 
azt rendelte, hogy a' kir. városok' száma ne szaporittassék; 
's a' törvény azt adta e'határozat' okául: mivel a' negyedik 
status „ceteros non solum adaequaret, verum etiam su-
peraret." 7) Már helyes volna-e itt a' ratio legis, ha, 
kivéve a' lovagrendet, a' többi statusnak csak egy col-
legialis szavazata lett volna ? — Midőn 1 7 4 1 - b e n kér-
dés támadt a' fölött: valljon a' clerus tartozik-e az őt 
illető tizedek' fejében, a' fölkelő sereghez katonákat ál-
lítani, 's e' tárgyban a' két tábla összeegyezni nem 
tudott, az alsó tábla azt kívánta, h o g y : i n s ti tut a mix-
ta sessione, vota viritim colligantur et numerentur."a) 
— Az 1 7 6 4 - k i nemzetgyűlésen, midőn a'rendek'táb-
lájánál az adó és fölkelés került vitatkozás alá, 's ez 
érdemben osztályonkinti szavazatra hívta föl az elnök 
a' rendeket, Kis Pál veszprémi prépost és kanonok, 
osztálya' nevében kijelenté: hogy a' jobbágyság any-
nyira elszegényedett s eladósodott, miszerint uri ro-
botját is alig róhatja le ; miért is ugy az adó, mint föl-
kelés iránt egyezőleg szavaz a' nemesi renddel. Azon-
ban, midőn e' vélemény a' felső táblánál el nem fogad-
tatott, 's több kir. táblai tagok és néhány vármegyék' 
ellennyilatkozata által az alsónál is kemény ostrom alá 
fogatott: az elnök fölszólitá ismét az egyháziakat, v é -
leményök' nyilvánítására; de néhányat kivéve, ismét a' 
megyék' többségével szavaztak.. Most a'nádort kérték 
föl közbenjárásért. Ez visszatérvén Bécsből, közlötte 
a' rendekkel a' királyné' válaszát: mire miután több 
vármegye kimondá ellennyilatkozatát, fölkelt Bajzáth 
József, az esztergomi káptalan' követe, ki közeledést 
javasolt a' királyné' kivánatához, 's előadását az ösz-
szes papság fölkiáltva magáénak vallván, a'többi ren-
dek tüstént fölhagytak az adó' leszállításának sürgeté-
sével , 's egyedül a' fölemelés' lehetetlensége iránt nyi-
latkoztak. a) Tehát ezen egy tárgyban is majd összes, 
majd ismét fejenkinti szavazatot adtak. De midőn col-
lectiv fejezék ki magukat: nem egyes votumnaktekin-
tetett az, hanem r e n d i szavazatnak, melly bármely-
lyik más status' votumát ellensúlyozta; mint ezt a' Baj-

1 ) Corpus Juris. 
s ) Kollinovics, apud Hajnóczy, de coord, comitiorum. 
9) A' T. Társ. Évkönyveinek 7-dik köt. 1 3 9 . 1. 

jzáth József" erőteljes nyilatkozatát követő jelenet ki-
mutatta. l ü ) 

Tagadhatlan továbbá, hogy országgyűléseinknek 
mindenkor egyik kiváló teendője 's szorongva őrzött 
joga volt, némelly főbb hivatalnokainak (nádornak, ko-
ronaőröknek) megválaszthatása. Ezektől várta a' hon-
fiak' nagy része a' pártos viszályok' lecsendesitését, a' 
belbéke' helyreállítását, 's a' király és nemzet közti fe-
szültségnek megszüntetését; következésképen válasz-
tásukba is csak azoknak engedett befolyást, kiket arra 
a' törvény által képesítetteknek hitt. És íme már a' 
rendező diaeta'alkalmával, az alsó's felső táblai prae-
latusok' fejenkinti szavazatának hozzájárultával válasz-
tatott el nádorrá Jllyésházy István; „primum suffragium 
cardinale Petro Pázmán pro Illyésházio (bár protestáns 
volt) ferente, quem totus sacer clericorum ordo se-
quutus." •1) Igy választatott, 1 6 1 8 - b a n Forgách Fe-
rencz; 1 6 2 5 - b e n Eszterházy Miklós, 1 5 0 szóval 6 0 
ellenében. Illy módon történt a' választás a' legutóbbi 
korszakig, midőn előbb Sándor Leopold, annak halála 
után József főherczegek, közfölkiáltás által választattak 
meg, a' nélkül, hogy a' kijelöltek' nevét magában rejtő 
királyi irat fölbontatott volna. De ezen módja a' vá-
lasztásnak olly szokatlannak látszott a' fejedelem előtt, 
hogy az a' választást hirül vivő küldöttség előtt nyíl-
tan óvást tett ellene: „salvis ceteroquin legibus de 
candidatione, electione et confirmatione palatini sonanti-
bus." n ) Még nagyobb világosságot derít e'jog'fölébe a' 
pesti tud. egyetemnek az 1 7 9 0 - d i k i országgyűlés 
elébe nyújtott, 's 1 8 0 7 - b e n fölujitott egy folyamod-
ványa, mellyben magának a' nemzetgyűlésen képvisel-
tetést és szavazatot sürget. Kérelmének támokolásaul 
fölhozá, hogy az egyetem többnyire a' jezuiták' jószá-

10) Összes szavazatot vagy akkor adott az alsóházi cle-
rus, midőn minden tagjai azonegy vé leményben vol-
tak, s szavazata akkor rendi votumnak tekintetett • 
vagy midőn a' rendek kiválasztott szónokuk által 
osztályonkint nyilatkoztak. Igy 1 6 8 7 - b e n . midőn a' 
haereditaria successio jött országgyűlési szőnyegre, 
a' IX. ülésben Pyber László a' clerus' nevében adta 
elő b e e g y e z é s é t ; a' dunán inneni kerület' nevében 
Csemniczky Gáspár szólt. Ezek után Kende Ádám tizen-
három vármegye' nevében szónokolt. Ugyanezt nyil-
vánitá a' jelennemlevők' követeinek nevében Dul Mi-
hály, Kohárynak küldöttje. (Olvasható ez a' körmö-
czi követeknek ugyanazon országgyűlésről vezetett 
naplójában.) — n ) Hist. Cr. Т. 2 9 . p. 4 9 . 
Hist. Cr. Т. 4 1 . p. 2 4 6 . 
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gait birja, a' jezuitáknak pedig helyet és szavazatot 
engedett nemzetgyűléseinken a' törvény. " ) E ' folya-
modvány véleményzés végett kiadatott egy országos 
választmánynak, melly pártolta azt; „mivel, úgymond, 
a' folyamodó egyetem terjedelmes javakat bir, mely-
lyek egyháziakéi voltak. H ) Ha tehát, mint pusztán te-
kintélyre, nem hivatkozom is az egyetem' indokára: az 
országos választmány' véleménye kétségtelenné teszi 
az egyházi rend' fejenkinti szavazatát, úgymint olly 
egyénekből összealkotott testület 'véleménye, melly leg-
jobban tudta, 's állásánál fogva tudnia is kellett, vall-
jon azért, hogy az egyetem a' jezuiták' javait birja, 
követelhet-e képviseltetést 's szavazati jogot. 

Mind a' törvények' világos szavai, mind a' ha-
zánkban törvényes erővel biró szokás, nyiltan tanús-
kodnak tehát róla, miként az egyházi rend az 1 6 0 8 -
diki rendező országgyűlés' idejétől fogva is, folytono-
san gyakorlotta az alsó táblánál tevékeny befolyásét, 
's véleményének az országos ügyek' eldöntésében 
egyenkinti szavazatával tekintélyes súlyt adott. Szava-
zati jogával élt a' törvény' szellemében, 's a' törvény-
hozás' lobbi elemeinek beegyeztével: mert nem té-
vesztette azt törvényhozó testületünk figyelméből, hogy 
az emiitett törvény elválhatlanul egygyéforrasztotta 
polgári alkotmányunknak nemcsak szellemével, hanem 
annak tulajdonképeni épületével is, az egyházi rend' 
országgyűlési jogát, midőn a' rendező törvénynek már 
első czikke világosan kifejezte, hogy ezen épületnek 
négy sarkoszlopa közül legelső az egyházi rend. Ha 
ez megingattatik, nincs a' többi alatt biztosság; mivel 
e' négy sarkoszlop csak ugy tarthatja fön az alkot-
mány' egész épületét, ha mindenik kijelelt helyén sér-
tetlenül áll és hagyatik. 

Azonban a' 18 -d ik század' bölcsészete berep-
kedte az olvasó világ' köreit, 's szárnyain eszméket 
hozott, mellyek először az ős-vallásnak, majd az ősi 
alkotmányoknak fölforgatására irányultak. Ezen eszmék 
előtt zárva nem maradhatott honunk; 's polgártársaink-
nak az alsó táblánál ülő több tagjai az illuminatismus 
s liberalismus' nevének szomorú dicsősége után szom-

jazva, oda kezdék nálunk is a' dolgot irányozni, hogy 
az emiitett négy sarkoszlopok közül először az egyi-
ket, az egyházi rendet, utána a' másikat, a' kir. vá-
rosokat kidöntsék ; hogy igy aztán az egész alkotmány' 
épülete, alap' hiányában, önterhe alatt összeroskadjon. 

1 ) Schwartner, Statistik. Т. II. p. 129 . — " ) Obiecta 
Publ. Pol. p. 9. 

Az 1 8 2 5 - d i k i diaetán hozatott először kérdésbe 
az egyházi rend' szavazatjoga; azóta mindinkább kes-
kenyebb korlátok közé erőszakoltatván, a' két utolsó 
országgyűlésen a' constitutionalis állásnak már csak ne-
vetséges satyrájává vált, midőn az alsóházi praelatu-
sok' összes tagjainak szavazata nem több, mint egyes 
votumul tekintetik, sőt ennek is, mint ollyannak, ha a' 
mérleg kétfelől egyenlően áll, eldöntő suly nem tulaj-
doníttatik. Jogainak illy erőszakos korlátozása ellen szót 
emelt azonnal a ' . c le rus ; de a' tulkapó lovagrend' tag-
jai előtt figyelemre nem talált fölszólalása. Óvását is-
mét közzétette 1 8 3 0 - b a n , valamint akkor is , midőn 
1 8 3 2 - és 1 8 4 3 - b a n az alsó táblai üléshelyek'ujabb 
elrendezésében takticát rejleni sej tet t ; és kijelelt helyét 
csak ezen föltételek mellett fogadta el : 1 -ször , hogy 
ezen elrendezés ideig-óráig, modo provisorio maradjon; 
2-szor , azon esetre, ha Pesten tartatnék bármikor is 
a' diaeta, akkor ezen elkülönzés tökéletesen megszűn-
jék ; 3-szor , hogy a' jelen elkülönzés által az 1 6 0 8 : 
1 - s ő t.-czikkben alapult jogai az egyházi rendnek leg-
kevésbbé sem csorbulnak; 4 -szer , ha ezen ujitás ál-
tal vagy küldőik, vagy maguk az egyházi rend' köve-
tei jogaiknak gyakorlatában akadályt találnának, azon 
esetre kívánságukhoz képest más alkalmas hely azon-
nal rendeltessék s z á m u k r a . A z óvás megtörtént 
ugyan, de a' tapasztalás bebizonyította azt is, hogy a' 
clerusnak sejtése nem volt alaptalan; ez idő óta min-
dig terhesebb lett az alsó táblához sorolt egyháziak' 
állása Ott ültek ugyan még, különválasztva a' me-
gyei rendek' soraitól; de ha jogaik után tekintünk, ugy 
járunk, mint a' keleti utas, ki népeket keres , s csak 
azoknak emlékeivel, 's az általuk alkotott építmények' 
romjaival találkozik. A' szőnyegre került tárgyakhoz 
szólanak is közülök, kik a' hallgatóság 's egyebek' tom-
bolásának, pisszegésének, és az epés kitöréseknek 
nyilait edzett mellel képesek fölfogni; de mit használ, 
habár a' történetek, kormánytan, törvények, szokások 
és gyakorlat' tárából a' legészgyőzőbb védveket 's 
okokat idézik is elő; mit használ, habár a' hőn buzgó 
patriotismusnak melege, a' legandalitóbb vagy szivrá-
zóbb érzelem, a' legszabatosb rövidség vagy áradozó 
terjedelmesség ömlik is el szónoklatukon: ha épen a' 
legjelentékenyebb időpontban, a' törvényalkotás' pilla-
natában, nyilatkozatuk a' pusztába kiáltónak szavává 
tétetik, az által, hogy az egész alsóházi praelatusoknak 

" ) Napló. 1. R. 191 . 1. 
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szavazata csupán egy votumnak, vagy talán ennyinek 
sem tekintetik. 

Illy gúnyos állása az egyházi rendnek egyedül a 
zsarnokilag hatalmaskodó önkény' müve, 's valóságos 
országos sérelem. Mert ha igaz az , hogy az 1 6 0 8 
diki koronázás utáni első t.-czikk az országgyűlésre 
vonatkozólag, organicus és rendező törvény; ha igaz 
hogy ezen törvény világosan kimondotta, miképen Ma 
gyarhonban négy status létezik, mellyek között első 
helyen az egyházi rend áll; ha nem tagadhatni, hogy 
ezen rendező törvény nyiltan meghatározza, miként a 
nevezett statusok, és csak ezek, meghívandók kir. le-
velek által az országgyűlésre ; ha nem tagadhatni végre 
miképen azon organicus rendező törvény azt mondja, 
hogy: minden székes-egyházi 's társas-káptalanok' pré-
postjait káptalanukkal, valamint a' joszágbirtokos apá-
tokat 's prépostokat maguk káptalanéval 's illetőleg 
conventjével, külön-külön egy szavazati jog illeti: ak-
kor meg kell ismernünk azt is, hogy országgyűlésein 
ken ezen országos és rendező törvény megsértetett; kö 
vetkezésképen szükséges azt országosan fölkarolni, és 
országos gyógyszerrel orvosolni. Vagy a' magyar egy 
házi rend nincs-e védelme alatt az ország' törvényei 
nek 's a lkotmányának?—Az 1 6 1 9 - d i k i diaetán az 
országos gravamenek közé soroltatott, hogy hét bá-
nyavárosnak csak egy szavazat adatott, és az ország' 
rendei kérték a' fejedelmet, miszerint minden városnak 
külön szavazati jog engedtessék. l s ) Valljon nem azon 
egy törvény mondotta-e ki mind az egyháziak, mind 
a' kir. városok' szavazatjogát ? 'S ha ezeket előbbi jo-
guk' gyakorlatába visszahelyezni igazságosnak látták az 
ország' rendei, nem kell-e változatlanul maradni az 
igazságnak az egyháziak' irányában is ? — Ezenkívül 
még mindig kérdés marad, ha lehet-e alkotmányunk-
nak szigorún igaz érteményében országos törvénynek, 
nemzet-rendeletnek nevezni olly intézkedéseket, mely-
lyeknek alkotásába közös megegyezéssel 's összes aka-
rattal, mint a' t.-czikkek' elő- ós zárszava mondja, a' 
kiváltságolt négy rend be nem folyt. Emlékezzünk visz-
sza az 1 6 6 2 - d i k i diaetára, midőn néhány protestáns 
vármegyék, azon ürügy alatt, mivel az országos ügyek 
előtt folyamodványuk nem tárgyaltatott, oda hagyák 
az országgyűlést; 's midőn mégis a' hozott törvények 
azon vármegyékhez is megküldettek, nem fogadták el, 
sót alkotmányelleneseknek nevezék azokat, mint mely-

u ) Acta Com. p. 3 3 2 . 

lyeknek alkotása beegyezésökön kivül történt. 17) Az 
1 8 3 9 - d i k i országgyűlésen pedig határozottan kimon-
datott az alsó táblánál, hogy a' törvényhozó test ki-
egészítve nincs, mert Pestmegye' egyik követe meg 
nem jelenhetett; az 1 8 4 3 - d i k i n ugyanez vitattatott 
Zala' egyik, és a' gömöri követek' meg nem jelenésök 
miatt. Miként lehet tehát akkor kiegészítve, midőn ab-
ból két egész rend záratott ki? Miként mondhatjuk or-
szágos törvénynek, alkotmányszerü intézkedésnek azt, 
minek tárgyalásából két egész status kirekesztetett? 
„Akárhogy magyarázzátok ezen állapot' eredetét, az nem 
más, mint anarchia", mondá egy ellenzéki követ a' mult 
diaetán.I8) 

De tovább kérdem: miért van jelen, 's milly okok-
ból gyakorol befolyást országgyűléseinken a'lovagrend? 
Talán veleszületett joga ez? Nem. Az ő képviseleti joga 
épen olly kevéssé természet'adománya, miként pappá 
senki nem születik. A' nemesi kiváltság's annak jogai, 
históriai jog. *) A' királytól, mint k i v á l t s á g o t , egy-

" l 7 ) Hist. Grit. Т. 3 3 . — Napló. IV. R. 1 1 6 . 1. 

*) 'S az ezen igazságot fölfogni nem tudás- vagy aka-
rásban rejlik, azon hibás képzethezi ragaszkodás' oka, 
mellynél fogva némellyek a' káptalanokat már csak 
azért is megfoszthatóknak vélik szavazati joguktól, mi-
vel a'kath. clerus a'püspökök által a nélkül is képvi-
selve van a' főrendek' táblájánál; 's mint ezt Pulszky 
Ferencz ur legközelebb irta az ágostai közönséges 
újságban: „die Interessen der herrschenden Kirche 
ohnehin bei der Magnatentafel durch die Bischöfe 
hinlänglich gewahrt werden, während alle Mitglieder 
der Gapitel an den Instructionen und Wahlen d^r 
Comitatsdeputirten unmittelbar theilnehmsn, und da-
her durch diese schon v e r t r e t e n sind." (Allg. 
Zeit. Nr. 3 3 4 . Beil.) Holott igen is jól tudva vagyon, 
mikép a' magyar alkotmány nem annyira e' képvi-
seltetésen, mint inkább az egyes rendek- 's egyének-
nek adott kiváltságokon nyugszik. Egyedül igy lévén 
lehetséges, hogy egyes puszták' lakói tiz- és száz-
szorosan legyenek képviselve ugyanott, hol számos 
nagy községek, városok, egész vidékek' érdekei, egyet-
len , szavazati joggal biró Jegyén által sem képvi-
seltetnek. Mi pedig az áilitás' második részét illeti, 
ha mindazokat meg kellene 's lehetne külön szavazati 
joguktól fosztani, kik a megyei követek' választásá-
ba, 's az ezeknek adott utasítások'készítésébe befoly-
nak, ugy a' főrendek táblájánál vajmi sokan elvesz-
tenék szavazási jogukat, 's az érdekeik' külön képvi-
selhetésérei szabadságot. Alkotmányunk' szellemével 
épen nem ellenkezik, hogy ugyanazon személyek, te-
hát az egyháziak is, a' viszonyok' különféleségéhez ké-
pest, mellyekben a' közönséghez, majd mint földbirto-
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formán nyeré azt egyik status ugy, mint a'másik; mert 

„minden privilégium nem e g y é b , mint a' királyi k e -

g y e l e m kifolyása." 1 9) A' kath. egyházi rend' tagjai 

is a' királyi kegyelem után élnek „una eademque liber-

tatis et exemptionis praerogativa, ac barones et ceteri 

magnates, atque proceres et nobiles regni." a o ) Már ha 

ugyanazon szabadsággal és jogokkal birnak, mellyekkel 

a' bárók 's nemesek, és ha e' privilegialis jogokat 's 

szabadságot csak azon hatalom szüntetheti meg, melly 

azt adta, 's az is csak a' törvényben kijelelt e s e t e k b e n : л ) 

nem lépett-e a' maiestas' jogainak sorompóin belül a' 

lovagrend, midőn két egész statust önkényesen kizárt, 

századokon keresztül élvezett szabadalmaiból, nyilvános 

beleegyezése nélkül a' fejedelemnek, ki azon szabadal-

mat a' törvény által kijelelt esetekben megszüntethe-

tendette? 'S most, ellenére az 1 7 4 1 : 8 - d i k czikk'vi-

lágos rendeletének, mellőzve a' fejedelmet, megvetve 

a' többi statusokat, maga a' lovagrend akarja a' ren-

dező törvényt részint értelmezni, részint megszüntetni! 

Honnan nyert a' harmadik rend az első fölött olly prae-

eminentiát, hogy azt minden törvényszabta modor, és 

a' törvény által kijelelt vétségek' esetein kivül, erőszakosan 

kiszorítja birt állásáról,'s megfosztja azon jogoktól, mellye-

ket neki soha nem adott, nem is adhatott? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Magyar hon. 

(Templom-megáldatás.) Tudja az országnak szivéből 
Kecskemét felé utazott vándor, miként Ö r k é n y helysége, 
hol 1787 -ben föls. II. József czászár helybeli káplánságot, 
utóbb, a' nép' szaporodtával, 1 8 0 7 - b e n rendes plébániává 
emeltet, alapított, egész mostanig tulajdon egyházzal nem 
dicsekedhetvén, — a' hivek isteni-szolgálat' okáért, a' föl-
des-urasági, egykor megszálló kastélyul szolgált, később pe-
dig vendégfogadóvá alakított épületnek egy részében, hol 
kis kápolnájok vala, szoktak volt összegyülekezni. Vágyva-
vágytak tehát istenes érzelmektől dagadozó sziveik az is-
teni-tisztelet' méltóságával öszhangzó helyen, eléggé tágas 
templomot nyerhetni; elannyira , hogy az agg Simeonként 
sokan örömmel készekül nyilatkoztatnák magukat ez élettől 
megválni, mihelyt az isteni kegyelmek' ezen tárházát ké-

kosok, majd ismét mint hivatalnokok, vagy t e s t ü l e -
t e k ' tagjai 's kiváltságos rendűek állnak, érdekeiket 
t ö b b helyen és szavazatok által is képviselhessék. 
Amaz elvnél fogva még az is eszébe juthat valakinek, 
hogy a' megyéknek az alsó táblánáli képviseltetését 
szinte fölöslegesnek találja; miután azok' érdekei fö-
lött a' felső táblánál, a' megyei főispánok, a' nélkül 
is hivataluknál fogva, lelkismeretesen őrködnek. Szerk. 

19) Trip. Par. IL tit. 7. — 20) U. о. I. t. 2 . — 21) U. o. 
II. t. 8 . 9 . 1 2 . 

szen látniok, 's benne ajtatosságukat, bárha csak egyszer 
is elvégezniök megengedtetik. 'S a' miért olly hőn emel-
kedtek az emberek' sziveit kormányzó Istenséghez fohá-
szaik, megtörtént. Találkozott tudnillik egy ritka lelkesedé-
sü férfi, ki a' jelen kornak önző gondolkodás- és érzésmód-
ján, 's a' vallást illetőkbeni jéghidegségén fölülemelkedve, 
a' hivek' forró vágyainak kielégítésére, példátlan bőkezű-
séggel, 2 0 , 0 0 0 v. frtot ajánlott. 'S milly épületesen jelen-
tette ki e' nemes szándékát 1842 -ben , az egyházmegyei 
kormánynak! Álljanak itt saját szavai: „Az Isten' dicsőíté-
sét tettlegesen előmozdítani, 's tőle való függésünknek zá-
logát nem csak a' sziv' láthatatlan érzelmeiben, hanem a' 
látható világban is kitüntetni és nyilvánítani, gondjaimnak 
legfőbbike,'s örömeimnek legszebbike. Mert csak önéletem' 
folytában is, mint kitárt könyvben, sokszor láthatám már 
az isteni kegyes gondviselésnek munkálatait, s fölöttemi 
szorgos őrködését. Teremtőm iránti legmélyebb hódolatom, 
s porig való imádásom' jeleül tehát, eltökélém magamat, 

azon áldásdus forráshoz, mellyből életemnek minden sze-
rencséje csörgedezett, valamit vissza is vinni." — E' fér-
fiút, t. S á n t a György, helybeli postamester urban muta-
tom be a' t. olvasó közönségnek. Áldozata sokkal szebb, 
mint hogy azt vagy kellőleg lehetne, vagy kellene magasz-
talni. Legyen azért bizonyos az Örkényi keresztény nyáj' 
örök hálája felől, 's lelje legfőbb jutalmát tettének boldogí-
tó öntudatában; és lelje azon javakban, mellyekre múlékony 
vagyonát árasztotta, s mellyeket sem a' rozsda, sem a' 
moly meg nem emészt, sem a' tolvajok el nem lopnak. — 
Nagylelkű ajánlata' folytán főméit. E s z t e r l i á z y Leopoldi-
na herczegnő, néhai gyaraki Grassalkovich Antalnak ritka 
erényekkel tündöklő özvegye, mint az egyház' kegyurnője, 
szivén hordván jobbágyai' boldogságát, 's kincseket akar-
ván gyűjteni az örök életre, nem csak a' szükséges telket, 
's a' 1 2 3 8 0 p. frtban megállapított épitési költséghez még 
hátra levő összeget, — nm. L ó n у а у János v. b. t. taná-
csos ur ő excellentiája, mint a' herczegi uradalmak' zár-
gondnoka által, kinek elhatározása következtében kezdetett 
meg tulajdonképen, 's fejeztetett be az ép i tés ,— megaján-
lani, hanem még a belső fölszerelésre szükséges, és 4 0 0 0 
v. frtra rúgott költséget is, uradalmi pénztárából kifizettet-
ni, ezen fölül pedig számos, nagybecsű, és részben (mint hal-
lani) önkezeivel készített, gyönyörű egyházi öltönyöket aján-
dékozni kegyeskedett. Áldásban lészen azért az utókor' 
szivében is emlékezete! — Fönáll tehát a hívek'jelen szá-
mát nagyságban meg is haladó, diszes templom; pompás 
eredménye az illetőleg rövid ideig, mert csak három nyáron 
tartott fáradalomnak. Mit t. M e d n y á n s z k y János, uradalmi 
fölügyelő ur' erélyes, és czélszerü intézkedéseinek, továbbá 
H e i d e l b e r g e r J., helybeli kasznár ur' szorgos fölügyelése-
és Z b o r o v s z k у A. uradalmi építőmester ur ügyességének, 
különösen pedig P e t r ó с z у László plébános urnák, mint 
az egész munka' közvetlen előmozdítójának, 's a' kézi, és 
szekér-munkák' kiszolgáltatásában jóllehet buzgó, de a' nagy 
teher alatt, főkép e' mostoha időben, már-már lankadni, és 
csüggedni kezdett hivek' hatályos lelkesítőjének köszönhet-

" ni. Az orgonát két változatú pedaléval, öszvesen nyolczvál-
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tozatra, O r s z á g h Sándor u r , kecskeméti orgona-művész, 
készité. A mű' kellemes hangja, remek szerkezete, 's még-
is illetőleg csekély ára, az inkább nemes szenvedélyének élő, 
mint önhasznát kereső fáradhatlan művészt fölötte ajánlják; 
's én nem tartóztathatom magamat, hogy őt, mint ollyat, a' 
t. közönség figyelmébe ezennel ne ajánljam. — Eljővén a 
nagy nap, a' láthatáron büszkén emelkedő egyház' véd-
szentjeül választott sz. Leopold hittanu' napja, a' templom-
áldást épületes szertartások közt, fényes segédszolgálat 
mellett, főtiszt. S z a r v a s Ferencz, tenői prépost, váczi szé-
kes-főesperes, kanonok és kápt.-helyettes ur végzé: bemu-
tatván egyszersmind az első sz.-miseáldozatot az egek'Urá-
nak; közben pedig nt. 's t. H o r v á t h Mihály, b.-hatvani 
lelkész ur, az ünnepélyhez alkalmazott lelkes egyházi be-
szédében, a1 helyet szentnek, Isten' házának, s mennyor-
szág' kapujának bizonyítva, 's végén a' hiveket jótevőik 
iránti hálára, 's templomuk iránti tiszteletre ösztönözve, 
szivrehatólag szónokolt. Édes volt ekkor számosak szemei-
ből az öröm, hála, s vallási áhítat forrásozta könyeket le-
peregni látni, képeseket a' jégkeblüekkel is megéreztetni: 
milly édes az Ur! — Hálás említéssel tartozik még a' tu-
dósító t. M e d n y á n s z k y Berta, és K á r á s z Mária, gödöl-
lei kisasszonyoknak is, kik a' kérdéses templom' számára 
ritka ügyességű kezeikkel, igen csinos, és izlésteli oltár-
vánkusokat készíteni, 's ez' alkalommal ajándékozni szí-
veskedtek. Legyenek meggyőződve, hogy becses dolgoza-
taiknak szebb, és fönségesb czélt soha sem tűzhetének ki, 
mint midőn azokat az Urnák szánták. Mi a' vallásosság' ezen 
ünnepélyének helyéről, a' buzgó hivekre, s mindazok' fe-
jére mennyei áldást esdve távozánk, kik Örkény' nagy nap-
jának szerzése-, s emlékezetesbbé tevéséhez bármi módon 
járulának. — 

Schweiz. 
Az ,AUg. Pr. Zeit.'-nak irják Zürichből (tehát prot. lap-

nak egy prot. városból): ,,A' Freiburgban, az első ,diadalmá-
mor'-ban (!) elkövetett kicsapongások- és mindennemű gaz-
tettekről folyvást borzasztó részleteket hallani. A' rablást, 
lopást és szükségtelen, csupa negédből elkövetett lelövését 
egyes fölkeltek- és papoknak, az összes schweizi szövetség' 
gyalázatára, több hadosztályok, egész nap' folyta alatt, sza-
badon megengedték. A főtemplomban, e' tudósítások sze-
rint, a' katonák egyházi öltözetet véve magukra, a' misét 
travestálták, a' sz. ostyákat szétszórták, és drága egyházi edé-
nyeket és képeket, némellyek ugyan összeromboltak, mások 
pedig el is raboltak. A' radical pártu tisztek (föl, egészen 
a főtisztekig,) a'pusztítókat gátolni nem akarták, a' conser-
vativek pedig nem bírták. IIa itt-ott valaki közülök, elször-
nyedve a' látottakon, kardot húzott i s , csak kinevettetett. 
Maga a' fővezér Dufour, valamint Ziegler és Rilliet osztály-
nokok által kibocsátott, rendkívül szigorú, 's jövendőre 
legkeményebb büntetésekkel fenyegető napi parancsoklegjobb 
bizonyságul szolgálnak rá, milly gonoszul mentek légyen a' 
dolgok; bárha a'radicalis lapok — most pedig c s a k ezek 
birnak szólásszabadsággal, — mindezen botrányok felől 
hallgatnak is." —• A' Rilliet ezredes által, nov. 16-dikán 

kibocsátott napi parancsban, „durva kicsapongásokról" van 
szó; mellyeket a' vezér nagyítottaknak (?) mond ugyan , azt 
azonban kénytelen mégis megvallani, hogy: „fájdalom ! na-
gyon is igaz, mikép a' szövetséggyülés, a' fővezér' és az 
én parancsaim nem tartattak meg." — Végül kinyilatkoztatja 
a' vezér, mikép: „a' szelídség' ideje lejárt"; 's minden, a' 
közbátorságot tovább is veszélyeztető egyének ellen, a'hadi 
törvények' szigorúsága fog alkalmaztatni. Csakhogy ez a' 
holtakat föl nem támasztja; sem a' földúlt kolostorok' va-
gyonát, széttépett vagy elrabolt irományait, elpusztított drá-
ga könyvtárait 'stb. vissza nem adja! A' frankfurti posta-
lapnak (e' protestáns, és a' radicalis párt iránt kitűnő részvé-
tet tanúsító lapnak) 320 -dik számában, (Beil.) némi diadalér-
zettel írja egyik freiburgi tudósító, hogy: „a' nyílt mezőn ma-
guk a' seregek állnak bosszút. Minden ház, mellyből lövés tör-
ténik, meggyujtatik"; ( s mint az ágostai postalapban olvas-
suk, az égő házból menekülni kivánó nők és gyermekek 
puskaagygyal veretnek a' lángokba vissza,) „minden, kezé-
ben fegyverrel elfogott pór agyonlövetik. Máris több fölkel-
teken, valamint egy átöltözött jezuitán is, ki tüzelni paran-
csolt, (?) illy rettentő példa szolgáltattatott. Az utóbbi", (tud-
nillik a futni akaró ,jezuita',) „ki hajának nyiratásáról (?!) is-
mertetett meg, és el akart futni, mint valamelly vad-állat, 
hajtóvadászatban fogatott el, s végre egy vadászkéssel öle-
tett meg." (Betüszerint így: „wurde wie ein Wild in Treib-
jagd genommen, und zuletzt mit einem Scharfschützen-
messer a b g e s t o c h e n . " ) A' tudósító hozzáteszi még, 
hogy: ,,a' schweiziak' dühe nagy a' jezuiták ellen.... A' je-
zuitaházak, valamint a' városban, ugy a' vidéken is, — om-
ladékok (Ruinen)." Hogy azonban az imént röviden elbe-
szélt eseményben csak az igaz, miszerint a futásnak eredt 
szerencsétlen, p a p volt, és legkegyetlenebb módon meggyil-
koltatott, egyébiránt jezuita léte s a' többi körülmények 
csak ugy vannak hozzátoldva: már csak azon, szinte kétség-
telen adatból is kivehetni, mellyről ugyanancsak a' frank-
furti postalap ( 3 2 6 . sz.) tudósít a' következőkben: „. . .a ' 
szabad mezőn agyonlőtt jezuitán (?)kivül,még egy más pap 
is életét vesztette, tudnillik Due ur, villard-les-joncsi káp-
lán, ki nehéz sebekkel terhelt szolgálója mellett,összevag-
dalva", (más tudósítás szerint, szoros értelemben földara-
bolva),.találtatott. Különben átalánosan, mérsékelt gondolko-
zású férfinak ismertetett." így nem védett meg a' ,liberá-
lis' párt' gyilkai ellen sem papi rend , sem mérsékeltség ! 
Milly dicső ezek' ellenében az Őskantonok' (kath.) seregé-
nek magaviselete, a' szinte fegyveres erővel meghódított 
Tessinben! Kiket, miután a' hónukat ért szerencsétlenség 
visszavonulni késztetett, maga az ellenség is illy dicséret-
tel kisér az , Alig. Zeit.'-ban: „Az uri-kantoniakban ma-
gasztalva dicsérik a' jó katonai fenyítéket, 's hogy minden 
élelmi szerekért megfizettek." Még az ellenséges megroha-
nás' alkalmával „Ariolo mellett elvesztett holmi is hiány 
nélkül visszaadatott az illető szövetségi tiszteknek." Pedig 
a! tessiniek által lesből 's orozva agyonlőtt tiszteikért, ne-
kik is volt volna okuk bosszutállni! Mit azonban elég ne-
mes és keresztényi érzelműek voltak, nem tenni. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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k ö n v v á r u s o k n á l , a ' váczi u t szában . 

TARTALOM : Nézetek a' káptalanok, apátok és prépos-
tok' országgyűlési szavazatjogáról. (Folyt.) — Egyházi 
tudósítások.— Ilirfüzér. 

N é z e t e k 

a' káptalanok, apátok és prépostok' országgyűlési sza-

vazatjogáról. 
(Folyt . ) 

Vagy talán jogelhanyaglás által, 1 8 2 5 - t ő l fogva, 
elévesült az egyháziak' kérdés alatti joga? Ugy, de 
constitutionals és statusjogok elévesülhetlenek. És ha 
még magánszemélyeket illetőleg is, világos törvényeink' 
( 1 4 8 6 : 7 1 . ) nyomán, hatvan évi folytonos, ellenkező 
gyakorlatot szükséges előmutatni ott , hol nemes vagy 
egyházi ellen, az őtet illető szabadalomnak megszűnte 
és érvénytelensége jön kérdés alá : elégnek tarthatnánk-e 
itt husz s néhány évet; mig ellenben egy óra sem 
mult el tulajdonképen abban, hogy a' clerus vagy el-
hanyagolta volna jogát, vagy abból végképen kivette-
tett volna. De különben is ez olly fegyver, melly megfor-
dítva , alkotmányos állásunkat sebzené leginkább. Mert 
nem voltak-e idők, midőn országgyűlések, béke'idején 
sem tartattak a' törvény' értelmében ? Nem voltak-e idők, 
midőn a' nádori hivatal 3 0 's több évig is betöltetlen ha-
gyatott? Nem voltak-e idők, mikor megyei gyűlések csak 
a'király'különös engedelme mellett tartathattak? 'S mit 
felelnénk mi, kik alkotmányos létünkhöz ragaszkodunk, ha 
a 'kormány ez időkre hivatkozva, azt mondaná : hogy az 
emiitett constitutionalis jogok' gyakorlata elévesült, el-
lenkező szokás által megszűnt ! ? Mondod : hogy az a' 
kormány' részéről az alkotmány' sérelmével történt. 
Igaz ; de kevésbbé sérelmes-e a' lovagrendnek önké-
nyes és törvénytelen eljárása? 

A' mit még a' történet' adataiból az alsóházi cle-
rus' szavazatjoga ellen fölhozni szeretnek, különösen, 
hogy az 1 6 0 8 - d i k i törvényben csak azon káptalanok 
kereshetnek ügyöknek tárnokát, mellyek akkor a 'd iae-

MÁSODIK FÉLÉV. 

tán jelen voltak; de a' török birván az időben orszá-
gunk' nagy részé t , arra csak kevés káptalan s ado-
mánvos szerzetesfőnök hivatkozhatik ; azok pedig, mely-
lyek ujabb alapittatásuak, benne támaszt épen nem 
kereshetnek : — mindez mondom, plausibilis ellenoknak 
sem való; mert e' szerint azon megyéknek is elkelle-
ne maradni országgyűléseinkről, mellyek akkor a' fél-
holdat uralva, követeket hasonlóképen nem küldhettek. 
Igaz, vannak némelly ujabban fölállított káptalanok is ; 
de midőn ezek iránt rendelkezett az említett organicus 
törvény, mind a' jelent, mind a' jövőt beszámítva szó-
lott; egyaránt megadván a' törvényhozásnáli befolyás 
jogát, e' szavakkal nyilatkozva: „Quícunque Episcopo-
rum Capitulum suuin cum praeposito suo sub sua Ju-
risdictione Episcopali, aut loca residentiae suae habue-
rit, extunc idem Episcopus in conventu Dominorum 
Praelatorum et Baronum pro sua persona propria lo-
cum et vocem habeat. Nomine autem Capituli Prae-
positus una cum Capitulo inter Regnicolas, pari ratione 
unam et coniunctam vocem habeat." E' szavak: ,ex-
tunc,' 's ,habuerit,' a' jövőre vonatkoznak, s értelmök 
nemcsak a' jelenre, hanem a' jövőre is kiterjeszkedik. 
Még inkább földeríti ezt a' 6-dik pont, melly nyíltan 
kijelenti, hogy azon szerzetes prépostok s apátok, kik 
javadalmaik' birtokához jutandanak, „vocem inter re-
gnicolas iuxta constitutiones Viennenses habeant." Már 
pedig a' correlatumoknak egy szokott lenni természe-
tűk. . . . Mellyik tehát a' történet tágas mezején az ok, 
avagy találóbban szólva, az ürügy, mellyel eme' jog-
fosztást kiszépiteni akarják ? Ám búvárkodjanak a' tör-
ténet' aknáiban, az őszinte oknyomozók csak azon egy-
re fognak találni, hogy olly korban élünk, melly a' hi-
ten zsarnokoskodik, 's hogy ebben gátot ne találjon, 
megfosztja eleve a' hit' szolgáit jogaitól. 

Van még a' történetek' menetén kifejlett egy alap-
pont, mellyen az egyháziak' országgyűlési jogának mind 
állása rendithetetlen, mind követelése visszautasithatat-
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Ian ; 's ezen alappont a' koronázási hitlevél s királyi 
eskü' szentsége. — Az adott szónak megtartása a' ma-
gyaroknál mindenkor egy sajátlagos jelleme volt a 'nem-
zetbecsületességnek ; 's hajdan elég nyomatékot és hi-
telt adott a' magyar ember' szavának az, ha szakálán 
végig simítván jobb tenyerét, becsületére hivatkozott. 
Legünnepélyesebb módja volt mégis az adott szó' szen-
tesítésének az e skü . A' népfőnökök már Árpád' ide-
jében esküvel kötelezték le magukat, melly pogány 
szertartás szerint, véreresztés között történt. Midőn a' 
ker. hitet fölvették őseink, az eskükötés is egyházi jel-
lemet öltött magára; melly által nemcsak az alattvalók 
ígértek hűséget a' fejedelemnek, hanem a' viszonyok 
kormányzók s kormányzottak között kölcsönösek le-
vén, a' királyok is esküvel kötelezték le magukat áta-
lán a' nemzet, és külön minden rendűek' saját jogai-
nak 's szabadalmainak megőrzésére. Illyen szövetke-
zési okiratnak látszik az, mellyről már sz. István' élet-
irója mondja : „hogy statutum a se decretum manife-
stum fecit, et subscriptione foederis non pereuntis po-
steris suis reliquit stabilitum." Hasonló okiratot köve-
teltek később a' kiváltságolt rendek, megtámadott jo-
gaik' védelmére, II. Andrástól, ki az arany-bullával, az 
ős magyar szabadság' palladiumával teljesitette kivá-
natukat. András' korszakától kezdve, Verbőczy sze-
rint, minden király, mielőtt megkoronáztatott, eskü-
vel kötelezte magát az arany-bulla' pontjainak megtar-
tására. Ezen esküt kétszer és külön tette le az uj ki-
rály : először az oltár előtt, az ország' prímása által 
előmondatni szokott forma szerint ; másodszor nyilt té-
ren, az utezán, e' végre készíttetni szokott diszemel-
vényen. Az első eskü' alkalmával az evangeliumos 
könyvre teszi jobbkezét az uj király ; arra kötelezvén 
magát, hogy a' ker. kath. egyházat és annak szolgáit 
minden jogaikban és szabadalmaikban megőrzendi ; a' 
második eskü alkalmával kezének két ujját fölemelve, 
a' polgári álladalom jogainak védelmére kötelezi ma-
gá t ; és e' második eskühöz szokta csatolni a' nemzet 
azon föltételeket, mellyeknek elfogadása alatt kész hó-
dolni a' megkoronáztatandó királynak. E' föltételek az 
ujabb korban a' törvényczikkekbe is bevitetlek. Igy II. 
Ferdinand a' törvények közé sorozott 1 7 pontnak irta 
magát alá. Leopold' hitlevelében már csak 5 pont fog-
laltatik. Most dicsőén uralkodó fejedelmünk pedig kia-
dott hitlevelében átalán kötelezte magát , hogy az egy-

') Part. II. t. 1 4 . 

háznak 's országnak jogait és szabadságait sértetlenül 
föntartandja. 

És most szabadjon kérdeni: mi végre esküdtek 
meg sz. István' kora óta mindenkor a' magyar kirá-
lyok? A' nemzet mi végre követelte azoktól korunkig 
a' hitlevelet ? Nem azt fogadtatjuk-e a' királylyal, hogy 
valamint az egyeseknek, ugy a' statusoknak, és átalán 
a' nemzetnek minden jogait, szabadságait és divatozó 
helyes szokásait épségben megtartja, és mások által is 
megtartatja? Nem azt igértetjük-emeg, hogy ő magától, 
önkénye szerint, vagyis birói s törvényhozási uton kí-
vül, senkinek jogéit nem sértendi, de mások által sem 
engedi sértetni? És a' hitlevél nem bilateralis kötés-e 
a' fejedelem és nemzet között? Nem ünnepélyes biz-
tosítás-e arról, hogy valamint a' nemzet minden törvé-
nyes dolgokban hódolni kiván az ő koronás urának : 
ugy ettől viszont megvárja, hogy törvényes jogainak 
birtokában 's gyakorlatában minden megtámadok ellen 
hatályosan oltalmazza ? A' .pacta conventa'-k szentek 
és sértetlenek minden civilisait nemzeteknél, Ezeknek 
sérlhetlensége a' természet' örök és változhatlan jogai-
ban gyökerezik ! — Vagy egyollyan egyezkedést, melly 
a' fejedelem és egész nemzet között köttetett, s melly-
nek sérthetetlensége fölött kilencz század, királyaink 
esküje s hitlevele őrködik, egy stalus merészkedik-e 
fölbontani ? Nem látja-e e' rend azon mélységet, mely-
lyet saját lábai előtt nyit, megmérhetlen következmé-
nyű törvénytelen tette által? IIa egyik statust, a' hit-
levél ellenére, ki lehet százados jogaiból forgatni, mi 
tarthatja meg a' többi rendeket saját szabadalmaik' él-
vezetében : és igy, mi tarthatja fön az alkotmány' ép-
ségét? IIol a' törvényből merített garantiák megsem-
misíttetnek, ott nem marad hátra egyéb biztosíték, az 
önérdeken és szenvedélyeken nyugvó anyagi erőnél. 
De szabad-e erre alapítani az ország', főleg egy kivált-
ságokkal ellátott ország ' jövőjét? Nem kell-e szüntelenül 
rettegni illy hazában, hogy majdan a' demokratia' túl-
nyomó ereje az előtte fóltárt uton összeduland mindent, 
rendet és közbátorságot, tulajdont és jogokat, alkot-
mányt és nemzetiséget? Igen, uraim ! az egész alkot-
mánynak megdöntésére, alkotmányos létünk' végképe-
ni kiölésére az lenne a' legelső, legszerencsétlenebb 
lépés, ha a' lovagrend által czélba vett kimozditása az 
egyházi rendnek törvényes állásából, szentesítést nyer-
n e . . . . Vigyázzunk, minket ne érjen az alkotmány s 
nemzetiség romjai folötl kesergő utódink' átka ! ,,A' kor-

I mozgalmak hazánkat is magukkal fogják ragadni, előre, 
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vagy hátra, az élet vagy a' halál felé ; ,de népek nem 
kezdik újra az életei, mint az emberek. A' halál az 
embernek természetében fekszik, 's nem egyéb, mint 
átalakulás sokkal tökéletesb állapotba. Nem igy a' nem-
zettel: ennek a' halál nem tartozván természetéhez, 
ránézve a' halál valóságos büntetés. Akár önmaga ros-O o 
kasztja tehát össze alkotmányát, akár önmaga dúlta 
szét az alapot, mellyen létele basirozva volt, csak 
önmaga által vesz el, 's gyakran önmaga mártja a' tört 
szivébe.' (Lamennais.) 

A' históriai jogoknak napjaink nem kedvezők. A' 
reform' csábingere elterjedett a' föld' minden polgáro-
sult nemzetei között, 's a' haladás, mellyet különben 
földi rendeltetésünk szentesit, és a'sorsunk' tökéletes-
bitését parancsoló természet' törvénye vissz autasithat-
lanul kötelességünkké tesz, jelszóul használtatva, föl-
rázta a' nemzeteket nyugalmukból, hogy a' történet ál-
tal kifejtett 's szentesitett intézményeket átalakítsák, 's 
az ujabb mutatkozó szükségeknek u jabb ' s megfelelőbb 
institutiókkal feleljenek meg. E' hangok, 's az általuk 
fölkeltett vágyak hazánkat készületlenül lepték meg. A 
haladás- és átalakuláshoz előkészületek szükségesek. 
Addig repülnünk nem lehet, mig szárnyaink elég erősre 
növekedését be nem vártuk; 's mivel némelly haza-
fiak, kikben több a' sziv' lángbuzgalma, mint az ész' 
komoly megfontolása, erőtelen szárnyaikkal nem voltak 
képesek egyszerre az általuk példányul kitűzött nem-
zetek' polgárosultának magas régióiba fölhatni, rohan-
va kezdtek futni utánuk, letaposván lábaikkal őseink-
nek áldást-termő institutióit, mint a' rohanás' utján lép-
teiket gátló akadékokat. Megválasztás nélkül töreked-
tek idegenszerű 's nem adclimatizált növényeket átül-
tetni törvényeink' kertébe ; észre sem véve, hogy nem 
mind tenyészik egyaránt mindenütt ; hogy legdúsabb 
termést várhatni a' jól elkészített földben, a' nemzet' 
eredeti szokásai által megérlelt mag után: mig ellen-
ben az idegen példáknak vakösztönszerü utánzása 
mellett a' törvényhozás' terén olly hibák csúszhatnak 
be, mellyeknek átokhozó sulyja tán századok' lefolytán, 
ivadékról-ivadékra ostorozni fogja utódainkat, ostorozni 
szellemi tekintetben ugy, mint anyagiban. 

Hogy a' reform hazánkra üdvét hozzon, szüksé-
ges, hogy először kiterjedjen az az egész nemzetre ; 
másodszor, hogy a' miben változásnak kell történni, ott 
a' rossz jóra, a' jó jobbra változzék ; mert mit is mon-
danánk azon nemzetről, melly készakarva fordítaná 
rosszabbra maga sorsát? „Das Ziel der Bewegung 

wenn sie ein Voranschreiten sein soll, kann nur das 
Bessere, also das dem Recht und dem Gesammtwohl 
Entsprechendere sein ; und die Bewegung selbst, wenn 
sich Rechtsliebende unter ihrer Fahnen reihen sollen, 
darf nicht wo anders, als auf den Bahnen des Rechts 
oder des rechtsbeständigen Gesetzes geschehen...." *) Az 
átalakulás' nagyszerű munkáját csakúgy koszoruzand-
ják tehát jótékony eredmények, ha mindenek előtt a' 
reformi vállalatnak tényezői, a' haladás' helyesen és 
tisztán fölfogott eszméjének szempontjából indulnak ki; 
ha müködésökben a' biztosan vezető delejtüt, (Compass) 
melly a' századok szentesítette alkotmány, és annak 
szellemében készített törvények, szemeik elől soha nfem 
tévesztik ; végre, ha e' biztos kalauz' vezérlete mellett 
az átalakulás' müve körül higgadt vérrel foglalkoznak, 
's mint ugyanazon egy czélra törekvők, a' kölcsönös 
capacitationak helyet engednek. Igy kezdetett-e meg h a -
zánkban az átalakulás' nagy müve? Nem. Némellyek 
mind a' megyei-, mind az ország-gyűlésen azon gon-
dolták ezt meginditandónak, hogy a' fönlétező intéz-
ményeket, jogokat és törvényeket, mint elavult pené-
szes régiségeket, az alkotmány' szent könyvéből egy 
tollvonással kitörüljék, 's mint az átokhozó obseuran-
tismus' rémalakját, egy csapással tönkrezuzzák. Mások 
jónak látták az átalakulás és népboldogitás' nagy mü-
vét onnan kezdeni: hogy a' kath. hitet 's egyházat 
redszerbe állított nyilakkal és epéskeserün mardosó sa-
tyrákkal, 's előre készített vádakkal megrohanván, elő-
ször jó joggal birt országgyűlési szavazatától önkénye-
sen megfoszszák ; hogy később a' monopolizált ha ta-
lommal minden politicai befolyásukat megsemmisítsék 
az egyháziaknak.... Ez nem lovagias politicai eljárás; 's 
nem egy lovagrendtől vala várható, hogy magának rá-
galmakkal, gyanúsításokkal, a' törvényes szólásszabad-
ságnak gátlásával s jogtiprással szerezzen túlnyomó 
erőt 's majoritást. Hol honfi honfit politicai 's hitbeli 
elvei miatt utál, 's physicai erővel törekszik elnémítani, 
ott megakad az átalakulás' müvének kereke; hol az 
erőszak' vas-keze működik, ott teljes lehetetlenséggé 
válik a' constitutionalis élet' biztossága, s a' közjónak 
összevetett vállali fölküzdése; mert „la violence ne peut 
opérer une reforme durable," mondja egy franczia 
publicista.—-Az alsóházi praelatusok' szavazati joga, 
mellynek megtagadásával kezdék meg mütételciket al-
kotmányunk' testén reformereink, olly világos- és elvi-

2) Rotteck, Staatslex. II. Bd. S. 5 6 0 . 
4 8 * 
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tázhatlannak bizonyult be, hogy a' mult országgyűlésen, 
miclőn az, mint alkotmányos sérelem, az érdeklettek ál-
tal szóba hozatott, 's e' szellemben a' kiküldött orszá-
gos választmány által is pártoltatott, a' törvények' hal-
mazából, mint látók, ellenei egy figyelemre méltóbb in-
dokból sem valának képesek a' lovagrend' önkényes 
eljárását támogatni ; 's azon rágalommal telt röpirat, 
melly 1 7 9 1 - b e n illy czim alatt: ,Minek a ' pap az or-
szág' gyűlésében'? megjelent, bár szerzője mindent 
fölkutatott, mi által az egyháziak' országgyűlési jogát 
eltorzítva 's gyűlöletes alakban tüntethesse föl: mint bi-
zonyost bevallja mégis, hogy „törvény szerint ott he-
lye van ; de kellene-e lenni vagy sem ? Ez már más 
kérdés." 

A' clerus' tagjai nem egyedül mint egyházi sze-
mélyek, hanem többféle, igen fontos minőségben van-
nak jelen a' diaetán. Megjelennek ott, mint kir. levél 
által meghivottak, mint országos nemesek, mint föld-
birtokosok, mint hivatalnokok, mint a' nemzet' nagy-
becsű kincseinek, a' hivatalos levéltárhelyeknek (loca 
credibilia) őrei, mint akotmányos iurisdictio, mint ke-
zelői a' népnevelésnek, mint védői a' vallás, morál 's 
egyház' érdekeinek, végre mint képviselői egy hazai 
alkotmányos rendnek..., Politicai axióma a z : hogy nem-
zetgyűléseken, minden érdek képviseltessék. Ez a 'nem-
zet-gyűléseknek természetében 's rendeltetésében rej-
lik. Vagy mi végre is hivatnak Össze az ország' rendei, 
ha nem azért, hogy ott a' koronás fejedelemtől le az 
utolsó honpolgárig, mindenkinek ügye iránt czélszerüen 
intézkedjünk, mindenkinek jóllétét eszközlő módokról, 
jogait biztosító eszközökről 's a' haza' fólvirulását elő-
mozdító intézkedésekről gondoskodjunk? S mivel min-
den statusnak vannak érdekei, csak akkor felelt meg a' 
törvényhozás föladatának, ha azon törvényes osztály-
érdekeket méltánylotta, megkímélte 's egyéb érdekek-
kel öszhangzatba hozta.Hol ezen osztályérdekeketakár 
a' törvényhozási önkény, akár a' visszavonás' tépő ke-
zei fölbontották, ott a' nemzetélet, ott az emberboldog-
ság' reményvilága kialudt; mert az osztály-érdek' fi-
gyelembe nem vétele maga után vonja a' sulyegyen' 
fölbomlását, mit vérbetükkel irt katastrophok szoktak 
követni a' nemzetek' életében.... De vannak-e tehát a' 
kath. egyháznak olly saját érdekei, mellyek szakember 
általi képviseltetést igény lenének? Vannak. Mint status-
jogtudományi elvet idézi Rotteck, hogy a' törvény-

3) Lehrbuch der materiel. Polit, 

hozás' körében mindenkor kell olly testület' tagjainak 
lenni, kik által a ' morál és átalán a' religio védve le-
gyen ; mert a' polgári törvény csak ugy lehet üdves 
hatású, ha igazságon épül, az igazság' alapja pedig a ' 
morál, melly az isteni religioban gyökerezik. Hogy te-
hát a' religio 's morál' érdekei hongyüléseinken képvi-
selve legyenek, 's a' megtámadok ellen biztosíttassa-
nak, ez nem magán-érdeke a' clerusnak, ez közügye 
az egész honnak 's kath. nemzetrésznek. 'S ki képvi-
selhetné ez érdekeket inkább, mint annak saját szak-
egyénei, az egyházi rend. 

Nem akarom ezzel kétségbevonni, mintha a' vi-
lági követ, ki a' törvényhozás' zöld asztalához ül , a' 
religio 's morál' tárgyaihoz illően szólani képes nem 
volna ; de a' tapasztalás figyelmes őrködésre inti az il-
letőket : mert fájdalom ! sok világi követekről jelenleg 
is ellehet mondani, miről 1 6 3 7 - b e n EszterházyMiklós 
nádor a' király előtt panaszkodott: „Catholicos rerum 
suarum negligentiores, huic tempori indormire, sedere, 
oscitari, neque quid adversarii dicerent, neque quid fa-
cerent, multum pensi habere." 4) Sőt nem láttuk-e, 
hogy követek, mit vérző szivvel irok ki, katholicusok, 
egyenesen a' ker. hittan és morál' elvei ellen nyilat-
koztak? Mennyi vitára adott alkalmat például 1 8 4 3 -
ban a' büntetőkönyvnek istenkáromlásra vonatkozó 
czikke ; és Biharmegye' követe annyira kiforgatta az 
erkölcsi botlások' sorából, hogy azt közönyös dolognak, 
's pusztán orosz példabeszédnek keresztelné ! 'S a' 
szónoknak sikerült is oda vinni a' dolgot, hogy a' ter-
vezett criminalis codexben a' bűntények' lajstromában 
a' káromkodásnak hely nem jutott: mi bizonyosan nem 
történendett, ha a' morál' képviselőinek fejenkinti sza-
vazata törvényszerű sulyjában számíttatik. Hajh uraim! 
ha ti a' bün és erény között fölállított korlátokat igy 
leromboljátok, hogy' és hogyan áll meg a' köz- 's ma-
gán-jog' sérthetlensége ? Hogy' áll meg a' társadalom-
ban a' személyes és vagyon bátorság? E' nélkül vala-
mint a' kényelmesekké alakítandó börtönök, ugy az 
átalakulásnak bármilly kikeresett bölcseséggel, a' kor-
mánytani eszélyességnek bármilly művészeti takticájá-
val készített rendszere sem fog czélhoz vezetni.... Alkot-
mányt s nemzetet csupán physicai erő nem képes 
föntartani ; csak a' szellemivel párosulva teheti azt. A' 
nemzeteket szabályzó törvények önmagukban erőnél-
külieknek mutatkoznak, ha egyedül mint emberi aka-

4) Kazi, Hist. Hung. L. V. — 5) Napló, H. k. 4 0 . lap. 
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ra t ' kifolyásai tűnnek föl a ' n é p előtt; mert önérze tünk ' 

t e rmésze tében fekszik, hogy emberi akara tnak nem 

szivesen hódolunk. Azért a' tapasztalás által okulva 

mindenkor igaznak ta r ta ték , miszerint bármelly t á r sa -

dalom sem alakulhat vagy tartathatik fön állandóul, ha 

a ' religio már születésénél nem kölcsönöz neki felsőbb 

tekintélyt, millyent az emberi rendelkezések minden-

kor nélkülöznek. 'S azért a' régi törvényhozók ugy t e -

kintek a' religiót, mint köz tö rvény t , 6 ) mint minderi tör-

vények ' fo r rásá t , 7 ) mint alapját 's támaszát a ' t á r s ada -

lomnak, 8 ) mint irányadóját a ' legfőbb való' akarata 

szerint rendezet t s tatusnak. a ) Ezen maximák á ta láno-

san elismertetvén, alapigazságok gyanánt vé te t tek min-

den alkotmányi rendelkezéseknél ; 's a' hajdani t ö r v é n y -

hozók csak az által reményle t tek tekintélyt szerezni 

törvényeiknek, ha a ' néppel elhitetik, miként az Is ten-

nek közvetlen befolyásával szerkesztet ték e g y b e azo-

kat. Igy cselekvék Minos, L y k u r g u s , igy Solon, Numa 

Pompilius 'stb. „Diese grossen Männer sahen ein, dass 

bloss menschliche Bande nicht vermögend se i en , den 

Leidenschaften Einhalt zu thun ; dass der Mensch sich 

d e m Auge des Menschen entziehen könne, da s s die 

Kraf t des Gese t ze s , an dessen magischen Faden sich 

Nationen leiten lassen, aus der unsichtbaren W e l t m ü s -

se genommen w e r d e n ; dass Beziehung auf die Gott-

heit allein vermögend sei sowohl den Gese t zen , und 

den Hütern der Gesetze E h r f u r c h t und Gehorsam zu 

sichern, als auch das natürliche Selbstgefühl des Men-

s c h e n , der sich nie gern dem Menschen un te rwi r f t , 

mit der Idee j ene r Ehrfurcht , j e n e s Gehorsams zu s ü h -

nen, weil Beide sich auf die uns ichtbare AVeit, auf Gott-

heit beziehen." , 0 ) 'S mig a ' népek megmaradtak e' 

hi tben, mig a' tö rvényeket isteni akara tnak , s z e n t - és 

sér thet lennek t a r t o t t ák : virágzó volt a' t á r s ada lom; 

midőn az megtagadta to t t : fölszakadoztak a 'polgár i élet ' 

kötelei; belső mozgalmak tépték kebelét a' t á r sada lom-

nak, 's külső gyilokdöfés után n e m maradt a' legszéle-

s e b b e n ter jedő birodalmakból e g y é b , mint egy n a g y -

szerű hulla ( cadaver ) , 's a ' tö r téne t ' lapján egy pá r 

sor, hogy léte 's esete följegyeztessék. A' morális erőt 

's vallásosság' e re jé t a ' politicai é let ' körében tehát nem 

zs ibbasz tan i , nem gátolni, nem fogyasztani, hanem mi-

nél többekben fölébreszteni, a' tö rvények ' paizsa alatt 

6) Arist. Rh. 1. I. — 7) Cicero de leg. 1. II. — 8 ) Plato 
libr. IV. de legib. — 9) Cicero in Verrem. V. 

, 0 ) Gr. Stolberg, Geschichte der Religion J. Chr. II. Bd. 
S. 3 3 8 , 

pártfogolni, edzeni, szilárdítani, legmellőzhetlenebb föl-

ada ta valamint átalán a ' s ta tusnak , ugy az átalakulás ' 

m ü v é n e k is; mert hol az isteni religiónak ereje n e m 

hat az észre és s z í v r e , sikeretlenül kisért meg ott a ' 

politica bármilly g y ó g y - és óvszereket . . . . 

Ha tehát az egyháziak, mint a ' vallás és erkölcsi-

ség ' képviselői, h ivatásukhoz képes t országgyűlésün-

kön a' fölött kivánnak őrködni , nehogy akár t é v e d é s -

ből, aká r valamelly mellékes nézetből, ollyan in tézke-

dés tör ténjék, melly a vallás és egyház ' elveivel m e g 

nem fér, melly az e rényessége tveszé lyez te tné , a ' p á r t -

felekezetesség ' tüzét élesztené, a ' honpolgárok' c s e n -

dességé t z ava rná , mondom, ha a ' c lerus e' s zempon-

tok' véde lmére lép föl , nem a ' közjóllét ' alapjának sz i -

lárdításában, a' hozott tö rvények ' tekintélyének m e g -

sze rzésében müköd ik -e? Van-e ok azt azon helyről, 

mellyet a ' pártatlan igazság' templomának nevezünk, ki-

tiltani, 's épen ott elnémítani, hol a ' hivatásának k ö r é -

hez ta r tozó tárgyakat lát ja veszélyben forogni ? Sőt mi -

dőn a ' tör ténet ' lapjai feles példákat nyúj tanak rá, hogy 

a' nemzeté le t a' vallás' tiszteletével 's morál ' állásával 

olly szorosan összefüzetet t , miszerint az egyiknek v i -

rágzó v a g y hervadó sorsa hasonlót idéz elő a' másik-

ra is, én azt h i szem: hogy ellensége a ' h a z á n a k , el len-

sége az alkotmánynak, ellensége a ' h aza ' anyagi 's 

szellemi jóllétének, ki az egyházi rende t a ' t ö rvényho-

zás ' te rérő l erőszakosan ki akarja szorítani, és a' j ó -

szándéku rokonnak segédkezé t 's közczélrai befolyását 

épen most , midőn a' lázadás és népcsábi tás ' szelleme 

mindinkább terjed, botorul visszalöki. — Nem lehet, 

nem s z a b a d tehát a ' clerusnak a' tö rvényhozás ' t e r é -

ről le lépni ; nem s z a b a d főleg most, midőn egyházi 

jogkérdések fejtegettetnek ott, sőt h i t á g a z a t o k a t is 

átunk hurczoltatni az incompetens szőnyegre ; nem 

szabad most , midőn itt a ' deismus, ott a ' rationalismus 

és a theismus, másutt a ' saint-s imonismus ábránd ko -

rolmányaival törekszik he lyé t tölteni a ' keresz ténység ' 

üdves tanainak, mellyeket nem csak az egyháztól e l -

szakadtak, hanem tulajdon gyermekei is mindinkább 

szorongatni, korlátolni é s sírba dönteni törekszenek. Ko-

runknak ezen vészteljes iránya a z , mi az egyháziak-

nak a ' hongyüléseken teljes jogszabadsággal föllépő és 

működő megjelenését elkerülhetlenné teszi. 

Azonban nem a ' katholicismust fél tem én, mint 

obiectiv igazságok' r e n d s z e r é t ; mert ez az isteni kéz 

által rendithetlen sziklára van épitve : hanem féltem 

hazám' f ia i t , ne hogy kebelökben kioltassék a ' h i t ' m e n y -
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nyei fényének biztosan kalauzoló malaszt ja . A' vallá-

sosságot és egyházat ké tségbevonhat lanul veszély f e -

nyege t i ; 's a' mi különös, é p e n ott, honnan segédke-

ze t kellene várnia, az országgyűlésen. Á m forduljon elő 

a' kath. hitet 's egyházat érdeklő bármilly tárgy, a' 

vá la sz tmány előtt, vagy országos ülésben, valamint itt, 

u g y amot t protestánsok is vesznek ré sz t a' kath. hit 

és egyház ' ügyét illető discussiókban. ' S valljon ezen 

nro tes tans urak tudnak-e, ' s akarnak-e az ügyhez ugy 

szólani , miként a' katholicismus' elvei s rendszere 

igénylik ? Tudnak- 's a k a r n a k - e elkezdett követeléseik-

b e n megállapodni, hogy u j a b b engedményeke t ne csi-

karnának ki ; bármi t e t e m e s sérelmével tör ténjék is az 

a' katholicismus' é rdeke inek? Tudnak é s akarnak-e a' 

kath. h i t - 's egyházról a ' nélkül szólani, hogy szavaikat 

é lesekké ne tegyék, 's szolgáit költött mesékkel vagy e l -

méncz satyrákkal ne depopularizálják ? 

Az illy botrányos példák ' legkár tékonyabb hatásá t 

m é g a ' socialis élet' kö rében is fogjuk tapasztalni. 

Ha gyűléseinket megtek in t jük , szabadon vegyülve lá -

tunk ott a' hallgatóság közé nőt, gyermeke t , pórt ' s 

minden miveltségü e m b e r t . 'S midőn ezek látják é s 

hallják, miként az urak, szerintök intelligentia, által csúf-

fá té te tnek a' vallás- é s egyháznak' köréhez tar tozó 

szent tárgyak, rivalgó é l jenzésse l ' s t apssa l fogadtatnak 

az egyháznak ' szolgái ellen szórt m é r g e s satyrák: l e -

he t - e , hogy meg ne ingattassék keblökben a' kegyelet, 

mellyel eddig azokhoz visel tet tek? Lehe t - e , ké rdem, 

ennél kár tékonyabban h a t ó veszély, akár a' religio iránti 

t iszteletnek kioltására, aká r az erkölcsiség' megvesz te -

g e t é s é r e ? — Talán é p e n ezt akarta megelőzni t ö r -

vényhozásunk 1 7 1 5 - b e n , a' 6 0 - d i k czikk által, melly 

kötelességökké tette az egyháziaknak, hogy a' ker. kath. 

hitnek terjesztése, épségben i megtar tása , es az idegen 

vallásoktóli óvása fölött szigorúan őrködjenek ; melly 

tö rvényszab ta hivatásuknak, ha megfelelni akarnak, a k -

kor jelenlétök az országgyűlésen igen is szükséges. 

Mer t minek titkolnék el, mit már egyszer mondánk, 

hogy legnagyobb veszé lyben forog most a' katholicismus 

országgyűléseinken? Mig ugyanis künn egyik vagy 

másik erkölcsi szabály ellen tör ténnek kihágások : a d -

dig a ' magyar diaetán gyökerén , elveiben támadtat ik 

m e g az isteni religio. A ' socialis é le tben a' bo t rányos 

te t tek, az egyházat v a g y vallást becstelenitő merények 

az illető hatóságok által legalább rosszaltatnak ; a' di-

ae tán m gtapsoltatik az, ki a' kath. vallás és egyház 

ellen nyilatkozik, 's anná l za josabb ki törésére számol -

ha t a ' vad te tszésnek ; minél nyer sebb ,cs ipősebb és 

a l jasabb szókba tudja a' szónok epés rágalmait ön -

teni. Künn talán csak egy-két egyén tanuja az egyház 

és vallás ellen elkövetett t iszteletlenségnek : hongyü lé -

seinken a' sokféle sz ínezetű, 's az elmebeli mivelt-

ségnek különböző fokozatain álló hallgatóság, maga a 

tö rvényhozás által mintegy megszentesi t tetni ' s j ó v á h a -

gyatni látja a ' vallástan és egyház ' elvei ellen tusako-

dóknak bo t rányos garázdálkodásai t , mellyeknek hatása 

annál k á r t é k o n y a b b , mivel általuk a' hallgatóság n é -

mikép fölhiva, és a' divatozó szokásnál fogva szinte föl-

jogosítva gondolja magát lenni, azoknak lepisszegetésére 

' s kigunyolására, kik a' meg támadot t szent ü g y ' v é d e l -

m é r e föllépnek. Avagy valljuk meg, találkozik-e és hány 

a' kath. urak közül, ki kardmarkolatához k a p n a , mint 

ha jdan Draskovich György nádor , midőn a' diaetán a ' 

vallást 's egyháza t sértetni l á t j a? Hogy tehá t tö r -

vényeink ' rende le te i t és tulajdonképeni hivatásuk ' t i sz té t 

teljesíthessék, mulhatlanul szükséges nekik a ' diaetákon 

őrködni, csak azon czélból is, hogy habár az egyház s 

vallás ' ellenei közül kevesebbet térí thetnek is meg, leg-

alább a' még meg nem vesz tegete t t hallgatóság lássa 

és hallja, miként nem az igazság' igéi hangzanak ott le 

az ajkakról, 's hogy az egyháziak mind a' méltatlan 

kifakadások ellen lelkesen kikelnek, mind a' m e g t á m a -

dott vallásos igazságokat pár t fogol ják , mind az elleno-

kok' e rősségé t lefegyverzik. 

E ' szerint nem áll a z , mintha a' vallás és morál 

érdekei eléggé képviseltetnének a ' felsőházi praelatusok 

személyében . A ' hazának 's ember iségnek e' szent é r -

dekei legmél tóbb figyelmet vesznek igénybe ott, hol a ' 

tö rvények ' alkotása iránt az első kezdemény té te t ik , 

vagyis hol az initiativa-jog gyakoroltatik : mi o r szággyű-

lésünk' mostani rendszerében az a lsóház ' tu la jdona. Ha 

Angolhonban a ' parliament nem látta szükségesnek e' 

czélból a l sóházában a' clerus ' közreműködésé t , cz on -

nan-magyarázha tó , mivel ott a ' fe lsőház az alsóval egy-

iránt gyakor la tában van az initiativ-jognak, mi hazánk-

ban nincs igy. *) De különben is jogtani e l v , hogy : 

11 ) Kazi, Hist. lib. VI. 
*) Átalában, ha a' protestantismus'elve (mert csak ez, és 

az ennek következtében támadt fölforgatások szoriták 
ki az alsóbb elerust Angliában is, az országgyűlési te-
remből,) nem tűri is meg az ország' r e n d e i közt, mint 
külön képviselendőt,a'papságot:azon mit sem kell ugyan 
csudálkozni ; de ezt kath. statusoknak szabályul szin-
te nem lehet és kell föltolni. A' protestantismus papi 
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„actor sequitur forum rei." Ha tehát az egyház 's hit' 
dolgai hazánkban szünetnélkül az alsóházi tanácskozás' 
zöld asztalára hurczoltatnak, meg kell jelenni ott a' clerus' 
tagjainak, kiketc' tárgyban a 'védelem illet. Kik e z t t a -
gadják,megtagadták az emiitett jogtani elvet. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magvarhon. 
o » 

(Templomszentelési ünnepély, és inség.) Udva,nov. 2 4 . 
November 21-dikén örvendetes napra virradtak a' papini 
hívek. Huszonegyedik éve már, mióta ezen, Zemplinmegye' 
szélén, Lengyelhon' közelében fekvő, népes helység1 buzgó 
ker. lakosai, a századok előtt épült, de az idő" viszonyai ál-
tal használhatlanná vált templomjok' romjai, 's dőlni indult 
falai fölött bánatos szivvel keseregtek. Ütött azonban ne-
kik valahára az édes vigasztalás'órája. Mélt. O c s k a y An-
tal ur, megyés-püspökünk mindenre kiterjedő főpásztori buz-
galma, tek. O c s k a y József papini kegyes földesúr' meleg 
részvéte, és nt. P i s k o Mihály helybeli plébános ur' csüg-
gedhetlen fáradozásai és kitartó szorgalma által, a' külön-
ben örök időkre épitett vastag falak uj fedél, és bolt alá 
jővén, két, még pedig igen mostoha évi folytonos munka 
után, a' templom' belseje is csinosan elrendeztetett, 's a' 
fönemlitett napon szokott egyházi szertartással meg is szen-
teltetett. A'megszentelési szertartást főtiszt. J e l i n e k Antal 

r e n d e t nem ismervén, s a' világiak és lelkipászto-
raik közt, (rnég csak az egyházi 's vallási dolgok' el-
intézése körül is) különbséget látni nem akarván, 
természetes , hogy az utóbbiak' számára külön jogo-
kat és képviseltetést nem követelhet; 's hol ezt teszi, 
csak következetlenségeinek számát szaporítja. De kath. 
hit- 's országlási rendszerben ez máskép van, és más-
kép kell lennie. Különben még az angol parlament is 
megőrzé, legalább romjait az ősi szerkezetnek, a' (tu-
lajdonképen egészen angolegyházi papságból álló, ve-
le azonos,és érdekei mellett küzdő) tudományos egyete-
mek' jogainak sértetlen tartásával. — Azt mégis el 
nem hallgathatjuk, hogy hibás fölfogás volna, ha -a' 
franczia 's angol parlamenteket, miképen azok erede-
tileg szerkesztve valának, a' tulajdonképeni országgyű-
lésekkel összezavarnók. A' parlamentek hajdan puszta 
kir. törvényszékek, curiák voltak; mellyekbe tanácsoso-
kat a' király nevezett ki: még pedig ugy, hogy az 
egyháziak (clercs, conseillers clercs) eleinte még itt 
is haladák szám- és befolyásra, mint Írástudók, a' vi-
lágiakat. Egy franczia kir. rendeletben ( 1 3 0 4 - vagy 
1306-ról , Pasquier szerint) a' parlament' tagjaiul a 
narbonnei érsek-, és rennesi püspökön kivül, két gróf, 
és tizenhárom egyházi (clercs), ugyanannyi világiak-
kal (laiques), neveztetének ki. IIosszu-Fülöp a' főpász-
tcrokat föl akarván menteni, az őket egyéb hivata-

czimz. kanonok, homonnai köztiszteletü alesperes és szin-
nai plébános ur, több szomszéd papok' segédszolgálata 
mellett, buzgó áhítattal végzé ; valamint az ünnepélyre 
nagy számmal egybesereglett hivek' üdvéért is ő ajánlá föl 
a' sz. mise-áldozatot: melly közben evangelium után, Ra 
k o v s z k y János czirókahosszumezei lelkész ur, nép- és 
korszerű remek szónoklatával, a' híveket bevezeté az újon-
nan fölszentelt csinos templomba; mellynek építését kézi 
munkájúkkal, az iszonyú éhség és nyomor'közepette is olly 
készséggel elősegítették. Megmutatá a t. szónok beszéde' 
folyamában : a) hogy az Isten' házában egybegyűlt hivek, 
közimáik és buzgó fohászaik által, az egek' Urától meg-
nyerhetik mindazt, mi lelki 's testi javukra szükséges cs 
hasznos ; b) hogy a' templom azon egyetlen hely, hol a' 
nyomor, éhség és ínségek' idején, szóval mindennemű kö-
rülmények közt, valódi vigasztalást találhatni. Szivemelő 
jelenet volt a buzgó, s a: szó'legszorosb értelmében sze-
gény hívek' szemeibe, a' szónok' vigasztaló igéi által vará-
zsolt, és derült arczaikra lepergő örömkönyeket szemlélni ; 
de szivrehatóbb volt ezen kis irhoni lakosok szájából, ha-
zamenet közben illy, belső meggyőződésen épült, vallásos 
nyilatkozatot hallani: „ha nincs mit ennünk, de hála Is-
tennek, van már templomunk." Mert valóban, nem csak a 
papini, de valamennyi krajnyai lakosoknak, a' burgonya-
vész, és silány termés miatt, az ideinél szomorúbb jövőre, 
borzasztóbb inség- és nyomorra vagyon kilátásuk. Egyedül 
a' munkás felebaráti szeretet segíthet leverő sorsukon, 
mellynek a' Zemplin' kopár hegyei közt tengő nyomorult 
lakosok iránti gyakorlására, hazám' boldogabb vidékeire ju-

laikban gátoló bíráskodási tehertől,rendes papi tanácso-
saival megelégedett,'s a'cancellár-és st.-denisi apáton 
kivül, csak nyolcz ,clerc' 's ugyanannyi világi (laique) 
ülnök' stb. folytonos jelenlétét kívánta. Ugyanazon 
fejedelem 1320-ban nyolcz papi, és tizenkét világi 
elnököt 'stb. nevezett ki ; az itélő-mesterek (maitres 
du parlement) és más hivatalnokok számát is hason-
ló arányban határozván meg. Valódi országgyűlésül 
csak a statusok' gyűlése (,États généraux') volt te-
kinthető, a' forradalom által még föl nem forgatott 
Francziaországban ; minők' tartása ott, a' királyi ha-
talomnak túlsúlyra jutása után, 1 6 1 4 . óta, törvény-
telenül szakittatott félbe; s minők a' polgári jogokkal 
megajándékozott harmadik rendnek, Szép-Fülöp által 
(1301-ben) képviseleti joggal lett fölruháztatása után, 
más országokban, nevezetesen honunkban is életbe 
léptek. Már pedig az 1301-diki, minden európai al-
kotmányos országok által mintául fogadott, franczia 
országgyűlésre meghivó levél, intézve volt ,az or-
szág valamennyi bárói-, érsekei-, püspök- ós praela-
tusai-, ugy szinte: s z é k e s - e g y h á z a i - , tudományos 
e g y e t e m e i - , k á p t a l a n - és c o 1 l e g i u m a i hoz'; 
fölhiva mindnyájokat, hogy követeket kűldenének. Még 
az 1614-diki gyűlésen is az egyházi rend 1 4 0 küldöt-
tet, a nemeseké pedig csak 132-ó ' t számlált. Szerk, 
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tott , 's az ég' ajándékiban bővebb mértékben részesült ne-
mes keblű fiait, ezennel fölhívom, és e' lap t. szerkesztőségét 
az e' czélra teendő kegyes adományok' gyűjtésére teljes bi-
zodalommal megkérem. *) Zsolner László, udvai plébános. 

(Hálanyilatkozat.) ,Nulla calamitas sola.' Igy lön, hogy 
mit f. évi Május' 20-án, a' csicsói völgyben dühöngött szél-
vész és jégeső a'termesztményekben megkímélt, azt ugyan-
ez évi September' 17-dikén, a' helységben kiütött tűzvész 
hamuvá égette, 's tíz jobbágyot csak nem véginségre jut-
tatott ; mitől mégis megóvá őket a' nagylelkű és kegyes 
földes-uraság', mélt. és főtiszt. Z i c h y Domonkos ur' vesz-
prémi püspök ő nagyságának kegyes adománya : mellynél 
fogva a szegény elégett jobbágyok' részére kegyesen mél-
tóztatott kiszolgáltatni minden szükséges épületfát, a' tized' 
elengedését, 6 0 p. m. rozsot és 1 2 0 0 kéve zsúpot. Mind-
ezekért forró könyekkel fiúi hálát rebegnek a' tüz által ká-
rosult hü jobbágyok kegyes uruk' és atyjoknak. — Köte-
lességünknek érezzük ez alkalommal szinte hálaköszöne-
tünket nyilvánítani a' főt. veszprémi székes-káptalannak 
is , melly 2 0 0 frttal; főt. L a s z k a l l n e r Antal őrkanonok 
urnák, ki 2 5 0 frttal, nem különben a' szomszéd plébános 
uraknak és a' balaton-füredi egyházkerület' t. cz. tagjainak 
is, kik 5 1 frt 4 0 kr. segély-gyüjteménynyel járultak az 
elemek által sanyargatott csicsói lakosok' sorsának enyhí-
tésére. ,Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot 
nyernek.' M. I. 

Ausztria. 
Bécs, dec. 6 . Nagymélt. és főtiszt, felső-eőri P y r k e r 

János-László egri patriarcha-érsek, f. hó' 2-dikán, reggeli 4 
órakor, a' haldoklók' szentségeinek ajtatos fölvétele után, 
életének 76-dik esztendejében meghalálozván,— az elhunyt 
nagy főpapnak hideg tetemei dec. 5-dikén alkonyat után, 
sz. Péter' templomába vitettek ; hol azokat nagymélt. és 
főtiszt. H á m János, szathmári püspök ur, mélt. K a r n e r 
Antal czimz. püspök, és főtiszt. L é v a y Sándor egri ka-
nonok és apát urak'segédlete mellett, nagy számú egyházi 
's világi urak' előtt beszentelte. A' boldogult végrende-
letében Lilienfeldet jeleié ki örök nyugodalma'helyéül ; ho-
va tetemei ma át is szállíttatnak. Mi, kik az elhunytnak Is-
tentől örök dicsőséget óhajtunk, róla többet nem írunk ; 
reménylvén, hogy azok, kik hozzá közelebb álltak, 's vég-
küzdelmeinek is tanúi voltak, a' számtalan viszontagságo-
kat dicsőén kiállott nagy férfiú- 's megyéjét bölcsen kor-
mányzó főpapról, a' szegények' bőkezű atyja- s a' tudomá-
nyok és szép művészetek' halhatlan emlékű kegyeló'jéről 
többet és avatottabb tollal közlendenek. Z. J. « 

H i r f ii z é r. 
Genua, nov. 2 2 . Ma reggel halt meg az itteni érsek, 

T a d i n i Piacid Mária bibornok, életének 83-dik esztendejé-

*) A' sz. czélra begyülendő összeget szívesen rendeltetési 
helyére kiildendjük. Szerk. 

ben. A' boldogult, ki egyházi pályáját mint szerzetes (car-
melita) kezdé, Montecalvoban, 1 7 5 9 . oct. 1 1 . született, 's 
érsekké 1 8 3 2 . jul. 2-dikán, bibornokká pedig 1 8 3 5 . apr. 
6-dikán neveztetett ki. Minden politicai pártvitáktól idegen-
kedő szelídség jellemzé a szeretett elhunytat. 

Oppeln, nov. 1 6 . Épen most utazik városunkon ke-
resztül az orosz udvar' rendkívüli követe; Romából jővén, 
mellyet öt nap előtt hagyott el. Kezei közt van a' sz. szék-
nek az orosz császárral kötött concordatuma ('?), 's akkép 
nyilatkozik, hogy az ügy, a' pápának teljes megelégedésére 
van befejezve. A' kath. egyház e' concordatum következ-
tében igen szabad állást fog az Oroszbirodalomban nyerni, 
s Romávali folytonos és megszakítatlan összeköttetésben 
maradni. (Oderzeitung.) Bár ugy lenne ! 

A' jezuitáknak' morálja ellen örökös panasza volt 's 
van a' protestantismusnak ; holott a' maga híveit egyik legföl-
világosultabbnak tartott országában is csak annyira volt 
képes vinni, hogy a' brémai hirlap ollyasmiről tudósíthatja 
K ö n i g s b e r g b ő l olvasóit, mit csakugyan semmiféle, jezui-
ták által vezérlett községről sem hallhatni. A' nevezett lap a' 
falukban, tehát már a' föld' népe között is, erőszakos rab-
lásokra vetemült proletariusok félelmes merényei felől ír-
ván , azt eró'siti, mikép : „Több esetek vannak bebizo-
nyítva, mellyekben a proletariusok nyíltan kimondák az 
iránti meggyőződésöket, hogy jelenleg, egész öt tallérnyit 
érő dologig, meg van a' lopás engedve!" Pedig az ek-
kép moralizálókat, mint a' ,Brem. Zeit.' állítja, nem is 
annyira szükség, mint csupa elvetemültség bírja a' fosz-
togatásra. 

Egyik leipzigi lapban olvassuk: „Mennyire áthatotta 
az áhítatosság' szelleme (?!) a' skot népet, talán az ez or-
szágban divatozó ama' különös szokásból is kivehetni, mi-
szerint az itteni presbyterián templomokban, nem ritkán 
— e s té l y ek tartatnak...."'S egy illy mulatság' programm-
jára (a' ,nicholson-utszai-egyesült-presbyterián-egyházgyülc-
kezet' estélyé' re) hivatkozván, írja : „Az estély imádság-
gal, zsoltár- és egy, a szószékről mondott egyházi beszéd-
del kezdődött; mire egy komicus dal (,There lives a young 
lassie') következett, ezután pedig apró sütemények hordat-
tak körül. Erre ismét egy zsoltár, énekek, é s — g y ü m ö l c s ; 
mit harmadik zsoltár követett : utána pedig egy duett és ária. 
Végre zárszónoklat, zsoltár és — csendben imádság ; 
melly után a' társaság szétoszlott." A' szentnek profán dol-
gokkali hasonló összekeverését a' leipzigi lap ,gondolható 
legnagyobb esztelenség'-nek mondja: mi azt botrányos szent-
ségtelenitésnek is tartjuk; mivel a' religio az embert az illő 
mulatságokban nem gátolja ugyan, sem azt rosszalni nem 
tudja, ha a' keresztény, mulatozás közben is megemlékezik 
Istenről : de hogy estélyek' tartására épen a templom for-
díttassák, az bizonyára szintolly visszaélés, mint a' rongea-
nusoké, 'stb. kik csapszékekben prédikálnak. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. —- Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel . 
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könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM : Nézetek a' káptalanok, apátok és prépos-
tok' országgyűlési szavazatjogáról. (Folyt.) — A ' Szent-
lélek' kiömlése.—Egyházi tudós í tások.— Hirfüzér. 

N é z e t e k 

a' káptalanok, apátok és prépostok' országgyűlési sza-
vazatjogáról. 

(Folyt.) 

Reformereink közül többen olly hitben éltek, hogy 
az átalakulás' nagy müve szerencsésen sikerülni, az 
alsótábla tekintélyben, 's a' világi követek tiszteletben 
fognak nyerni, mihelyest a' törvényhozás' teréről leszo-
rítják az egyháziakat, 's magukat, most már par excel-
lence honatyákat, fogja az ország tekinteni ; mert re-
ménylék, hogy azon tisztelet, melly azelőtt az alsóházi 
clerust követte, örökségképen rájok fog szállani. De 
milly hiu vala e' hit, tisztán kimutatta a' következmény. 
Többnyire kielégítetlenül hagyattak a' mult országgyü-j 
lésekhez kapcsolt remények; 's az alsóház nem hogy 
nyert volna tekintélyben és tiszteletben, sőt bátran ál-
lithatom, miként olly alá szállott az, minél egy törvény-
hozó testnek minden esetre magasabban kell állnia.... 
Olly reform, melly idegen jogok' tényleges elnyomásá-
ból keletkezik, nem is szolgálhatott annak emelésére. 
Avagy azon .... kifejezések, millyeneket a'naplóban sem 
tehet undörodás nélkül olvasni,... ama' kíméletlen 's a' par -
lamentális modornak méltóságával megütköző kitörések, 
mellyekkel éltek némelly követek egymás' irányában, 
nevelhették-e a' tiszteletet iránta ? Én magam, ki e' so-
rokat irom, vágyva-vágytam látni a' honatyák' tiszte-
letes sorait, 's a' mult diaeta' alkalmával, a' pietásnak 
magasztos érzelmei közt léptem át az alsóház' küszö-
bét, mellyen belül csak lángoló hazaszerelmet 's tiszta 
hazafiságot reményltem csudálhatni; de a' tapaszta-
lat csakhamar éreztette velem,, magas képzelődésem' 
valótlanságát; midőn láttam, hogy a'követi kar a' hall-

MÁSODIK FÉLÉV,. 

gatóság' lábai alá veté magát; hogy ott a' szenvedé-
lyek vívják egymás ellen csatájokat, 's az igazság' tem-
plomában a' túlerőre fölkapott rész önnön társai' irá-
nyában is kész az igazság' kiszolgáltatását megtagadni: 
midőn maga fölébe emelkedve, arra senkitől nem nyert 
hatalommal, saját tagjai fölött pálczát törvén, önkénye 
szerint mérlegelt adagokban akarja a' befolyás' jogát 
egyiknek és másiknak osztogatni. Ennyire megcsalatva 
a' honatyákban helyezett reményben, hazám' komor 
jövője fölötti gondolatokba merültem el, midőn egy me-
gyei követnek illy szavai rázták föl figyelmemet: „Mi-
ben kereshető föl, kérdi szónok, az alsóház'tekintélye' 
csökkenésének és legméltányosabb követelései'hiusitá-
sának eredete ? Bizonyára L-ginkább abban, hogy még 
privilegiatus rendszeréhez képest sincs kiegészítve; hogy 
a' táblát képző rendek' egyike a' másikat törvényes 
jogai' gyakorlatából épen nem igazolható ürügyletnél 
fogva kiszoritá..." „Valljuk meg egész őszinteséggel, 
hogy mi sein elég erősek, sem elég bátrak nem va-
gyunk, a' nemzet'összes érdekei'czélszerü kezelésére; 
és mégis önkényt, botorul, szántszándékkal fogyasztjuk 
erőtársainkat, hogy hovahamarább a' pusztulással fe-
nyegető veszély'örvényébe sodortassunk!"— Ezen nyi-
latkozat mellé nem szükséges commentár. Megismeri az, 
hogy az alsótábla méltatlanul bánt tagjaival, melly mél-
tatlan bánásmód által a' táblának tekintélye csökkent, 
a' helyett, hogy növekedett volna ; de kifejti világosan 
azt is : mit kell tennie szükségképen a' két kizárt s ta-
tus' irányában az alsóháznak, ha tekintélyét 's tényező 
erőit vissza akarja nyerni, 's fönállását biztosítani. 

Ha honi történeteink s törvényeink'szellemét te-
kintem, ugy találom, hogy hazánkbau a' törvényhozá-
si befolyhatásra mindenkor két rendbeli tulajdonság kí-
vántatott, anyagi tudnillik, és szellemi. Csak e' kettős qua-
lificatio' birtoka mellett tarthatott igényt bárki is arra,, 

! ) Napló, III, r. 1 1 5 . 
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hogy a' nemzet' gyűlésein tényleges részt vehessen. 
Az anyagi tulajdonsághoz tartozott a' földbirtok; igy 
már az 1 4 4 7 : 2 5 . t.-cz. meghatározta, hogy jöjje-
nek össze országgyűlésre a' praelatusok, bárók, mág-
nások 's nemesek, „demtis nobilibus nullum jobagionem, 
aut minus, quam vigintiquinque habentibus." A' birto-
kot sürgeti korunk' szelleme is, mind a' választókban, 
mind a' választandókban. „Die weitaus vorherrschende 
Richtung der neuen und neuesten europäischen Ge-
setzgebungen geht auf Festsetzung eines ansehnlichen 
Census, und zwar nicht nur fürs active, sondern auch 
fürs passive Wahlrecht." *) Királyainknak 's őseinknek 
a' birtokot sürgető rendelete igen eszélyes vala ; mert 
a' sz. István' idejében megerősiilt monarchiai kor-
mányforma, csak birtokra támaszkodó aristokratia ellen 
állhatott renditetlenül. Ennek sülyedtével, buknia kellett 
a' monarchiának is szükségképen ; mivel nem mara-
dandott elem, melly annak elveivel megegyezne. Nem 
tartok én tehát azokkal, kik állítják, hogy balgaság bir-
tokhoz kötni a' hazaszeretetet, azaz : balgaság garan-
tiát a' földbirtokban keresni és helyezni; mert miután 
a' hazaszeretetet senki' szemeiből sem lehet kiolvasni, 
legtanácsosabb az alkotmányba ollyanoknak engedni 
befolyást, kikről a' haza biztosítva lehet, hogy sem fö-
lülről, sem alulról jöhető megingatásokra, a' közjót hát-
térbe szorítani nem engedik ; illyenek pedig főleg a' 
birtokosok lehetnek. — A' régibb kor azonban inkább 
követelte a' szellemi, mint az anyagi qualificatiót. A' 
szellemi qualificatióhoz tartozik, a' szőnyegre kerül-
hető tárgyak fölötti tanácskozásokhoz szükséges jó-
zan ítélet, honi törvényeink, 's szokásaink' kellő isme-
rete , pártatlan igazság- és hazaszeretet, hidegvérű 
megfontolás és zavarhatlan önmérséklés. Már sz. Ist-
ván igy intette Imre fiát : „Fili mi ! cum iuvenibus et 
minus sapientibus noli consiliari, aut de illis consilium 
quaerere , sed a senioribus, quibus illud negotium pro-
pter aetatem et sapientiam fit aptum." a ) Később kirá-
lyaink is kitették meghivó leveleikben, hogy: „nuncii sint 
viri prudentes, pacisque ac concordiae studiosi." 4) Itt 
tehát csak az a' kérdés : valljon a' törvényeink' szellemé-
ben kövstelt kettős qualificatio föltaláltatott-e eddig, 's 
föltaláltatik-e mostan, a' magyar clerusban ; minélfogva 
országgyűléseinken helyet foglaljon? Hogy az anyagi-

2) Rotteck, Staatslexic. III. B. S. 3 7 8 . — 3 ) I. k. VII. cz. 
«) Vestig. Com. p. 7 2 7 . 

nakbirtokában van , ezt még eddig senki sem tette 
kérdésbe.*) A' szellemi képességet illetőleg kétség kí-
vül első helyen áll az értelmi miveltség ; mit hogy az 
egyházi rendtől valaki megtagadjon, ahhoz mégis nagy 
elbizottság, hogy ne mondjam, rossz akarat kellene. 
„Der Clerus, mondja Schwartner, durch seine ho-
he geistliche Amtwürde , — durch den hohen Grad 
von Kenntnissen und Cultur, durch welche sich in 
Ungarn so gut wie überall im Mittelalter von allen 
übrigen Menschenclassen auszeichnete, schwang er 
sich unter seinen Mitständen gleich beim Anbeginn der 
Monarchie zum ersten Rang hinauf."5) És e' szellemi 
képességgel mindenkor párosította a' magyar egyházi 
rend az alkotmány' föntartása iránti hűségét 's ragasz-
kodását, a' közveszélynek elhárítására mindenkor haj-
landó készségét és tettleges hozzájárulását. Mikép haj-
dan az Isten' választott népének papjai féltékenyen 
őrködtek a' sz. könyvek' épsége fölött, mellyekben 
egész kormányi s vallási rendszerök foglaltatott : ugy 

*) Sőt be lön, igazságszerető honfiak által, az is vallva, 
hogy a' magyar clerus, e' földbirtokának eladósitás-, 
idegen elem- és befolyástóli menten tartásával, a' nem-
zeti jóllét- és függetlenségre is a' legjótékonyabban ha-
tott. ,,A' clerus Magyarországban magyar szellemű 's 
magyar érzésű lenni soha meg nem szűnt, 's minden 
időben a kor és haza' szükségeihez képest jeles, di-
cső tagjai számos áldozatot tettek az emberiség 's 
nemzet' oltárára.... E g y osztály", s ez a' papi,„őr-
zé meg, — nem csupán a függetlenséget, hanem al-
kotványos viszonyink mellett az anyagi jóllét' alap-
föltételét is, az idegen befolyástól 's adóssági teher-
től menten maradt szabad földbirtokot." (Jelenkor. 
1 8 4 5 . 1 9 . sz. 1 1 0 — 1 1 1 . l . ) 'S ezen osztályt akar-
nák mégis némelly rövidlátók, képviseleti 's egyéb jo-
gaitól megfosztani ; 's igy önkényt zavarni meg azon 
egyensúlyt, mellyet a' papságnak függetlenné tevésé-
vel, a legnagyobb politicai bölcseség hoza létre a' 
szabad és alkotmányos országokban ! Vagy jobban 
lesznek-e az által a' nemzet' alkotmányos jogai biz-
tosítva , lángolóbbá fog-e a' honszeretet, ezer meg 
ezer befolyásos hazafi'kebelében tétetni, (mert a'pap-
ságnak a' gondviselése alá bizott néprei befolyását, 
csak a' kath. h i t t e l együtt lehetend megsemmisí-
teni,) ha a clerus, százados jogaitól törvénytelenül 
megfosztatva, mindinkább arra fog emlékeztettetni, 
hogy őt e' honban idegenül tekintik,'s mig minden más 
osztályok' jogainak tágítása felől van szó, egyedül ő 
nem örvendhet annyi méltányosságnak, miszerint leg-
alább a' már adottak' birtokában hagyatnék ? Szerk. 

5) Statistik. II. T'. S. 1 5 6 . 
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szent kötelességének ismerte a' magyarhoni clerus, éb-
ren fölvirrasztani, nehogy törvénykönyvünkön bármilly 
csorba üttessék. Már az első törvénykönyvet Kálmán' 
idejében Szerafin esztergomi érsek szerkesztette egy-
b e ; 1 5 8 4 - b e n ismét Mossóczy Zakariás és Telegdy 
Miklós, — amaz nyitrai, ez pécsi püspök,— nem csupán 
hallás és szokás' nyomán, mint Verbőczy, hanem az 
alkotott törvényczikkek' betűje szerint, törekedtek egy 
nemzeti törvénykönyvet alakítani;6 ') 1 7 1 5 - b e n ismét 
egy uj tripartitumnak kellett volna létre jönni, melly-
nek alkotására kineveztettek : (a' Corpus Juris' szavai 
szerint: „velut integri, iurium et rerum patriarum pe-
riti viri,") Csáky Imre gr., kalocsay érsek, Erdődy 
Ádám nyitrai püspök, Spatay Gábor jánoshidi apát, 's 
Horváthország' részéről a' zágrábi püspök. A' nemzet-
nek e' bizodalmát, melly jogai biztositékát az egyházi-
rend' kezeibe tette le, bizonyosan csak azon alkot-
mányhozi hűség és ragaszkodás eszközlötte, mellyet 
valamint koronás fejedelmeink, ugy maga a' nemzet, 
folytonosan megismert 's méltánylott az egyháziak-
ban. Csak innen magyarázható, miért bizta a' nemzet 
kincseinek legbecsesbikét, az ország' szent koronáját, 
az egyháziak' hűségére mindaddig, mig belviszályok 
miatt Székesfehérvárott bátorságban nem lévén, har-
cziasb vagy legalább erősb kezekre bizni azt, szüksé-
gesnek találták ; miért őriztette a' hét példányban le-
irt arany-bullát, kettőt kivéve, egyháziak által; csak a' 
föltétlen bizodalomból magyarázható, miért adák ma-
gán-családok a' legrégibb időktől fogva jelenkorunkig, 
gondviselésök alá saját legérdekesb irományaikat, mely-
lyeknek épségbeni megtartásától függött a' családok-
rak nemzedékről-nemzedékre terjedő vagyonbiztos-
sága. — De hagyjuk nyugodni a' régieket, 's tekintsük 
jelenkorunkat, ha föltalálható-e korunk' clerusában azon 
szellemi képesség, melly a' törvények' alkotásához 
megkívántatik. A' mult diaetán, midőn jul. 30-dikán, 
az alsóházi praelatusok' szavazata tárgyaltatott a' fel-
sőházban, e' szavakkal nyilatkozott hazánk' egyik tisz-
telt férfia, a' fiumei kormányzó : „Én őszintén megval-
lom, miként annyi tudományt, tapasztalást és igazság-
szeretetet tapasztaltam az egyházi rend' tisztelt tagjai 
által kifejtve, hogy szívből óhajtóm, miszerint minél 
több illy tagokat bírna az országgyűlés." Hogy e'szel-
lemi tulajdonokat magukéivá tegyék az egyháziak, már 
azon módoknak 's eszközöknek természetében fekszik, 

6) Astraea. Tom. II. p. 1 7 3 . 

mellyek által azon polczra emeltetnek, hogy törvény-
hozási befolyást gyakoroljanak országgyűléseinken. A' 
pap nem nyerhet egyházi méltóságot és birtokot szü -
letése által, hanem önmagának kell érdemessé tenni 
arra magát: mig a' világi kiváltságoltak'főbbjei, nélkü-
lözzenek bár minden szellemi képességeket, kitűnő jo-
gokat élveznek, egyedül azért, mivel egy érdemes előd-
jüket a' király' kegyelme különös kiváltságokkal fölru-
házta. Ne éljenek-e tehát ama' kiváltságokkal 's elő-
nyökkel azok, kik egész éltöket a' tanulás' pályáján iz-
zadták által azért, hogy kitüntetett tagjai lehessenek 
azon statusnak, melly hasonlóképen érdemei által nyerte 
ki a' nemesi rend' jellemét,'s a' vele járni szokott sza-
badalmak' élvezésének jogát? 

Azok, kiknek az egyháziak' értelmi sulyját te t -
szett mérlegbe vetni, 's kik mindenfelől azt hirdetik, 
hogy ,a' kinek fejében a' theologia dogmatica megfér, 
kiszorít az onnan minden világos sugárt'; hogy ,az egy-
háziak' ellenségei minden haladásnak'; 's hogy ,a' ve -
nerabilis clerus keveset gondol az ország' nemzet-ügye-
ivel': kik mondom ezt állítják, azok inkább czéloznak 
az arcz' nevető izmainak mozgásba tételére, mint az 
igazság' őszinte kifejezésére Tehát azok nem ér -
tenének a' diaetalis tárgyalásokhoz, kik olly alaposan 
védik ügyöket, bármilly oldalról támadtassanak is meg, 
hogy csak egyben engedik át elleneiknek a' győze-
delmi babért : a' személyes és státusisértegetésekben, 
a' csipős és valótlan vádlásokban, az aljas iróniákban? 
Mondom, a' diadalnak ezen nemtelen 's nyomorú ne-
mét, a' triumphusnak ezen dicsőségét, melly illy fegy-
verekkel vivatik ki, kénytelen a' clerus elleneinek á t -
engedni. Vagy ha értetlen, gyáva 's nem politicai élet-
re való az egyházi rend, minek ellene politicai kiirtó hadat 
izenni, a' fegyverek' minden kigondolható nemét össze-
gyűjteni, 's ellene a' hadi takticának lehető fortélyait 
megkísérteni? Mi politicai életrevalóságot nem mutat, 
magában hordja halálának csiráját. A' gyáva 's tudat-
lan ellenfelet legjobb megvetni ; hiszen a' levegő ellen 
csak a' rege' andabatái harczoltanak. De az ellenzék-
nek az ingerültség' legmagasb fokáig űzött erőködése 
tanúsítja épen az t , hogy azon férfiakban, kiknek fejők 
tele van theologia dogmaticával, szilárd és erőteljes ca-
pacilásokat sejt rejteni ; valamint ellenben a' clerusnak 
a' jövő diadal' reményében folytatott küzdelme, záloga 
annak, hogy miként hajdan megfelelt a' nemzet' őszin-
te bizodalmának : ugy ma is azon ügyességnek, tiszta 
és alapos ismereteknek, beható eszélyességnek és tárgy-

4 9 * 



3 8 8 

ava to t t tapintatnak, melly t ö r v é n y h o z á s b a n nélkülöz-

het len, tanujeleit adandja . Csak olvassuk a ' legutolsó 

o rszággyűlés ' felsőházi naplóit , 's b izonyí tva találjuk 

állításomat. Ha az a lsóházban kevesebb t evékenysége t 

fej te t t ki a ' t ö rvények ' a lkotásában, ez e lnyomot t állá-

sából magyarázha tó . De hogy még ez á l lásában is p a -

ralizálják minden befolyását, ellenei kényszer í tve látták 

magukat , részint törvények s e semények ' e l c sava rásá -

hoz, vagy némelly régen elkallott s csépe l t valótlan 

vádakhoz fo lyamodni ; leginkább pedig a ' d iva tba ho-

zot t és eldöntő erővel fö l ruházot t „ m a r a d j o n " volt az, 

miben az ellenzék az egyháziak ' erőtel jes fölszólalása 

ellen vagy menekülés t kerese t t , vagy h a t á s á t elnyomni 

igyekezett . 

Hogy a ' clerus el lensége a ' fölvilágosodásnak, a' 

ha ladásnak , az üdves re fo rmnak , és igy a ' hon 's 

n e m z e t ' fölvirágozbatásának, ezt nem elég okadatola t -

lan mondani ; különben hasonlítani fog Py thagorásnak 

állításához, ki azt tanitá, hogy a ' foldingást a ' halottak 

okozzák, kik a ' föld' keb lében gyűlést t a r tanak : hanem 

mondjá tok m e g az időt, nevezzé tek meg a ' s z emé lye -

ket, soroljátok el a' t ényeket , mike t? h o l ? ' s milly t e t -

teikkel gátolták a ' nemzetnek nagygyá , e rőssé , miveltté 

's boldoggá l ehe t é sé t ? Üssétek föl r endre év ra j za i t h a -

zánknak, s minden lapon olvasni fogjátok, hogy a ' m a -

g y a r egyháziak soha vissza n e m vonták m a g u k a t ott, 

hol a ' haza ' é rdeke , akár p é n z - , akár vé rá ldoza to t tett 

s z ü k s é g e s s é . 7 ) A' kath. c le rus nem fél a ' fölvilágoso-

7) Korunkban rövidnek kell lenni, ha valaki olvastatni 
kiván ; 's csak ez tartóztat vissza, miért nem bocsát-
kozom bővebben a történet' aknáiba, hogy onnan 
példákat hozzak föl, mellyek a' magyar clerusnak 
honfi-érzelmeit :s az ország' javára intézett lépteit 
tanúsítják. Mert igy föl kellene idéznem, mit tettek 
a' magyar egyháziak Ugolin érsek' vezérlete alatt 
1233-ban, midőn megkérték a' pápát, miszerint bír-
ná rá András királyt, hogy a'zsidók által elsanyarga-
tott magyar nemzet' sorsát vegye szivére, és azt a' 
vérszopó nadályok' nyomorgatása alól mentse ki ; 
mit tettek, midőn Robert Károly, megvetve az or-
szág' alkotmányos rendelményét, sem ország-, sem 
megyei gyűléseket tartatni nem engedett ; mit tett 
Lodomér érsek, midőn az elpuhult Kun-László' gondat-
lan kormánya alatt a kunok,a'neugarok.'s egyéb, a' hon 
kebelébe fogadott idegen népek, a' magyar nemzetet 
vég-elnyomatással fenyegették; 1 5 6 9 - b e n mint in-
tették Draskovics György zágrábi és Bornemisza Pál 
nyitrai püspökök Miksa királyt, hogy a' nemzet tör-
vényes szabadságait 's jogait tartsa fön ; (ilist. Grit. 

d á s t ó l , melly a ' h a l a d á s ' utján szükséges ; sőt gyűlöli 

az obseu ran t i smus t ; s z e m e előtt t a r t v á n Krisztusnak e ' 

s z a v a i t : „vos estis lux m u n d i . " A v a g y indi tványozot t -e 

T. 2 5 . p. 1 2 4 . ) mit felelt 1618 -ban Pázmán Péter 
a' királynak, midőn a' kitörő mozgalmak' lecsendesí-
tése iránt megkérdeztetett. „Regnicolae, mondá ő, 
non debent exacerbari, sed mitigari ; non minae illis 
injiciendae, sed mansvetudine caesareae clementiae 
adliciendi, et gratia complendi erunt, evulsis et era-
dicatis per totum et per omnia diffidentiis ex eorum 
animis." Azon kérdésre pedig : ,quid proponendurn 
in comitiis', igy válaszolt: ,In conficienda proposi-
tione talis debebit esse labor, ut servata regia digni-
tate, postulatis regnicolarum in decretis, articulis, 
conditionibus, asser-tionibus et diplomatibus insertis, 
sublatis gravaminibus fiat débita et condigna conten-
tio, ut tranqilliorl animo quieti, bene sedati, in pace 
constituti esse possint.' (Epist. Card. Petr. Pázmán. 
Edit. Ferd. Müller p. 17.) 1 6 7 2 - b e n Leopold, kor-
mánynokai tanácsából mugszüntetni akarván azon 
garantiákat, mellyek a' nemzet' alkotmányát föntar-
tották, Magyarország' kormányába egészen uj és szo-
katlan módokat akart behozni; mirenézveSzelepcsé-
nyi György esztergomi érsek, maga s az ország' ren-
deinek nevében igy nyilatkozott, a' királyhoz intézett 
levelében : „Neque libertás ordinum circumcidi, ne-
que leges conculcari possunt; conculcabuntur ad unam 
omnes, sternetur libertás penitus, si obtinuerit, quod 
in deliberatione est, consilium. Vestra Maiestas so-
lenni iuramento ad observantiam omnium legum se 
obstrinxit. Id ab ordinibus dictum sacramentum quo-
que exposcit, alia scilicet conditione regibus obedi-
entiam non iurantium, ac sí reges vicissim legibus 
obedierint. Quod nonnulli iactant: victori, ultorique 
rebellionis fas esse in hungaros statuere, quidquid 
libet, longe a vero est. Rebellió erat crimen pauco-
rum. Gens in fide perstitit. Cui nullum adversusMa-
iestatem Vestram bellum fuit, victa dici nequit, nec 
pleeti criminum expers." (ilist. Grit. T. 3 4 . p. 1 0 1 . ) 
1678-ban Leopold ismét a' lázadók' lecsendesitésé-
ről kezdett aggódni, 's Gubasoczi János váczi püs-
pököt tisztelte meg bizalmával ; levél által fölszólit-
ván azt, hogy tanácslaná, milly eszközök által nyer-
heti meg a' nemzet bizodalmát ? A' püspök azt vá-
laszolta, hogy mindenek előtt kegyelmet mutasson a' 
vétkesek iránt; mert, mint mondá: „Amaritudinem 
dulcedo tollit, rigor fugám incutit, clementiae iucun-
da faciès fugentem récréât et revocat: offerenda igitur 

essent rebelhbus favorabilia remedia, tanto magis, quod 

ab exteris Maiestatis Vestrae hostibus, et praesertim 

subdolis turcis, variis mediis et promissionibus sol-

licitentur rebeilium corda. Denique ut rex consiliario-

rum suorum hungarorum opiniones postulet et au-
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hazánkban valaha olly törvényt a' clerus, millyent az 
éjszakainerikai congressus 1 8 3 0 - b a n alkotott, melly 
szigorú büntetés alatt tiltja a' rabszolgáknak irásra 's 
olvasásrai tanítását?8) Van azonban egy neme a' föl-
vílágosodásnak, mellynek ellensége a' clerus; de mily-
lyen fölvilágosodás ez ? nem más , mint az , melly à 
kath. religiót, kormányt, aristokratiát és papokat az el-
mederülés' gátlóinak és ellenségeinek bélyegzi; melly 

diat." (Mist. Crit. T. 3 4 . p. 2 9 0 . ) 1 6 8 7 - b e n , midőn 
a' haereditaria successio tárgyaltatott, az alsóházi 
praelatusok nyiltan rosszalták indítványukban az eper-
jesi 's hasonló törvénytelen commissiók' eljárását ; 
1 7 4 l -ben, jul. 20-dikán azt indítványozta gr. Erdő-
dy Gábor egri püspök, hogy kanonokságra egyedül 
született magyarok alkalmaztassanak ; 's másnap erő-
teljes szavakban adta elő : mennyire fáj az érdemes 
honfinak az, hogy a' nemességi jellem, dicsőség és 
jog, pénzért árultatik. (Kolinovics, Nov. Iíung. Period, 
p. 3 1 2 — 3 1 8 . ) Ugyanazon évben, aug. 16-án ar-
ról lévén szó, miképen a'szegényebb sorsú nemesség, 
kiváltságainak ellenére, a' hatalmasbak által vámfize-
tésre szorittatik, midőn gr. Erdődy György koronaőr 
azt válaszolá, hogy az efféle kihágásokat illetőleg ugy 
is elég törvények léteznek : Acsády Ádám veszpré-
mi püspök, ki már az aug. 10-diki ülésben szivrá-
zólag szónoklott az elnyomott jobbágyság' ügyében, 
azt feleié : „vannak igen is törvényeink a' kérdéses 
tárgyra vonatkozók, sőt törvényeink minden diaetán 
derekasan szaporodnak, miként az előttünk fekvő 
Corpus Juris mutatja ; de arra nincs figyelem, vall-
jon azon irott törvények végrehajtatnak-e. Habár te-
hát a' szegényebb sorsú nemességet a' fönálló tör-
vények védenék is, de nincs mód, nincs eszköz ha-
talmunkban, melly által a' törvény' teljesítése eszkö-
zöltethetnék. Azért ő, a' püspök, a' nyomasztottakat 
tovább is a' hatalmasok' önkényes zaklatása alatt 
hagyni, igazságtalannak látja." (U. o. 4 0 4 . 1.) Midőn 
ismét, aug. 23-dikán, a' kincstár' szorongatott Ugye 
jött tárgyalás alá, 's a' kir. előterjesztvény a' sónak 
1 5 krajczárrali fölemeltetését hezta szőnyegre, gr. 
Erdődy Gábor egri püspök igy nyilatkozottt : „Ezen 
terv szerint adózni fogunk tehát mindnyájan; de ha 
igazi hazaszeretet él kebleinkben, mutassuk meg azt 
az által is, hogy minden darab marhától, mellyet 
külföldre hajtatunk, fizessen, praelatus, mágnás, ne-
mes, minden kivétel nélkül ; és lőn : — nagy haho-
ta és nevetés." (U. o. 4 2 3 . 1.) S ujabb időben Jó-
zsef anticonstitutionalis irányának ki szegült olly nyilt 
homlokkal ellenében, mint a' kath. clerus? — E né-
hány adatot számtalanokkal lehetne megtoldani ; de 
a' fölhozottakból is tisztán látható: igaz-e az, hogy a' 
venerabilis clerus nem gondol az ország ügyeivel ? 

s ) Rotteck, Staatslex. XI. B. S. 7 1 9 . 

a' korlátlanságot a' szabadsággal, a' vallástalanságot a' 
fölvilágosodással azonosítja; melly a' templomokat föl-
gyújtja, hogy azokat kizsákmányoltatni láthassa;az ol-
tárt és vele összekötött religiót lerombolja, a' papo-
kat száműzi, tengerbe sülyeszti, 's hol csak föltalálha-
tók, gyilkolja,**) hogy ne legyen, ki bűnei' undoksá-
gát szemére lobbantsa . . . . Hlyen és csak illyenszerü 
fölvilágosodásnak ellensége a' magyar egyházi rend, 's 
illyen haladásnak és elmederülésnek ellenében nyilvá-
nítja, hogy barátja az obscurantismusnak ; és kérve-
kéri az egeket, hogy hasonló folvilágosodás' átkától óv-
ják meg honunkat 's nemzetünket! 

A' haladásnak valamint egy józan észszel bíró 
ember sem lehet ellensége, ugy kétségkívül az egyházi 
rend sem az ; mert ő nem tudná-e az t , hogy miként 
az anyagi nap , tetőpontjához közeledve, bővebben 
árasztja melegét 's tisztábban hinti sugarait: ugy a' 
polgári alkotmány is annál izesb gyümölcseit nyújtja 
a' civilisationak, minél szilárdabban megállapítja a' pol-
gárok közötti viszonyokat, minél tisztábban s tökéle-
tesebben kifejtetnek annak elvei, 's minél biztosabbá 
teszi a' viszonyokból s törvényekből minden karzatbe-
liek' irányában fölmerülő jogainkat, és azok' gyakorol-
tatását? Haladni akar tehát a' magyar clerus is, mert 
tudja, hogy a' tespedés rá a' halál' szelét fuvalja ; h a -
ladni akar, hogy a' hon' lenyűgözött erői fölszabadul-
ván, az ország' közüdvére fordíttassanak, s a' fölviru-
lásnak indult honban fölvirágozzék az ő anyagi sorsuk 
is. Ezt követeli tőlök a' természet' szava, ezt a' haza-
fiúi érzelem. Szeretettel kell ugyan átölelni a' magyar 
clerus' tagjainak, mint az átalános szeretet' hirdetőinek, 
az egész világot; de hazájok csak egy van, mellysze-
relmök' főpontja, —- Magyarhon. Ennek határi között, 
nem Romában születtek ők; magyar emlő táplálta te -
jével; e' nemzetnek múltja, jelene, jövője szent eiőt-
tök; 's e' hon' jóllétének érdeke legszentebb föladatuk 
az egyháziaknak is. Azért nem állanak botorul a' ha-
ladás' kerekének elébe, hogy általa elgázoltassanak ; 
hanem saját erejeket annak minél sikeresb átforgatá-
sára áldozzák. 

Nem okadat nélkül állítom ezt. A' haladás kétféle, 
szellemi és anyagi. A' szellemi haladásnak legfőbb ve-
hiculumai az iskolák; 's kérdem: kik állították föl azo-
kat hazánkban ? — Az anyagi előhaladás föltételezi az 
ujabb iparvállalatoknak pártfogolását, s a' korszerű ha-

*) Mint legközelebb is Schweizban. Szerk. 
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laclási eszméknek 's indiványoknak a' törvényhozás' 
teréni pártolását. Mi az iparvállalatokat illeti, Dunánkon 
az első gőzösseli kísérlet is, rosnyói püspök- gr. Eszter-
házynak pénzén történt; s bár nem ohajtott sikerrel, 
de ez szokott lenni sorsa majd minden kezdeménynek; 
hazánkban az első posztógyárt 's üveghutát is szerze-
tesek 's püspökök állították föl. A' törvényhozási téren 
sem lépett föl a' clerus, mint a' korszerű haladási kér-
dések' gátlója. Igy, hogy csak az alsóházra 's legújabb 
eseményekre hivatkozzam: az 1 8 4 0 - d i k i országgyű-
lésen a' nemzeti színházat pártolta a' veszprémi kápta-
lan' követe; a 'nemzetiség 'smagyar nyelv'ügyét egész 
hazafi-lelkesedéssel pártolták az összes káptalanok a' 
két utóbbi diaetán; egyesek által pártoltatott az adó, 
halálbüntetésnek eltörlése, az állatkínzás' ügyében föl-
hozott indítvány, a' vaspálya; a' zsidó orvosok'szava-
zatjoga a' tisztválasztásoknál, 'stb. (Vége köv.) 

A' SZENTLÉLEK' KIÖMLÉSE. * ) 

Csendes magányban, a ' világ' zajától 
Elzárva , búsan é l a ' hív s e r e g , 
É s ajkiról a' m e n n y b e távozotthoz 
Az e sdő szív' imája fö l lebeg. 
Hogy küldje már az égnek tiszta f é n y é t , 
Vihartel t életük* ma la sz t - r eményé t . 

' S a ' gyors idő ' é v e z r e d e s szokása 
Az éj ' homályain napot cserél r  

' S magára i smét é jpalás to t öl tve 
Tovább haladni , l e n g e szárnyra k é l . 
De bennük a' hit ú j a b b lángra é led , 
Hogy tel jesül az e s d e k e l t Ígére t . 

' S nem volt hiú föl láagoló reményük , 
Forró imájok t e l j e sü ln i íog ; 
Mint felriasztott szélviikar ' zajától 
Magányuk' körv idéke fülzajog , 
É s rá a' lak m e g r e n d ü l talpkövében , 
*S esiadálat éb red a" hívek* s z ivében . 

Fejöfrre égő n y e l v e k ' íángtüzében 
A' kegy ' s vigasztalás* Szent le lke s z á l l , 
' S a ' felhős e lme-é j ' hajnalbiborrá 
Dicsőül tiszta fénysugár iná l . 
Szivükben nincs tanyája fé le lemnek, 
Ha kür t je harsan a* h i t -küzdelemnek. 

Fe lö l tve miad nem-csüggedő csatára 
Az égi bitnek i s t e n - p a i z s á t , 
A' zajtalan naagány' elzárt öléből 
Kilép — hirdetni J é z u s ' üdvtaná t . 
A ' nép elbámul á radó szavukra, 
Molly feddve su j t az istengyilkosokra. 

E s mond a' nép : „E* földnek nincs h a t á r a , 
Honnan ne volna egy tanú j e l e n , 
É s nincs , ki ajkaik' szavát ne é r tné , 

" ) Mutatvány- é s ajánlatul t . S u j á n s z k y Antal urnák e ' napok-
ban meg je lenendő ,Fényrajzok Jézus és az apostolok ' é l e t ébő l " , 
czimzett legújabb müvébő l . 

Hazája bár legtávolabb l e g y e n . 
Ez nem lehet csak i t tasok' beszéde , 
Kiket megkábított a ' mustnak é d e . . . . " 

Apostol-társi közt P é t e r l ege lső 
E m e l t e föl f e j d e l m i szóza tá t , 
' S beszédét a' Szen t l é lek ' ih le tése , 
Mint illat a' v i rágot , lengte át . 
F e j é n a' lelki fö l ség ' ko roná j a , 
Mit isten-vallomása tüze rá ja . 

' S kiált : „Kik hi rdet ik Jézus ' h a l á l á t , 
' S föltámadása' f é n y e s ü n n e p é t , 
Viharzugás- és égő nyelvalakban 
Fö lö t tük a' Szent lé lek ömle szé t . 
' S mit mondanak , n e m ittasok' b e s z é d e . 
Kiket megkábí tot t a" mustnak é d e . " 

„ É s Jézus a z , kin a' proféta- jóslat ' 
Ö s s z e s csomója hün m e g o l d a t o t t , 
Kinek csudás hatalma Izraelben 
Hi té re annyi e m b e r t hódi tot t . 
"S ti — elpatakzó v é r é t kérve rá tok — 
Csúfos kereszten ő t meggyi lko lá tok í" 

„ D e , szétszaggatva a* halál ' b i l i nc sé t , 
Hős homlokán örök babé r lebeg , 
' S negyven napig taní tva még az ü d v n e k 
Hi té re , ajka v é g b u c s ú t rebeg , 
' S áldást mosolygva ránk, az égbe szállá , 
Hol Atyja ' jobbján t rónhe lye t t a l á l a . . . " 

A' népeket magasztos szózatával 
Megrendí tő a z e g y h á z f e j d e l e m , 
' S a' hitkoránynyal b ű n g j ü t ü r t sz ivükben 
Fakadni kezd a' bána t - é rze l em. 
Hogy mondja a' t e e n d ő t , esdve k é r i k , 
' S híven követni azt szentül Ígérik. 

' S ő mond : „Vezek lé s hassa át az érző 
Kebelnek minden l egk i sebb i z é t , 
' S vegyétek föl mindannyin kész ö römmel 
J é z u s ' nevében a ' k e r e s z t ' v izé t . 
' S az üdv remény ' homályát szétszakaszt ja 
A' fénythozó Szen t l é l ek ' dús m a l a s z t j a . " 

A' h i tnek elszórt magva megfogamzo t t , 
' S gyökér t a' t á r t kebe lben mélyre ve r t ; 
Már most a' zsenge egyház szent ö lében 
Háromszor számítot t hivő ezer t . 
E lő re már fölkenti ők valának 
A' vér tanúk ' olly hosszú hössorának. 

Csak i t t , a' zsenge egyház ' szent t a n á b a n , 
Melly századokról-századokra h a t , 
N e k ü n k az üdv' ' s nem ámitó igazság' 
Örök forrása biztosan fakad. 
S kinek nem itt v i r u l h i t é r z e m é n y e , 

N e m f o g d e r ü l n i annak ü d v r e m é n y e ! 

Sujánszky Antal. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

Magyarhon. 
(Kinevezés.) Ő es. 's ap. kir. fölsége K o r i z m i t s 

Antal kir. táblai praelatust és veszprémi kanonokot a' pesti 
egyetemnél a bölcsészeti kar' igazgatójává 's elnökévé kegy. 
kinevezni méltóztatott. (Bud. Hir.) 



391 

(Megyei közlés.) Tevel, (Tolna vármegyében) dec. 
1 0 . Vannak az életben időpontok, mellyeknek jó vagy 
czéltalan használatától az embernek, ki magában egy kis 
világhoz hasonlít, egész jövendője, 's földi pályájának di-
cső, vagy nyomorteljes volta függ. 'S ez időpontok az ifjú 
korban tűnnek elő, az emberi élet' tavaszában, mellynek 
kellő napjai nem azért öntik el az ujuló természeten meleg 
fenyőket, hogy a' növények csupán virítsanak, és színezett 
alakokban gyönyörködtessék szemeinket; hanem főkép az-
ért, hogy a' föld' csirája termékenynyé váljék, 's a' gyü-
mölcs' anyaga majd a virág' kedves színében, majd az erő-
södő bimbó' reményében, 's a' dus gyűjtésnek sikerével 
óleszsze a' munkás ember kebelét,'s azt a l e l k i e k iránti 
szeretetre gyulaszsza. Igen, nem csupán értelmesség, ha-
nem, és legfőkép vallásos jámborság, a' valódi népnevelés' 
czélja. Értelmes, de nem ravaszul eszes, jámbor inkább, 
hogysem tudós legyen a' nép átalában véve ; értelmes, 
hogy tudja mindazt, mi földi boldogságát előmozdítsa, de 
még inkább jámbor, hogy szellemi javáról megfeledkezni 
soha se akarjon. A' bölcseség kezdete: Istennek félelme. 'S 
kinek van a' gyenge gyermeki sziv' hajlitására nagyobb 's 
közvetlenebb befolyása, mint, édes anyja után, az iskola-
tanitónak? Azon iskola-tanítónak, kinek jellemétől egy egész 
sarjadék földi, 's jövendő boldogsága függ ; kinek, mintegy 
jámborságra vezérlő angyali nemtőnek, egész bizodalom-
mal adatnak át a' gyenge keblű magzatok, hogy azoknak 
szellemi kenyeret törjön ; 's ki szüntelen közlekedvén az 
ártatlan növendék-csoporttal, ha hivatalát rosszul kezeli, a' 
rábizottak' boldog jövendőjét, és közczél felé törekedő ipa-
rát már magjában el tudja fojtani ? Jó föld valóban a' gyer-
meki kedély; melly ugyan a' hasznos növényeket is, de a' 
gyomot is , még pedig ezt rendesen bujábban megtermi ; 
's hogy ez utóbbi amazokat el ne nyomja, az irtó, 's gyom-
láló kéz kerülhetlenül szükséges. Milly sziv dobog a nép-
iskolák tanítóinak kebelében, a' jó Isten tudja ; az ember 
pedig csak akkor, midőn a' tett már megszületett, s a' hi-
ba majdnem orvosolhatlan. Annyit azonban bátran elmond-
hatunk, hogy e' hivatal körében is vannak, kik a' tanítónak 
olly igen-igen szükséges vallási lelkismeretet a' lanyha könny-
elműséggel, a' vallást vallástalansággal cserélik föl ; 's mi-
vel ők vallástanitók is, és a' rossz fa jó gyümölcsöt nem 
teremhet: minden jó háttérbe szorul, és sokszor több ge-
neratioját a' községnek sújtó átok fedi. E' gondolatok szül-
ték meg azt, mit mondani akarunk. A mezővárosunkban meg-
ürült iskola-tanítói állomásra, mult nov. 8-dikán, közakarat-
tal M a y Antal, Pest lipót-városi segédtanító ur választa-
tott meg ; kinek jeles tulajdonai, 's a' minden oldalról ér-
kezett kitűnő ajánlatok oda mutatnak, hogy ő valóban az 
leend, a' minek lennie kell; 's ki iránt bennünk azon meg-
győződés támadt, miszerint e' közönségnek közel negyed-
fél száz, s a' vasárnapi iskolát ide értve, majd nyolcz száz 
gyermekeinek keblébe, a' legtisztább vallásosság' cseppjeit 
fogja szivárogtatni. Mindazonáltal, hogy a' népnek annál 
nagyobb mértékben bírhassa bizodalmát, mellytől éltetve 

ez annál nyugodtabb kedélylyel adhassa át csemetéit fölű-
gyelése, és vezérlete alá : a' helybeli plébánost, nt. K ó b o r 
Antal urat, ügyes tapintata arra vitte, hogy az emiitett uj 
választott, a' kath. hitvallást ünnepélyesen tegye le; hogy 
a' Mindenható' zsámolyánál vallja be azon kis haza előtt, 
mellyben ezentúl élnie kell, ama' hitbeli tiszta meggyőző-
dést, mellytől keble dagad, szíve buzog ; és tegye felőle 
azokat is biztosakká, kik a' sziveket és veséket nem tud-
ják visgálni, kik a' belérzetekről a' boritó lepelt nem von-
hatják el, 's kik csak a' külsőségből Ítélnek. Ez folyó hó' 
5-dikén meg is történt. Már a' tárgyba vágó, jeles, kenet-
teljes sz. beszéde a' nt. plébános urnák, elegendő volt rá, 
hogy népünk' szivét a' bizodalom és közöröm lepje el ; 's 
midőn uj tanítónk a' hitvallás' letételére lépett, csak nem 
rég kifestett templomunk' oltárához, átalános volt azon 
megindulás, melly könyeket áldoz, és magát e' drága gyön-
gyökben árulja el. A' jól választott beszéd után, a' nt. plé-
bános ur nagyobb nyomatékot adandó a' jelenetnek, ke-
zét nyujtá az uj választottnak, melly, szavai szerint, táma-
sza leend hivatalában, előadandó esetekben oltalma, viszo-
nyaiban hiv őre és gyámja, hivatásában őszinte kalauza, 's 
minden időbeni barátságának tolmácsa. Illy ritka, s való-
ban meglepő jelenet nem maradhat tetemes hatás nélkül, 
mind a' népre nézve, melly küljelét látván a' benső érze-
teknek, jogosan véli magát a' felől biztosítva, hogy gyer-
meke vallásért hőn buzgó kebelben nyugszik, melly iránt 
egyre növekedni érzi szükséges bizodalmát; mind a' taní-
tóra nézve, ki illy ünnepélyes bevallásával sz. hite' minden 
pontjainak, lelkismeretét éber állásba helyezi, 's iparkodan-
dik azok közül senkit el nem veszteni, kiknek vére egy-
kor kezéből fogna követeltetni; 's majdan hideg tetemeire 
nem nehezülend egyetlen, gyermekeiben az ő vétke miatt 
megcsalatott szülének is átka. Jaj a' botránkoztatónak ! — 
Valóban ! a' milly ritkák az illy tünemények, olly szüksége-
sek is. És ha találkoznék is, ki egy szintilly ünnepélyesen tett 
fogadást elég bután meg tudna vetni ; s annak daczára 
keblében az apostaták angyalok honosulnának meg : min- ~ 
den esetre több leend ollyan, kinek belsejében a jámbor-
ság' szelid szelleme megérlelendi a' várt gyümölcsöket. Ime! 
egy uj nefelejcse a' buzgó pásztori őrködésnek ; tűzzük azt 
teendőink koszorújába ; 's ha mind kinyilandnak a' még 
kelyhöket rejtő bimbók édes kellemeikben, reményijük, hogy 
azokat a' fölöttünk atyailag őrködő isteni gondviselés áldás-
szalaggá füzendi ; 's ha ennek isteni illatja, buzgalomtól 
verő érzékeink' velejéig hat, akkor elértük, mire töreked-
tünk 

És uj világ leend 
E' föld fölött, uj ég ; 
Hol most a' bünrobaj 
Játékát üzi még. Frecska. 

(Hálanyilatkozat.) Nemesviden, dec. 6 . Nem lehet, 
nem szabad a' dicső tetteket, kivált ha Isten' dicsőségét 
és embertársunk üdvét mozdítják e lő , titokban tartani : 
mert a' példák vonzók, utánzásra serkentők. E' szempont-
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ból indulva ki, el nem hallgathatom főtiszt. S z m o d i s Já-
nos veszprémi olvasó-kanonok urnák, több izbeli nemes 
adakozásait. Ugyanis a' tisztes aggastyán szülő-földje iránti 
hő szeretet-érzelmétől, é s anyaegyházunkhoz viseltető, lán-
goló buzgóságától lelkesittetve, miután mezővárosunk kegy-
úr nélkül szűkölködik, s a' hivek' szaporodása tágasabb 
templomot igényel : ehhez egy derék sekres tyét , 's fölébe 
oratoriumot építtetett, tulajdon költségén ; az egész tem-
plomot újonnan megsindelyeztette, kívül-belül kifejérittette, 
's kő-bástyával bekerittette. Mindezzel meg nem elégedett 
buzgósága, hanem egyházunk' beldiszétis emelni kívánván, 
annak, három színes, és egy fekete casulát, hasonló pluvi-
aléval, ezen fölül uj ciboriumot, füstölőt, drága albákat, 
'stb. is ajándékozott, a kelyheket gazdagon megaranyoz-
tatván. Ez előtt pedig néhány évvel, az ujon épült iskolára 
nevezetes összeget nyujta nagylelküleg; u g y , hogy összes 
adakozásai 5 0 0 0 v. frtokat meghaladnak. Illy nemes tetteért 
alulirt nyájával együtt hálát mond a' tisztes férfiúnak, és 
szíve' mélyéből kívánja, hogy a' mennybelinek áldása ár-
nyékozza őt, 's éltesse tovább ;s örömünkre, vigasztalá-
sunkra ! Mihálovics József, plébános. 

(jótékonyság.) A' Josephinum nevü pesti árvaház' szá-
mára, folyó 1847-d ik évi s e p t e m b e r havában történt ada-
kozások: Geibel Károly ur adott 5 frt ;Avakumovits György 
2; Zettvitz György 2; Saager Jakab 2 ; Forstinger Márton 
2 ; Dominigg József 2 ; Kraskovits Eduárd 2 ; Kerstinger 
István 2 ; Nagy Sándor 2 ; Hrabu Márton 2 ; Krumpholz 
Mihály 4 ; Schumarszky Dávid 2 ; Jerney János 2 ; Gyikó 
Sándor 1 0 ; Seiverth János 4 frt pengő pénzben. — Oc-
t o b e r ' havában tett adakozások: Oberhäuser György u r 3 
frt ; Strommer Ferencz 3; Kosztich Mihály 5 ; Buchmesser 
Lőrincz 3 , Hamza Máté 2; Békefy Miklós 2 ; Sik József 4; 
Kermann Antal 5; Konetschni Ferencz 2; Klenner Ferencz 
5; Lipp József 2 ; Vainer András 2 ; Tudnik András 2 ; 
Schnepp Fülöp 5 ; Sinkovits István 2; Gerhardt Ferencz 2; 
Róth András 2 ; Zitterbarth Antal 2 ; Grünzweil Norbert 2; 
Pártz Demeter János 2 ; t. Kendelényi Károly 5 ; Ekkert 
Ágoston 2 ; Kaunitz József 2 ; Eissenfels Ferencz; Bosco 
Saphir Lappe 2 ; t. Léphegyi Mihály 5 frt peng. pénzben. 
— N o v e m b e r ' havában tett adakozások : Kafka János 
ur 5 frt; Schvertsik Ferencz 2 ; Schmidt Bálint 5 ; Mari-
antsik Simon 1 0 ; Stürzenbaum József 5 ; Alszeghy Jó-
zsef 2 ; Valetits Antal 2; Kurtz József 10; Vass András 2; 
Kurtz Lipót 2 0 frt pengő pénzben. Hochhalt György ur 
az intézeti harangot Esztergomba fölszentelés végett ingyen 
vitette, valamint egy árva gyermeket is ingyen eltemet-
tetett. Melly adakozásokért a' biztosság' részéről köszönet 
nyilvánittatik. Aigner Ferencz s. k, pénztárnok által. 

H i r f ü z é r. 
A' schweizi polgárháborút—-a' megtámadók' részéről, 

jellemző, adatok közé tartozik az i s , mit az ágostai posta-

lapnak Luzernbői, nov. 29-dikén irnak, hogy : „bizonyo-
sul állítják, miszerint Süs plébános, az entlebuchi kerület-
ben, Ilasliban, a' szövetségi seregek által darabokra vag-
daltatott...." Ugy szinte a' több lapokba átment , s eddig 
még mindig ellentmondás nélkül hagyatott, következő bor-
zasztóság: „Zurgilgen ezredes' házában", (melly szint-
úgy, valamint Siegwart-, Elgger-, Dr. Liebenau- és más 
jobb érzelmüeké Luzernben , kiraboltatott,) ,,a' katonák dü-
hösen kívántak egy feszületet. A' félelembe ejtett szolgáló 
sokáig vonakodott a' kivánatot teljesitni, azonban vég-
re csakugyan engednie kellett az erőszaknak. Alig, hogy 
a' katonák a' sz. tárgyat hatalmukba ejtették, azonnal 
darabokra törék az t , földre veték és lábaikkal t iprák . . . ." 
Luzern elfoglalása után, több napokig harangszó nem hal-
latszott, 's a' templomokat katonaság tartá zár és őrizet 
alatt; tisztjeik a' freiburgi templomrablási példák utánozá-
sát legalább igy remélvén, hihetőleg, meggátolandónak. An-
nál nagyobb pusztításnak vala a magánbirtok k i téve; az 
ideiglenes kormány pedig, a' freiburginak nyomdokaiba lép-
vén, nov. 27-dikén mindjárt elhatározá, miszerint gondos-
kodni fog róla, hogy: ,,a' jezuiták és fiók-szerzetei, (?) há-
romszor 2 4 óra alatt Luzern kantont elhagyják; abból örök 
időkre számüzöttekül tekintetvén." 

London, nov. 2 6 . A' ,Globe', következő czim alatt: 
,Hivatalos elismerése a' romai kath. hierarchiának', ezeket 
irja: A' kormány köriratot bocsátottki, mellyben valameny-
nyi gyarmati hatóságoknak azon utasítás adatik, hogy a' 
kath. főpásztorokat szintolly czimmel illessék, minőre sa-
ját egyházukban viselt hivataluk által, föl vannak jogo-
sítva ; 's ennél fogva őket, az esetek' minőségéhez ké-
pest, ,kegyelmes', vagy pedig ,ő lordsága' nevezettel tisz-
teljék meg. 

A versaillesi esküttszék előtt , közelebbi nov. 20-di-
kán egy, a' st -cyri katonaiskola' két növendéke között tör-
tént párviadal' Ugye forgott fön. A vivók még egészen gyer-
mekekvoltak, 's a' viadalra okot adó alkalom, még csak gyer-
mekesnek sem mondható semmiség... 'S egyik a'másikat agyon-
szúrta! Az öregek' példája nem téveszti el hatását a' gyer-
mekekre i s . — S z i n t e ez őszön történt, hogy a' marienwer-
deri gymnasiumban, egy alsóbb iskolás gyermek, az osztá-
lyozás' fölolvasása után, valamennyi tanitók és iskolatársak 
e lőt t , lőtte magát agyon az iskolában, a' fölötti negédes 
bosszújában, hogy (mit azonban nem is érdemlett) fensőbb 
osztályba nem tétetett által ! Látszik ezekből, hogy az ön-
gyilkosság- és párviadalrai készséghez korán sem kívánta-
tik olly nagy vi tézség és lelki e r ő , mint némellyek hinni 
akarják ; hanem csak az esztelenség' bizonyos foka, daczos 
ellenszegüléssel összekötve. Talán a már gyermekjátékká 
vált őrültséget, f é r f i a k ezentúl szégyenleni fogják gya-

I korolni. 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. —- Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel . 



KATH. EGYHÁZI FOLYOIRAT. 

BUDAPESTEN, DEC. 19. 1847. S O . UJ FOLYAM' V. ÉVE. 
Megjelenik e' lap hetenkir.t egy-egy iven kétszer, csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté 's a' hetenkint egyszer 
megjelenni szokott .Egyházi literatiirai lap -ért együtt, postán 5 frt. 2 0 kr., helyben 4 frt. p. Előfizethetni a' cs. kir. postahivata-
loknál , ugy a' szerkesztőségnél is , Budán a' várban , sz. György' térén , gr. Teleki-házban , 's Pesten Hartleben és Altenbnrger 

könyvárusoknál, a' váczi utszában. 

TARTALOM. A' kath. papság'isteni eredetéről. I. II. Frecs-
ka Alajos. — Nézetek a' káptalanok, apátok és pré-
postok' országgyűlési szavazatjogáról. (Vége.) — Egy-
házi tudósítások. 

A' kath. papság' isteni eredetéről. 
I. 

Ott a' Tiber' partján áll egész magasztosságában 
egy ősrégi egyház, melly az idő' rettentő viharait, a' 
vadnépek' dühét, az önkeblét is megszaggatott, de azért 
föl nem darabolhatott botrányokat, az eretnekek'vad, 
fanaticus kitöréseit, valamint a' hitetlenségnek, elzuzással 
fenyegető megrohanásait is túlélte ; melly diadalmasan 
állott ki sok erős próbákat, 's a' félelmes forradalmak' 
közepén is megtartá valamennyi czimeit, mellyekkelaz 
apostoli időktől fogva föl volt diszesitve. IIa külső alak-
jában változott is ez' ősi épület, az csak életének jele; 
mert minden, a' mi e' földön él, a' körülmények szerint, 
mindabban változni szokott, a' mi n e m l é n y e g e s . 
Ezt magának tartá föl a' Mindenható; a' külsőséget 
pedig az időnek engedé által: hogy a' fölött, isteni böl-
cseségének, az emberi változékonyságban is csudásan 
működő gondviselése szerint, rendelkezzék. A' változé-
konyság tagadhatlan jele az életnek ; az absolut moz-
dulatlanság, a' halál' tulajdona lévén. De ezen egyház-
ban mindenkor élt egy történetbeli pietas, melly a' ke-
resztényi előidőket mintegy szüntelen a' jelenbe ipar-
kodék átölteni;'s azon hagyományi böicseség, melly azt, 
mit valódi ősisége által meg tudott őrizni, uj próbák s 
kísérletek veszélyeivel, csak igen vigyázva 's nem örö-
mest cserélé fol. — Emberi intézet, még soha sem élt 
1 8 századokig. 'S e' csuda, bármilly felötlő legyen is, 
különösen a' mozgékony Europa'kebelében van .—Jel -
lemvonása e' világrésznek az, miszerint a' békét, 's a' 
mindennapiságot bünhödésnek véli ; miszerint szüntelen 
uj vállalatokba kap, és mindazt, a' mihez eljuthat, uj 
alakba, mellyet ollykor, sőt többnyire, merő szeszély, 

MÁSODIK FÉLÉV. 

izlés vagy divat szab, szereti öltöztetni. 'S kérdezzük: 
milly rejtett erő tudta azon ősrégi épületet, annyi ro-
mok közt, a' valószínűség' calculusának daczára is fön-
tartani? Alig született meg a' kereszténység, és irga-
lomnélküli zsarnokok, mérges háborút izentek neki; 's 
az uj religiót Öngyermekei' vérében föröszték meg. 
Az eretnekek egyes sarkköveit ragadák meg a' foszlani 
nem tudó hit-épületnek. Legeiül Arius állott, ki a' vi-
lágot el akará hitetni, hogy az keresztény sokáig nem 
maradhat. Julián császári hatalma-, ravaszsága-, tudo-
mánya- 's philosophi bűntársainak segedelmével, döfé-
seket adott neki, mellyek mindennek, a' mi halandó, ha -
lálosak leendettek. Majd az éjszak önté ki vadnépeit 
Roma ellen; 's majdnem átalános véleménynyé vá l t , 
mikép ők tökéletesen elfojtandják azon hitvallást, melly-
ért annyi áldozat vérzett el. De nem lehetett, ,hogy 
annyi sziv, híjába onta vért, 's keservben annyi hü ke-
bel szakadjon a' mennyei jobb honért ' ; 's a' vélt enyé-
szetnek épen ellenkezője íratott föl a' világtörténet' 
könyvébe. Ok maguk szelídültek meg ; 's kiképeztettek 
az által, a' mit üldözőbe vettek: 's miután az minden 
intézkedéseik' lelke- s rugójává avattatott , megszüle-
tett az európai nagy család, és ennek monarchiája, 
mellyről a' nagy világnak mindeddig képzelete sem volt. 
A barbaries'bevándorlásai ugyan újra bevonták a' lát-
határt a' tudatlanság' barna fellegeivel ; de a' hit' szö-
vétneke annál jótékonyabban, és Ielket-nyerőleg világí-
tott a' durva takarón keresztül ; 's mivel a' tudomá-
nyok' sugárai csak az egyházban központosultak, nem 
szűnt meg férfiakat nemzeni, kik avas koruk fölébe emel-
ked tek .—A 16-dik század ismeretes bajnokai nemte-
len lelkesedéssel nyúltak annak oszlopaihoz ; de e' tisz-
teletlenségnek csak szomorú, véres következményei 
lettek ; magukra, az újítókra nézve legszomorubbak. Ok 
reformálni jöttek ; de nem tudták mit cselekesznek ; nem 
tudták, mikép ha emberek, hivatás nélkül, egy isteni 
intézetet akarnak javítani, a' pártos zsidó népként, csak 
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tulajdon hónukat dúlják föl. Az igazság, és ezt föntar-
tó, megőrző egyház,—daczára mindazon tünemények-, 
és istenkáromló szidalmaknak, mellyeket a ' reformatioi 
idők' fanaticus, és eszeveszettséget lehelő tényei- és 
könyveiben, a' hierarchia ellen olvashatni, 's mellyek 
fölött az emberi nemes természetnek pirulnia kell : ő — 
még most is él! Nem jött meg ,,a' nagyszerű halál, 
hol a' temetkezés fölött a' világ vérben áll"; 's erősen 
hiszszük, hogy nem is jövend meg. Ő valamint minden 
addigi ellenfeleit, ugy az azóta támadtakat is, látni fog-
ja, mint szállanak sirba.... 'S most hiszitek-e, hogy ezen 
épületet isteni kezek rakták? Igen; mert miként ez év-
ezredeken át nemszünt, nem szűnhetett meg élni ; mint 
nem vala képes azt az itt-ott fölmerült szörnyek' barbaris-
musa a' tarpeji szikláról ledobni: ugy nem fog ezután 
is fölvirradni a' nap, mellynek alkonyán ezen isteni mű-
nek talapját az enyészet' szelleme helyéből kimozdithat-
ná.... SemStambul, semWittenberg, sem Genf, sem Péter-
vára nem tudhatták, nem tudandják emberi kézzel annak 
élet-chirographját széttépni. Mert ámbátor fölment, és 
sokkalfölebb az egeknél, a' ki hozzánk, és üdvezitésünkre 
alászállt vala: (Ephes. 4 , 1 0 . ) müve azért mégis állani fog; 
mert: „rendelt némellyeket ugyan apostolokat, némely-
lyeket pedig prófétákat, némellyeket evangélistákat, né-
mellyeket pedig pásztorokat és tanítókat, a' keresztény 
híveknek e g y t e s t b e való összefoglalására,a'szolgá-
lat' munkájára, a' Krisztus' testének épülésére: mígnem 
mindnyájan eljutunk a' hitnek, 's az Isten' Fia' ismere-
tének egyességére ; hogy ne legyünk többé gyerme-
kek, és ezekhez képest ne habozzunk, és ide 's tova 
ne hányattassunk a' tudománynak akármelly szele ál-
tal, az emberek' ravaszsága, az álnok' elhitetésre lest 
vető csalárdság által ; hanem az igazságot követvén a' 
szeretetben,mindenestől fogva nevekedjünk abban, a' 
ki fő, tudnillik Krisztusben." (Ephes. 4 , 1 1 — 15 . ) 
Igen; Jézus tanítói 's p a p i hivatalt rendelt, azon szent fog-
lalatosságokat gyakorlandót, mellyek által az egyház' 
élete folytonosan föntartatik, 's az emberiség rendelte-
tésének biztos elérhetésére vezéreltetik. 'S e szolgála-
tok, mellyeket a' papok szent hivatásuk' körében tesz-
nek, bizonyítják, hogy küldetésük égből ered, 'S ez 
a z , mit jelen sorainkban szemügyre kívánunk venni. 
/Rég kiforrott ugyanis melleinkben azon meggyőző-
dés, hogy minden, élet 's boldogság után sóvárgó nép 
előtt, legszentebb ereklyének kell lenni a' kath. hitnek; 
. . . . mert tiszta erény az álladalom' talapja, tiszta 
erény pedig nincs kereszténység nélkül, kereszténység 

nincs, — sugalljon bármit az ellenfél' kebele, — nincs 
katholicismus nélkül, katholicismus nincs romai kath 
anyaszentegyház nélkül.' Egyház, nélkül nincs Krisz-
tus ; ezen egyház, romai kath. egyház, pedig nincs, és 
nem lehet papság nélkül. Hallottuk már emlegettet-
ni azon kútfőket, legalább mi ismerjük azokat, mely-
lyekből a' papság' eredete olly kristálytiszta cseppek-
ben csergedez ; de az ellenfél, midőn végelmerültében 
az irántunki gyűlölet'minden szalmaszálát megragadja, 
szabadulása' reményében embertársát is magával so-
dortatná: haugyan az velehasonló „pipe lábon" állna.'S 
ez hallgatni a' buzgót nem engedheti ; mert tulajdonítsa 
bár az ellenfél akármilly nemtőnek papságát; kivánjon 
bár ,mély feledést hamvára, 's néma hantot ' : a' kath. 
papság, isteni eredetét, melly maradandóságának is leg-
biztosabb záloga, rendületlenül fogja azért hinni; de 
azt bebizonyítani is tudni. 

n . 

A' legszentebb hivatal, mellyet ember visel-
het, a' papi hivatal. „Isten, és ember iránti szeretettel 
telve lenni, egész életét arra szentelni, hogy ezen sze-
retetet az emberek' sziveiben eláraszsza : ez annyi, 
mint máris égben lakni, noha még a' föld' porát ta-
podja". Szükségességét e' magasztos hivatalnak józa-
nul még senki sem tagadá. Év ezredek multak már, mi-
óta az Isten' teremtő szava elhangzott, 's nem isme-
rünk kort és helyet, melly a' papságnak, bármilly vég-
czélt 's hivatást adott is neki, ne érezte volna szük-
ségét. Igy vagyunk ezzel jelenleg is. Jelenkorunk azonban 
meg szokta azon nagy hibát, miszerint a' papi statust 
csak ugy tekinti, mint más egyéb polgári rendet ; azt 
a' világi társadalom' egyik czéljának, talán a' rendőr-
ség' erélyesb kezelhetésének előmozdítására, rendeltül 
tekintve. Pedig nem kellene feledni, mikép ezlegfolebb 
is csak egyik gyümölcse szent foglalatosságainak ; hogy 
a' politica 's földi viszonyok' illy- vagy másféle alakí-
tása nem lehet egyedüli, vagy csak tő-tárgya is szent 
hivatásának ; a' papnak papnak kellvén maradnia élte' 
minden perczében, még akkor is , midőn, mint a' tör-
vényhozó testület' alkotó része, a' világi dolgokba, a' 
status-tudomány' azon főelvénél fogva befoly, melly 
különösen megkívánja, hogy : ,,a' törvényhozó testü-
letben soha se hiányozzék olly elem, melly az er-
kölcsöt, és vallást védelmezze ; mivel a' polgári tör-
vény csak ugy lehet üdves hatású, ha igazság- és er-
kölcsön nyugszik, melly minden ország' támasza, melly 
nélkül ledőlt Roma, 's Babylon leomlott ; pedig a' tör-
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vényhozó testület' ezen kötelességét olly buzgón senki 
sem teljesítheti, mint a' clerus." (Bud. Hír.) Minden-
esetre tehát, mikoraz ugy nevezett philosophok, a' pa-
pokat egyedül a' moralisálók' szerepére akarják szorí-
tani, csak tudatlanságukat árulják el, mind a' religionak 
igazságaira, mind a' /old' lakóinak érdekeire nézve. 
Mit is ér a' morál, elválasztva az azt teljesíteni törek-
vő készségtől ? Pedig az e r ő , mellyel a' parancsokat 
teljesítjük, főleg a' h i t b ő l származik. De tovább azon 
tiszteletet sem lehet a' papság' isteni eredetének mér-
legeül venni, mellyben azt a' mai világ részesiti. E' 
sajnos tüneményt ugyanis nem szent hivatala, sem a' 
jeles, nagy érdemű papok okozzák; hanem majd a'vallás-
talanság, mellynek szapora fiai gonosz lélekkel fordulnak el 
minden jó- és szenttől; régen meg lévén az illyenek'ellené-
ben irva : „eritis odio propter nomen meum"; majd 
azon tiszte a' papnak, melly szerint feddésével, 's kö-
telességébeni pontos eljárásával, a' világ' pharisaeusi 
nemzedékét clidegeniti magától; majd a'Judásokként itt-
ott, — mint minden statusban — lelhető, lelkismeretlen 
egyházi férfiak, kiknek hibái, a' józan ész' sugallata el-
len, az egész testületnek föl szoktak rovatni . . . Semmi 
sem adhatja meg inkább a' papságnak az ő jogos, és 
szükséges befolyását, semmi sem szerezheti meg neki 
jobban az érdemlett dicsőséget ; semmi sem teszi a' 
religiot is szeretetre méltóbbá, mint ha az tulajdon vi-
lágában állíttatik elő, 's csak igy juthatunk tiszta, iste-
ni eredetének is ismeretére. (Folyt, köv.) Frecska Al. 

N é z e t e k 

a' káptalanok, apátok és prépostok' országgyűlési sza-
vazatjogáról. 

(Vége.) 
Haladni akar a' magyar clerus is, de a' haladás-

tól azt kivánja, hogy a' haladásnak 's átalakulásnak ter-
mészetes fogalmánál fogva, jobbra változás legyen ; 
hogy senkinek jogát meg ne szorítsa, hanem az igaz-
ság s törvények' körében tágitsa ; ne csonkítsa, hanem 
a' csonkitottakat is kiegészítse; azt igényli, hogy a ' ha -
ladás és átalakulás ne történjék erőszakkal, hanem a' 
törvények' ösvényén, és az egész alkotmányos rend-
szernek szellemével megegyezőleg. Az illy haladást 
mások' irányában sem ellenzi mindaddig, mig azon tér-
re nem fajul, hol az értelmet szenvedélyek, a' capa-
citatiot és vitatkozást erőszak, követelés, mellékes ér-
dekek, szóval: a' békés reformot forradalmi szellem és 
elvek váltják föl. Haladni kiván az egyházi rend is, de 
nem minden régit lerombolva, csak azért, mert régi, 

hanem a' százados viharokat kiállott alapokra kiván 
ujat épiteni : átalakulni óhajt , de nem a' kormánynyal 
daczolva, hanem fölkerve átalakulási vajúdásunknak 
elősegítésére ; mert a' clerus hitten-hiszi, hogy Ma-
gyarhon ez uton, és csak egyedül ezen emelkedhe-
tik föl Európának egyéb mivelt országai' sorába. — 
Azonban lehetetlen nem látnunk, miképen hazánkfiai-
nak egy része néhány év óta, az átalakulás és haladás 
örve alatt egészen ellenkező ösvényre tért. Kényökre 
vagdalják ők föl alkotmányunk' még most is termő 
aggfájának életgyökereit, midőn az átalakulás' müvét 
azon kezdik, hogy az oszággyülési termekből két alkot-
mányos statust kilökjenek. A' jelenkor' alkotmányos 
szüksége parancsolja tehát az egyháziaknak ugy , 
mint a' kir. városoknak, hogy, ha valaha, most ra-
gaszkodjanak főleg régi joguk' gyakorlatahoz. Ezzel 
nem csak Önmagának tartozik e 'két status, hanem tar-
tozik a' hazának, tartozik az alkotmánynak, mellynek 
négy alapkövei közül ha kettő kimozdittatik, a' másik 
kettő nem leend elégséges az alkotmány' épületének 
rendithetlen föntartására. 

Megismerem én azt, hogy a' reform sehol és soha 
meg nem történhetik némi kellemetlenségek nélkül ; tu-
dom, hogy az átalakulásnak sok visszaéléseket, mint 
a' joggyakorlat' fattyu-kinövéseit kell korlátoznia, vagy 
végkép kiirtania, a' mit természetesen az illetők' följaj— 
dúlása szokott követni. De a' kir. városok 's egyhá-
ziak' szavazatjoga csak illy fattyu-kinövés-e alkotmá-
nyunk' fáján, és igy az átalakulás' fejszéje alá tarto-
zik-e ? Szükségessé teszi-e a' reform, hogy ezen két 
országos status, századokon keresztül birt jogaitól meg-
fosztassák ? Nem állhat-e fön tovább is a' két status 
másképen, hanem csak a' más keltőnek sirhalmán?.... 
Milly okoknál fogva, milly igazsággal akarja tehát az 
alsótábla megfosztani két statustársát azon jogoktól, 
mellyeket e' tábla azoknak soha sem adott? Visszaél-
tek-e befolyásukkal a' lovagrend' romlására; fölségsér-
tés, hazaárulás' vétségébe estek-e.... Ezt a' két status' 
ellenei sem állítják. 

Rotteck azt mondja, hogy egy egész nép- vagy 
status-osztályt csak ugy lehet a' törvényhozási jogból 
kizárni, ha annak tagjai átalán, vagy nagyobb részben 
ollyanok, kikről tökéletesen bebizonyosodott, hogy kép-
telenek a' köztanácskozásokban részt venni, vagy nyo-
mos okoknál fogva kételkedni lehet azoknak jólelküsé-
géről. ' ) De én bátran folhivom az egyházi rendnek 
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legelszántabb elleneit, álljanak elő, és bizonyítsanak be 
a' magyar clerus testülete, tehát egész testülete ellen, 
mert egyesek' bűnténye statusi jogoknak soha sem 
praejudicál, olly bűntényt, mellyel a'politicai halál' Íté-
letét kiérdemlette. ,Testes petimus et tabulas'.... Ha 
pedig a' Rotteck által kijelelt hiányokat be nem tudják 
bizonyítani, gondolják meg , hogy a' hol bűntény nincs, 
ott büntetésnek sem lehet helye. Ez olly rendithetle-
nül sz. axióma, melly nem csak Verbőczynk' hármas-
könyvében, vagy a' vajúdás alatt levő codex crimina-
lisban, hanem széles e' világ' ítélete szerint áll; és csak 
ott nincs helye, hol az igazság' istenasszonyának sze-
mei azért leleolezvék, hogy láthassa azokat, kiknek 
személyes tekintete- vagy érdekeihez képest, a' mér-
leget majd le, majd fölbillenteni lehessen... Vagy talán 
az bűne , hogy többnyire a' kormányhoz szit, s a' 
mellett szokott szavazni? A' mai kor' beteg eszméi 
közé tartozik, hogy a' ki a' kormány' embere, az a' 
nemzetnek kisebb-nagyobb mértékben ellensége; ki a' 
kormány' nézeteit pártolja, az meggyőződését azonnal 
eladta.... Azonban jegyezzük meg, hogy a 'magyar cle-
rus, sem mindenkor, sem szükségképen nem szavazott, 
és szavazni nem fog a' kormány' nézetei mellett. Mert 
noha kormány tani elv az, hogy a' király sohasem akar, 
nem akarhat rosszat; de mégis lehetnek a' kormány-
nak követelései, mellyek az alkotmányos törvénybe, 
vagy szokásba és előjogokba ütköznek. Már hogy ez 
esetben is szükségképen a' kormány' indítványait pár-
tolja, ehhez meg kellene tagadni hazáját , nemzetét, 
vaknak lennie önérdekei, 's hűtlenné válnia elődei pél-
dái iránt; kik tántorithatlan hűséggel ragaszkodtak ugyan 
a' királyhoz, de szilárdul őrködtek az alkotmány 's tör-
vények' szentsége mellett is ; és valamint rettenthetlen 
bátorsággal léptek föl az önkény' megtörésére, jött le-
gyen bár az fölülről vagy alulról : ugy országgyűlési -
befolyásukkal mindenkor oda czéloztak, hogy a' közjó, 
és csak a közjó, emeltessék. Nem feledhetik azt ma 
sem a' magyar egyházi rendnek az országos zöldasz-
talnál ülő tagjai, hogy szép ugyan és dicső, egy or-
szággyűlési követnek állása a' törvényhozás' terén, de 
más részben gonoszabb és megvetésre méltóbb em-
ber sincs, mint az, kit ott melléknézetek és magánér-
dekek vezetnek ; ki lelkismerete, meggyőződése' elle-
nére mondja ki az igent vagy nemet olly tárgy fölött 
is, mellytől ezerek-, sót talán az egész nemzetnek di-
csősége, üdve s jólléte függ ; ki eszközül adja el ma-
gát az igazságos ügynek elnyomására, vagy elég gyáva 

kezd lenni, hogy csupán dicsvágyból, a' népszerűség 
's éljenzés' hajhászatából, a' legszentebb ügyet is, kifa-
kadások és aljas satyrák' halmaza közt, oda dobja a' 
hallgató tömeg'lábai alá, mint a' szabados garázdálko-
dás és bosszantó gunyolás' tárgyát ! 

Vagy talán azért kell szükségképen a' kormány 
mellett szavazniok a' clerus' tagjainak, mivel a' király 
iránt, ki az egyházi méltóságokat osztogatja, lekötelez-
vék? Le van igenis az egyházi rend a' fejedelem iránt 
kötelezve ; de ezen lekötelezettség nem foglalja magá-
ban a' haza, nemzet és alkotmány iránti hüségtelen-
séget; ezen lekötelezettség nem terjed tovább, mint 
a' király' személye iránti jobbágyi hódolatra, és a tör-
vények' utján hozott intézmények és rendeletek iránti 
tiszteletre és engedelmességre. Ha a' királyi adomány-
zás szükségképen föltételezi a 'nemzet iránti hűtlenség 
bűnét, ugy Magyarhon' kiváltságos rendei mind beszeny-
nyezvék e' bűnnel; mert ha az egyházi rend csak azért 
lön hűtlen hazájához, csak azért lekötelezettje a' kor-
mánynak, mivel a' király' kezéből vette az egyházi 
méltóságot : akkor a' nemesi rend, melly hasonló le-
kötelezettje a' fejedelemnek 's a' tőle függő kormány-
nak, a' hűtlenség' bűnében is részes ; mert mutasson 
elő bárki érvényes donatiot, armalist, substitution melly 
nem a' királyi kegyelemből vetle volna eredetét... Ha 
nem merjük egyiket mondani, csak földeritett példák 
után állítsuk a' másikat; mivel a ' , jus connatum bonae 
existimationis'-ra mindenki egyformán, 's jogosan tart 
igényeket 

A'clerus, mondják ellenei, repracsentálva van a ' m e -
gyei követek' személyében, kiknek választásába 's utasítá-
sába befoly ; különben is az alsótáblai praelatusok maguk-
ban nem képeznek statust, hanem csak a'felsőházi praela-

sokkal egygyévéve....*) A' rendező diceta" organicus 

*) Ugy van; ,az alsó-táblai praelatusok m a g u k b a n 
nem képeznek statust, hanem csak a' felsőházi prae-
latusokkal egygyévéve'; de a' magyar alkotmány 's 
törvények' értelmében, a' felsőházi praelatusok sem 
képezik m a g u k , az alsóháziak nélkül, az egész egy-
házi statust: s épen azért,mivel azt csak e g y ü t t -
v é v e képezik, (mint a' Werbőczy által 1.11. 3 — 9 . 
cz. leirt világi n e m e s s é g e t is együttvéve képezik a' 
mágnások és köznemesek,) szükséges mindkét táblá-
nál ülő tagjainak, az őket illető szavazati jogot sér-
tetlenül meghagyni: különben az e g é s z egyházi status 
épen ugy nem leendvén teljesen képviselve, mint nem 
lenne a világi nemesség igy képviselve, ha csupán a' fő-
rendek, s nem egyszersmind az alsóbbak is, bírnának 
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törvénye szerint, hazánkban slatnsok'rendszere van meg-
alapítva, minélfogva a' törvény által elkülönzött négy sta-
tus közül mindenik jogosítva van magáért, maga ne-
mében és saját firmája alatt, a' diaetán megjelenni 's 
szavazni, nem pedig egy m á s i k status általképvisel-
tetve. Vagy ha a' követi kar képviseli a' clerust, mint 
statust, mint lehet az, kérdé a' mult országgyűlésen a' 
veszprémi káptalan' jeles követe, hogy például egy 
buzgó evangelicus legyen kath. érdeknek 's a' ma-
gyar clerus' törvényes jogainak védője? Ha a 'várme-
gyék' tisztelt küldöttei egyszersmind a' kath. egyház' 
követei, miért nem mozdítják elő annak igazságos pana-
szait ? Miért nem védik annak veszélyben forgó jogait ? 
Miért támadnak ellenség' módjára principálisaik ellen? Mi-
ért törekednek küldőiket, megbízóikat, jószágaiktól, itteni 
szavazatuktól megfosztani ? A'küldöttek hűtlenség' bűne 
nélkül a'küldők ellen illy est nem követhetnek el. Avagy 
azért képviselik az egyházi rendet a' megyék' köve-
tei, mert ezek' megválasztásába befolynak? Ezen in-
dok olly sokat foglal magában, hogy önterhe alatt ösz-
sze kell roskadnia. E' szerint egy másik statust, a' fő-
rendeket, kik e' befolyást ugyanazon mértékben gya-
korolják, hasonlóképen ki kellene a' törvényhozás' tere-
méből zárnunk ; ezek mégis megjelentek mindeddig, 
mejelennek most is : mivel törvényeink' értelmében, a' 
királytól meghívó levelek által szóllittatnak fol arra, 
valamint folszóliltatnak a káptalanok és egyéb kir. ado-
mányzott praelatusok. De hazánk' történet-lapjai sem 
mutatnak föl arra példát, hogy az egyházi rend me-
gyei követek által képviseltette volna magát; mig arra 
igen, hogy megyék képviselve voltak egyháziak' sze-
mélyében. Igy Borsodnak nem csak kanonok, hanem 
plébános is volt követe: igy vala, 1 4 0 7 - b e n Jakab 
budai kanonok Pilisnek, Nagyvölgyi Lőrincz prépost 

szavazatjoggal. Ilogy jelenleg az egyházi status két felé 
van az országgyűlési tanácskozások' helyén szakítva, 
ez ugyanazon változás' következtében történt, melly 
a' kezdetben egy, és együtt is tanácskozott n e m e s -
s é g e t elkűlönözte; az alsóbbnak, mint számra 
igen megszaporodottnak egyedül képviseleti jogot en-
gedve, mig a főbbek egyéni szavazatjogukat is megtar-
ták.'S mindezt daczára amaz alapelvnek: „ünmes Domi-
ni Praelati, et Ecclesiarum Rectores, ac Barones, et 
caeteri Magnates atque Nobiles et Proceres ltegni 
huius Hungáriáé, ratione n o b i 1 i ta t i s, et bonorum 
temporalium, una, eademque libertatis, exemptionis, et 
immunitatis praerogativa gaudent ; nec habet Domi-
norum aliquis maius, nec nobilis quispiam m i n u s 
d e l i b e r t a t e . " (P, I, t. 2 . ) Szerk, 

Bodrognak, 1 6 4 3 - b a n Gorup Ferencz nagyprépost 
Veszprém vármegyének követe. — Igaz, hogy az al-
sóházi clerus a' felsőháziakon kivül nem képez önma-
gában egy egész statust; de ezt a' lovagrend a' cle-
rus'ellenében indokul nem használhatja ; mert ha együtt 
tanácskozott hajdan a' praelatusok alsóbb-felsőbb rend-
je : épen igy vegyítve volt az alsó rendű nemesség a' 
zászlós-urak 's országnagyok' osztályaival. Valamint pe-
dig a' történeti fejlemény' nyomain, az alsóbb rendű 
nemességet a' főuraktól elkülönzötte a' törvény: ugy 
ugyanazon törvény saját helyet mutatott ki a' felső, 

és saját helyet az alsó rendű praelatusoknak 
Nemzetek' példája tanúskodik arról, hogy hol ki-

zárattak az egyháziak a' törvényhozási befolyásból, ott 
a' törvényes intézményekbeni ingatagság, zsarnokság, 
a' mindent fölfaló demagógia keletkezett, 's a' demo-
ralisatio' terjedése nőttön-nőtt. Az illy szerencsétlenül 
sikerült kisérletnek példáját látjuk Spanyolhonban. E' 
nemzet is lerombolt, földúlt és megsemmisített mindent, 
mi hajdan az országot virágzóvá, a' nemzetet dicsővé, 
gazdaggá és hatalmassá tette ; kitiltotta a' törvényho-
zás' tereméből a' clerust, szétrombolni törekedett min-
dent , mi a' religio 's egyház' köréhez tartozott ; 's 
végre a' romtorlaszok fölött látta, miképen a' czélzott 
honfölvirágzás, közjóllét 's egyenlőség helyett népzsar-
nokság, lázongás, élet- s vagyonbátortalanság, és a' 
fékeiről leszabadult szelleme a' korlátlanságnak, ére-
tett el. Újra kísérleteket tőn tehát a' rend 's kiengesz-
telő béke' helyreállítására, 's az 1 8 4 5 - d i k i választá-
soknál 2 5 tanácsnok között egy érseknek's négy püs-
pöknek juttatott helyet a' grandok' házában. És Fran-
cziaországhan, hol az elcsábult nép majd a' bálványo-
zás' utálatosságain keresztül barangolt, kitűnt végre, 
hogy a' vallásszolgák nemcsak a' templomokban tesz-
nek üdves szolgálatot, hanem a' törvényhozás' érde-
kében is jótékonyan működnek. Azért egy szónok az 
1 8 4 3 - d i k i pairkamarai ülésben följajdult az áradat-
ként terjedő vallástalanság és az ebből származó rom-
lottság ellen; melly bajon,véleménye szerint, egyebek 
között csak ugy segíthetni, ha a' parlamentben hely és 
szavazatjog engedtetik a' püspököknek. Lamartine pe-
dig, a' franczia ellenzék' egyik kitűnő szónoka, az egy-
háziak' kizáratása által njilt nagy űrt még most is be -
töltetlennek látván a' törvényhozás' körében, illy nyi-
latkozatra fakadt : „Tisztelendő férfiak ! kölcsönözzétek 
nekünk a' mi tökéletlen törvényeink kiegészítésére 's 
pótlására azon két erői, mellyet egyedül általatok bir-



398 

hatunk, s melly nélkül a' társadalom meg nem áll : 
a' nagyobbaknak emberi szeretetét, 's az alattvalók-
nak sorsokkali megnyugvását."2) 'S ime, mig itt nálunk 
dicsőségének tartja Szemere,5) hogy ő vala első, ki 
a' képviselők' törvényhozó tereméből kiutasitá a' d e -
rűst, mondván : hogy a' pap csak egy törvényhozó 
házban van helyén, t. i. az angol alsóházban, hol egy 
káplán az ülést imádsággal nyitván meg, azután eltá-
vozik : Lamart-ne visszaohajtja azt. Csak Rottecket idé-
zem még korunk' szabadelviiségének előharczosát, ki 
a' clerus' politicai befolyásáról szólván, annak jogai kö-
zé számlálja : „Antheil an der Landstandschaft oder 
Volksrepräsentation mittelst eigener Repräsentation in 
den Kammern, oder Seelsorgern als solchen, gewähr-
ten besondern Theilnahme an den activen und passi-
ven Wahlrechten."4) Mert , igy szól tovább a' világ-
hírű tudós, mert a' statusférfiak' közvélekedése az , 
hogy a' törvényhozás' körében mindég szükséges ' olly 
egyéneknek vagy testületnek jelenléte, mellyre a' val-
lás és morál' védelme saját hivatásképen bízva legyen; 
mivel minden törvénynek, hogy üdves legyen, igazsá-
gosnak is kell lenni, illven pedig csak ugy lehet, ha a' 
kinyilatkoztatott isteni hiten alapult morál' elveivel meg-
egyezik. Mi egyezik meg pedig azzal, azt leginkább az 
egyháziak bírálhatják meg legbiztosabban.5) 

De mit folyamodom én külföldi tekintélyek' tá-
rnokaihoz, hogy az alsóházi clerus' szavazatjogát vé-
delmezzem ? hiszen a' mult országgyűlésen, midőn az 
előlegesen orvoslandó sérelmek közé kivánta azt az esz-
tergomi káptalan' követe soroltatni, e' szellemben pár-
toltatott az az országos választmány által; melly elis-
mervén a' sérelmes panasz' igazságos voltát, kimon-
dotta : hogy valamint a' kir. városok 's kerületek' sza-
vazatai már e' diaetán elintéztettek : ugy illő és szük-
séges a' káptalanok 's többi apátok' helyzetét is a' 
törvénynyel öszhangzásba hozni. Az országos választ-
mánynak e' véleménye később 1 9 megyének párto-
lására talált a' kerületi tanácskozmányban. 'S midőn a' 
kivánatok' sorába törekedtek azt némellyek utasítani, 
2 2 megyének szavazata sürgette e' tárgynak előleges 
elintézését. Illy stadiumba jutott az ügy a' felső-tábla 
elébe, hol a' fönséges nádor kijelentette, hogy itt az 
alsóházi clerus' szavazatjogának törvényszerűségéről 
szó sem lehet, mert erről a' törvény világos; a' szó-

2) Wiener Zeit. No. 2 2 0 2 . 1 8 4 3 . — s) Követjei. be-
széd. 2 5 . I. — Staatslex. IX. B. S. 2 9 4 . — 5) 
II. B. S. 691 . 

nokok tehát csak azon kérdésre szorítkozzanak: ha a 
választmány, vagy a' rendek' többségének véleményét 
pártolják-e, vagyis előlegesen tárgyalandó jogsérelem-
nek, avagy csupán indítványnak tekintik-e. 'S a' tá r -
nok ő excellentiája' indítványára, mint jogsérelem nyert 
az többséget. Azonban visszakerülvén a' rendek' t áb-
lájához, a' veszprémi, n.-váradi, váczi, esztergomi, po-
sonyi 's nyitrai káptalanok' követeinek lelkes előadá-
sára is, az általuk fölhozott tárnokok, a' hatalmas ,ma-
radjon'-on, mint lerohanó víz a' kőszirten, szétporlottak. 

Azon indokok, mellyek a' követi karnak majd 
felét, 's az egész törvényhozó testnek hasonfelét, a' 
felső-táblát arra határozták, hogy az alsóházi praela-
tusok' megakadályozott szavazata miatti panaszát elő-
legesen tárgyalandó jogsérelemnek tekintsék, még most 
sem szűntek meg. A' törvény most is teljesítést vár ; 
's a' törvényhozás'föladata most sem szűnt meg az 
lenni, hogy a' jogsérelmeket orvosolja, 's ezen fölada-
tánál fogva fölügyeljen, miszerint egyesek, annyival in-
kább a' törvényhozás' kiegészítő részeinek jogai, sérü-
lést ne szenvedjenek. 'S ha egyeseknek és családok-
nak kivánatai ?'s panaszai kellő méltánvlatban része-
sülnek országgyűléseinken, nem joggal követelhető-e, 
hogy egy egész statusnak törvényes panasza méltó fi-
gyelemre találjon, 's mielőbb megszüntetve legyen?... 
Avagy milly országos botrány következnék abból, ha, 
midőn a' lovagrend megtagadja két statustársának sza-
vazatjogát, ezek ismét, a' viszonyosság' elvénél fogva, 
az 1 6 3 5 . 1 8 . t .-cz. paizsa alatt, nem fogják elismer-
ni a' nemesi rend' törvényhozási jogát, 's visszaveten-
dik nélkülök rólok alkotott törvényeit ? Talán nevetitek 
o' logicát, mint ollyat, mellyet az élet is kinevet ? Nem-
csak az enyém az. A' mult országgyűlésen nyiltan ki 
volt mondva ; Rotteck pedig felőle igy itél : Wer mein 
Recht nicht anerkennt, der ist in keinem Rechtsver-
hältnisse zu mir, sondern bloss in einem factischen. 
Mir ist dem Alles das gegen ihn erlaubt, was er ge-
gen mich thun zu dürfen glaubt."6) 

Ezek igy lévén, kérditek: mit fog tenni most a' 
kath. clerus? talán végképen visszavonul? talán kifá-
radt a' zaklatások' sulyja alatt ann k béketűrése, és 
lankadtabbá csüggedett annak erélyessége, hogy sem 
föl merne tovább is a' küzdtérre lépni? Vagy talán az 
egyházi szelídség 's szerénység rábirandja azt, hogy 
ellenei' lábai alá vesse birt jogait ? Távol legyen ! A 
magyar egyházi rend ezt nem teendi soha ; ezt tennie 

a ) Staatslex. XI. B. S. 1 7 4 . 
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nem s z a b a d ; nem s z a b a d tennie mint honpolgárnak, 

nem s z a b a d tennie mint országos n e m e s n e k , és nem 

s z a b a d tennie mint vallásszolgának ; m e r t ezen quali-

tásoknak mindenike s a j á t s ze rű v i szonyokba állitja az 

egyháziaka t a ' hazával, a ' nemzet i a lko tmánynyal és 

az egyházza l ; ezen viszonyokból pedig v isszautas i tha t -

lan kötelezet tségek hárulnak reájok, mel lyeknek annál 

ki tar tóbb ál lhatatossággal ta r toznak megfelelni, mi-

nél v i lágosabban látják, hogy honunk, a lkotmányunk 

' s egyházunk fölött vész te l jes felhők borongnak . Meg-

áll t ehá t az egyházi r e n d jelen he lyze t ében ingado-

zás nélkül addig is , mig sorsa k e d v e z ő b b - és jog-

s z e r ű b b r e fo rdu land ; 's fönérintet t köte lezet tségének 

igyekszik megfelelni u g y , mint szorongatot t állása en -

gedi. A z o n b a n itt az o r s zággyű lé s , mint a ' kózsulyok' 

megszün te t é sének üdves eszköze : férfias jogérzet te l fog 

azon s ta tus tá rsához , a ' követi karhoz fordulni, nem hogy 

kegyelmet keressen , h a n e m tö rvényszab t a jogot köve-

t e l j e n , 's mél tányos panaszának orvosla tá t a ' rendek ' 

igazságszere te téné l 's mél tányosságáná l sürgesse . É s 

ha ott visszalöketnék, mit n e m reményi , a ' n y ú j t o t t t e s t -

vér i kéz, n e m hallgattatnék meg a ' fönálló világos t ö r -

vények ' n e v é b e n emelt szó : akkor l e g m é l y e b b hódo-

lattal fog a ' királyi t rón ' zsámolyához fo lyamodni , az 

1 7 1 5 : 7 7 . utasí tása ' n y o m á n : „ g r a v a t u s ad Regiam 

Maies ta tem r e c u r r a t , ab inde aequ i ta tem s u a e causae 

p r a e s t o l a t u r u s et o b t e n t u r u s . " É s a' m a g y a r egyházi 

r end biztosan hiszi , hogy igazságos k é r é s é t meghall-

ga tand ja a ' legjobb fejedelem, 's mél tányos követelése 

pár t fogolásra találand. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magjaihon. 
(Gyászhír.) Poson, dec. 1 6 . „Mélt. és főtiszt, szalai bá-

ró B a r k ó c z y László, székesfejérvári megyés-püspök f. 
hó' 13-dikán reggeli % 11-kor, a' haldoklók' szentségének 
fölvétele után, szélhűdés' következtében meghalálozott. A' 
derék főpapban szintolly nagy hazafit, mint nemeslelkü em-
berbarátot vesztett a' nemzet. Békében nyugodjanak ham-
vai." (Bud. Hir.) 

(Megyei közlés.) Eger, dec. 11 . Tehát csakugyan meg-
történt! Megtörtént, mitől rettegénk ; megtörtént, mire több 
mint egy egész évi aggasztó sejtelem sem vala képes elő-
készíteni bennünket. Az é v , melly sirba szólitá Ausztria' 
bajnokát; melly félszázados nádorunknak nem kedvezett; 
az év, melly megfosztá Sionunkat főőrétől, — véget vetea' 
jeles e m b e r b a r á t , s (talán nem tévedek, ha mondom) ko-
ra' legnagyobb k ö l t ő j e éleiének is. Hogy P y r k e r J.-Lász-' 

ló patriarcha egri érsek «'birodalom'fővárosában, hova ma-
gát orvosoltatni ment, e' hó' 2-dikán földi pályáját bevé-
gezte, 's lelkét teremtőjének visszaadá, éltének, nov. 2-di-
kán betöltött 75-dik évében ,— tudva van már e' honban, 
és annak határain kivül. Így tehát megyénk árván maradt; 
árván, a' szó' teljes értelmében, a' boldogultnak 2 0 évi 
kegyes kormánya után. Dec. 4-dikén, délben jutott e' szo-
morú hir városunkba; 's e' nap az átalános megilletődés' 
napja volt. Ah! hogy végső napjaiban mellette nem virraszt-
hattunk, dicsőülő arczát nem láthattuk, künyeinket kopor-
sójára nem hullathattuk ! Ah ! hogy csontjai nem nyugod-
hatnak azon egyház' boltozatai alatt, mellynek léteit ő adott. 
De szelleme Liliommezejére vágyódék ; ott kivánt eltemet-
tetni, hol tagja lön a' szerzetnek, mellyet sz. Bernárd' szel-
leme hoza létre ; hol, az isteni gondviselés' különös végzé-
sei szerint,mint ifjú befogadva lön; hol fölmerültek képze-
tében K á r o l y ' harczai, a' h a b s b u r g i h ő s ' győzedel-
mei, 's a' sz. h a j d a n n a k magasztos képei; ott, sz. Bernárd' 
oltáránál kívánta a' fötámadásra ébresztő trombita' riadal-
mát bevárni ; ott kivánta bevárni a' korányt, 

„ dem nimmer des Abends 
Grau n, nicht Dunkel der Nacht mehr folgt, und 

hüllt vor den Augen 
Unsers verkliireten Leib's die Wohnung des ewi-

gen Glück s auf, 
Welch' uns Er, der Eins ist mit ihm, und dem 

Heiligen-Geist, dort 
Liebend bereitet." *) 

Ott és bárhol, nyugodjanak csontjai békében; és lelkének 
fényeskedjék az elenyészhetlen világosság ! Elfelejthetlen 
elhunytunk' végrendeletéről ez úttal csak annyit, hogy az 
visszatükrözi nagy lelkét. — A'káptalani helyettes' megvá-
lasztása ma ment véghez; és a' sors az épen távollevő pan-
kotai főesperes, eddigi érseki-helyettes, főtiszt. L é v a y Sán-
dor kanonok úrra esett. — Exequialis napul a' főkáptalan 
jövő évi február' 29-dikét tüzé ki. -— 

(Egyházi élet.) Szikszó, Karácsonhó'6-kán. Mult hó' 2 3 -
dikán, a'szikszói egyházi kerület, (Kassai megye) Forró mvá-
rosában tartá a'szokott őszi gyűlést. A' kerület' rendes elnöke, 
köztiszteletben álló alesperes, t. cz. B i l l y Ferencz ur, többek 
közt rövid, de nyomos szavakkal előadta : milly kiáltó szük-
séggé vált, hogy az Urnák választott nemzetsége, a' királyi 
papság, mellyet az apostolok' fejedelme ,szent nép'-nek ne-
vez, melly hivatva vagyon annak hatalmasságát hirdetni, ki 
őt a' setétségből a' világosságra hivá, (I. Pét. 2 , 9.) e' hí-
vatásának szent körében, olly állásra törekedjék eljutni, 
mellyben, mint. a nyájnak valódi előképe, mindazon kíván-
ságoktól tartóztassa magát, mellyek a' lélek ellen harczol-
nak ; mert Isten' akaratja az, hogy jó-cselekedetekkel fog-
lalkozván, elnémulásra kényszeritsük a' balgatag emberek' 
tudatlanságát, 's a' véteknek meghalván, az erkölcsi tökély-
nek szenteljük éltünket. (I. Pét. 2, 15 . 2 4 . ) Örömest hin-
nék ellenkezőt, de meghazudtol a' tapasztalás; még azok 
közül is, kik gyertyatartó fölébe tétettek, hogy világítsanak, 
gyakran nem csekély tehetségű egyének is, csupán az ohaj-

*) ,Perlen der heiligen Vorzeit.' Elisa. II. 
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lőtt alkalom' hiánya miatt, több évek' során á t , a' bűnbá-
nat szentsége által az Istenneli szükséges kiengesztelést 
elhanyagolják; és hányszor történik, hogy gyors , véletlen 
halállal lepetnek meg! Mivel irva vagyon, hogy: „három 
esztendeje immár, mióta gyümölcsöt keresek e' fügefán, 
és nem találok ; tehát kivágom : minek is foglalja el a' föl-
det." (Luk. 1 3 , 7 . ) Hivatásunk az, hogy világosságunk ak-
kép világítson az emberek előtt, hogy látván jó-cselekede-
teinket, dicsőítsék az atyát , a' ki mennyekben van. Hisz' 
az Ur maga mondja: „azért választottalak és rendeltelek 
titeket, hogy gyümölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök meg-
maradjon." (.Ián. 15 , 1 6 . ) Végre az apostol' e' szavaival: 
„kérlek azért titeket, hogy ugy járjatok, a' mint illik azon 
rendeltetéshez, a' mellyre hivattattatok", szólitá föl tiszttár 
sait, hogy czélszerü intézkedés által, e' nagy bajnak, jöven-
dőre, legalább e' kerületben, elejét venni törekedjenek. — 
Ezek' nyomán a' föntisztelt elnök' indítványára, egyhangú-
lag elfogadtatott, és határozattá lön: hogy a'szikszói kerü-
let minden lelkipásztora, ezentúl nagy-bőjt' második heté-
ben, az évenkint tartandó kerületi gyűlésre megjelenvén , 
czélszerü szónoklat által lelkében bűnbánatra hangoltatva, 
's a' poenitentiatartás' szentségében vétkeitől szabadulva, 
mint Istennek szolgája, példásan részt vegyen az ő malaszt-
ja által a' megszentelésben, mellynek vége az örök élet ; 's 
igy elmében és lélekben megujulva, 's uj emberré öltözve, 
ki Isten szerint teremtetett, igazságban és valóságos szent-
ségben, (Ephes. 4 , 2 3 . ) közösen és nyilván, az Ur aszta-
lához járuljanak; mert kétségtelen igazság, hogy, sz. Ger-
gely' bizonysága szerint, nekünk kell előbb megszenteltet-
nünk, hogy általunk mások megszenteltessenek. —• E cse-
kély és igénytelen magocska az Ur' szőllőjében, alig méltó 
talán figyelemre, *) mégis gazdag és örvendetes gyümölcsöt 
hozand, ha az Ur' malasztja által jó földbe fog esni. 

D. M., kerületi jegyző. 
-— Eger, dec. 1. Azon szellemi kapcsolatnál fogva, melly 

a világ-egyház'tagjait egymáshoz fűzi; azon szeretetnél fog-
va, (szentek egyességének nevezhetném a' földön,) mellyel 
a' Krisztus egyház' hivei innen és tul a' tengereken, egymás 
iránt viseltetnek : egyiknek öröme a' másiké is ; egyiknek 
bánata a' másiké is. Földobog örömtől a' ker. katholicus' ke-
bele, midőn Jézus' keresztjének diadaláról, egyháza' viru-
lása- és híveinek testi é s szellemi üdvéről, innen vagy 
amonnan hall. Vérzik ellenben szive, midőn a' kor Juliá-
nainak istentelen törekvései felől annyi részről tudósittatik; 
midőn a' híveket sz. hitökért elnyomatni 's üldöztetni lát-
ja ; midőn az isteni jegyest annyi oldalról megtámadtatni 
tapasztalja. És e' viszonynál fogva, nagy legyen vagy ki-
csiny, mi bárhol, a' világ' bármcily részében, a' Krisztus-

*•) Sőt mi lehetne méltóbb rá , mint épen a' lelki megujulás' 
eszközlése azokban, kik által a' népet vallásos újjászüle-
tésre biratni kívánjuk ? Szerk. 

szellem, az egyházi élet és tudományosság' ébresztésére 
tétetik, megvetendő, katholicus előtt, sohasem lehet! Nem 
megvetendő tehát, bármi csekély is, mi az egyházban, a 
papnevelő-intézetek körül történik ; mint mellyeket a' tri-
enti sz. zsinat olly nagy fontosságuaknak nyilvánított, 's 
mellyek által leginkább kezdette meg az egyház' reforma-
tióját, a' lelkipásztorok olly dicső, és csak kevesektől utol-
ért példánya, a' milanói sz. érsek, Károly, a borromeiek' 
fényes nemzetségéből. 'S e' tekinteteknél fogva legyen meg-
említve, mit az egri papnevelő-intézet elöljárói tőnek, mi-
d ő n , — áthatva azon meggyőződéstől, hogy azon sokoldalú 
igények s követelések közt, mellyekkel korunk egy pap 
elébe lép, nagy figyelemre méltó az egyházi irodalom' meze-
jéni képzettség is, •—- részint a növendékeknek az egyházi 
tudományokbani nagyobb tökéletesbitésére, részint hogy 
tanulmányaik- "s egyéb fogla'atosságaiktól fönmaradt ide -
jekben is hasznosokkal foglalkozzanak : a' theologiai tudo-
mányok mivelésébeni szorgalmuk' élcsztésére, a' nt. me-
gyei hivatal helybenhagytával, mint már más években i s , 
néhány kérdéseket tűztek ki; azok' legjobb megfejtőit némi 
dijjal jutalmazandók : mi fölött az elöljárók hozandnak el-
végre ítéletet. A jövő évi april' utolsójáig megfejtendő kér-
dések pedig a' következendők: I. ,Mi a'homilia ; hányféle: 
mikép készítendő ; és mi használata' ? Megfejtendő latinul ; 
jutalom 1. arany. II.,Midőn az írás ördöngösökró'l (de dae-
moniacis) szól, valóban ördögöktől megszállottakat, vagy 
természetes betegségben sinylődőket ért-e' ? Megf. magya-
rul ; jut. 1. arany. III. ,Bír-e Krisztus' egyháza csalhatlan-
ság' ajándékával,'s ha bir, milly tárgyakban'? Megf. latinul; 
jut. 1. arany. IV. ,A ker. kath. erkölcstan jelesebb-e a 
philosophiainál'? Megf. magy.; jut. 1. arany. V.,Mellyek a' 
protestantismus terjedésének okai' ? Megf. lat. vagy magy.; 
jut. 1. arany. VI. Fordíttassanak le Lohner Tóbiás'illy czimü 
munkájából: ,lnstructissima bibliotheca manual is conciona-
toria,' ,Misericordia erga vivos' és ,Ilumilitas' czimü sza-
kaszok ; amaz a' 111. ez a' 11. kötetből. Jut. 1. arany. — 
Ugyanezen intézet növendékeinek, még egy más tekintet-
beni képzésökre is nyílt ez évbert alkalom, intézeti igaz-
gató, jelenleg a' hongyülés' terheiben osztozó, főtiszt. 
M a r i á s s y Gábor kanonok ur' kegyességéből; ki cz isko-
lai évben a' német nyelvben már jártas növendékek szá-
mára franezia nyelvmestert tart. A' német nyelvre külön-
ben mind oktattatnak; mellynek, mint viszonyaink közt min-
den mivelt névre igényt tartó egyén-, de kivált kath. papra 
nézve, olly igen szükségesnek tanulására, éneklő-kanonok, 
főtiszt, R o s k o v á n y i Ágoston ur, már tiz év óta, évenkint 
1 2 arany kiosztásával serkenti az ifjúságot. Fölemlítendő 
még itt egy úttal, minthogy nyelvtanításról van szó, főtiszt. 
11 e z z e g h András kanonok és lyceumi aligazgató urnák 
nagylelkűsége is, mellynélfogva a' lyceumi ifjúság' számára, 
hetenkint 3 órát adat szinte a' franezia és német nyelv-
tanból. — 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. —- Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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A ' k a t h . p a p s á g ' i s t e n i e r e d e t é r ő l . 
III. 

Az. első szolgálat, melly a' papi hivataf isteni ere-
detének megismerésére vezet : a' t a n i t á s . Az ember 
lélekből is áll, s azért ő halhatatlan. Teste' porhüvelyé-
nek levetkeztével csak végczéljához ért közelebb ; 's 
hogy ezt el is érhesse, már fóldi páliyáján, mint a' jö-
vőrei készület' helyén, szükséges Istenről, 's az irántai 
viszonyokról határozott ismeretekkel birnia ; az Isten, 
ön és embertársa iránti kötelességekben jártasnak len-
Die; természete' romlottságát, ennek gyógyszereit,. ' s 
ezek' helyes használatát ismerni-, 's a' jövő élet' mi-
nőségéről bizonyosnak lennie.. Ah ! pedig milly korlá-
tolt az emberi értelem ; milly kicsapongok az indu-
latok ; milly sokfélék az akadályok, mellyekkel az igaz-
ság, és erény' birtokába jutni kívánónak küzdenie kell!. 
Iliában, az ember magánosan, vagy hozzá hasonló társ-
Sal4 állatok közt élve, lelkének felsőbb tehetségeit nem 
használhatja, értelme' kifejlésének felsőbb fokára nem 
juthat; 's mondjuk-e„ hogy magóra hagyottan, még csak 
a' physicai egyenes;járásra sem tud szokni? Kalauz, 
és hittanitó nélkül a' világ egy pillanatig sem létezhe-
tett : de nem is létezett. Az ó-frigy' hajnalában, midőn 
az egész emberiség csak két személyben rejlett, maga 
az Isten volt, ki e' szolgálatot tevé ; később pedig, a' 
szaporodás' korában, közvetlenül hü fiait, szólitá föl ,. 
hogy :. elhagyva az őket is romlással fenyegető társa-
ságot, ,menjenek ki hónukból, rokonaik' köréből, 

s jönnének azon földre, mellyet mutata nekik,, és hir-
dessék az ő szavát, és a,' nép' bünei t j 0 tanitáa' népet, 
parancsolatokat adva,. 's támasztva magának, minden 
időben ,hü papot, a' ki szivének, szándéka, s lelkének 
akaratja szerint cselekednék. ' (I. Kir. 2 , 3 5 . ) Már ek-

MÁS0D1K FÉLÉV. 

kor mondá az Ur , profétája által: „Kiálts szüntelenül, 
mint trombita emeld föl szavadat, és hirdesd népem' 
vétkeit, és Jákob' házának gonoszságait." (is. 5 8 , 1 . ) 
Már ekkor parancsolá,. hogy menjenek el, 's hirdessék 
,»igazságát nemzetségről-nemzetségre a' születendő nép-
nek, hogy az Ur ezeket cselekedte." (Zsolt. 2 1 , 3 2 . ) 
De csak akkor tündöklött teljes fényében, 's magasztos 
foganataiban a' tanitás, midőn az ó-frigy' ládái örökre 
becsukattak; midőn az ur Jézus általi üdvezités' kor-
szaka beállott, 's a' világ' világossága egy szűz anya' 
méhéből kibontakozván, a' babona ' s tévelyek' sürü 
ködét, éltető sugáraival szétoszlatta. „ 0 benne vala az 
élet, 's az élet vala az emberek' világossága.... Melly 
minden, e' világba jövendő embert megvilágosít." (Ján. 
1, 4 . 9 . ) A' népek által annyi évezredek óta várt Is-
ten-embernek minden igyekezete, minden foglalatossága, 
embertársai' tanításában, 's boldogitásában központosult; 
,,a' végre születvén a' világra, hogy bizonyságot te-
gyen az igazságról." (Ján. 1 8 , 3 7 . ) A'mint hogy ezt 
igyekezett is minden alkalommal teljesíteni; apostolai-
nak is meghagyvány hogy : .elmenvén t a n í t s a n a k 
minden népeket': „tanítván őket, hogy megtartsák mind-
azokat, valamiket", ugy mond, „parancsoltam nektek." 
(Mát..28, 2O.Mark. 1 6 , 1 5 . Ján. 2 0 , 2 1 . ) „Mit nektek 
sötétben mondok, beszéljétek el világosban : és mit fül-
be hallotok, hirdessétek a' tetőkről." Nagy, mert isteni 
volt e' hivatás; pusztán emberi erő leroskadt volna a' 
teher alatt : de a' Szentlélek alászállott, 's az eddig 
félelmes szivek nem csüggedeztek, az életét féltő nem 
remegett már ; mivel az Üdvezitő igy szólt : „én vele-
tek vagyok mindennap, a' világ' végezeteig Azok 
pedig elmenvén, tanitának mindenütt ; az Ur velők 
együtt munkálkodván, és az oktatást megerősítvén az 
azt követő csudatételek által. " (Mark. 1 6 , 2 0 . ) És 
még ma is, megemlékezvén az Isten' egyháza, isteni 
szerzőjének meghagyásáról, hasonló hatalommal küldi 
szét hü szolgáit, hogy : ,hirdessék az evangéliumot, liogv 
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a' hamis istenektől az élő Istenhez térjenek, a' ki teremté 
az eget, földet, a ' tengert és mindent, a' mi benne van.' 
Nincs világrész, hova az isteni ige, buzgó tanitók által 
be ne hatott volna. Amerika' rengeteg őserdeiben, 's 
Afrika' homoktengerén az igének apostolai járnak, kik 
az egyháztól küldetve, az áldozat és szeretet' szellemé-
ben vándorolják be a' sivatagokat, vadonokat, az isza-
pos posványokat, fölkarolják a' szenvedőt, fölvilágoso-
dást nyújtanak a' baromi jellemű pogány lakosságnak, 
's mint megannyi Orpheusok, megindítják a' barbarok' 
sziklasziveit. A' növekedő ifjú nemzedék' elméjébe a' 
religio, és szelid tudományok' csiráit plántalva, s az idők' 
mentében nagyra növesztve, a' mivelődés, és polgáro-
sodás' életfáját hozzák létre, melly valamint eredeté-
ben, emberi erőt haladólag nagyszerű, ugy bámulatos, 
eredményei- 's áldásos gyümölcseiben. És nézd az is-
teni gondviselésnek e' csudálatos munkálkodását ! Ez 
az é 1 ő iskola, ez az egész emberiség' iskolája, szaka-
datlanul fönáll a' mai napig; mellynek alapköve már 
1 8 század előtt tétetett le. Nem kételkedhetünk, hogy 
illy inü csak isteni lehet; melly a' tanitás' tisztaságá-
nak, épségének föntartására, terjesztésére onnan fölül-
ről vette származását. Egyedül igy maradhat is csak 
meg az emberek közt az isteni kijelentésnek eredeti tisz-
tasága. Törüld el a' tanitói hivatalt, tedd a 'csupa irást, 
minden fölhatalmazott törvényes magyarázó nélkül, 
Krisztus' religiojának forrásává : 's a' mitől tartasz, be-
teljesedve látod. Ott a' morale corpus, a' több tagok-
ból álló tanitó-intézet' egyetértése, már maga nagy te-
kintélyt 's hitelességet szerez az igazságnak; mit az 
Írásról nem mondhatunk. E ' mellett a' tanitó-intézet, 
melly minden időben, élő tagokból áll, minden ember-
re alkalmazható; mit az Írásról ismét nem mondhatni.*) 
De, mit felednünk nem szabad, ezen tanitó-intézet' ve-
zérének Krisztus önmagát, és a' Szentlelket ígérte; 's azt 
olly állandónak, olly tántorithatlannak jövendölte, hogy 
azon semmi ellenséges hatalom erőt nem fog vehetni. 

*) Átalában igaz : „Die Bibel ist nicht für die Ungläubi-
gen, sondern für das Volk Gottes geschrieben wor-
den ; sie taugt also nicht für das Apostolat, welches 
die Bibelgesellschaften unter den Heiden mit ihr trei-
ben." (,Neueste Nachrichten aus den kath. Missio-
nen.' 1 8 4 7 . Nr. 1 4 . ) A' szent-irás csak a már hi-
vők , és ezen irást s z e n t n e k tekintők'épülésére van 
szánva, 's csak az illyenekre nézve birhat tekintély-
lyel : de a' hitetlen abban Istennek igéjét sem keres-
ni, sem föllelni nem fogja, csak azért, mivel ő még 
nem hisz. Szerk. 

Miből azt kell következtetni, hogy Isten e' tanitó-inté-
zet iránt különös gondviseléssel van, 's ügyel arra, hogy 
tanításában ne tévedjen... 'Svaiéban, ha megengedjük és 
hiszszük az Isten' átalános gondviselését, melly által a' 
Teremtő mindent, a' tőle eleve meghatározott czélra 
intéz, miért ne vennők be különös gondviselését is 
az erkölcsi világra nézve? Vagy honnan van, hogy az 
egy igaz Isten' ismerete soha sem szűnt meg e' föl-
dön, és Krisztus' eljöveteleig épen azok által tartatott 
fön, kik miveltségben, mind a' régi egyptombeliek-, mind 
a' későbbi görögöknél, jóval alantabb álltak? Vagy 
honnan van, hogy az uj frigy' bölcsőjében az egy igaz 
Istent és a' föltámadt Üdvezitőt olly buzgón hirdető, 
tekintélytelen halászok' szava, annyi hivet teremtő ha-
tálylyal birt? ,Flumina magna vides parvis de fontibus 
orta.' Honnan van, hogy mindaz, mit évszázadok előtt az 
apostolok hirdettek, szeplőtelenül áll fön ma is; és hogy 
ma is ugyanazon hit él a' katholicismus' kebelében? 
Eleinte ugyan vérpatakok folytak; mert ,,a' sötétség 
a' világosságot meg nem fogta"; (Ján. 1 , 5 . ) de a 'nap 
végre is elüzé a' ködöt, 's az Isten' szava örök hata-
lommal élt tovább. Foganat nélkül forrott föl későb-
ben is néhány rövidlátók' vad haragja ; ők elerőtlened-
ve hulltak el ; mert a' mü, mellyet megdönteni akar-
tak, isteni volt. Országok enyésztek el, vagy legalább 
más alakba öltözének ; nemzedékek fölött repült el ha-
talmas szárnycsattogással az enyészet' angyala ; hatal-
mas országok' trónjairól minden disz leperget t ;—'s a' 
tanitói hivatal fölött, mellyet a' világ' hatalmas Meg-
váltója a' nép' gyengébbjeibe ültetett, nem szólalt meg 
a' siró halálharang. Idők jöttek, idők mentek, és változá-
sokat szültek a' földön : de csak azért, hogy velők ezek 
is elmúljanak, mint minden, a' mi emberi ; 's az Isten 
adta vallás, mellynek talapja a' tanitás, nem múlik el. 
Nem, ez „nem fél az idők' mohától,.... a' halandóság' 
köde föl nem érhet fényes egére;" mivel „az Isten' 
igazsága örökké fönmaradand," (Zsolt. 1 1 6 , 2 . ) „és 
meg nem változik." (isai. 4 5 , 2 3 . ) De épen ezért, is-
teni a' papi hivatal is, mellyre ez isteni mü ruházta-
tot t ; mert „a' pap a' seregek' Urának követe." (Mai. 
2 , 7.) Nem puszta áldozó, 's épen nem „sacrificulus" 
a' kath. pap ; hanem apostolok' utódja; kinek nem csak 
az mondatott : „hoc facite in meam commemoratio-
nem ;" hanem az is : „euntes praedicate."—„Kérdelek 
titeket," ezek arlcsi sz. Caesarius' szavai, „mit tarta-
tok nagyobbnak ? Isten' igéjét-e, vagy Krisztus' testét? 
IIa igazat akartok mondani, bizonynyal azt kell felel-
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netek, hogy az Isten' igéje Krisztus' testénél nem cse-
kélyebb." Némelly vakok' azon állítására, melly sze-
rint Jézus mindenkit ugyanazon tanitói hatalommal ru-
házott föl, nem látjuk érdemesnek a' felelést. Tudjuk, 
mikép még azok is, kik hitelvök szerint önpapjaikká 
rendeltettek, kénytelenek tanítókat elfogadni, s azokkal, 
önmeggyőződésök ellen, elég következetlenül élni. 

IV. 
A' papi hivatal' második szolgálata : a' szertartások' 

végzése, mellyekkel a' nyilvános isteni kültisztelet, és 
szentségek' kiszolgáltatása van összekötve. A' külső is-
teni-tisztelet' forrása az ember' szivében keresendő. 
Nem volt idő és nép, külső isteni-tisztelet nélkül. Az ó-szö-
vetségben, maga az Isten szólitá föl Mózsest és Áront, 's 
az egész népet, nevének illő tiszteletére : „Vedd szám-
ba Kaat' maradékit... Gerson,... és Merari' fiait, 'stb., har-
mincz évestől fogva 5 0 évesig valamennyit, kik alkal-
masak a' szolgálatra, hogy szolgálatot tegyenek a' szö-
vetség'sátorában !" (iV. Mózs. 4 . ) „Imádják" is „őtet a' 
föld' minden gazdag nagyjai; térdre esnek előtte mind-
azok, a kik porban feküsznek, és nyomorultul élnek. Az 
én lelkem is neki élend, 's az én nemzetségem neki fog 
szolgálni." (Zsolt. 2 1 , 3 0 — 3 1 . ) „Nekem hajol meg 
minden térd, és esküszik minden nyelv": (isa. 4 5 , 2 4 . ) 
mondá az Ur; 's „ha te is ugy szolgálsz nekem, mint 
szolgált Dávid atyád, együgyü, tökéletes, és igaz szív-
vel .... megerősítem királyi székedet... Ha pedig eltávo-
zandotok tőlem,.... és más istenek után mentek, azokat 
tisztelitek.... kiirtom Izraelt a' földről." (ill. Kir. 9, 4 
— 7 . ) 'S valóban, ha az isteni-tisztelet' fönségét te-
kintjük, tapasztalni fogjuk, hogy annak gyakorlása leg-
jobb alkalmat nyújt a' religioi igazságok' megismerhe-
tésére. Midőn ugyanis a' keresztény hivek az isteni-tisz-
teisten megjelennek, nem csak szent hitünk' ágazatai, 
hanem erkölcsi törvényeink is, inditó-okaikkal és se-
gédszereikkel együtt, részint szóval, részint a' szertar-
tások, mint megannyi jelek által, előterjesztetnek, 's ma-
gyaráztatnak ; s igy nom csak a' tudatlanok, hanem a 
miveltebbek is, a' religio által kiszabott életmódra ve-
zettetnek. De tovább, ki előtt ismeretlen, hogy az egy-
házi szertartások' gyakorlása legalkalmasabb eszköz a' 
religio, 's erény' előmozdítására? (Szilassy.) Zárd be 
a' templomokat, szüntesd meg a' nyilvános istcni-lisz-
téletet, 's rövid idő múlva az emberek' erkölcsei el 
fognak vadulni, az erény meg fog vettetni, a' bün so-
kasodni, az egyesek, és a' köztársaság' bátorsága ve-
szélyeztetni. A' szív' érzelmei, ha a' kültettek által nem | 

tápláltatnak, megszűnnek, s idő előtt kihalnak ; s kép-
zelhetni-e ennél nagyobb veszteséget? Kevés emberis-
meretet, a' sziv' útjainak kikutatásában kevés jártasságot 
és buzgóságot árul el a z , ki a' figyelem' föntartására, 
és ajtatos érzemények' ébresztésésére szolgáló külső 
eszközöket elhanyagolja. (Frayssinous.) ,,A' religioban 
balgatagul szigorkodók nem ismerik a' szertartásoknak 
a' népre gyakorlott nagy hatását... Nyomjatok el min-
den érzéki jelképeket, s a ' maradvány nem sokára egy 
érzéktuli badar beszédre — Galimathias — szorítkozik, 
melly annyi torzalakot öltend, a' hány a' fő lesz." 
(Diderot.) S valóban,ki volt nagyobb ápolója a' szertartá-
soknak, 's ujaknak bölcsebb szerzője, mint Üdvezitőnk? 
Mutasson valaki Jézus' életében esetet, mellyben ő az ün-
nepélyek' ajtatos megülésénél használt küljeleket gya-
lázta volna? A' nép' szokásaihoz alkalmaztatá ő m a -
gát ; alávetette magát azoknak, 's évenkint Jerusalem-
be ment föl a' húsvéti ünnepre. 'S ha ollykor a 'phar i -
saeusokat az irgalom- és hit-hiánynyal vegyült képmu-
tatásaikért megrótta, hozzátevé tüstént : „Ezeket (az 
irgalmat és hitet) kelle teljesitni, azokat (a' szertartásokat) 
pedig el nem mulasztani." (Mát. 2 3 , 2 3 . ) Jézus meg-
dicsérte az asszonyt, ki lábait könyeivel áztatta, 's ha -
jával torié. Ő maga is kiterjesztette kezeit a' bélpoklos 
fölött, és mondá : ,akarom, tisztulj meg'. Nyál-, és föld-
ből készített sárral kente be a' vak' szemeit ; ujját a ' 
a' néma'fülébe dugá, 's ugy gyógyitá meg őket; pe-
dig ki nem hiszi, hogy mindenható ereje e' szertartást 
nélkülözheté? Nem a' külső jelek ellen nyilatkozott te -
hát az üdvezitő, ki apostola által parancsolta, hogy ne-
vének mindenki térdet hajtson, hanem a' mód ellen, 
mellyel azokat a' világ' akkori álnok gyermekei teljesí-
tették ; megmutatására annak, hogy a' külsőnek a' bel-
sővel összhangzani kell. Az egyház sem tekinti e' kül-
jeleket ugy, mint a' religio'czélját, hanem csak küfezerül 
veszi annak előmozdítására. Legközelebb a' protestan-
tismus' paradoxiája jöhetett csak azon ötletre, mintha a' 
világ' minden zugában elnyúló tekintélyes kath. egyház, 
bivei' majmolására, 's csak üdvességökkeli vásott, ke-
gyetlen tréfa' üzésére, találta volna föl szemfényvesztő 
játékát. Nem, a' kath. egyháznak nem csak dogmái nin-
csenek, mellyeket nem a' kereszténység' isteni szerző-
jétől, vagy azok'legelső hirdetőitől kapott volna, hanem 
fegyelmi, szertartási intézetei sem, mellyek' alapjául nem 
a'hit, remény és szeretet, tehát valódi vallásosság szol-
gálna. Valamint az ó-frigy'szertartásai a ' jövendő Mes-
siást mutaták, 's mintegy rá verődtek vissza azok' sur 
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garai: ugy ábrázolják, ugy festik a 'kath. egyház'szer-
tartásai a' megjött, és isteni Atyja' jobbján uralkodó 
Jézust; mi elegendő azon vakmerő guny' visszatorlására, 
hogy Krisztus, a' külformák' halmaza által, feledésbe 
szorittatik. Vagy épen milliárd megjelenései miatt fog 
Istenéről az ember megfeledkezni ? ... Mi épen azt állít-
juk, bármit mondjanak sok mások, hogy az anyaszent-
egyház, mint különféle egyénekből alkotott testület, 
szertartások, küljelek' köteléke nélkül fön nem állhat; 
mert „semmi", mondja sz. Ágoston, „akár igaz, akár 
hamis religioban, meg nem egyezhetnek az emberek a' 
nélkül, hogy valamelly küljelek, vagyis látható szentsé-
gek' kapcsai által össze ne köttessenek." (S. August, 
c. Faust.) Az isteni-tiszteletnek hiánya vallástalanságot 
szül, azaz:olly lelki kórt, mellyben a' ki sinlődik, két-
kedik az Istenről, kétkedik önmagáról, kétkedik az igaz-
ságról, a'jóról és rosszról, szóval mindenről. ' ) Tanú rá a' 
történet és, fájdalom ! a' mindennapi tapasztalás. Ellen-
ben az isteni-tisztelet az , melly az embert legbizto-
sabban vezérli az erényhez, é s — I s t e n é h e z . „Midőn 
a' vándor", szól Clausen, „végzett zarándoksága után, 
fáradtan, de az ajtatosság'jámbor örömétől ittasodtan, 
a' templom' lépcsőire ü l , 's buzgó háláját Istenének 
bemutatja, ki zordon útját egyengeté, 's lépteit atyai-
lag vezérlé ; midőn az anya, a' mélyen csendes, üres 
egyház' falai közt, az oltár' zsámolyára sülyed, szopó 
kisdedét választott védszentének fölajánlandó; midőn a' 
lenyugvó nap' estbibora a' góth ablakok' setét szín-
pompájában játszadozván, végső sugárfényét a' ben 
levő buzgókra löveli, kik e' csendes perczeket végzett 
munkájok utáni ajtatoskodásra szánták ; midőn az ol-
tár' gyertyái délesti istentisztelet alatt, a' barna bolto-
zatok alatt merengnek homályos sugáraikkal ; midőn az 
éjfél' óráját, 's a' pirosló látkör megett hasadozó haj-
nalt, tompa harangszava hirdeti a' tüzfényben uszó 
kolostornak, 's az azt lakó szerzeteseket, Istennek éjjel-
nappali imádására, 's a ' t ávo l -és közelben szenvedőkéiti 
ömlengésekre hivja ki kisded czelláikból : akkor szemlél-
hető valóban,—és a' kath. egyháznak jutott azon érdem, 
ezen magas igazságot még szemlélhelőbbé tenni,—hogy 
ez életnek az Isten' folytonos imádásának kell lennie; 
hogy a' természet és művészet az ember' keblében 
egy örök és átalános nyelvvel birnak, a' legfőbb érze-
tek' fölébresztésére 's nyilvánítására; és mi kénytele-

') ,Mi üdvösb : hinni vagy nem hinni? Ford. Santhó 
Károly.' 2 8 4 . 1. 

nek vagyunk azon egyházat, melly ezen nyelvet egész 
terjedelmében magáévá tenni képes, valóban boldog-
nak ítélni."—„Kaczagj pbilosoph,térdhajtásunk éstaglej-
téseink fölött, ha ezek neked tréfára nyújtanak alkal-
mat", kiált föl de la Mennais; „de mondd meg, ha ki-
kaczagtad magadat, mi lett volna az emberi nemből, 
ha a' kereszt előtt térdre nem esendett?" 'S „micso-
dák fáink és virágaink", kérdjük Fesslerrel, „mi az 
egész világ más, ha nem Isten' képe? 'S kinek jutna 
eszébe, ezen dolgok' valamellyikét csak azért lerontani, 
hogy az Istennek lélek- és igazságbani imádását elő-
mozdítsa?" a ) 

A' küljelek közt legmagasztosabb helyet foglal-
nak a' szentségek. — Az ur Jézus első föltételül, hogy 
valaki országának tagja 's az örök élet birtokosa le-
hessen, az újjászületést, a' megigazulást, a' valódi meg-
térést, Isten' parancsainak pontos megtartását, az er-
kölcsiségbeni előmenetelt, a' valódi kegyes, jámbor éle-
tet tette. Mindezt ő méltán kivánta meg, és kívánnia kellett 
az embertől, ki erkölcsi szabad természetére nézve 
csak azon mértékben boldogulhat, mellyben erkölcsi-
leg jó lenni törekszik. Ez az erkölcsi világnak változ-
hatlan rende. Jézus az erkölcsi jámbor életre nem csak 
utat nyitott, hanem azt, mi természetünk' gyarlóságá-
ra nézve, felsőbb rendeltetésünk' elérhetését akadá-
lyozta, mi az emberi érdemet befolyásával gyengítette, 
's ezen és a' teljes boldogság közti arányt fölbontha-
tá, eltávolította, 's az ember' tökéletlen érdemét véget-
len becsű érdemeivel és befolyása által tökéletesítette, 
megszentelte. Kivánta azonban, hogy az ember az ő 
istenemberi érdemét, önipara és munkálkodása által 
magára is alkalmaztassa. Ezen alkalmaztatás ugyan bel-
sőképen, minden küljelek nélkül is megtörténhetnék a' 
csupa szellemi lényeknél; de az ember testi lény is 
egyszersmind; szellemi természete az érzéki által té -
tetik munkásságba: az érzéki behatások ébresztik föl 

2) Tudjuk, milly benyomást tön Klopstock-, cs Lavater-
re, az egyszerű : „Dicsértessék a Jézus Krisztus" 
köszöntés is. Az utóbbinak ezek szavai : 

Wer freut sich nicht jeder Ehre, 
Von der Du Ziel und Seele bist? 
Wem regt beim Gruss sich nicht die Zähre : 
„Gelobet seist Du Jesu Christ!" 
0 ! Heuchler, welche Christi Namen 
Sonst nennt, und nicht sein frohes „Amen ' 
Antwortet ; — nicht mit Brudersblicken, 
Nicht sagt mit innigem Entzücken: 
,,In Ewigkeit, in Ewigkeit, 
Sei Jesus Christus gebenedeit'' ! 
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a' szellemi tehetségeket; szóval: az érzéki természet, 
kulcsa a' szelleminek ; csak amaz által férhetni ehhez. 
Küljelek voltak tehát szükségesek arra is, hogy az Is-
ten' lelke szellemi természetünkre, tudtunkkal, munká-
lódjék; hogy Jézus' érdemei ránk alkalmaztassanak: 
hogy azokhoz képest mi is munkálkodhassunk, érde-
melhessünk. Ez a' Jézus által rendelt szentségek' ere-
dete ; mellyek, mint küljelek által, az emberben az Isten' 
lelke munkálja ^z üdvre szükséges föltételeket, 's Jézus' 
érdemei ráalkalmaztatnak ; egyszersmind benne a' bel-
ső vallásosságot, a' valódi erkölcsiséget munkálják, 
megtartják, nevelik. (Guzmics.) E'szentségek megany-
nyi csatornák, mellyek által a' Jézus' kínszenvedéseiből 
folyó erő, 's részünkre az üdvezitő által megszerzett 
kegyelem, elkülönöztetik, 's mindeniknek egyenkint osz-
tatik: hogy ennek segítsége által a' lélek' épsége hely-
reállittassék-, vagy megerősíttessék. A'szentségek an-
nál nagyobb befolyással bírnak a' ker. ájtatosság' eme-
lésére, minél képesebbek arra, hogy elmélkedés által 
a' kevélységet megalázzák, 's hogy az ember, ki ma-
gát az alvilág' szolgaságának gyalázatosan általadta, 
most azok' szükségét elismerje, hogy e' fölé emel-
kedhessék. Már csupán az e' gondolatban rejlő igazság' 
meggondolása is elégséges lehetett vala, azon hamis 
spiritualismust tévedésének öntudatára vezérleni, melly 
valamint a' középkor nagyobb részén, ugy a' refor-
matio' idejében is, magát foganatossá, hatható erejűvé 
igyekezett tenni. Nem czélunk a' szentségekrőli hitá-
gazati vitatkozásba mélyebben bocsátkozni, melly csak 
odáig terjed, hogy ezen isteni kűlszerek' isteni eredetét, 
szent foganatát, elvitázhatlan szükségét már eleve meg-
engedve, ezeknek kizárólagos kiszolgáltatásából a ' pap -
ság' isteni eredetét megmutassuk. Ugyanazon, tehát is-
teni, teljes hatalommal ruházta föl Jézus apostolait, melly 
neki az Atyától adatott; mondván: „tanítsatok minden 
nemzeteket, megkeresztelvén azokat Ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre Vegyétek a ' Szentlelket; 
a ' kiknek megbocsátjátok bűneiket," 'stb. — „Azok-
nak adatott minden hatalom"', mondja aranyszájú sz. 
János, „mellyet a ' legjobb, legnagyobb Isten, sem az 
angyalok-, sem a főangyaloknak nem akart adni; nem 
ismondá azoknak, hogy a 'mit meg fogtok kötözni, 'stb." 
Kábaság is Volna állítani, mikép mindenik pappá szü-
letik, és teremtetik, mond maga Luther is; mert épen 
ekkor szűnik meg a' pap' hivatási köre és kölcsönös-
sége, melly egy személyben nem öszpontosulhat; 's e' 

hivatal már csak azért is megszűnnék lenni, mert ter» 
jedelme, hatásköre, kötelessége 's igy törvényei sin-
csenek. Atyának flu, papnak nyáj a' correlatuma. Az-
ért rendelte a' trienti zsinat : „Si quis dixerit : Christia-
nos omnes in verbo, et administrandis omnibus sacra-
mentis habere poíestatem: anathema sit." (Sess. 7 . 
Can. 1 0 . ) Má r az ó-szövetségben kiválasztotta Isten azo-
kat, kik oltáránál szolgálandnak : „valljon nem választám-e 
ki őtet Izrael' minden nemzetségei közül a' papi hi\ atalra, 
hogy oltáromon papi áldozatot mutasson be, 'sfüstölményt 
gyújtson ?" (l. Kir. 2 , 2 8 . ) „En pedig támasztok ma-
gamnak hiv papot," ugy mond az Ur (U. o. 3 5 . ) 
„Te és fiaid járjatok el a papi hivatalban'; mindent, 
a' mi az oltárt illeti . . . . a' papok vigyenek végbe. Ha 
más oda közelitend, halállal bünte t tessék . . . . Hogy ne 
járuljanak többé Izrael' fiai a' sátorhoz, halál' bünteté-
sét okozván maguknak; hanem csak Levi' fiai szolgál-
janak nekem a' sátorban, és hordozzák a' nép' vétkeit. 
Ez leszen ö r ö k r e n d e l é s ü l nemzetségeitekben." (iV. 
Mózs. 1 8 , 7. 2 2 — 2 3 . ) Ezért az Isten'parancsola-
tihoz hü papok : „Ellentállának a' királynak, mondván ; 
Nem a' te tiszted Osias! jó illatot gyújtani az Urnák, 
hanem a' papoké, Áron' fiaié, kik föl Vannak szentel-
ve az efféle szolgálatra. Menj ki a' szent helyről, mert 
vakmerően cselekszel, és nem engedi az ur Isten, 
hogy ez neked dicsőségedre szolgáljon." (II. Krón. 2 6 , 
1 8 . ) Jézus, ki nem azért jött, hogy az ó-törvényt el-
rontsa, szinte kiválasztott a' néptömeg közül néhány 
apostolokat,és: „rendelt némellyeket apostolokat, némely*-
lyeket pedig pásztorokat, és tanítókat, a' ker. h í v e k -
n e k egy testbe való összefoglalására, a' s z o l g á -
l a t ' munkájára." (Ephes. 4 , 1 1 — 1 2 . ) Vagy mind-
nyájának mondá Jézus: ,,a' kiknek megbocsátjátok;. . . a' 
miket megoldotok"? Vagy „valljon mindnyájan apos-
tolok-e; vagy mindnyájan tanitók-e?" (i. Kor. 1 2 , 

2 9 . ) „Kinek hivatala az egyházi szolgálat, az a' szol-
gálattal, a' tanitó a' tanítással, jól foglalatoskodjék." 
(Rom. 1 2 , 7.) „Senki sem veszi magának e' tisztet, 
hanem csak az gyakorolja, ki Istentől hivatik, mint Áron." 
Óvó példák e' tekintetben, a' bűvész Simon, és Ischira; 
kinek pappái fölszenteltetését a' nicaeai zsinat érvény-
telennek nyilvánítás mert a' fölszentelő Kolluthus nem 
volt p ü s p ö k . - — E' hivatalnál fogva tehát, mellynek 
szentségét, és isteni eredetét nem lehet tagadni, ugy 
tekintse mindenki a' kath. papot, mint Istentől rendel-
tet ; »ugy tekintsen minket az ember, mint Krisztus' 
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szolgáit, és Isten' titkainak kiszolgáltatóit." (i. Kor. 
4 , 1.) (Vége. köv.) Frecska Alajos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhon. 
(Fejedelmi kegy és kitüntetés.) Nt. Z i m m e r m a n n Jakab 

kir. képezdei tanár és K o c z á n y i Ferencz, a'váczi középta-
nodában költészettanitó urak, minta'nmélt. magyar kir. hely-
tartó tanács által elfogadott következő munkák' szerzői: a) E l -
méleti 's gyakorlati vallástanmód a' leendő nép-'s vallástanitók' 
használatára'; b),Egészség's rögtönesetek' gyógytana. A' ta-
nítóképző intézetek' használatára'; c) ,Barmászat. A' tanító-
képző intézetek használatára',—ő csász. 'sap. királyi föl-
ségének különös kegyelméből, 3 7 5 és 2 7 5 p. frtnyi tisz-
teletdíjjal jutalmaztattak. — 

(Gyásztisztelet.) Székesfejérvár, dec. 18-dikán. A'ma-
gyar egyház' egéről ismét egy csillag tűnt le. Szalai báró 
B a r k ó c z y László, székesfejérvári püspök, folyó hó 1 3 -
dikán, reggeli % 1 0 órakor, életének 56-dik, püspöki hi-
vatalának 11-dik évében elnyugodott az Urban! A' végső 
óra, melly őt az élők sorából kiszólító, Posonban ütött .— 
Midőn mult hó 2-dikán, országgyűlésre menendő, a me-
gyebeli papságtól bucsut vön, látók ugyan gyengélkedő ál-
lapotát; de azon csüggedetlen lélek, mellyel ő baját min-
denkor példás béketűréssel viselte, egészségének helyreál-
lásáróli hanyatló reményűnket fölemelé. Annál leveró'bb volt 
tehát a' gyászos eseményrőli értesülés, midőn a' szomorú 
hírt 14-dikén, egy sebes futár Fejérvárra meghozá, s reg-
geli 10-kor a' harangok' szokatlan zúgása a' hívekkel a' 
főpásztor' halálát tudatá. A' boldogultnak hideg tetemei 
Posonból Fejérvárra, 15-dikén, éjjeli két órakor hozattak 
vissza, 's a püspöki lak' teremében készült gyászos rava-
talra nyilván kitétettek. A' papság' részéről mindaddig, mig 
földi maradványai el nem takaríttattak, egy, a' növendék-
papok közül pedig kettő, karingben imádkozott a' koporsó 
mellett ; a' város' részéről tisztelet-őrség virrasztván. A hí-
veknek hullámzó sokasága folyvást sereglett főpásztoruknak 
utolszori látására. A' teremben ékeskedő képek, Nagy Ig-
nácz, Milassin, Wurum, Kopácsy, Szutsits és Horváth-, Szé-
kesfejérvár' egykori püspökeinek mellképei, utódjok a gyász-
alkotmányon nyugodván, mintegy a' világ' röpke múlandó-
ságát látszottak hangosan hirdetni .—A' temetkezési szer-
tartás ma, 18-dikán, vitetett végbe, mellyet reggeli Sora-
kor gyász-isteni-szolgálat, és gloriosum előzött meg; azt főt. 
S z a l a y Imre apát és veszprémi kanonok, ezt pedig Wag-
n e r János-Ignácz ildai apát ur végezvén. Isteni-szolgálat 
után a' hívek'tömérdek sokasága kisérte a'boldogult főpász-
tor testét háborithatlan nyugalma'helyére, a' szedresiertről 
nevezett közönséges temetőbe ; mellyet ő magának végren-
delet i ig választott. A' pillanat, midőn a kővel kirakott sir 
gödörbe a' koporsó lebocsáttaték, lelket mélyen megrázó 
vala. Könyek gördültek a' szemekből, 's néma fohászok 

emelkedtek az égbe ; 's a' gyászhelyet azon óhajtással ha-
gyók el,hogy a' mennyei főpásztor, fogadja a' boldogultnak 
lelkét örök dicsőségének hajlékába ! — 

(Bucsuhangok.) Pest, Karácsonhó' 15-dikén. Egy vá-
ratlan, érzeteinket bánatra olvasztó, terhes borulat neheze-
dett éltünk' láthatárára. Csak néhány nap előtt is, örömtől 
hullámzottak még kebleink, midőn kis körünkben láthattuk 
tek., nt. 's tudós II o v á n y i Ferencz urat, és őt a' szó' 
legszorosabb értelmében miénknek, tanítónknak, kalauzunk-
nak mondhattuk. És ő a dicső pályáról, mellyen egész ön-
feláldozással működött, kiragadtatott. A' legjobb fejedelem, 
méltányolván bokros érdemeit, birodalmi fővárosába hivá 
őt föl. Irántai lánghevü szeretetünk az elválás' bus per-
czeiben sűrűn legyöngyöző könyeket sajtolt ki szemünkből. 
'S mig ő az elérzékenyülés' elhaló hangján intézé hozzánk 
búcsúszavait: lehetséges-e valljon, hogy mi is bucsuhan-
gokat ne idézzünk föl; midőn érzékeny keblünkben a'bánat 
minden húrjai megrendülnek? Lehet-e, hogy lángoló sza-
vakban ne tolmácsoljuk tiszteletünket, fiúi, őszinte ragasz-
kodásunkat, önfeláldozása iránti méltánylatunkat, s az osz-
tatlan hála érzelmeit, mellyek személye iránt örökre lebi-
lincseltek ? Boldogok mi, kiket amaz édes öntudat vigasz-
talhat, hogy egy illy, egyháza' szeretetétől átszellemült fér-
fiú tanított, elbírni lelkes elődink' fegyvereit, mellyekkel le-
küzdjük a vallástalanságnak mindent, a' mi szent, végpusz-
tulással fenyegető mételyét. Szeretetének zálogául e' négy 
kelléket, melly nélkül Krisztus' szive szerinti hitbajnokokká 
nem lehetünk, ajánlotta : ,A tudomány iránti szeretetet, a 
feddhetetlen életet, tisztán buzgó vallásosságot, s a romai 
szék iránti rendithetlen ragaszkodást.'És e'végszavak nem 
hangzottak el a' pusztában kiáltozónak szavaiként, nem ma-
radnak , nem maradhatnak üdvárasztó hatás nélkül. Mint 
atyai intésének hervadhatlan nefelejcsét szivünkre tűzzük 
mi azokat; 's pályánkoni futásunkban delejtü gyanánt liasz-
nálandjuk. Eltávozott, magával ragadva fájdalomtelt keble-
ink' ezer sóhajait. Eltávozott.... de őszinte szeretetünk' ki-
sérendi pályáján keresztül. Hálás tanítványai, 

a 3-ad évi hittanhallgatók. 
(Templomszente'és.) Marmarosból. A' munkácsi méltó-

ságos megyés-püspöknek, az isteni külső tisztelet és ajta-
tosság' emelésére fordított gondoskodása, és abban buzgó 
lelkészei iránt kitüntetett különös atyai figyelme, e' széle-
sen kiterjedt megyében , ujabb időkben , nagy reformok' 
véghezvitelének lön eszközlője. Ugyanis a' lelkészek illy 
buzgó főpásztor alatt, vetekedve serénykednek a régi fa-
egyházak' ledöntetésében ; és sziinést nem ismerő buzdítá-
saik által, híveiket uj, kőtemplomok, és paplakok emelésé-
re serkentik. Illy, majd minden egyházi kerületben föltűnő 
mozgalom' láttára, röpkéd a' sziv édes érzetében, s for-
ró hálaimát küldve az ég' Urához, reszket a gondolattól 
is, hogy e'buzgalom és ajtatosság építette istenházakat meg-
szentségteleníthesse valaha, a' nyugtalan ész' szerencsétlen 
szülöttje, az eretnekség; és a helyen, hol a' hit-, remény-
és szeretettől dagadozó kebel, földig borulva imádja urátr 
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Istenét,egykor az ő szent törvényei ellen pártot ütő szenvedé-
lyek dúlhassanak... A' megyeszerte mutatkozó emez üdves re-
formok, különösen a' dolhai egyházi kerületben vonják ma-
gukra figyelmünket ; hol a' mult évben is a' bronykai, jó 
Ízléssel épült templom szenteltetett föl ; ez évben ismét 
Lipcse-Polyánán az alapkő, novemberhó' 21-dikén pedig 
a' kereczkei, nagyszerű, bádoggal fedett egyház, szentelte-
tett meg: a' helység1 egyik birtokosa, s az uj templom'jó-
tevője, báró Sztojka család, és számos vendégek' jelenlé-
tében.—Az ünnepélyt fölötte nevelte a szomszéd helységek' 
lelkészei által vezetett ajtatos népnek templomi zászlókkal, 
és sz. hálaénekekkel lett megjelenése. S különösen szivemeló' 
vala a látvány, miként fogadá ajtatos vendégeit Kereczke' ör-
vendő népe, s vezette harangzugásköztuj templomához. A' 
szentelési szertartást, szent liturgia, 's az ünnepélyhez al-
kalmazott velős egyházi beszéd követte. D...o. 

(Egyházi élet.) Kalocsa, december' 10 . Fó'megyénk' 
életmozgalmai közt legközelebb fölmerült egy pár jelenetet 
vázolni, czéljuk e' soroknak. „Többször látjuk megtámadva 
anyaszentegyházunkat," igy ir a' ,Liturgik der christkath. 
Religion' szellemdus szerzője, „gunyszavakkal, a' jelen szá-
zad' gyakorta használt fegyverével; (az álfölvilágosodásnak 
szokott fegyvere ez!) és többszörös diadalt küzde már ki 
ott, hol nem elég alaposság- és szilárdsággal birtak a' vé-
delmezők. S e' fegyver fölötte ügyesen használtatik ; mert 
vele a' vallásosság' nem csekély támaszait, az anyaszent-
egyház' intézvényeit támadják meg a fáradhatlan harczo-
lók ; a' támasz roskadtával magát az épületet is romba dön-
tendők. Bár soha se felednék e' gunyolók, hogy anyaszent-
egyházunk ,anya,' 1 8 századon keresztül fáradozó gondos 
anya ; mi gyermekek, tehát gyengék vagyunk. Bár soha se 
felednék, hogy az anyának legszigorúbb tiszte: gyermekét 
ápolni, s ugy ápolni, hogy a' nagy összegben az egyéni-
ség se mellőztessék. Igy követve intéseit, gyakorlatban fog-
ják érteni czélja' szentségét; igy legcsekélyebb intézvé-
nyeiben szintúgy, valamint a' legnagyobbakban, egy-egy er-
kölcsi tökélyre emelő eszközt ismerendnek." S valóban, 
elhallgatva ama' számos erény-eszközöket, mellyek által a' 
kath. egyház, gyermekeit benső tökélyre vezérleni törek-
szik, tekintsük csupán a b ö j t ö t ; miben Krisztus urunk, a 
próféták, apostolok, és egyházunk' élet-egén mind megany-
nyi fényes csillagokként tündöklő, szent életű férfiak, pél-
dájokkal mentek előre : s fájdalommal kell tapasztalnunk, 
hogy, napjainkban főleg, egyházunk'egyetlen intézvényének 
irányában sem szóratnak uton-utfélen olly mérges guny-
nyilak, mint épen a böjt ellen. Mi sincs közönségesebb, 
mint az anyaszentegyház' öt parancsainak harmadika ellen 
vétkezni, melly bizonyos napokon böjtöket, és némelly ele-
delektőli megtartóztatást parancsol. A' böjtnek ezen, csak-
nem átalános elhanyagolását, szivére vévén főmegyénk' 
egy névtelenül maradni kivánó derék plébánosa, f. évi mar-
tiushónapban 2 0 0 p. frtot küldött be a' fó'megyei hiva-
talnak, olly szándékkal, hogy 1 0 0 p. forinttal jutalmaztas-
sék a' kath. anyaszentegyház parancsolta böjtről, népsze-

rű nyelven kidolgozandó, legjelesebb értekezés; 1 0 0 p. 
írttal pedig a' jutalmazandó munka' magyar és német nyel-
vem nyomda-költségei fedeztessenek. — A'föltett pályakér-
dés megyeszerte köröztetvén, pályázási záridőül f. évi no-
vember 1-je tüzetett ki; a pálya-iratok idegen kéz által 
tisztázandók, 's a' szerző' nevét rejtő jeligés levéllel ellá-
tandók lévén. A' kijelelt határnapra 1 1 pályamunka kül-
detett be, mellyek szorosan megbiráltatván, jutalomra mél-
tónak illy homlokiratu értekezés találtatott: „In omnibus 
exhibeamus nosmet ipsos, sicut Dei ministros, in multa pa-
t ient ia , . . . in laboribus, in vigiliis, in ieiuniis." (iL Cor. 6 , 
4 , 5 . ) „Virtutis cibus semper ieiunium fuit." (S. Leo, serm. 
2 . de ieiun. X. mensis.) Fölbontatván a' névrejtő jeligés le-
vél, kitűnt, miszerint a jutalmazott munka'szerzője : nt. t. 
K o v á t s József kalocsai hittanár. — A' jutalmazott mun-
ka nem sokára sajtó alá kerülend; mellynek belbecséről ke-
zeskedik a t. cz. biráló urak' értelmisége, s a' koszorú-
zott szerzőnek, ki jeles czikkeiről e becses lapok' olvasói 
előtt is eléggé ismeretes, tudományossága. Mi szivünkből 
óhajtjuk a' jelen munka által szándéklott czél elérését, 's 
valamint a' böjt-, ugy egyházunk' egyéb üdves intézvényei-
nek is szentül megtartását ; a szerény keblű plébános urat 
pedig jutalmazza azon öntudat, hogy Isten és a' kath. egy-
ház' hü fiai előtt kedves dolgot cse lekedett!—A'kalocsai 
papnövendékek'önképző egylete,melly,olvasó iskola' név alatt 
virágzik, folyó hó' 5-dikén tartá keletkeztének hetedik év-
ünnepét; melly alkalommal a' társulat' kebeléből eleve meg-
választott ifjú szónok, diszes vendégkar előtt, jeles beszéd-
ben buzditá tagtársait, az igaz vallásosság- és szeretettel 
fűszerezett tudományosságra; mert, mint helyesen állitá, csak 
igy lehet sikeresen ellenmunkálni korunk'hithideg és vallás-
talan szellemének. Adja az ég, hogy a' lelkes szónok' szavai 
kellő viszhangra találjanak, 's az ifjú keblekbe elvetett mag, 
idővel ízletes gyümölcsöket teremjen, fölrakandókat a' hőn 
szeretett egyház és édes hazánk áldozat-oltárára.... -J-

Schweiz. 
Kik az ugy nevezett liberalismusnak akár nagylelkű-

sége-, akár bölcs magamérséklésében, a' schweizi legújabb 
események' alkalmával hittek, csak ugy csalódtak, mint min-
dig : s a' legyőzött kath. kantonok' sorsát legelőször is a' 
waadt-kantoni prot. szabad egyháziaknak lön alkalmuk meg-
siratni. A' lausannei, nem-status-egyházhoz tartozó prote-
stánsok' istentisztelete tudnillik, nov. 21-dikén ujolag erő-
szakosan megzavartatván, a' prot. satustanács, a' helyett, 
hogy a lelkismeretszabadság elvének illyetén rut megha-
zudtolása fölött neheztelését fejezné ki, s az erőszakos 
rendbontókat megfenyitené, az üldözöttek ellen fordult, s 
,,a' status-egyházon kívüli minden vallási gyülekezeteket, 
további rendeletig, az egész kantonban eltiltott." Az e' pa-
rancsolat ellen cselekvők azonnal a' törvényszékeknek áta-
datni parancsoltatnak, kellő megfenyittetés végett. „Az ezen 
rendelet keltének napja," veszi észre a'baseli hirlap, „nov. 
24-dike, Luzern' bevételének napja! Lehet-e valljon a'sza-
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badsâg nevezettel gazabbul visszaélni ? " — A z ágostai közön-
séges újságnak is igy irnak Waadtból, nov. 28-dikán: „Azon 
igazságtalan, baromi 's erőszakos mód, melly által Freiburg-
ban'egyetlen tollvonással, még pedig a' nagy tanácsnak ez 
iránti határozatát sem várva be,hét kolostor eltörültetett, ösz-
szes vagyonuk elkoboztatott,'s tagjai,mint valamelly semmire-
kellő nép, három nap alatt, minden gyámolitás- és nyugdijrai 
kilátás' reménye nélkül, a' kantont elhagyni kénytelenittettek, 
ezen a franczia revolutio' legszebb napjaira emlékeztető 
rendszabály, hihetőleg a' mi kormányunknál is teljes mél-
tánylásra talált, és azt utánozásra hivá föl. Mult vasárnap 
ugyanis, mint mondják, fensőbb helyről érkezett intésre, 
ujolag elkezdődtek a' magán-isteni-tisztelet ellen már an-
nakelőtte híresekké vált népcsoportozások.. . . Az önkénye-
sek, kik a' freiburgi hadjárásból diadalittasan hazajöttek, 
a' ,szabad egyház' gyülekezetei ellen durva sérelmek-, üté-
sek-, és a' templomi tárgyaknak olly botrányos szentség-
telenitéseire vőnek maguknak szabadságot, hogy Moanod 
(prot.) plébános, a' nemzeti egyháznak egyik legkitűnőbb 
tagja,, a' borzasztóságok fölötti elkeseredését nyilvánitatla-
nul nem hagyhatná. . . . A' ,szabad egyház'-nak legtöbb tag-
jai, kik Lausanneban, övéikkel együtt magukat bátorságban 
lpnni nem látják, e' várost elhagyták,, 's részint Genfbe, 
részint a' k a t h o . l i c u s Fernex- és Savo.yába futottak." (Ez 
is különös prot.. lelki-szabadság ; melly ellen kath. tartomá-
nyokban kell,, maguknak a.' protestánsoknak i s m e n e d é k e t 
keresni.). 

—r- A' Freiburgban és az egyéb kath., kantonokban 
elkövetett hatalmaskodások, még a'különben liberális vPres-
Se'-t is illy kifakadásra birták: „A'kisebbségnek a'többség 
általi elnyomatása tehát be van végezve ; Luzern a' szö-
vetségi seregek' hatalmába került. A' győzedelem a' na-
gyobb anyagi erő felé hajlott: de e' győzedelem az erő-
szakot és jogtalanságot, nem teheti jóvá. E' háború, 's an-
nak eredménye örökös szennyfolt fpg a' radicalismusnak, a' 
nélkül sem tiszta évkönyveiben lenni s maradni. Meg fog-
juk látni, valljon az ideiglenes, azóta bizonyosan megala-
kult kormány. Luzernben, szomszédjának, a' freiburgi kor-
mánynak utálatos tettét,, merni fogja-e utánozni." (igenis 
mertei)„Csak rajta vitéz győztesek, töltsétek be nemeslel-
küségetek' mértékét! Űzzetek, a' s z a b a d s á g ' nevében, 
mindent számkivetésbe, a' mi csak némi hasonlatosságá-
val látszik a' szerzetes társulatoknak birni ; száműzzetek 
Blindent,. mi velők bármilly távoli összeköttetésben is lenni 
látszik; különösen hajtsátok számkivetésbe a.' nőket, kik a' 
keresztény irg.almasság és önkénytes szegénység' öltözeté-
ben, egész létöket a' szegény betegek, és neveletlen gyer-
mekek' ápolásának szentelik," (A' freiburgi uj kormány 
tudnillik, mit sem hitt sürgetőbb szükségnek,, mint ama' jó-
tékony nó'szerzetek' kolostorait kiüríteni, mellyek a! ker. 
felebaráti szeretetnek, a' nyavalgók, szegények árvák, 

ügyefogyottak' irányábani gyakorlatával foglalkoznak : szám-
űzetésüket és minden, ingó s ingatlan jószágaiknak elrab-
lását, eléggé motiváltnak tartván azzal, hogy őket a' jezui-
ták' fiók-szerzeteinek nyilvánitá. Ezt még a' franczia re-
volutio sem tette, melly az eltörlött zárdák' lakóinak, lega-
lább Írásban és papiroson, nyugdijakat rendelt.) 

H i r f i i k é r . 
A' hamburgi ,szabad' protestánsok' gyülekezetét, a' 

benne támadt verekedés miatt, nov. 28-dikán, a' rendőr-
ségnek kellett, megjelenésével, lecsendesíteni, sőt azt, a' 
nürnbergi Correspondent' szerint,el is oszlatni; miután e' 
különös v a l l á s i felekezet,.„átalában nem akar semmit az 
Istenség' eszméje felől tudni,, 's az egek' Urának a' legeset-
lenebb módon izent hadat; kivétel nélkül valamennyi reli-
giok' vesztén munkálkodván.", (Szép v a l l á s i társulat ! ) 

- Ugyané' helyen, hol az istentelenség olly kihivólag üzi 
játékát, a' ,Tonhalle'-ben, ugyanazon napon, Ronge is föllé-
pett a' maga felekezetével, az imént leírtnak rokonával, 
„nagy számú közönség előtt l í, mikép az ,AHg-. Zeit.' irja, 
„melly azonban legnagyobb részben, n e m-katholicusokból 
állott,, 's kik közül legkevesebben mentek oda épülés' oká-
ért." (Ezt úgyis tudjuk.) „Estve ugyané' teremben hang-
verseny adatott v melly alatt ujabb rendzavarok kerültek, 
elő." (A. Z,) 

Magdeburgban Uhlich legközelebb nyiltan áttért a'^za-
bád község'-hez, mellynek tagjai a' 8 , 000 -e t . már csaku-
gyan meghaladni mondatnak. A' hitetlensége felől régebben. 
ismeretes prédikátor,. Sintenis^a' maga nyájával szinte hoz-
zájok fog> hír szerint csatlakozni. Uhlich nov. 28-dikán 
azonnal elválasztatott a hitlenség' zsinagógájának prédiká-
torául.. Naumburgban Balzer prédikátor alkot hasonló gyü-
lekezetet; mig Boroszló- s Berlinben mások dolgoznak ef-
féle községek' alakításán.. 

A' münsteri iskolaügyben a' kormáfny és egyház közt 
támadt összeütközés, a ,Rhein. Beobachter' szerint akkép. 
végződött, hogy a' münsteri kath. plébános, több hónapra,, 
várbeli fogságra vitetett ! — Ilol a' perlekedő felek annyira, 
nem egyformák, ott, az összeütközéseknél rendesen illy ki-
menetelre számolhatni. Droste-Vischering,. Dunin stb. mindi 
erről tanúskodnak. Minden esetre különös ellentét, ha a' 
hitbuzgó kath.papokat várfogságban látjuk szenvedni, mig 
az istentelenséget nyiltan tanitó, ,szabad'- községi prédiká-
torok, Bonge-, 's társaival együtt, akadály nélkül kóborolják 
be egész Nemetországot, a' vallástalanság' szapora magvát, 
büntetlenül hintegetvén. De ez nem fenyítést érdemlő kihá-
gás; hanem a' kath. iskolák' vallásos szellemének megőr-
zése^ igen.. 

A' közbeeső karácson! ünnepek miatt a' ,Rel.. és Nev.' jövő vasárnap nem fog megjelenni. 
T m "TSTTimsir * 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. — Nyomatik a magy. kir. egyetem' betűivel. 
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TARTALOM: A' kath. papság' isteni eredetéről. V. VI. Frecs-
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A ' k a t h . papság ' i s t e n i e r e d e t é r ő l . 
V. 

De mi a' papságnak Istentől nyert hatalmát s 
eredetét leginkább tanúsítja, az, az áldozat a' keresztény-
ségben. ' ) Nem határozzuk el itt, valljon az Isten köz-
vetlenül maga, vagy közvetve, a' porba lehelt meny-
nyei szikrája, vagy az életadó szikrának erejétől hála-
érzelemre gyúlt sziv, vagy a' bün' sulyja alatt nyög-
ve gyámot kereső lélek által vezérelte-e áldozattételre 
nemünk' első őseit : de azt a' történetek' csalhatatlan 
nyomán világosan tudjuk, hogy mikor a' kéklő ég' azúr-
ján ragyogó nap, hold és csillagezredek, a' föld' pá-
zsitján legelő barmok, a' légben repülő szárnyasok,—az 
egész látható természet, dicsőítve magasztalá alkotó-
jának fonségét :—a' teremtés ' királya, kire alkotója saját | 
képmását nyomni kegyes volt, az ember, szinte nem 
maradhatott megilietetlenül ; hanem kellemes illatú ál-
dozattal borult le a' Mindenható előtt. Ábel', és a' víz-
özön után, Noe' oltárairól áldozati láng lobogott már 
föl az ég felé; Sichemnél More' terebintfás mezején, Be-
thel és Haj között, egyszerű pompában álltak Istennek j 
oltárai, 's ezek nyomán mindenütt, még a' legvadabb 
nemzetek is, áldozatot nyújtottak hálatelt szívvel. 'S 
jóllehet a' vad népek lelketlen bálványaiknak, Ábrahám 
és Salamon pedig az igaz Istennek áldoztak : de csak-
ugyan áldoztak mind; mert ennek szükségét a' józan! 

') „Sacrificium, et Sacerdotium ita Dei ordinationé con-
juncta sunt, ut utrumque in omni lege extiterit. 
Cum igitur in novo testamento sanctum Eucharistiae 
Sacrificium visibiie ex Domini institutione Catholica 
Ecclesia acceperit; fateri etiam oportet, in ea novum 
esse visibiie et externum sacerdotium, in quod ve-
tus translatum est." Conc. Trid. Sess. 23.. c. 1. 

MÁSODIK FÉLÉV. 

ész látta, a' bün' sulyja éreztette... Ezen áldozati köz-
értelmet, imllyet a' népek' vallási közgyakorlata k é t -
ségtelenül előtükröz, kiforgathatlanná teszi a' kinyilat-
koztatás; mellyből tudjuk, hogy a' bün a' föld' kirá-
lyát az ég' urától, az embert Istenétől, kivel előbb az 
ártatlanság' lánczával összefűzve 's egyesítve élt , el-
szakasztotta; hogy Isten az elesett embernek már most 
szégyenlett meztelenségét, állatbőrrel fedezte, 's az e' 
végre leölt állatok'képében a'gyermek-embernek, mint 
tükörben, mutatta meg a' halált, mellyet a' bün maga 
után húzott. Ez időtől fogva, a' Teremtő 's teremtmé-
nye között fölbomlott egyesülési lánczot ujolag össze-
kötni, a' religio' föladata lön. Az egyesülés' visszaállí-
tására tehát mit tesz az ember? Áldozatokhoz nyul: 
és Isten ez áldozatokat kedvesen veszi. ,Ábelre, 's 
ajándékaira kegyesen tekinte Isten', (mondatik I. Mózs. 

4 , 4 . ) és parancsolja: „végy nekem... . három eszten-
dős üszőt,.... kecskét, és három éves kost". ( 1 5 , 9 . ) 
„Végy lisztlángot, és süss abból 1 2 kenyeret.... és rakd 
azokat hatonkint egymás ellenében, a' tiszta arany áll-
ványra, az Ur' elébe." (ill. Mózs. 2 4 , 5 . 6 . ) Szövet-
ségének, mellyet választotta népével kötött, örök p e -
csétévé teszi az áldozatot; és mondja : „ez a' szövet-
ség vére, mellyet szerzett az Ur veletek. " (II.Mózs. 2 4 . ) 
Sőt bűnbocsánatot ígér az áldozónak : „hogy a' sz. he-
lyen neki szolgáljon, s áldozzék az ő vétkeiért." (Ezech. 
4 4 , 2 7 . ) Az ó-törvényben tehát isteni eredetű volt 
az áldozat; 's ez a' megváltás' boldog korszakában is 
megtartatott. Mert irva van : „Napkelettől napnyugotig 
nagy lesz az én nevem a' nemzetek közt, és minden 
helyen áldoztatik az én nevemnek illatos, és szeplőte-
len áldozat. " (Mala ch. 1, 1 1 . ) De ma már nem pá-
rolog fölfelé a' bakok'vére; nem füstölög a 'vérre l kent 
küszöb immár; a' véres áldozat csak egyszer mutat-
tatott be ; csak egyszer úszott kiontott vérében az em-
beri-nemet megváltott Istenember a' Golgotha' maga-
sain: de az áldozat mégis fönmaradt. Mert miként 
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Melchisedech kenyeret és bort áldozott az igaz Isten-
nek, ugy Jézus is a' végvacsorán öntestét kenyér', ön-
vérét bor' szine alatt, még pedig a' szerint áldozta föl, 
a ' mint kevés idő múlva teste a' halál által megtöretni, 
's vére testétől különválni fog; meghagyván a' jelen 
volt apostoloknak : „ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre." — Krisztus, és az apostolok' világos szavai, 
's az anyaszentegyház' egyhangú tanítása szerint, mely-
lyet már az Ur' közvetlen tanítványai is bizonyitnak, 
erősen hiszik ennélfogva a'katholicusok, hogy az Oltári-
szentségben Krisztus valóságosan jelen van ; még pedig 
olly módon, hogy a' mindenható Isten, kinek galilaeai 
Kánában a' vizet borrá tetszett változtatni, a' kenyér 
és bor' benső lényegét, Krisztus teste- 's vérévé vál-
toztatja. ÍConc. Trid. Sess. 1 3 . c. 4 . ) Ennek követ-
keztében, a' szentségben titkosan jelenlévő Üdvezitőt 
imádjuk ; örvendünk eláradó 's leereszkedő irgalmán ; 
's hálaérzelmeinket dicshangokban ömledeztctjük, any-
nyira, mennyire azt az Isten boldogította szív csak bír-
ja. E' hitből származott a' mise ; melly, lényeges részeire 
nézve, az anyaszentegyházzal egykorú ; sőt az még je-
lentősb alakjaiban is, mint ezt világosan megmutathatni, 
már a' második és harmadik században létezett.... E ' 
hitnek hatásai az emberi szellemre, sziv- és akaratra, 
igen is különböznek azoktól, mellyeket a'puszta emlékezet' 
erőködése szülne, ha Krisztust tizennyolcz század' hátté-
réből idézné elő. Az Oltári-szentségben ő maga, még 
pedig legragyogóbb tanúságát adja szeretetének, 's ön-
feláldozásának, midőn malaszt és igazság' teljével köz-
tünk lakozni méltóztatik ; az emberben pedig azt mi-
veli, hogy az Istennek tetsző indulatokat, a' hit, re-
mény, szeretet, alázatosság, bűnbánat, engedelmesség, 
Krisztus iránti magamegadás'indulatait fölgerjeszti, nö-
veli 's ápolja, nem csak, hanem a' jelenvaló Krisztus-
nak 's minden tettei- és szenvedéseinek szemlélete által, 
lélektanilag gerjesztett érzelmek, 's gondolatok' képzé-
sére is, a' szükséges malasztot eszközli.2) 'S most for-
duljunk ismét fölvett tárgyunkhoz.— A' papi rend' méltó-
ságát minden nemzet ama' fölséges hivatáshoz mérte, 
melly szerint Istennek a' népért áldozni, 's az istentisz-
teletet nyilván és ünnepélyesen végezni, mindenütt, és 
mindenkor a' pap' saját kötelessége volt. E' méltósá-
got tekintve, az egyptomiak és persák a' főpapi hiva-
talt a' fejedelmi székkel forrasztották össze, 's a' romai 
császárok a' főpapság után, egyedül a' vele járó köz-

2) Möhler, Symbolik. 6 . Aufl. S. 2 9 9 . 3 1 0 — 1 1 . 

tisztelet miatt, gyakran esengtek. Bolingbroke hires an-
gol lord, a' szertartások' pompája által elragadtatva 
egy vallásos ünnepély' alkalmával, ekkép szóla barátai-
hoz : „ha Francziaország' királya volnék, azonnal párisi 
érsek lennék, hogy e' magasztos czeremoniákat, mely-
lyek szivemet és lelkemet soha sem tapasztalt érzemé-
nyekkel töltötték be, magam végezhetném." Az ó-
szövetségben azért minden család' első-szülötte, mint 
a' család' legkitüntetett- és kiváltságosabb tagja, pap 
volt ; utóbb Isten' rendeletéből e' hivatal kizárólag Áron' 
ivadékira szállott ; de a' főpapi hivatal Áron' első-szü-
löttét, 's ennek maradékit illette. Eljővén a' papok' papja, 
Jézus, és a' kereszt-oltáron sz. testét 's vérét az egész 
emberiségért egyszer föláldozván, ő mennybeli Atyjá-
nak örök rendeléséből, Melchisedech'rende szerint, örök 
áldozópappá lön, ki többé meg nem hal, hanem mint 
örök főpap, dicsőült szent testét és vérét vég nélkül 
bemutatja az ő Atyjának mennyben. Mivel azonban az 
ő örök áldozatának életadó erejét velünk már e' föl-
dön is éreztetni, 's annak örök élvezetére itt elkészí-
teni akart: azért végvacsoráján, szeplőtelen áldozatá-
nak bemutatására, magáért helyetteseket rendelt ; mi-
dőn példával előmenvén, sz. testét és vérét Atyjának, 
a' kenyér és bor' szine alatt bemutatta, 's tanítványi-
nak, a'tizenkét választot tnak,—kiket nem a'világ, ha-
nem ő választot t ,— megparancsolta : „ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre." Föltámadása után pedig a' ti- j 
zenegyet föl is szentelte ; midőn megjelenvén nekik, 
mondá : ,,a' mint küldött engem' az Atyám, ugy külde-
lek én is titeket"; és rájok lehelvén, folytatá : „vegyé-
tek a' Szentlelket; a' kiknek megbocsátjátok...."4) S va- j 
lamint Jézus, föltámadása után egyedül az apostoloknak ! 
adott hatalmat a' bűnök' bocsánatára, s nem minden 
benne hívőnek, mint a' reformáltak szeretik: ugy vég-
vacsoráján is egyedül azoknak mondotta : „ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre", azaz : áldozópapokká 
csupán az apostolokat és azok' utódait tette. „Mert min-
den főpap az emberek közül választatván, az embe-
rekért rendeltetett, az Istent illetőkben, hogy ajándé-
kokat és áldozatokat hozzon a' bűnökért;.... és senki ma-
gának e' tisztet nem veszi, hanem ha hivatott Isten-
től, mint Áron." (Zsid. 5, 1 — 4 . ) A' papok járnak 
egyedül követségben, mint Krisztus' képviselői (il. Kor 
5, 2 0 . ) ; 's azért ugy tekintse kiki őket, mint Krisztus' 

5) ,Mi üdvösb : hinni '? vagy nem hinni ? Ford. Santhó 
Károly.' 2 9 3 . 1. 

4) ,Rel. és Nev.' 1 8 4 3 . II. 1 9 . sz. 
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szolgáit, és az Isten' titkainak sáfárit. (i. Kor. 4 , 1 . ) 
Hogy a' papok minden időben egyedül foglalatoskod-
tak az áldozattal, tanú reá a' szent hagyomány ; melly 
szerint mai napig sem szabad , még a' diakónusoknak 
sem, misézni. Az első nicaeai zsinat' 18 -d ik kanona 
tiltja az Oltári-szentségnek diakónus általi kiszolgálta-
tását áldozópapok'részére. („Neque enim ei, qui Eucha-
ristiam non sanctificavit, nec earn sanctificandi potesta-
tem habuit", etc.) A' ki tehát e' mély titok' nagyságát, 's 
a' papnak e' pontban az angyalok fölötti hatalmát megfon 
tolja, az érti, milly tiszteletre méltatta, milly méltóságra 
emelte a' Szentlélek' malasztja az áldozópapokat. „Igen, 
a' papi hivatal isteni intézet, melly méltóságát nem a' 
világtól, vagy annak gazdagságától, hanem Istentől ve -
szi ; mellynek méltósága a ' tanításban, Isten' titkainak, 
's kegyelmi eszközeinek kiszolgáltatásában, mint Isten-
tói rendelt tisztségen alapszik, 's tekintete és tisztelete 
abban tündöklik, hogy az isteni hatalom egyedül vele 
osztatott m e g , nem csak a' bűnök' megbocsátására, 
hanem a' kenyér- és bornak Isten' igéje által Krisztus' 
sz. teste- 's vérévéi átváltoztatására is." 

VI. 

Mindezen tisztségek' elviselhetésére mindenek-
előtt isteni, belső hivatás, és egy fensőbb képesség 
szükséges. Minthogy azonban az egyház' isteni és Iát— 
hatlan lényege, emberi látható alakhoz köttetett , ama' 
fenső hivatásnak szükségkép először is el kell itt is-
mertetnie , 's a' mennyei képességnek az érzékiségbe 
e ső , 's az egyház által végrehajtható kültetthez köt-
tetnie; vagyis, az egyházi nyilvános tisztségek' teljesí-
tésére kívántató fölhatalmazottság egy k ü l j e l , azaz: 
szentség által adatik ; melly nem egyéb, mint Isten' 
rendeletéből, emberek által teljesítendő, a' belsőt és 
istenit részint jelentő, részint esz közlő külső cseleke-
det. (Conc. Trid. Sess. 2 3 . c. 3 . ) Mivel pedig az egy-
házra van Jézus' tanítása, 's rendeleteinek végre -
hajtása bizva, mindent, ki magát bensőleg pappá szen-
teltnek nyilvánítja, ollyanul nem tisztelhetni; hanem 
valamint az isteni hitágazatok' sikeres tanithatása v é -
gett azokban pontosan oktattatnia, 's neveltetnie szük-
séges, ugy csak az egyház és ennek külső fölavatása 
által nyeri el a' belső isteni erőt i s , azaz : a' püspök' 
kézföltevése által az igért malasztot. Az egyház' lát-
hatósága 's állandósága megkíván ennélfogva egy, Krisz-
tus' idejében kezdődött és szakadatlan rendben folyta-
tott egyházi successiót, és ordinatiót; melly szerint v a -
lamint az Üdvezitő küldé apostolait, 's ezek hasonlón 

püspököket rendelének, ugy ezek is utódokat rendel-
jenek, az időt és határt nem ismerő testületben, a ' v i -
lág' végezetéig. 'S ezen, az Üdvezitőtől származott és 
szakadatlanul folytatott püspöki, 's áldozópapi rend-
ben, mintegy látható, külső jelben ismertetik meg leg-
inkább, mellvik az igaz egyház, és melly papság isteni 
e redetű . 5 ) A' püspökség tehát, mint az apostolatus' 
folytatása, isteni eredetű, valamint a 'püspökség ' fejének, 
a' pápának hatalma is; melly fő nélkül az egész világon el-
terjedt kath. egyház, tehetetlen, alaktalan, solid testté nem 
egyesülhető tömeg lenne csak, és mellynek neve : chi-
maera. E ' szilárd kötelék nélkül, melly minden te r -
mészetes társaság' lelke, több részekre kell szakadni 
az egésznek ; talapja ennek az ,unio virium et volun-
tatum' lévén. 'S ha e' főnek az elismert jogok-és kö-
telességekbei nyilvános befolyást miden egyes részek-
re, megtagadjuk, a' részeknek magukra hagyatása és 
más útra térése szükségkép maga után vonja az egész 
test' fölbomlását Ezt Isten nem akarta, nem akarhat-
ta. A' presbyterek, a' püspökség'sokszorozásának te -
kinthetők, kik magukat ennek segédeiül tudván, abban 
tisztségök' látható forrását, fejők- és középpontjokat 
tekintik. Eme' szép szerkezetben az egész, mintegy é r -
zékileg egymással összekötve, 's elevenen összekap-
csolva foglaltatván, valamint a' fának lombjai annál 
szebb koronába fonódnak, minél mélyebb- és tágab-
ban ágaznak el gyökerei a ' földben : ugy az Ur' egy-
háza is, minél mélyebben és szilárdabban van a' hivők' 
községe vele egyesitve, 's a ' benne, mint termékeny 
földben gyökeresedve, annál hatalmasabban áll az a ' 
külhatalom, 's látható elemek' e l l enében .—És e' t e s tü -
letre, mellyet mi hierarchiának nevezünk, nem csak az 
emiitett tisztségek bizvák ; hanem annak egyházi tö r -
vénykezés, a' hivek' fölött Ítéleti és büntető ha ta -
lom is adatot t : mi u j bizonyítványa a' papság' isteni 
eredetének. „Valamint engem' küldött az Atya , ugy 
küldelek én is titeket.... A'miket meg fogtok kötni.... és 
oldani, meg lesznek kötve és oldva." Melly szavakkal 

5) „Hac ordinatione et successione, ea, quae est ab Apo-
stolis in Ecclesia traditio, et veritatis praeconisatio per-
venit usque ad nos. Et est pleníssima haec ostensio, u-
nam, et eandem vivificatricem fidem esse,quae in Eccle-
sia ab Apostolis usque nunc sit conservata et tradi-
ta in veritate.... Quapropter eis, qui in ecclesia sunt 
presbyteris obaudire oportet, his, qui successionem 
habent ab Apostolis, qui cum episcopatus successio-
ne charisma veritatis certum secundum placitum pa-
tris acceperunt." (irenaeus, adv. haer.) 
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átalános hatalom adatott az apostoloknak mindazon 
szerek' rendezésére, mellyek a' hivek' üdvösségére szük-
ségesek, még pedig azon foganattal, hogy miket e' földön 
rendelendnek, az Istennél is érvényes legyen egekben. 
„Kötni" és „oldani" kifejezés, a 'zsidók' szokásától vé -
tetett, kik házukat nem zárral, hanem kötéssel csukták 
be, 's oldással nyitották meg; 's a' k iez t tevé , az ura 
volt a' háznak. Hisz már az ó-frigy' történetében is olvas-
hatni, mikép kötelessége volt a'papoknak, hogy: „midőn ve-
télkedés támad, ők legyenek birák, 's Ítéljék el azt ." 
(Ezech. 4 4 , 2 4 . ) E ' hatalmat Jézus is megadá az uj 
szövetség' papjainak, melly szerint egyházát kormá-
nyozzák. Ha ki azokat nem hallgatja, kik a' bűnöst négy-
szem közt ker. szeretetből intik, „mondd meg az egy-
háznak ; a' ki pedig az egyházat nem hallgatja, legyen 
neked, mint a' pogány, és publicanus," azaz :' ollyan, ki 
a ' hivők' közé nem tartozik. E' hatalmat, melly nél-
kül minden álladalom' közképviselője, kormányzója csak 
pictus masculus, az apostolok tettleg is gyakorolták. 
Összejöttek Jerusctlembsn, a' mózsesi törvény' teljesí-
tését illető kérdést eldöntendők. A' hozott végzéssel 
megszűnt a' kétség; 's a' törvénynek, melly a' hívek-
nek az egyházban kiadatott, (Apos. csel. 1 5 , 2 8 . ) nem 
volt szabad ellenszegülni. Sz. Pál. (i. Kor. 1 4 , 3 4 . ) 
az asszonyoknak hallgatást parancsol a ' templomban.. 
Büntető hatalmát pedig akkor gyakorlá, midőn a' korin-
thusiakhoz irt második levelében ezt irja : „Készek va-
gyunk minden vakmerő ellenszegülésnek megfenyité-
s é r e . " ( 1 0 , 6 . ) A' mostoha anyjával fertelmeskedő 
korinthusit e l i t é l t e , ' s a ' k e r . gyülekezetből kirekesz-
té, az ur Jézus' nevében és hatalmával, (i. Kor. 5 , 
3 — 4 . ) Sz. Péter Ananiát, és Saphirát (Apóst. csel. 5 . ) 
rettentő például, megbünteté ; Pál pedig Timotheusnak 
megparancsolá (i. Tim. 5 , 2 0 . ) , feddené meg a' vétkező-
ket, hogy egyebek is féljenek. Tudjuk végre, Üdvezi-
tőnk' ama' szavait : „ki a' mennyekből jött, mindenek 
fölött van ." (Ján. 3 , 3 1 . ) E ' hatalmat pedig az ur 
Jézus kizárólag az apostoloknak adta. Üdvezitőnk a' zsi-
dók' nagy mennyiségéből csak azokat választotta ki, a' ki-
ket ő akart. ,, 'S fölmenvén egy hegyre, hivá magához, a' 
kiket ő akara s rendelé, hogy tizenketten legye-
nek vele." (Márk. 3, 1 3 . ) E ' társaságtól a' laicusok' 
tömege el volt különözve ; mi onnan is kitetszik, hogy Jézus 
tanítani küldvén apostolait, ezzel a' tanitó és tanuló egy-
ház közt különbség lön téve ; valamint akkor is, midőn a' 
bűnöst az egyháznak bejelenteni parancsolja; midőn az 
apostoloknak egyedül igértetik meg több ízben a' Szentlé-

lek ; midőn Samariába egyedül apostolok küldetnek 'stb., 
hogy imádság és kézföltevés által, a' már megkeresz-
telt híveknek a' Szentlelket megnyerjék. Vagy mit j e -
lentenek az apostol' ama'szavai: „akarjátok, hogy vesz-
szővel jöjjek hozzátok ?" Melly hatalmat Krisztus apos-
tolainak adott, ugyanazt az egyház mai nap is birja, 's 
hasonlóan gyakorolja. Legyen az egyház szétszórva, 
vagy egy átalános zsinatba összegyülekezve, egyaránt 
gyakorolja a' hit és fegyelem' pontjaiban eldöntő, h a -
tározó hatalmát ; bírói törvényszéke most is fönáll ; t a -
nít ma is, és őrködik a' tévely ellen. Jézus most is v e -
le van ; végzései ma is csalhatatlanok, határozó Ítéle-
tétől nincs fölebbvitel; és átok éri azt, ki tekintélyének 
ellentmond. Egyformán szól az egyház valamennyi hí-
veihez ; fényit , de gyógyit is egyszersmind ; 's ha vég-
zést hozott, a' vitának vége szakad. Szent végzéseit a ' 
buzgó nép örömmel fogadja ; ki pedig őt nem hallgat-
ja, az pogány és publicanus. — Szilárd bennünk azon 
meggyőződés, miszerint tekintetbe véve a' mondotta-
kat, teljes léleknyugvással mondja el minden jó katho-
licus : „hiszek Szentlélekben, egy közönséges ker. anya-
szentegyházat ;" mi által legnagyobb készséggel köte-
lezi magát, a' közönséges egyházban lakozó csalhatat-
lan és örökké tartandó igazság' elismerésére ; jól tud-
ván azt, mikép az egyház is, mellynek erősen hiszi 
öröklétét, megszűnnék egyház lenni, ha fölhagyna vele, Is-
ten nyilatkoztatta igazságot tanítani; 's adott jogát és 
hatalmát, szolgái által dugába hagyná döntetni. Ég és 
föld elmúlnak; de ezek soha sem. 'S ha találkoznék 
ember, ki az egyház' hatalmának elkorcsosodásától fél-
ne, ki hazugság' hirdetésére használt, hatalmi vissza-
élésektől tartana, az nem hinne erősen abban, a' ki 
által ez egyház kormányoztatik, a' fölötte őrködő min-
denható Istenben, a'ki változni nem tud. Mi azt is erő-
sen hiszszük Bossuettel, mikép, ha elleneink lelkismere-
tökkel komolyan számot vetnének, az egyház' neve 
nagyobb fényben fogna lenni, s nagyobb tekintélylyel 
birna előttök, mint minőt vitáikban iránta tanúsítnak. 
Nem hiszszük, nem hihetjük, hogy találkozhatnék egy 
jobb lelkű, egy melegebb keblű köztük, ki azon elkü-
lönözöttségtől, melly által nézeteiben, habár mégolly 
világosak volnának is előtte, egyedül és elszigetelten leli 
magát, vissza ne borzadna. Igaz marad, mikép az ember a' 
tekintély' eme' viszonyaiban társaságra szorul, melly 
hasonló hit által az övét biztosítja; de isteni legyen az, 
mint annak képviselői is ; minőknek az eddig mondot-

\ takban, a' kath. egyházat, 's ennek papi szolgáit lenni, 
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megmutatni igyekeztünk. — Eddig a' hit. É s mit mond 

a ' tapasztalás, és a' 1 8 százados krónika? Azt, hogy 

emberi mü annyi ideig nem állott meg ; hogy minden 

emberi vállalkozásnak meg volt, valamint f ény-korsza -

ka, ugy megnyílt annak sírja is ; hogy ama ' sziklán ala-

pított épület, minden elemek' daczára , romlatlan ; hogy 

ezen enyészet lenségnek csak oda fön keresendő oka. 

' S miként az egyház Isten' keze által épitve, számtalan 

szomorú viszontagságok közöli és után is szilárdul áll : 

ugy annak papjai is élnek még, annyi századok után, 

's örökké fognak élni: hogy megszégyenül jön az, ki 

Roma 'a lkonyá t les i . Ó h ! a' tör ténet szépen, híven ke-

zeskedik annak halhatatlanságáról, s ez által magas 

eredetéről . . . . Valóban ! hol van Tyrus és Sydon ,a ' régi 

élőkor' ha ta lmas két v á r o s a , melly gyülhelyül szol-

gált, világhírű piaczával, a ' fé l föld 'kereskedésének ? L e -

jár t virágzásának ideje; ' s e lhervadt hirkoszoruján csak 

a' puszta emléknek, ollykor-ollykor hamvábó l fölébre-

dő phoenixe rágódik Hol Babylon, a' félelmes v á r o s ? 

Miért nem reszket, és h a j t már hódoló té rde t előtte 

az egész kelet? Hol vannak sanyarú tömlöczei, me ly-

lyekben egykor Judaea nyögöt t? Elmultak ezek is; és 

romjain a ' vándor ' szemei kopár halmokat szemlélnek. 

Hol „vá r állott, most kőhalom;" hol „kedv, 's öröm r ö p -

k e d t e k ; " ott halálhörgés, siralom zajlik most helyet tök." 

Chaldaea ' táján még szemlélhetők, a ' b o z ó t o s hantokon, 

a ' l e rombol t f a l ak 'néma maradványa i : de lakói? „ A m a z 

ijesztő b o l t o k n á l . . . most baglyok huhognak , 's a' r é -

mítő nyílásoknál száraz kórók suhognak ." Nézd J e r u -

salemet, a ' szent föld' főhelyét, mellynek Sionában D á -

vid' lantja olly bájlón penget t Jehova ' tiszteletére; hol 

Salamon' trónja keleti kincshalomtól tündökölve, b ü s z -

kén nézet t ama ' rosszul számolt örökség ' elébe. T e m -

ploma leomlott , mel lybe ajtatos n é p zarándokolt : h e -

lyében Omár ' félholdas mecsete tündöklik, mellybe ke -

resz ténynek tilalmas a ' bemene te l ; népe elszóródott a' 

világ' minden részeibe, s csak azon buzgó emlék, mi-

kép Jézus e' hely ' közelében született , s vé re itt folyt 

el, kinek sírját a j ta tos szerzetes ő r z i , — c s a k ezen e m -

lék menté meg Dávid ' eme' romlásnak indult, ha jdan erős 

városát , a' végpusztu lás tó l ; csak ez az oka, hogy az 

jelen helyzetében még valahára is tengődik. Csak az 

Isten ' egyházát nem súj t ja a ' mulandóság' t ö rvé -

n y e ; csak ez n e m ismeri azon borzasztó Ítéletet : 

,memento, quia pulvis e s , et in pulverem rever ter is . ' 

Állni fog ő, nem csak azon biztosítás által erősítve, 

mellyet neki Isten az Írásban adott ; hanem isteni ol-

ta lma- , 's védelmének tanúsítása által is, melly valamint 

tanításának hibátlan fönmaradásában és épségében , ugy 

csudá la tos alapit tatásában is látható. Igy papsága is. A' 

mostani veszni tér t erkölcsök és elvek nem fogják föl-

forgatni azt, sem az undok vipera-fa jzatok nem du-

landják föl erős várá t . „ N e c por tae inferi." F r e c s k a A . 

Aä év' estvéjén. 
Még egy hullám siet gyorsan, a' sok után, a' meg-

mérhetlen, feneketlen mélységbe rohanni, onnan többé visz-
sza nem térendő. Az idő' szekere ismét uj állomáshoz kö-
zelit, honnan ujolag máshoz sietend : mig végre czélhoz 
ér.—Még egyszer üt az óra, s azután nem többször ez ev-
ben.... Egy év : milly hosszú, ha annak reggelén állunk ; 
milly rövid, ha estvéjét elértük ! Ugy rémlik előttem, mint-
ha csak álmodtam volna, 's mégis ez álom közben tizenkét 
hónap lünt el ! Milly közel esnek egymáshoz reggel és est, 
kezdet és vég ! Olly közel, mint a' bölcső és koporsó, mint 
a' gyermek' bábja s az ősznek gyámbotja. Milly rövid a' köz ! 
Milly gyorsan követi az első sirást az utolsó hörgés ! El-
borzadok, midőn a' magasból letekintek, mint nyomul hul-
lám hullám után; 's mint ragadnak el a' hullámok magukkal 
mindent, mi az időhez tartozik, erőset és gyengét, kívá-
natost és utáltat, jót és rosszat, tölgyet és nádat, várakat 
és kunyhókat, babér-ágakat és töviseket, boros palaczkot és 
üröm-poharat, myrthus-koszorut és szomorú füzet...mind, 
mind odahullnak, a' betölthetlen mélységbe, ugyanazon 
óriási sirba, a' feneketlen oczeánba. Elborzadok, midőn 
látom, mint repülnek a' lovak, mellyek az idő" szekerét von-
ják. Hozzájok mérve a' villám, a' nyil, a' madár' röpte, a' 
hajó, sántaként vánszorognak. — Kaszásszekérhez hason-
lag aprít el e' jármű mindent, a' mi hozzá közelit. Ugy tet-
szik, mintha a' halált látnám e' kocsi' kormányán ülni, 's 
vinni a' rajta ülő utasokat, amaz ismeretlen országba, az 
ö r ö k k é v a l ó s á g b a . — Óh milly feneketlen, milly bor-
zasztón mély ezen örvény ! Szórj világokat bele, és nem 
lesz kevésbbé mély.... Kiárad-e valljon a' tenger, mert a' 
gyermek kövecset dobott be le?—Semmi jelkő sem jegyzi 
e' föld' határait. Bármennyit vándorolsz is be, mindig csak 
a központ körül forogsz. Rövid az idő ; az évek csak per-
czekből 's pillanatokból állnak ; de az örökkévalóságban 
esztendők, száz esztendők, ezer esztendők, még nem is per-
czek, nem is pillanatok. — Ralgatag volna, ki az örökké-
valóságot az időhez akarná mérni ! Hisz az örökkévalóság 
épen az időnek ellentéte.— 'S mégis az idő nem megveten-
dő ; mert jól használt perczek és pillanatok boldog örökké-
valóságot szereznek ; az eltékozolt, elharácsolt, használat-
lanul elsiklott perczek és pillanatok által, egy boldog örök-
kévalóság vész el. Időért örökkévalóság? Milly aránytalan 
nyereség ! Milly aránytalan veszteség ! — Vagy hasonlit-
sak-e azon gyermekhez, ki csillogó játékszer után nyúlva, 
a' pénzt ott hagyja ; vagy a' tékozlóhoz, ki órákat dorbé-
zolát, hogy évekig nyomorogjon? A bölcs, elsó'-szülötti 
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jogát nem adja el egy kis lencséért. —• Az év' estvéjén, 
mikor lelki szemem tisztább, mint bármikor, midőn az idő, 
's örökkévalóság felől meghatóbb oktatást nyerek, mint 
bármilly egyéb időpontban, mikor még a' könnyelműség' 
éjsötéte is, mintegy rögtöni villám által világosittatik meg, 
elhatározom magam', és ünnepélyesen fogadom : miszerint 
használni akarom az időt, hogy boldog állapotot biztosítsak 
magamnak az örökkévalóságban. 

De nem válhatok el barátimtól és játszótársimtól, 
kikkel vig és szomorú napokat éltem á t , hogy mégegy-
szer velők ne mulassak, tőlök azután örökre bucsut veen-
dő. El nem hagyhatom a' földet, mellyen több évekig tar-
tózkodtam , világos ösvényeken és kereszt-utakon járva, 
hogy az átvándorolt vidékre mégegyszer vissza ne néz-
zek.... Igen, meg kell mégegyszer emlékeznem a' vig és 
szomorú napokról, mellyeket az imént mult időszakaszban 
hátrahagyék. Az uj-évet nem kezdhetem meg előbb, hogy 
sem az ótól el ne búcsúznám. Mi tűnik a' szembe, ha ez visz-
szatekint régi útjára? 

Az égen nem hiányzott a' verőfény, nem az alkony-, 
sem a' hajnalpír; sem a' nyájasan rezgő csillagok; a föl-
dön nem hiányzott az egyenes ösvény, nem a'virágok, az ál-
dott mezők, nem a' tiszta források. Az öröm nem került, 
mint ellenség ; a' szegénység és szükség nem kopogtatott 
ajtómon ; házamban gyakran honolt megelégedés ; voltak 
barátim, kik javamat akarták; s enyéim, iparkodtak élete-
met fölviditani. A' fájdalom' nyoszolyáján nem vonaglottam; 
vágyaim' némellyike teljesült ; némelly jót cselekedni, ju-
tott alkalom ; munkásságomnak szép gyümölcseit láthatám; 
szemléltem az embereket, 's örömmel látám, mint terjed 
Isten' országa, inkább és inkább. Egyszerű asztalomnál az 
árvának is jutott hely, és vetheték fillért az özvegy' ölébe. 
Én még élek : mig a' halál olly sokat elragadott ; még mű-
ködhetem. nekem még nappalom van : mig számtalanokra 
eljött az éj, mellyben senki sem munkálkodhatik többé. Fe-
lém még nem hangzott azon mennydörgő szózat : ,csak ed-
dig, és nem tovább'! Milly szerencse rám nézve , ki háza-
mat még nem rendelém el, tartozásaimat nem róttam még 
le ! Térdre hullva rebegek hálát Annak, ki ez év' estvéjét 
megérnem engedte, 's talán az újnak küszöbén is átlépni 
enged.... Mit látok, ha a' hátrahagyott útra visszatekintek? 

Az égen nem hiányzottak a' fergetegek és zivatarok, 
a' földön nem a' tüskék, tövisek és kereszt-utak. Nekem is 
kellett hordoznom a' keresztet, s a tövis-korona gyakran 
nyomta sebesült fejemet. Királyi pálcza helyett kezembe is 
adtak guny-nádat, 's ha ma ,hosanna' kiáltást hallék, csak-
hamar követé azt a': ,feszítsd meg.' Kereszt-utamon én is 
találtam résztvevő keblekre, de több vad gúnyoló követett 
Golgotháig. Szabad-e panaszkodnom ? Szabad-e a' tanítvány-
nak jobb sorsot várni mestereénéi ? 'S az én keresztem 
még nem volt olly súlyos, töviskoronára nem olly szurdaló, 
mint legszentebb Előképemé ! 

Köszönöm az epés italt, valamint az erősítő poharat is, 
mellyet az angyal nyújtott; köszönet Simonért, ki a' keresztet 
vinnem segité,'s köszönöm magát a'keresztet is , mellyet a 

kinzók vállaimra tettek. Legyen a to akaratod, ne az enyim! 
Mikor foghatom meg, hacsak nem ezen estve,—midőn olly 
élénken látom, milly gyorsan rohan az idő' folyama, az 
örökkévalóság' oczeánjába,—mikor foghatom meg máskor 
jobban, hogy Golgotha és Gethsemane közt csak igen pará-
nyi a' köz, 's hogy nagy péntek- és nagy szombattól, Hús-
vét' ünnepe 's Urunk' mennybe-menetele nem esik távol ? 
Mint várhatom, hogy itt folyvást akkép időzzek, mint Tá-
bor' hegyén ? Óh hisz' a' földön több a' koponya-, mint a' 
szinváltozási hegy. Az örök hajlékok nem itt építendők. 

Gyorsm tűnt az öröm, gyorsan a' szenvedés is; 
mint az idő i s , melly mindkettőt hozta, 's ujolag elvit-
te Köszönöm mindkét őt az adónak. Habár nehéz volt 
is a' kereszt, mellyet az Ur vállaimra tett, nehezebb volt 
mégis a' teher, mellyet magam vettem föl. Az Ur' kereszt-
jét Simon is segité vinni, 's az olajfák hegyén megjelenik 
a' vigasztaló angyal; de tulajdon, saját bűnterhem, melly 
nem az égből jött, mellyet a földnek sötét mélyében, szeny-
nyében, és porában kerestem, egészen elnyom ; ezt egye-
dül kell hordanom, és pedig jutalom' reménye nélkül. Az 
Ur' keresztjét tovább is szivesen hordozom, mig följutok 
a' kinhegyre, hol azt letehetem, 's hol azt sírom fölé he-
lyezendik. De a' vétek' sulyját levetem, mig lehet ; külön-
ben e' nehéz kő az örökkévalóságon át is fog nyomni. E' 
teher megbecstelenit engem, mint a'rabszolgát a'láncz, mint 
szolgaság a' fejedelem' gyermekét. E gyalázattól az Ur' 
szeme utálattal fordul el. Nem, a' régi terhet nem akarom 
átvinni az uj évbe ! Könyeimmel törlöm el tartozásaimat ; 
szabadnak illy terhet hordani nem illik. Tengerbe vetem a' 
bűnt, hogy többé föl ne tűnjék. Nem akarok más utakon 
járni, mint mellyeket az ég' csillaga jelel ki, melly Üdve-
zitőnkhez vezet. A' tüzoszlopot fogom követni, melly Ka-
naan felé tart; a' kereszt-uton kívánok maradni, melly előbb 
a' Kalváriára, 's azután az olajfák hegyére irányoz. 

Közelebb az örökkévalósághoz, 's messzebb a' part-
tól ! Több mérföldeket áthaladtam, 's a' hon messzebb tá-
vozott szemeim elől. Igyekszem kipótolni az órákat, mely-
lyeket a' tévúton töltöttem. Az idő repül, az örökkévalóság 
közelit, a' halál készen áll. Uram maradj velem, mert be-
estveledik ! 

Nem csüggedek; fölkelek, és az atyámhoz megyek; 
hisz' ez rendeltetésem, ez hivatásom. Az időnek javai nem 
töltik be szivemet; az idő' örömei nem hozzák meg lel-
kem' nyugalmát. Untat az idegen föld; én hazám után so-
hajtok. 'S miután ez állomásnál kissé megpihentem, ujult 
erővel ragadom meg a botot, és tovább vándorlok ismét 
egy uj felé Valljon mi ér majd ezen uj állomáshozi uta-
mon ? Mit hozand nekem az uj-év ? Mit várhatnék a' vál-
tozékonyság és tökéletlenség'honában egyebet, mint válto-
zékonyt és tökéletlent ? Hisz' az idő, folyam, melly dagad és 
apad ; az örökkévalóság, tenger, melly mindig nyugszik. A' 
föld, sir, mellyen virágok tenyésznek,'s hervadnak el. Csak 
a' mennyvirágok hervadatlanok. Ki kívánhat az időtől áll-
hatatost , 's a' földtől állandót ? Rózsákat és töviseket, vi-
rágokat és tüskéket, búzát és konkolyt veendek el, telje-
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sült és meghiusult reményeket tapasztulandok, világossá-
got és árnyékot, gyógyfüveket és mérget, uj épületeket és 
romokat látandók ; örömdalokat és gyászénekeket, ünnepé-
lyes harangzugást és lélekharangot hallandok. Talán várat-
lan szerencse virul számomra ; talán gond, szükség, aggó-
dás, és betegségek vannak uton : hogy lakomat meglátogas-
sák. Az idő, mint mindig, egyik kezével adni fog, a' má-
sikkal elvenni. Némelly öröm és remény, mellyet most még 
ápolok, elhervad; némelly jó barátot nyughelyére kiséren-
dek, s talán magam is az utolsó állomáshoz jutok ; és a 
halál várakozik rám, hogy az örökkévalóság homályos hó-
nába átvigyen. Egyszer csak eljövend az utolsó év ; s mi-
ért ne lehetne épen a' most jövő illyen, részemre ? Mihelyt 
az ifjú földi vándor útját megkezdi, átellenben a halál is 
fölkel, elébe menendő : s csak hamar találkoznak. — Le-
gyen az Ur' akaratja ! Érjen bármi, 0 küldi, ki az embe-
rek' sorsát atyai kézzel intézi, 's a' szekrényben, mennyei 
bölcseséggel, majd a' fehér, majd a' fekete golyót választ-
ja. A' jövendő fátyolát nem szellőztethetem ; de tudom, 
hogy a változatlan, miként az óban, ugy az uj-évben is 
uralkodik. Bizodalommal engedem át neki magamat, mint 
a' gyermek átengedi magát a' szerető karnak, és csende-
sen, aggály nélkül szendereg, mig az anyai szem fölötte őr-
ködik. Beptében ragadom meg a' siető időt: használni aka-
rom azon kevés napokat 's órákat, mellyek még nekem en-
gedvék ; időben akarom az örökkévalóságban gyümölcsö-
zendő magot elvetni. Vidám kedvvel, és uj erővel kezdem 
meg az utat. Nem a' róna virág-ösvényt választom, melly 
örvénybe vezet ; szívesen vándorlok pusztákon, 's meredek 
hegyeken keresztül : csak az ígéret' földére juthassak. Éhez-
zem bár : nem vonja meg tőlem az ég mannáját ; szomjú-
hozzam bár : a' pusztában is csörgedeznek források, és a' 
vadon rengetegben is találok oazokra, hol magamat pálmák' 
árnyékában pihenhetem ki, 's vidíthatom föl. Folyjon bár 
veríték a' fáradságos ut miatt, és köny a nélkülözés , a'sú-
lyos teher miatt : az Ur' szolgálatában hullatott veríték és 
könyek, egykor a' mennyei korona' legdrágább kövei lesz-
nek. Istennel tovább vándorlok, mig füljutok az utolsó, leg-
magasabb, legmeredekebb hegyre,mellyen tul Kanaan fekszik. 

Mielőtt azonban távoznám, bucsut veszek minden 
testvéreimtől ; szeretet tölti szivemet, a' szeretet' óhajtásai 
hevítik keblemet. A' magason ülve, mellyró'l az uj-évre ki-
tekintek , áldást kívánok hirdetni, mint Garizim' hegyéről. 
Atyámfiai, ne teveszszetek a' czélt, melly felé közeledtek ; 
ne hagyjátok lankadni a' bátorságot; ne legyőzetni erőtö-
ket ! Ne czipeljétek a' földi javak' igáját, sem a' véteknek 
még nehezebb sulyját, uj utatokra; mert azok akadályoz-
nak titeket a' haladásban; 's e' terhek alatt el nem éren-
ditek a' czélt ! A' hitet ne engedjétek a' világ' korszelleme 
által elfojtatni ; ápoljátok a' szeretetet, hogy lángja le ne 
lohadjon; óvatosan őrizzétek az ártatlanságot: mert üveg 
edényben hordozzátok azt, és jégsikos az ut, mellyen 
vándoroltok ! Hisz' ezek egyedül azon javak, mellyeket 
nem kell letennetek az utolsó hegyen, melly az időt az 
örökkévalóságtól elválasztja. Lelketeknek égi világosságot 

óhajtók, sziveteknek az ős-nap' melegét, s békét, mellyet a' 
világ nem ád ; hivatástoknak és akaratotoknak erőt a' ma-
gasból I A' ti házatok templom legyen, papoknak, lelkipász-
toroknak kell lennetek ; segítsétek az Isten' országát ter-
jeszteni, mindinkább és inkább ! Az ellenségek zajongnak, 
szükséges a' harcz ; az igazságnak ellentáll a' hazugság, 
az erénynek a vétek. Az örökkévalóság fogja csak mind-
kettőt örökre elkülönözni. Szilárdan küzdjetek a' szent ügy-
ért; a' kereszt legyen zászlótok, a' fölfeszitett hadvezér-
tek ; a' templom táborotok, a' hit sisaktok, a'szeretet fegy-
veretek, az imádság paizsotok, és hadi jelszótok : dicsér-
tessék a' Jézus Krisztus'! Békeség nektek, kik együtt ván-
doroltok az élet' utjain ; munkálkodjatok a kölcsönös töké-
letesedésen ; fűzzétek ez erős köteléket mindig szorosabb-
ra; tartsatok össze a sima és tövises utakon; ne tegyétek 
élteteket ti magatok pokollá, 's mi önvétketek nélkül jön, az 
tisztító tüz gyanánt szolgáljon, melly a' váltságot megszer-
zi, mellyre mennyország következik I Neveljétek gyermekei-
teket a' hitben és isteni félelemben, hogy szomorú napjai-
tokat földerítsék,'s a' mennyországban veletek együtt legye-
nek. Ifjak, védjétek a pírt, melly arczaitokon virit; be-
csüljétek többre a tiszta életet, mint egy rend-csillagot ! 
Szüzek, őrizzétek a' szemérmet és szelídséget, mint leg-
szebb nyak-kereszteteket ! Nők, tartsátok meg a' hűséget, 
háziasságot, és a' csendes működést a' családi körben, a' 
hajdankornak eme' szent ereklyéit ; nagyobb értékűek ezek, 
mint jegy-gyürüitek és karpereczeitek ! Igazság uralkodjék 
a' királyok' váraiban, 's megelégedés a' koldusok' kunyhói-
ban. Tisztaság ékesítse a' pap' lelkét, mint az ,alba' testét, 
's a' hit' bajnoksága lelkesítse őt, hogy az igazság-, és jog-
ért még a' haláltól se remegjen : mire őt a' ruha is emlékez-
teti, mellyet a' vértanuk' ünnepein ölt fel. Lelkeket igye-
kezzék nyerni, mint Xaverius ! Égi szeretettől égjen szive, 
mint Jánosé, és Salesiusé I Hit, igazság, szeretet uralkodjanak 
minden osztályokban, hogy a' régi átok mindinkább távoz-
zék a' földről, hogy a' tüskék, és tövisek kiveszszenek, hogy 
a' föld mindig dicsőbbé alakuljon, 's az emberek mindin-
kább a' szentekhez és angyalokhoz váljanak hasonlókká... 

Leomlott ez időszakasznak utolsó hulláma ; a zarán-
dokság' uj állomása elérve; tizenkettőt ütött az óra: bol-
d o g u j - é v e t ! 

(Philothea.) Mittermayer Ignácz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Magyarhoii. 
(Kinevezés.) Ő cs. 's ap. kir. fölsége H o l l ó k Imre 

rosnyói kanonokot monostori, szentléleki czimzetes apáttá 
méltóztatott kinevezni. (Bud. Hir.) 

H i r f ü z é r. 
A' ,liberális' nevezet alá rejtezett egyháziatlanság' 

szelleme mindenütt egyforma ; 's még Bomában sem ta-
gadhatja meg természetét : hol azon, még politicai szem-
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pontból is legnagyobb balfogásnak nevezhető vakmerőségre ve-
temedett, hogy Luzern' bevételének hirére, a' Romában létező 
liberálisok' serege, zenészekkel élén, fáklyás menetben vo-
nulna, dec. 3-dikán estve, a' schweizi consul' lakása elébe; 
neki és pártjának, a legyőzött kath. testvérek szerencsés 
leigázása fölötti örömét nyilvánítandó. — Ó szentsége, a' 
pápa, e' szeretetlen nyilatkozatoni megütközése' jeléül, há-
rom napi nyilvános ajtatosságot rendelt, 's a' vallásosság-
nak megtartásaért Istenhez bocsátandó esedezést minden 
jobbaknak szivére kötötte : hivatalosan is nyilváníttatni 
rendelvén azon nagy szomorúságot, mellyel a' schweizi kath. 
kantonok' legyőzetésének hirét vette; 's méginkább a' fölöt-
ti mély megilletődését, hogy a' kereszténység' fővárosában 
ez esemény fölött némellyek még örülni is tudnak ; miután e' 
győzedelem egyenesen a' religio' veszteségével lön kiviva. 
3S valóban, nem magának az emberiségnek elvei tapodtat-
nak-e lábbal a' győzedelemnek ollyatén használása által, mi-
nőről a' hírlapok irnak? Midőn a' berni hirlap még mind 
keveselvén az általa gyűlölt párton elkövetett erőszakot, nem 
átalja kimondani, hogy : ,,A' m é r s é k e l t s é g éskiengesz-
telődési készség nem kevésbbé veszedelmes ellenségei a' 
haladásnak, mint a'jezuiták és kulönszövetség." — Hasonló 
örömnyilatkozatról irnak a'florenczi liberálisok' részéről is; 
kik nemtelen demonstratiójokat még azon helytelenséggel 
is tetézték, hogy schweizi consul nem lé tében , örömtelt 
szivök' érzelmeinek kiöntésére, a' reformátusok' papjának 
házát választották : az eló'tt éltetvén a' schweizi radicalis pár-
tot, a jezuiták elüzőjét. E közben Francziaországnak hivő né-
pe, a' felebaráti szeretet- 's vallásos áldozatokban utolér-
hetlen, a' kulönszövetség sebesültei- 's kifosztott, éhenhaló 
szegényeinek ápolására*),segedelmet gyűjt: 's az e ' v é g r e 
alakult biztosság, dec. 18-dikáig már 7 0 , 4 1 1 frank'átvétele 
felől értesítette a közönséget. 

Egy, a' ,ReI. és Nev.'-ben is ( 3 9 2 . 1.) érintett tudósítás' 
kiegészítése- és illetőleg megigazitására, mi is közöljük az 
ágostai postalap után az ,Alig. Zeit.'-ba is fölvett követke-
ző czikket: „Luzern, dec. 1 0 . Örvendek önt arról tudósít-
hatni, hogy a' feszülettel állítólag történt profanatio, melly 
itt mindenki szájában forgott, nem valósul ."—Ezen mi is 
örvendünk ; de még teljesebb lenne örömünk, ha az ille-
tők, a' közlött egyéb szomorú híreket is alaptalanoknak 
nyilvánitnák ; mire azonban fájdalom ! hiában várunk. Sőt 
inkább napról-napra ujabb gyászos és borzasztó események 
felőli hírek merülnek föl ; é s ujabb igazságtalanságokkal 
szaporittatik a' már elkövetettek' száma. Zürichből decemb. 
15-dikén irja az ,Allg. Zeit. : „Meg Schwyz kantonban is, 
a' jezuiták é s lakásaik elleni legdurvább kicsapongások' el-
követésére hagyta magát a' nép ragadtatni. A' jezuita-colle-

* ) Egy baseli radicalis lap után, az ,AlIg, Zeit.' többi között 
arról tudósít, hogy a' liberális seregek, minden élelmi sze-
reket, marhát 'stb. fölemésztvén, a' még csépeletlen gabo-
nát is, s z a l m a gyanánt fölhasználták. 

gium részben leromboltatott ; az ajtók, kályhák, ágyak, és 
bútorok teljesen összetörettek, 's az irományok széttépet-
tek. A' nép' aljának dühe annyira hágott, hogy még a' je-
zuiták' templomában levő oltárokat is összezúzta, a' síro-
kat földúlta,'s a' halottak' csontjait kiszórta. A nem régen 
elhunyt Drach atya holt teste, koporsójából kidobatva, a' 
templom padolatán hagyatott fekve. A' kicsapongásoknak 
igen is nagyoknak kellett lenniek, miután azokat maga a' 
radicalis zürichi uj hirlap is, a' ,nyers fanatismus' vandalismu-
sá'-nak nevezi ." — A' wallisi ideiglenes kormány szin-
te kibocsátá a' rendeletet, mellyné fogva a' jezuiták és más, 
affiliált (?) szerzetes rendek, a kantonból száműzetnek, 's 
minden vagyonaik elkoboztatnak. Az ekkép elrabolt va-
gyonnal azonban a' radicalis kincsszomj még nincs kie-
légítve. Mintha az illy confiscatiok nem is hoznának be 
semmit, a' h a d i költségekérti kárpótlás' fejében, az e'kan-
tonra kivetett és dec. 20-dikáig okvetetlenül lefizetendett 
1 5 0 , 0 0 0 frank' behajtása is akkép rendeltetett el, hogy 
e' hadi költségek' neve alatt, ,,a' sz. bernárdhegyi hospiti-
um 8 0 , 0 0 0 frankot, a' sz. mériczi apátság 5 0 , 0 0 0 - e t , a' 
sitteni püspök 2 0 , 0 0 0 et, a' sitteni káptalan 2 0 , 0 0 0 et, 
Derivaz kanonok 1 0 , 0 0 0 - e t , ' s t b . " (Alig. Zeit.) fizessen. És 
igy maguk az egyháziak, (kik pedig a'kantoni t ö b b s é g ál-
tal, tehát törvényesen elhatározott önvédelem' bűnében, ha 
ez csakugyan bün volt, csak annyi részt vettek, mint többi 
polgártársaik,) nem csak a' 1 5 0 , 0 0 0 frankot egészen meg-
fizetik; de annál többet is adóznak : 's a' radicalis kormány 
a' polgárháborút és rokonvér' ontását még j ö v e d e l m e s-
s é is teszi, magára nézve I E' fölött az előbbi kormánynak 
még minden mérsékelt 's kath. érzelmű tagjai is különösen 
megsarczoltatnak. ! 

Augsburgi, dec. 10-dikén kelt tudósítások szerint, a' 
nevezett városban egy, Urmiahból való, katholicus nestori-
anus (e nevezet jelenleg már nem annyira hitfelekezeti, 
mint inkább nemzeti lévén,) vala látható, Bedrchan-bey ál-
tal elkínzott hitsorsosai részére gyűjtendő segedelemért 
esdve; ki ezt a' katholicus népektől annál bizodalmasabban 
várja, minthogy épen a' kath. hitre tért nestorianusok 
azok, kik hónukban, az amerikai prot. missionariusok ál-
tal kath. és prot. felekezetüre osztottban, nevezetesen a 
salmasi s urmiahi kerületekben, legkevesebb gyámolittatás-
ra találnak. A' segélykérő egyén , Talar, nemes arczkifeje-
zésű férfi; és bajor királyi engedelemmel vagyon ellátva, 's 
a' segélygyüjtésre fölhatalmazva. A' persa széleken lakó 
kurdistani nestorianusok, vagy nussuranusok ugyan, köz-
vetlenül nem voltak kitéve Bedrchan-bey' sarczolásainak; 
de annál súlyosabban nehezült rájok a török kormány alat-
ti tartományokból hozzájok menekült keresztények gyámo-
litása: kiknek nevében minden könyörületes szivű ember-
barát fölhivatik a' szives adakozásra. 

I g a z í t á s : A' ,Rel. és Nev.' 312. 1.2. h. az.,Iskolaügy' után 
kimaradt: „Trencsénből." 

Szerkeszti 's kiadja S o m o g y i Károly. —- Nyomatik a' magy. kir. egyetem' betűivel. 
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