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Az 1841 Religio és Nevelés tartalma
betii-rendben.

Eis ö
Abel es Kain
- - - Ábrahám' áldozatja ( S z a n i s z l ó J ó z s e f ) Ágár ( S z a b ó Iinre)
_
_
_
_
_
_
_
A l a p i g a z s á g , mellyre szüntelen figyelni k e l l , ha a' k e r .
religio' szelleméről é s czéljáról h e l y e s e n akarunk
ítélni
- - - - Alapja minden üdvös c s c z é l s z e r ü emberi n e v e l é s n e k a'
vallási nevelés
Alázatosság
Algiri f o g l y o k ' k i c s e r é l t e t é s e Dupuch püspök' e s z k ö z l é s é r e
A n g o l f ö e g y h á z i kath. mozgalmak
336.
Aranyszájú szent J á n o s üldözőinek bűnhődése
Austriai k o l o s t o r o k r ó l
A t y á d a t é s anyádat tiszteljed
A z allouvilli t ö l g y
Az apaüldözö ( K u t h y L a j o s t ó l )
B a s i l i u s , a' sz., és Modestus
Belbéke ( F á b i á n A n d r á s )
B e l s ő n k ' fejlődése ( H a z u c h a )
Bernárd' h e g y é n a' vándor
Bibliai történet' h a s z n a
Bogár
Böjtről ( S o m o g y i K á r o l y )
177.
201.
B u c s u b e s i é d e e g y nyugalmazott t a n í t ó n a k , t á v o z ó , és
tanítói pályára lépő
fiához
Bűnhődése aranyszájú sz. J á n o s ' üldözőinek Chinábani k e r e s z t é n y e k ' állapotja Chinai mandarin' ítélete
_ Dávid' első z s o l t á r a erkölcsi köriratban ( K ö v e s G y ö r g y )
Dávid" 1 - s ö , 3 - i k , 8 - i k , 1 4 - i k , 1 8 - i k , 2 2 - i k , 2 3 - i k és 2 4 - i k ,
zsoltára (Tarkányi Béla)
126.
17».
226.
E g a l i t é Fülöp orleansi herczeg' végórái
E g y chinai mandarin' ítélete
E g y éj a" paplakban ( C s a j á g h y S á n d o r )
375.
E g y nyugalmazott tanítónak b ú c s ú b e s z é d e , t á v o z ó , 's
tanítói pályára lépő fiához (Briedl F i d é l . )
El az Isten E l b e s z é l é s e k : Abel és Kain 235. A' hét o r v o s i fű 207.
A' jutalom' r e m é n y e 43. A' megtért k i r á l y g y i l k o s 57.
A' m e n y a s s z o n y 335. A' n a g y asztal 320. A' n é g y
szin 2 8 6 . A' v a l l á s o s katona 63. Az allouvilli tölgy
3 1 . Az igazi s z e r e n c s é t l e n s é g 80. Csak Jézus" r e l i gioja nyugtathatja m e g a' l e l k e t 46. E g a l i t é Fülöp
orleansi herczcg' v é g ó r á i 351. E g y chinai mandarin'
ítélete 350. E g y éj a' paplakban 375. El az Isten 255.
É s azután ? 303. Gyermeki szeretet' áldozatja 3 3 4 .
Ki Istenben b í z i k , meg nem csalatkozik 412. M e g m o n d j a m - e , m e l l y i k ? 80. Napoleon" tanutétele 73.
VII. Pius pápa és Napoleon Fontainebleauban 385.
Töredelmes s z i v és s z e m t e l e n s é g 246. Semmi és m i n den 368.
E l é g s é g e s - e azon religioí k é p z é s , mellyet n y i l v á n y o s
iskoláink a d n a k ? ( B a l l a y V a l é r )
_
Eletünk v á n d o r l á s
E l m é l k e d é s vízkereszt' napján
E l v - h a r c z , a' v a l l á s i korszellem' ismertetéséül ( S z e n e z y
Ferencz)
- - - E l v e i 's mondásai az i s t e n e s életüeknek
Emancipatioi bili ( k a t h o l i k u s o k é ) Angolorszá^ban
E n g e d é k e n y s é g i alakban lélekrö
E n g e d e t l e n s é g a" positiv törvénj'ek iránt ( S o m o g y i K á r o l y )
E n g e d e t l e n s é g a" szülék iránt, és ennek k ö v e t k e z é s e i ( S o mogyi Károly)
Erény
E r é n y Istentöl v a n , 's c s a k e g y
E r k ö l c s r e i b e f o l y á s a a' nőnemnek E r k ö l c s i n e v e l é s t mikor lehet és kell a' növendékeknél
elkezdeni
- - - É s az után? ( W . K . ) E s z é s hit
E v a n g é l i s t á k a t példázó jelképekről ( S . K . )
E v a n g e l i u m é s philosophia
Felicitas ( a ' s z e n t v é r t a n ú )
Föltámadás Krisztusnak diadal, nekünk remény
Fürtök a' n e v e l é s ' mezejéről (Briedl F i d é l )
-

235
307
252

129
241
240
407
344
206
233
223
31
101
157
338
273
330
257
384
214
321
206
360
350

110
215
351
350
393
321
255

81
144
119
305
288
141
240
53
97
140
192

261
289
303
1
135
175
187
225
190

fél-év.
Galamb
Galliczin h e r c z e g n ő ' v a l l o m á s a
Genevai p r o t e s t á n s ' l e v e l e VI. Pius pápa' üldöztetése iránt
Gyermeki szeretet' áldozatja
Gyermekek' vallási neveléséről
Golgota-virágok 15.
Gondolattöredékek a' hitről
Göthe" n e v e z e t e s v a l l o m á s a
Hajdan é s most
- - - Halálbani v i g a s z t a l á s
Halála a" k e r e s z t é n y s é g ' üldözőinek
Halottas házakról ( S z e n c z y F e r e n c z )
Hasonlatosságok
H a s o n l a t o s s á g o k : A' balsam 400 A B o g á r 384. A' k é t
r
c s e m e t e 122. A ' puszta" vándora, s a" s z e n v e d é l y 63.
Az élet" bajairól 224. A' fejér ruha 400. A' g á b n a s z e m 400. Az ifjúság" legszebb é k s z e r e 48. Az igaz
g y ö n g y 32. Az imádságról 287. I g a z s á g és t é v e l y g é s 301. A' por 400. I g a z s á g o t nem láthatsz ha s z e n v e d é l y e s v a g y 192. Isméret 174. Isten' dicsőítése
a' természetben 64. L é l e k n y u g a l o m 48. Vándorlás az
élet 144.
Haszna a' biblia történeteknek
Hét o r v o s i fü
_
_
_
_
_
_
_
_
Hit é s é s z ( S z a n i s z l ó , F e r e n c z )
_
_
_
_
_
Hit' s z ü k s é g é r ő l s z . Á g o s t o n
_
_
_
_
_
Hitbeli tévelygések" kiirtásáért mit kiván a' kath. midőn
Istenhez f o h á s z k o d i k ?
_
_
_
_
Hitnevelés' s z ü k s é g e (Kuthy L a j o s )
Hitről. Gondolattöredékek ( S . K . ) Hitterjesztö társulatokról
_
_
_
_
Hivő
_
_
_
_
_
_
_
Hurter Fridrik
_
_
_
_
_
_
_
333
Hü tanító' l e g s z e b b jutalma (Briedl F i d é l )
I f j a k h o z i n t é s , mitől óvakodjanak
_
_
_
_
_
Ifjúság' legszebb ékszere
_
_
_
_
_
_
Igaz gyöngy
_
_
_
_
_
_
_
_
Igazi bölcs ( S z a n i s z l ó J ó z s e f )
_
_
_
_
_
I g a z ítélet ( K u t h y L a j o s )
Igazi s z e r e n c s é t l e n s é g
Igazság és tévelygés
I g a z s á g o t nem l á t h a t s z , ha s z e n v e d é l y e s v a g y
Igaz világosság" j e l k é p e a' szentelt é g ö g y e r t y a ( S z a n i s z l ó
József)
_
_
_
_
_
Imádság (Szenczy Imre)
_
_
_
_
_
tßl.
Imádságról h a s o n l a t o s s á g o k
Intés az i f j a k h o z , mitől óvakodjanak
Irgalmas szüzekről
_
_
_
_
_
_
_
Iskoláinktól adott religioí k é p z é s e l é g s é g e s - e ?
Isméret
- _
_
_
_
_
_
Isten' dicsőítése a' természetben
Isten m e g k e m é n y i t é Pharao' s z i v é t
I s t e n e s életűek" elvei 's mondásai I s t e n t , mint mindenek' teremtőjét, imádnunk kell ( V i d a
Incze)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
í t é l e t e e g y chinai mandarinnak
Jáczintok
_
_
_
_
_
_
352.
Japanban a' vértanuk' család:»
J e l e s m o n d á s o k 240. Gőthe 3 2 . S o c r a t e s 48. S z . Á g o s ton 8 0 .
Jesuitákról - - - - J é z u s ' i s t e n s é g é n e k s z o r o s k a p c s o l a t a a' k e r e s z t é n y r e l i g i o ' h i t e l e s s é g é v e l , f o g l a l a t á v a l és czéljával ( F o g a r a s y Mihály)
J é z u s ' j e l l e m é n e k főbb v o n á s a i ( D é g h y I s t v á n )
J é z u s ' religioja nyugtathatja meg csak a' l e l k e t
Jó c s e l e k e d e t e k ( S z e n c z y I m r e )
Jutalma a' hü tanítónak
Jutalom' reménye
Katholicismus általán tekintve ( S z e n c z y F c r e n c z ) Katholika a n y a s z e n t e g y h á z
Katholika e g y h á z
Katholika cgyházbani r é g i s é g e és értelme a' keresztjelnek
Katholikus mozgalmak az angol f ó e g y h á z b a n _
326.
Kathol. p a p s á g az 1 7 8 9 - k i franczia zendüléskor ( S t . M.)

16
240
23
334
268
47
257
32
352

16
206
236
239

357
207
1
80
49
17
257
227
238
293
33
142
48
32
119
167
80
301
192
198

182
287
142
235

81
174
64
25
288
369
350
400
123

293

145
193
46
11
33
43
209
237
155
151
344
73

Katholikusok' cmancipatioi ljillje A n g o l o r s z á g b a n
K e r e s z t é n y s é g ' üldözőinek halála
Keresztjel értelme 's r é g i s é g e a' k e r . kath. n y a s z e n t e g y házban ( S z a n i s z l ó J ó z s e f . )
K e r e s z t é n y s é g ' állapotja Chinában Késő okulás ( S z . )
Két c s e m e t e (Bríedl F i d é l )
K é t ultramontanus párt
Kiben b i z h a t o m ?
K i n y i l a t k o z t a t á s t ( a z i s t e n i t ) a' philosophia s z ü k s é g t e lenné nem t e s z i
Korunkra illő s z ó z a t a r a n y s z á j ú sz. J á n o s t ó l Költészet ( e g y h á z i ) : A g á r 2 5 2 . D á v i d 1 , 3 , 8 , 1 4 - i k
z s o l t á r a 126. 1 8 - i k zsolt. 175. 2 3 - i k z s o l t . 226. L a u da Sión 78. M e g v á l t á s 3 0 4 . N e p o m u k sz. J á n o s 318.
l'ünkösd 337. Stabat mater 1 4 3 . Temetőben 336. V á g y
a' szent v á r o s b a 1 9 1 . V á n d o r a' sz. Bernárd' h e g y é n 330.
K ö z l é s e k Hurter Fridriktől
233.
Lacordaire a t y a n j o l a g fő l é l e s z t i F r a n c z i a o r s z á g b a n a' d o m o k o s i rendet
Lacordaire és Ravignan
Lator, a" megtért
Lauda Sión ( K r i s t i á n y P i u s )
L e h e t - e ? 's milly korán lehet é s kell a' g y e r m e k e t v a l lásban nevelni ?
- L é l e k e r ö e n g e d é k e n y s é g i alakban Léleknyugaloin
- - - Megmondjam-e, meljyik?
Megtért k i r á l y g y i l k o s
Megtért lator ( K ö v é r J á n o s t ó l )
Megváltás. (Szabó Imre)
Mellyik azon a l a p i g a z s á g , m e l l y r e szüntelenül figyelnünk
k e l l , ha a" k e r e s z t é n y religio' szelleméről é s c z é l járól h e l y e s e n akarunk Ítélni, "s a" v a l l á s i t é v e l y g é sektől "s habozásoktól m e n e k e d n i ? ( S z e n c z y F e r e n c z )
Menyasszony
- - - Mi s z e m n e k a' f ü s t , az l é l e k n e k a' földi gond és s z e n vedély
Mikor lehet é s kell a' növendék' erkölcsi n e v e l é s é t e l kezdeni?
Milly v i s z o n y b a n áll az illedelem "s u d v a r i a s s á g a' k e r e s z t é n y e r é n y n y e l ? A m e n n y i b e n e g y e z m e g v e l e mind a'
kettő ? ( W a c h t l e r K á r o l y )
Mit kiván a" katholikus, midőn a' hitbeli t é v e l y g é s e k ' k i irtásáért Istenhez f o l y a m o d i k ? ( S z e n c z y F e r e n c z )
Mitől óvakodjanak az ifjak
Mondások (jelesek")
Morus Tamás" végpillanati ( S o m o g y i A l a j o s ) Mozgalmak az angol f ö e g y h á z b a n 326.
N a g y asztal ( W . K . )
Napoleon é s VII. Pius pápa
Napoleon és VII. Pius pápa Fontainebleauban
Napoleon' tanutétele
N é g y szin
- - - - N é h á n y szó a" hitterjesztö társulatokról ( H a a s M i h á l y )
N é h á n y s z ó a" tizparancsolatról ( V i d a I n c z e ) N e m e s v i s e l e t a' s z e r e n c s é t l e n s é g b e n ( S o m o g y i A l a j o s )
Nepomuk s z . J á n o s ( H o r v á t h P i u s )
N e v e l é s : minden c z é l i r á n y o s és üdvös n e v e l é s alapja a"
vallási n e v e l é s 241 L e h e t - e , 's milly korán lehet é s
kell a" g y e r m e k e k e t vallásban nevelni 268.
N e v e l é s és i s k o l a l á t o g a t á s ( C s á s z á r B é l a ) 295
Nevelés" mezejéről fürtök
Nőnem' b e f o l y á s a az e r k ö l c s ö k r e , hazára és r e l i g i o r a
(Podenstein János)
Nőnem és emberiség ( S ibó I m r e ) Növendékek" vallási n e v e l é s é t mikor lehet é s kell k e z d e n i ?
Osius püspök' f e l e l e t e Constantius c s á s z á r h o z
Parabola. A' k é t c s e m e t e
Peel R. n y i l a t k o z á s a az angolhoni kath. emancipatioi
biliről
- - - - P é l d á k : Az erény Istentől van, 's c s a k e g y 192. J á c z i n tok 352. Kiben bizhatom? 350. L é l e k n y u g a l o m 48.
Pharao' szivét az Isten m e g k e m é n y i t é
P h i l o s o p h i a és evangelium
_
_
_
Phiilosophia és s o p h i s t i k a
_
_
_
Philosophia ( a ' l e g m ű v e l t e b b ) t e h e t i - e az isteni k i n y i l a t koztatást valaha haszontalanná és s z ű k s é g t e l n n é ?
VI. Pius pápa' üldözéséről e g y g e n e v a i p r o t e s t á n s ' levele
VII Pius pápa é s Napoleon
-

141
206
151
360
232

122
364
350
301
173

293
409
382
219

VII. P i u s pápa é s N a p o l e o n
Fontainebleauban ( R o d e r
Alajos)
- - - P o s i t i v t ö r v é n y e k , 's irántok mutatott e n g e d e t l e n s é g
P r o t e s t á n s n y i l a t k o z á s a' v e g y e s h á z a s s á g o k r ó l
P u s z t a ' v á n d o r a 's a' s z e n v e d é l y
Pünkösd ( S o m o g y i Alajos) R a v i g n a n é s Lacordaire
Redemtoristákról R é g i s é g e a' k e r e s z t j e l n e k
Religio : Annak ö s s z e k ö t t e t é s e e g y f e l ő l az emberek' b o l d o g s á g á v a l ; másfelöl az Isteni k i n y i l a t k o z t a t a t á s s a l ,
é s a' katholica a n y a s z e n t e g y h á z z a l (Spreitzenbart
János) 6
5
.
Religio é s s z é p m ű v é s z e t ' s z o r o s a n e g y e s ü l v e a' k e r e s z t é n y katholika a n y a s z e n t e g y h á z ' s z e r t a r t á s i b a n , 's
n y i l v á n y o s isteni tiszteletébeu ( S z a n i s z l ó J ó z s e f )
25.
R e l i g i o ' v i g a s z t a l á s a kedvclteink' halálakor ( S z . I . )
R e l i g i o r a i b e f o l y á s a a' nőnemnek Religio : Csak J é z u s ' religioja nyugtathatja m e g a' l e l k e t 40. E l é g s é g e s - e azon religioi k é p z é s , mellyet
n y i l v á n y o s iskoláink adnak? 8 1 - 8 8 . Mellyik a l a p i g a z s á g o t kell szempontban t a r t a n i , ha a' k e r e s z t é n y
rel. szelleméről é s czéljáról h e l y e s e n akarunk Í t é l n i , é s vallási t é v e l y g é s t ő l
é s habozástól m e n e k e d n i ? 129.
R e m é n y nekünk Krisztus' f ö l t á m a d á s a Romai katholika e g y h á z
_
_
_
_
Romai levéltöredék
S a c y Silveszter' végrendelete
_
_
_
_
_
S a l a m o n ' ítélete
- - - S a l a m o n ' példabeszéde Semmi é s minden Socrates' imádsága
_
_
_
_
_
_
_
Stabat mater (Krisztián P i u s
_
_
_
_
_
S z e m t e l e n s é g és töredelmes s z í v _
_
_
_
_
S z . Á g o s t o n a' hit' s z ü k s é g é r ő l
S z . Basilius S z . F e l i c i t a s , a' vértanú
Szentelt égő g y e r t y a az igaz v i l á g o s s á g ' jelképe S z e n t e l t viz ( S z a n i s z l ó J ó z s e f )
z
S z e n t történeti b e s z é l k e k : Ábrahám" áldozatja 307. I g a z
Ítélet 167.
S z e n v e d é l y és a' puszta' vándora S z é p m ű v é s z e t és Religio
25
Szép vonás ( W . K.)
Szerencsétlenségben nemes viselet
S z e r e t e t ' ( g y e r m e k i ) áldozatja
Szilvester' estéje S z ó z a t korunkra illő
S z ü l é k irénti e n g e d e t l e n s é g , é s k ö v e t k e z m é n y e i
Szüzek , az i r g a l m a s o k -

385
53
95
63
337
38^
234
151

88

38
106
261

78

268
240
48

80
57
219
304

129
335
174
289

401
49
142
240
373
344
320
256
385
73
286
227
247
137
318

312
190

261
113
289
412

122
141

25
175
256
301
23
256

Tanitó" jutalma
_
_
_
_
T a n í t ó k , "s tanulók
_
_
_
T e h e t i - e az isteni k i n y i l a t k o z t a t á s t a' legmiveltebb p h i l o s o p h i a v a l a h a hasztalanná é s s z ü k s é g t e l e n n é ?
Temetőben ( S u j á n s z k y A n t a l )
T é v e l y g é s e k ' ( h i t b e l i ) kiirtásáért mit kiván az I s t e n h e z
fohászkodó katholikus?
_
_
_
_
_
Tiszteljed atyádat és anyádat
T i z parancsolatról
Töredelmes sziv és szemtelenség Történetek' (bibliai) haszna T ö r v é n y e k ( p o s i t i v ) 's irántok mutatott e n g e d e t l e n s é g Tudomány
- - - - Utramontanus ( k é t párt)
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Észrevételek
gróf Zay Károly' á l t a l á n o s nézeteire.

G r ó f Zay Károly ur, az ágostai hitvallású evan- felsőbbségetkövetelni meg nem szűnik? Sőt magélikusok' fő fölügyelője, a' pesti hirlap' 36-ik gának a' grófnak fendöbörgő hangon irt beszédészámában „mint ember, mint keresztény, mint ből nem tűnik-e ki azon felsőbbségi követelés,
protestáns" fülszólal az ellen, ki f. e. Száza- mellyel, mintegy magasb állásából „«' lézengő
dunk' 28-ik számában, a' vegyes liázasságok' pangásba süllyedtekre" (a' motszanni merő kathoügyében, ,,a' 14-ik századból átkongó kisérteti likusokra) lenéz? és látja, hogy azok nem szeszózattal" lép föl. — Ki légyen a' nevezett ki- retik ugy embertársukat, mint önmagokat, 's
sérteti szózat' szerzője, nem tudom ; a'' föltétlen azoktól a' földi 's mennyei boldogságot megtavegyes házasságok' megáidatása' tilalmának he- gadják? 'S ha igy, miután szerinte „minden kelyes- vagy helytelenségét jelenleg nem vizsgá- reszténynek joga van, sőt kötelességében áll, elmellom. Egyedül azon állitások' taglalásába bo- lőzvén minden ember-szabta korlátolásokat,— (tecsátkozom , mellyek gr. Zay Károly ur' „általá- hát természetesen az ágostai hitvallást is, drága fő
nos nézeteiben" foglaltatt ák, 's a' katholika egy- fölügyelő ur !) szabadon és nyilván vallani a' tiszta
felsőbbségével, felebaráti
házat 's annak követőit nem csak sértőleg, ha- evangéliumotszellemi
szeretetnél fogva csak vezérelje, ha követennem becstelenül is jellemzik.
E l ő s z ö r : gr. Zay' állitása szerint, „a?pro- dik ( ? ) , lézengő pangásba süllyedt embertársait
testánsok a mindenhatónak örök hálával tartoz- a' tiszta evangeliuin' szabad és nyilványos vallanak y hogy azon egyháznak tagjai, rnelly felsőbb- sára, míg tán későbben, noha gr. urban kétszázséget más hitben levőkön nem követel, rnelly nem szor annyi tudomány volna is, mint másban, iscsak a' keresztényt, hanem minden embertársát, mét olly bölcs támadand, ki gr- urat is szelletiszta szivéből mint önmagát, szeretni parancsol- mileg túlszárnyalva, az evangéliumot nálánál is
tisztábban terjesztendi elő; mert, mikép gr. ur
ja , tőle sem a' földi y sem a"1 mennyei boldogságot
mondja: „minden tévedéstől és csalódástól menmeg nem tagadván—
Szép szavak gr. ur ! De
ten lenni, nem a' halandóknak tulajdona " De épen
hát nem épen a' most dicsért egyház-e az, melly
azért át nem látom, mért volna gr. ur fölhatala' lelkiisméreíi szabadságnak, az igaz kereszmazva az evangéliumot örök időkre azon néhány
tény türelemnek és szeretetnek, a' tiszta evanczikkelyre leolvasztani, mellyeket általános négéliumi vallásnak birtokát olly kizárólag tulajdozeteinek végén elő adni szíveskedett ? avagy nem
nítja magának, hogy főkép minket katholikusovakmerő felsőbbség-követelés ez más hitben lékat lelkiisméreti szolgaságról, vak hitről, 's
vőkön y sőt még azon igen nagy számú protestánmivel vallási elveinkhez liivek vagyunk, türelsokon i s , kik a' symbolicus könyvekhez h iveit
metlenségről, és rosszul értett szeretet' hiányáragaszkodnak? — Annyival inkább pedig felról annyiszor mennyiszer vádolni, és gúny', és
sőbbség-követelés e z , mivel gr. ur' állitása szemegvetés' tárgyává tenni, ekkép pedig rajtunk,
rint a' protestánsok „a 3 mindenhatónak örök hamás hitben lévőkön, illy formán, igen is nagy

Iával tartoznak,
hogy axon egyháznak tagjai,
melly nem csak a keresztényt, hanem minden embertársát , tiszta szivéből mint önmagát, szeretni
parcmcsolja", miből természetesen következik,
hogy sí többi egyház ezen általános szeretetet
nem parancsolja, 's a' mit embertársával tesz
is, nem vallási elvből, hanem csak per accidens,
cselekszi. A' felsőbbség-követelésen kivid nem
rágalom, nem szeretetlenség-e ez gr. ur ? nem
tulajdonit-e illynemii állitásokkal az evangelica
egyháznak olly tant , mellytől az, minden nemesebb érzésű követőivel együtt vissza borzad? 's
ekkép nem alacsonyitja-e le gr. ur azon egyházat , mellyben a' legdíszesebb fő felügyelői rangot viseli? — Elvégre: ki jogosította föl gr. urat,
a' reformatio' arrtesignanusát, Luthert, a' protestáns egyházból kizárni ? mert valóban kizárja azt, ha mondja: hogy ,,a' protestánsok a'
mindenhatónak örök hálával tartoznak, hogy
olly egyháznak tagjai, melly senkitől, sem a' földi , sem a' mennyei boldogságot meg nem tagadja", mert épen Luther volt, ki a' katholikusoktól, mind ezt, mind amazt megtagadta. 0 mondta: quanto possum impetu in eos ferar, irritaturus satis, et pTOVOcaturus tain stupidos truncos,
tam rudes asinos, tam crassos porcos (1. contra
Henr. regem Angl.) : „Wer will selig werden,
der verdamme den Papst, wie den Teufel selbst."
„Wer dem Papst gehorsam ist, kann nicht selig
werden" (Tom. 8. ger. 268 és 277 1.). „Cur non
maledicam huic maledictioni ? Dominus Jesus
perdat o idola mundi! pap a tum, cum omnibus
faciehus vestris in profundum inferni in aeternum , amen" (Resp. ad 1. Ambr. Cath.). „Deus
misereatur eorum, qui sunt convertendi (t. i. ad
novum evangeliuni), die übrigen hole der Teufel
hinweg, amen, alleluja" (Y. orat. Fabricii de
Luthero). Végét hoszszát nem érném, ha a' reformátornak minden ide vágó humánus kifejezéseit fölidézni akarnám. Ezek igazán nem a' 14-ik
hanem a' 16-ik századból átkongó kisérteti szózatok! mellyekről jelenleg csak azt jegyzem meg:
hogy az, kiillyeneket mond, bizony sem földi,
sem mennyei boldogságot embertársának nem
kiván, 's azt tiszta szivéből, mint ön magát nem

szereti; következve a' protestáns egyházhoz, gr.
urnák fent idézett szavai szerint nem tartozhatik. 'S vajha e' fölvilágosodott 19-ik században,
a' katholikusok' földi boldogságának kiosztásában ne látnók gyakorlatilag ugyan azon szellemet
uralkodni, mellyet Luther olly nyersen kifejezett! de e' részben igen szomoritó adatokat nyújtanak nem csak az évkönyvek, hanem Európának mostani állapotja is.
M á s o d s z o r : gr.Zay ezeket mondja: „ T e kintsük a' mindenhatónak teremtményt' tömegét,
azon mindenhatóét, ki akaratja' leheletével világokat alkot 's azokat meg is semmisiti, V nem
kell-e sóhajtanunk azon, hogy a' sírnak partjain
tusakodó és tolongó hangyák merészelnek teremtőjöknek helyébe állani, s embertársaikat üdvözittii's kárhoztatni?" —- Ugy de mellyik keresztény egyház az, gr. ur, melly teremtőjének helyébe merészel állani, 's embertársait üdvözitni
vagy kárhoztatni? IIa teremtője' helyébe áll az,
ki az evangelium' parancsait embertársának hirdeti, 's azon sanctiot, melly az evangelium' tisztelőire , vagy megvetőire rendeltetik, szóval kijelenti : akkor gr. ur is teremtőjének helyébe merészlett állani, midőn a' sz. irás' parancsolatit
emlegeti, sőt azt mondja : „hogy a' protestantismus mennyei áldásért eseng azokra, kik ámbár
vallásbani tekintetben némellyekben különgondolkozásuak, mindazáltal ugyanazon egy nagy istent
imádják, azon egy üdvözítőben 6izakod/iak", —mert ez által a' nem-keresztényeket, kik vagy nem
ugyan azon egy nagy Istent imádják, vagy nem
azon egy üdvözítőben bizakodnak, még a' protestánsok' áldásától is megfosztja. — IIa embertársunkat kárhoztatnunk nem szabad, a' mint
hogy nem szabad, mert Istené minden Ítélet;
bizony ugyan azon oknál fogva embertársunkat
üdvözítenünk sem szabad, mert Istené ezen ítélet is ; 's ha házat vagy földet haszonbérbe venni, a' tulajdonos tudta 's megegyezése nélkül
nem lehet, gondolom, az örök üdvösségről ön
nézeteink szerint rendelkeznünk még kevesebbé
lehet; hogy merészlett tehát gr. ur teremtőjének
helyébe állani, sőt Krisztus fölé emelkedve az
evangéliumot, mellyben az üdvösség' föltételei

Istentói kinyilatkoztatva vannak, önkénye szerint, 's mindennemű keresztény egyház' vallásának ellenére, compendialni, 's általános nézeteinek végén imigy nyilatkozni : „(istennek) intésére halhatatlan lelkünk
tökéletesség és boldogság országába átvándorol, hol jutalmunk ez
árnyékvilágoni haladásunkhoz és törekvéseinkhez aránylagos leend!" Hiszen az evangelium(nem
az, mellyet gr. urnák koholni tetszett, hanem
mellyet a' kereszténység olvas) nem csak jutalomról, hanein büntetésről, kárhozatról is szól;
mit gr. urnák, mivel kévéssé kellemetlen 's korszerűtlen , megemlíteni nem tetszett. Jól tudja t.
i. gr. nr : hogy ,,a sírnak partjain tusakodó és tolongó hangyák" azt, ki a' jövendőről kellemetlen
igazságot hirdet, örömest isteni jog-bitorlónak,
vakosdinak szeretik nevezgetni; azt ellenben, ki
a' mennyország' kapujához mindenkinek generalis kulcsot varázsol kezébe, a' világ okos , fölvilágosodott embernek hirdeti ; e' szép czimek
pedig igen csiklandozzák hiuságunkat !
Tudom, tudom gr. ur! hogy a' sola salviíicát akará fölebb érintett szavaival megróni, 's e'
gyűlölt czikkelyt a' katholikusok' szemére lobbantani , de hiszen ezt, mint fölebb láttuk, Luther is a'novum evangéliumról hirdeté, 's józan
értelemben minden, vallásához hiven ragaszkodó ember, maiglan hiszi; mert ha mindegy
akár melly vallást követünk, ha az igazság' fölfodözése ez életben lehetetlen, ha az igazság és
tévelygés egyaránt az üdvösség' föltételei lehetnek ; akkor minek adnak a' protestánsok a' mindenhatónak örök hálát, hogy őket a' protestáns
egyház' tagjaivá lenni engedé « 's ha vallási tekintetben a' különgondolkozásuak is ugyan azon
egy nagy Istent imádják, ugyan azon egy üdvözítőben bizakodnak, minek szüntelenül az evangelica egyház mellett, 's a' katholicismus ellen
proselitáskodni? Valljuk meg őszintén gr. ur!
hogy factis non est consona oratio ! Érzelmemet,
a' katholika egyház' tanítása szerint, a' sola salvificáról a'Religio és Nevelés 9-ik számában imigy
fejezem ki : „Abban, gondolom, mindenki megegyezik, hogy valamint a' vétek, természeténél
fogva, senkit nem üdvözíthet: ugy hasoulókép

a' tévelygés sem lehet ön erejéből 's természetéből az üdvösség' elnyerésének föltétele, 's azért
mindenki az üdvösséget erény 's igazság által véli
megnyerhetőnek. Továbbá: abban is gondolom
általános a' megegyezés, hogy nem egy két erényes tett, vagy néhány igazság' megismerése,
hanem minden kötelességünk' pontos teljesítése,
minden üdvözítő igazság' határtalan elfogadása
tehet minket örökké boldogokká, mert: bonum
ex intégra caussa, malum ex quolibet defectu. 'S
azért, midőn azt akarjuk megtudni, mellyik az
egyedül üdvözítő religio 's anyaszentegyház? kétség kivül csak azt kell keresnünk, mellyik religioban 's anyaszentegyházban találtatik föl biztosan teljes épségben az üdvözítő igazságok' öszvege 1 's a' melly religio- 's anyaszentegyházban
ezt föltaláljuk, azt egyedül üdvözítőnek vallani
a' józan ész' útmutatása és parancsa' következtében köteleztetünk. A' melly vallási felekezet
tehát azt állítja, sőt vallási alap-elvének is megismeri: hogy a' keresztény religio egész testületre szintúgy mint egyesekre nézve koronként
's a' miveltség' fokozatának változtával változtatható, 's ezen változtatás emberi belátástól 's
ítélettől függ: az tettleg megismeri, hogy tanítása üdvözítő nem lehet ; mert az üdvösség' föltételeinek, ha csak vallás" dolgában a' pogányok1
habozásaiba merülni nem akarunk , reánk nézve
tökéletesen meghatározottaknak kell lenniük, különben pillanatig sem tudhatjuk, hányadán vagyunk üdvösségünkre nézve." — A' mondottakhoz nagyobb fölvilágositásul még ezeket csatolom : a' sola salvificáróli tanból koránt sem kell
következtetnünk, hogy mind azok örökre elvesztek, kik az egyedül üdvözítő religiot, a' maga
épségében biztosan fentartó kath. egyházon kivül valaha éltek 's maiglan élnek. Mert valamint
ezen igaz állításokból : egyedül az igaz Isten üdvözíthet, egyedül az erény és igazság az üdvösség' elnyerésének föltételei, koránt sem következik, hogy ki legyőzhetlen szellemi akadályok
miatt, Istent helyesen nem ismeri, vagy hibás
lelkiisméretét 's meggyőződését jó szándékkal követi, elkárhozik: ugy hasonlókép, noha in thesi
igaz, hogy egy az üdvözítő religio és egyház,

mégis, mivel azt, vájjon e z , vagy amaz ember legyőzhetlen akadályok miatt nem ismerhette-e meg az egyedül üdvözitő religiot, 's hibás
lelkiisméretét 's meggyőződését jó szándékkal
követte-e? egyedül Isten Ítélheti meg, azért embernek senkiről állítani nem lehet, nem szabad,
nem kell, elkárhozik-e vagy sem; hanem azt leh e t , szabad, és kell minden erény és igazság'
barátjának hangosan hirdetni, h o g y , ki a' vétket szántszándékkal elköveti, és soha törödelmesen meg nem bánja; ki az igazságot hiúságból, dagályból, vagy más mellékes világi érdekből megveti, üdvözülni nem fog; nem azért,
mivel ez vagy amaz mondja, hanem mivel Isten
is csak azt üdvözítheti, ki az üdvösség' tőle kitűzött föltételeit hódolva megismeri 's tettleg teljesiti *).
H a r m a d s z o r ezeket mondja gr. Zay:
„ Van az emberi vélemény közölt különbség. Egyiknek jelszava : hit, vizsgálat nélkül, s mereven ra*) A ' M ú l t é s J e l e n 38-ik s z á m á b a n e g y névtelen „a' földi
és jövő életbeni boldogság' alapjait az isteni félelemben, keg y e s s é g b e n , és erkölcsös életben" helj'e/.vén , olly bátran cs
e l h a t á r o z o t t a n , mintha az Isten' legtitkosabb tanácskozásából,
leghitelesebb credentionalissal bocsáttatott volna h o z z á n k , kimondja : h o g y „nincsenek e' föltételek h i t á g a z a t h o z , vallásos
f e l e k e z e t h e z , s ő t m é g a' keresztyén névhez is kötve"; mintha
b i z o n y az isteni félelemhez, k e g y e s s é g h e z és erkölcsös élethez
nem is tartoznék az üdvözitő tői kitűzött keresztény hit, és
vallás? és i s t e n f é l ő , k e g y e s , és erkölcsös ember

lehetne, ki

a % ön koholta hitágazatokat és vallást az örök boldogság' biztosabb föltételeinek állítja, mint a' mellyeket Krisztus a z emberiségnek kinyilatkoztatott?
fölidézett szavakat : az

Lám

Isten

sz. P é t e r ,

a' névtelentől

nem személyválogató : hanem

minden nemzetségben kedves neki akár k i c s o d a , a' ki őtet feli
é s i g a z s á g o t c s e l e k s z i k , csak akkor mondá : mikor az istenfélő Kornelius százados 's egész háza' népe megkereszteltetés é t már már elrendelte ; inellyből kiki láthatja : h o g y a' ker e s z t é n y nevet az Isten' legnagyobb kegyelmei közé tartozunk
s z á m i t n i , ' s a h h o z üdvösségre nézve magától az Istentől igen
is sok van k ö t v e ; — 's mivel a' névtelentől i d é z e t t sz. irási
szavak szerint is nem minden ki e z t mondja: u r a m , uram!
m e g y e n be a' mennyeknek országába, hanem a' ki cselekszi
a z én mennyei atyám akaratját ; a' mennyei atyának kijelentett akaratja pedig az : h o g y minden e m b e r , minden időben,
m'nden tanítását üdvösségének vesztesége alatt e l f o g a d j a , (Máté 28. és JVlárk 16.) épen nem l á t o m , mikép lehet a' kijelentett hitágozatokat,

vallást, és keresztény nevet a : mennyei

boldogság' föltételei közül
's toll-vonással kitöi iilni,

amollyan

hírlapi

hatalom-szóval

's a' beteg Franklin' álmát (aeirri

sunniia!) az Isten' nyilványos szavánál többre méltatni ! Teljesedik korunkban az apostoli s z ó z a t : a veritate quidem auditum avertent, et ad fabulas lonvertentur !

gaszkodás az egyház1 hitrendeleteihez ; a' másiké
pedig : vizsgálat utáni hit és tökéletesbülés, melly
csak az észnek szabad használata által segittetik
elő"; és ismét: „A' tökéletesbülés ellen szegülni
annyi, mint minden szellemi tehetségeinket, magát
lelkiösméretünket is örök bilincsekre verni akarni
Vizsgálat nélkül vakon hinni gr. ur! én is,
noha katholikus vagyok, a' legotrombább, leglealacsonyitóbb cselekedetnek tartom, 's az ész'
szabad használata által mind azt: kinek, mind
azt: mért higyek, meghatározni, legszentebb
kötelességemnek ismerem ; de ha egyszer az ész'
szabad használata által kitaláltam : kinek és mért
higyek? már akkor arról: hogy mit higyek? habozásban nem lehetek, ha tán azon vallásban
olly tanok találtatnának is , mellyeket eszemmel
ugyan föl nem érek, de alapos isteni tekintély
(auctoritas) fejében, (mert illyen csak ugyan nem
lehetetlen) hódolattal elfogadok, 's azoknak gyakorlati befolyását és hatását, mind inkább 's inkább kitalálni, sőt életemben vissza is tükröztetni törekedem. — Előttem áll p. o. a' keresztény religio. Az ész* szabad használata által vizsgálom : ki volt ennek szerzője ? csatolt-e ezen
religiohoz valamelly sanctiot, névszerint millyent
és minő joggal? Mindezeket az ész' legszabadabb
használata által vizsgálom, "s ha vizsgálatom"
eredménye az Ieend : hogy a' keresztény religio'
szerzője isteni követségét 's hatalmát az észszabta eriteriumok szerint csalhatatlanul bebizonyította, akkor az isteni tekintély iránti hódolatnál fogva, mellyre hasonlókép a' józan ész
kötelez, mind azt okosan, és szellemi természetem' legkissebb Iealacsonyitása nélkül, határtalan tisztelettel elfogadom, mit ezen religio isteni
szerzője hirdet vagy parancsol; mert Istennel
ujat húzni, az ellen protestálni, vagy oppositioba lépni, az ész' legszabadabb használata szerint i s , a'Iegiszonyatosabb véteknek ismérem.
A' tökéletesbiilésre nézve, talán csak netn
gondolja a' tisztelt gr. ur, hogy a' katholikusok
vallás' dolgában valóságos csiga életet élnek, vagy
pedig minden szellemi tehetségöket, sőt magát
a' lelkiisméretet i s , örök bilincsekre akarnák
verni; mert akkor a' katholika egyházat egy

nagy morotrophiummá változtatná, mit a* gr. ur'
liuinanus szelleméről föltennem épen nem lehet.
— Ha a' vallási tökéletesbiilés' lényege abban
állana, bogy meggyőződésünkre nézve szüntelen
változzunk, akkor bizony igaz, bogy a' katholikusokon kivül, minden más keresztény egyház
időnként, 's a' műveltség' fokozatának változtával szüntelen tökéletesbül : de mivel nem mindég az tökéletesbül, a' ki változik, sőt sok esetben a' változás épen tökéletlenségre mutat, azért
a' vallási tökéletesbülésre nézve gr. úrral illy határozatlan értelemben kezet nem foghatok. —
Meggyőződésem szerint, igazi vallási tökéletesbíilés csak akkor lehetséges, ha a' vallás' igazságáróli teljes meggyőződés megtörténvén, mi
az igazságot életünkben 's tetteinkben hovatovább
hathatósabban kitüntetjük, de magát az igazságot soha, sem magunk meg nem renditjük, sem
mások által megrendittetni nem engedjük. íme
Strauss, a' regehős: „Das Leben Jesu" czimü
könyvében rutabbul bánt üdv özítőnkkel, mint
llerodes és Pilatus, Annás vagy Kaiphás, és a'
protestánsok' főbb jelentőségeitől külföldön hangos tapssal fogadtatott ; de még sem hiszem, hogy
gr. ur illy vallási tökéletesbülést helyeslene *).

"J A' vallási tökéletesbiiíésről a' Religio és Nevelés 14-ik számában imigy nyilatkoztain': A' katholicismus' tanjait tekintve,
látjuk azokban az apostoli rendülhetlenséget 's változhatlansa'got párosulva az üdvös haladással , 'g a' józan tökéletesbiiléssel. Sokszor lehet hallani: a' katholicismusban nincs halad á s , nincs tökéletesbiilés, nielly vád egy résziül igaz 's öriiliink , hogy igaz ; más részről igen helytelen. Mikép e g y az
I s t e n , u g y csak e g y lehet az i g a z s á g , nielly soha nem változhatik ; mert ha változhatnék, igazság nem volna. IIa tehát a'

Van drága gr. ur ! vallási meggyőződésünk'
szilárdsága's változatlansága mellett is elég, miben tökéletesbülnünk lehet és keli ; 's ez az erkölcsi törvények' lélekismeretes teljesítése ; melly
azonban a' vallási változatlan meggyőződést föltételezi, 's e* nélkül amaz vagy lehetetlen , vagy
bizonyára nagyon szárnya-szegett leend. íme! p.
o. olvasom az evangéliumban az önmegtagadás'
szigorú parancsát; első tekintettel megborzad
egész természetem, följajdul érzékiségein ; 's mikép mély titok elmémre nézve a' sz. háromság:
ugy mély titok akaratomra nézve a' fen idézett
parancs ; de ha megfontolom a' törvényhozót, 's
látom a' parancs-erősitő isteni sanctiot, megtöröm Isten' kedvéért 's tekintetéért természetemet, 's az igazi tökéletesbiilést nem szóval, hanem tettel követve, olly cselekedetet viszek véghez , melly méltán mindenkor a" legnehezebbek
közé számíttatott, t. i. az önmegtagadás' cselekedetét. Fortior est, qui se, quam qui fortissima
vincit moenia. 'S egy illy cselekedet több lelki
erőt kiván, több tökéletességet föltételez, mint.
minden evangeliumi csodák' rationalisticus magyarázgatása, vagy azoknak mythicus elferdítése, mellyre egy kis elmedagálylyal párosított merész criticánál egyéb nem kívántatik. De az érintettem tökéletességre csak ugy emelkedhetem, ha
isteni vallásomat változatlanul 's rendületlenül
hiszem, 's azon elméleti igazságokat, mellyekkel a' keresztény erkölcsi törvények legszorosabban összekapcsolvák, hódolattal elfogadom ; mert
ha Krisztust isten-embernek rendületlenül nem

katholicismus Krisztus' i g é j é t , vagyis az igazságot öröklötté'
ettől s o h a , ha önmagát megtagadni nem akarja, cl nem távozhatik , mert az igazság' természete , hogy maga magával meg-

tus' tanítását soha nem változtatva, Isten' ajándékából nyert
tehetségeit arra fordítja, hogy vallásában 's a' szentek' tudo-

egyezzék , a' hamisság' tulajdona pedig , hogy önmagával megütközzék , 's e' tekintetben a' katholicismusban nincs haladás,

mányában naponként erősödjék, azt időnként mélyebben m e g ismerje, 's a' megismerteket életében 's tetteiben hiven kije-

nincs tökéletesbiilés ; mert Krisztus tegnap , és m a , ugyan
azon mind örökké. D e mivel az i g a z s á g o t , hogy holt ne maT a d j o n , kifejteni, életünkre alkalmazni 's i g y gyümölcsöztetni

lentse ; de vallását a' tökéletesbités' ü r ü g y e alatt változtatni
tilosnak, helytelennek 's észelleninek állítja; mivel a' változtatás' esetétien ó magát engedelmes fin helyett, a' kinyilat-

s z ü k s é g e s , erre pedig sok i s m é i é t 's önmegtagadás kívántatik : önkényt következik, h o g y e' tekintetben a' katholicismus

koztatott isteni vallás'jogszerű birájának, 's az isteni j o g o k '
vakmerő bitorlójának nyilványitaná ; 's a' helyett, h o g y üd-

a' legnagyobb haladást 's tökéletesbiilést nem csak megenged i , hanem híveitől, mint a' tapasztalás bizonyítja, legszorosabban követeli is. Mikép t. i. a' g y ü m ö l c s f a , állását nem

vösség' dolgában biztos alapra juthatna, az áltudomány' szel é t ő l , ' s hiu vélemények' hullámaitól kinosan ide 's tova hányatnék. Valóban ha egy remek ecsettel készült rajzolatot,

változtatva, gyökereit mind inkább mélyebbre bocsátja, 's a '

v a g y mesteri vésővel faragott s z o b r o t , az egésznek eltorzitása
nélkül meg nem változtathatunk : mennyivel kevesbbé szabad

földből vett nedvekkel törzsökét erósbíti, ágait terebélyezt e t i , gyümölcsét sokasítja, 's igy minden állandósága mellett halad 's tökéletesbül: azoukép az igaz katholikus K i i s z -

az örök üdvösséget eszközló igazságokban, magunkat büszke
önhittséggel az istenség' correctorainak állítanunk !

hiszem, 's parancsainak határtalanul nem hódolok, az önmegtagadás izzó pillanataiban, igen
hamar találandok sophisticatioinmal egy kis rést,
mellyen az érzéki ember kisurranhatik, és sokszor, tamquam de re bene gesta, dicsekedhetik is.
'S ezek csekély észrevételeim, mellyeket gr.
ur' általános nézeteinek Főbb helyeire tenni jó-

nak találtam ; mivel pedig gr. urnák ezen hirlapi
czikkelyéből azt látom, hogy gr. ur a' katholika
egyházon 's annak követőin sajgó sebeket ejteni
igen hajlandó, azért ennekutána mindennemű
legkissebb iratait figyelemmel kisérendem, 's a'
szeretet' és igazság' Istenének kegyelmével a'
katholika igazság mellett, csekély tehetségem
szerint a' többiek közt én is őrt állandók.
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QSznniszlú Ferencz.~) — Jó c s e l e k e d e t e kkivált
.
mennyei boldogság vala rendelve az embernek,
(_Szenczy Imre'.)— Golgota virágok. — Tudomány. — V i g a s z ha Istennek e' képét és hasonlatosságát hit által matalás. — Galamb. —
gában hiven megőrzendi.

T A R T A L O M : Hit és ész.

H I T és ÉSZ.
Az ég és föld és minden, mi ezekben foglaltatik, már teremtve valának; 's az ifjú teremtmény öriile
létének,'s élte'zsenge élénkségével mutatá néma háláját
a' Mindenhatónak; a' Teremtő pedig megelégedéssel
tekinte alá alkotványaira 's éltető erejével ölele ált
mindent a' maga neme szerint, és látá : hogy minden
jó volna.
Most az előbbieknél mintegy nagyobbat 's fölségesbet teendő mondá az Istenség : „Alkossunk embert
a' mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék
a' tenger' halain és az égi madarakon és oktalan állatokon és az egész földön és minden csuszó-mászó állaton, melly mozog a' földön. És teremté Isten az
embert az ő képére, az Isten'képére teremté őtet,
férfiúvá és asszony-állattá teremté őket." Itt álla tehát
már az ember is deli és erőteljes alakban, és a' világon mindenek fölött megdicsőítve 's boldogítva, úgymint a' teremtés' koronája, a' teremtmények' ura, az
egész föld' királya ; 's mindez egyedül csak azért :
mert Isten' képe vala ő és annak hasonlatossága.
Ez vala pedig Isten' képe 's hasonlatossága az emberben : halhatatlan lélekkel 's józan észszel, szabad
akarattal 's ártatlan szívvel fölruházva Istent, a' nagy
Valót, megismérni; ahhoz, mint valamennyi jónak
adójához, lélekben fölemelkedni, 's hálával lenni; őt
a' minden tökély' kútfejét tisztelni 's imádni; ő benne
mint legjobb atyában gyermekileg bizni, ő hozzá teljes szívvel ragaszkodni, az ő nyilatkozásán, szent akaratján megnyugodni 's azt hiven betölteni, szóval : ő
benno hinni 's ezen hit által őt mindenek fölött szeretni ;
őt mindenkor, mindenütt és mindenben például venni,
s példája' utánozása által őt dicsőíteni, és szent neve'
dicsőítésében élni 's boldogulni. Ez az Isten' képe és
hasonlatossága az emberben. — Boldogság, földi, de

De a' kigyóalakban lappangó irigy és hazug lélek, hogy az első ember' hitét megrongálja 's boldogságát földúlja, annak eszét kisérté meg csábító szavaival: „Lesztek, úgymond, mint az Isten, jót és gonoszt tudók." Tetszett e' sugallat az észnek, hízelkedett a' testiségnek; és az ember, az Istentől dicsőített
boldogított ember semminek tartá azt, hogy inkább a'
kisértő lélek' szavának higyen mint Isten' intésének ;
kész volt legfőbb jótevőjének törvényét háladatlanul
megszegni, 's köteles bizodalmát és hitét megtagadni.
A' hit' ezen megvetése, az észnek és szívnek Istentől
elpártolása lön eredete 's oka minden véteknek, minden emberi nyomorúságnak; mert „egy ember által
jött be e' világra a' biin és a', bűn által a' halál, 's
ugy minden emberekre elhatott a' halál, kiben mindnyáján vétkeztek." — „És így az ember, midőn tiszteletben volna, nem értette, hasonlittatott az esztelen
barmokhoz és hasonló lett azokhoz." (Rom. 5, 12. és
48. Zsolt. 13.)
Itt kezdve mi egyéb az emberi nem' külső de kivált belső 's erkölcsi története, ha nem egy részről
a' hit 's Istenhez hiv ragaszkodás, más részről az Istentől elpártolt ész 's az ezzel összekötött állatiság k ö zötti meghasonlásnak, küzdésnek 's az ebből következett viszontagságoknak majd homályos és példázó,
majd világos és eleven rajzolatja? Előttünk áll azirott
és hagyományí történet' tárháza ; ha ennek poros lapjait áltforgatjuk, vagy évezredek óta hozzánk jutott
tudósításait hallgatjuk, nem mondhatjuk-e minden habozás nélkül : hogy a' világ' története már magában
foglalja a' világról 's az emberi nemről teendő ítéletet is?
Ugyanis van egy fénypont, mellyből kellő világosság sugárzik mindenre, mi az emberi nemre nézve
jó vagy rossz e' világon történt, 'S valóban ugy Iát—

1

13

szik, mintha fölélednének a' jó lelkű vizsgáló' szemei
előtt a' holt betűk, 's azokból valamint a' lettdolgok'
vonásaiból hosszú, de megoszolhatatlan sorokban fejlődnék ki e' nagy igazság : csak igaz élö hit által boldogulhat ember itt a' földön, 's üdvözülhet örökre a'
más világon ; ós a' másik ennek ellentéte : Istentől elpártolt , hitét megtagadó 's öneszében bizakodó, engedetlen büszke léleknek nincs, 's nem lehet valódi iidve's
boldogsága, bizonyos pedig kárhozata 's romlása.
Azért a' szent Írásban főleg uralkodó eszme : az
élő hit', világosság', jó lélek' 's Isten' országa, vagyis:
embernek az Isten' képére 's hasonlatosságára visszahelyezése 's boldogítása az igaz hit által ; valamint ama
kimondhatatlan szeretet' kitüntetése, melly által Isten az
emberi nemnek minden időben módot nyújtott magát
megőrizhetni az Isten' országát földúlni törekedő hitetlenség, Isten iránti engedetlenség, lelki sötétség, vagyis a' rossz lélek', boldogtalanság' és kárhozat' országa
ellen.
Elhiszem, különösen hangzik ez némelly észhős'
fülében, ki magát világosságban élni gondolja, épen
azért, mert nem hisz ; másokat pedig vastag sötétségben nyavalyogni állit, csak azért, mort hisznek. Büszkén lépdel ő képzelt világában, 's még nagy kegyesség tőle, ha szánakozva tekint le azokra, kik a' tőle
nevezett sötétségben inkább akarnak maradni, mint
vele az igen gyanús természetű világból osztakozni.
Vajha illy hősnek tekintete felém is fordulna, hogy
szemem az övével találkozván értelmes jelekkel adhatná
tudtára: milly nagy az ő csalódása, 's milly kitűnő
azon tárgy és névcsere, mellyet ő visszásán használva
a' világosságot sötétségnek, 's a' sötétséget világosságnak nevezi ! Már Isaiás próféta illyenekről szóltában mondá : „Jaj nektek, kik a' gonoszat jónak mondjátok és a' jót gonosznak, a' sötétséget világossággá
tévén és a' világosságot s ö t é t s é g g é ; — j a j ! a' kik bölcsek vagytok a' ti szemeitek előtt 's ti magatok előtt
okosok. (Isai. 5 , 20. 21.)
'S valóban, ha valaki Istent tagadván eszével
kérkedik, valljon világosság's nem inkább igenis nagy
sötétség-e ez? Mert tekints egy kissé körül: nemde
„Isten dicsőségét beszélik az egek 's az ő kezei' alkotmányát hirdeti az erősség." — „Kérdezd meg a' barmokat 's megtanítanak téged, és az égi madarakat, 's
megjelentik neked. Szólj a' földnek és megfelel neked
és megbeszélik a' tenger' halai ; ki nem tudja, hogy mindezeket az Ur'keze alkotta?" ( 1 8 . Zsolt. 1. — Job 1 2 ,
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7 — 9 . ) Ugyanis Cicero'mondásaként : „Az égre tekintő
és az égieket vizsgáló embernek mi lehet olly nyilvános
és olly igen világos, mint hogy van valamelly legtökéletesb értelmű lény, ki mindezeket igazgatja." Hát erkölcsi természetünk' kiolthatatlan vágya, melly csalhatatlan igaz biró 's jutalmazó után sohajtozik, valamint
e' dologban az egész emberi nem' megegyezése, melylyet Cicero természet' törvényének nevez, nem szolgálhat-e nagyobb világosságul, mint néhány hitetlennek ábrándozása vagy épen puszta tagadása.
IIa pedig valaki Isten' létét ugyan megengedi,
de tőle magát kormányoztatni nem hagyja, nyilatkozását elfogadni, szent akaratján megnyugodni, 's benne
teljes bizodalommal hinni nem akar, hanem a'régi csábító' szavaira: „Lesztek mint az Isten, minden jót és
gonoszt tudók" figyelvén, öneszét isteníti, 's az élő Isten
ellen mintegy pártot ütvén fölfuvalkodott eszével függetlenül akar állni : valljon világosság 's nem igenis nagy
sötétség-e ismét ez ? Mert ha az ész minden világosságát Istentől vette, 's csak attól veheti : lehet-e a k kor ő benne világosság, sőt nem kell-e inkább sötétségnek; lennie, ha Istentől, a' világosság' atyjától, eltávozik ? — Oh ! ha az illy ember a' szent irást még tekintetben tartaná, igen könnyen megtudhatná : hogy sötétségben, lelki vakságban vagyunk Krisztus' váltsága 's
hite nélkül, általa pedig világosságba helyeztetünk. „Én
vagyok, igy szól Üdvözítőnk, e' világnak világossága, a'
ki engem követ, nem jár sötétségben, hanem az élet világossága leszen ő nála 1 " — „Én világosságul jöttem e'
világra, hogy minden, ki én bennem hiszen, sötétségben
ne maradjon." (János 8, 12. és 1 2 , 4 6 . ) ' S a'mit magáról mondott, azt hirdették róla az apostolok is : „Ti pedig
választott nemzet, igy szól Péter apostol, hirdessétek
annak erejét, ki titeket a' sötétségből az ő csudálatos világosságára hivott." — Szent Pál pedig igy : „Ki
megszabadított minket a' sötétség' hatalmából és általvitt az ő szerelmes fiának országába, kiben váltságunk van az ő vére által, a' bűneinknek bocsánatja."
— „Mert valaha sötétség valátok, most pedig világosság az Urban." Szent János apostol is Krisztusról nyilván hirdeté : „Igaz világosság vala, úgymond, a' melly
megvilágosít minden e' világra jövő embert." ( Í . P é t .
2 , 9 . — Kolos. 1 , 13. 14. — Efes. 5 , 8 . — Ján. 1 , 9.)
Ki nem látja ezekből, hogy a' szent Írásban nem
a' hitetlenség mondatik világosságnak, hanem az Isten'
bölcsesége: Krisztus, és annak szent hite; ellenben
az észnek Istentől elpártolása, attól függetlensége 's
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magában bizakodása sötétségnek neveztetik. Azért is
int gyakran bennünket a' szent irás : hogy föl ne fuvalkodjunk eszünkben és ne legyünk bölcsek mimagunknál. „Legyen, ugy mondatik, bizodalmad az Urban teljes szivedből, és ne támaszkodjál okosságodhoz.
— Minden utaidban őtet gondoljad és ő igazgatja l é péseidet. Ne légy bölcs temagadnál : féljed az Istent és
távozzál a' gonosztól." (Péld. K. 3 , 5.) Azért ajánltatik mindenkor 's mindenütt az igaz élő hit, 's ahhoz
köttetik szorosan, mint szükséges föltételhez, az igaz
boldogság 's jövendőbeli üdvösség ; a' hitetlenség pedig
sötétségnek 's kárhozatnak lenni állíttatik. Ezt legvilágosabban maga Krisztus Urunk terjesztő elő sz. János
evangélistánál igy szólván: „Ugy szerette Isten e'világot , hogy az 5 egyetlen egy szülött fiát adná, hogy
minden, ki ő benne hiszen el ne vesszen, hanem örök
élete legyen. — A' ki ő benne hiszen, meg nem Ítéltetik, a' ki pedig nem hiszen, már megítéltetett: mert
nem hiszen az Isten' egyetlen egy szülött fiának nevében. — Ez pedig az ítélet, hogy a' világosság a' világra jött, és inkább szerették az emberek a' sötétséget, hogysem a' világosságot!" (János 3 , 1 6 . stb.)
Ezen ítéletet igen igazságosnak tarthatja a' józan
ész, ha megfontolja: hogy minél nagyobb okosság
és jóság keresztény módon hinni: annál nagyobb tudatlanság vagy rosszaság hitetlenkedni. Mert midőn a'
hitetlen a' makacs tagadásnál semmi más, bár középszerű okot sem hozhat föl hitetlensége' támogatására :
akkor a' hivő a' legmeggyőzőbb okokkal állhat elő.
Ugyanis menjünk f ö l , ha tetszik, szinte az ember' t e remtetéséig, 's megállván azon ígéretnél, melly a'hitszegő embernek a' jövendő Megváltóról Isten' véghetetlen irgalmasságából adatott; fussuk ált gondolatainkban az évszázadok' és ezeredek' térét egész a' Messiás' eljöveteléig, tapasztalni fogjuk: hogy az igaz
hit, úgymint az élő Isten' kinyilatkoztatása az emberi
nem' eredetével egykorú; ugy hogy a' keresztény r e ligio isteni eredetére nézve az ó szövetségi kijelentéssel legszorosabb kapcsolatban áll, és vele ugyanazon egygyé válik, olly különbséggel: hogy a' keresztény hit tanitmányára nézve amannál sokkal tisztább , világosabb 's tökéletesebb ; a' jövendölésekre
nézve pedig azoknak teljesedését foglalja magában,
és a' Messiást, kit az ó testamentom csak jövendőnek
igért, a z u j szövetség Jézus Krisztusban már eljöttnek
lenni állítja; ú g y h o g y mind a' két szövetségi kinyilatkoztatásban ugyanazon egy Isten az emberi nem'

teremtője, fenntartója 's gondos kormányzója ; mindkettőben az emberi nemnek ugyanazon egy Üdvözitője Jézus Krisztus, ott a' megígértetett, itt a' testben megjelenő 's az emberek' üdvösségéért magát
föláldozó Üdvözitő hirdettetik. Ott tehát az előkészület, itt a'teljesedés ; ott a'kezdet, itt a'végzet. Azért
is az ó törvény csak addig fennállandó előkereszténység vala, míg az emberiség' nagyobb érettségének 's
az Istentől meghatározott idők' teljes voltának bekövetkezésekor a' fensöbbi kereszténység ugy mint az
igazság' napja teljes világával földerült a' föld' szinén.
Illy szempontból tekinté az ó 's uj szövetségi
viszonyt sz. Pál apostol is mondván : „Minekelőtte eljőve a ' h i t , a'törvény alatt őriztettünk vala. Ezokért
a' törvény nekünk a' Krisztusra vezérlő mesterünk
volt ;" „mert a' törvénynek vége a' Krisztus minden
hívőnek igazságára." (Gal. 3, 23. 24. — Rom. 1 0 , 4 . )
Elmondhatjuk tehát Dalberg után: ,,A' religio' épülete
a' világgal kezdődik 's a' világgal végződik, 's az
emberi nemnek mindenét magában foglalja : a' multat,
jelent, jövendőt. Az emberek' művei halomra omlanak ; a' hajdani birodalmakból csak romokat látunk ;
a' csalás és ábrándozás szülte hamis religioi fogalmakat elfúja az idő, mint szél a' szállangó föllegeket :
de az isteni kinyilatkoztatás, a' kegyelem' munkája
mint szikla erősen áll. Krisztus
az idők'
magas
középpontja ! A' mult és jövendő ő reá irányozvák :
az első őt várva, az utolsó ő rajta nyugodva. A' Genesis és az Apocahjpsis' teljesedése, a' világ' gyermeksége 's pusztulása közt, középen áll Krisztus !"
r

Es ha most Krisztusra fordítjuk tekintetünket,
ugyan ütközik-e valami szemünkbe, mit hinni becsületére ne válnék eszünknek? Akarod Üdvözítőnknek
ismérni szellemét ? nézz annak életére, 's látni fogod,
hogy Krisztus egyedül az Atyaisten' dicsőségét szomjúhozza ; látni fogod, mikép buzgólkodik az emberi
nem' szeretetétől, mint fáradoz annak tanításáért, örök
boldogságáért szüntelen, mint áldozza föl egészen magát és szenvedi azért a' legnagyobb kínokat 's legcsufosabb halált; látni fogod, milly erős a'nehézségek'
legyőzésében, milly állhatatos hivatása' munkáinak végbevitelében, milly türelmes mindennemű Ínségek' elviselésében; látni fogod annak minden gáncstól annyira
ment viseletét, hogy nem rettegett elleneit biztosan
fölszólítani mondván : „Ki född meg engem közületek
a' bűnről?" Kinek élete' tisztaságát és csudaszentségét
ellenei is bevallották : „Ártatlan vagyok én, igy szólott
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Pilatus, ez igaznak vérctol;" „vétkeztem, mondá J ú dás , elárulván az igaz vért." És ha mindezeknél nagyobb bizonyságot akarsz, halljad az égből adatott
szózatot: „Ez az én szerelmes fiam, kiben nekem jól
kedvem tölt, őt hallgassátok." És ha Krisztus' egész
élete minden erénynek olly jeles remekét adja előnkbe,
hogy ebből isteni eredetét nem csak sejthetjük, hanem
világosan meg is ismerhetjük : valljon nincs-e a' j ó zan 's müveit észnek oka Rousseau' előadása szerint
fölkiáltani : „Valóban, ha Socrates' élete és halála
bölcshöz méltó, ugy Jézus Krisztus' élete és halála
Istenhez illő." (Emile.)
Ha pedig Krisztus' életéről álttérsz jövetelének
okaira, lássad annak szentségét, úgymint ki mennyből
alászállott, hogy Isten' országát itt e' földön fölállítsa,
az embereket ebbe meghíja, a' vallásos társaság' ( e g y ház') legszentebb kötelékével egyesítse, az igazság'
isméretére, az igaz Isten' igaz tiszteletére, az erény'
gyakorlata által a' túlvilági élet' boldogságára elkészítse, 's a' bűn által elveszett emberi nemet megváltsa 's üdvözítse. Ezt pedig akarni's teljesíthetni is,
valóban isteni !
Vizsgáld most az ő tanitmányát; lásd, miképen
azon religio, melly tőle kereszténynek neveztetik, az
ész által homályosan isméi t igazságokat fölvilágosítja
's jobban megerősíti; az ész által meg nem ismérhetőket, az üdvösségre pedig mégis szükségeseket, kijelenti ; az ó szövetségi kinyilatkoztatást tökéletesíti 's bevégzi. Rövid vonatokkal előnkbe állítja azon szent
kapcsolatot, melly Isten és ember között teremtés óta
fenn volt 's fenn is marad mindaddig, míg teremtőnkkel örökre nem egyesülünk ; megismértet minket ama
végtelen jósággal és bölcseséggel, mellyel Isten az
emberi nem' üdvösségén mindenkor munkálkodott, 's
magát minden tökéletesség 's boldogság' forrásának és
kiosztójának lenni bizonyította. Ezután Krisztus' religiojában telve minden a' legmélyebb bölcseséggel,
legkegyesebb jámborsággal ; legalkalmatosabb minden
a' lélek' oktatására, buzdítására, nemesítésére, szentesítésére. Nincs e' tanitmánynál fenségesb 's egyszerismind az emberhez leereszkedőbb ; minden ugy
vagyon kinek kinek elméjéhez 's természetéhez alkalmaztatva, hogy midőn a'fentebb járó elmék'bámulását
érdemli, mégis a' tudatlanabb' értelme előtt is rejtek
nem marad. Olly tiszta pedig és szent az minden
részében, hogy tanitmánya' jelességével és szentségével
fölülmúlja mindazokat a' religiokat és philosophiai rend-

szereket , mellyek valaha léteztek, vagy most léteznek,
ugy hogy maga Rousseau Jakab is kényszerittetett
megvallani : „Az evangelium, úgymond, egyedül maga
az, mellynek erkölcsi tanitmánya mindenkor bátorságos,
mindenkor igaz, mindenkor egyetlen, és mindenkor
maga magával megegyező."
Ezen isteni tanitmányhoz kapcsoljad most Krisztus'
TT

f

tanitoi módját. 0 a' tárgyak' legmagasabb föllengzese
mellett is népszerű maradt ; beszédeiben a' szellemi 's
testi világ egészen szolgálatára látszott lenni ; nemes
egyszerűséggel, erőködés 's ellenmondástoli félelem
nélkül szólott az isteni dolgokról, és a' legfontosb,
legfenségesb tárgyakról szólott mint Isten-ember, ú g y mint kinek teljes hatalma 's csalhatatlan bölcsesége
van tanítani. Innen magyarázható némelly erőteljes
kifejezése: „Én mondom nektek;" „Én vagyok a'világ'
világossága ;" „Én vagyok az u t , az igazság és
az élet."
Még inkább megerősödhetel a' hitben, ha meggondolod, hogy Krisztus, ki illyen volt, illy tudományt
hozott és igy tanított : az mennyei küldetése' 's tanítása'
igazságát még csudáival , jövendöléseivel 's a' felőle
tett jövendölések' rajta történt teljesedésével is bebizonyította. — Az pedig épen nagyszerűvé, sőt istenivé
teszi Krisztus' religioját, hogy midőn ő mindenektől
elhagyatott, kigunyoltatott, kínoztatott és a' csúfos
keresztfán két lator között lelkét kiadván eltemettetett,
's igy természet-'s emberileg tekintve e' világra jövetelének czélja is, úgymint szerencsétlen próbatét vele
együtt sirba szállni látszott : épen akkor 's azután kezdé
a' legnagyobb győzödelmet aratni's minden jövendöléseit teljesíteni.
Ugyanis ő , a' mint megigéré, harmad napra h a lottaiból dicsőségcsen föltámad, 's menybe menetele
után a' szent lelket apostolaira elküldi ; és az apostolok
előbb tudatlan, együgyű halászok, most tanitmányuk'
tisztaságával 's fenségével a' legbölcsebb philosophusokat meghaladják; és kik előbb félelemből szétszaladván a' nép előtt megjelenni nem bátorkodának, azok
most a' törvényszékek és fejedelmek, a' zsidók' zsinagógája 's a' görögök' areopagusa előtt nyilván föllépnek
's a' fölfeszített Krisztust bátran hirdetik, 's hirdetésöket
csudatettekkel erősitik. Es e' kevés számú apostoluk
minden fegyver, minden külső tekintet, minden gazdagság vagy más emberi oltalom nélkül, az akadályoknak sokasága mellett mégis a ' keresztény
religiot, melly hitágazataiban az ész' megfogható te-
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hetségét fölülmúlja, erkölcsi törvényeiben az ártatlan
életet sürgeti és a' testiséget fékezni parancsolja, r ö vid idő alatt a' zsidók és pogányok közt, holott a' fölfeszitett Üdvözítő azok előtt botránynak, ezek előtt
pedig bolondságnak lenni látszott, legmesszebbre terjesztették; azok pedig, kik Krisztus' hitére tértek,
erkölcseikben olly jókra változtak, hogy azon erény is,
melly a' pogányoknál ritkaság vala 's csak néhány
embert diszesített, a' keresztényeknél mindennapivá 's
majd mindegyiknek tulajdonává lön ; 's e' mellett Krisztus'
religiojához olly tiszta 's tántoríthatatlan lélekkel r a gaszkodtak, hogy a' reájok következett üldözésekben
készek voltak kincset, tekintetet, méltóságot 's minden
földi hasznot veszteni, ellenben minden kárt, fájdalmat,
szégyent 's a' legkínzóbb halált szenvedni, hogysem
Kristus' religiojától elpártolni; 's mégis mind e' mellett
számra nem csak nem fogyatkoztak , hanem inkább
mindenütt szaporodtak, ugy hogy a' martyrok' vére
a' kereszténység' termékeny magja lett. 'S igy ismét
beteljesedett Krisztus'ama jövendölése: „Én, úgymond,
ha fölmagasztaltatom a' földről, mindeneket magamhoz vonzok."

a' tudományok, gyakoroltassanak a' szép mesterségek,
gyarapuljon a' köz jólét' előmozdítására minden, mi
akárminő tekintetben elmetehetség' fejlődését igényli;
's védessék, füszereztcssék maga a' szent religio' t a nítása világi irodalom' fegyvereivel, virágaival 's diszitményeivel is : de ne feledtessék soha az Ur' szava:
„Ne dicsekedjék a' bölcs bölcseségében, 's ne dicsekedjék az erős erősségében, és ne dicsekedjék a' gazdag gazdagságában, hanem abban dicsekedjék a' ki
dicsekszik, hogy tud 's ismér engem ('s tudja), hogy
én vagyok az Ur, ki irgalmasságot cselekszem 's Ítéletet és igazságot a' földön." (Jerem. 9, 23.)

Mindezekből meggyőződhetünk mi is, hogy az
előbb együgyü halászok', az apostolok' predikálásából
és a' keresztény religio' elterjedéséből nem emberi
segítség , hanem isteni erő 's hatalom tündöklik ki.
Igazán megtörtént itt, miről szent Pál apostol emlékezik: „A' világ' bolondait, úgymond, választotta Isten,
hogy megszégyenítse az erőseket, és a' világ' nemteleneit 's az elvetetteit valasztotta Isten és azokat, a'
mik nincsenek, hogy elrontaná azokat, a' mik vannak,
hogy ne dicsekedjék egy test is az ő szine előtt, hanem
a' mint irva vagyon : a' ki dicsekedik, az Urban dicsekedjék." Ugyanazért elmondhatjuk szent János evangélistával : „Valami Istentől született, meggyőzi e' világot , és ez a' győzödelem, melly meggyőzi e' világ o t , a' mi hitünk. Kicsoda az, a' ki e' világot meggyőzi, hanem a' ki hiszi, hogy Isten' fia a' Jézus.'"
( 1 Ivor. 1, 27. 's tb. — 1 Ján. 5, 4. 's tb.)

'S valóban, ha ismérjük az Istent, 's ismérjük
mimagunkat is: oh akkor sem a' hitet az ész ellen
nem háborítandjuk föl, sem az észt a' hit ellen; hanem mind a' kettőt, úgymint ugyanazon egy Isten'
különös ajándékát tiszteletben tartandjuk, 's mind a'
kettőt Isten' dicsőítésére, ezáltal pedig tökéletesülésünkre, boldogságunkra, üdvösségünkre használandjuk: akkor az ész' segítségével kikeresünk 's fölhordunk minden okot szent religionknak, az igaz hitnek,
felvilágosítására, megerősítésére, védelmére ; ellenben
szent hitünk' oktatásaival kiegyengetjük , kisimítjuk
eszünk 's belátásunk' göröngyeit, kipótoljuk hiányait,
földeritjük homályait, eloszlatjuk kétkedéseit, és az
ellene fölzudult hitetlenség' hullámai közt elválhatatlanul ragaszkodunk az Üdvözítőnktől szerzett 's rendületlen kőszálra épített anyaszentegyházhoz : akkor a' hit
eszünket mindenben 's mindenkor az Istenre emlékezteti és szivünket azzali társalkodásra meghíja 's untalan
ösztönzi, egyszerismind egész éltünket és létünket,
elmúlt időnket és jövendőnket nemesiti, dicsőíti 's az
Ur Istenben való életté változtatja : akkor nyílt szemmel
's elfogulatlan elmével tekintünk az egész roppant természetbe nem különben, mint a' történeti 's erkölcsi
világba, 's látni fogjuk: hogy hitre irányul minden,
hit által boldogul minden, sőt hitre utasit az egész természetben minden; hitről tesz bizonyságot a' történet,
's hitet parancsol az erkölcsi világ.

Mikor tehát Krisztus urunk' hitét mindenek fölött
ajánljuk, épen nem akarjuk az észt lealacsonílani, hanem inkább óhajtjuk, hogy az ember Teremtője' képére 's hasonlatosságára, mellyre valamint teremtetett,
ugy elesése után Jézus Krisztus' váltsága 's malasztja
által érdemesittetik, fölemelkedjék és ez által eszének
legnagyobb díszt 's üdvöt szerezzen. Sőt mondjuk :
miveltessenek az ész' tehetségei, tökéletesittessenek

Avagy fölérjük-e eszünkkel a' nap', hold' 's csillagok'serege' mivoltát? megmagyarázhatjuk-e az állat-,
növény-'s ásványország' természetét's mibenlétét? láttuk-e az ó világ' nagy embereit, híres vitézeit ? szemléltük-e a' föld' legtávolabb részeit, tengereit, tartományait,
városait? 's mégis használatunkra fordítjuk a' föld'
termékeit; nem kételkedünk a' régi bajnokok' tettein :
igaznak tartjuk a' tartományok' 's városok' lételét, sőt
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sajnálkozva tekintenénk a r r a , ki mindezeket a' leghi-

ját cselekedni,

ez a' keresztény igazság. Az irás m i -

telesebb adatok után is tagadná csak azért: mert ő még

dőn mondja: ,,a' menyország erőszakot szenved 's az

ezeket tapasztalása' tárgyává nem tehette. Hát a' társas

erőszakosak foglalják el a z t , " nem aluszékonyságra 's

és erkölcsi élet nem hiten áll-e ? Szófogadó a' gyer-

renyheségre mutat, nem arra, hogy pusztán hitünkre

mek 's hajol atyja 's anyja' tanácsára nem annyira m e g -

támaszkodjunk (noha a' hitet üdvösségünk' főalapjául

győződésből a' tanács' jóságáról, mint inkább azon

teszi, melly nélkül lehetetlen kedvesnek lenni Isten

fiúi meghittségből,

e l ő t t ) , hanem hogy azt tettek által is megmutassuk

hogy szeretett szülei csak javát

akarhatják 's neki csak jót tanácsolhatnak. í g y e n g e -

és élővé tegyük; mert a' hit cselekedetek nélkül, az

delmeskedik urának a' szolga, elöljárónak az alattvaló,

írásnak saját legvilágosabb szava szerint, holt.

nem annyira a' parancsolat' igazsága' belátásáért, mint

használ atyámfiai, ha valaki mondja, hogy hite v a n ,

„Mit

inkább azon bizodalomból, melly a' társas élet' termé-

cselekedetei pedig nincsenek ? Valljon a' hit üdvözit-

szetében gyökerezik. Rontsd le e' bizodalmat, e'hitet,

heti-e ő t e t ? " ( J a k . 2 , 1 4 . ) és 2 4 vers:

és minden tekintetet megsemmisítettél 's a' társas bol-

hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem

„Látjátok,

csupán hitből?" Pál pedig (Gal. 5 , 6.) i g y : Krisztus-

dogságnak sirját megástad.
Ha pedig a' láthatókban, a' földiekben is hitre 's

ban sem a' körülmetélkedés nem használ semmit, sem

bizodalomra van szükségünk: annál kevesebbé nélkü-

a' körülmetéletlenség: hanem a' hit, melly a' szeretet

lözhetünk hitet a' láthatatlanokban, a' lelki, mennyei,

által munkálkodik.
De mivel tettek és tettek között nagy különbség

isteni dolgokban.
Azért minden józan gondolkodású ember valamint

van; 's mivel tudatlanságból a' legjobb szándékú e m -

tudja, hogy az isteni bölcseség végetlenül túlhaladja

ber, akaratja ellen, jó tett helyett sokszor legalább is

a' véges emberi értelem' 's okosság' határait : ugy k ö -

haszontalant követhet el : nehogy hiába pályázzunk,

telességének tartja a' legfőbb é s z n e k ,

az Istennek,

bizonytalanra fussunk és szelet verjünk, igen szüksé-

hit által hódolni, 's tőle mint édes atyától az adott

ges értesülnünk: millyeneknek kell Üdvözitőnk' reli-

's bebizonyított kinyilatkoztatást fiúi készséggel elfo-

giojának szelleme szerint jó cselekedeteinknek lenniek,

gadni, Üdvözitőnk' szavaival élvén: „Hálát adok n e -

hogy örökkévaló bórt, jutalmat és koronát nyerjenek?

ked atyám , mennynek és földnek ura , hogy elrej-

Mikép Izaias' látásában ( 6 , 2 . ) a' trónon ülő Isten

tetted ezeket a' bölcsektől és okosoktól 's megjelen-

körül a' szeraphoknak hat szárnyok volt : ugy j ó t e t -

tetted azokat a'kisdedeknek," (vagyis az alázatos lel—

teinknek i s , hogy Isten' szine elébe jussanak, mintegy

küeknek. Máté 1 1 , 25. 2 6 . ) Többnyire

hat szárnnyal kell birniok.

iparkodik

minden kétkedés helyett inkább a' religio' titkaiból is
szükséges tanúságot venni, 's minden

elménczkedést

Legelső, mi j ó cselekedeteinkben megkívántatik,
az: hogy Isten

akaratja

szerintiek

legyenek. Az

kerülve inkább akaratjának és életének az Isten' a k a -

ellenkezők természetesen csak rosszak volnának. Akár-

ratjához alkalmazása által a'hit' igazságát annak üdvö-

mit javaljon világi haszon, üledék vagy szellem : Isten'

zítő gyümölcseiből is megismérni.

akaratjára mint iránytűre kell függesztve lenni s z e Szaniszló Ferencz.

A' jó cselekedetek.
Rosszul fogná föl kötelességeit azon keresztény,

meinknek. Mondhatnunk kell Krisztussal (Ján. 8 , 2 9 ) :
„Az atya nem hágy egyedül engem, mert mindig azt
teszem,

mi előtte kedves." 'S ennél v a n - e ,

ki a' parancsolatoknak csak tiltó részeit gondolná b e -

valami méltányosabb ?

teljesitendőknek, például: ki már mindennek eleget

iparkodnak uraiknak, a' királyoknak, akaratját telje-

tenni vélné, ha bálványt nem imád, nem káromkodik,

síteni , sőt titkos vágyaikat kilesni 's gondolataikat is

vasárnapokon nem dolgozik, apját nem veri, felebarát-

eltalálni: mikép kell nekünk sietni az Ur' akaratját,

ját nem öli m e g , templomot nem rabol, böjtöt nem

ha tudva van előttünk, betölteni ? Ez volt a' szentek-

szeg 's több e' félét. A' keresztény religio követőitől

nek mindenkor

nem csigaéletet kíván, vagy méla semmitnemtevést:

mindent's Isten' akaratjáért, arra pedig mit a' világ

hanem minden e'világon élő — a' vitézkedő anyaszent-

mondana nem tekinteni, megegyezőleg sz.Pál'intésé-

egyház' — tagjától küzdést, élénkséget, őrködést, mun-

vel (Rom. 12. 2 . ) : „Ne szabjátok magatokat e' világ-

kásságot követel és letteket.

hoz, hanem változzatok el a' ti értelmeteknek ujulá-

Távozni gonosztól és

Ha udvaronezok

lehet-e

fő gyönyörüségök :

mindenkép

Istenben

tenni
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sában: hogy megpróbáljátok, mellyik legyen az Istennek j ó , és kellemetes és tökéletes akaratja."
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Megkívántatik 2szor cselekedeteinkben, h o g y j ó k nak mondathassanak : a' szeplőtelen*ég
és
tiszta
szándék.
Minden egyéb teremtmény' tökéletessége
leginkább annak külsejében határozódik : az ember' 's
tettei' jósága annak belsejétől, szándéka' böcsületességétől 's tisztaságától függesztetik föl. Mikép is n e veztethetnék valamelly, egyébként legdicséretesebb
tett is, például, szegénynek nyújtott alamizsna jónak,
ha az tisztátalan forrásból eredvén hiú vagy undok
czélra irányoztatnék. Mi lehet pedig tisztább, szeplőtelenebb, méltóbb, sőt egyedül méltó czélja tetteinknek , mint Isten' tisztelete 's dicsőítése ? Ez volt a' végczél mellyre, 's a' vezércsillag melly után mindig minden jó ember irányzá tetteit, 's ime akkor azok jók
valának. Azért mondja az apostol (1. Kor. 1 0 , 13.) :
„akár esztek, akár isztok, akár bármi egyebet tesztek:
mindent Isten' nevének dicséretére tegyetek !"

festései' hamarságával dicsekvék, 's a'jeles férfiút, ki
nem olly szaporán állott elő egy-egy festménnyel, sérteni szándékozék, ezen emlékezetes feleletet adá: t e a '
mulandóságnak festesz, én az örökkévalóságnak. —
Tehát ha valami szabad tettre elhatározod magadat ,
hajtsd végre azt Istenigazában: ha imádkozol, vesd ki
fejedből házi gondjaidat; ha hivatalbeli kötelességedet
teljesíted, ne adj helyet á' kisértetnek, mintha jobb
volna most térden állva imádkoznod. Mindent ugy tégy,
mintha semmi egyéb tenni valód a' világon nem volna,
's tetteid elég tökéletesek lesznek. Krisztus urunk maga
is a' prédikálásra kiküldött tanítványainak (Luk. 1 3 , 4 . )
parancsban adá : hogy senkit az uton ne köszöntsenek:
nem mintha a' tisztelkedés' kötelességét tilalmazta volna;
hanem mivel akará, hogy mostanra egész lélekkel és
buzgalommal egyébbel n e , csupán egyetlenegy kötelességükkel, az evangelium' hirdetésével foglalkozzan a k , ' s a' szokott hosszadalmas köszöntésekkel időt ne
veszítsenek.

A' jó cselekedetekhez megkívántatik 3szor hogy
szeretetben , az isteni szeretet' ösztönében erőtetés és
félelem nélkül vitessenek véghez. Sz. Euthymius mondani szokta: „erénynek az a' szeretet, mi kenyérnek
a' s ó , " e' nélkül ízetlen a' kenyér, a' nélkül érdem
nélküli a' tett. Egyébiránt is szolga lelkű az, ki minden tetténél sóvár szemmel csak bérre tekint,'s Istennek sem tenne szolgálatot, ha menyországot—sokszor
földi javakat is — nem reményiem;, 's a' pokoltól nem
rettegne: mi pedig Krisztus által Isten'fiai vagyunk,'s
liui érzelmektől kell hevülnünk,'s tetteinknek Isten mint
atya iránti szeretetből kell fakadniok, 's mint tömjényillatnak fölfelé emelkedniek. Azért int az apostol ( 1 .
Kor. 1 6 , 14.): „Minden, a' mit tesztek, szeretetben
legyen léve !"

Továbbá szükséges, hogy ha jót tenni akarunk,
ne elcsüggedve 's félszegen, hanem némi lelkesedéssel,
bátran 's Istenbe vetett bizodalommal fogjunk a' dologhoz, 's legyünk meggyőződve arról, hogy ki a' jónak
tevésére akaratot adott, annak végrehajtására erőt is
fog adni. Ki a' határozottan elismert jónál, mielőtt abba
belekapna, kétkedik, tele aggodalommal ezt is azt is
méregeti, például : mit mond a' világ ? nem fogy-e meg
vagyonom ? lesz-e erőm az akadályok' legyőzésére 'sa't.
fontolgatja : az a' sikert biztosító belhévből már eleve
felét elvesztette. A' szenvedélyek', gonoszságok' 's megrögzött szokások' leküzdésére forró kedély 's elszánt
hős akarat kívántatik. Félénk 's lanyha kar a' folyón
nem fog fölfelé evezni; 's a' pálmák forró égöv alatt
díszlenek.

Szükséges 4szer valamelly tetthez, hogy jó legyen, a szorgalom és buzgóság, mellyel azt véghez visszük. Az az: melly tettet Isten' akaratja szerint,
tiszta szándékkal és szeretettel végezünk, azt meg nem
osztott figyelemmel, és minden egyebet kizáró ügyszeretettel végezzük ; mert nem lehet nem hiányos az, mi
elmeszórakozással, a' dolgok' összezavarásával, más
ügyekre való félre tekintéssel 's hamarkodva történik.
Senki sem szolgálhat egyszerre két urnák, 's a' ki sokfélét
akar egyszerre tenni, mit sem teljesít helyesen. Jó cselekedeteknél nem annyira a' mennyiség mint a' mód 's
minőség jön tekintetbe. Zeuxis, a' hajdankor' nagyhírű festésze, egyik műtársának Agatarchusnak, ki előtte

Végre, hogy cselekedeteink az előszámlált inódekon történjenek, szükséges: hogy Isten'jelenlétét élénkül terjesszük előnkbe. Nincs kétség: hogy nem csak
soha semmi rosszat nem tennénk, hanem jó cselekedeteinket is kellő állhatatossággal legforróbb buzgósággal , égő szeretettel 's legtisztább szándékkal és czélból
teljesítenénk: ha soha nem felejtenék, hogy minden
tökéletességek' forrása, a' legszentebb, leghatalmasabb,
legigazabb Isten szüntelenülés mindenütt jelen van, tetteinket, szánkékainkat látja, 's azok' mivolta szerint
bennünket valaha végtelen jóságából jutalmaz. Ezen
gondolat vezérié,ez éleszté a' szenteket is életök' izzó
pályáján, ez süté minden tetteikre, a' mindennapiakra
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is, a' tökéletesség' és Isten előtti tetszetősség'bélyegét.
Ezek'példáit követve intézzük tehát mi is életünket ugy,
liogy tetteink Isten előtt kedveseknek találtatván a' k i múlás' perczében az evangeliumi hű szolgának mondott
vigasztaló szavakat hallani érdeinesittessiink : örvendj jó
's hü szolgám, 's a' te Urad' örömébe menj be.
Szenczy Imre.

Golgota v i r á g o k .

^

Mi a' gőgöt féken t a r j j a , 's minden lanyhaságot
's aluszékonyságot elíiz; mi bcketürelemre fölken, 's
a' földi dolgok' léhaságát napfényre hozza — az a'
nyomorúság.
(Aranyszájú sz. János.)
Keménynek tetszik soknak a' beszéd : Tagadd
meg magadat, fogjad keresztedet 's kövesd Jézust.
De sokkal keményebb lesz amaz utolsó szót hallani :
Távozzatok tőlem átkozottak, az örök tűzbe. (Kempis
Tamás.)
A' szülék' példája legjobb kátéja a' gyermekeknek,
's legszebb tükör a' házban. (Sailer püspök.)
Ha Istennek az anya' szivében oltára v a n , akkor
temploma van az egész házban. (Sailer püspök.)
Ha gyermekek az anyára, anya a' f é r j r e , f é r j az
Istenre föltekintenek: akkor az Isten áldó tetszetősséggel tekint le mindnyájokra. (Sailer püspök.)

X ti <1 o m á » y.
Az anyaszentegyház' első rangú férfiai, mint :
alexandriai Kelemen, a' nagy Basilius, nyssai Gergely,
nazianzi Gergely, Origenes, Jeromos, Ágoston és mások szós védői valának a' tudományoknak, a' világiaknak is. Halljuk szent Gergelyt: „Ugy hiszem, minden
józan eszű embernek meg kell egyezni abban, hogy
a' tudományok a' földi javak' legfőbbei. Nem szólok
csupán ama fönséges tudományról, melly a' mienk, 's
melly, minden kiilpiperét megvetve, kizárólag a' m e g váltás' munkálatára 's a' lelket illető eszmék' szépségére
irányul, hanem arról i s , melly kivül v a n , 's mellyet
ncmelly értetlen keresztények mint á l t , veszélyest 's
Istentől a' lelket eltávolítót megvetnek." Es aranyszájú
sz. János: „Azért mindenkép azon kell lennünk, hogy
Krisztus' tanítása bőséges legyen közöttünk. Mert az
ellenségi ütközet' előkészületei nem egyenlők; a' h á ború önmagában sok alakú 's különbféle ellenektől i n díttatik. Nem mindnyájan élnek hasonló fegyverekkel,
's nem mindnyájan intézik hasonló terv szerint támadásaikat. Ki tehát vállalkozik mindnyájokkal megküzdeni,
szükséges: értse mindegyikének fogásait. Neki Íjásznak és parittyásnak, vezérnek és közvitéznek, lovasnak és gyalognak kell lenni egyszerismind, egyenlő
ügyességgel kell birnia hajón harczolni vagy szárazon.
Mert közönséges háborúban mindegyik azon módon
áll szemközt ellenével, mellyen gyakoroltatott. De e'
csatában egészen másként van ; ha tehát a z , kinek
diadalmaskodni kell, nem tökéletesen jártas minden
mesterfogásban: jól tudja az ö r d ö g , hol férhet valamelly résen gyenge oldalához, 's hová vezetheti zsákSzerkeszti 's kiadja S z a u i s z l ó

mánylóit, hogy a' nyájat elrabolják és széttépjék. Ez
nem történik o t t , hol tudja, hogy a' pásztor minden
tulajdonokkal el van látva, és minden csalás ellen ő r szemeskedik. Illik azért minden oldalról készen állani."
Igy a' tudományokat, „ezen királyi kincseket,"
mint sz. Jeromos mondja, kiki : örege aprója, tehetsége
szerint mivelje. „Mert habár csak kevesen vannak is
a' mennyei gondviseléstől arra rendelve, hogy anyaszentegyházában tündöklő világ gyanánt ragyogjanak,
kiknek nem szabad fedező alá tétetniek : van mégis
mindeniknek ápolni való sziizi lámpája, egy kis de
drága világa lelkében, mellyet égve kell tartania, ahhoz
mindig fris olajt töltenie, hogy zordon ösvényére fényt
vessen, 's ne pislogjon 's el ne homályosuljon, mikor
a' vőlegény érkezni fog."
„Béketürelemmel 's huzamosan" igy szól a' hires
dr. Wiseman melipotamusi püspök igen jeles munkájá-

ban: Vorträge über den Zusammenhang der Ergebnisse wissenschaftlicher
Forschung mit der
geoffenbarten Religion. Rcgensbutg 1840 b. Jos.
Mauz czimü munkájában, „Béketürelemmel 's huzamosan kell magunkat alája vetni minden fáradságnak,
ha ellenvetés gördittetik előnkbe ; határozatlan felelettel meg nem elégedve tüstént azon egyházi vagy világi
tudomány' mezejét kell kifürkésznünk, mellyről azon
ellenvetés vétetett; települjünk le azért csendesen 's
fogjunk türelemmel a' nehéz munkához; iparkodjunk
annak minden bonyolódását szétbontani, minden g ö r csét szorgalmatosan föloldani ; 's bármi remény nélkülinek lássék kezdetben törekvésünk : az eredmény m é g is rövid idő múlva bizonyára ama rövid jelentésteli f ö l írásban leszen kifejezve, melly egy régi gyöngyön áll:
„Religio vicisti." „Religio ! győztél."

V i g a s z t a l á s a' halálban.
L e i b n i t z a' híres philosophais, halálos ágyán
feküdt; barátjai közül sokan eljöttek őt vigasztalni 's
a' béketűrésben erősíteni. Az inditóokokat e' végre l e g jobbnak itélók magának a' nagy bölcselkedőnek elveiből meríteni. Leibnitz azonban unva a' philosophiai
szószaporitást, fölegyenesült ágyában 's e g y , a' s z o bában levő feszületre mutatva így szólott hangosan.
„ H a e c e s t v e r a p a t i e n t i a ! " ( j ; E z az igazi
béketűrés !")

A.1 s a 1 a m b.
A' konyhába szokott galamb egykor látván, hogy
a' majorságot közösen tápláló asszony egy csirkének
gégéjét metszi, elrepült — és soha vissza sem tért,
félvén, nehogy a' hozzá hasonló ártatlannak sorsára
jusson. — Az emberek, fiatal korukban kivált, nem
illy eszesek. Ok nem kerülik a' veszedelmes társaságot ; azt vélvén, hogy ama gonoszok, kik több másokat megrontani nem irtóztak, velők kímélőbben f o g nak bánni !
Legjobb a' v e s z é l y t ő l f u t n i ,
Ha nem akarsz bele j u t n i !

Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Iíárolyi, uri utcza 4 5 3 .
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T A R T A L O M : A ' hitnevelés' s z ü k s é g e .

Qh'ut/ty Lajos.) —

Isten

A' gyermekek' fejledő fogalmát kell a' hit' nemes
ágába oltanunk; hogy minden tettökben meg legyen
l e v e l e VI. Pius pápa" üldöztetése iránt. — R e l i g i o é s s z é p m ű v é s z e t . QSzantsz/ú Józsefi) — Az allouvilli t ö l g y . — I g a za' tiszta irány, nemes bensőség, 's erkölcsi követkeg y ö n g y . — Göthe' n e v e z e t e s vallomása. — .
zetesség ; igy leikeikben aranyként fekvendik a' religio,
mellyen közjó és életcsend egyként szereztetik. És ez
A' liitnevelés' szüksége.
nem olly veszendő, mint a' termő bányaér. Ki egyszer
bölcs tanjával, józan elveivel megbarátkozék ; ki szent
Minden dolognak van egy alappontja; mellyen
létele nyugszik. A' védbástyát talpkő emeli ; a' tölgy, szózatának szivébe hatást engede, 's ezt titkos gondolatigyökerébe fogódzik; 's a' naprendszerek' mozgalmát ban elágazni hagyá: annak lelke nem leend többé meddő,
vonzó és taszitó erő tartja fön. És ha az anyagi t e r - és fanyar. Az akarat és tetterő mindig ezen biztos rugóra
mészet kivétlen szabályul állítá ezt föl az élet' és t e - vitetik, 's e' rugó mindig boldogító eredményeket eszközremtés' rendszerében : mennyivel nélkiilözhetlenebb az, lend. A' gyermek' lelke különben is hasonlít a' tiszta ivpaa'szellemvilágban, hol minden működés, lépcső és pirhoz. írassék reá torzkép, vagy megváltás' keresztje,
eredmény, következetes kifolyása, Iánczolatja vagy a' rajzot egyiránt elfogadja. És ha áltanhoz, ferde,
szüksége szokott lenni egy alaptannak, elvnek, vagy sötét elvhez, — melly bünt és szenvedést, szükséget
hypothesisnek. A' bölcselet, a' VAN' eszméjére rakja és nyugtalanságot hoz — ragaszkodni tud : mennyivel
épitvényeit, 's az epicureusok' kéjháza épen ugy mint hivebb barátja leend a' vezérlő hitnek, mellyért párta' cynicusok' egyszerű fészke, vagy Kant' ideális t e r - fogólag ügyészkedik az üdvös következmény 's egybemei e' közös szegletkőre alapitvák. — A' mértan' kul- vető ész? Azért siessetek meghonosítni gyermekeitek'
csa , vagy inkább életforrása a' pont és vonal ; 's szivében a' tudományt, melly részvevő angyala a' bolmérjen föl valaki egy hold kaszálót, vagy a'bujdosók' dogság' éveinek, 's biztos menedék szenvedésekben.
útját, ezen elemek egyiránt kellők, és szükségesek. Ez megtanítandja őket imádni a' fő jót, mellyből minAz ember kettős lény ; 's igy kettős az alappont, den ered ; 's ezen imádás' philosophiája magával h o mellynek boldogságát tartania kell. Lélek és test osz- zand minden méltánylatot, melly hü polgárt, békés alatttoznak életén. A' test'jóléte: egészség; 's ennek esz- valót , igaz bírákat képez, 's a' magánálló életnek
köze étek. A' lélek' főjava : nyugalom ; 's ennek an- ügybarátokat szerez. Tisztelni fogják a' törvényt, mellyen
gyala a' religio. Testedet hiában környezi bőség és népvirágzás épül; tisztelni minden osztályok' jogait,
kéjelem ; hiában tömvék szekrényid arany-ezüsttel > hogy viszonosság' kedvezésivel éljenek. Becsülendik
termeid csillogó, asztalod fűszeres czikkeivel a' fény- a' birót, ki az igazság','s az elöljárót, ki a' rend'képűzésnek; ha egészség nincs: Ízetlen minden éldelet. viselője. Túlságba nem fognak csapongni, vakon nem
A'lelket hiában ringatja gyönyör és szenvedély; hiában rohannak szélsőségek után, 's fölforgató elemek helyett
békés szellemekké növendenek föl. A' törvényszerű
emelkedik tudomány' és művészet' szárnyain; hiában
engedelmességet
nem veendik járomul, 's a' korlátlan
hordja homlokán a' haladás' csillagát, 's repked előtte
hir, nyomán becsület és közvélemény ; ha a' religio' hagymázt nem hiendik éltető légül. Öszhangzás leend
szent keze nem tart tetteiben sulyegyent, ha benső, minden cselekvényökben, mert szeretendik felebarátigénytelen erény nem nehézkedik a' font' mérlegére: jokat mint önmagokat.
m e g k e m é n y í t e t t e Pharao' szivét. — E g y g e n e v a i

protestáns'

hideglelős minden dicsőség, melly cselekvőre és é r deklettekre egyiránt hagymázt hoz.

És kinek a' religio' kegyelme nem juta, félreértve lételünk' czélját : idegen maradand éltében ; egye2
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dűl embertársai között; vigasz nélkül nyomorkodásaiban, 's kétségbe esve a' veszély fölött. Sokszor balutakra téved, önzés 's vakindulat' fénytelen utján b u j doklik, mignem a' siker' és megszokás' csábja lábolhatlan mélységbe sülyeszti, 's a' biin' hinárjában elbukik.
Egy halálraítélt' börtönét nyitom meg előttetek.
Arcza sápadt, szemei beesvék, haja tépetten borzadoz.
'S ne higyétek, hogy ezt penészgőz, vagy sovány börtönétek okozák. A' vallástalanság' szörnyű keze verte
meg őtet. Visszatekint lefolyt életére, 's mindenütt a'
hitetlenség' fekete képe mutatkozik, melly a' boldogság' sugarát tőle eltakará. Lánczszemekül látja bűnét
bűnre fűződni, melly elvtől az Isten' nagy eszméje megóvhatta volna. És látja boldog földi társait, kik a' hit'
ösvényén megtalálták a' békét 's jólétet ós megszólal
szivében a' mardosó lelkiisméret lángigékkel hirdetvén
örökkárhozatot. És reszkető karokkal hajlik a' vallás
oltárához, földig borul kétségbeestében, 's mit vétkes
könnyelműséggel megvete, égő könyűben imádkozik
Isten' irgalmáért.
De azoknak , kik bűneiket fénymázzal bekenni ;
születés, értelem , vagy magas helyzet által kétértelmüsitni, fedezni, vagy épen törvényszinezni tudják ; mondom, az úgynevezett művelt vallástalanok'
lelkében
is véghez megy az irtózatos vihar.
Míg az ifjú vér ide 's tova hurczolja akaratjokat;
míg változatos szilajságokban semmi tárgyon megpihenni nem tudnak; minden mélységnek csak fölszinét
érintve, pillanati kedély- vagy körülményi szükséghez
képest gondolnak, Ítélnek és tesznek: addig mondom
nem jelentik magokat lélekrázó következmények. De ha
a szív eljátszá játékait; ha a' komoly, férlias, szemlélődő lélek a' világlét' 's emberélet' philosophiájában
körülnéz; ha bántalmak, szükség 's balsors üldözik;
ha a' csalárd szivek köztt kietlenül elhagyottan áll, 's
menedéket keres és nem talál; imádkozni akar de nincs
kihez, vigasztakar kérni de nincs kitől: oh akkor az élet
borzasztó teher. Az álbölcselet háttérbe vonul; fitogtató
okoskodásai elnémulnak, 's hideg lelketlen eszméiben
nincs biztató szó, nincs enyhe nyugtatás. Látogassatok
meg egy hitetlen haldoklót,'s a'jelenet megtanitand: mit
várhat a' vallástapodó. „Istenem!" fohászkodik hörgő
lélekzettel. „Istenem !" fohászkodik másodszor 's végtelenül. Es szorongva, rettegő lélekkel mondja ki a'
szent nevet , mellyet hagymázos bölcseségében megtagadott. A' fény, a' magas czim, kérkedő ész, pompa
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és gazdagság mind elhagyák őt ; csak a' békehozó pap
áll ágyánál szent feszületével kezében, képviselve a'
religiot, mellyet éltében eltaszita magától, 's a'halálban
kétségbeesve szorít kebléhez egyetlen vigaszul. „Átkozott legyen az elmegőg, melly a' természet' szavát hallanom nem hagyá; átkozott a' tan, inellynek mérges
lehellete hitem' elhervasztá. De ugy-e leend bünbocsánatja a' megtérőnek? ugy-e lemosandja szent véred
kárhozatom'szennyeit? oh kinszenvedt Megváltó irgalmad
ölelem!" Igy sikoltozik föl szivében a' rettegés, mit
a'tulélet' homálya idézett elő. 0 az élet' hátulsó küszöbén áll, 's előtte mélység terjeng, és reményölő sötét.
Itt a' halál' keze erőködik letaszitni : ott nincs jótévö
szellem, ki őt átvegye. Kétségbeesetten fogódzik a' J é zus' keresztjébe, 's öleli a' vigasztaló pap' térdeit; de
még e' mellett is eldarabosult lelkén megtörik a' sugár,
mit a' szent ige' békevilága vet, 's ő, Isten' irgalma
nélkül, a' Iegirtózatosb hánykódás' martaléka marad.
A' történet' ezernyi képei közül kelle-e többet
fölhoznom a' szörnyű Robespierre-nél ? Pöffeszkedő
elmehagymázában kiirtá a' természet' 's kijelentés' szavát; sarokkal tapoda minden szentséget, kirablá ö n szivéből a' hit és remény' magvait. Azt hívé bolondul,
hogy önmagának elég lesz; hogy Istene leend sorsának , 's — mit egy koronásfő 's annyi ezrek ellen világlázasztó bűnnel monda ki, — a' halálnak bátor hőse
leend. Azonban a' religio megboszulta magát. A bűnhődés' idején gyáván, remegve lőtt magára az öngyilkos. Kétség, félelem szaggaták végóráit ; 's őrülten, porig alázva, bűnbánó imával koldula a' fölény'
irgalmáért, kinek jogait szenttelen tettekkel tapodta.
Voltaire mit szerze magának kevély eszméivel?
nyomorú, barát- és örömtelen napokat. Támadó helyzetet vön Isten, hit, 's a' kegyelemtan' minden á g a zati ellen ; fölállitá a' beteg bölcselet' kártyavárait,
mellyek őt életbajok' nyilaitól nem védték, sőt utatnyitának a' vihar' minden csapásaihoz. Tüskés élete egy
két gyér virágot haj t a , megtorlások- 's nyugalomvesztett sziv' bántalmitól mérgezvét. Tanja most hatástalan hever, egy két elégületlen' éjeit lázasztva föl,
kiket a' hazátlan kebel' ördöge tulságokba ragad.
Byron rémes bujdosó vala, kinek kiomló tüze a'
bámulok' szemét vakítá, 's útjáról minden virágot irgalmatlanul leperzselt. Istenbántó eszméi, miket „Kain"j á b a n , 's mindenütt elszóra, magokon viselik az őrültség' szinét, melly a' valláshagyott szivet megszokta
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szállani. Lázos éveiben magát üldözé; a' vele született
szellem' erejét elfecsérlette ; 's magát kipusztítva, másakat tévutakra vezetve tünt el.
Mit mondjak azokról, kiket a' hit' életük' közepén támadt meg ? kik a' sziv' Ínséges harczai után az
isteni félelem' utaira tértek? Mennyi fájdalmat türteliek
míg a'jobb akarat' szent lelke megforditá őket; mennyi
hánykódásban veszték el a' földi élet' egy részét mellynek
a' religio eleitől biztos támasza leendhetett.
Mellyik szüle vetné illy boldogtalan martalékul
gyermekét? mellyiknek szive nem vérzenék, magokra
nézve nyugtalanul, másokat ártólag hagyni élni azokat, kiket Isten hű gondjokra bízott ? Oh írjátok kisdedeitek' szivére az Isten' nagy nevét; csepegtessétek
gyöngéd lelkeikbe az üdvözitő hit' igazságait, hogy
ama' méltányos erkölcsi érzemény 's életelv, melly lehet
egyedül valódi boldogság'forrása, fejlődjék ki eleve,
's nőjön a' szivakarat- 's tetterőhöz , melly irányát 's
életét vezérli a' cselekvényeknek.
És ha egyesek' java, nyugalma a' vallási nevelés'
alapkapcsaiba fűződik ; ha szegény' és dus', tudatlan'
és művelt' lelkületére egyiránt eldöntő befolyású a' hit'
szelleme : mennyivel iidvösb 's tulnyomósb az a' polgári jólét' elérése körül ; melly egyesek' összes szerkezete, egyes boldogságok' öszpontositása 's viszsugárzása az egészre. Törvény, 's politikai intézkedések
biztosithatnak rendet; megvédhetik az osztályi, 's magánjogokat ; büntethetik a' bűnt 's féktelenséget ; de
figyelmező székeik mellett sok rés, sok titkos ut marad az alattomosuk' számára, sok szin, sok ürügy a'
rossz sziv' álutait fedni. A' vallásos érzelem az éber
ellenőr: melly legrejtettebb gondolatoknál is jelen van;
meghallja a' biin' lassú sugallatát ; ellentáll az alkalom'
ingerlésének, 's kézen vezeti a' tévedni akarót. Ez
legerősb oltalma a' statuscsendnek; több mint China'
roppant kőfalai, 's a' velenczei tizek' tanácsa.
Az ó kor' választott népe bizó, szívbeli áhítattal
fiigge Istenén. Tudjuk, miképen a' virágzó zsidó nemzet szentsérthetlenül tartá vallását, 's Levi' nemzetsége,
általa mélyen tiszteltetek. A' világ' 's nemzetek' büszkesége, a' kincs', tudomány', művészet' rendkívüli
hazája Koma, vetélkedve tömjénező vallását, Isteneit.
Sorsát papjaitól kérdé ; népdöntő csatáira auguri j ó s lat után indult, 's harcziról megtérve első volt Isteneinek szentelni ünnepet, áldozatul adván azoknak g y ő zelenijeleit. És a' nemzetek' ifjú testvére Amerika ;
melly rendkívüli hirtelenséggel serdült föl, 's növe

férfiúvá!! Nem a' religio' éltető kebléből szivja-e a'
külsőleg is fényes élet' benső tömött erejét? Ki nem
tudná: minő gond, szorgalom 's élénk vigyázat fordittatik a' nép' vallásos nevelésére ? ki nem tudná: mennyire
megszentelvék 's áthághatlanok vasárnapjaik, hogy
még játszani, vagy lakomát ülni is tiltatik?
Jelenkorunk általánosan, 's ugy hazánkat illetőleg
is, haladás' százada. Tudomány, művészet, nemzeti
ipar, törvényjavitás forognak szőnyegen. Ezen tagokból éptest alkottatik össze, de a' religio a' lehellet,
melly azt meglelkesítendi. A' természet, sziv, 's világpéldák hatalmasan szólnak mit kell cselekednünk ;
mert lehet-e szivrázóbb iszony, mint Francziaországé
vala, midőn az Isten' léte megtámadtaték ?
Szüléké a' legfőbb 's általánosb kötelesség. Ok
mindenütt vannak; a' kisded-lélek, inellyre hatniok
kell, legfogékonyabb ; 's a'viszony, inellyben tanítványaikhoz állanak, igen sikeres. Ha törvényhozót, nemzeti
képviselőt akarnak nevelni: religio legyen az elemi tan;
mert ebből fog kisugárzani ama' jótevő munkás szeretet, mellynek becsületes hazafit vezérlenie kell. Ha
tudóssá akarják képezni egykor a' gyermeket: vallás
legyen a' sziv' első fogalma; mert ez szentelendi kegyelemmé kezökben a' világosságot, melly különben
kés Ieendhetne embertársai ellen. Ha tisztviselőt, művészt, kalmárt, 's bármellyik polgári osztály' boldog
's becsülendő tagját kívánják látni növendékükben : a'
hittan' szelid, érlelő szelleme leend a' nap, melly a'
növényt virágzásba hozandja. Ez hajlitandja hajlékonnyá
szivét, hogy minden tettében igaz, érintkezéseiben szeretetteljes, elkötelezéseknél méltányos, 's erkölcsi élte'
öszhangzó szerkezetében boldog legyen. És ha a' világ,
vagy ilju vér' túlzott forradalma elkapná őt; ha ösvényre
tévedne, mellynek végén bűnök és veszély ólálkodnak:
a' szívben meghonosult religio leend a' térítő, melly
visszaadandja veszni tért nyugalmát. Mert ha az ó szövetség' dicső főpapja Esdrás, egy formájából, igényeiből, 's alkotványából kiütött köztársaságot a' babyloni
fogság után hit,' erejével újra teremtve, népek' sorába
tudott iktatni: mennyivelsikeresb ir az, egyes romlottságok' eseteinél?
Ugy van; világosság' századában élünk, 's mellyik
esztelen hagyná el a' vezérfényt, hogy sötétségbe ejtse
magát s másokat? mellyik kérkedő merészlené tulhinni
eszét a'lélekeszmélet', hitphilosophia' 's erkölcs'isteni,
elérhetlen tanárján a' Jézuson? Az ö örökkévaló szelleme lengje át emelkedő hazánk' kebelét ; hoçv minden
2*

23

24

„Polgárok! A' balsors' csapásaitól végre levert
csolatja : Szeresd a te Uradat Istenedet teljes erény minden nemes és érzékeny lelkűben résztvevő
szivedből, teljes lelkedből, teljes elmédből s min- szeretetet gerjeszt maga iránt, tartozzék az bármelly
den erődből, és a' másik ehhez hasonló:
„szeresd hitfelekezethcz. A' hitvallás' különbözése nem olthatja
felebarátodat
mint tenmagadat
lelkének pedig ki a' szánakozásnak, ezen, olly annyira természetes
a' ti vilá- 's a' szenvedő emberiség iránti tiszteletre és szeretetre
jelmondata légyen: „Ugy vilúgoskodjék
gosságtok az emberek előtt, hog g lássák a' ti jó gerjesztő indulatnak érzését. — E' fájdalmas részvétet
téteiteket s dicsőítsék az atyátokat, ki mennyek- éreztem én i s , mikor azon üldözés' körülményeit olvastam, mellyet Révedlére ( a ' directorium' tagja) a'
ben vagyon"
Kuthy Lajos.
halhatatlan VI. Pius ellen gyakorlott ; azon körülméEgy genevai protestáns' levele
nyeket , mcllycket ön egészen á pápa' haláláig, híven
TI. Pius pápa' üldöztetése iránt.
öszszegyiijtött, 's közlött velünk. Habár nem tartozom
Tudva v a n , mikép a' franczia directorium' sereis a' valláshoz, mellynek VI. Pius látható feje volt,
gei elfoglalván Romát, ( 1 7 9 8 . ) VI. Pius pápa az
mégis mindenkor a' legélénkebb részt vettem azon s a uralkodásról és birtokairól lemondani kényszeritteték.
nyaruságokban, mellyeknek ő olly korban engedtetett
A' törvénytelenül, 's illy erőszakos bánásmódra l e g zsákmányul, melly a' legvadabb népeknél is tiszteletre
kevesebb okot nem szolgáltató megfosztottnak, jog'és
méltattatott és tekintetbe vétetett volna. Milly éltető
emberiség' ellenére, még csak személyes szabadsága
világosság deríté föl eddig sötétségben lévő lelkemet ?
sem hagyatott meg ; hanem a' nagy főpap először SieSzívem ezerszer fölháborodék elkeseredésében ezen érnába, onnan rövid időn egy, Florencsf közelében lévő
zéketlen Theophilanthropok' hallatlan kegyetlensége föcarthausi kolostorba vitetett fogva. De az iránta minlött, kik az „ I s t e n és emberiség'' barátjainak
szép
denütt élénken nyilatkozott részvét még itt is aggónevezetével kérkednek, 'saz alatt ama'hosszas kínzások
dásban tartá kegyetlen zsarnokait, 's igy, nem tekintve
által, mellyekrc az Istennek e' földön igazi helytartóját
agg 's törődött korát, déli Francziaországnak Valence
itélék, eléggé mutatják : mit kelljen emberszeretetöknevü városába kényteték őt útazni. Sőt még itt is szeről tartani. A' barbárok ! Azt hitték ők bódult vakmemet szúrt a' directoriumnál, hogy ollykor egy két k e rőségökben, hogy ha a' keresztény világ' fáklyáját elresztül utazó, megilletődött tanúja lehcte' a' tisztes ősz'
oltják , vele együtt kioltják a' religiot is."
fájdalmainak's annak áldásával gazdagodva távozhaték
„Azonban saját emlékezetökct csak gyalázattal
azért már készületek tétetének innen Dijonba ált—
vinni ő t : de a' szabadító halál aug. 29kén 1799ben tetézék általa, VI. Pius' sírjára pedig pálmákat ültetszándékuk' teljesítését meggátolá. Még holta után is tek. A' jövendő nemzedék, nem különben minta' most
iildözteték annyiban, hogy teste hosszas ideig, hóna- élő, csodálni fogja ezen dicső vértanú' nagylelkűségét,
pokig, temetetlenül hagyatott, 's csak Napoleonnak bátorságát, és állhatatosságát ; ki azon pillanatban ,
consuli méltóságra 's hatalomra jutása után nyert el- mellyben szemei a' földi világosságnak elhunytak, megbocsát hóhérainak, 's az ég' áldását könyörgi reájok.
takarítatást.
polgár' szivén irva találtassék a' szeretet' nagy paran-

A' nem csak birtokaitól, de szabadságától is olly
igazságtalanul megfosztott, annyi méltatlanságot kiállóit , végre az üldöztetés', öregség' és bú' terhe alatt
összerogyott VI. Pius nem csupán a' katholikusokban,
de a' más hitvallásuakban, sőt magokban a' revolutio'
barátaiban is képes volt legszívesebb részvétet és szánakozást gerjeszteni. Szép bizonysága e' részvétnek
azon levél, mellyet egy genevai protestáns, Pius
pápa' holta után i r t , 's mellyet a' párisi „Indispensable" nem kételkedett octob. 14én 1799. kinyomatva közzé is tenni. *
*) 1. D e l a c o u tu r-nek „VI Pius' elvitetéséről 's fogságáról" irt munkáját.

A' romai katholikus dicsekedhetik a' nevezetes
győzödelemmel, mellyet egyházának feje nyert az istentelenség fölött; 's a' más hitvallású keresztények
elég világosan megérthetik innen : hol létezik az igaz
anyaszentegyház. Ama' sok, egyedül a' romai egyház'
pásztorainak föntartott szenvedések megfogják mutatni
nekik, hogy azon religio, mellynek szolgái az istentelenség és hitetlenség' apostolainak nem adnak g y a núra okot, nem lehet a' legbiztosabbik ; és hogy a'
tévelygés, ha egyszer olly tartózkodás nélkül szövet- •
kezik vele össze a' gonoszság, csábító erejét elvesztette. Ezek leendnek, reménylem, azon merények' gyümölcsei , mellyek a' pápán, éltében és holta után el-
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követtetének. Az esztendők' sulyja, melly engemet
nyom, hosszú életet nem enged már reménylenem;
de belső érzetem mondja, hogy, ha egyszer a' lázadás' vihara megszűnt, meg fogják gyermekeim ama'
boldog napot érni, mellyben polgártársaim kinyitandják szemeiket az igazság' világának,'s kívánkozni fognak bemenni Krisztus Jézus' aklába, mellyhez én szívem' óhajtásánál fogva már is tartozom." —

Isten megkeményítette Pharao'
szivétTheodoret cyrrhusi püspök a' szent írás ezen h e lyéről illy magyarázatot ád :
Isten senkinek sem keményíti meg szivét; ő e g é szen végtelen jóság, szeretet és irgalom. ( ' S hasonlatossággal igy világosítja föl a ' d o l g o t ) : A' napnak
is csupán lágyító, melegítő 's éltető ereje van ; 's mégis
felőle mondatik, hogy viaszkot olvaszt; iszapot keményít. Azonban a' napnak csakugyan nincs keményítő
ereje; hanem az iszapnak természetében fekszik csupán: hogy a'jóltevő, éltető napsugárok, mellyek sok
másféle tárgyat, például a' viaszkot meglágyítják 's
elolvasztják, nála szükségkép az ellenkező hatást szür

lik. Epen igy van a' mennyei irgalom' sugáraival ; míg
azok némelly emberekben az észt fölvilágosítják, a'
szivet megindítják és szeretettel eltöltik, a' megátalkodott bűnös' szivében, mivel ez szántszándékkal ellent
áll a' kegyelem' befolyásának, szükségkép ellenkező
hatást eszközölnek; minthogy a' bűnös ember konok
ellenszegülése által vétkeinek 's elvetcmiiltségének mértékét mindegyre szaporítja. Tehát midőn a' szent írás
mondja: „Isten megkeményité Pharao' szivét" ezáltal
nem egyebet akar mondani, mint: hogy miután Isten
az ő véghetetlen irgalma szerint e' királynak az ő legszentebb akaratját Mózestől véghez vitt annyi csodák
által világosan értésére adta ; Pharao pedig eszét az
igazság' világa elől elzárta 's gőgös szivében az Isten'
nyilványos parancsának ellenszegült : ez őt azután természetes vakságának, 's szive' mindig növekedőátalkodottságának általengedte.

SSeligio és szépművészet
szorosan egyesülve a'keresztény katholika anyaszentegyház'
szertartásiban's nyilványos isteni tiszteletében.
Korunk' különös tüneménye, hogy azok, kik magokat a' derült eszűek' 's műveltek' sorába szeretik
számitatni, egyfelől a' szépművészetet hő kebellel öle-

lik, 's a' vallást i s , legalább szinre, pártolják: másfelől mégis a' vallás' gyakorlatában a' szépművészet'
legtermészetesb és legnemcsb alkalmazásával, a' ker.
kath. egyház' szertartásival nem tudnak megbarátkozni ;
sőt némellyek ezekben a' szépművészetet megvetni 's
gúnyolni sem átalják.
Ilogy az illy fölvilágosodotiak' műveltsége önmagával homlokegyenest ellenkezik; 's hogy a' katholikus kereszténynek épen nincs oka az egyházi szertartások miatt pirulni; sőt hogy végczéljáhnz képesti 's
legnemcsb műveltségét kiki épen ezen vallási szertartások által ébresztheti, erősítheti, nevelheti legfoganatosabban és nyilványithatja legvilágosabban : azt a'
következőkben szándékom előterjeszteni.
I.
Szent liturgia, vagy

i s sz. s z e r t a r t á s o k .

Az üdvös igazságok'.világos és bizonyos ismerete, az erény' mindenkori 's minclenütti gyakorlata, a'
boldogság' megközelítése 's végre elérése nélkül, vagy mi
nem mást tesz: az Istenhez hasonlítás és Istennel való
egyesülés nélkül mi czélirányosan müveitek soha nem
lehetünk. Mert e' nélkül nemesebb természetünk kifejtetlen, a' velünk született 's belőlünk egészen ki sem
irtható vágy: az igaz, a' j ó , a' boldog, a' szép utáni
vágy kielégítetlen maradna.
Ám de mi Istenhez, az igaz', jó', boldog' és szép'
kutforrásához egyedül a' religio által emelkedhetünk
föl. Az Isten által kijelentett e g y , igaz és örök relir

gio, melly Adám' bűne után homályba borult ugyan,
de az elrendelt időben a' megtestesült Isten' fia, Jézus
Krisztus által u j életre 's fényre kapott, ezen religio
a' keresztény katholika anyaszentegyházban az üdvös
igazságokat világosan 's győző bizonyossággal terjeszti
élőnkbe; a' jó erkölcsöknek nemcsak szent törvényeit,
hanem legtökéletesbpéldányait is,úgymint: a'mennyei
Atyát, Jézus Krisztust, 's ennek hű követőit a' b. sziiz
Máriát, az apostolokat, hitvallókat, vértanukat, szüzeket , sz. házastársakat, 's özvegyeket követésül szemünk elébe rakja ; erőtlenségünket a' szentségek által
közlött isteni malasztokkal sokfélekép támogatja :
hogy így magunkat lélekben képezvén 's tökéletesítvén
Istenhez hasonlítsunk 's mint hasonmássai vele egyesülvén örökre boldogok legyünk.
Valami tehát ezen e g y , igaz és örök religiot
bennünk hathatósan ébreszti, föntartja 's neveli; az
egyszerismind czélirányos műveltségünket 's boldog-
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Ságunkat is előmozdítja. Illy jótékony és foganatos befolyást gyakorol sziveinkben a' ker. kath. anyaszentegyház' szent liturgiája, vagyis a' nyilványos isteni
tiszteletben előforduló különbféle szertartás.
Valamint t. i. embertársaink iránti tiszteletünk,
bizodalmunk és szeretetünk, természeténél fogva, keblünkben elzárva nem maradhat, hanem valamikép kihat
's jelentimagát; sőt nem is elégszik meg embertársunk
benső tiszteletünk-és szeretetünkkel, ha aztegyszerismind külsőkép is nem nvilványitjuk : ugy ha mi Istenben 's az ő sz. fiában, Jézus Krisztusban igazán hiszünk,
őt szivből imádjuk, benne tántorithallanul bizunk, őt
mindenek fölött szeretjük: ezen vallásos érzelmünk
keblünkben elrejtve nem maradhat. Hitünknek, imádásunknak , reményünknek és szeretetünknek szivünk'
mélyéből ki kell hatni 's külső jelek által nyilványossá
lenni. 'S pedig, ha a' bennünk élő 's munkás vallásosság, természeténél fogva , több embertársainkra
is elhatván, már vallásos társaságot, Krisztusban ugyanazon hitű, reményű és szeretetü egyesületet, vagyis
anyaszentegyházat képezett és alakított: akkor elkeriilhetlenül szükséges , hogy az illy keresztény anyaszentegyházban bizonyos meghatározott jelképek (Sinnbilder) , műszerek, szertartások, intézetek is legyenek,
mellyek által az egyes hívekben szinte, mint az egész
anyaszentegyházban munkálkodó vallásos szellem és
élet magát — az egyházi hatalom által meghatározott
bizonyos helyen, időben, móddal 's bizonyos szolgák
által — külsőleg kitüntethesse, nyilványithassa.
Ezen meghatározott 's bizonyos helyen, időben 's
módon tartatni, 's a' fölhatalmazott egyházi szolgák
által a' vallási érzelmek' kifejezésére alkalmaztatni szokott szertartásokat összösen szent liturgiának, vagyis
külső 's nyilványos isteni tiszteletnek és szolgálatnak
nevezzük.
Tudjuk mi azt, hogy a' vallás' mivolta a' benső
szent érzelmekben , eltökélésekben, önkéntes áldozatokban , a' benső isteni tiszteletben és szeretetben áll.
Tudjuk , hogy az egyházi szertartások, a' benső buzgóságnak csak külső ábrázolásai, jelei, formái; de azt
is tudjuk : hogy külső isteni szolgálat és szertartások
nélkül ki sem jelenthetjük Isten iránti hitünket, imádásunkat, bizodalmunkat és szeretetünket. Azért olly vallás , melly isteni tiszteletében minden külsőséget és vallásos szertartást nélkülöz, egyedül tiszta szellemeknek,
angyaloknak, de nem embereknek lehet szánva, kiknek — minthogy testből és lélekből állanak, — tes-

testül 's lelkestül kell Istent imádniok , szeretniök,
vele egyesülniük; a ' j ó b a n magokat gyakorolniok 's
egymást jóra buzditaniok.
Ezen okból a' vallásos szertartások az ember' és
vallás' eredetével egykorúak. Már az első emberpár'
r

gyermekei, utóbb Noe , Ábrahám, Melchiszedek 'stb.
áldozatot mutatlak be Istennek. Későbben Isten Mózes
által a' vallásos szertartásokat meghatározá és elrendezé. Dávid király alatt pedig és főkép Salamon alatt
fölépült pompás templomban a' meghatározott szent
szertartások teljes divatba 's virágzásba jövének. Jézus
Krisztus látható anyaszentegyházat alapítván a' földön,
a' külső isteni szolgálatot és szent szertartásokat még
szentebb szertartásokra változtatta, sőt legméltóságosb
áldozattal, ós malasztot szerző szentségekkel gyarapította. — Urunkat követék az apostolok, 's az ő utódaik, a' püspökök, kik részint külön egyházi megyéiknek , részint, közönséges zsinatokban összegyűlvén,
az egész anyaszentegyháznak épülésére a' szent szertartásokat elrendezék 's meghatározák. Igy a' tridenti
szent gyülekezet
e' tárgyban több rendelést adván
elő , elég világosan kifejti a' sz. mise-áldozat' 's egyéb
szertartások' czélját és szellemét imigyen szólván: „Mi„vel az ember természeténél fogva külsegédszerek nél„kül nem könnyen tud isteni dolgok' elmélkedésére, és
„szemlélésére fölemelkedni; azért kegyes anyánk, a'
„katholika egyház, némi szertartásokat rendelt; ' s j e l k é p e k e t , szinte az apostolok' rendeléséből 's hagyományából reánk szállottakat, használt, hogy a' hivek'
„elméjét és szivét a' vallásnak 's ájtatosságnak e' lát—
„ható jelei által a' legfönségesb titkok' szemlélésére
„ébressze." (Trident. Zsin. 22. ül. 5. fej.")
Ugy vagyon. A gyarló embernek szüksége van
serkentő példákra 's illy példákat ábrázoló jelképekre f
az érzéki embernek szüksége van figyelmét ébresztő,
elméjét és szivét emelő ünnepélyekre 's más külsőségekre; a' feledékeny vagy tudatlan embernek szüksége
van a' vallás' igazságait és törvényit emlékezetbe hozó
szertartásokra : mindnyájunknak pedig szükségünk vagyon nyilványos isteni szolgálatra : részint, hogy a'
szentegyházban összegyűlvén Isten iránti hitünket, reménységünket és szeretetünket egymás előtt kijelenthessük 's vallhassuk; részint, hogy ezen kijelentés által
egymást a' vallásra buzdíthassuk, 's abban megerősíthessük. Azért a' sz. liturgia akkor igazi és czélszerii,
ha alkalmatos — benső religionkat külsőleg nyilványitatii 's ezen nyilványitás által a' vallást ott, hol nincs,
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gerjeszteni; hol van, föntartani; hol pedig lankadni
's hanyatlani kezd, erősíteni 's nevelni. IUy hatást a
liturgia mindenkor ugyan, de leginkább akkor gyakorolhat, ha a' szent szertartások' értelme és szelleme
ismertetik.
Halljuk, mit mond Mirabeau „Emberbarát (l'ami
„des hommes) iratában: Mindegyik vallás, melly
„csupán szellemi, szertartások nélküli, isteni szolgál a t r a van szorítva, nem sokára a' hold' országába
„száműzetik." Valljon miért mondja ezt a' hitetlen bölcselkedő ? Nemde azért, mivel a' legnagyobb bölcselkedő is, ugy mint más emberfia, érzéki teremtmény;
's akármilly szellemi regiokba emelkedjék is büszke
eszével; vakmerő szellemi röpteiben is testi boritékát
magával hordozza ; 's ez őt többi embertársaival, kikre
a' külső szent szertartások nagy befolyást gyakorolnak,
ugyanazon álláspontra helyezi. Igen jól figyelmezteti az
illyent de la Mennais mondván : „Bölcselkedő ! ha
„kedved ugy tartja, nevesd ki térdhajtásainkat 's egyéb
„ájtatos tagmozgatásainkat; de ha már kinevetéd ma„gadat; mond m e g , kérlek, mivé vált volna az em„beri nem, ha a' kereszt előtt térdre nem hull vala ?
„Mond meg, mi hatásúak a' te benső ájtatosságaid és
„föllengző elmélkedéseid összehasonlítva a' kereszt é n y ' buzgóságával 's isteni szolgálatával, melly ál„tal ő magát fönséges fölajánlásokban 's áldozatokban
„gyakorolja ? sorozd elő erényidet, mellyeket az örökkévalóval tett magány beszélgetéseid termettek, 's
„azokat miket naponként az ő szent fiának (Jézus
„Krisztusnak) képére egyetlenegy pillantás szül!"
(Essai sur 1' indilTérence.)
Vajha a' katholika egyház' szertartásinak ócsárlói elfogulatlan és szenvedély nélküli szivvel vizsgálnák azok' szellemét 's jelennének meg nyilványos isteni szolgálatunkon ! valóban ők is, mint előttök s o kan fognák tapasztalni, milly behatást gyakorolnak
azok az emberi szivbe.
Nem említem itt szent Ágoston' vallomását,
milly sűrű könyhullatásra olvasztá szivét megtérése' kezdetekor a' mediolanumi szentegyházban a' keresztény katholikusok' éneke sz. Ámbrus püspök' idejében. ( f 3 9 7 ) . Nem említem a' carthausit, ki érzé:
hogy van valami nagyszerű az egyház' rendtartásiban
mi a' szívhez szól, mi, midőn a' testet a' földre b o rultatja a' lelket az égbe ragadja Isten' trónja elébe.
(B. Eötvös József. A' Chartausi. Budapesti árviz-könyv-

ben.)—Ezeket nem említem, mert őket a' hit 's jó
akarat hajlandókká tette illyetén buzgó érzelmekre.
Diderot Dénest, a' ker. kath. vallás' esküdt ellenségét , említem, ki csendesebb pillanatában, midőn nem
a' fölfuvalkodott észre, hanem lelkiisméretére hallgatott,
illy vallomást tön: „Némelly izlés nélküli rigoristák a'val,,lás' dolgában nem ismerik a' külső vallásos szertartások'
„hatását a' népre. Soha sem láták ők
nagypénteken
,,a' Krisztus' feszülete előtti leborulásunkat; soha sem
„láták ők űrnapján a'nép'lelkesülését, azon lelkesülést,
„melly néha rajtam is erőt vön. A' tiszteletes ru„hákba öltözött áldozópapok' hosszú sorát, a' fejér
„kar-ingekkel fedett és széles kék övekkel övedzett
„növendék levitákat; az ájtatos csenddel egymásután
„rendben mendegelő néptömeget soha sem látám mély
„elérzékenyülés nélkül! Az ünnepélyes, a' pap által
„megkezdett 's a' férfiak', asszonyok', és gyermekek'
„számtalan sokaságától folytattatott éneket soha sem half á m a' nélkül, hogy szivem mélyében meg ne rázk ó d n é k , egész valóm istenes érzelmekre ne olvadna,
„és szemeimből hő könyük ne hullanának ! Van minde z e k b e n némi kimagyarázhatlan búskomorság, valami
„érzékenyülést ébresztő 's ájtatos érzeményekre ra„gadó. Ismertem egy protestáns képírót, ki sokáig
„tartózkodék Romában. 0 megvallá: hogy soha sem
„látá a' pápát sz. Péter' templomában a' cardinali„soktól 's a' római praelatusoktól körülvéve ünnepélyes
„miseáldozatot bemutatni a' nélkül, hogy katholikussá
„lenni ne' kívánkozott volna." (Diderot Essais sur la
peinture.) — Több év előtt egy amerikai születésii
protestáns nő Florencziában tartózkodék. Űrnapja vala,
's ő ablakból nézé az ünnepélyes urnapi menetet. Midőn pedig a' mellette álló amerikai ifjú gunyolólag
mondaná: „Lássa kegyed, most hozzák Istenöket a'
szelenczében"; a' nő megindulással feleié : „Hatévednek, szánakozzunk rajtok. De szent's igaz Isten! hát
ha nekik igázok van?!" E'szavaknál térdre esék a'
nőszemély, 's a' kenyér' szine alatt alázatosan megjelenő urát 's üdvözítőjét buzgó szivvel imádá. Rövid
idő múlva a' katholika egyház' kebelébe, azután földi
hazájába Amerikába visszatérvén e' jámbor személy,
az irgalmas apáczákotEjszakamerikában földieinek testi
's lelki épülésére megtelepíté. (Görres. Histor. polit.
Blätter 1838. 2. köt.) A' jámbor keblekben illy hatást
gyakorolnak az egyházi szertartások! Fölébresztik a
hitet, a' reménységet erősitik, az Isten 's embertársaink
iránti szeretetet Istenért mindeneket föláldozó, Isten-
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nel egyesítő, embertársait, mint Isten' kepeit és fiait

gedvén pironkodva haza takarodtak. Mikor a' rémü-

állandó hévvel ölelő szeretetté gyulasztják.

let leghatalmasabban gyakorlá uralkodását; mikor k ö -

( F ú l ) t a t á i n ' s lége k ü v e t k e / . i k . )

Szuniszló Józsefe
a' szombath. nevend. papság' lelki i g a z g a t ó j a

rösleg a' franczia birtok' minden pontjain az istenes
énekek elnémultak; mikor az elbódult nép Krisztus'
oltárán Maratot imádta

Az allouvilli tölgy.

„Nincs

A' Máriának szentelt növényországi emlékek k ö -

Isten,

hatatlanság

's gonoszkodék mondván:

nincsenek szentek,

nincslélek-hal-

az allouvilli kápolna-tölgy'

görcsös

zött széles Francziaországban egyik sem olly s z é p ,

ágai közül mindegyre láttaték kiemelkedni a' vas k e -

mint az allouvilli tölgy a' cauxi téren. A' föld' ezen

r e s z t , homlokzatán mindegyre olvastaték az egyszerű

régi szülöttének kerülete földszint 3 4 lábnyi, ember-

szép fölirás: A' BÉKE' BOLDOG ASSZONYÁNAK.

magasságnyira pedig 2 6 . Lombos csúcsa a' czedruséhoz hasonlit, 's messze kiterjedő ágai, mellyek a ' f ö l dön fölül nyolez lábnyi magasságon keletkeztek, vizirányosan nyúlnak ki 's körösleg nagy tért árnyékoznak. A' fa egész hosszában üres ; több század óta e l korhadtak már közép részei, 's csak kérge 's a ' k é r e g
alatti fás részek által tartja magát fön. Mind e' mellett
évenként igen sok makkot terem, és tömött levelű
galyjaival pompáskodik. E' tölgynek, melly legalább
kilencz száz esztendős, 's a' druidák' erdeit pusztulni
látta, üregében egy gyönyörű kis kápolnát építettek ;
falai márványnyal vannak kirakva, 's az oltárt Mária'
képe diszesíti. Rostély zárja e' szent helyet a'nélkül, hogy
a' vándor 's jámbor szarándok' szemei elől a' szent kép'
látása elfedetnék. A' kápolna fölött szobácska van méltó
lakásául valamelly u j stylitának, 's ahhoz a' fa körül
tekergődző csigagrádics vezet. E' szellős l a k , mcllyet
csucsozott fedél tetéz, harang-tornyocskát k é p e z , 's
ezen, a' fa' ágai közül festőileg kiemelkedő, vas kereszt

Az igaz gyöngy.
Az igaz gyöngy,
gyöngykagyló

Az esztendő' némelly ünnepein, kivált a' Boldog
Asszony' pártfogásáén, e' kápolnácskában isteni tisztelet tartatik, 's a' nép a' közel eső falvakból csoportosan tódul a' galliai szűz' lábaihoz, ki őket anyailag
zöld palástjába beburkolni látszik. Ezen j ó emberek
szeretik az ő Máriájokat, mit be is bizonyitottak. Ama'
boldogtalan forradalom' idejében, mikor minden, mi
isteni tisztelethez tartozott, eltöröltetett, mikor a' legcsekélyebb kitüntetése annak, hogy valaki katholikus,
halállal büntettetett, azon zenebonás emberek' egy osztálya fegyveresen Allouvillba ment azon nyilványos szándékkal , hogy a' tölgyet az ott szállást nyert szűzzel
egyetemben elégesse. Normandia' parasztjai, noha nem
olly fellengzők mint a' bretagniak, összegyűltek a' tölgy
alatt, 's a' republicanusokat vitézül visszaverték, ugy
hogy ezek ezen egy szerencsétlen próbatéttel megeléSzerkeszti 's kiadja S z a u i s z l ó

Ferencz. —

a' tengerben

egy bizonyos

állattól,

melly házát áltfurni a k a r j a , kivülrül megsebesíttetik.
A' csiga t. i. azon helyen, hol a' külső ellenség b e törni a k a r , belüliül u j védelem gyanánt nyálkát rak
le , melly drága gyöngygyé

keményedik. — Olly

csigaház, melly kivülrül nem támadtatott m e g , nem
foglal magában gyöngyöt. I g y földi nyomorok, földi
sérvek, mellyekct embersziven emberek és világ e j tenek , sokszor alkalmul szolgálnak ,
gyöngyházában

az erény'

hogy a' sziv'

szép és drága

gyöngye

képződjék. Azért o keresztény, ne fuss a' földi b a jok elől.

(•ötlie' nevezetes vallomásaEckermannál váltott beszélgetéseiben a' nagy
költész,

diszelg.

mondják, u g y e r e d , ha a'

a' majdnem istenesített halandó igy nyilat-

kozott : „Engem mindig a' szerencse' különös kcgycnczének tartának; 's nem is akarok panaszkodni, nem akarom
éltem' pályáját gáncsolni: de voltaképen az nem volt
egyéb mint munka 's fáradság,'s igazán mondhatom: hogy
éltem' hetvenöt esztendejében alig éreztem négy hétig
tulajdonképen jól magamat. Egy kőnek örökös h e n gerese volt a z , melly mindig újra fölemeltetni kivánt
volna." —
Hetvenöt esztendő alatt alig négy hétnyi valóságosjólét ! Tehát ez is azt mondja: „minden hiúság!" —
*) Az ész' ünnepein, mellyeket akkoriban megülitek,
történt, hogy Marat' szobra az oltárra helyeztetett,
's azok, kik fanatismus' g y a n ú j á b a n voltak, azaz,
kikről gyaniták, hogy Istenben hisznek, kényszeríttettek Marat előtt térdet hajtani. (La H a r p e , sur le
Fanatisme dans la langue revolutionäre.)
Nyomtatja Trattner-Iíárolyi, uri utcza 4 5 3 .
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TARTALOM: A ' h ű tanitó'legszebb
Religio és szépművészet. V é g e .

jutalma.

(liriedl

Fírfé/.)

QSzaniszlú Júztef.~)

—

családatya kincseinek legkedvesebbikét, t. i. édes gyermekeit olly egyénre bizza kiképezés végett, ki azokat
elképezi, 's tán erkölcsileg el is rontja, ugy pótolhatlan örökre az okozott kár."

— A' j u -

talom' reménye. — S z i l v e s t e r ' estéje. — Csak J é z u s ' r e l i g i o j a
nyugtathatja m e g a' lelket. — Golgota v i r á g o k . — A z i f j ú s á g '
l e g s z e b b é k s z e r e . — L é l e k n y u g a l o m . — S o c r a t e s ' imádsága. —

A' lui tanitó' legszebb jutalma.
Fönséges, és szent a' tanitó 's nevelő' hivatása.
A' szüléknek engedelmes magzatokat, az országnak
munkás polgárokat a' fejdelemnek hű alattvalókat, a'
honnak egykor értelmes és szeretetteli szüléket, a'
mennynek jámbor lelkeket nevel ő ; 's hatása nem szorítkozik csupán ama' szük körre, hogy a'gondviselésére
bízott ifjúságot képezze, 's mivelje, hanem az elhintett jó magnak mély gyökereivel át kell hatnia több
ivadékra i s , és a' legédesebb gyümölcsöket érlelnie,
mellyek áldást terjesztőleg mindenfelé, a' veto 's fáradó'
szorgalmát tanúsítsák.
A' valódilag hű tanitó legmelegebb , 's változhatlan szeretettel viseltetik gyermekei iránt, és nem
bér, hivatal, dicsvágy 's más tisztátalan külokok ösztönzik őt munkásságra, hanem a' szoros értelmű e mb e r k é p e z é s , 's ha czélt ér igyekezeteivel, boldognak
érzi magát, egy német nevelőként, ki örömteljesen
sokszor ezt mondá : „ha Isten kegyesen boldogítani,
és országával kívánja fáradságaimat jutalmazni, bizzon
gondviselésemre jámbor kisdedeket, kiknek alvó 's
még csiráikban rejtező legnemesebb tehetségeit fölébreszthessem , és czélszerüleg kimivelhessem."
Fontossága és fönsége hivatalának folyton szeme
előtt lebeg a' lélekismeretes tanítónak, 's nemes t ö rekvései csupán oda irányozvák, hogy jót 's hasznosat miveljen. 'S valamint a' buzgó 's hivatalát tisztán
szerető tanitó szilárdul vetheti meg alapját kisdedei'
jövendő boldogságának, ugy a' hanyag és bérszolgailag cselekvő nevelő kipótolhatlan károkat okoz ;
mint ezt egy német iró szépen rajzolja e' rövid elbeszélésben : „ha úgymond a' családatya óráját igazítás
végett az órásnak adja, 's ez óráját elrontja, ugy az
ügyetlen órás köteles a' kárt megtéríteni; de ha a'

Alig van, 's lehet nemesebb, fontosabb hivatás
és hivatal mint a' nevelőé 's tanítóé; mindkettőjének embereket kell boldogitnia. De mikor teljesiti e' föladatot
a' nevelő 's tanitó hiven? Ha a'minden jóra hajlékony
és fogékony ifjúságot az igazság' isméretére vezérli ;
ha a ' j ó és szent iránti hajlamot benne föléleszti, táplálja 's legnemesebb eszközök által megerősíti ; ha az
erény' utján biztosan haladni 's változhatlanul rajta
megmaradni tanítja azt. Az igy vezérlett 's tanított
ember a' legnyomorultabb gunyhóban, ínség mellett is,
boldognak érezheti magát; mert nem a' mulandók'
özönében 's világi kincsek' ideigleni éldeletében h e lyezi boldogságát, hanem egy jobb 's állandóbb j ö vendőben, a' midőn e' rövid, ezer bajokkal párosult
zarándokság után Istennel egycsülend, 's örökön a'
jókkal társalkodandik. A' hű tanitó és nevelő embereket fog boldogítani, ha a' szülék, szivökön hordozva
magzatjaik' jövendőjét, segédkezeket nyújtanak örömteljesen a' tanítónak, vele mindenekben egyet értenek ;
ha kisdedeiket korán megóják minden illetlenségtől, 's
bármelly tetteikben is a' legszorosabb engedelmességre
szoktatják, 's első éveikben mindjárt fogékonyokká teszik őket minden jóra 's nemesre. 'S hol szülék és
tanítók a' legszebb összhangzat 's egyetértésben munkálnak össze az iíjuság' javára, ott legnagyobb bőségben tenyészik az ég' áldása, 's az emberek valódilag boldogok !
Azonban hány a' hely, hol szülék a' tanítókkal
egyetértve, és segédkezeket nyújtva egy szívvel és
lélekkel munkálnak, és törekednek fáradhatlanul a' kisdedek' boldogsága' eszközlésére? Kivételkép lehetnek
ugyan itt ott példák ez egyetértésről, 's közös törekedésről; de általán az ellenkezőről nyújt számos bizonyítványt a' tapasztalás. — Ugyanis nem ritka eset,
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hogy a' szülék gyermekeiket illynemii, 's a' jóra cse- ! kintetik falun, ki miatt több terhet viselnie 's nagyobb
kély reményt nyújtó biztatással 's ajánlással vezetik adót fizetnie kell a' községnek. 'S lehet-e csodálnunk,
a' tanítóhoz : ,,e' gyermekből alig ha válandik valami ha a'néptanító, ki sokszor.ncm csekély kellemetlenséj ó , mert engedetlen, makacs és módfölött vásott, gekközt kénytelenittetik járandóságát élete' föntartására
felébeÉ harmadába
nem tiszteli szüleinek parancsait, megveti intéseiket, 's az előítéletektől lebilincselt községtől
o
a' büntetéstol épen nem fél; de tán az iskola segithe- beszedni, a' mértékletesség', legszigorúbb szabályai
tend még rajta, 's több félelmet és tiszteletet gerjeszt- mellett i s , alig képes éhségét és szomjúságát csillahetend benne." Ezeket tudva, miután egy ideig isko- pítani ? 's ha elvontan az élet' édesebb gyönyöreitől
lába járt az illy megromlott gyermek, mégis azt kí- csupán tengnie, Ínséggel és nyomorúsággal kell küzvánják a' szülék, hogy minden tanuló társai fölött j e - denie ? 's mégis vannak emberek, kik illy szomorú k ö leskedjék, 's a' tanító által, ki teljes erejéből igyekszik rülmények közt is a' panaszos kenyérfalatot irigyleni, 's
jobb ösvényre téríteni a' feslett erkölcsüt, valami rend- ha hatalmokban állana, attól megfosztani is tudnák őt.
kívülivé , tehát lángészszé, és az erény' követendő Tudatlan embertől, kinek vagy épen semmi, vagy f o példányává képeztessék néhány hót alatt. Lehet-e illyest nák 's ferde fogalmai vannak a' nevelésről 's tanításokosan és szerényen követelni rövid idő alatt? 'S ról, 's ki a' föntebbi szempontból méri 's tekinti a'
történjék m e g , mi igen is valószínű, hogy illy gyer- néptanítót, nem ritkán hallhatni illynemü beszédeket:
mek illetlensége, restsége, vagy más hibáiért megfed- „mi nehéz dolga volna egy tanítónak ; naponként kétdetik, 's testileg megbüntettetik : a' legnagyobb igazság szer bemenni a' kényelmes iskolába, ott a' gyermetalanságot vélik elkövetve az említett szülék, 's az illy- keknek leczkét adni, 's a' megtanultat kihallgatni; isnemü panaszoknak: „az én fiam, vagy leányom, ki kola után egyet sétálni, vagy laka' küszöbén dologtaszorgalma, illendő viselete és munkássága által leg- lanul állani ; ollykor könyvbe tekinteni a' fiitött kályha
jelesebb a' tanulók közt igazságtalanul büntettetek meg mellett, valamit olvasni; vagy unalomból tollhoz nyúla' kegyetlen tanítótól," nincs hossza 's vége. 'S jaj ! ni , néhány sort írni ? 's ez nehéz dolog ? sőt lehet-e
azontúl a' szegény nevelőnek és tanítónak, ki szerény ennél valami könnyebb ?" 's ha a' tanítóról valaki azt
bánásmódja és hivatalának lelkes teljesítése miatt mondja: „valóban nehéz az ő állapota, szerfölött sok
imigyen a' megvetés 's boszú' tárgyává válik. Közön- a' dolga, helyzete nem legjobb," nem kell-e mindezeségesen az anya fogja pártját vásott magzatjának ma- ket csupán tréfának, vagy hizelgésnek tartani? „Kíjomszereidből, 's túllépve minden korlátján az illendő- sértsük meg csak, 's állítsuk öt — a' tanítót — az ekéségnek szenvedélye' teljében szerénytelenül támadja meg hez, vagy a' cséphez, 's majd tudandja, tapasztalandja,
a' tanítót, őt igazságtalannak, részrehajlónak, kegyetlen- mi nehéz és terhes a' munka." 'S várhat-e a' tanitó
nek kiáltja ki, sőt az indulat' első 's leghevesebb ki- tiszteletet olly emberektől, kik róla illy alacsonyan ítéltörtében stfkszor olly hibákról vádolja öt méltán meg- nek és szólanak ? Azonban miután csak tudatlanok,
büntettetett magzatja előtt-, mellyek csupán a' fölma- a' nevelés 's tanítás' ügyében járatlanok nyilatkoznak
gasztalt képzerőnek alacsony szüleményei, 's csak egy illy szerénytelenül, 's ismerik félre hatását 's munkálcharacter nélküli, gonosz emberre ülhetnek. Igy szivá- kodásait: nincs miért elkeserednie, búslakodnia, a'
hivatalát becsülő tanítónak. A' nagy, bármilly szerényrog át lassudan a' szülék' boszúja a' tanitó 's nevelő
telenül érző 's ítélő tömegben fognak mégis mindenkor
iránt gyermekeikbe már fejledezö korukban, 's ki tanéhányan
találkozni, kik méltányolják a' tanitó' tiszgadhatná józanul hogy az illy, nem ritka esetek kimondhatlanul akadályozzák szerencsés sikerét a' neve- tét és hatását, iránta bizalom- 's nem színlett, hanem valódi barátsággal viseltetnek. 'S nem szolgál-e
lésnek és tanításnak ?
elég vigasztalásul a' tanítónak az is, hogy nem csupán
Szomorú tapasztalásként ritka ember becsüli a' taő az, kit méltatlanul kisebbítenek a' rágalmazó nyelvek,
nítót 's nevelöt, különösen a' néptanítót, kinek törekhanem, hogy mint Shakespeare mondja : „nincs h a vései az emberiség' legnemesebb czéljai felé irányoztalom 's fönség, melly ment legyen a' becsmérléstől,
vák, u g y , miként hivatala érdemlené; 's kevesen is's bármelly hatalmas király sem képes hatalmának telmerik , tisztelik a' tanítóban barátjokat, habár fáradojével a' rágalmazó koldus' epéjét csillapítani 's kitözásait tekintve a' legnagyobb háladatosság- és barátréseit akadályozni."
ságra méltó is ő ; közönségesen olly személynek te-
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R e l i g i o és szépművészet

Azonban valamint ezer ferde ítéletnek 's becs-

(Vége).

mérlő gáncsolódásnak van kitéve egy részről a' tanító:

II.

ugy örömök is virítanak neki más részről ; mert g y ü mölcsöket hoz Götheként az élet, habár ritkán c s ü g g -

A' s z é p m ű v é s z e t '

a' k e r . k a t h .

anyaszentegyházban.

nek is azok olly vidoran 's éretten az ágról elénkbe ,
miként bennünk' egy alma köszönt."

működése

Mi a z , mi a' benső vallásos érzelmet külsőleg

'S bár körülötte az egész világ fölzuduljon is, bár

nyilványitó 's a' fogékony sziveket hasonló istenes-

és méltánylás megta-

ségre lelkesítő egyházi szertartásokat, jelképeket, i n -

gadtassák is : azon egyedüli remény, hogy az ifjúság'

tézeteket, vagyis a' szent liturgiát előteremti ? Az nem

szivébe gondosan elhintett mag gyökeret verni 's a n -

m á s , mint a' szépművészet. Ez épen akkor felel meg

tőle az érdemlett háladatosság

nak idejében jó gyümölcsöket hozni f o g ; azon n y u -

nevének, eredeti hivatásának 's magas czéljának l e g -

galmas, 's vidám öntudat, hogy ő híven teljesité tisz-

hívebben, midőn a' vallásos tárgyak körül

tének legkisebb részeit is, gazdagon pótolja a' föntebbi

midőn az egyesült igaznak 's jónak nyilványitására,

működik;

veszteséget ; és a' béke 's nyugalom' a n g y a l a , melly

azaz, a' valódi szépre 's minden szépség' forrására,

kebelében lakik, feledteti vele a' szenvedéseket, a ' r a j t a

az Istenre, emlékeztet; minket Isten iránti hitre, r e -

méltatlanul elkövetett igazságtalanságokat, sőt szivét

ménységre és szeretetre gerjeszt, végre Istennel az

a' legtisztább örömmel tölti el, szellemét pedig m a g a -

eredeti szépséggel egyesit. Illy művészetet nem csak

sabb rétegekbe emeli, hol minden gyarlóságból k i -

szépnek, hanem szentnek is nevezhetünk ; mert benső,

vetkőzött lények lebegik őt körül.

szent 's vallásos érzelmeket ábrázol, ezeket másokban,

Hatásai- és munkálataiban a' hű tanítónak fő j e l szavai : v a l l á s 's e m b e r b o l d o g i t á s , mellyektől

kikben még nincs, fölébreszti, kikben már van, ápolja
's tökéletesíti.

's lelkesítve bátran megyen elébe b á r -

Hogy a' szépművészet a' keresztény katholika r e -

melly akadálynak i s , 's mindaddig küzd hősileg, míg

ligioval szorosan egyesül 's hogy ettől lelkesitetve v a -

áltmelegülve

rázs erővel hat be az emberi szivbe, mellyet czélirá-

nem győzedelmeskedik.
Nyájasan fogja végre a' hű tanító élete' alkonyán

nyosan képezvén a' benső vallásosságot sokfélekép k i -

szelid szemeit behunyni, szelleme vigasztalódva f o g a '

tünteti 's foganattal előmozdítja ; arról előleg im e' r o -

földieken tul emelkedni, 's teljes megnyugtatással a'

mai tudósítás is kezeskedhetik: Romából m a j u s ' 2 3 á n

mindenható' thronjához közelíteni, hogy a' szerencsé-

irják: „Overbeck'

sen kiállóit tusa 's küzdések után a' diadalmi

„Stadel-intézet' számára készült, néhány nap óta a'

pálmát

nagy rajzolatja, melly a' frankfurti

's fáradságai' bő jutalmát elfogadhassa, mint hős az

„művész' dolgozó-teremében kitétetett. A' látni kivánó

örök élet' hervadhatlan koszorúját vehesse ; 's milly

„tömeg' tolakodása fölötte nagy. Oda minden r a n g - ' s

kimondhatlan öröme leend igazsággal ezeket mond-

„állapotbeli nézők sietnek. A'terem' egyik szegletében

hatnia : a t y á m ! i t t v a n n a k

a' l e l k e k , m e l -

„látható egy tábla, mellyre jegyzett néhány olasz szó

l y e k e t ki k é p e z é s , v e z é r l é s

és erkölcsi

„képes előttünk felfödni a' művész' főgondolatát. A'

mivelés végett reám

mi n d n y á j o -

„jegyzék mondja: hogy a' kép „a

bizál,

kat s z i n e d e l é b e v e z e t e m , s z e n t

„szépmiivészetekben

diadalma

a?

's hogy allegoriai

veszély

„rajz; jelenti egyszerismind: hogy a' rajzolat alsó r é -

terhén és nyomo-

„szén egyesülve szemlélhetők a' legnevezetesb művé-

's í m e c s a k e g y s e m v e s z e t t e l

s z e k , kik a' művészet' három főágában, úgymint: a '

által szerencsésen

áltvivém őket

n é l k ü l az élet' minden
rúságán,

kegyed

Reliyionak

közülök miattam;

engedd

gyesen országodba

ezeket is ke-

„festészetben,
káikat

juthatni!

szobrászatban

's építészetben mun-

az anyaszentegyház és status-hatalom' o l -

t a l m a alatt a' religionak szentelék. A' rajz' felső r é s z é b e n pedig mutatkoznak az általuk dicsőitett szent
Briedl Fidél,

,,tárgyak, úgymint : a' b. szűz anya Mária isteni fiával,
„az ó és uj szövetségnek azon szenteitől körülvéve,
„kik a' művész' képzelő tehetségét leginkább lelkesi,,ték." (1. Beylage zur Alig. Zeitung 4 Jun. 1 8 4 0 . )
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Még tisztábban álland előttünk a' mondott igazság, ha a' szépművészet' szent foglalkozásinak 's munkáinak részleteibe ereszkedünk.
Ha a' lelkes szépmüvész képzelő tehetségével a'
jámbor keresztény' kebelébe, a' szent Lélek'ezen eleven templomába vonul, 's ott szemléli mikép ügyekszik az ájtatos lélek isteni vendégének hajlékát szent
érzelmekkel 's erényekkel ékesíteni, milly kész mindennemű áldozatra ; hogy szivében urának kellemes és
tartós szállást készítsen; ha ezen elmélyedő szemléletből kifejlik buzgalomra hevült kebele, 's a' láthatáron körültekintvén a' teremtőnek e' látható természetben is csillagokkal, világító roppant testekkel, zöldségekkel, virágokkal, drága érczekkel 's kövekkel, a'
mindenhatónak remek müveivel, élő állatokkal 's madarakkal gazdag 's pompás hajlékát vizsgálja; ha mindezektől ihletve képzelet' szárnyain az égbe emelkedik,
s Isten mennyei lakhelyét elragadtatva bámulja ; leszáll
a' siralom' völgyébe, 's Isten' dicső hajlékát, mellyet
a' jámbor lélekben, a' nagy természetben 's az egekben szemlélt, itt a' földön utánozni kívánván Romában
Péter-, Londonban Pál-, Bécsben István-templomot,
máshol más roppant szentegyházat épít a' menny' és
föld' urának : 's azt magas boltozatokkal, pompás oszlopokkal, világító ablakokkal ellátja, hogy némiképa'
inagasságbelinek nagyságát, hatalmát , világosságát
ábrázolja; ezen szentegyházban oltárokat emel, keresztkutakat, szónok 's gyóntató székeket készít, hogy
egy részről Isten' méltóságát 's irgalmát , más részről
az ember' szükségeit, lelki gyógyszereit 's buzgóságát kifejezze. Igy működik az építész (architectus).
Itt nem állapodik meg a'szépművészet. A' vallásos kebel nem meztelen, nem dísztelen 's puszta h a j léka a'szent Léleknek ; ájtatos érzetekkel, istenes erényekkel van az fölékesítve ; 's az angyalok és szentek'
seregétől környezett 's imádott Istenség' mennyei h a j léka milly ékes, milly bámulatos lehet! Ugyanazért a'
szépmüvész mindezeket jelképekben kifejezendő: imádást, ájtatosságot, szent tetteket ábrázoló képeket
farag, önt vagy ir. Igy teremnek a' szentegyházat ékesítő , a' sziveket emelő vallásos szobrok és képek, a'
szobrászok'' 's képírók" müvei, mellyek szó nélkül is
olly hathatósan szólnak az emberi szívhez!
A' vallástól ihlett férfiú, ha az egyháztól föl van
hatalmazva, egyházi beszédek által jelenti ki a'gyülekezet előtt vallásos érzelmeit, 's hallgatóit üdvös igazságokra tanítja 's erényre buzdítja, Így a' hitszónok;
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ki midőn Isten' igéje által szent lángra lobbantja a'
sziveket, ezek buzgó énekre fakadva mennyei zengedezéssel dicsőitik az Istent. Igy az ékesszólás, és költészet fölváltva nyilványitják 's terjesztik az igaz religiot.
Igen természetes, hogy a' lelkesült költő benső
vallásos érzelmeinek kifejezésére gyakran segítségül
veszi az orgonának, hegedűnek, fuvó 's egyéb hangász eszközöknek érzékenyen ömledező hangjait,'s ezek'
szárnyain mintegy magából kiröppenve 's a' körüllévőket is magával ragadva szinte mennyben az angyali
karokkal egyesül a' Fölségest dicsőítendő. Igy emeli
a' buzgóságot a'
haugászat.
Kinek keble lángol, az szeretetének tárgya körül
nem zsugorkodik. ü költséget nem kiméi, csakhogy
forró érzetét némileg kifejezhesse. Igy a' vallás' szent
tüzétől lángoló sziv, hogy Isten iránti imádásának és
szeretetének buzgóságát kitüntethesse, sem fáradságot
sem költséget nem kiméi, a' szépmüvészeken kívül
más műveseket is segítségül hí: az arany 's ezüstműveseknek dolgot ád, hogy egyházi edényeit aranyból, ezüstből drága kövekkel kirakva finom munkával
készítsék. Örvend, ha a' mostrancziák, kelyhek, feszületek 's egyéb készületek, az aranynyal 's ezüsttel
hímzett papi, szent öltözetek nyilványitják, milly kész
ő Istene' dicsőítésére mindent, mit áldása után nyert,
föláldozni. Jól tudja az igy buzgólkodó, hogy Krisztus
szegény életet élt a' földön; tudja, hogy Mária, a'
sziiz anya, 's az apostolok szegények voltak 's az aranyra,
ezüstre 's drága kövekre 's öltözetekre igen keveset
adtak; de azt is mélyen érzi, hogy szivének forró és
szent érzéseit ki kell fejeznie ; érzi, hogy azok sokkal
finomabbak, drágábbak, hogy sem holmi alávaló j e lekkel 's képekkel azokat kijelenthetné ; tudja, hogy
hitének világos igazságát áltlátszó drága kövekkel, szándékának és szeretetének tisztaságát, maga viseletének
feddhetetlenségét aranynyal, ezüsttel, szilárd eltökélését gyémánttal legigazabban 's legszebben kitüntetheti.
Égő gyertyákkal, világító lámpákkal, lobogó
vilárokkal (taszterekkel) példázza az istenfélő keresztény Jézust a' világ' világosságát, egyszerismind Jézus
iránti hitét és szeretetét ; zászlókat is lobogtat tudván,
hogy vitézkedés a' keresztény' élete e' földön, 's hogy
Krisztus' híveinek ugyanazon hitben, reménységben és
szeretetben kell egyesülniök, hogy a' hitetlenek ármánykodásinak, a' test' rendetlen kivánsaginak, a' világ'
ámitgatásinak 's a' pokol' kisértetinek ellent állhassanak.
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Sot a' vallási buzgóságtól lelkesült hivek' egyesülete , a' katholika anyaszentegyház, még ünnepeket
is rendel Isten' dicsőítésére; hogy ezek egymás után
évenként előfordulva mindannyi világos emlékei legye nek Isten' kimondhatatlan jóságának 's irgalmának; emlékei legyenek az ur Jézus' történetének születésétől
mennybe meneteléig ; emlékei legyenek az isteni irgalom' bőségének 's az isteni malaszt' erejének, mellyet
az ur egyes szentekben, különösen a' b. sziiz Máriában, az apostolokban, vértanukban, szüzekben'smás
szentekben olly világosan kijelentett. Diadalmi vagy néha
bánatos meneteket (proccssiokat) is tart az anyaszentegyház: részint, hogy a' halálon 's poklon győzedelmeskedő Jézus' hitét nyilván vallja 's példái' követésérc készségét járdalatávalnémileg kijelentse; részint,
hogy a' megbántott Istenséget nyilványos pcnitencziatartással megengesztelje, vagy szükségeiben az úrtól
segítséget 's oltalmat nyerjen.
Mindezen nyilványos ünneplésekre, szent szertartásokra az anyaszentegyház közel 's távol lakó tagjait a' harangok' olly igen érzékenyítő 's hatalmasan
fölszólító hangja és zúgása által híja meg.
Ha mindezeket őszintén 's elfogultság nélkül vizsgáljuk: kételkedhetünk-e, hogy a' szépművészet más
mesterségek' segítségével legvilágosabban nyilványitja
a' benső religiot 's annak örök igazságait 's törvényeit?
kételkedhetünk-e, hogy a' szépművészet az egyházi
szent szertartások által legfoganatosabban csepegteti a'
vallásos érzelmeket 's eltökéléseket a' gyermekeknek
ugy mint az élcmedetteknek, a' tudatlanoknak ugy
mint a' tudósoknak nyilt sziveikbe ? 's hogy leghathatósban ösztönzi vallásos társaságba, 's legszorosabban
egyesíti az intenfélő kebleket ?
A' mondottakból, minden szenvedélyt 's elfogultságot félretéve, láthatjuk : hogy a' keresztény katholikusnak , főleg a' szépmüvészeket illy igen pártoló
korban, épen nincs oka az egyházi szertartások miatt
pirulni; láthatjuk : hogy a' katholikusoknál divatozó ünneplések, nyilványos isteni szolgálatok, szertartások,
jelképek, ékes szentegyházak, a' szépnüivészettcl párosult benső religionak mindannyi szüleményei ; mik,
mivel vallásos szívből eredtek, hathatósan szólnak az
emberi szívhez, ezt istenfélővé, érzékenynyé, szelíddé
képezvén az embert mind a' két világ' hasznos és boldog polgárává nevelik.
A' mondottakból azt is könnyen magyarázhatjuk:
miért viseltettek a' katholika religio és egyház iránt

olly nagy hajlandósággal 's tisztelettel a' protestánsok
közül is sok nevezetes tudósok, történetírók, philosophusok, különösen pedig a'költészck, mint: H e r d e r , M ü l l e r J á n o s , K o r n e r , G ö t h e, S c h i l l e r , L a v a t e r, 'stb. Lavater irá Stolberg grófnak :
r

„En tisztelem a' katholika egyházat, mint régi, gazd a g o n fölékesített gothépiiletet, melly őskori drága
„emlékeket őriz keblében, ezen egyház' dőlésével min„den keresztény egyház' halomra omlanék !" (Schweiz.
Kirchenz. 1833.)
Haller irá családjának : ,,A' katholika szentegyház'
„szépsége mindenkor vallásos tárgyakra emelé szive„met; ellenben (protestáns) templomaink' üressége,
„mellyekből az utolsó keresztény jelet is eltávoliták,
„és isteni tiszteletünk' száraz volta nekem mindenkor
„visszatetszék. Gyakran gondolám: nálunk valami hiá n y z i k , 's ugy Iátszék, mintha a' keresztények k ö z e p e t t e is idegenek volnánk." (Theoduls Gastmahl
1821.) Mindezek' érzelmével tökéletesen megegyez
egyvalakinek a' külföldi német újságban (Beylage zur
Alig. Zeit. 11. Jun. 1840.) nyilványitott vallomása:
„A' katholika egyházat, úgymond, erőteljes, csodál a t o s és fönséges szellem lelkesíti. Ezen szellem fé„nyes isteni tiszteletet, jeles képeket, föllengő hangá„szatot 's dicső szentegyházakat hozott létre. A' kat h o l i k a fának mindezen bájolva hódító gyümölcsi; a'
„szenvedő Jézus' fájdalmas annyjának, az isteni tisz„ta kisdednek 's sz. Léleknek eszméi, * ) mellyek
„a' katholika egyházban legelevenebb képzelettel ki„ékesítve az isteni szolgálatban nyilványittatnak : mind e n e k előtt pedig a' katholika egyháznak a' világi
,hatalmak között is föntartott 's az egyeseket az egész
„vallásos test' képzeletére sőt szinte érzetére könnyen
^fölemelő ö n á l l á s a **) igen képesek a' m ü v e i t
„ s z e l l e m e t foglalatoskodtatni 's a' s z i v e t megn y e r n i . Nem csoda tehát, hogy a' poetai 's müvé„szi lélektől ihlett férfiak ***) olly gyakran elhagyják
* ) Nem csupa eszmék, hanem valóságok, 's nem csak
e z e k , hanem még sok más igazságok is.
**) A' katholika e g y h á z ' ö n á l l á s a is, melly K r i s z t u s ' r e n delésén é p ü l , hódit sokakat az egyház' k e b e l é b e ,
de nem mindenek előtt. Ezt egyedül az Istentől nyert
hit' világánál az üdvös igazságokról erős m e g g y ő ződés 's a' meggyőződéssel párosult eltökélett t á n torithatlan akarat viszi véghez.
***) Millyenekvalának: S t o l b e r g gróf, S c h l e g e l F.
W e r n e r , S c h l o s s e r , H a l l e r , S p e n z e r lord,
B r i s t o l gróf 's többek.
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katho-

fogsz átkozódni és káromkodni — az arany tied lesz."

l i k a egyház' kebelébe. A' katholika egyháznak szel-

A' katona nem gondolkodott sokáig, 's mosolyogva

l e m e k e t ragadó lelkesülésével 's teremtő enthusias-

válaszolt: „Ha nem tréfál az u r , én ráállok. Nem b á -

„musának fönséges munkáival soha sem birt az ó hitű

nom egy óra hosszant, míg önnel leszek, befogom

,,a'

protestantismust 's áltkelnek

a' buzgó

„görög egyház ; szegény állapotban áll ez a' mellett."

számat: de azután az aranyat nekem adja ám!" —

Igy ir o. Végül a' mondottakból az is világos : hogy

„Jól van, jól ! felele a' lelkész : becsületemre mondom,

egyedül az ál-bölcselkedéstől elszédített^ vagy a' szen-

megkapod."

vedélyektől elragadtatott 's igy a' jobbitó 's boldogító

Erre a' táboripap, aranyát jobbjában

föntartva

igazság' fényét kerülő ; vagy a' katholika religio' m i -

előre ment, parancsolván a' vitéznek, hogy nyomban

voltát, az anyaszentegyház' tanítását és szertartásinak

kövesse mindenütt: „Jól vigyázz, monda neki, hogy

szellemét voltaképen nem ismerő katholikusok és n c m -

a' pénzhez senki se nyúljon, melly annélkül is tied

katholikusok lehetnek csak a' katholika religionak, az

már !" A' pap elől ment 's a' katona, szemeit az arany-

anyaszentegyháznak és szertartásinak ellenségei vagy

ról el nem vévén, utána. Bajtársai, a' többi katonák,

gunyolói.

bámulva az u j látványon, tréfás gúnyokkal ingerlék a'
Szaniszló József
a' szombath. nevend. papság' lelki igazgatója.

jutalmazandót : nem egyebet várva, mint, hogy minden pillanatban szokott káromlásait szórandja ; azonban
a' sokfélekép háborgatott, minden várakozás' ellenére

A' jutalom' reménye.

hallgatott, 's az órai utat szót sem szólva bevégzé.

Bizonyos katona azon kárhozatos szokással birt,

A' lelkész sátorába visszaérvén, örömmel nyomá

hogy valahányszor megharagudott, — mi pedig igen

markába katonájának az aranyot, de melléje még ezen

gyakorta megtörtént, — mindannyiszor Istent, szen-

intést csatolá: „Most már látod barátom ! hiában mon-

teket

és mindent, mi az ember és keresztény előtt

d o d , hogy káromkodásodat

elhagyni

lehetetlenség.

tiszteletre méltó, borzasztó szidalmakkal illetett: ú g y -

Ennek lehetségét, csak akarjad, az egész tábor' szeme-

hogy semmi jóra-való ember, kire csak az Isten és

láttára bebizonyítottad. Isten' segítségével meg van a'

vallás' képzete némi befolyással birt, ocsmány szavait

kezdet: csak ezután folytassad is a' jót, 's légy benne

iszonyodás nélkül nem hallhatta. Az intések, mellyek-

állhatatos. Lásd, egy aranyért meggyőzted magadat:

nek őt utálatos szokásától elvonniok kellett volna, g y a k -

tedd ugyanazt ezentúl Isten'kedveért, tedd lelked java-

ran még nevelók dühét.

's az ég' jutalmáért ! Mi ehhez, mi az Isten' kegyelmé-

Háború ütvén ki, katonánk is táborba szállott, hol
egy igen alapos isméretü, 's példás

hez, lelked' belső nyugalmához's a' mennyei soha vé-

magaviseletű,

get nem érő örömekhez képest egy arany ? Pedig mind-

mellette azonban nyájas és vidám, és épen ezért k ö -

azokat elveszted, ha vétkes szokásoddal föl nem akarsz

zönségesen kedvelt táboripap' felügyelése alá jutott. E'

hagyni. Helyed akkor a' kárhozat' tüzében lenne e g y -

derék flkfiu' lelkét mélyen sebzette, valahányszor ama'

kor , hol Istent káromló nyelved örökké égne és soha

garázda embernek iszonyú káromkodásait hallotta; 's

nem égne el mégis. Kövesd annakokáért tanácsomat.

ámbár semmit el nem mulasztott a' megrögzött gonosz-

Ha ezután haragra fog ismét valami ingerleni, gondold

nak jobb útra térítésében, fáradozásai mégis sikeret-

magadban : „megtartóztatom megint egy óráig maga-

lenek valának : a' mérgelődőnek minden előterjesztésre

mat; talán utoljára lesz ugy i s ; hisz a'katonának élete

azonegy felelete levén mindenkor készen, hogy s z o -

háború' idején csak egy napig sem bizonyos. Ha l e l -

kásával fölhagyni neki többé nem lehetséges.

kiatyám nem látja és jutalmazza is meg magamvisele-

Egy délután sátorába hivatja a' lelkész a' károm-

t é t , meg fogja egykor Isten jutalmazni mint ítélő—

kodót, 's ekkép szólítja meg: „Hallod-e, tudom, hogy

bírám." A' szeretetteli intés lelkére hatott a' katoná-

pénzed nem sok v a n , mert

hazulról számodra nem

igen küldenek; hópénzed pedig nem fölöttébb nagy.

n a k , 's elhagyva vétkes szokását, később valamennyi
ismerősének példányul szolgált.

Lásd, itt egy aranyra mutatott, én ezt neked szántam;
örömest megajándékoználak vele, de nem egészen ingyen
mégis, hanem egy kis szívességet várván tőled értté.
Jöjj velem egy órára sétálni, 's ha ezen idő alatt nem

Nem lehetetlenség, mit az Isten tenni parancsol :
'S mondván : „nem tehetem!" — lelkedet ölve hazudsz.
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Szilveszter' estéje.
A' Rajna tájáról írják. — A z 1840dik év l e folyt. Az ember szeret a' múltról gondolkodva magának a' jövőről is képzetet formálni. Azonban az emberiség' története valami titkos 's tőle nem függő rendét
tanúsítja a' világeseteknek, mellyek' első kezdetei valamint vég következményei soha sem nyilatkoznak
eszünknek, hanem csupán sejtőtehetségiinknek. Mert
földi, annyira korlátolt emberi viszonyainkban a ' t ü n e mények' titkos rugóit csupán alárendelt hatásaik- 's
gyönge visszatükrözéseikből ismérhetjük meg, miért is
az apostol' mondásaként a' keresztény tudománynak a'
föntebbiekkel 's állandókkal kellene inkább foglalkoznia,
mint a' földeikkel 's mulandókkal. Mert embernek r e n deltetése nem csupán a' physikai 's társaságilag- jó
életben áll ; az ő rendeltetése föntebbi 's örök természetű;
miért is azon állapotok, mellyek által az emberiség ahhoz
vezettetik vagy attól eltávolittatik, az első esetben j ó k nak , a' másodikban pedig legnagyobb joggal gonoszoknak bélyegeztetnek. Minthogy tehát egyedül a'
religio képezi az ösvényt, mellyen biztosan haladhat
czélja felé az emberiség: azon állapot, mellybenannyi
népek a' religiot 's morált illetőleg mostanság vannak,
minden gondolkodó 's történetismerő emberrel könnyen
sejtetheti azok' jövendő sorsát ; mivel a' legirgalmasb
Isten a' romlandóságnak, mellyet emberi esztelenség
készit önmagának, titkos utain elejét veszi, 's Ígéreteit beteljesítvén épen azokat fenyíti legkeményebben,
kiket leginkább szeret. Eszközei e' végre, mikép a' történetírásból tudjuk 's naponként látjuk, igen sokfélék;
minthogy majd a' népek' csábitóit és szorongatóit szólítja ki a'világból; majd mindennemű nyomort — rossztermés, fergetegek, áradások, földrengések'stb. által
— bocsát a' népekre ; majd nyavalyákat terjeszt el közöttök, mellyek őket mint a' korhadt erdőket megritkítják, vagy magok között háborúkat is támaszt, 's majd
e', majd ama' néppel él ostor gyanánt egy harmadik'
megfenyitésére.
A' mit tehát a' lefolyt 1840dik évben a' politika'
's religio' mezején megértünk, sejdilteti velünk, hogy
jelenleg az emberiségre nézve korszak kezdődött, mellyen az Istenség minden uton annak üdvére munkálódik , miért az 1840dik év' eseményei csupán a' vetést
képzik, melly a' most megkezdett évtizedben sebesen
's nagyszerűen érésre jutand. — Ha tehát látjuk, mikép napjainkban a' jó elv gyáván 's lomhán, a' gonosz
pedig vakmerően 's munkáson jelenik meg : könnyű

előre megmondani, hogy az Istenség olly viszonyokat
hozand elő, mellyek által a ' j ó elv újra fölserkentve a'
roszszal szükségkép vitába fog ereszkedni, mikor azután a' diadal' hatalma a' seregek' urára marad. —
Szerencsésnek mondhatni azért a' ncpet, mellynek királya nem csak mint embernek könnyíti meg felsőbb
rendeltetéséhez az utat, hanem mint alattvalóknak is polgári viszonyokban megszerzi ama' szerencsét, ama'
jólétet, azon igaz szabadságot, melly, mint már a' pogányok hitték, egyedül jámbor királytól eredhet. (Nusquam
libertás gratior exstat, quam sub rege pio. — Sen.)

Csak Jézus' religioja nyugtathatja
meg- a' lelket.
Egyházi történetiben beszéli grófStolberg: „Egyike
a' legdúsabb, legnagyobb 's szeretetre legméltóbb lelkeknek, mellyeket ismerék, már kora ifjúságában a'
nagy világ által a' keresztény religiotól elidegenittetett; de soha sem elégítette őt ki a'világ, mindig hódolt ő az erénynek, 's keresé az igazságot azon szomjj a l , mellyet Isten nem hágy hiában keresni. Sokáig
reményié ezt elolthatni Socrates' bölcseségében, a' ki
felé őt annak fönséges egyszerűsége, a' földön fölöttiek utáni vágya, az elismért igazság iránti lángoló heve
's szeretetre méltó szerénysége rokonszevvel vonzák.
'S mégis magasabbakra kezde sovárgni, 's mikor n é melly keresztények' életéből 's valójából az tünt ki, mit
ő mindinkább sejtett : elkezdé olvasni szent János' evangéliumai. Meglepetett volt e' fönségtől, ez egyszerűségtől, e' tisztaságtól, a'szeretet' e' lebegésétől .'»Azon
helyre jővén, hol üdvözítőnk mondá: az én tanításom
nem az enyém, hanem a z é , ki engemet küldött ; ha
valaki ennek akaratját cselekszi, tapasztalni-%>gja.
valljon e' tanítás Istentől van vagy én magamtól beszélek-e ; örömmel felszökött 's mondá : N e m , igy nem
szólott soha bölcs, ki csupán ember volt. Világi bölcs
nem veté tanítását illy próbának alája. Ezóta annál nagyobb buzgósággal 's mindig őrködő szeretettel vizsgálódott, imádkozva a'lények'lényéhez, ki szivében
hovátovább mint atya, 's most mint atya Jézus Krisztusban magát kinyilatkoztatá. Tökéletes tapasztalása lön
aziránt, kié legyen e' tan, midőn annak akaratját tel—
teljesité ; élvezé azok' boldogságát, kik nem látnak 's
mégis hisznek Ján. 20, 29.; ő sokak' vezérlője 's vigasztalója lön, és szintolly fönséges mint kellemes példája annak : mit tehet Jézus Krisztus' religioja, ha valamelly nagy lélek iránta lángoló szeretetből attól magát
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föltétlenül vezéreltetni engedi. Világi bölcsek csodálták
őt életében, 's az ártatlan ifjúsága egy falucskának,
mellynek gyönyörű vidékén sokszor kereste a' magány'
békéjét,'s föltalálta a'magány'békéjében Istenét, tiszta
hálaérzetből virágot hint a' dicső'sirhalmára, mivel barátságosan összegyüjté néha maga körül a' gyermekeket, hogy azokat a' gyermekek' nagy barátja felé v e zesse, kit éltében szeretett, kinek haldokló ajkiról elszállt dicsérete lelkével együtt hozzá fölemelkedék."
(Ezen asszonyság Ainalia volt, Gallitzin herczeg' neje,
született Schmettau grófnő; meghalt Münsterben 1806,
április'27kén. Földi maradványai Angelmodde falucska'
sírkertében takaríttattak cl a' templom' fala mellett, a'
megfeszített' képe alatt.)

Golgota virágok.
Isten minden gyermeket, kit fölfogad, ostoroz;
's te kivételt akartál volna tenni ? — IIa ki fogtál v e tetni a' sajgó ostor alól, ki is fogtál vetetni gyermekei' számából. (Sz. Ágoston.)
A' tüzkohában elég a' polyva 's megtisztul az
arany ; a' polyva hamuvá lesz, az arany megmenekszik
salakjaitól. E' tüzkoha a' világ, arany benne az igazak,
tüz a' nyomorúság, míígazda az Isten. Mit e' mügazda
akar, azt cselekszem; hová helyeztet, ott megelégszem.
Már ha tűrnöm kell, ő ért a' tisztításhoz. Ha a' polyva összeég is fölöttem, csak azért történik, hogy az
hamuvá legyen 's én mocskaimtól kitisztuljak.
Minél többet szenved valaki Istenért, annál szilárdabb reményre kel Isten iránt; mert soha sem aratja
valaki az örökkévalóságban a' jutalmazás' örömét, lia
csak a' jámborul hódoló próbalajdalom' magvát előbb
el nem vetette.
Isten az ő választottainak, kik hozzá vándorolnak,
e' világon az utat zordonná tette, nehogy valakinek
a' jelen élet' kényelmeinek csábjai által több k e d v e j ö j jön sokáig vándorolhi, mint a' hazába hamar eljutni,
hogy az ul' kcllemci fölött vágyai' czélját a' hazában el
ne felejtse.
A' keresztény életet két, egymást fölváltó g y a korlat teszi: a' b e t é r é s önmagába elmélkedés és imádság által, és a' k i h a t á s tettleges szeretet által, mellyhez erőt az imádság nyújt.
A' mulandót féltették, 's az örök életre nem gondoltak, 's igy mind a'kettőt elvesztették. (Sz. Ágost.)
Szerkeszti 's kiadja S z a u i s z l ó

Az ifjúság' legszebb ékszere.
Nem volna-e nevetséges, sőt bohóság rothadt a l mákat arany edényekbe rakni, elhervadt 's már szinöket vesztett rózsákat arany serlegekbe állítani ? Arany
edény a' virágzó rózsák' 's pirosló almák' szépségét
emelheti csak, de nem pótolhatja azt. Szintigy esztelenségvolna, ha az ifjúság, melly a' bujaság' fertőjében hentereg, hiu ruhapipcrc által kívánná magát
fölékiteni ; mert mit használ az ifjúnak, mit a' lánykának a' drága divatruha, ha testét a' vétek elerőtlenitette, lankasztotta, elrutitotta 's megbecstelenitette ?
Legszebb ékszere az ifjúságnak a' virító egészség, romlatlan életerő 's az ártatlanság' rózsapirja, mellyel a'
szüzesség a' tiszta szívűek' arczáit festi.
Csak a' szép képnek ékességét emeli az arany
ráma, noha e' ráma nélkül is szép marad az, 's a' műértő előtt mit sem veszt becséből : de a' legdrágább
ráma sem fogja a' ronda képet széppé, mübecsessé
tenni. íme, a' teljes életerejckben 's virágkorukban álló
szűz 's ártatlan iljak' 's lányok' kelleineit 's tündér b á jait is csak kiemeli a' díszruha, annélkül, hogy beesőkből legkevesebb levonatnék, ha ez hiányzik. De a'
legdrágább, selyemmel 's aranynyal hímzett ruházat sem
ékítheti tulajdonképen az ifjakat és lányokat, kiket a'
bűn megragályositott, 's kik ennek bélyegeit magokon hordozzák.

Eiéleknyugalom.
A' régi pogány Romában volt az úgynevezett J a nus' temploma. Ajtóji béke' idején mindig zárva voltanak, 's csak háború' idején valának nyitva. — Hogy
emberi kebelben léleknyugalom uralkodjék, annak kívülről, mennyire lehet, csukva kell lennie ; az érzékeknek, ezen, mint a' szent atyák nevezik, lélek' kapuinak,
mellyeken a' mi kivül van be-, a' mi belül van kijár, el
kell záratniok. Béke csak ollyan szívben lakhatik, melly
lehetőségig legkevesebbé él kifelé.

Socrates' imádsága.
Socratesnek, egy hajdani pogány bölcsnek — ezt
Xenophon az ő tanítványa tartá fön nevezetességeiben —
imádsága ez vala: Adnák meg az Istenek azt, mi neki
javára szolgál ; ezt pedig ők magok legjobban tudnák.
Azok, kik arany, ezüst, gazdagság vagy embertársaik fölötti uraságért könyörögtenek, ugy tetszettek
neki, mintha valami pör- vagy koczkajátékért imádkoztak
volna, mcllyről nyilván nem tudák, mikép dől el r é szökre. — Mennyire megszégyeníti e' pogány sok k e reszténynek gyakran olly igen kereszténytelen imádságát ! Krisztus urunk mondá : „Keressétek először az
Isten' országát, és az ő igazságát; és mind hozzá
adatnak nektek ezek." 'S ezen föltétel alatt tanított
minket imádkozni : „Legyen a ' t e akaratod."

Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Iíárolyi, uri utcza 4 5 3 .
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T A R T A L O M : Mit kiván a ' k a t h o l i k u s , midőn a'hitbeli t é v e l y g é s e k '

szükséges megkülönböztetni, 's azon törvényes axió('Sttnety Ferencz.~) — P o mát : „személyét kedvelem, csak ügye ellenem" (amisitiv törvények ; 's irántok mutatott engedetlenség. (Somogyi
Károly.') — A' megtért k i r á l y g y i l k o s . — A' v a l l á s o s katona. cus personae, inimicus caussae) nem csak a' törvény•— A ' puszta' vándora ' s a' s z e n v e d é l y . — Isten' dicsőítése
kezésben, hanem a' vallás' ügyeiben is szem előtt
a' természetben. —
tartani.
kiirtásáért Istenhez f o h á s z k o d i k .

mit kiván a' katholikus, midőn a'
hitbeli tévelygések' kiirtásáért
Istenhez fohászkodik ?
Félreértések 's balmagyarázatok minden időben
számtalan veszély' okai voltak egyes családokra szintúgy , mint egész testületekre nézve ; azért súlyosan vét
az emberiség ellen a z , ki a' legártatlanabb kifejezéseket ferde magyarázattal elcsigázza, 's azzal egész testület' megutáltatását eszközleni kivánja.
Nincs talán testület, mellynek akár szavai, akár
intézetei helytelenebből magyaráztattak volna elleneitől,
mint a' katholika anyaszentegyház' tanjai 's intézetei }
azon anyaszentegyházé, melly isteni szerzőjétől a'
„ s z e r e t e t " jelszavat örökölve, annak gyümölcseit
tizennyolez századtól az emberiség' boldogitására árasztotta, 's maiglan is árasztja.
Illy balmagyarázattal ferdittetik el, egyebek k ö zött, a' katholika anyaszentegyház' azon imádsága,
mellyben hivei által Istenhez a' hitbeli tévelygések' kiirtásáért fohászkodik. Azt állítják t.i. ellenei: hogy a'
katholika anyaszentegyház a' keresztény religio' isteni
szerzőjének szelleméről 's tanjairól megfedkezve, minden nem-katholikus' kiirtását óhajtja, 's ekkép a'
keresztény általános szeretet' törvényeiről megfeledkezik.
Azonban, kik a' katholika anyaszentegyház', 's
a' fölebb emiitett imádság' szellemét közelebbről ismérik, nem csak hajlandók az anyaszentegyházat ezen
terhes vád alól fölmenteni: hanem tekintve a' dolog'
velejét, azt igen könnyen öszhangzásba tudják hozni
a' józan ész' és vallás' kivánataival.
Ugyanis: kik elfogulatlan elmével szeretnek vizsgálódni, tudják, hogy az ügyet a' személytől, az
eretnekséget az ellenérzésiicktől, (aliter sentientibus)

A' katholikus keresztény szeretettel öleli más vallású embertársát; mert mindenkiben Isten' képét's h a sonlatosságát tiszteli ; ' s azért akárkit személyes és polgári jogaiban háborgatni, vagy sérteni vétkesnek állítja;
de a' tévelygéseket, mellyek embertársait az igazság'
megismérésétől 's elfogadásától viszsza tartóztatják,
utálja és gyűlöli, 's azért azoknak kiirtásáért a' szeretet és egység' Istenéhez méltán fohászkodik.
Kivánja ezt a'józan ész és erkölcsi természetünk;
mert, ha csak a' legbotorabb indiíTcrentismus' barátai
nem vagyunk, meg kell vallanunk, hogy szünet nélkül
igazság' megismerése 's birtoka után sovárog lelkünk,
és semmi annyira nem nyugtalanítja keblünket, mint
azon öntudat, hogy az igazságtól távol esve kétkedések, habozások és tévelygések iizik velünk játékukat;
's hogy ezen szomorú, és erkölcsi természetünket mélyen lealacsonyító helyzetünkből menekedhessünk, nem
tiltjuk fáradságunkat, 's az evangeliumi asszony' példájára (Lukács 1 5 , 8. 9.) buzgón keressük az elveszett garast, 's ha azt ismét megtaláljuk, örvendve
tudtára adjuk szomszédaink- 's barátainknak szerencsénket. Mivel pedig a' keresztény rokonérzet szerint
abban, mit magunkra nézve hasznosnak 's üdvösnek
ismériink, másokat is részeltetni kívánunk, igen természetes, hogy mindenkit tehetségünk szerint a ' k é t kedéstőr, habozástól és tévelygéstől megmenteni 's a'
boldogító igazság' bírására vezérleni törekedünk.
Kivánja ezt az igaz anyaszentegyház'jelleme (charactere) is. Mert ha a' katholika anyaszentegyház bensőkép meg van arról győződve, hogy ő Jézustól, az
isten-embertől, alapíttatott; 'skebelében az üdvösség'
elnyerésére szükséges mindennemű föltételek örökre 's
változatlanul letétetvék; 's hogy minden tőle különvált
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vallási testület, többé kevesbbé ezen föltételek' megismerésében 's elfogadásában hiányzik: akkor józanon
semmit forróbban nem óhajthat, mint tanjainak 's intézeteinek hova hamarábbi terjedését, 's azoknak mindenkitől általános elfogadását; egyszerismind pedig
minden vallási tévelygésnek minél előbbi megszűnését-1

t

t

n

'S ha e' fölseges czél' eléresére, a' világosság 's ero
Istenéhez liivei által fohászkodik; 's a' tévelygések' megszűntével, az örök üdvösséget eszközlő tanok'terjedéséért 's elfogadásáért esdeklik : ezen cselekedete nem
gáncsoltatást, hanem inkább tiszteletet 's mélytánylást
érdemel ; annál inkább, mivel ez nyilványos jele azon igaz
isteni 's felebaráti szeretetnek, melly által Isten' dicsőítése
's ember-társ' boldogítása ohajtatik és kerestetik. —
Ha az anyaszentegyház tizennyolez századtól a' menynyei igazság' terjesztését 's a' bálványozás' fertelmeinek lerontását szüntelenül szivén nem hordozta volna ;
milly lelki vakság 's erkölcsi hanyatlás undokitaná a'
föld' szinét ott: hol most a' miveltség', emberiség' ( h u manitas) jólét', polgári's keresztény erények' ékesvirágai illatoznak!
De nem szükséges állitásunk' bebizonyítására olly
távolról okokat kölcsönözni, hiszen olly igen erkölcsi
természetünkben fekszik a' tőlünk megismert igazság'
terjesztésének, 's a' vélt tévelygések' lerontásának vágya: hogy nincs vallási egyesület e' földön, melly
tanjainak terjesztésére's az ellenérzésüek' megczáfolására ne ügyelne. Például : mit tettek hajdan, 's tesznek
maiglan ez ügyben a' protestánsok? mit az ugy nevezettbibliai társaságok? mit a' vallási röpiratkák' (Tractätlein) kiadói? mellyeknek álfogásai 's káros következményei ellen olly szivrehatólag,'s apostoli buzgósággal
szólítja föl az anyaszentegyház' mostani látható feje,
XVIdik Gergely, 18401Ű augustus hó' lökén kibocsátott körlevele által az egész katholika anyaszentegyház'
fő őrjeit — Vagy talán csak azt kell helytelenitenünk,
hogy a' katholika anyaszentegyház, megtévén részéről
a' szükséges és czélszerü intézkedéseket, czéljának sikeréért a' világosság' atyjához folyamodik? 's az igazság' malasztjait nein emberi törekedéstől, hanem attól
várja, kiről az irás (Jakab 1, 17) mondja: „minden
jó adomány és minden tökéletes ajándék onnét fölül
vagyon, leszálván a'világosság' atyjától, kinél nincs
változás, sem változásnak árnyékozása?"
Elvégre Jézus' és az apostolok' példája által is
erre látja magát serkentve a' katholika anyaszentegyház. Mit tettek ők az igazság' országának alapítására,

milly buzgósággal 's önföláldozással jártak el mennyei
tisztökben, mindenki előtt tudva van; 's hogy követőik ne különbféle szakadásokra oszlottak, hanem egyek
legyenek az igazságban: mind Jézus, mind pedig az
apostolok főkép sürgették. E' végre kevéssel halála
előtt üdvözítőnk mennyei atyjához imigy fohászkodék:
„a' mint te engem elküldöttél a' világra, én is elküldöttem őket (az apostolokat) e' világra, és én ő érettök
megszentelem magamat, hogy ők is szenteltek legyenek az igazságban; nem csak ő érettök könyörgök
pedig, de azokért is, kik hinni fognak az ő igéjük
által én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, a'
mint te atyám én bennem, és én te benned, hogy ők
is mi bennünk egygyé legyenek, hogy elhigye a' világ,
hogy te küldöttéi engem. És én a' dicsőséget nekik
adtam, hogy egygyé legyenek, a' mint mi is egy vagyunk; én ő bennök, és te é n b e n n e m , hogy tökéletesen egygyé legyenek ésmegismérje e'világ, hogy te
küldöttéi engem és szereted őket á mint engem is szerettél." (János 17, 1 8 — 2 3 . ) Szent Pál apostol pedig
az efesusiakhoz irt levelében hasonlókép ezen hitbeli
egységet ajánlja; 's épen ez 's nem egyéb a'katholika
anyaszentegyház' czélja, midőn imádságában Istenhez
a' tévelygések' kiirtásáért könyörög. Kitetszik ez az
anyaszentegyház' nagypénteki nyilványos imádságának
tartalmából, melly ekkép szól: „Imádkozzunk az eretnekek- 's elszakadtakért, hogy a' mi urunk 's Istenünk
őket minden tévelygéstől
megmentve a' katholika 's
apostoli anyaszentegyház' kebelébe viszsza híni méltóztassék." *)
Ugy de mondhatná valaki mit avatkozunk Isten'
Ítéleteibe ? Mit törekedünk kiirtani a' konkolyt, mellyet
az ellenséges ember az ur'szántóföldjébe vetett? Nem
mondja-e' üdvözítőnk: hagyjátok mind a'kettőt felnőni
az aratásig? (Máté 13, 30.) — Mind igazak ezek; de
ellenben, nem imádkozott-e maga Krisztus urunk, a' mint
előbb fölhozott szavaiból kiviláglik, a' hitbeli egységért? 's
nem tanitott-e minket az Isten' neve' szenteltetésóért 's az
ő országa' eljöveteléért igy imádkozni: „Szenteltessék a' te
neved, jöjjön a' te országod." 'S nem parancsolta e'
apostolainak a'hit' terjesztését,'s ezek nem buzgólkodtak-e annak hirdetésében, terjesztésében 's az ellen*) „Oremus et pro haereticis et schismaticis, ut D e u s
et Dominus noster eruat eos ab erroribus universis,
et. ad sanctam matrem ecclesiam eatholicam et a p o s t o licam revocare dignetur." ( F e m VI. in Parasceve.)
Ugyan ezen szellemben imádkozik nagy pénteken az
anyaszentegyház a' zsidókért és pogányokért is.
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kező tévelygések' kiirtásában ? Látni való t e h á t , hogy

rető érzelmei, a' testiség' mirigyétől meg nem veszte-

Krisztusnak előbb fölidézett szavai csak arra intenek min-

getett vágyak, bátorságosan vezetnének mindnyájunkat

ket , hogy helytelen 's a' keresztény religio' szellemé-

olly elevenen képzelt 's óhajtott boldogságunk' ideálja

vel megütköző módokkal 's eszközökkel akár az igaz-

felé. — Született bölcsnek, sem tévedni sem ártani nem

ság' terjesztésében, akár a' tévelygések' kiirtásában ne

tudó, legalább nem akaró lénynek kellene minden e m -

éljünk. Ha ezen mérséklet gyakorlatilag mindenkor nem

bernek lennie, ha kitkit fölmenteni akarnánk mások'

teljesíttetett, sőt néha némellyek által az anyaszent-

fölvigyázása, mások' parancsoló szavának kötelező ereje,

egyház' parancsa és akaratja' ellenére megsértetett is,

's kényszerítést is használható hatalma alól. Azonban

jusson eszünkbe, hogy a' legszentebb törvény' alkal-

e' szerencsés sors a' szegény halandónak nem jutott r é -

mazásában, emberi kezek között, könnyen és hamar

szül. Magáról mit sem tudva, tehetetlen állapotban jön

történhetnek visszaélések, mellyektől más egyházi vagy

a' világra ; nem ő az, ki a' legelső testi szükségek' k i -

világi testület' tagjai sem voltak mindenkor mentek. Ezek

elégitése felől is gondoskodni tudna ; másnak kell reája

szerint, ha elfogultak nem vagyunk, meg kell ismérnünk:

ügyelni, másnak kell helyette látni és hallani, g o n -

hogy midőn a' katholika anyaszentegyház a' tévelygések'

dolkodni és munkálni, hogy csak élhessen is ! Mennyi

kiirtásáért imádkozik, akkor az Isten 's felebarát iránti

idő telik e l , míg annyira nevelkedik, hogy a' készet }

szeretetet legnemesebb értelemben gyakorolja, az által

a' számára megkeresettet csak használni is tudja ; hogy

t.i. azt óhajtván 's kérvén, hogy Isten dicsőíttessék 's

a' mire szüksége van, kérje, vagy hogy mire van szük-

embertársunk az igaz hit által üdvözüljön.

sége, mondhassa ! Milly távol van még tőle, hogy értse:

Szenczy

Ferencz,

a' l e l k i p á s z t o r á i g ' tudományának
tanítója Szombathelyen.

Positiv törvények ; 's irántok mutatott
engedetlenség. *)
Ha e' földnek értelmes lakója az ember olly tökéletes lény volna, hogy soha sem szorulna másnak értelmességére 's erejére ; ha minden egyes ember eléggé
bölcs volna mindenkor azt gondolni, mondani, és tenni,
mi magának és másoknak hasznos, 's e' mellett elég
tiszta és erős akarattal is bírna a z t , és .csak azt mivelni
mindenkor, mi saját boldogságára, 's az emberiség'közös czéljának elérésére szükséges; ha a' valódi élet—böl—
cseséget az embernek nem hosszas tanulás, izzasztó
fáradságok, és számos tévedések szereznék; ha e' t u dománynem kerülne annyi üdvös, de keserű tapasztalások közit hátra hagyott évekbe, 's azt nem a' legszebb
földi reményekről lemondva, egy rövid élet' elvesztett
örömeinek árán kellene sokszor megvásárolnunk: hanem
minden ember a' tökéletes értelmességnek 's j ó akaratnak kívánt magas fokára állíttatnék már születésekor,
' s nem kellene arra csak idővel e m e l k e d n i e . . . a k k o r ' s
egyedül csak akkor volnának a' természeti törvények
elegendők. Akkor igenis, biztosan vezérelne kitkit s a ját belátása ; 's a' meg nem romlott szívnek embersze*) Mutatvány jutalmat nyert illy czimű pályamunkából : ,,A' törvények iránti engedelmességről különös
tekintettel korunkra."

mi hasznos, mi káros testének; hogy tudhassa kerülni
a' veszélyt, gondolkodjék jövendőjéről ! 'S míg ezt nem
tudja, ki fog helyette gondolkodni? Nemde mások?
Szüléi, nevelői, j ó akaró embertársai. Magának élelmet szerezni, ruházatot, hajlékot készíteni nem tud ;
az elemek' iszonyú ereje, a' vadak' rohanásai, a' g o nosz emberek' lesei 's érőszakos megtámadásai ellen
védeni magát nem birja

Ki fog neki mindezekben

's több ezekhez hasonlókban segedelmére lenni? Ha
csak embertársai nem, ha csak egy egész társaság nem?
melly a' gonoszok' egyesült erejének is ellene bír állni,
's melly az egyesek' összitett erejét használni tudja egy
nagy és közös czélra: miveltés egymáson segitnitudó
emberek közötti biztos együttélésre. Milly függésben
van egy ember a' többiektől már csak t e s t i

szüksé-

geire nézve is ! . . . És ha mindezeket ki tudja elégíteni,
kifogja l e l k é n e k

kiapadhatatlan szomját lecsilla-

pítani; fölvilágositni az őt környező nagy mindenségről, 's annak létre hozójáról ? Ki fogja vele saját magát
megismértetni; ki fog szólani bizonyost lelkének e r e detéről 's természetéről, annak viszonyairól most, és
állapotjáról a'jövendőben ; annak rendeltetéséről, és
reményeiről? Ki fogja neki a'benne elrejtett vágyakat,
's az azok közötti harezot megmagyarázni ? az erény'
szeretetét, 's az iránta érzett tiszteletet megfoghatóvá
tenni azon hajlandóság mellett, melly őt az erénynyel
ellenkezőkre ragadja? . . . ' S miután mindezek iránt m e g nyugtató fölvilágosítást nyert, megismérve gyarló voltát, 's bűnre hajlandó természetét, függését Istentől 's
4*
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tartozásait az ö Teremtője i r á n t . . . ki fogja őt ezen
Istenség' tulajdonságinak 's tisztelése' módjának isméretére vezetni? Ki fogja neki a' módot megmutatni,
miképen kelljen az Istenségnek tetszeni, 's megbántott
fölségével és igazságával kiengesztelődni? Ki fogja mindezt taníthatni, ha csak — mit Plato is kívánt már —
maga az égiek' egyike nem jön a' földre oktatni az
emberiséget : lia csak maga az Istenség segedelmére nem
siet gyönge é r t e l m ü n k n e k , (elűzve annak homályát, némelly — boldogságunkhoz igen is szükséges
igazságokra nézve) 's nem siet segedelmére gyarló
a k a r a t u n k n a k , az ő szent akaratjának kinyilatkoztatása, 's némelly legfőbb gyakorlati igazságok' kijelentése által ; mellyek természetesen ugyanannyi t ö r v é n y e k a'véges értelmű és romlott akaratú emberre nézve?
Tehát ennyi tanítókra szorul a' gyarló ember!
Tanítókra egy helyes életmód' követésében, tanítókra
élelmének, ruházatának, 's minden szükségeseknek
beszerzésében, tanítókra a' szellemi nemesebb kincsek'
keresésében és föltalálásában... és sokban, mi az egész
emberi nemzet előtt homály és titok maradt volna, magát az Istenséget kénytelen értelme' kétes világának
fényre derítése végett, mint e' nemben egyetlen oktatóját fölkeresni, vagy inkább, hogy attól fölkerestessék
és tanittassék, óhajtani. — Ennyi kell hozzá, míg
csak odáig juthatunk, hogy tudjuk : mit kelljen tennünk,
miként kelljen élnünk ! De a' tudás és megtevés köztt
még egy mérhetetlen hézag van. „Milly nagy egy gyógyirat, és a' meggyógyulás köztti távolság!"
(Sailer!)
Ismérje bár minden ember eléggé a' j ó t , fogja-e azt
mindenik meg is tenni? Legyen bár tökéletes az értelem , hiány nélküli a' tudomány, tökéletes leend-e az
akarat is; elég erős lesz-e az indulatok'erejét leküzdeni; kész leend-e azt a' mit jónak lenni t u d , be is
teljesíteni? és ha kész volna i s , van-e mindeniknek
ereje hozzá?
Nem csak a' romai költő érezte magában a' rosszra
ingerlő ama' hajlandóságot, melly okozá, hogy látván
és javalván a' j o b b a t , mégis a' rosszabbat követte.
,,A' video meliora proboque, détériora sequor, közmondása lett a'józan értelemnek," úgymond az imént n e vezett iró. Mindnyájan érezzük a' testiség' erejét, a' lélek
ellen harezolót, azon erőt, melly az erény' szeretete
fölött olly könnyen nyert túlsúlyt, olly könnyen ragadja
maga után az előbb még legjobb szándékra hevült akaratot; azon testiség' erejét , melly az emberek köztt
szintolly közönségessé teszi a' vétket, a' milly ritka az
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erény. — Maga azon körülmény, hogy harcz, e r ő ,
viaskodás kell a' jónak végbe vitelére, ez maga elegendő lehet elhitetni velünk, hogy a' halandók' seregében nagyobb a' győzöttek' mintsem a' győztesek'
száma. Mert a' restség és kényelemkeresés alapvétke
az emberiségnek. Pedig:
Könnyű rosszhoz akár seregenként jutni, mivel nem
Terhes az út hozzá, 's igen is közel érheti minden :
Míg az erény elejébe az égiek izadságot
Tettenek; ehhez már meredek's hosszú is az ösvény,
És eleinte rögös nagyon. ( H e s i o d ' ) .
Maga a' n e m-t e v é s elég rossznak szülője. Ilát
még a ' r o s s z n a k t e v é s e , melly az érzékiséget
kecsegteti 's csábítja el ! — Kevesen, valóban kevesen vannak azok, kik a' bennök rejtező égiebb természetnek kivívták az uralkodást földhöz tapadó testiségük fölött; kik magokat kormányozni, 's az erkölcsi
törvényekhez hivek maradni, bölcshöz méltólag nem
csak gondolkodni és érezni, hanem cselekedni is tudnak, 's mindezt kényszerítő eszközök, külső ösztönök
n é l k ü l . . . és e' kevesek is nem egyszerre jutának enynyire ! A' nagyobb számnak — 's ama' bölcsek is a'
nagyobb számhoz tartoztak sokáig — tanítókra és vezetőkre, positiv törvényre és fenyítékre, külső ösztönökre és kényszerítő eszközökre van 's volt mindenkor szüksége, és lesz is míg az ember ember marad,
azaz : véges értelmi tehetséggel, rosszra ingerelhető
hajlamokkal, bün által megsebesíthető akarattal felruházott lény : mindaddig, míg tanulás, gyakorlat,
harcz és tusakodás fog hozzá kelleni, hogy erényes lehessen.
Tehát a' természet' törvényei nem elegendők még
az embert czéljához vezetni: p o s i t i v törvényekre is
van szüksége : i s t e n i e k r e szintúgy mint e m b e r e k á l t a l h o z o t t a k r a . — Ő arra született, hogy
mielőtt magának szabhatna, másoktól vegyen előbb
törvényeket. E' törvények közül pedig némellyeket az
Isten hozott, másokat az embernek embertársai szabn a k ; azok, kik kifejlettebb értelemmel, erősebb és
tisztább akarattal bírnak, vagy legalább birni gondoltatnak , és r e n d s z e r i n t bírnak is. 'S ezek a' családi legkisebb társaságtól kezdve az országosig — a'
t á r s a s á g o k ' fejei 's kormányzói: a' szülék, birák,
főnökök, fejedelmek, vagy az ezek' hatalmát gyakorló
akár egyes személyek akár testületek. Ugyanis
Az embert t á r s a s á g b a n élésre, ha a'józan
okosság, 's nagyobb hasznok' reménye nem serkentené
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i s , kényszerítené maga a' szükség. A' gyöngébbek
kénytelenek az erősebbek' oltalmát keresni, a' tudatlanok csak az értelmesebbek' tanácsát követve v á r hatják megmaradásukat. Innen a' társaságban élés egykorú az emberi nemzettel; mert hiszen társaság már
egy háznép is; illy társaságok' alakulása nélkül pedig
az emberiség csakugyan fön nem állhat. Minthogy p e dig az embereknek csak egy része emelkedhetik föl az
értelmi 's akarati tökéletesség' azon fokára, hogy h e lyesen határozhassa meg, mit kelljen az embernek tenni
és nem tennie, ha boldog akar lenni, szükség hogy
minden társaságban, hol vannak eszökkel élni nemtudó gyermekek, vannak gyönge tehetségüek, vannak
tudatlanok, vannak tudományukkal 's erejökkel viszszaélni készek, vagy valóban visszaélők — 's igy m i n d e n emberi társaságban, mert o 11 y a n o k, minőket
emiitettünk, vannak mindenütt,— szükség, hogy épen
amaz értelmesebbek és jobbak legyenek a' többieknek
is oktatóik, utmutatóik, vezéreik, törvényhozóik ; nem
csak magoknak szabván a' jól értett természet' törvényeiből elvont, 's igy észszerű törvényeket, hanem azok
helyett 's azok' számára is, kik arra hogy magokat kormányozzák, alkalmatlanok még most, és talán mindig is
azok maradnak. Ez az emberi törvényhozás', ez a' p o sitiv törvények' eredete, mellyeket ki megszeg, engedetlenséget követ el az emberi társaság és emberi törvények iránt; de közvetve Isten iránt is, ki az embernek társaságban élését olly természetessé és szükségessé tette.

Somogyi

Károly.

A' megtért királygyilkos.
Boldogult lOik Károly, Francziaország' királya,
Estvélyeiben (Soirées) a' következő történetet beszéli :
H a j ó i emlékezem, 1814ben a' nyár' vége felé
fölötte rekkenő napunk volt ; alkonyatkor fris levegő
után vágytam. St. Cloudban valánk : fölszólitám társul
Mailly herczeget, 's ketten kiséret nélkül a' várt
környező utakon czéltalanul bolyongtunk. Az alkony'
szépsége, a' számtalan csillaggal pompázó ég, a' t e r mészet' csende, a' szellőhordta virágillatok: mindezek épen nem komor, hanem édes merengésre hangolának, mikor az ember néhány pillanatra olly igen
boldog szokott lenni.
Szó nélkül lépdelénk gondalatainkba mélyedten,
fűrkéseve a' jövőt, fölidézve a' multat, hogy annál
inkább élvezzük a'jelent. Meg kell még jegyeznem,

hogy ruháinkról senki reánk nem ismérhetett. Sétánk
jó tova nyúlt, midőn társam hirtelen megáll, hozzám
közeledik, karomnál megfog, 's e' szokatlan mozdulat által kéj-helyzetemből kiragad.
Mi a z , Mailly? valami ebtől félsz-e?
Nem hallja királyi fönséged, hogy a' közelben
valaki sóhaj toz ?
Megálltam, 's figyeltem.
Igazad v a n , a' hang szenvedőé. Szerencsések
leendünk valami testi sérven, vagy lelki bajon, vagy
tán mindkettőn egyszerismind enyhíteni. Szokott tünemény ez a' földön !
A' veszékelés folyton tartott, 's nem kételkedénk,
hogy valamelly szerencsétlen ember' közelébe jutottunk. Tekintgetünk, 's a' sóhaj ok' irányában egy mély
útba jutunk ; látunk itt egy koros, tisztesen öltözött
férfiút kövön ülve, kezében botot tartva, végkép kimerülten 's tán belső gyötrelmektől is szaggatottan.
Közeledünk hozzá, 's Mailly részvevő szívességgel t u dakolja: mi baja, 's mikép segíthetnénk r a j t a ?
Mondá, hogy háza közel van, 's csak helyváltoztatásért hagyá el azt, ha tán éles köszvény-fájdalmaitól megszabadulna; eleinte szilárdul lépdelt, de
végre hirtelen kór-roham által e' kőre vettetett, 's
nem képes idegen segély nékül ismét házához jutni.
Dicsértessék Isten! mondám; az ő gondviselése
ide vezérlett minket, hogy önt tehetlenségében s e gítsük.
A h , ezen urak katholikusok, feleié az isméretien; én pedig Voltaire' vallásához tartozom.
Ezen illetlen viszonzásra mit sem ügyelve, k a rainkat ajánlók neki, hogy házához vezessük.
Valóban nem tudom, kezdé ismét, megengedj e m - e , hogy miattam fáradjanak; legalább csakugyan
nem fogunk egy lábon járni.
A' hangnyomat, mellyel ezt mondta, értésemre
a d á , hogy e' kifejezésben valami rejtély fekszik, 's
én jónak tartám neki mondani : támaszkodjék ön r e ánk ; ha nem leszünk is elég erősek, meg lesz mégis
a' szándék.
0 , tudom é n , hogy az udvari urak mind szeretetteljesek; alkalom után járnak irgalmasság' tetteit
véghez vihetni.
Megengedi legalább ö n , feleié Mailly, hogy ebben semmi rossz sem fekszik.
Tehát nem csalatkozám, az urak az udvarból valók.
Igenis, uram, felelém neki.
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Jó, hagyjanak tehát magamra; mert ha tudnák,
T

kinn segítettek, vissza borzadnának. En
Azt majd mondja m e g , ha honn zselleszékben
ülend, felelém, 's megfogtam karját, hogy haza vezessem.
Hallgatott, 's kettőnktől támogatva végtelen b a j jal tova vánszorgott; de végre könnyebben járdáit.
Háza' külseje nem nagy csint mutatott, 's dűlőfélben
volt. Közeledtünkkor ugató eb rohant előnkbe, 's egy
inas jöve ki. E' pillanatot használá a' beteg fülembe
súgni, ugy hogy Mailly meg nem hallhatá : én ki-

rálygyilkos

vagyok.

E' szavaknál hideg veriték futotta végig testemet
— elhalaványulék ; de Isten nem hagyott el, 's elég
erősnek érzém magamat azon embert, ki e'rettenetes
titkával megbízott, folyton gyámolítani. Végre mondám
neki : e' tudat önt bizonyosan igen szerencsétlenné teszi. Hallgatott. Végre egy alacson terembe érkezénk ;
az inas nagy régi karszéket hozott elő, 's abba nem
fáradság nélkül behelyezők őt. Azután felém fordulva
igy folytatá :
'S ön nem fut tőlem ?
Sajnálom önt.
Miért?
Gondolom, önnek nyugta nem lehet.
Én kötelességemet tevém.
Ez tévedés, mellyet Isten' kegyelme azon napon
elháritand, mikor ön' szivét töredelmessegre lágyitandja.
Nálatok, ájtatos uraknál, mindig készen állanak
efféle mondatok.
Ezt bizonyos epés durczássággal ejté. Mailly, ki
a' boldogtalan titkot nem értette, nyugtalan kandiságot mutatott. Akkor az isméretlen ezen szavakkal fordult feléje:
Ön' barátjának azt mondám, hogy karját királygyilkosnak nyújtotta.
E' nyilatkozásra hű szolgám, undorral visszapattanva rémület-sikoltást tön. El innen, kiáltá, el haladék nélkül !
A' szerencsétlen a' herczegnek ezen olly természetes fölgerjedcse miatti boszuját tettetett mosolylyal
igyekezett elrejteni, 's ujával reám mutatva mondá:
ennek itt több philosophiája vagy kevesebb royalismusa van.
Ah ! önnek képzete sincs mindazon szörnyűségekről , viszonzám, mellyek az ön által fölhozott gonosztett' hallásánál szivemet szaggatják. De mivel a' király

megbocsátott, nincs egyebet tennem, mint illy iszonyok
fölött imádkozva éghez fohászkodnom.
Igenis, folytatá, a' király fölülmulta várakozásaimat. Azt véltem, hogy bennünket vadak gyanánt
bckerítendnek, az országból számüzendnek, hogy talán
a' halál . . . . azonban osztályrészünkül a' kegyelem
jutott.
Igyekezzék ön bánat által e' kegyelemre magát
érdemesíteni is, feleié Mailly hg.
Erre ismét elhallgatott az ember. Néhány pillanat
múlva újra fölemelé fejét, és mondá:
Mikép hálálhatom meg uraim, hozzám mutatott
szivességöket ?
U g y , hogy azon irtózatos tettel, mellynek részese volt, ezután legalább a' király' 's testvére' közelében ne dicsekedjék.
Ezután elhagytuk őt, Mailly neki egy szót sem
szólva, én kétkedve: mit kellene tennem vagy mondanom. Tiz perez bizonyosan elmúlhatott, míg szóhoz
jöttünk. Mailly kezdé újra mondván :
Milly szörny ez, legkegyelmesebb uram! 's fönséged ezen embert megérintette !
Mi az evangelium' tanítása szerint cselekvénk.
Ez engem nem nyugtatand meg. 'S azután a' gondolat , hogy félórányira St. Cloudtól még illyen emberekre bukkanni. Ah, igen is sokat építenek ön' kegyére.
Lehetne-e a' királyról valami nemesbet mondani?
Folytatám utamat, 's kérém a' herczeget: e ' j e lenetről mélyen hallgatna. Megigéré. Még azon este
befoglalám a' szerencsétlent imádságomba.
Több nap mult el, 's eszembe juta : a' királygyilkos talán igen is nagy szükségben lehet. Egy részt
nem akarék róla kérdezősködni félvén őt gyanúba e j teni, 's eltökélém: isméretlenül lakát újra fölkeresni,
nem kételkedvén, hogy áldozatom' nagysága Isten'
irgalmát reám árasztandja. Az évszak elhaladott, 's holnap ntán ismét Párisba kelle visszatérnünk.
Épen délben lopóztam ki a' kis parkajtón, 's fris
emlékezetben lévén minden, csakhamar reá ismértem az
útra, mellyet azelőtt első kamarásommal tevék. Az
ég megáldá állhatatösságomat ; már a' keresett' háza
előtt valék, de azt zárva leltem. Azonban nem messze
egy földmivest láték; 's ettől tudakozódtam. Tőle tudám
meg : hogy a' kérdezett nincs már itt, 's hogy a' végszükség kényszerűé őt Párisba visszatérni, hol olcsóbban élhetett. Megmondatám magamnak lakását; a'Mau-
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bué utczában van . . . szám alatt. Megelégedve e' tudomással visszafordulék.
Harmadnap múlva esti 9 órakor mondám Latil
urnák, ki épen egyedid vala nálam: most jut eszembe kedves abbém, önt ez éjjel j ó s z e r e n c s é r e
kivezetnem.
Ezen ajánlat nem téveszthete meg olly férfiút, ki
kétség kivül jobban vélekedett felölem, mint érdemlém; o tehát szavaimat nem a'szokott értelemben vévé , 's készült engem követni. Csak egy inas kisért
bennünket bizonyos távolságra gyalog, azután bérkocsit járatott elő 's a' bakra fölálla. Kevés perez múlva
St. Martin utczában valánk. Itt kilépék, 's Latil u r n á k , kivel e' dolog felől nein akarék előbb valamit
közleni, társaságában csak hamar megtaláltam a' kijegyzett házat. Itt lakott kit kerestem a' negyedik emeletben hátulról. Mécs nem világitá a' lépcsőket ; inasom azért a' legközelebbi boltban egy gyertyát vett 's
kísérőmnek adá. Most fölhágánk a' kijegyzett lépcsőosztályig.
Kopogtatok ; az ajtó megnyílik ; azon inas , kit
minap láttam, lép előnkbe ; tekintetem örömmel tölti
el őt, 's érzékeny hangon kérdezi : mi tetszenék ?
Ön' urát kívánom látni.
Ah ! az én uram közel van halálához ; kétségbeesve múlik ki ; szükséget lát mindenben. A' hű szolgának erszényemet csusztatám kezeibe ; ő félre vonult,
's 'mi belépénk. Milly nyomorult kamarácska! Három
festvény diszité azt : Cromwell', Egalité Fülöp' 's — ki
h i n n é ? — 16dik Lajos' mellképei. Ezen visszás összetétel egészen megzavará a' derék Latilt.
Hol vagyunk királyi fönség ?
Királygyilkosnál.
Alig bírám őt föntartani, olly annyira megrendité
e' villámcsapás. De csakhamar föleinelé kezeit, kétség kivül hogy engemet jóra buzdítson, 's megilletődve igy szólt:
Szent Lajos' gyermekei ! ti mindnyájan mennybe juttok.
Közeiedém az ágyhoz, mellyen a' beteg feküvék.
Homlokán halál ült, de szemeiből még élet sugárzott.
Rám néz, megismér, fölegyenesiilni igyekszik, 's erőtlen hangon igy szól:
Mit akar kegyed itt? gyöngeségemet jött-e 's
engemet végpillanataimban gúnyolni? ne számoljon isméretlenségére ; kegyed a ' — Nem rég szivét akarám
sebzeni kegyednek, azért mondám meg, ki vagyok.

Kegyed sajnálkozott rajtam, nem lökött el magától....
milly gyötrelem ! Gyűlöletet kerestem, 's gyalázatomra
— könyörületet találtam.
Csöndesedjék, felelém. Hisz mondám már önnek:
hogy keresztény vagyok, 's mint illyennek meg kell
bocsátanom. Eljöttem önt segíteni és szükségében gyámolítani, ezen ur pedig önt Istennel kibékitendi.
Nálam, philosophusnál egy pap ! Királygyilkosnál egy Bourbon !
Egy eltévedt francziánál, egy tudatlanságban lévő
katholikusnál
Nem, nem ! mitsem akarok hinni, mitsem tudni
kegyed' megbocsátásáról. Tekintsen ezen emberre
(Cromwell' képére mutatott) ki szót lehelt belém királyt gyilkolni; ott a' másikra (Egalité' képe volt) ki
szavamat megvásárlotta ; — 's itt véráldozatomra ! (16ik
Lajos'képére mutatva.) Ah! mi rosszat tett ő nekem?
Milly bizonyságot teend ő ellenem!
Ön uram, azon uton van, hogy benne szószólót
találand. Ön' őszinte vallomása tanú előttünk, hogy
töredelmességet kezd érezni. Beszéljen ezen úrral 's
hallgassa őt.
Mit mondhat ő nekem? Szivem minden hit elől
zárkozott. Tettem gyűlöletre méltóvá bélyegez minden
gyönge lelkűek' szemei előtt, pedig azok' száma igen
nagy. Távozzál tőlem Francziaország' fia ! el, el innen !
A' királygyilkosnak kétségbeesése kegyed.
E' szavak valódi vigasztalásomra szolgálának;
mert lélekisméret-furdalásokra mutatának a' harezban,
melly itt a' gőggel vívatott. Jónak látám most a' lelkiatyának hatást engedni; visszavonulók tehát a' folyosóra , hol az inas állott, 's ott legalább egy óráig várakozám. Az idő, melly azalatt lefolyt annélkül, hogy
egy szitokszó röppent volna ki a' haldokló' szájából,
örömmel tölte el. 'S ime Latil abbé közeiedék felém.
Legkegyelmesebb uram, mondá, kegyed Istennel
egy bűnöst békített ki ; a' beteg már nem érez egyebet
mint vétkei fölött a' legkeserűbb bánatot, 's kéri kegyedet: engedné meg ebbeli fájdalmát kegyed' keblébe
kiönteni.
Örömkönyük tolulának szemeimbe. Közeiedém a
beteghez; kezem után erőködött nyúlni; oda nyujtám
azt, szent vértanú-rokonomhoz fölfohászkodva : bocsátana meg neki.
Legkegyelmesebb uram, mondá haldokló hangon,
Egalitével a' vétket, kegyeddel az erényt tanultam megrr

ismérni. 0 a' pokol' kapuihoz vezetett, kegyed vissza-
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ránt onnét engemet. Isten, ki bennünket lát, kegyedet
ezért a'magasból megfogja áldani. 0 ! milly igen óhajtanám ezt kegyed fölé lekönyörögni !
A' közel halál' hörgése elfojtá szózatát; de az
ájtatosságnak olly szende sugára terült el arczán, hogy
Isten' kegyelméről nem kételkedheténk, 's mindketten, Latil ur és é n , térdre borulva imádkozni kezdettünk :
K ö l t ö z z é l e l , k e r e s z t é n y l é l e k , e'
világból!
Halálküzdelme rövid volt. Nem hagyám el a' szobát , míg holttetemei fölött nem imádkoztam, 's azon
meggyőződéssel távoztam e l , hogy önüdvünkre jobb
elleneinket szeretni, mint gyűlölni. Megkérém Latil
urat: ügyelne az egész temetésre. Magára vállalá, 's
illedelem parancsolta okokból a' kőre, melly porló t e temeit fedé, nevet nem vésete. Csak a' kereszt diadalmaskodik fölötte ; a' hit' jelképe ez, 's ennek árnya
alatt kell minden bűnösnek egyesülnie.

A' vallásos katona.
Pfalzburgban nem rég egy fiatal, egész ezeredétől becsültetett tiszt halálozott meg. Társai' egyike
az elhunyt' sírjánál beszédet tartott, mellyet a' kor' örvendetes jeléül kell tekinteni.
„Laroque Konstantin, igy szóla, atyjától nem
öröklött egyebet, mint azt, hogy becsületes embernek
fia volt, és kardját. Ezzel a' haza' ellenségei ellen akara
szolgálni ; de a' Mindenható másként rendelkezett f e lőle , 's őt mint igazi keresztényt hagyá kimúlni, milly
halál mindnyájunktól óhajtandó. Altszenderült társunk'
emlékénél, uraim lemondhatunk egy előítéletről ; ő egész
éltében's annak minden helyzetében megmutatta: hogy
a' száj, melly imádkozni t u d , parancsszóhoz is é r t ;
hogy Istennek szolgálhatni 's a' kardot becsülettel viselhetni; hogy katonának is lenni 's keresztet is l e het vetni."

most, mennyire ereje engedi, sietteti lépteit, már a'
fris, csapkodó hullámok' moraját véli hallani, 's mégsem
Juthat most is czéljához. A' nyomorult teremtmény ! a'
mit lát, a ' l é g - ' s fövénytől okozott csalódás; azon
helyen, hol vizet képzel, nincs egyéb meleg, száraz
homoknál, valamint ott, hol jár. Bár mikép siessen
tehát, a' csalóka, kámpoló tenger mindig hason távolban fog maradni.
Ki nem látja itt a' legvilágosabban azok' képét
rajzolva, kik szenvedélyeiket követik. Vágyaik' é h é ben 's szomjában bájoló gyönyört, kecsegtető jót l á t nak távolban, és utána iramlanak. De jaj, az álmodott
jó nem valódi, csak tünemény, mint a' puszta' vándorának vize. Az élet' boldogságát szenvendélyeik' kielégítésében keresik, de a' keresett boldogság mindig
egyenlően távol maradand, mint a' vándor' vize. Ha
mohó vágyaikat kielégítik : gyönyör helyett csak égető
fájdalmat fognak találni, mikép a' vándor azon helyen,
hol fris vizet gondolt lenni, csak égető homokot talált.
Sokszor megcsalatva immár, mégis mindegyre szenvedélyeik' csillapításában keresnek boldogságot, miként
a' szerencsétlen vándor azon helyre jővén hol a' vizet
látta, ismét tovább siet, a' távolban azt újra megpillantván 's újra reá szedetvén.

Isten diesöitése a' természetben.

A' természet egy nagy, föltárt imádságos könyv,
mellyben a' legfölségesebb imádságok 's énekek állanak. Igy az Isten' fölségéről a' legszebb zsoltár áll a'
teljes rét' zöld lapján a' leggyönyörűbb piros, kék és
fejér virág-betükkcl írva. A' tél elkészíti a' fénylőn
fejér papirost, 's a' tavasz azután azt tele irja. Igy áll
Isten' hatalmáról egy magasztaló zsoltár a' fölmeredező
bérezek' és sziklák' fenyegető betűiben, 's gyermekded-szelid imádság a' hajnal' 's napáldozat' halavány
pírjában. A' legbájosabb énekek is megvannak benne
hozzájok mellékelt helyes hang-alkalmazással az orkánok' és fergetegek' teljes, zordon vihar-énekétől lefelé
A' puszta' vándora 's a' szenvedély.
a' zuhatagok' és hangicsáló madarak' közép szózatán
A' cserje 's bokor nélküli puszta' vándorának keresztül egész a' kerteken 's virányokon halkkal 's
gyakran kegyetlenül csalóka jelenete vagyon. A' lába elenyészőleg áltvonuló alkonyi szellők' susogásai- 's
alatti homokot izzóvá szító hőségtől pörkölve, 's a' fuvalmaihoz, 's a' patakok' gyönge csergedezéseihez.
legégetőbb szomjtól csaknem őrültségig kinzatva sok- Szózatok hasonlókép olvashatók e' könyvben ; igy minszor hirtelen a' távolban egy terjedelmes, nagy, lengő
den földiek' mulékonyságáról az ősz' lehulló sárga l e víztömeget vesz észre. Lihegő nyelvvel 's izzó lábak- veleire irva, 's ismét az ember' reményeiről, 's a' menny'
kal tart feléje, 's csak nem jöhet közelebb hozzája ; 's boldogságairól a' csillagos éj'ezüsttel kirakott írásában.
Szerkeszti 's kiadja S z a u i s z l ó
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T A R T A L O M : Religio , annak ö s s z e k ö t t e t é s e e g y f e l ő l az emberek'
b o l d o g s á g á v a l , másfelöl az isteni k i n y i l a t k o z á s s a l és

(Spreitienbnrt Jáuot.')

a'kath.

ollyan fog lenni. Igen hibáznak azért, kik csak a' gyarr

korlati religiot tartják figyelemre méltónak. Ok az ollyan
papság az 1789ki franczia zendűléskor. ( S / . JW.) — Napoleon'
kertészhez hasonlítanak, ki szeretne urának szép és
tanutétele. — Levéltöredék Romából. — Lauda Sión. (KristiJ
any l iua.~) — S z . Á g o s t o n a" hit' s z ü k s é g é r ő l . — Megmond- nemes gyümölcsökkel kedveskedni; de a' fáknak n e j a m - e mellyik ? — A z igazi s z e r e n c s é t l e n s é g . —
mesítését és ápolgatását elhanyagolná. 3.) az eszméleti
religionak alapja és zsinórmértéke pedig maga á tárgyi
(objectiva) religio. Mert ha ennek valósága nincs: amaz
R E L I G I O ,
is
alaptalan; ha pedig ez valóságos: akkor amannak
annak összeköttetése egyfelől az emberek' boldogságával;
másfelől az isteni kinyilatkoztatással és a ' katholika a n y a csak annyira van valóságos értéke, mennyire ezzel
szentegyházzal.
megegyezik. 4.) a' tárgyi religio gondolkodásunktól
Tárgyilag véve a' religio teszi az Isten 's ember független; akármi elménczkedés, álokoskodás vagy
közötti kölcsönös összeköttetést, mennyire t. i. ő te- óriási erőködéssel sem vagyunk képesek azon csak
remtőnk ; legfőbb urunk 's gondviselő atyánk : mi p e - legcsekélyebbet is változtatni. Azért a'józanul gondoldig teremtményei, szolgái és gyermekei vagyunk, 's kodó ember inkább csak azon van, hogy mennyire leennélfogva neki hiven engedelmeskedni 's tetszését ke- hetséges, a' tárgyi religionak valóságát és valóságos
resni tartozunk; minthogy annyira boldogulhatunk csak, minémüségét mind inkább kitanulhassa, és igy azután
mennyire kedvében vagyunk és általa boldogittatunk. ön alanyi religioját is mind eszméleti, mind gyakorlati
Illy értelemben vesszük e' szót, midőn p.o. mondjuk : tekintetben azzal illő öszhangzásba hozza.
a' religio nem költemény.
A' tapasztalási és históriai adatok szerint nem léAlanyilag (subjective) véve pedig a' religio j e - tezik 's nem is létezett soha még nép minden vallásoslenti a' fönérintett Isten és ember közötti kölcsönös ság nélkül, mellynek t. i. épen semmi képzetei sem
összeköttetés' megismérését és annak tetteli kifeje- volnának vagy lettek volna valami isteni valóról, és
zését. Illyen értelemben vesszük e' szót, midőn p. o. annak az emberek iránti viszonyairól. Sőt ha a' régiebb
mondjuk: ezen embernek van religioja. Az illyen ér- történetekben még fölebb megyünk: láthatjuk, hogy
telemben vett religiot, mint az embernek személyes religio már akkor is létezett az emberek között, midőn
állapotját jelentőt, vallásosságnak (religiositas) is szok- az egymástól elválasztott 's a' politika' szabályai szerint
tuk nevezni.
elrendezett népeknek a' földön még csak hire sem volt.
Az eddig csak röviden érintettekből is már önE' tagadhatatlan történeti adatból annyi minden
kényt kitetszik: hogy I . ) a' vallásosságnak két egy- esetre kiviláglik: hogy a' religiot józanul sem papi
mástól igen különböző alkotó része van; az eszmélet i költeménynek, sem költői mesének, sem politikai koreligio t. i., melly az Isten és ember közötti kölcsönös holmánynak tartani nem lehet; minthogy az a' földön
viszonyok' megismérésében, és a' gyakorlati, melly mindezeknél előbb létezett.
e' megismérésnek tetteli kifejezésében, vagyis abban
Minthogy továbbá a' vallásosság mindenkor áltaáll, ha valóban iparkodunk egész gondolkodásunk, lános divatban volt, annyira ; hogy az az emberek
érzésünk és cselekvésünk' módját az általunk megismért belsején gyakorlott uralkodása' jeleit a' világ' minden
Istenhezi viszonyainkhoz szabni. 2.) a' gyakorlati religio- nemzete között, á legvastagabb tudatlanság, a' legnak zsinórmértéke az eszméleti ; ha azért ez hiányos vagy undokabb erkölcstelenség, a' legfönhéjá^óbb álfölviláfonák: a' következetes embernél bizonyosan amaz is gosodás — annál inkább pedig a'józan philosophia —
anyaszentegyházzal.

—

— A' kath.
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mellett is mindenkor kitüntette : nyilván kitetszik, hogy
a' religiot koránsem lehet azon idösziilte hiu vélemények' sorába helyezni, mellyeket a' holnapi nap meggyöngít, a' holnaputáni pedig mégis semmisít; hanem
azon tiszteletre méltó meggyőződésekébe, mellyek minthogy a' dolgok' valóságán 's igy magán a' természeten
alapulnak, tartós tapasztalás és komoly fontolgatás
által mind ujabb erőt nyernek, és ennél fogva egyedül csak a' tudatlanok, vagy a' szenvedelmek- és előítéletektől elfogultak által szoktak becsméreltetni.
Bizonyítja továbbá a' tapasztalás szintúgy mint
a' história, hogy az emberek között mutatkozó vallásosságnak formája a' népek és az idők' kíilönféleségéhez képest fölötte szokott különbözni ; t. i. különböztek
és különböznek az embereknek az istenséget, az istenek' számát, minémiiségét 's más efféléket illető vélekedéseik , az isteni tisztelet' módjai, az áldozatok 'sat.
és pedig annyira : hogy sok efféle tárgyra nézve még
igen szembetűnő ellenkezésekre találunk.
E' tünemény' okát semmi esetre sem kereshetjük
okosan magában a' tárgyi religioban ; mert ez a' józan
philosophia' elvei szerint mindenkor csak azonegy és
változhatatlan lehet, valamint maga Isten is örökre csak
azonegy és változhatlan. Keresnünk kell tehát azt azon
okokban, mellyek az emberek' gondolkodása, érzése
és cselekvése' módját legfőképen szokták módosítani,
millyenek p.o. az éghajlat, életmód, kormány, papok,
költők, philosophusok 's más effélék.
A' religionak általánossága azt gyanittatja az
okos emberrel, hogy a ) annak tárgyi alapon kell alapulnia; az az: hogy Istennek valóságos léteilel kell
birnia és hozzánk bizonyos viszonyokban állania; b)
kell lenni emberben olly tehetségnek, mellynél fogva
Istent 's a' viszonyokat, mellyekben ahhoz áll, megismérhesse; c) kell létezni olly adatoknak, mellyek
embert e'megismércsre mintegy önkényt reá vezetik,
mihelyt azokra komolyabban figyelmezni kezd.
A' vallásosság' alakjának mutatkozó sokfélesége
pedig kötelességévé teszi a' józanul gondolkodó embernek, annál inkább pedig az embertársait is fölvilágosítani törekedő philosophusnak, e' tárgynak, melly
benne már csak az ő általánossága által is méltán nagy
figyelmet gerjeszthet, szilárdabb megvizsgálását; hogy
ugy a' religiot illető nagy kérdés vagy erre vagy arra
eldöntetvén, nyilvánvalóvá legyen: van-e Isten, vagy
nincs? és ha van: minő viszonyokban állunk hozzá? és ehhez képest: micsoda kötelességekkel vagyunk
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iránta lekötelezve? és viszont mit várhatunk tőle? Mert
magával ellenkező sokféleség a' gondolkodásban, é r zésben és cselekvésben, kivált illy általános érdekű
tárgyban, csakugyan nem lehet sem okos emberhez illő,
sem Isten előtt kedves.
És a' rendeltetését ismérő 's annak megfelelni őszintén iparkodó philosophus e' fontos tárgy' komoly
megvizsgálásától koránsem engedi magát vissza rezzentetni a' sceptikusoknak e' szokott mondásaik által : „Ne
vesződjél ezen csak gyermekeket és tudatlan együgyűeket érdeklő előitélettel ; ne ágaskodjál az után, mit el
ugy sem érhetsz ; ne feszegesd mit soha ki nem tanulhatsz ; senki rossz néven nem veheti az értelemnek senkinek nem ártó tévedéseit." Mert ő jól tudja, hogy a )
a' kiművelt eszű és erényes férfiak is a' religionak őszinte
tisztelői szoktak lenni; b) a' felsőbb — érzékhaladó —
világ, ha mindjárt testi érzékeinkkel nem hathatunk is
annak titkaiba, némileg mégis kinyomozható az emberi ész által ; kivált ha ez még isteni kinyilatkoztatás
által is talál segittetni; mit lehetetlennek már csak azért
sem tarthatni, mivel az emberi lélek is képes öngondolatait és érzéseit másokkal közölni; c) ha valaki vigyázva és őszintén keresi az igazságot, mindenesetre
emberi kötelességét teljesiti; és mivel rendeltetésével
egyezőleg cselekszik: érdemét nem vesztené el, ha
mindjárt igyekezetét siker nem koronázná is ; d ) az
értelem' tévedései méltán vétkül tulajdonithatók akkor,
ha azok hanyagságból, megbízott kevély makacsságból, vagy szinte az igazság' utalásából és megvetéséből erednek ; e) a' józanság' határain tulcsapongó kételkedés mindenkor hiba, még pedig tetemes, melly
valamint a' józan ész' természetével ellenkezik: ugy
eredményeire nézve is fölötte káros, és azért a' közéletben teljességgel soha meg sem is állhat.
Semmivel sem nyomnak előtte többet az ugy nevezett indifferentisták' szokott ellenvetései, mellyeknél
fogva p. o. mondogatni szokták : nem méltó a' religio
arra, hogy vele sokat vesződjünk, mert sok rossz eredett már abból ; nom sokat ügyel Isten arra, miképen
tiszteljük őtet; a' religiobani különbözés neveli az e r kölcsi világ' szépségét ; Isten senkinek sem nyilatkoztatja ki, miképen akar általa tiszteltetni ; igen emberhez
illő mondás ez: porta patens esto 's effélék. Mert
ő viszont ezekre emlékezik : a ) az igaz religionak csak
jók lehetnek következései ; ha tehát némelly rossz eredményeket látszik szülni a' religio : ezen eredmények'
kutforrását nem magában a' religioban, hanem a' vele
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foglalatoskodó emberekben kell keresnünk ; b) Isten
ugyan nem szorult arra, hogy őtet tiszteljük, valamint arra
sem,hogy róla helyesen gondolkodjunk;megkivánja mégis
tőlünk mind a' kettőt a'maga dicsőségéértés saját jobblétünkért; c) egy lévén csak a' tárgyi religio, az alanyinak
alapja és zsinórmértéke, ebben is, legalább annak mivoltára nézve, egység' és egyformaságnak kell uralkodnia;
annál inkább, mivel az ész is öntermészeténél fogva
egységre és öszhangzásra törekszik ; d) nem szokása
Istennek erőszak vagy kényszerítő ösztön által vezetni
az embert is, mint a' barmokat ; hanem mint emberhez
illőleg az ész' sugarlása által; és mivel bölcseségénél
fogva fölöslegeseket nem szokott cselekedni: elég volt
némelly választottai által tudtunkra adni, miképen kiván
általunk tiszteltetni és arról gondoskodni, hogy a' ki
a k a r j a , e' kinyilatkoztatott akaratjának isméretéhez
juthasson; c) nem áll hatalmunkban az üdvösség' kapuját kényünk szerint kitárni, vagy bezárni. Igy tehát
az indilferentismusnak semmi helyes alapja nincs ; k ö vetkezéseiben pedig mindenkor károsnak mutatta azt
lenni a' tapasztalás.
Eltökélett lélekkel hozzá fogván a' vallásosság'
eredetének vizsgálásához, csak hamar olvassa a' philosophus a' legrégiebb történetben, hogy Isten teremtette
az eget és a' földet, 's hogy ő maga nevelte az általa
teremtett első pár embert. Mit annál hihetőbbnek tart ;
mivel I . ) már a' józan ész is általlátja, hogy a' mindenség önmagának léteit nem adhatott, hanem kellett
egy mindenható erővel biró alkotójának lennie, kinek
akaratja azt létre hozta; 2.) a' lélekismeret' szava elég
érthetőleg hirdeti : hogy van egy mindeneknél fölebb
való legszentebb törvényhozó, ki egyszerismind mindentudó, legigazságosabb és mindenható lévén törvényét végrehajtani tudja és akarja is; 3 ) valóban szükséges volt, hogy e' bölcs és szent fővalóság a' tőle
alkottatott első pár embernek, kik minden esetre csak
tapasztalatlan, tudatlan, ügyetlen és igy sokféle v e szedelmeknek kitelt nagy gyermekek valának,atyai gondviselését és nevelését magára vállalja, láthatólag társalkodván velők és érthetőleg oktatván őket. 4 ) csak
igy lehet végre illően megmagyarázni azt, hogy a' r e ligio az emberek között kezdettől fogva mindenkor olly
általánosan divatozott.
Van tehát e' szerint a' tárgyi religionak valósága;
van az emberben tehetség, melly által Istent,'s irántai
viszonyait megismérheti ; vannak végre ollyan adatok
i s , mellyek a' rájok ligyelmező embert o' megismé-

résre mintegy önkényt reá vezetik. E' megismérésből
továbbá ismét mintegy önkényt kifejlődik a' gyakorlati vallásosság is, a' képzetek lévén az érzelmeknek,
vágyoknak, eltökéléseknek és a' cselekvésnek, ha nem
egyedüli, legalább minden bizonynyal egyik fő forrása.
Sőt van bennünk még egy sajátszerű ösztön i s ,
melly igazság-, erény- és boldogságvágygyá ágazván,
minden, az állatiságból csak valamennyire is már kifejlődött és még el nem fajult embert önkényt a' vallásosságra vezet, 's őt annak magában további kifejtésére reá birja. Innen magyarázhatni csak meg azon,
a' történetekből igen isméretes és magában igen különös tüneményt, mellynél fogva emberek a' religiot
mindenkor fő javuk gyanánt tekintették, és készek voltak érette minden egyebüket, javukat, szabadságukat,
sőt életüket is föláldozni.
De nem is ok nélkül: mert a' dolgok' valódi becsét szilárdul fontolgató józan ész csakhamar megismérheti, hogy a' vallásosság nem csak fölötte becses,
hanem szinte szükséges is a ) minden egyes emberre
nézve; mert csak ez által nyernek isméretei alaposságot és igaz összefüggést, akaratja ideált és erőt, szive
pedig végre kielégítő és megnyugtató tárgyat ; b ) a'
népekre nézve ; mert csak ez adhat törvényeknek szükséges erőt, ez biztosithatja elegendőképen a' fejedelmek 's polgárok'; jogait; c) az egész emberi nemre
nézve ; mert csak ez kötheti azt össze nagy, közös családdá; ez biztosithatja leghathatósban a' nemzetek' kölcsönös jogait.
Az érintettek szerint csak egyetlenegy és változhatatlan lévén a' vallásosság' alapja, a' tárgyi religio ;
azon egyféle törvények alá lévén vetve mindnyájunkban a' vallásosság' tehetsége és ösztöne; olly közérdekű tárgy lévén mindnyájunkra nézve maga a' vallásosság; méltán lehet kérdezni: valljon honnét van,
hogy nem csak egész népek és nemzetségek, hanem
még egyes családok, sőt magán emberek között is olly
különböző és változó, sőt ellenkező alakban is jelenik
meg az ? E' kérdést valóban igen nehéz volna illően
megfejteni, ha tudva nem volna, hogy az ember' szabadsága , mellyel vissza is élhet, az ész' munkálkodásaira is kiterjed. E' kulcs által azonban könnyen megfejthető az.
Igaz ugyan t. i., hogy valamint minden egyéb tehetségünk, ugy az ész is bizonyos és változhatatlan
törvények szerint szokott munkálkodni ; e' törvényekhez azonban koránsem vagyunk lokötve ugy, mint akár
5*
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a' csupa élctmüves akár az állati testek az ő gépezeti
és indulathatási (pathicus) törvényeikhez; hanem h a talmunkban áll azoktól többféleképen el is távozni. Igy
nevezetesen az észre nézve hatalmunkban áll : figyelmünket vagy általában nem igen gyakorolni, vagy azt
inkább egy, mint másnemű tárgyra fordítani , 'sat.
Megtörténhetik tehát, hogy valaki figyelmét inkább csak
a' körülötte lévő, öt ennél fogva közelebbről érdeklő,
kézzel megfogható, szóval: tapasztalható, mintsem a'
tapasztalás' körén tul eső és azért még az észre nézve
is titokteljes lelki tárgyakra fordítván, ezekre nézve
járatlan és igen tudatlan marad. És ez annál többeken
történhetik m e g , mivel a' religiobeli tárgyakra való figyelmezés a ) az előrejárt műveltség' néminemű fokát
már fölteszi; b ) a' testiség után indult emberre nézve
annál kellemetlenebb szokott lenni, mivel egyfelől a
religio a' testiséget fékezi ; másfelől pedig észfárasztó
szokott lenni a' religiobeli elvont, tőlünk távol eső és
azért általunk egészen soha meg sem is fogható tárgyak' fontolgatása ; c) az emberek' legnagyobb részének arra elegendő ideje, műveltsége és gyakorlottsága sincs, kézi munkája által kénytelenittetvén megkeresni mindennapi kenyerét ; d ) soknak végre még arra
szükséges elmebeli tehetsége sincs, hogy az efféle
tárgyakról huzamosabban elmélkedhessék.
Igen hihetővé lesz ennél fogva már tapasztalás-előzöleg is, hogy : a ) az emberiség' legnagyobb része, akár
tudatlanságból ós ügyetlenségből, akár tunyaságból,
akár a' szükséges időnek, előkészületnek vagy elmebeli tehetségnek fogyatkozásából sokkal hajlandóbb a'
vallásosságra nézve magát mások' oktatásához, útmutatásához és példájához szabni, mint a' religiobeli
tárgyakat önelméjökkel vizsgálni, 's a' vallásosságnak
minden egyes tárgyáról magoknak világos isméretet,
alapos és gyökeres meggyőződést szerezni. Ennek
természetes következése az, hogy — havaiamiben —
a' vallásosságban bizonyára igen könnyen és hamar
erőre kaphatnak és elterjedhetnek az előítéletek, és
balszokások ; kiváltképen pedig az ugy nevpzett mechanismus; b) az igaz vallásosság az erkölcs-vesztegetéssel
épen meg nem férhetvén, az ollvan nép között, mellynek erkölcsei akármi okok által megvesztegettettek,
legvigabban tenyészhetnek a'józan észszel ellenkező és
a' religio' tárgyait illető balvélekedések és visszaélések; c) találkozhatnak végre ollyan magánosok is,
kik akár helytelen elmélkedések akár feslett erkölcseik
miatt nemcsak nem vallásosak; hanem magának a'

tárgyi religionak i s , mivel azt vagy nem ismérik,
vagy épen gyűlölik, mintegy esküdt ellenségei, és azt
minden tőlök kitelhető módon ostromolják; azt akarván igy véghez vinni, hogy mások se higyék azt,
mit ők nem hisznek; melly kívánságuk igen természetes ; mert kiki szereti, ha gondolkodása, érzése és cselekvése' módját mások is elfogadják és követik.
A' mit ekképen tapasztalás-előzőleg csak gyanit az
ész, azt a' história mint valóban történt dolgot állítja
elejbénk, tagadhatatlan adatokkal kétségtelenné tévén,
hogy: a ) már a'testvérgyilkoló Kain' családjában, valamint az erkölcstelenség, ugy az Istenrőli megfeledkezés, a' lélekisméretteli nem törődés is fölötte elterjedett ; b) e' métely a' vegyes házasságok által Szeth'
maradékai közé is hamar beharapódzott, annyira;
hogy végre csak az igaz Noe' házában divatozott még
az igaz vallásosság ; miért is szükségesnek látta
Isten vizözönnel irtani ki az elkorcsosodott emberi
nemet; c) a' vízözön után is az atyacsufoló Chám' nemzetsége által ismét igen elterjedett a' gyakorlati vallástalanság ; és ez gyanittatja : hogy a' religiobeli isméreteknek is ugyanazon arányban el kellett köztük homályosodniok. Legalább a' hires Bábeltorony' építése
nem igen világos religiobeli ismeretekre látszik mutatni;
d) az embereknek ekkor történt eloszlása után a' világnak minden nemzete között — a' zsidót kivévén — a'
többistenüség és bálványozás jött divatba; e) az igy
elterjedett religiobeli előítéletek bármi különböző és
időről időre változó alakban mutatkoztak is a' különbféle
nemzetek között : abban mégis általában megegyeztek,
hogy az eszméleti religionak igazságait nagy homálylyal
elborították; a' gyakorlati vallásosságot pedig egyedül
a' külső szertartások' pontos megtartására szorították, és
igy az erkölcsök' romlásának semmi gátot sem vetettek; f ) a' vallásosságnak állapotja még a' régiség
legműveltebb nemzeteinél, az egyptomiaknál, fenicziaiaknál, görögöknél és romaiaknál sem volt örvendeztetőbb és megnyugtatóbb,
E' józan kétséget nem szenvedő adatokból méltán lehet gyanítani, hogy az emberi természetnek igen
hajlandónak kell lennie a' testiség' sugarlásait követni,
annyira: hogy az ész, melly különben is a' testiségnél későbben kezd bennünk fejlődni, nem elégséges
ellene az egyensúlyt föntartani. E' gyanitás annál hihetőbbé lesz, ha meggondoljuk, hogy a' tudományos,
művészeti , életügyelő (pragmatikus) műveltségnek
terjedésével nem csak egyenlő lépésekkel előbbre nem
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haladott a' vallásosság; hanem még inkább hanyatlott

„Uraim, kívántam önöket magam körül egybe-

nézve

gyűlve látni; mivel örömömre szolgál érzelmeimet a'

legtöbb előítéletet, a' gyakorlatira nézve pedig legtöbb

romai katholika, apostoli religioról önök előtt szemé-

és legundokabb fonákságot épen a'legműveltebb n e m -

lyesen kifejtenem. En szilárdul meg vagyok győződve,

zeteknél találni.

hogy ezen religio az egyetlen-egy,

i s , annyira: hogy az eszméleti vallásosságra

(Vége következik).

Spreitzenbart

r

melly a' társasá-

got igazán boldogítani 's a' jó kormány' alapjait g y á -

János,

a" s z . Dávidról nevezett veszprimi árvaház"
i g a z g a t ó j a é s s z e n t s z é k i biró.

molítani képes ; biztosítom tehát önöket, hogy azt mindenkor 's minden hatalmamban álló eszközökkel védeni
's támogatni fogom."

A' kai Ii. papsá g az 19§9ki franczia
zemlüléskor.
A' haza' minden polgárának, 's igy a'papságnak
is legnehezebb állása van polgárháborúk-, lázadások-'s
népfölkelcsekkor. V a g y o n , szabadság, élet illyenkor
egyiránt veszélyeztetvék. Mindegy, akármellyik félhez
tartozzék; akár a' törvényessel vagy törvénytelennel,
akár pedig a' csöndes polgárrészszel vagy a'fölzúdult
elégedetlenekkel tartson; mert mindig oka van a ' m á sik féltől tartania, 's boszuját ki nem kerülendi, ha vele
lő- vagy karhatásnyira ( a la portée) jövend; bizonyítják ezt a' mindenkori történetek ; legújabban az
1789ki franczia zendülés,

napjainkban pedig a' s p a -

nyol polgárháború' eseményei. Mindazonáltal szent k ö telessége valamint minden polgárnak, ugy leginkább a'
papságnak a' törvényes félhez csüggedhetlenül ragaszkodni , 's bármi volna is annak következménye, attól
magát nem engedni eltántorittatni. Ezen nemes jellemet
mutatta ki legfényesebben a' kath. papság az érintett
franczia zendüléskor. Mert 1 3 8 püspök 's érsek közül
csak négyen tették le a' constitutionalis esküt, 5 0 , 0 0 0 nél több áldozópap pedig állhatatosan megtagadta azt.
Tudnivaló, hogy az illyen zűrzavarban vértanuk nem
hiányzanak. „Sok pap, igy szól Segur Tableau des p r i sons de Paris 1. köt. 2 6 2 1. mint vértanú mult ki. Egész
könyveket meg lehetne tölteni azon papok' neveivel, kik
áldozatokul estek e l ; és soha sem menendenek feledésbe aina' könyörgések, mellyeket a' borzasztó s e p tembernapokban megöletett papok hóhéraikért az égbe

„Komoly akaratom, hogy a' romai katholika r e ligio egész terjedelmében föntartassék, hogy neki nyilványos szabad gyakorlat biztosittassék, 's hogy e' szabadságot azon mértékben, azon terjedelemben, azon
sérthetetlenséggel élvezze, mint élvezte akkor, mikor
először ez áldott földre léptem. Az azóta, kivált az e g y ház' fenyítékében történt, változások szintúgy ellenkeznek kedélyemmel, mint gondolkodásom' módjával. Mint
egyszerű tisztviselője olly kormánynak, melly a' k a tholika religio iránt részvétlen volt, nem gátolhaték a k kor minden rendetlenséget, annál inkább, mivel azokra
maga a' kormány adott alkalmat, hogy a' katholika hitet elrontsa. De most, a ' t e l j e s

hatalom'birtokában,

mindent elkövetendek, hogy annak jelenre békét, j ö vőre biztosítékot alapítsak."
„A' mai philosophusok mitsem hagytak kisértetlenül, hogy Francziaországban az eszme meghonosulj o n , mintha a' katholika religio természeténél fogva
kérlelhetlen ellensége volna minden kormánynak ; innét
azon kegyetlen üldözés, melylyel a' franczia köztársaság a' religiot 's annak szolgáit illette ; innét azon iszon y o k , mellyeknek e' boldogtalan nép egy ideig kitétetve volt. A' vélemények' különbsége, mellyek a' forradalom alatt Francziaországban

a' religiot illetőleg

magokat megfészkelték, egyike volt az akkor időbeli
rém és zavar' legnevezetesebb okainak. A' tapasztalás
azonban megnyitá a' francziák' szemeit, 's most elismerik , hogy egy religio sem gvámolit olly

annyira

minden kormány-alkatot, mint épen a' katholika."
„Minden társaságban, legyen az bár millyen, az

bocsátottak."

St M.

Napoleon' tanutctele.

ember csak akkor erényes és igazságos; ha tudja, h o n nét jött 's hová megy. Az ész egymagán

nem adhat

effelol fölvilágosítást; religio nélkül sötétben bolyongunk , 's a' katholika religio egyetlen-egy,

melly az

Midőn azon férfi, kinek csontjai most az ohajtott

embernek biztos és csalhatatlan módon eredetéről, v a -

honban nyugszanak, 1800ban junius' 5kén mint első

lamint utolsó czéljáról 's végéről fölvilágosítást pvujt.

consul Mailandban volt, magához idézéaz ottani p a p -

Egy társaság sem állhat meg morál nélkül, nincs pedig

ságot, 's ahhoz a' következendő beszédet mondá :

próbát kiálló morál religio nélkül, tehát egyedül a' r e -
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iigio biztosithatja a'statust szilárd alapjáról's változatlan
állandóságáról. Religio nélküli társaság ollyan, mint az
iránytű nélküli hajó ; a' hajó e' nyomorult állapotban
sem útjáról, sem a'révről mint czéljáról nem bizonyos.
Igy a' religio nélküli status is, mindegyre aláásva 's a'
leghevesb szenvedélyeknek martalékul adva, a' pártok'
dühét 's a' polgárháború' minden iszonyait érezné szüntelen, mellyek őt a' szerencsétlenség' örvényébe buktatják, 's előbb utóbb csalhatlanul romlását elhozzák."
„Francziaország, saját szerencsétlenségén okulva,
végre kinyitá ismét szemeit; áltlátja,hogy a'katholika
religio azon horgony, melly egyedül képes a' csaknem feneketlen tengerben megkapaszkodni, 's őt a'
hullámok' vad zajában megmenteni ; visszahíta azért azt
kebelébe. A' katholika religio ott újra régi fényében
diszük, 's a' nép tisztelettel látja elűzött buzgó pásztorait elárvult nyájaikhoz visszatérni. Mihelyt az uj pápával (Vilik Piussal) szólhatok, reménylem szerencsés
leszek elháritani minden akadályokat, mellyek még
most talán Francziaország' tökéletes kibékültét az anyaszentegyház' fejével gátolják."
„Ez az, mit önökkel a' romai katholika religioí
illetőleg közölni akartam. Nem óhajtók egyebet, mint
hogy érzelmeim' e' kifejezése mélyen lelkeikbe nyomódjék, 's hogy a' mondottakat jól megfontolják. Azt
sem bánom, ha azokat nyomtatásban kihirdetendik,
hogy akaratom tudomásul essék nem csak Olasz- és

Francziaor szagban, hanem egész Európában is."
Igy nyilatkozott a' kath. religioról Napoleon a k kor , mikor a' főhatalmat már kezére keritette, 's azután is széditő magas helyzetében, óriási vállalatainak
közepette, 's a' csatatérek' szinén alkalmilag ejtett nyilatkozataival lelkébe hagyott pillantani : hogy a' vallást
nem tartotta üres szónak 's azzal nem élt csupa politikai czélokra eszközül; kivált pedig sz. Ilona'sziklaszigetén végórái' közeledtekor megmutatta : hogy az élete'
gyermekéveiben beléje csepegtetett szent religiot szivében megőrizte, 's azt példás-buzgón szóval 's tettel
ki is tüntette. A' mondottak' fölvilágositására egy két
adatot hozunk föl :
1805ben, julius' 8kán Mailandból, hol magát
Olaszország' királyává koronáztatta, vissza térvén, a'
Cenisen ment keresztül. Természetes, hogy a'hegyfokon, hol ugy szólván egyik lába Franczia- másik Olaszországot érinté ; hatalma' érzete legalább pillanatra őt
gőggel ihleté. De a' magas bérezek' csúcsain mutatkozó szivemelő látványok, mellyek fölébresztik ember-
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ben, ha van, a' vallásos érzelmeket, reá nézve sem
maradtak hatás nélkül. Leszálván kocsijáról, hogy megvizsgálja: mikép teljesíttettek a'havasok' e'részén vezetendő fölséges útra nézve kiadott parancsai, jókora
téren gyalogolt, 's megfogván az őt követő maréchal
Bessiéres' karját mondá: „No's Bessiéres, nem szép
dolog-e Francziaország'császárának's Olaszország'királyának lenni ? — Fölség ! feleié a' maréchal, nehéz
volna ellenkezőleg vélekedni. — Jól van, viszonzá Napoleon, nem ámítom magamat; nem vagyok egyéb
mint eszköze a' gondviselésnek : míg ennek szüksége
lesz reám, föntartand; ha többé nem leszek hasznára,
összezuzand mint üveget."
A' lleurusi csatamezőn Napoleonnak szemébe tűnik egy megsebesült fő porosz-tiszt; oda szólít egy
belga földmivest's komoly hangon kérdi tőle: „Hiszed-e,
hogy van pokol ? — Igenis Fölség. — No tehát, ha
nem akarsz o d a j u t n i , viselj gondot e' sebesültre, kit
rád bizok, vidd el őt innen: különben téged Isten
pokoltüzre vetend, mert akarja, hogy szeressük felebarátunkat." Nevezetes szavak a' hareztéren annak szájában, ki az embereket csak álgyutöltelék (chair à c a non) gyanánt tekintette. De e' pillanatban a' keresztény érzet hatalmat vett a' kérlelhetlen hóditón.
De bukása után sz. Ilona' szigetén tünt ki leginkább vallásossága, kivált halálos ágyán, mikor az emberi nagyság 's dicsőség' hiúsága lepletlenül áll kinekkinek szemei előtt. VII Pius pápa igen szorgoskodott
arról, hogy a' szerencsétlennel a' religio' vigasztalásait
élveztesse, 's nagy örömére szolgált hallani : hogy a'
hős' halálos ágyát a' religio' minden segédszerei k ö ritik. —
Midőn Napoleon az utolsó kenetet fölvette, Montholon úrhoz a'következő szép szavakat intézte:
„Szerencsés vagyok, hogy kötelességeimet beteljesítettem! Önnek, general, halálakor hason boldogságot kívánok. Szükségem volt reá, mert lássa ön,
olasz vagyok, a' corz osztály' gyermeke. A' tronon
nem gyakorlottam azt, mert a' hatalom elszédíti az
embereket; de nekem mindig volt hitem. A' harang'
hangja gyönyörködtet,'s papotlátnom megindít. Mindezekből titkot akarék csinálni, de ez gyöngeség. Dicsőíteni akarom az Istent, generál, parancsolja meg :
hogy a' szomszéd teremben oltár állittassék, 's rajta a'
szentség kitétessék. Kételkedem: tetszik-e Istennek
vissza adni egészségemet, de könyörögni fogok érte.
Mondassa el ön a' negyven órai imádságot." Nem so-
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kára szándékát változtatva : „Nem u g y , mondá, minek
önre e' felelet terhet-háritani? azt fognák mondani,
hogy mint jeles és derék férfiú mindezeket önfejéből
rendelte : magam fogom kiadni a' parancsot."

ltomat levéltöredék.
Folyó évi Januarius' 9dikéről Rómában tartózkodó hazánkfia egyebek közt ezeket irja :
— „Volt szerencsém nem csak a' templomi functiók
közt igen sokszor látni a' pápát, hanem nála is bemutattatni és keze' csókolására beeresztetni ; a' magyarországi püspöpök' követe pedig minden héten csütörtökön tőle fogadtatik, és vele két órát is a' legnyájasabb
társalkodásban eltölt. Személyes tulajdoniról 's lelkületéről csak dicséreteket 's magasztalásokat lehet mondani. Főméltóságát nem csak álláspontja, hanem, és leginkább, tudománya, értelmessége, őszinte leereszkedése, nyájas és vidám bánásmódja, egyszerű 's bájoló szívessége annyira kiemelik, hogy jobb választást csakugyan nem tehettek a' oardinalisok, midőn a' sz. Péter'
üres székét betöltötték. Fölötte munkás ő , és hivatalának gondjait fáradhatatlanul viszi. Minden ideje el
van foglalva, kivévén a' csötörtök dél előtti időt, 's
ezt is a' magyarországi püspökök' követével való társalkodásra szánta. Az anyaszentegyház' ügyeit tökéletesen tudja, és bámulatra méltó emlékezettel 's legbölcsebb ítélettel szól azokról ; és figyelemben tartja a'
mindennapi 's az egyházat illető eseményeket nem csak
hivatalos tudósításai, hanem a' közujságok által is ; és
valamint azokra hiven felügyel, ugy földi fejedelemségét is igen jól 's gondosan viszi. Sehol sem találtunk
jobb utakat, minta' pápai tartományokban, még ott
is, hol az országúttól eltértünk. Élénk munkáiódást vettünk észre nem csak az ankonai kikötő' tisztogatásásában és folyvásti építésében, hanem itt Romában is n é melly épületek' a' végetti állításában : hogy a' szegény
népnek folyvást legyen keresete, 's hogy a' város szépüljön."
„Nagyszerük és számosak itt a' jótékony intézetek. A' betegek és elnyomorodottak' menedék-helyei
ezernyi személyre vágynák alapítva; azok'számára p e dig, kik dolgozhatnak, igen jól elintézett dolgozó-házak 's műhelyek vágynák, mellyek talán némelly vizsgáló utazóknak csak azért nem tetszenének, hogy azokban egyik főpontnak tartatik az ájtatosság' gyakorlása.
— Külföldiek több ezeren töltik itt a' telet, melly olly
szelid: hogy még eddig sem fagy sem hó nem mutat-

kozott, 's az én szobámban sem kályha sem kandalló
nincsen, 's ha mégis az ember nem annyira a' hideget, mint a' melegnek fogyatkozását érzékenyen ' s p a naszszal szenvedi, avval vigasztal minket jó házi g a z dánk, hogy még e' hónap' vége előtt virítani fognak a'
mondola- 's baraczkfák. A' többi jövevények között e'
napokban ide érkezett a' volt spanyol királyné is, itt
érte Don Miguelt, kivel noha ellenkező uton kiindulva,
végre ugyanazon czélt ért. Itt van Dormer angol lord
is, ki jobban beszél magyarul mint angolul, mert Magyarországban született, neveltetetett 's mint katona
szolgált, és dús rokona után örökösülvén Angliába
nem régen költözött. Feleségestül igen derék ember,
és buzgó katholikus.— Katholikus lett itten legújabban az
orosz követségnek két tisztje : gróf Stakelberg és herczeg
Galiczin,két fiatal ur;'s ezen utóbbi nyolezvanezer rubelnyi
jövedelmét aligha nem fogja elveszteni meggyőződésének nyilványitása miatt.

Lamia Sión.
1.
Mondj Sión a' megváltónak,
Jó pásztornak, oktatónak
Szent buzgalmu éneket;
Zengd kegyelmét mély ihlettel,
Mert elég nagy tisztelettel
Ötét nem dicsérheted.
2.
Kit buzgalmunk énekeltet,
A' kenyér, melly él és éltet,
Nyujtatik ma itt nekünk,
Mellyet hajdan asztalánál
Krisztus a' végvacsoránál
Hogy nyújtott, nem kétkedünk.
3.
Örömünket fönhirdessük,
Hálaszókkal hiven fessük
A' dicsérő sziv' hevét;
Mert e' szentség' törvényének,
A' megváltás' nagy jelének,
Üljük meg ma ünnepét.
f

4.

0 húsvétnak van ma vége,
'S a' kegyelmek' szent fölsége
Köt ma velünk u j frigyet:
A' bús árnyak megszüntetnek,
Régi titkok felfödetnek,
Éj helyett napfény vezet.
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5.

0 jó pásztor, Jézus, kérünk,
Lelkünk' étke, légy vezérünk
Üdvösségünk' utain !
T e , ki itten táplálsz minket,
Boldogítsd ott lelkeinket
Szenteidnek sorain.

A' mit Jézus ottan téve ,
Kinhalála' emlékére
Tenni szinte tartozunk;
Mint tanában hagyta nékünk,
Biztosítván üdvösségünk',
Bor 's kenyérrel áldozunk.

Kristiumj

Pius ,

sz. Benedek szerzetbeli áldozópap , a komáromi

6.

gymnasiumban p r o f e s s o r .

Ez hitünknek ágozatja :
Krisztus vérré változtatja

Sz. Ágoston a' liit' szükségéről.
r

A' bort, 's test lesz a' kenyér.
Bár mi ezt át nem láthatjuk,
Élő hittel elfogadjuk,
A' mit elménk föl nem ér.

7.
A' kenyér 's bor alakokba,
Küljelekbe nem dolgokba,
Égi kegyelem vonul:
A' test ételt, vér italt tesz,
Mégis mindkét színben ott lesz
Krisztus oszthatatlanul.
8.
Majd vévén, nem csonkitottan,
Nem részekre szaggatottan,
Mi egészen kapjuk ő t :
Ezreknek vagy egynek a d j á k ,
Mindnyáján egészen kapják
A' romlásba nem menőt.
9.
ff

Ot veszik jók gonoszakkal,
'S milly különbző foganattal !
Elet az vagy kárhozat :
Gonoszaknak kárhozatja,
Jóknak élte 's orvoslatja
Az egyenlő áldozat.

10.
Régen szóltak e' kenyérről,
Igazaknak életéről

r

0 frigynek szent képei:
Izsák, 's ó húsvét' báránya,
A' mannának adománya
Ennek voltak jelei.
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó

Az ész, mond sz. Ágoston, a' lélek' szeme; de
hogy lásson, épen ugy mint a' testi szemnek, világra
van szüksége, és soha sem fog abból a' mi isteni v a lamit kilátni, hol neki a' kinyilatkoztatás' világa hiányzik. A' hitből jő következésképen minden tudás, 's ez
amazt nem csak nem előzi m e g , de mellette sem jár.
„Tudsz-e hinni ? " vala mindig az első kérdés, mellyel
Jézus a' könyörgőhöz intézett. Csak a' hívőnek, igy
tanit minket az örök igazság, lehetséges minden, tehát
a' tudás is ; 's igy csak hitben 's hit által lehet fölfogni
's belátni a z t , mit bár mint torzonkodjanak ellene a'
philosophusok, soha még philosophia föl nem fogott,
sem valaha megfogni nem tud.

Iflegmondjain-e mellytk ?
Bizonyos ur Marseilleben kevéssel holta előtt számos családját összegyüjté betegágya körül ; 's megköszönve gyermekeinek azon édes örömet, mellyet egész
éltében éreztettek vele szives engedelmességök 's még
inkább egymás iránti szeretetök által, végre igy szólott: „Mielőtt meghalnék, titkot kell veletek közlenem,
mcllynek fölfedezése számotokból egyet el fag különözni. Egyik t. i. közületek nem saját, hanem csak fogadott gyermekem... Megmondjam-e mellyik ?" —
„ „ N e , n e ! " " egy hangon válaszolák mindnyájan,
„mi mindnyájan testvérek akarunk maradni !" "
Jó sziveknek örömül, nem pedig szomorúságul
szolgál: minél többeket testvérileg szerethetni.

Az igazi szerencsétlenség.
Angelmodde faluban Münster mellett valaki egy
földmivelo előtt sajnálkozását fejezte ki azon, mint ö
nevezte, szerencsétlenség miatt, hogy vetéseit a ' j é g
elverte. „ O h , " feleié fejér fürtéit rázván az öreg, „ h i szen az nem volt szerencsétlenség, az csak kár volt.
Egyedül a'vétek szerencsétlenség.
Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
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T A R T A L O M : E l é g s é g e s - e azon religioi k é p z é s , mellyet n y i l v á -

ból alkalmatossá tétessék Istenhezi viszonyát mind külső
mind belső életében nyilványitani. Úgyde az akarat'
ö s s z e k ö t t e t é s e e g y f e l ő l az emberek' b o l d o g s á g á v a l ; másfelöl az
képzése, legalább korunk' nézeténél fogva, sajátkéisteni kinyilatkoztatással é s a' kath. a n y a s z e n t e g y h á z z a l . V é g e .
— {Spreitzenbart Júnoi.~) — Protestansi nyilatkozás a' v epen
a' nevelés' körébe tartozik, valamint az értelem'
g y e s házasságokról. —
kimivelése az oktatáséba ; mert ámbár szorosan véve
mind a' kettő, nevelés szintúgy mint oktatás, azonegy
E l é g s é g e s - e a z o n religio! k é p z é s ,
nagyszerű munkálatnak, t. i. az emberképzésnek elvámellyet nyilványos iskoláink adnak ? laszthatlan elemei : mindazáltal tettlegcsen azokat egyHogy a' religio, miként ezt tőle várhatni, az mástól különszakasztva látjuk, habár a' határvonal
ember' egész természetébe egységet, 's ez által rendet közöttök elég világosan kijegyezve nincs is. Tanitó
és világosságot hozzon; hogy az élet' minden viszo- intézeteink, az elemi iskolától kezdve föl az egyetenyában biztos kalauzul szolgáljon, 's legnemesb érde- mig, legközelebb föladásokul tekintik, a' növendéket
keink'kivivására erőt kölcsönözzön, szükséges: hogy mindazon ismeretekbe avatni, mellyeket akár annak
az lényegünk' középpontját, az akaratot, elfoglalja,'s jövendő rendeltetése , akár századunk' állása követel,
lehatván annak mélyébe ottan ébreszszen ösztönöket, 's mellyek általában a' polgári élet' külön osztályiban
mellyek a' kitűzött irány' követésére lelkesítsenek min- némi hasznot vagy diszt látszanak igérni. Innét czélul
den egyéb érzéki és szellemi tehetséget. Avagy hol a' tanulandó tárgyak' sokasága 's különbfélesége tűzetik
fejlik, 's hol tenyészik tulajdonkép a' religio' élete, ha ki, 's koszorú csak annak nyujtatik, ki azokban a'
nem az akaratban? Az értelem, miután merész r ö p - legnagyobb előmenetet tanúsítja. Ezek közül a' hittan
tében megfutotta ereje'körét, látván az érzékfölöttiek' nincsen ugyan kifelejtve ; sőt felsőbb rendeletek' követmegfogására elégtelenségét, homályba 's hideg k é t - keztében arra különös nyomaték tetetik, 's alapos tukedésbe sülyed. A' sziv elkapatva szertelen hevétől, dása előkelőleg szorgalmaztatik ; de mind e' mellett a'
könnyen üres ábrándokra téved, 's azokra vesztegeti religio az isméret' egyéb tárgyai közé lévén sorozva,
legszebb érzéseit. Csupán az akarat, hitre támaszkodva, csupán egészítő részét teszi az oktatási rendszernek,
's attól átmelegülve adja mind ennek mind amannak az a' helyett hogy e z , mint sokan óhajtanák, cgészlen
illő irányzatot, egyszerismind pedig kiszabja a' hatá- amarra volna építve. Mi pedig az erkölcsi fenyítéket
rokat , mellyek közt kölcsönös hatással munkálkodniok illeti, említenem sem kell, hogy az többnyire csak a'
kell, hogy öszhangzásba jőjenek, melly nélkül igazi külviseletre 's durvább kihágásokra terjeszkedik, 's
miveltség, 's emberhez méltó boldogság nem is gon- tovább alig is terjeszkedhetik ; minthogy a' növendédolható. — Világos vagy már ebből i s , hogy a' r e - ket olly viszonyokban észrevenni, mellyekben belseje'
ligio' közlésében, ha csakugyan czélt kívánunk érni, minőségét leplezetlenül 's teljes szabadsággal kitárja,
első 's legfőbb gondot az akarat' képzésére szükséges igen ritkán van alkalma a' tanítónak. És igy a'tulajdon
fordítani, melly abban áll, hogy az ember' keblébe értelemben vett nevelés jobbára a' családi körre, 's a'
fektetett nemesebb hajlamok' csirái idején felköltesse- szülék vagy gondviselők' buzgalmára 's ügyességére
nek 's ápoltassanak, a' nemtelenekéi pedig kiirtassa- van utalva.
n y o s iskoláink adnak. —

Q/lal/ny I alcr.~)

— R e l i g i o , annak

nak ; az erkölcsi e r ő , gyakorlat 's küzdés által megedzve, a' munkásság' lehető legmagasabb fokára emeltessék, 's a i ember mindinkább kibontakozva az anyag-

Már ha az eddig kifejtett nézetek nem alaptalanok , ugy minden tétovázás nélkül állithatni, hogy azon
vallási képzés, mellyet iskoláink nyújtanak, az élet'
6
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magasabb czéljainak elérésére nem elégséges. Azonban e' tárgy sokkal nyomosabb 's komolyabb következményű, mintsem attól lehetne tartani, hogy a' t.
olvasó' terhére leszünk, ha elmélkedésünk' fölvett fonalát tovább szövendjük.

névé , melly őt a' szép igyekezetre buzdítsa : mindenkor 's mindenben annak akaratjához simulni, ki eszes
teremtményeinek erkölcsi nemességökben, vagy mi
szintannyit teszen, az ő megelőző szeretetének általok megismerésében 's viszonzásában leli tetszését.

Igen helyesen jegyzi meg egy ujabb iró : „hogy
emlékezetünk' általán csak olly benyomásokat szokott
hiven megőrizni, mellyek hajlamaink' körébe vágnak;
e' körből keletkezik minden eltökélésünk 's cselekvényünk , ebben gyökerezik lelkületünk, és nem csupán
az egész testi, hanem a' szellemi ember is ama'körből és abban képeztetik. Az erős csak más erősebb
által győzetik le; érzéki hajlamaink' leggyöngébbike
erősb a' legerősebb értelmes okoskodásnál, melly
egyedül hallásunkra, nem szivünkre hat ; és az ember
csak az által jobbul, hogy valamelly magasabb és nemesebb szeretet foglalja el hajlamait, melly a' nemtelenebbet és aljasabbat kiszorítja ; csak az által, hogy
valamelly felsőbb nap' világa oltja el az alanti szikrák'
csillogását." (Dr. G, / / . Schubert,
die
Symbolik
dés Traums. Bamberg,
1814.)

Ugy látszik erre megyen ki sz. Ágoston' ( d e c a techisandis rudibus) nézete is, midőn a' religioi oktatásban az elbeszélési modort ajánlván azt sürgeti, hogy
mindenek, a' mik mondatnak, a' szeretetre vonatkozólag mondassanak; igy szólván: „akármit mondasz,
ugy mondjad, hogy a z , kinek szólsz hallván higyen,
hivén reményljen, reménylvén szeressen;" mert valamint magának a' tanítónak azt szem elöl elveszteni soha
nem szabad: ugy annak szent tüzét a'tanítványban fölszítani, első 's egyedüli tiszte.
Azonban midőn ezekhez képest a' religio főleg a'
sziv' dolgává tétetik , annak a' növendék' fogékonyságához 's tehetségeihez mért elméleti fölfogása koránsem záratik k i , miként ezt az emiitett sz. atya sem
zárta ki. (L. fönidézett munkáját.) Hogyan is lehetne
állandó 's az ember' egész valóját átható, nem henye,
hanem munkásságban nyilatkozó érzésre, millyennek
a' religioinak lennie kell, számot tartani, ha az nem
az ész' világánál lobbant föl, ha nem az értelem' ismerete által jutott tárgyához? Hiszen akkor nem volna
az egyéb homályban tapogató sejditésnél, vagy éji
lidércznél, melly a'szegény vándort, tévutakra 's mocsárokba csalná. Csakhogy felednünk nem szabad, hogy
itt isteni kijelentésről, melly hiten alapul, lévén szó,
mindennek világos megfogása nem remélhető, 's nem
is szükséges. Csupán az mondatik tehát: hogy a'religioi tanításban ne az értelemnek, hanem inkább az érzésnek 's akaratnak adassék elsőség; 's ezen utóbbi
tehetségek' czélszerü kimivelése által készíttessék el
a' föld, mellyen a' religio üdvös gyümölcsöket teremjen. De épen ez a z , mit nyilványos iskoláink, mint
sokan állítják, kik e' részben magoknak némi belátást
tulajdonítanak, nem tesznek, 's jobbára tenni nem is
képesek; melly állítást lényegesen a' következő okokkal szokták támogatni :

r

Ha tehát a' religioi oktatásnak sikert szerezni, 's
föladatát szerencsésen megoldani kívánjuk, szükséges
azt a' növendék' szivébe oltani, vele megkedveltetni }
's minden érzetével összeköttetésbe hozni, mi leginkább
az által eszközöltethetik, ha a' vallástan Istennek az
embernem' boldogitására tett intézeteit a' kijelentés'
történetéből kimutatni, kötelességeinket mint a' legjobb atyának javunkra czélzó parancsait előadni, egyszerismind pedig mélyen éreztetni törekszik, melly
igen fekszik az ember' érdekében, hogy az élet' örömeinek éldeletében szintúgy mint kedvetlenségeinek
eltűrésében Istenre fiiggeszsze szemeit; mind értelmi
mind erkölcsi szükségeiben hozzá folyamodjék, 's a'
nyújtandó segélyt vidám készséggel ölelje. Alig kételkedhetni, hogy az illy szellemű vallástan (mellynek
egyébiránt itt csupán legszélsőbb körrajza adatott), ha
a' tanító' meleg meggyőződésétől 's ügyes előadásától
nyer életet, az Isten iránti szeretet, bizalom, fiúi hódolat' — a' fiatal 's ép kebelnek különben is olly természetes — indulatit föl ne ébreszsze, 's folytonos ápolás
mellett az erény' alapjaivá ne szilárdítsa.
Igenis, a' hit által lelkesített szeretet,
melly a'
törvény'betöltése, (Rom. 13, 10.) tiszta szívből, jó
öntudatból 's nem színlett hitből származó szeretet,
( 1 . Tim. 1, 5.) legyen a'religioi oktatásnak végczélja
és munkálata; ez váljék a' növendék' uralkodó ösztö-

1. Tudva van, hogy iskolai rendszerünk' jelen
szerkezeténél fogva a' hittan egy szakát teszi az oktatásnak, 's azért szintolly bánásmódot tapasztal, mint
akármelly más tanulmányi tárgy, t.i. midőn a' leczkék'
folyamában reákerül a' sor, megmagyaráztatik abból
az illető czikk, 's azontúl annak szorgalmas betanulása a' tanítványnak kötelességül tétetik. Ámbár pedig
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a' tanitó, ki hivatala' eszméjét fölfogá, el nem mulasztja
a' hit' igazságait leginkább azon oldalról előadni,
mellynél fogva azok az életre alkalmazandók: mindazáltal a' tanítvány azoknak minél tökéletesebb isméretét siirgettetni látván, mintegy észrevétlenül oda
vezettetik, hogy a' hittant olly tudománynak tekintse,
mellyben tett előmenetéről, ha nem előbb, a' közvizsgálat' alkalmával számolnia keilend; 's igy a z ,
kit becsületérzés vagy dicsvágy ösztönöz, főleg a r ra feszíti erejét, hogy annak tudásában magát kitüntesse. De valljon, ebben áll-e a' religioi oktatás'
végczélja? CAugustin Gruber, katechetische
Vor-

lesungen über des h. Augustinus Buch: Von der
Unterweisung der Unwissenden in der Religion.
Sahburg,

1830.J

2. A' közönséges, kivált sokakhoz egyetemileg
intézett oktatást a' legügyesebb tanitó sem képes minden általánosságtól megóvni ; pedig vajmi sok függ
attól, hogy a' religioi előadás szorosan a' növendék'
egyediségéhez
(individualitásához) legyen szabva,
ha csakugyan ebben amaz iránt érdeket gerjeszteni,
's az erkölcsiség' rcnditlen alapját megvetni akarjuk.
Gondoljuk ide a' fiatalkornak saját könnyelműségét,
szórakozását, elméje' mozgékonyságát, mellyet lekötni olly fölötte nehéz, 's melly miatt nem ritkán a' tanítvány' figyelme elől a' reá nézve legfontosabb tan
nyom nélkülsikamlikel, melly, ha egyenesen ' s e g y e dül neki mondatott volna, hatását el nem téveszti.
Mindezek értendők a' vasárnapi paraenesisekről is, mellyek különben az iskolai oktatás' bővebb, leginkább
gyakorlati kifejtésére 's mintegy bevégzésére szánvák.
Egyébiránt meg kell még röviden jegyezni, hogy a'
religioi tanításra fordithatandó idő sokkal szűkebb, hogysem az alatt a' tanitó minden növendékkel külön foglalkozhatnék.
3. De az iskola nem is látszik egészen alkalmatos helynek a' religioi oktatásra; mert itt igen sok t e kintettel vannak a' növendékek egymás iránt, mi miatt
a' sziv' szelídebb rezgéseiben élő akarat — a' religionak e' szenthelye 's valódi tanyája — elzárkózva vonul vissza a' benső élet' régióiba. Iskolában a' megilletődés' könyüje kaczajnak, a' gyermekded sziv' őszinto
nyilatkozása gúnynak van kitéve; azért kiki csak azon
törekszik, hogy minél jobb feleleteket adhasson. (Fr.

ff. Chr. Schwarz,
zig,

1829.)

Erziehung sichre. 3 Bd. Leip-

4. Vannak az életben pillanatok, mellyekben a'
még romlatlan kebel minden jobb és szebb érzés' elfogadására tárva áll; mellyekben az ember, mint valamelly magasabb kéztől érdekelve, mondhatlan sejditésekben mereng, 's a' föllengző, a' végetlen felé vonzatni érzi magát. Boldog ifjú, kinek illyenkor jótevő
genius áll oldala mellett, ki lelkének ezen hangulatát
Istenre 's a' religio' szent igazságira irányozza ; mélyen
fognak azok lelkébe nyomulni, 's a' kísértés' vagy szenvedés' napjain az indulatok' boruján keresztül törni őt
bátoritandók 's vigasztalandók. Illy pillanatok sohasem,
vagy csak fölötte ritkán ajánlkoznak a' tanitó' használatául, minthogy azok többnyire az elvonultság' 's minden megszorítástól ment öntudatnak terményei, 's nem
is tűrnek más tanút, mint ki iránt a' sziv határtalan bizalommal viseltetik.
5. Honnét van, hogy ifjaink' nagy része az iskolai pályáról lelépvén, minden religio iránt némi idegenkedést, sőt valóságos gyakorlati hitetlenséget hoz
magával a' cselekvő életre ? Hogy sokan, miután t a nulmányaikat végezték, érdemesnek sem tartják többé
a' hit' igazságaival bíbelődni, 's azokat, mint könnyen
nélkülözhető dolgokat, minél előbb szélnek ereszteni
igyekeznek ? Mi ennek oka ? Az-e, mivel ez által mintegy megbőszülni akarják magokat a' sok fáradságért 's
tán unalomért, mellyet a' religio' tanulása okozott?
Avagy mivel korán az érzékiség' csábjaitól eltántorittatva,
önvétkök miatt eltompulni hagyák erkölcsi érzetöket
azok iránt, miknek ember előtt örökké szenteknek 's
tiszteletre méltóknak kell maradniok ? Bárminek tulajdonítsuk e' szomoritó tüneményt, annyi bizonyos, hogy
a' religio ezekuek értelmén 's emlékezetén tul soha
nem hatott.
6. Ne titkoljuk el, mit mindenek előtt kell vala
megemlíteni, hogy a' religioi oktatásnak az érzésre 's
akaratra tartós befolyását, 's ezen tehetségekben m e g foganzását nem kévéssé akadályozza a' házi nevelés.
Ugyanis napjainkban az anyagi jólét' szertelen hajhászása csaknem egészen számüzé a' családi körökből a :
religiot 's mindazt, mi ahhoz tartozik ; a' szülék nem
érkezvén gondjaiknak egy részét neki szentelni, gyermekeiknek ezen oldalróli képeztetését az iskolára bizzák. De mint lehessen a' legügyesben kiszámított tanitástól is várni, hogy igazi érdeket 's hő ragaszkodást gerjeszszen valami iránt a' növendékben, kiben
a' legközelebbi óra a' vett benyomást eltörlendi; ki
azoknak, miket az iskolában hall, valósítását nem látja
6*
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az életben; kinek tán fölizgatott religioi érzelme nem

ezt sikerrel tehessék, mindenek előtt önmagok Isten

nyer az iskolán kivül szoktatás, buzdítás, utmutatás

iránt élénk hittől legyenek lelkesítve, 's győződjenek

által táplálékot ? — Sőt ezen ellentét az iskola és élet

meg arról, hogy a' religio nem csak a'jövő, hanem a'

között szükségképen azon alattomos hiedelmet szüli,

jelen élet' boldogságának is legbiztosabb alapja 's leg-

hogy a' religio még sem lehet olly nagy érdekű, mi-

gazdagabb forrása.

Bullay

nőnek azt a' tanító' meleg előadása fösti; hogyannak
követelései mégis engednek bizonyos tágításokat; hogy

gymnasiumban professor.

nem kell a' dolgot olly szorosan venni, mint mondatik :
hiszen e' hiedelemre a' szeretett szülék' példája j o g o sít.

Hát ha még otthon beszítt előítéletektől,

v a g y , mi ezeknél is károsabb, egykedviiségtől elfogultan jő a'növendék iskolába? Valljon remélhető-e,

R E L I G I O ,
annak összeköttetése egyfelől az emberek' boldogságával;
másfelől az isteni kinyilatkoztatással és a' katholika a n y a szentegyházzal.
(Vége)

hogy a' hit' igazságai utat találandanak szivéhez, ott a'
szándéklott áldást eszközlendők ?
De félbeszakasztom az okoknak, mellyeket még

Valér,

sz. Benedekrcndbeli áldozópap, a1 s o p r o n i

Mindezek' orvoslását leginkább a' philosophusoktól lehetett volna emberileg várni; azon bölcs férfiak-

egyszer annyival megtoldani lehetne, további halmo-

tól, kiket a' természet jelesebb elmebéli tehetségekkel

zását , minthogy már a' fölhozottak is nyilván mutatják,

megáldott; kik olly időszakban éltek, mellyben a ' t u -

hogy azon religioi képzés, mellyet iskoláink adnak 's

dományok és művészetek virágzásban voltak, 's kiknek e'

adhatnak,

szerint alkalmuk volt különben is szép tehetségeiket még

semmikép sem elégséges, hacsak a' házi

szebben kiművelni; 's kik mindezek mellett az igazság'

nevelés azzal karöltve nem jár.
Minek komoly meggondolása azonban ne c s ü g -

olly buzgó tisztelői és kedvelői valának, hogy készek

geszsze, sőt serkentse a' lelkes tanítókat kettőztetett

voltak egész életüket egyedül annak nyomozására, m e g -

szorgalommal azon lenni, hogy a' tanítvány leginkább

alapítására, kifejtésére, védelmezésére és [terjesztésére

gyakorlati oldalról tanulja a' religiot ne csak megismér-

szentelni. És csakugyan sokat is tettek e' jeles férfiak ;

n i , hanem megkedvelni is ; egyszerismind igyekezze-

mert a ) jól általlátták a' korukban divatozó mind esz-

n e k , mennyire tőlök tehk, a' házi nevelés' fogyatko-

méleti, mind gyakorlati vallásosság'elfordultságát ; b )

zásait pótolni, vagy annak ferde irányzatát árthatlanná

elevenen érezték, hogy nagy lépésekkel közelit a ' s t a -

tenni. És kitől lehetne ezt nagyobb bizalommal várni,

tusok' végső veszedelme, ha a' vallásosság jobb lábra

mint a' még gyöngédkoru 's ugyanazért lágy leikeikbe

nem állíttatik ; c ) sok visszaélés' fonákságát szembetű-

minden benyomást könnyebben

nővé tették ; d ) a' religionak több fontos igazságát sze-

elfogadó növendékek'

tanítójától, kinek különben is ebbeli tiszte' buzgó teljesítésére annyi 's olly nemes indító okok szolgálhatnak ösztönül? *)

rencsésen fejtegették.
Gyökeresen azonban az emberiséget fenyegető veszélyen minden igyekezetök mellett sem segíthettek ;

Főleg pedig a' szüléket óhajtanám ezen alkalom-

sokkal szerencsésbek voltak t. i. ők a' könnyebb r o n -

mal figyelmeztetni, hogy a' tanítóval kezet fogva mun-

tásban, mint a'nehezebb építésben; a z a z : szerencsé-

kálkodjanak gyermekeik' religioi képzésén. Okét illeti

sebbek voltak a' divatozó balvélekcdések és szokások'

a' szép és szent kötelesség azokban, kiket a' termé-

fonákságának kinyilványitásában, mint az azokkal ellen-

szet karjaikra fektetett, a' szellemi élet' csiráit felköl-

kező legfontosabb igazságok' megalapításában. Ennek

teni; ők legalkalmatosbak az igaznak és jónak az örök-

következése az lett, hogy annál inkább elhatalmazott

létbe átnyúló szeretetét beléjük csepegtetni. De hogy

a' gyakorlati vallástalanság. Gyökeres és a' köznépre is

* ) Cernat (paedagogus) tamquam sub persona l a t e n t e m , in exiguis c o r p u s c u l i s , divinae speciem origin i s , lineamenta coelestis cognationis, sanguinem
Christi ; in eisdem prelium c r u c i s , j u s r e g n i , h a e reditatem aeternitatis, contempletur ; tum vero, quam
non modo libenter, sed etiam ambitiöse munus e x e r -

cebit! J- Juvencins, de arte discendi et docendi.
Purisns, 1778.

kiható javítást pedig a' rcligiora nézve annál kevesebbé
lehetett tőlük várni : mivel ha mindjárt egyenként sok
fontos igazságot födöztek is föl: mégsem találkozott
köztük csak egyetlen-egy is, ki magokban a' legfontosabb tárgyakban igen tetemesen ne hibázott volna ; és
a' hol látták is az igazat, nem tudták azt közérthetőleg előterjeszteni 's általános meggyőződést eszközöl-
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hető okcrokkcl támogatni; azután sokszor magok sem
követték cselekvésben az általuk eszméletileg megállapítottakat; végre egymás között is ellenkezvén szüntelen czivódtak.
Igy pedig, mikép lehettek volna religio' dolgáf

ban a' sokaságnak biztos kalauzai? Altallátták végre
azt magok is, és azért a'legjelesbek: Socrates és Pláto
nyilván megvallották : hogy embereket jámbor erkölcsökre nevelni legnehezebbike a' mesterségeknek, 's
hogy abban nem is fog egykönnyen valaki boldogulhatni , ha csak Isten maga nem leend ebben vezére és
mestere.
E' bölcs férfiak' Ítéletének igen nagy nyomadékot
ád a' história, másfelől e' tagadhatatlan adatokat állítván előnkbe: a) a' régiség' minden nemzete között
egyedül a' zsidó nemzetnél találunk tisztább religioi
képzetekre és czélszcriibb vallásosságra ; e' nemzet p e dig religioját mindenkor közvetetlen isteni kinyilatkoztatásból származtatta és származtatja most is ;
b ) a' názáreti J é z u s rövid idő alatt egyszerű
tanítványai által kihirdetett evangéliumával nagyobb
és szerencsésb változást vitt véghez a'vallásosságban,
mint a' világnak minden bölcse összevéve ezeredektől
fogva; t. i. véghezvitte azt, minek sok próba után
emberi erő általi véghezvihetését egyenesen tagadni
voltak kénytelenek a' legnagyobb bölcsek; c) hová ez
az evangelium nem hathatott, ott a' vallásosságban
még most is a' régi vakság uralkodik ; d ) melly nemzetek, az evangéliumtól elpártoltak : azok, minden egyéb
müveltségök mellett, a' vallásosságra nézve is nagyon
hátra maradtak, a' közrend és boldogság' szembetűnő
hanyatlásával.
E' tagadhatatlan históriai adatok összevetéséből,
annyi, ugy látszik, minden esetre kiviláglik: hogy a )
az emberi ész felsőbb segedelem nélkül még a' legműveltebb philosophusokban sem volt elégséges a' r e ligioi igazságok' elég alapos és világos kifejtésére ; b)
csupa philosophiai értekezések soha sem lettek volna
elégségesek az igaz vallásosságot a' nép között elterjeszteni; mert azon kivül, hogy az illyen értekezések a' köznép' értelmére sem hatandottak elegendőleg; akaratjának a' megöröködött 's a' testiségnek
kedvező rossz szokásoktóli elmozdítására épen elégtelenek lettek volna ; hiszen magok a' philosophusok sem
tértek meg ezen okoskodások által. A' rossz szokások
pedig valamint az erényességgel nem férnek meg, ugy
a' közjóra nézve is okvetetlenül káros befolyásuak. c)

Igy tehát legalább a' köznépre, következőleg épen az
emberiség' legnagyobb részére nézve minden esetre
csak valami igen nyomós tekintettől lehetett e' fontos
dologban illendő és elégséges segedelmet várni ; ámde
csupa emberi tekintet erre alig lehetett volna valaha
elegendő: mert annak vagy észgyőző okerőkkel,vagv
kényszerítő eszközökkel kellett volna a' szükséges változást véghez vinnie: az első neműek' elégtelensége
bőven kitetszik a' philosophusok' sikertelen próbatételeiből és a' nép' természetéből; az erőszakos eszközök' használása pedig legfölebb is csak képmutatást és
mechanismust szokott szülni.
Ollyan tanító intézetre volt tehát szüksége az emberi nemnek, melly a' religiobeli igazságokat a ) tisztán, minden h i u , alaptalan, az észszel és erénynyel
ellenkező véleményektől menten ; b ) közérthetőleg,
minden fönhéjázó, magasra csigázott és a' köznéptől
nem érthető értekezések és okoskodások nélkül; c)
észgyőzőleg, vagy olly módon terjessze elő, hogy
azok' valóságáról minden józanul gondolkodó ember
könnyen meggyőződhessék ; d ) képes legyen azokat
gyakorlatilag is sikeresiteni minden kényszerítés nélkül.
Illyen tanító intézetet pedig hogyan képzelhetnénk
magunknak isteni közbenjárás nélkül? Minél tovább
vizsgáljuk tehát a' dolgot, annál inkább meggyőződünk , hogy igazuk volt Socratesnek és Plátonak, midőn az elkorcsosodott erkölcsök' inegjobbitását és a'
fölötte elterjedett 's mintegy megöröködött religioi balvélekedések' kiirtását isteni közbenjárás nélkül lehetetlennek vallották.
Szerencsénkre csakugyan nem is hagyott bennünket a' mindenható illy felsőbb segedelem nélkül ;
mert a' sz. történetek nyilván bizonyítják, mikép e ' j ó
mennyei atyánknak mindenkor volt gondja arra, hogy
a' tárgyi religionak ismérete föntartassék, és annak
egyes igazságai időről időre mind jobban kifejtessenek ; 's hogy az igaz vallásosság czélszerü intézetek
által mind tovább elterjedjen.
Ezen intézetek' első csiráját látjuk a' patriarchalis
religioban, melly bővebben kifejlődött a' zsidó theokratiában, egész fényében pedig végre feltűnt a' keresztény katholika anyaszentegyházban.
Már a' patriarchalis religioban t.i. 1) a' világés
föld' eredetének ollyan előterjesztésére ( k o s m o és
geogoniára) találunk, melly egyfelől minden egyéb a'
műveltebb nemzetek' bölcseitől előterjesztetteket fölül
mul, nem fordulván abban elő sem chaos, sem vak-
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tekintette azt mársz. Pál apostol, ki azt azért nevezte :
elemi intézetnek;
Koloss. 2, 20. melly általt.i.már
bővebben kifejtetett ugyan a'patriarchalis religio'mind
eszméleti, mind gyakorlati része, de még nem tökéletesen: hanem csak a' mennyire ezt egyfelől az a k kori idő 's a' zsidó nemzet megbírta ; másfelől pedig
szükségessé tette a' világ' elkészítése, hogy á tökéletesb keresztény religiot elfogadhassa. T.i. nyilván
kimondatott ugyan az Isten' egysége (monotheismus),
megtiltatott a' bálványozás, 'sat. : de még nem mondatott ki egész világossággal, hogy Istent, mint legtisztább szellemet lélekben és igazságban kell imádni ; kifejtettek ugyan már bővebben Isten' tulajdonságai, a n nak mindenhatósága, bölcsesége, választott népe iránti
atyai jósága 'stb.: de még mintegy homályban maradtak annak erkölcsi tulajdonságai : a' szentség, a' valamennyi nemzetre kiterjedő jóság 'sat.; világosan előterjesztettek már ugyan a' morál' főbb szabályai a' tiz
parancsolatban; de leginkább csak földi jutalmakkal és
büntetésekkel sürgettettek 'sat. Azért mondja sz. Pál
(Gal. 3, 2 3 . ) : „Minekelőtte eljőne a' hit, a' törvény
alatt őriztetünk vala bérekesztetve, arra a' hitre, a' melly
kinyilatkozandó vala. Azokáért a' törvény nekünk a'
Krisztusra vezérlő mesterünk volt, hogy a' hit által
igazuljunk meg." Világos tehát, hogy e' theokratiának egész mivolta tulajdonképen csak előkészületül szolgált valamelly nemesb, az egész emberi nemre kiterjesztendő, szellemibb religio' behozására a'világba. E'
r
nagy szándékát Isten csakugyan világosan ki is jelensértés ingerié föl Eva' kíváncsiságát 'sat. Igy mar az
tette: a ) már Ábrahámnak, azt Ígérvén, hogy minden
ész nem kénytelen többé a' rosszat Istentől származnép az ő maradéka által fog valaha boldogittatni, melly
tatni, a' mitől irtózik; általlátja a' bün' gonosz voltát
isteniigéret utóbb, Jákob és Dávid'idejében bővebben
Isten' igazságát 'sat. 4 ) Már előfordul azon Ígéret, hogy
kifejtetett; b ) Moses által, midőn Deut. 18, 18. a'
fog az úrtól küldetni messiás, ki az emberi nemet a'
nemzetnek hozzá hasonló nagy prófétát igért, kinek
bűntől 's annak rossz következéseitől megszabaditandja,
mindnyájan engedelmeskedni tartozandanak; c) Isaias
és ekképen a' világ' minden népét boldogitandja. 5.)
által, ki már olly időpontot látott, mellyben többé nem
Nyomaira akadunk már e' fontos igazságoknak is : az
volt jerusalemi templom,nem gyakoroltattak a'Moses
urat áldozat illeti; a'bíint büntetés követi; a' gyilkosáltal rendelt szertartások, 's Isten' népe közé már a'
ság égbekiáltó bün ; a' fölháborodott lélekisméret k e pogányok is fölvétettek. 46, 1. 2. 23. d) Jeremiás álményen ostoroz ; szabadok vagyunk és elkerülhetjük a'
tal , ki uj szövetséget és az emberek szivébe irt uj törbünt, ha igazán akarjuk és magunkra gondosan vivényt hirdetett 3 9 , 3 1 . 'sk. e) Málachiás által, ki előre
gyázunk ; Isten gondunkat viseli, 's hiven megtartja Ígéhirdette, hogy a' régi áldozatok' megszüntetése után
reteit, megbízhatunk tehát benne 'sat. Kifogja valljon
az egész világon minden nemzet között csak azonegy
mindezeknek illy kora eredetét felsőbb segedelem néláldozat fog bemutattatni 1 , 1 1 .
kül illően megmagyarázhatni?
'S e' nagy változást annak idejében csakugyan
A' zsidó theokratia tulajdonképen bővebb kifejtése
volt a' patriarchalis religionak, és előkészület a' töké- véghez is vitte a' megígért és várt messiás, az üdvözítő
letest) keresztény religio'behozására. Illy szempontból Jézus Krisztus, ki erre való felsőbb fölhatalmaztatását

eset és fátum, sem pantheismus, sem emanatismus,
sem dualismus, sem daemon 's más efféle; másfelöl
pedig elejét veszi a' fetischismus-, a' sabeismus- 's a'
bálványozásnak, és egyenesen az egy igaz Istennek,
az ég és föld' teremtőjének imádására vezet; sőt a'
későbben olly fontossá lett szombat' megtartásának
alapját is már megveti ; — 2 ) olly eredeti anthropologia
terjesztetik elő, melly távol van minden későbbi a ' j ó zan észszel, tapasztalással 's történetekkel egyiránt ellenkező koholmányoktól ; a' föld' és vér' képző (plastikus) erejétől; a' milliónyi dynastiáktól, csodás meséktől, Rousseau' állat-, Hobbes' vadembereitől, a' félistenektől 's több efféléktől ; ugy terjeszti inkább elő az
első emberek' mind eredetét, mind eredeti lakhelyét
és tulajdonságait, mint a'dolog' természetével legjobban megegyeznek; meztelen járnak, terebélyes fák
alatt szállásoznak, kezdik tehetségeiket gyakorolgatni ;
de tudatlanok és ügyetlenek lévén m é g , mindenben
felsőbb utmutatásra szorulnak 'sat. Ha már kellett egy
pár első embernek léteznie, valljon nem épen illyeneknek kellett-e nekik lenniek? 3.) A' földön uralkodó
mind természeti, mind erkölcsi rossz' eredete a'józan
észszel, Isten' szentségével 's az emberi természet' méltóságával igen megegyezőleg adatik elő. Az Isten' kezéből kijött ember t. i. ártatlan, eredeti helyeztetése
pedig boldog volt ; mint bölcs nevelő parancsot adott
nekik az u r , engedelmességüket gyakorlandó és e r kölcsi érzelmeiknek kifejlődését segítendő; külső ké-
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nem csak tanításának bölcsesége és jellemének fedhetetlensége, hanem még inkább a' régi jövendeléseknek
általa történt beteljesittetése, 's öncsodatételei és jövendelései által józanul kétségbe nem hozhatóvá tévén 1.)
a' tárgyi religio' titkait fölfedezte, mennyire t. i. azokat nekünk, míg e' földön élünk, ismerni lehetséges és
szükséges; 2.) a' zsidó theokratiát egy, az egész emberi nemre kiterjedő közönséges isteni országra változtatta ált, és e' végett nyilván ki mondotta: hogy
eljött már azon idő, mellyben Isten' imádását nein kell
többé egyedül Jerusálcmre, vagy Garizimra szorítani;
hanem mindenütt lehet a' mindenek' urát imádni ; arra
kellvén leginkább ügyelni : hogy őt, mint szellemet, hozzá
illőleg imádjuk, lélekben t.i. és igazságban; eljött továbbá az idő, mellyben a' kőtáblára irt félelem' törvénye a' szivbe irt szeretet' törvénynyévé, 's a' test'
környölmetéltetése a' sziv' kömyülmetéltetésévé változott; 3.) hogy ezen isteni intézetének mind közönséges
kiterjedését, mind állandóságát, mind az elmékre és
a' szivekre szükséges hatását lehetségessé t e g y e ,
különös tanitó intézetet szerzett, mellynek szoros k ö telességévé tette, hogy egyszerű, általán érthető előadás által az embereket, a' legszegényebb 's legegyügyüebbeket szintúgy, mint a' Ieghatalmasb és legtudósbakat, az ő mennyei tudománnyára oktassa; a ' h í vőket a' szent keresztség' jele és szövetsége által egy
nagy egyházi társaságba gyűjtse ; az igy összegyiijtötteket mindazok' megtartására, miket ő megtartatni ren delt, bővebben tanitsa; nekik az üdvösségnek általa
rendelt eszközeit kiszolgáltassa, és őket az általa szerzett
rendszabások szerint üdvösen kormányozza. Végre 4.)
ezen általa szerzett intézetet nem csak czélszerüen elrendezte, hanem annak tagjait föl is ruházta a' nekik
szükséges malaszttal és hatalommal, világosan megígérvén , hogy ő maga fogja azt onnan fölülrül mindenkor egész a' világ'végéig láthatatlanul igazgatniés
védeni ; melly isteni igéretét valamint eddig hiven teljesítette, ugy ennekutána is bizonyosan teljesíteni fogja.
Igy tehát láthatni, hogy az ur Isten maga valóban
igen atyailag gondoskodott arról, hogy a' tárgyi r e ligio' isméretével kiki bírhasson, ki azzal birni kiván;
és ennél fogva alkalmunk, könnyű módunk legyen alanyi religionkat nem csak kifejteni ; hanem mindinkább
tökéletesíteni is, mind eszméletileg : a' religiobeli igazságok' valóságos értelmével, alapjaival, életre alkalmazhatásuk' módjával mind jobban megismérkedvén ;
mind gyakorlatilag: érzelmeinket, vágyainkat, eltöké-
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léseinket, szavainkat, cselekedeteinket és szenvedéseinket mind hívebben szerzett isméretcinkhez szabván.
E' tökéletesedés, mellyet mind holtig lehet folytatni, olly nagy kiterjedésű, hogy képes akárkinek
egész életét is annyira elfoglalni, hogy épen nincs
okunk arról panaszolkodni, hogy a' józan értelemben
vett katholicismus a' tökéletesedhetést (perfectibilitást)
akadályoztatja ; sőt inkább könnyen észrevehető, hogy
azt leghathatósabban még elő is segiti ; mivel a ) a'
tárgyi religionak igazságait készen terjeszti előnkbe,
és ekképen megment bennünket azoknak sok időb e és
fáradságba kerülő keresésétől ; b~) világosan, közérthetőleg ós csalhatatlan isteni tekintetre épitve terjeszti
azokat előnkbe, és ez által megmenti a'józanul gondolkodó embert az elmét ós szivet egyiránt nyugtalanító kétségektől; c ) igy alkalmat nyújt az észnek arra,
hogy annál sikeresebben fejtegethesse a' már kész és
megállapított igazságok' alapját, az életre alkalmazhatását 'sat. ; d ) e' dogmáihoz szabott szivemelő szertartásai által tág mezőt nyit a' sziv' jámbor érzelmeinek
kifejtésére, a' keresztény érzésnek, a ' j ó szándéknak
megérlelésére'sat. ; e) mérsékelt fenyítéke által végre
gondosan távoztatja híveitől az erényesség és igaz
vallásosság' legfőbb akadályait, millyenek p. o. a' balvélekedések, vétkes indulatok, a' jó renddel ellenkező visszaélések 'sat.
Ki is tetszett a' katho cismus' e' czélszerii hathatóssága mindenütt, hol az magát rendeltetéséhez
r

kepest szabadon kifejthette.
Es ha az valahol az
erény' ápolására tehetetlennek, vagy szinte némelly
vétkek' táplálására hajlandónak lenni látszott : e' tünemény' okát bizonnyára nem annak saját természetében
és rendszerében ; hanem vagy tagjai' fogyatkozásaiban
és hibáiban, vagy némelly a' tisztabuzaközé konkolyt
hintő ellenséges kezekben kell keresni. Erről könnyen
meggyőződhetünk, ha meggondoljuk, hogy az objectiva religionak igazságai mindenkor csak ott ismértettek meg és gyakoroltattak illendőkép és egyenlőn,
hol a' katholicismus divatozott; hol pedig az emberek attól elpártoltak : mindenütt kezdetben kisebb,
utóbb pedig a' história 's tapasztalás' bizonyításai szerint mindig tetemesb résekre és fogyatkozásokra
akadni.
Természetünk tehát a' religiora vezet bennünket,
és azt kivánja, hogy alanyi vallásosságunk a' tárgyi
religioval minél jobban megegyezzék. Csak az errőli
alapos meggyőződés képes bennünket illően és tartó-
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sail megnyugtatni. E' megnyugtatást a' magára h a gyott ész soha sem volt, és nem is lett volna soha
képes az embereknek megszerezni.
Gondoskodott
azonban az ur Isten arról, hogy magunknak e' jótékony és igen boldogító megnyugtatást eszünk'gyarlósága mellett is megszerezhessük, a' keresztény r e ligionak kihirdettetése által, mellynek állandóságot és
megnyugtató objectivitást is szerzett, a' katholicismusnak, vagyis az e g y , szent, apostoli közönséges és csalhatatlan anyaszentegyháznak megalapítása ésföntartása által. E' szempontból szükséges tekinteni a' katholicismust, és ekkor lehetetlen azt nem becsülni, nem
szeretni, és annak örömest nem hódolni!
Igy tehát nincs is oka a' katholicismusnak félnie
a' komoly és szilárd fontolgattatástól, sőt ezt inkább
még óhajtja is ; egyedül csak a' renyhe tudatlanságtól és a' szenvedélyek által elragadtatott 's megvakult
feslettségtöl tartván. Ez pedig valljon becstelenségérc
válhatik- e neki ?

Spreitzenbart

János,

a' s z . Dávidról nevezett veszprimi árvaház'
i g a z g a t ó j a é s s z e n t s z é k i biró.

Protestánst nyilatkozás a' vegyes
házasságokról.
Florencourt Fridiik protestáns „Politische, kirchliche und literarische Zustände in Deutschland. Ein journalistischer Beitrag zu den Jahren 1838. et 1839. Leipzig 1840." czimü munkájában, noha magát a' katholika egyház' ellenfelének vallja, a' következő nevezetes vallomást teszi :
„Nem szükséges vizsgálnunk, van-e hatalma az
egyháznak dicsérni 's gáncsolni, áldani 's átkozni, föloldani 's megkötni. Az egyházi fenyíték kiegészítő része az egyházi hitnek; a' fiilgyónás, a' föloldás, a'
penitentziai cselekedetek 'sat tisztán egyházi törvények, míg csupán 's egyházilag, lélekisméret 's a'
résztvevők' önkénytes alávetése által tartatnak fön : de
mihelyt az egyház külső kényszerítő eszközöket is követel, mihelyt fenyítékét világi módon kezdi gyakorlatba hozni : a' status körébe vág. Tette-e ezt az e g y ház Poroszországban ?
A' vegyes házasságokat véteknek nyilványitá; 's mi
által büntette meg egyházi törvénye'általhágóit? megfosztotta-e őket szabadságuktól, vagyonuktól? fattyuknak nyilatkoztatta-e, az örökségből kizárta-e a' gyermekeket ? ugy bánt-e a' nőkkel, mint ágyasokkal ? Bizonyosan nem. Erre teljességgel nem bírt hatalommal.
Poroszországban semmi külkényszeritésnek nem volt
helye (az egyház' részéről), ő tisztán lélekisméret-kényszeritésre szorítkozott; 's e' kényszerítésre minden,
vallás-szabadsággal biró egyháznak kétségtelenül van
joga. Igenis, ő nem hátráltathatta, ha valaki tőle egész-

len elszakadt. Tudva van, hogy hajdan, 's némelly
katholikus tartományokban most is, egyházi vétségekre
polgári büntetések szabattak, 's a' lélckisméret-kényszeritéshez még külkényszerités is csatoltatott. Poroszországban erről nem lehete szó ; illy tett polgári v é t ség gyanánt tekintetett volna ; a' katholika egyház ellen
támasztott valamennyi vádpörökben egyetlenegy illy
esetről sem tétetik említés.
De a' kath. egyház illyes , külsőképen kényszerítő
jogokat magának talán k ö v e t e l t ? eddig illyes hatalommal nem birván ezt talán most a' statustól kívánta?
's e' szerénytelen kívánat oka a' meghasonlásnak ? E z iránt sem esett semmi is értésünkre. Igényelte-e v a laha legkevésbbé is az anyaszentegyház penitentziáinál, 's büntetéseinél a' világi törvényszékek'végrehajtó
hatalmát? igényelt-e legkisebb támogatást a' status'
részéről külkényszerités által? Illyesmitől valóban igen
óvakodott. Példás szerénységgel — kell ezen kifejezést használnom, bármilly ellenfele vagyok a' katholika egyháznak — a' maga körében tartotta magát;
nem csak tettei, de kivánatai sem terjedtek e' körön
kívül. A' katholikus papok nem kívántak soha egyebet,
mint erkölcsi kötelezéseket, egyesek' ígéreteit magokat
megjobbítani, 's a' megtörtént nemjó cselekedetet — a'
vegyes házasságra lépést — a' gyermeknek az igaz
hitbeni nevelése által ismét jóvá tenni. Míg a' leendő
magzatok' neveltetetését az ő religiojában csak lélekisméret' kötességévé teszi : addig igazi szerződés szerinti
jogállapotban van."
Igy Florencourt, ki protestáns létére méltányolva
szól a' kath. egyházi hatalomról , 's nem tegadja el
tőle a' jogokat, mcllyek őt illetik; 's ráfogásokkal nem
terheli azt, midőn saját körében marad és hat: e'mellett a' lelki dolgokon kivül eső világi hatóságnak is
meghagyja a' magáét, s teljességgel nem akarja, hogy
abba, midőn törvényszerüleg működik, bárki akadályozva avatkozzék. Mindez nem egyéb, mint igazság,
melly parancsolja: „add meg kinekkinek a' magáét;"
és törvényesség,
mellynek jelszava : „másét ne bántsd,
magadét ne engedd." (kivált ha engedékeny séged á l tal hitedet is megsértenéd !)

A' tárgy' rokonságáért ide mellékeljük a' föl—
lengős libcralismusságáról eléggé isméretes , vakbuzgóságáról pedig épen nem gyanús Mirabeau' szavait.
„Ha igaz az, hogy a' házasság szentség — a' mint
hogy az is nálunk katholikusoknál — a' házasságbeli
dolgok általán az egyházi hatóság elébe tartoznak, 's
abban rendet, módot szabni : miként kelljen a' házasságbeli kérdéseket elintézni, és azok iránt végezni,
az anyaszentegyházat illeti; mellynek hierarchiája i s teni eredetű. Mire nézve a' világi hatalom nagyobb
sérelmet nem ejthet az egyházin, mintha ezen keresztény hierarchiának különbféle jogait magának tulajdonitja." Mirabeau de la Monarchie Pruss. I. VII. p. 83.
Nyomtatja
Trattner-Károlyi,
uri utcza 4 5 3 .
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz.—Nyomtatja
Trattner-Károlyi,
uriutcza453.
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TARTALOM:

A' szülék iránti

—
dab. K. XXII.) Az engedetlen gyermek jobbára en{Kuthy Lajos.") —
gedetlen
tanuló, engedetlen katona, engedetlen polA' religio' v i g a s z t a l á s a kcdvelteink' halálakor. — ("is. / . ) —
g á r , egy szóval mindazon törvényeknek becsmérlője,
Dávid' első zsoltára erkölcsi köriratban, Massilon után. —
{Kiicet (iyiirgy.) —
kisebbitője, mellyeket nem ő hozott, azoknak pedig,
mellyeket
maga hozott, első megszegője : csak veszély t
V Szülék iránti engedetlenség'
k ö v e t k e z é s e i . *)
hoz rendszerint a' polgári 's egyházi társaságra, melly
Az engedetlenség mindazon hasznokat semmisíti, szerencsétlenségére illy tagot magáénak ismerni kénymellyek a' nevelésből remélhetők: mert az igazság ha telen.

{Somogyi Károly.')

engedetlenség'

— Az apaűldöző.

következései.

—

nein fogadjuk el azt, nem boldogít, az életszabály
ha nem követjük, erényesekké nem tesz: az engedetlen pedig sem amazt el nem fogadja, sem ezt nem
követi, 's igy soha igazán értelmes, és jó erkölcsű
nem lehet ; nem lehet csak azért i s , mert a' fenyíték
nélkül fölnevelkedett ember az erényességnek leghathatósabb segédszere nélkül van , az az : nincs szokva
a' jóhoz ; nincs szokva hozzá, hogy a' törvénynek meghajoljon: 's e' hiányt érezni fogja mindig, ha csakugyan később az élet' iskolájában megalázott kevélysége hajlandóbbá tétetnék is más' állításait igazaknak
ösmérni, ha — továbbá — a' keserű tapasztalások
által megtört akaratja kész lenne is végre az embertársai által hozott törvényeknek alája vetni magát, melly
akaratja egykor a' szülői édesebb törvénynek sem t u dott hódolni. — De hányadik az, ki ennyire megváltozzék! Többnyire, az ifjúi önhittség, a'saját értelmébeni kevély bizakodás, az engedni nem tudó gőg, a'
szellemi részen erőt vett testiség' uralkodása, a' szokásnak vas ereje, melly minden szokatlan jót kétszeresen nehezít, — mindezek ugyanannyi akadályok,
mellyeket az esztendők' száma nevel inkább hogysem
fogyasztana : ugy hogy végre a' jobb útra térés' szándékának teljesítését az éltesebb emberben csak nem lehetetlenné teszik. Isméretes a'romai költő' verse: „quo
semel est imbuta recens" — 's példabeszéddé vált,
úgymond az őszkornak bölcse : „az ifjú az ő utja szerint, midőn megvénhedik sem távozik el attól." ( P é l *) Mutatvány az Kgy. Tud. 3dik számában jelentett
munkából.

Nem mind orvosolhatatlanok ezen elmulasztott k ö telesség okozta sebek, az igaz; nem mindig pótolhatatlan a' veszteség, mellyet a' gyermekkori engedelmesség' hiánya, 's az engedetlenség' megszokása az e r kölcsre nézve szül: de mellyik okos nem kerülné a'
nyavalyát, ha orvosolhatásához alapos volna is különben a' remény ? És ha ollykor pótolható is a' kár,
mellyet az ifjantan megszokott engedetlenség okoz, mi
egyéb tölti ki a' hiányt, mint a' számtalan botlások közt
átélt hosszú idő ? mint olly tévedések, mellyek nem
csak az igy okulónak kellemetlenné, gyakran nyomorulttá teszik életét, hanem sok másokét is, kik á r tatlanul szenvedni kénytelenittetnek amannak tudatlansága vagy rosszasága miatt. De nagyon is kétes az
orvoslás. Mert megszokván egyszer valaki engedetlen
lenni, miután azok'parancsolatjára nem hajt, kik iránt
legnagyobb háládatossággal tartozik, kiknek értelmességöket a' gyermek rendszerint egyebekénél nagyobbnak tartja, jóakaratjokról pedig leginkább meg lehet
győződve; miként fog valljon később olly törvényeknek engedelmeskedni, mellyek az atyaiaknál nyomasztóbbak, szabadságunkat jobban korlátozók, 's mellette
nem is származnak olly emberektől, kiknek irántunki
gondoskodása és szeretete — véleményünkben legalább
— a' szülék' szelid jóvoltához, és szeretetéhez hasonlítható volna?
Azonban aligha kipótolhatatlannak nem mondhatnók a' kárt, helyre hozhatatlanoknak a' szomorú k ö vetkezéseket, mellyeket a' szülék iránti engedetlenség
az által szül, hogy számos erkölcsi tévedésekben ré-
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szessé teszi az ifjat, olly tévedésekben, mellyeknek
emlékezete egész a' sirig szokta kisérni a' fiatalság'
aranykorának haszontalan eltöltésén bánkódót. Az okozott károk', a' mások' nyugodalmát 's jóllétét megzavaró kicsapongások' emléke csak annak lehet kedves,
ki romlottabb ezekre visszagondolván, mint minő volt
azoknak elkövetésekor. 'S ez is mutatja milly kevesen
lesznek jobbak ifjabb korukat túlélve, minthogy olly
kevesen szégyenlik akkori gaz-tetteiket elbeszélni, 's
dicsekedni abban a' mi felett pirulniok kellene. Arra
nézve, ki valóban javult,
az elkövetett rosszak' emléke mindenkor fájdalmas marad. Fullánk az a' sebhedt
szivben, melly annak az emberi társaságban tett z a varok' érett megfontolásával mindannyiszor kinos s a j gást okoz. 'S ki pótolhatja ki az aggódó atyának, a'
fia' hálátlanságán megrepedt szivü anyának elvesztett
örömeit, ama' legszebb örömöket, mellyeket gyermekében remélt, 's a' mellyeket annak engedetlensége és
féket nem szenvedő életmódja már zsengéjében feldúlt?
Ki és mivel fizetheti meg nekik éltük' örömtelen alkonyán
érzett bánatjokat, melly őket elválhatatlan, 's gyermeküknél hívebb társ gyanánt követte az élet' végső határáig ?...
Fölszámithatatlanok a' károk, mellyeket a' szülék
iránti engedetlenség főkép a' földnépe közt okoz, hol
a' szülék csaknem az egyetlenek, a' kiktől a' gyermek
valamit tanul, 's az atyai ház a' leendő földmívesnek
egész életére nézve egyetlen iskolája. Nevelő 's tanitó'
keze alá soha, vagy csak rövid időre jön, idegen házba
szolgálni menni csak a' szükség kényszeritheti, 's akkor , midőn már félig el van romolva ; tehát csak szüléitől tanulhat, csak azok tarthatják öt némü fenyíték
alatt, 's ha még otthon sem akar magánál felsőbbet ismern i , ha még szüleiben sem akarja a' tanítót, a' nevelőt 's parancsolót látni, nem kell-e szükségképen olly
szilaj, nyers természetű, hajthatatlan indulatu embereknek válni az illy fenyíték nélkül felnőttekből, minőknek lenni nagy részint látjuk falvaink' lakóit ? Nem
kell-e az igy felnőttnek butának lenni és tudatlannak,
az okos előterjesztésre süketnek, érzéketlennek minden jó tanács, minden hasznos újítás iránt, melly a'
vele jót tenni akaró uradalmi tisztjétől, papjától, urától
származik? Nem kell-e tunya, rest teljesítőjének lenni
a' felsőbb rendeleteknek? kit a' jó szó nem indít meg,
hanem csak a' bot, és az attóli félelem. A' szülék iránt
tisztelettel viseltető , 's engedelmességben fölnevelt
gyermekekből mindenkor szelídebb, jóra készebb, parancsolatok' teljesítésére hajlandóbb alattvalókat látha-
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tunk válni; a' mi nem is lehet máskép, mert az illyenek megtanulták a' felsőbbek' szavát fogadni, megszokták az engedelmességet, megszoktak minden törvényes felsőséget ugy tekinteni, mint valamelly atyai
hatalmat, és mint illyent tisztelni is.
Bizonyára nem egyéb mint az ifjúságnak fenyitéktelen, a' szülék iránt tisztelet- 's félelem-nélküli vadon felnövése az oka, hogy annyi durva, megkérgesedett szivü 's minden szelídebb érzés iránt eltompult
ember lakik a' nád és szalma födél alatt, hol a' szép
képzeletekben élő csak együgyű jószívűséget vélt találhatni. Pedig találhat itt szüléik ellen gyilkos kezeket emelni merő fiakat, az öregekből csúfot üző elfajult fiatalokat, kik hatalmat nyerve egyszer a'házban,
magukhoz ragadják az uraságot, az egész gazdaságot,
's a' méltatlanságot szenvedő öreg panaszkodni sem
mer, ne hogy még többet kelljen kiállnia. — A'földnépe közt nálunk még jó részben patriarchalis az életmód , — legalább a' tudatlanságban a' régi még most
is ; — több család tesz gyakran egy háznépet ; —
mennyi egyenetlenségre, pörlekedésre szolgáló ok ! —
Törvény kevés van, kevés volt legalább eddig az ő
állapotjához szabott, 's élete'módjára alkalmazható, 's
e' keveset is sok nem tudja együgyüsége m i a t t . . . a n nál nagyobb azután a' romlás mind anyagi, mind e r kölcsi tekintetben, ha az illy életmód' alapja, az atyai
hatalom, melly az együtt-élők köztt természetes egyenességet szolgáltat ki törvényszerű igazság helyett,
megvesztegettetik; ha továbbá, az öregebbek iránti
tisztelet, — a' közbéke' fentartója illy miveletlenek közt
— elvész. Akkor csak az erősebb' joga uralkodhatik
a' háznép közt, 's á munkára tehetetlenné vált elerőtlenedett öreg megszűnik saját házában gazda, saját
gyermekei közt parancsoló lenni ; 's az erőszakoskodó
testvér annyit juttat szolgái gyanánt tekintett gyengébb
véreinek, a' mennyit ő akar.
A' kinek engedetlen alattvalókkal, törvényszegésre kész jobbágyokkal, számtalan boszuságot elnyelető cselédekkel 'stb. kell vesződnie, az tudja mennyi
kárt, és szomorúságot kénytelen szenvedni mialtok, 's
engedetlenségük miatt : de mindezt akképen tekintse,
mint a' szülék iránti engedetlenség' következéseit ; —
mert ha alattvalóinak, jobbágyainak, cselédjeinek gyermek-korukbani állapotjokat vizsgálja, ugy fogja találni, hogy mindezek régen gyakorolták már szüléik
iránt azon engedetlenséget, melly most őtet mint urát
keseríti, és károsítja.

102 164-

Kimeríthetetlen volna e' tárgy, ha azt minden
szempontból vizsgálni akarnók. Elegendő volt róla itt
ennyit szólani.

Somogyi
A z

Károly.

a 1» a ü 1 i l ö z ő .
(Szenttörténeti n o v e l l a . )

Dávid uralkodók, a' zsidók' nagy királya. Dávid,
ki buzgalmas istenimádó, jóslátnok 's avatott költője
vala korának. Három sugára az önérdemnek, melly
koronafénynyel ritkán egyesült. Három erény, melly
gyarló hibáira fedező leplet von, 's eredendő tévlépteiért engesztelőleg szól.
Jerusalem' kapuiban egy sugár ifjú állott. Keleties
öltönyén csin 's tisztaság fénylék. Termetén erő , szemében tüz, homlokán önálló lelke fejezte ki magát.
Arczait ifjú barkó' selyme övezte, 's pongyola fürtöshaj vala vállainak körülfolyó éke. A' honszülött k e vélyen mondá: „nézd keletnek fiát a' szépség és erő'
teljében."
Ügybajos nép tolongott a ' k a p u n : kik messze vidékekről jöttek a' királyhoz igaz Ítéletért. Itt sanyargatott jobbágy hozá panaszteljes keblét ; ott uzsorásoktól kipusztult koldus jött könyhullatásival ; míg harmadik, negyedik 's ki tudná hány felöl? polgári per' ?
megtagadt bérdij', vagy becsület' követelésivel érkeztek
nők és férfiak.
Az iíju mindenkit üdvözölt. Tekintete előzékeny,
szava nyájas, bánása szerény alázat volt. Elkötelezőleg kérdé a' jövevényt: miért? 'skihez fárad? vigaszt
monda mézes ajakkal; enyhiiletül nyujtá barátságos
r

kezet, közosztalyra bocsatva színlett részvételét. Es
hogy hitelt szerezzen tettének, 's igényt a' bizalomhoz, gyanúsító jegyzeteket tőn a' királyra: „ki hallgasson téged meg ? arra a' király kitsem rendelt. Vajha
valaki engem tenne biróvá e' földön, igazat tennék
(Kir. 2 könyv 15, 3. 4.)
mondá itt ott szivizgatólag
T
az elegületlenek közt. Es a' külszínen kapkodo tömeg
hozzá pártola. Mert a' népönzés ritkán néz jövőt; 's
vérhevenyében egy festett pillanatért cserébe veti szinetlen, de óvó nyugalmát. A' szép ilju pedig tombolt
örömében, mert bűnön vásárlóit népszerűséggel apaáruló tervét szándéklá sikeresitni.
Most jöve egy, a' nép' vénei közül, kinek szivét a' tapasztalás' angyala irta be ; ki történetekből ismeré a' nép' természetét, egybevető érett eszével a'
királyváltozási dolgokat 's megtanulá a' tűrhető rosszat

többre becsülni a' bizonytalan jónál. Az ifjú meghajlék
előtte, 's keletszokásu tiszteletül megcsókolá kezét. És
az'tán hitető vádakat tőn királyára, igaztalan lelkét
mételyül állítván népe' javára. Az agg kihallgatá; de
szemében a' nemes boszuság' sugára égett.
„Sátánlakul adád-e szivedet Absolon — szónokia
megtorló szózattal — hogy az ősz király ellen csábítod Izraelt ? ki hítta föl napját az é g r e , hogy hosszú
életet adjon a' születisztelőknek? nemde a' boszuló
u r ? ki meglátogatandja álnokságidat harmad negyed
Íziglen. Ugy berajzolá-e szivedet hazudságival a' hiús á g , hogy a' kőtáblák' ötödik parancsa nem tér r e á ?
Egyesitni akarod-e magadban mint fölségsértő az a p a árulást? Oh no játszd el Istenünk' kegyelmét, űzd ki
magadból a' pártüzés' ördögét ; 's tisztulj meg a' hűtlenség és ármány csáb' förtelmeiből ; mert kinek lelke
megbélpoklosodik, házául választandja a' sátán, 's m e g rothadandnak minden gondolati. Dicső lenne-e országiásod, mellynekpálczájátorkezed rabolta? 's n e m s z o ritna-e a' trón, mellynek karjából ősz apád van letaszítva ? 's mit mondanának álmatlan éjeid, miknek k a kassa fölsikoltaná az önvád' férgeit ? Nem, nem Absolon, ennyire nem vetemültél. Már ifjúságodban bűnt
tevéi 's bünhödél ; bár iudulatid' rossz angyala lecsábita az urnák utáról: szived nem lön sziklává, hogy
a' tiszta mag lepattogjon róla. Emlékezel-e a' szörnyű
két évre, midőn Dávidnak szinét sem láthatád ? midőn
elhagyottság, magány, megvettetés 's bánat valának
laktársaid ? midőn esdeklél Joabnak, hogy könyörögjön érted, 's engesztelje hozzád Izrael' fölindult királyát ? És földre borultál alázott arczoddal, 's atyai k e gyelemcsók illeté homlokod. (Kir. 2 könyv. 14, 33.)
Olly megunt birtok-e a' kegyelem, hogy azt vérségi
átokkal akarod fölcserélni? Ne erőszakold a' király—
kodás' reggelét, melly számodra nem jöve még el.
Hiába festenél vérrel hazug hajnalt, a' vér megalszik,
's barna foltjait feljövendő napod sem törné keresztül.
Az idő' méhe elszülendi gyümölcsét, 's tied leszen a'
trón' jogos boldogsága."
És monda a' nép' véne annyi szép tanácsot, annyi
békeeszméit a'józan igének, hogy meggondoló tanítvány keletkezendő bűnnek is elejét vette volna szivében; de a' pártütő fiu, egészen külcsábok'hatalmában
volt már. Peres jövevényi lekiáltozák a' mentő szózatot. Párthüség-ajánlat, bókoló térdhajtás, fényes ü d vözletek, és szercncsekivánatok mindannyi kisértetek
ingerlék tulvitt hiúságát. Hozzájárult egy hitszegő' b ü 7*

164-

103

nös szövetsége, ki a' kapu-oszlopok közt járdáit , 's
izgatólag hagyott jóvá minden tévhajlamot, mit az eltántorult Absolon részéről észre vön. A'bűntárs Akhitofel vala; egy kétszinü tanácsos, ki Dávid' hűségére
álhitet tön, és szivében csalárd önzés' jtitkonőrlő férgeit nemzé. Miért nincs mindenlátó szeme az igaz királynak, hogy ne bizná isméretlen gépre a' föld' népeit? Csalgépre! mellynek kerekei'mindent egy kő alá
örlenek, 's ez, undok önhaszon' orsóján forog.
Még egy belharczon mène keresztül
Absolo/n
midőn családmagányában az agg bölcs' őrtanácsai megelevenültek. De mintha a' rossz szellem személyesítette
volna meg Akhitofelben csáberejét: képe 's szédítő
biztatási folyvást ellentételül lengtek az önvitában, 's
jobb akaratát végkép elhazudák az erkölcs' ügyétől.
Egy estve álszeretettel enyelgett királyi atyja körül. Folyamatban volt bizalom, részvét, örömosztás 's
mindazon nemes indulatok' viszonyos élve, mikből házéleti otthonos boldogság fonatik; 's miknek őszinte
könyüi gyakran kigyöngyözik a' szükség és szenvedés'
kalyibáit is. De a' király' gyermeke nem vala többé őszinte.
Lelkét, fönvágy' és kevélység' dögleletes szele kapkodá, melly lefuvá szeméről a' hála és szeretet' igaz
könyüit, 's megérlelé bűnét, hogy a' látnoki apatekintet előtt álarczot ölteni vakmerősködjék.
„Bocsáss el atyám Hebronba — esdeklék ravasz
tettetéssel — 's hadd betöltenem a' gessuri fogadást,
mit Siriában tevék. Mert szolgálatot fogadtam az urnák,
ha Jerusalcmbe haza viendett."
r

Dávid' ájtatos szeme örömkönyüt ejte. Aldast 's
békekivánatot monda fiára ; nem gyanítva szivtisztaságában, hogy a' pártütő gyermeken átkozott leend
az ige.
Másnap kétszáz személynyi kiséret hagyá el a'
főváros' kapuit, mellynek inkább vezére, mint ura Izrael'
legszebb ifja volt. Arczvonásit kétértelmű kedv deritgeté, némi kárörömöt jellemzve vegyületével. A ' p u s z tában oltárt emeltek. Égő áldozatuk' füstje hirtelen elterjedt pártos sergök fölött, de oszlopos menetét a'szél
leverte, mintha nem akarná a' haragvó Istenhez bűnért
bocsátani. Az alatt megérkezék Giloból az összeesküttek' coriphaeusa.Sötét eltaszító arcz,kétharmadában durva
serteszakállal fedetten ; szük szegletes homlok kölcsönzött redőkkel, mellyek h a r a g - , csalárdság- vagy álbuzgalomhoz tanszerüleg tudtak idomulni, 's egypár
lázasztó szem ismérteték meg a' bün' fiát, kit Absolon'
tömege „Akhitofel" kiáltással köszöntött. Országszerte

nagy hasonlás lön ; 's az aranyálmu nép menten-mene
elégületlen pártfejéhez, nevelve Absolon'
boszus
táborát.
Most titkos kémei jöttek meg Juda' országából.
„Izrael' fiainak szive tied, 's ügyedé — mondának
örömittasan — minden nemzetség nevedet vallja , 's
ha a' trombitaszó harsogand, mondani fogják: Absolou uralkodik Hebronban."
Hát annyira nőtt-e szivében az átalkodottság,
hogy fegyverrel tört elpusztitni a' fönséges atyát, ki
öt nemzé, szerette 's koronajoggal gazdagította ?
Ugy van! A'biinhajlam gyarló természetünknek mintegy alkatrészévé vált az eredendő bün által; 's ha
egyszer sugallatinak fület nyitottunk, ha születésében
hiszelékenyiil ápolók: ezer sireneit nemzi hatalmának ;
ezer csábos érdekkel színezi be rothadt tömkelegét,
akkor hagyva látni mérges iszapját, midőn többé nem
szabadulhat a' martalék.
II.
Néhány nap múlva egy ősz bujdosó járdáit az
olajfák' hegyén. Sarutlan lábait fáradtan vonczolta ,
fejét elburkolá 's igen sirt. Kíséretében gyászoló nép
vett részt; 's egy nyughelyen letérdeplének. „Bolonditsd meg oh uram! Akhitofel' tanácsát, imádkozék
az ősz , 's a' szétlebbenő leplekből az üldözött Dávid' búfedett arcza látszók ki. És minthogy veszélyben tűnik föl leginkább barát és ellenség: tapasztalnia adá az ur a' jó 's rossz tett' gyümölcsét.
Két terhelt szamarat, egy tömlő borral, kenyérrel, száz kötés szőlő- 's száz csomó figével külde
Mefiboset ajándokul a' mindentelen királynak ; mert a'
jótéttel szerzett emlék megfizeti adóját, 's állandó barátokat szerez éltünknek.
Futva, remegve üldöző fiát bujdoklék Bahurim'
mezején , 's kővel és szidalommal támadtaték meg
Sémeitől, ki az elirtott Saul' ivadéka volt, 's eljőve
boszut állni a' vész' idején; mert a' bűntettel ingerelt emlék megfizeti adóját,'s kergető ellenséget szerez napjainknak.
Azonban Dávid' megviselt lelkét alázatra inté a'
felkölt sors, 's bünbocsátólag nézé el fölségsérelmét.
„íme saját fiam kergeti éltemet, hogy ne tehetné ugyanazt egy Benjaminita?" monda önnyugtatólag, 's nem
engedé bűnhődni Sémeit.
És az irgalomgyakorlat szorosban fűzé ügyéhez
pártfeleit. 'S mintha egy láthatatlan kegyelem erénydíjul működnék javára, szende leány jöve követül
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Khusaitól, kit Absolon használt titoknokul, de ki titkon a' törvényes király' párthíve maradt.
Béke lelkeddel uram király ! szabadulást hozok ;
monda örömsugárzattal Juda' leánya. Akhitofel megtámadni javalá éhes és fáradt népedet; de Khusai s e reggyiijtést tanácslott, hogy időt nyerjen számodra óvó
rendelkezésekhez ; 's fiad az utóbbi tervet fogadta el.
Izrael' seprejének, a' hiteszegett Akhitofelnekármánya
megbukott. Tanult eszével előre látá biztos győzelmedet, szörnyű jövőjét, 's a' csinbüntető igazság' rájövendő ostorát. Elhagyá Absolon sátrait; végrendeletet tön családügyeiben, 's önjutalmául saját lakában
felfüggeszté magát. Nincs többé, ki lázasztó tanácsot
hintsen ellened. Khusai ügyhived; 's jelszava: „Isten
és törvény." Most végezd szorgalommal tendolgod.
Míg Absolon tábort jár a' Gilead' földén: egyesitendheted a' jogvédő Izraelt. Az Ammoniták' városa
készen vár ágyleplekkel, ruha- 's élelem nemüekkelNálok megnyugvandik éhes és elszomjuzott táborod.
Dávid és a' nép még virradat előtt átkelének a'
Jordán vizén; 's az apaflldöző' istenitélete megalapittaték.
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zedének ő rajta, mert ama' cserfán függ élő eledelül
az éhes madaraknak."
„Mért nem gyilkolád m e g , 's vetéd földre viszonzá J o a b , hogy pénzt és hősövet adandnék é r dembéredül."
„Nem, nem uram vezér! — felelt engesztelőlega'
hírnök — miként ölhetném meg a' királyfit, ha ezer
ezüstpénzt adnál is jutalmul. Nemde meghagyá az
őszkirály neked, 's minden hadnagyinak, hogy ne bántassék Absolon f
De J o a b , kit az örökkévaló boszu-angyalul v á laszta, három nyilat vön ; 's átlövé függtében a' pártütő fiut. Elvrokon szolgái letépék félholtan 's átverék
testét, éltétől fosztván meg elégtételül, ki idő előtt törekvék elirtani atyja' életét. Uralkodó szék helyett e r dei verembe veték ő t , 's koronagyémántul kődarabokat hánytanak szétzúzott testére. És kiegyenlítek sírját
a' földdel, emlékkő nélkül hagyva az ítélet' helyét, hogy
ne tudja a' nép, hová lön eltemetve a' bün.
A' nemzet győzelmi ünnepet ült, a' fölkent király
pedig bánat-könyüket sira áldozatul; mert az apai
szerelmet elfajult gyermekek nem fogyasztják meg. De
az örökkévaló' szentsége kivítta üdvözítő jogát, mert
bűngyűlölő igazságában boszut álla a' vétkesen.

III.
Néhány nap múlva iszonyú csata folyt Efraim' e r dejénél a' lázadó zsidók 's Dávid' népe közt. IIusz ezer
csonka test fekiitt elcserélt tagokkal, 's élettelen népterület büszhödék a' mezőn, mintha lomha döghalál
tálalta volna föl hevenyészett étkeit. A' pártütők' t á bora nagy részben elvérzett ; és széledt menekvőit erdei vadak falták föl. Itt ott diadalmas csoport űzött még
egy két futamlót; 's köztök egy szép hős támaszt bámulatot. Gyors öszvérén ingadozva f u t , homlokán erő
és fönség' idegenithetlen sajátja, de szemében búgond
tükrözik. Gazdag palástja sepri az erdei gazt; 's h a j fürtei hollószárnyakul úsznak a' szélben. Mögötte üző
csoport' lábai alatt dobog a' föld. És ő kétségbeesőleg
iramlik a' sürü szövevénynek. De a' drága hajlebegvény — melly ékeiil leendhetett.akármellyik menyaszszonyfőnek — egy cserfa' borzas gallyában fönakadt ;
's urahagyott öszvére mögött kin- 's gyalázattal függe
ég 's föld között, mintha mindkét elem vonakodnék helyet adni a' hálaszegőnek.

E' földet az anyaszentegyház siralomvölgyének
nevezi, mert valóban az is ! A h , ki számlálhatná meg
csak hozzávetőleg is azon ezer meg ezer okokat, melylyek e' föld' lakójának szemeit bölcsőjétől kezdett 's egész
koporsójáig folytatott vándorlása alatt könyükkel tölthetik? De mikor hullhatnának ezek forróbban, mint
mikor szeretteink' — szüleink', jó gyermekeink', hű
nejeink 's férjeink', gyöngéden kedvelt barátaink' —
hűlt tetemeire peregnek ? Milly mondhatlan sulylyal nehezkedik szegény szivünkre az illyes, valószínűleg közel
elvállásnak csak gondolata is ? É s , o jó Isten, milly
pillanat az, mikor a'halálos ágytól a' tudósítás j ő :
kiszenvedett ! ? — E' fanyar életórában együtt halhatni
a' legnagyobb 's legkívánatosabb jótétemény volna.

Joab, a' törvényes király' vezére szemlét tarta
nagy győzelme után ; 's megtérő csoportaival egy hírnök j ö v e , ki őt keresé.
„Uram, monda illetett szivhangon, látám az e l csábított Izrael' fejét. Az ur' látogató kezei megnehe-

Már itt felsőbb 's igazán keresztény érzelemre, a'
szent hit' csodaerejére, 's bizonyos bölcs előkészületre
van szükség, hogy az ur által rajtunk ejtett illy f ö lötte élénk 's emésztő seb' fájdalmait, kivált elejénte,
jámbor megnyugvással's türelemmel viseljük. Azonban

Knthy

Lajos.

A' religio' vigasztalása kedvelteiiik'
halálakor.
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nem épen süriin tűnik föl e' jámbor megnyugvás, e'
magasztos és dicsőítő keresztény türelem a' szomorkodókban; a h , keseregnek, mint azok, kiknek reményök nincs! — Készüljünk tehát keresztényileg azon
változó esetekre, mellyeknek ember' élete e' földön
kitéve van; gerjesszük föl gyakorta előre is magunkban azon istenes érzelmet, mellyben, ha könybe lábadt
szemekkel is , kimondjuk a' keservenyhitő szavakat :
„legyen a' te akaratod." Ezen bölcs előkészület, ezen
istenes érzelem' hiánya az Ínyünkre nem leendő komor
napokban pótolhatatlan,mélyen nyomasztó veszteség volna. Üdvösen ezen ugy segíthetünk, ha azon okokat, mely-

lyeket a keresztény bölcs és keresztény szenvedő keserveinek hanem kiirtáséira, legalább csillapítására 's enyhítésére,

szem előtt tart, idején megfontoljuk.

Szelídül a' keresztény' fájdalma azon gondolatra : hogy nincs a földö?i maradandó
lakhelyünk;
vagy mi előzzük meg kedveseinket az örökkévalóság'
házában, vagy azok minket; az elválás' órája bizonyosan fog ütni ; mikor ? csak a' mennyei atya tudja ;
talán jóval korábban, mint sem gyanítanánk. Ah, talán már e' hónapban fájdalmasan megszakad némelly
megszentelt kapocs; azon hely, hol a' hiven szorgoskodó anya tartózkodott és hatott, üres leend, 's a'
minden földi nevek' legédesebbike jó gyermekeknek
keserűséget 's mély lélekfájdalmat okozand, 's ez azért,

mert el van határozva,
hogy nekünk is,
teinknek is egyszer meg kell halni.

szeret-

E' törvényre, mellynek kivétel nélkül alája vetve
van minden, a' mi született, emlékeztet bennünket testünk'
egész szerkezete, emlékeztetnek számtalan nyavalyáink,
az ezer meg ezer fájdalmas esetek, 's a' közelünkben
naponként odahulló haláláldozatok. Mi pedig másokon
olly hirtelen megtörténik, nem érhet-e, nem kell-e
annak végtére elérni minket is ?
Vigasztalást lel továbbá a' keresztény a' gondolatban : „ Szeretteimet
nem bírom
tulajdonimul,

kincsek azok, melly éket Isten határozatlan időre
kölcsönözött s reám bízott. Vissza kell azokat
adnom, ha isteni tulajdonosuk
visszakívánja."
Az isteni kegyelmeket szerző eszközökhez járulható, a'malasztok'forrását magában foglaló oltári szentséggel szabadon élhető, a' mindenek' teremtőjét és urát
atyjának nevezhető keresztény' szivében ne gerjesztené
föl e' gondolat ama' csöndes hódolást 's Isten' akaratábani föltétlen megnyugvást, mellyet az hajdan egy
zsidó írástudóéban a' legsajgóbb fájdalom' első kitörte

után fölgerjeszteni képes vala ? ! Ezen írástudónak —
nevezzük őt Nathan rabbinak — két szép 's jó fia volt;
's míg ő szombatnapon hitsorsosait a' törvényre oktatva
iskolában tartózkodók, meghalt mind a' kettő. A' gyermektelenné lett anya fölkarolá halottait, 's elvivén háza'
emeletébe kiterjesztő őket inenyekző-ágyára, 's fejér
szemfödéllel beboritá. Késő este megérkezik a' családatya Nathan rabbi. Első kérdése :
Hol vannak gyermekeim, hogy megáldjam őket?
Elmentek; talán iskolába.
Körültekinték, 's nem vevém észre őket.
Most a' nő poharat nyujta férjének; ez dicséré's
magasztalá az urat a' nyugalomnap' kimentén, ivék 's
újra kérdezé :
Hol vannak fiaim, hogy ők is igyanak az áldás'
borából.
Nem lesznek távol, felelt a' nő, 's ételt tön elejbe. Nathan rabbi most vidám 's derült kedvű lön, 's
midőn az estebéd után elmondá a' hálaimádságot igy
szólott az anya :
Rabbi, engedj kérdést tennem!
Csak kérdezz, feleié Nathan.
Nem rég, igy kezdé ez, valakitől ékszereket kaptam gondviselésül, 's most ugyanaz visszakívánja çzeket. Visszaadjam-e?
Illyesmit, feleié Nathan rabbi, nőmnek nem is
kelleno kérdezni. Vonakodhatol-e mindenkinek visszaadni a' magáét ?
0 nem, viszonzá az, de tudtod nélkül visszaadni
sem akarám.
Erre azon szobába vezeté ő t , hol a' lelketlen tetemek nyugodtak, oda lépe 's elvevé halottairól a' takarót. — Ah, fiaim, fiaim, veszékelt az atya, kedves fiaim ! — Nathan' neje elfordult és sirt. Végre
kézen fogván a' kesergőt, igy szólt: Nathan, nem
magad mondtad-e: nem kell vonakodni visszaadni
azt, mi gondviselésül reánk bízatott? íme, azur adta,
az ur elvette, legyen áldott az ur' neve! — Az ui'
neve legyen áldott! tevé hozzá Nathan rabbi is. —
Továbbá tudjuk, 's ez uj vigasztalás, „ h o g y ha-

lálnak az igaz és jámbor keresztényre nézve nincs
fulánkja ;
halál nem vehet rajta diadalmat
Krisztus a' föltámadás és élet ; ki benne hisz, annak
a' halál csak uj lét' boldogító kezdete. Hitünk szerint a'
keresztények' jámbor elköltözöttei békességben vannak!
Békességben, milly fölemelő gondolat ! Minket szenvedések , kisértetek 's a' nyomorok' számtalan serege
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ostromolnak : ők békességben vannak ! Reánk vad e r dei folyamok gyanánt rohannak: gyűlölet, irigység,
fájdalom, rágalom, üldözés: ők békességben vannak!
Mi rettegjük elleneink', a' gonosz és rossz akaratú emberek' cseleit : ők békességben vannak, 's az angyalok- 's választottakkali megfoghatatlan gyönyörtársalgást éldelik.
Igy csöpögtet lelkünkbe békét és szelid nyugalmat a' hit' boldogító malasztja, melly nélkül észbutitó,
szivrepesztö fájdalmak rohannák meg valónkat. Például
elhuny az atya, vagy elhuny az anya, ki szerető szivében egyedül családja' üdvét hordozta, kinek éltétől
látszott egyedül függni háza 's gyermekei' jóléte. A'
szenvedés' szertelenségétöl meg kellene repedni a' szegény fönmaradott szivének, ha álthatva nem volna a'
szent hittől: hoy y mennyei atyánk mindnyájunk fölött őrködik, 's keze az árvákat, bár kezdetben könynyel ázott tövispályán, az igazi életboldogságra v e zérli 'stb.
Az enyhülés mellett üdvünk is munkáltatik ; mert

szeretteink' halála keresztényhez egyáltalán méltó életkomolyság- s magunk felőli szigorú gondolkodásra vezet rendszerint bennünket ; elvond
földtől, el « mulandóktól, s föléleszti bennünk a
maradandó, einem mulandó, örökkévaló s mennyei
iránti vágyat.
Hányszor nem okozott egy szeretett ember' e l hunyta, 's kimultának szemlélése elfajult sziveknél is
tökéletes életváltozást; a' jó 's erényes emberek p e dig csak annál szorosabban csatlakoztak Istenhez. L e gyen elég ez utóisóra példát fölhozni.
Malania, szintolly előkelőmint erényes asszonyság , egyszerre elveszté férjét 's két fiát. Mindenki tartott , hogy a' súlyosan látogatott most határtalan búba
's legmélyebb szomorúságba fog sülyedni. De ő tökéletes eszméletben maradott, 's térdeire esvén igy imádkozott : 0 Isten, te legbölcsebb, te szerető atya, most
még vidámabban fogok neked szolgálni, miután szivemet
azoktól is, kiket olly annyira szerettem, eloldottad!
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'S ha e' remény bennünk elevenen áll, ha e' hit
bennünk bizonyossággá lesz, ha ezután az égre tekintünk: akkor e' világ, 's rajta a' nyugtalan, az örökkévalóságról elfelejtkezett sürgés undorodásunkra lesz;
boldogabbaknak érezendjük magunkat a' csöndes sírhalmok között, hol szeretteink' drága tetemeit takarítva tudjuk, mint azon helyeken, hol zajos gyönyör
's mértékletlen érzéki éldelet ütötték föl feneketlen
templomaikat ; — ugy fogunk élni, mintha már az örökkévalóság' házának küszöbén állanánk.
'S ha a' halál' angyala beront lakjainkba, 's k e d velteinket mellőlünk elragadja : könyüink ugyan a' földre
hullanak, de szemeinket az égre szegezzük, az atya'
házára, mellyben sok lakásvagyon. — Gyermekek p e dig örülnek, ha az atyai lakot látják. —

Sz. I.

Dávid' első zsoltára erkölcsi köriratban . Ulassilon után*
Tárgya : A' világ' tilos gyönyöreiből 's a' test' rendetlen
indulatainak szövevényéből kifej tőző , magába szálló 's
Istenhez térő lélek' fölemelkedése.

Boldog ember, ki az istentelenek' tanácséin
nem járt, és d bűnösök' utján nem állott, és a
dögleletesség' székében nem ült.
Oh Istenem ! milly nagy volt eddig lelki vakságom ! Nálam eddig minden dolog' becsét 's érdemét a'
rendetlen indulatok határzák. Magamat mindenekben
megcsaltam ; minthogy fogalmaim' 's Ítéleteim' alapját
lelki vakságom tevé. 'S jóllehet bűneimben nyugalmat
soha nem leltem, mégis mindig azokban kerestem a'
tőlem mindegyre messzebb távozó boldogságot. A z o kat tartám boldogoknak, kik a' tilos gyönyöröket szakadatlanul élvezik ; a' valódi boldogságot pedig, melylyet úgyis nélkülöztek irigylettem nekik. De mióta,
Istenem ! mennyei világod szétoszlatá a' szivem-övedzte
bünhomályt: azóta nem foghatom meg mikép tudott
szivem azokban ennyi időig gyönyörködni.

Hanem az ur törvényében az ő akaratja, és
az ő törvényében elmélkedik éjjel és nappal.

Végr e a' viszoulátás
az a' boldog gondolat, az
a' csalhatatlan hit-igéret, az a' szent forrás, mellyből
Igenis, o Istenem! még földileg is egyedül azoa' remény' kiapadhatatlan vigasztalása özönlik ! A' test- kat tartom boldogoknak, kik neked híven szolgálnak.
ből kiszabadult lélek ellebben; a' halál mintegy rejté— Egykor vétkes nyugalmamat kerestem az istentelelyes fölleg beburkolja a' szeretett lelket, 's édes köz- nek' beszédeiben, 's lelkemismérete' zaját azon állítálekedését velünk rövid időre félbe szakasztja; de e' sokkal akarám csillapítani: hogy az örök élettől félni
fölleg' homályfenekén ragyogó csillagirással tündöklik legfölebb gyermekes ; és meg akartam az istentelenek'
a' fölemelő vigasztaló szó : viszoulátás !
I fanjaival 's azon elveikkel barátkozni, mellyeket ők
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magok sem hittek. Óhajtottam kitalálni a' módot, melly
szerint elhitetném magammal: hogy nincs igazságos
Isten, ki a' bűnöst megbüntesse ; 's hogy a' testet és
bűnt nem éli tul a' lélek, hogy vétkeiért az örökkévalóságban meglakoljon. Ezeket ohajtottam, 's illyetén
gonosz kivánataim és elveim bemocskolák lelkemet I
egyedül véghetetlen irgalmadnak köszönhetem, hogy
azok a' hit' utolsó szikráját el nem hamvaszták lelkemben. Tetszettek nekem egykor azon elvek, 's még
boszonkodtam is, mikor ellenök lelkemismérete tusakodott. De, o milly boldog vagyok most én Istenem ! hogy
azon kába 's istentelen útról letértem, mellyen egykor
vétkeim' helyeslésére eszközöket kerestem. Most n a ponként inkább és inkább átlátom : hogy, ha e' világon
akarok is boldogul, vagy legalább nem boldogtalanul
élni, ezt csupán szent törvényed' szeretete 's megtartása
által eszközölhetem. Minden, mi tőled eltávolít, benT

niinket minmagunkkal is ellenkezesbe hoz. Es minél
inkább keressük nyugalmunkat megbántásodban : annál,
inkább szaporítjuk belső nyugtalanságunkat,'s igy szerencsétlenségünket. Mert ugyan minő örömet és gyönyört érezhetne lelkünk a' belbéke' hiányában ? E' béke
pedig nem az ártatlanság' és ur' félelmének gyümölcse
szokott-e csupán lenni ? !

Es leszen mint a' fa , melly a vizek' folyása
mellett plántáltatott,
melly megadja gyümölcsét
az ö idejében : és az ó levele el nem hull.
Az istentelen elsorvad, elvesz tilos gyönyörei közt;
a' jámbor istentélő léleknek pedig, egykor elkövetett
vétke miatti bús emlckezet-sajtolta könyüi hasonlítanak a' csermelyhez, mellynek nedvétől a' parton tenyészett fa egyre nyersebben, szebben virit. A' béke
's öröm annak első gyümölcsei. A' világ' tikkasztó és
dögleletes szele, mellyben él, szép lombjainak csak
egy levelét se pörkentheti le; sőt inkább a' bűnösök'
botrányai, tilos gyönyörei 's balga örömei, mellyek
egykor őtet is megkábiták, megerősítik hű fogadásában , mellyel magát, o Istenem ! neked szentelé. 'S
minthogy lelki vakságát szivére vette, mindinkább elérzékenyül jó tetted' megfontolására, mellyel őtet megvilágitád.

Es mind a' miket cselekszik,
sittetnek.

megszerencsé-

Minden, mi egykor öt megvesztegette, óvásul's
vigasztalásul szolgál most neki. Rendetlen élete mellett
semmiben sem boldogult. Soha föltételeit ohajtott siker
nem koronázta; 's ugy tetszett neki, mintha a' külvilág vétkes indulatai ellen föllázadt volna. De mióta, o
Istenem ! szent malasztoddal megáldottad , azóta sokSzerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. -

kai helyesebbek kivánatai, 's ezért föltételei nem hitisittatnak. Egyedüli boldogságát parancsolatid' megtartásában leli. 'S mivel életét állandó engedelmesség bélyegzi : minden eseményen csöndesen megnyugszik.

Nem igy az istentelenek, nem igy : hanem mint
a' por, mellyet elhány a' szél a föld' színéről.
0 ! de mennyire elüt ettől Istenem ! a' bűnösök'
sorsa. Szenvedélyeik, mellyek' kielégítésében lelik legnagyobb gyönyörüségöket, nyugtalanság's bajok'forrásaivá változnak ; szívok semmin sem nyugszik meg ;
vágyódások' tengere forgószélként hányja őket ; szenvedély-izgatta lelkök hasonlít a' porhoz, mellyet p a rányi szél is ido tova kapkod; nyugalmukat nem te
benned keresik; pedig o Istenem! hol lehet azt kívüled föltalálni ? hiszen tenmagadnak alkotál te bennünket , azért mindaddig nyughatatlan szivünk, míg te
benned meg nem nyugszik. (Sz. Ágoston. Lib. l.conf.
cap. 1. num. 1.)

Azokáérl meg nem állhatnak az istentelenek
az Ítéletben: sem a bűnösök az igazak' gyülekezetében.
Tehát szükségtelen lesz a' gonoszokat o nagy Is!
haragodnak,
az igazakat is rettegtető napján megten
ítélned ; mert bel- nyughatatlanságuk és lelkiisméretök'
mardozása már e' világon úgyis megítélte őket. Te
csak azon maró féregnek adod által őket, melly szivükön már ez életben rágódott; tudniillik: azon vétekszülte lélekgyötrelemnek adod által őket, mellyet semmi
világi gyönyör sem volt képes megsemmisíteni.

Mert ismeri az ur az igazak' útját: és az
istentelenek' útja elvész.
'S íme o Istenem ! mi lett vége azon nagyravágyásnak, gyönyörnek és javaknak, mellyek a' bűnös'
életét foglalatoskodtaták? Nyom nélkül multak el. Ohajtá
a' bűnös, hogy vele az egész világ bíbelődjék : azonban
e' hiúságáért örökös feledékenység lett zsoldja. Te pedig o Istenem ! nem feledted el azokat ; 's azért igazságod mindörökre sujtandja azon balga teremtményt, ki
a' helyett, hogy e' földi pályán téged szeressen, neked
szolgáljon, 's a' téged kedvelőknek készített jutalmakat
megszerezze, életét dücstelenitésedre 's önkárhozatára
fordította.
Beh egészen más a' jámbor' sorsa ! Mindentudóságod o Istenem ! pontosan följegyzi legkisebb jótettét
is, hogy őt méltókép megjutalmazhasd. Szemeid ő r ködnek fölötte szüntelen, és oltalmad' erejét érezteted
vele, midőn őt majd a' szövevényes kelepczék- 's kísértetekből kimented; majd az üdvösség' ellenségein
diadalmaskodtatod; majd, ha gyarlóságból elesett, ismét fölemeled, végre az örökkévalóságban dicsőséged'
koronájával tetézed. 0 ! milly boldog, ezerszer boldoghát az, kinek már e' földön te vagy édes mindene! a'
boldogság' kiapadhatlan forrását bírja ez.
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komoly eszmélet 's az életbeni körültekintés után örökült lelkemben.
Ha a' történet' nyomain a' lefolyt századokra viszszatekintünk, 's az országok', nemzetek' élete fölött
elfogulatlan lélekkel elmélkedünk, lehetlen át nem látnunk: hogy a' valódi jólét' egyedüli alapja az erkölcsiség ; 's ez csak ott virágozhatik, hol ápoló anyja
a' keresztény religio kellő böcsben tartatik. Hol vallásosság, 's általa ápolt erkölcsiség virágzik : ott s é r tetlen állnak a' természeti 's polgári jogok; hiven teljesíttetnek mindenki által a' kötelességek ; zavaratlan
áll a' j ó rend ; elégülés boldogítja a' sziveket; a' polgárok, mint testvérek, szeretettel ölelik egymást; kölcsönösen fölosztva viselik az élet' terheit; a' közjó'érdekének készek föláldozni személyes igényeiket; ott
a' szavakon kímélet,cselekvényeken gyöngédség és szellemi tisztaság ömlik el; tiszteltetik mindegyik emberben az eredeti méltóság, az isteni hasonlat; nem kapnak erőre a' bün' sötét rémei; elnémittatnak a' csáb'
siren-hangjai; az örök élet nem tekintetik puszta r e gének, hanem biztos révpartnak, hol a' valami állandó, örök, isteni után röpködő remények kiköthetnek;
's azért a' csak illy remények' • karjain fejlődhető ö n megtagadás , nemes tettek, erények vígan tenyésznek;
ott a' béke' olaj ágát hordó angyal kedves lakhelyet lel,
a' boldogság szilárd alapon nyugszik.
Ellenben, hol a' religio nyílt, fogékony keblekre
nem akadván az erkölcsiség csak szomorú lábon áll:
szomorú lábon áll ott minden. Ott a' rakonczátlan szen-

Az emberiség' jólétének, boldogságának eszközlésére minden embernek lehet, és kell is munkálni; 's
kiki annál hathatósabban munkál, minél inkább előmozdítja az erkölcsiséget ; 's minél inkább eszközli ,
hogy nagyobb böcsben tartassék a' religio. Es épen itt
nyilik mező, hol a' nőnem legsikeresebben munkálhat.
Itt ő közel csodákat tehet. Gyakorolhatják e' hathatós
befolyásukat a' nőnem' tagjai mint a ) csupán hölgyek,
b) mint nők, c ) mint anyák.
a ) IIa a'hölgyek'természetét a'férfiakéval összehasonlítjuk, látni fogjuk : hogy férfiúban nagyobb az
erő, hölgyben finomabb, nemesebb a' gyöngédség; a'
férfiú szeret végtelenig csapongni, a' hölgy hódol a'
korlátoknak; a' férfiú óhajt és vágyódik határtalanul,
a'hölgy jobban önmegtagadó; a' férfiú büszke és nyers,
a' hölgy alázatos, szerény és szelíd. Ugyanazért a'
benső vallásosság , szent szemérem, üledék, szeplőtelen erény azon elemek, mellyekben a' hölgy legotthonosabb ; azért a' női lélek hajlandóbb az Isten iránti
szilárd hitre, biztosabban helyzi reményét a' Megváltó'
keresztjébe; forróbb szeretettel ölel mindent, mi szent,
's a' religio' körébe tartozik; sokkal kényesebb, könnyebben észrevesz minden illetlenséget, 's a' rossz elleni
borzalmat nagyobb mértékben birja. Innét lehet m e g fejteni: mért olly undok, olly visszataszító jelenet az
életben látni n ő t , ki a' természete által kiszabott ösvényről leszédülve, mintegy önmagát megtagadva, elfojtja szelídségre alkotott lelkében a' hitet ; mulandóságon tul vágyó reményeinek a' föld' határinál szárnyu-
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kat szegi ; szivében az isteniek iránti szeretetet aljas
szenvedélyességgel fölváltja ; szemeiből szende szemérem helyett, kaczérság' villámait löveli ; ajkiról az üledék, szoplőtelenség' szűz illatával fűszerezett beszéd
helyett nyers, 's az ő szájában mindannyi szitokká n ö vekedett szavakat hangoztat. Innét lehet magyarázni,
mért hódol az erősebb, a' büszke férfiú olly hölgynek,
ki a' szó' nemes értelmében az, minek természeténél
íogva lennie kell; mért óvakodóbb, mért fékezi az
illyennek körében kicsapongásra hajlandó kedélyét. Itt
alapja is a' nőnem' befolyásának az emberiség' szeliditésére, erkölcsisitésére 's igy boldogitására.
A' hölgynek, mielőtt a' religio ellen bárki által
szórt gunyszavakat rosszalás nélkül, vagy épen véle^-Tnény-osztozólag hallgathatná, természetéből kellene
kivetkőzni. A' religiot nem csupán szive' rejtekében
záró, hanem szavaira 's tetteire is átömlesztő hölgy'
körében csak szemtelen férfiú merészlend vallás elleni
beszédekre fakadni. Hölgyeink adják a' társalgási hangot; ők a ' n a p o k , mellyek körül minden kereng; ők
szabják ki a' társalgások' menetét; ők az iránytűk,
mellyek után mindenek örömest indulnak. Bár figyelnének szép természetök' nemes sugalmira, távolitanának el körükből mindent, mi az emberiség'legdrágább
kincsét, a' religiot sérti. Oh bár ők, a' divatkirálynék,
a' religio iránti buzgalmat, a' gyöngéd szemérmet,
a' tiszta erkölcsiséget hoznák vissza ismét előbbi divatába, 's örökítenék meg azt! tapasztalnék, milly ü d vös hatással lenne az az egész emberiségre: a' religiogunyolók pirulva lépnének vissza a' körökből,
hol veszélyes elveik, gunyszavaik fölött a' tiszta hölgykezek kárhozatpálezát törnének; 's mivel e' körökből
távolittatásukat ugy vennék, mint száműzetést az élet'
édenéből, elnémulnának inkább ; óvakodnának sérteni
a' hölgylélek' nemes gyöngédségét. Fölébredne igy
lassudan önlelkiisméretök, bepsülni kezdenék az emberiség' nélkülözhetlen javát, a' religiot, mellynek csirája
úgyis természetökben fekszik irthatatlanul. A' szó' nemes értelmében ugy nevezhető széplelküpk bizonynyal
helyeslenék a' hölgyek' e' szép viseletét.
Megismérem, hogy e' divatos vallásosságnak böcse nem kielégítő a' tökéletesség után törekvő észre
nézve ; «— de fonják csak össze hölgyeink e' divatot
az élettel, 's önmagokat soha npm feledve, tartsanak ébren másokat i s , e' divat utóbb lelki szükséggé
válik, valóságos jellemmé nemesül, 's igy a'haszon is
kétségtelenül bekövetkezik.

b ) Az eddig önállólag tekintett hölgy' befolyása
még sikeresebb lesz, ha őt szerelme nővé teszi, férfiúval a' házassági szent frigy által örökre egyesíti,
közvetlenül ugyan inkább csak férjére', de közvetve
szinte másokra nézve is.
A' jó, vallásos, Isten' szive szerinti nő a' religio'
malasztja által gyámolitva bir erővel tűrni az élet' bajait, elfojtani vágyait, 's azokkal együtt önmagát helyzetének föláldozni; meggyőzi ő igy a' világot, 'spéldánya lesz másoknak, öröme, dicsősége férjének. T á vol az illy nőtől a' tettetés' máza, nem födi őtálarcz;
jónak mutatja magát, mert lelke gyökerében jó, szereti,
becsüli a' jót, 's létesiti azt1, de szelíden 's óvatos figyelemmel. Ha lelkére keserv hat ; ha föltéteiben csalódik: nem háborog mint a' förgeteges férfiú, csöndesen időtől vár balzamot sérveire, sikert terveire.
Kis körében ügyel mindenre, a' kicsinységet nem veti
meg, tudván, hogy a' parányi mag gyakran nagyszerű
eseményeket rejt magában. Es illy nőt mellyik férj ne
tekintené mint valóságos áldást? Illy nő lehet csak
képes a' könnyelmű férjet álmodozásaiból gondolkodó
életre költeni, a' j ó , szép 's nemes iránt elhidegült
keblét szent lángra gyújtani; mert erkölcsileg nem lehet , hogy a' férj egykedvüleg nézze a' házát és családját félreismérhetlenül boldogító religio' áldásait ; becsülnie kell azt, minek olly gyönyörű szellemgyümölcseit látja erényes nejében. 'S e' figyelem, melly a'
boldogságát alapító 's biztosító religio iránt lelkében
r

keletkezik, lassudan egygyéforr lelkével, életével. Es
mivel illy nő tud, 's alkalmas időben mer is szólani : a'
nyereség ritkán marad el. Lehetnek kivételek, mellyek
az általános elvet nem gyöngítik.
o) Mindazon siker, mellyel az emberiség' szellemi
nemesbítésére a' nők akár önállólag, akár házasságban
bírnak, csak kisszerű ahhoz mérve, mellyel bírnak
mint anyák.
Hogy ember' boldogsága legnagyobb részben
első neveltetésétől függ: elméletileg, és tapasztalatii g eléggé kivitt igazság. Ki nem isméri az első behatások' erejét? ki nem tudja, hogy ezek gyakran
egész életre elhatározó befolyással birnak? hogy legalább is az utóbb alkotandó szellemépületnek biztos
alapjául szolgálnak ? ki nem tudja, milly feszült iparral, buzgó törekvéssel lehet, ha mégis lehet, a ' g y e r mekszívbe gyökerezett fonákságokat kiirtani ? Nehezen
szabadul az ember kedvelt szokásitól, még nehezebben,
ha azok kötelékeibe gyermekéveibe fonódott. Igy van

m

ez a' vallásosság' ügyében is. A' gyermekévek' első
behatásitól függ leginkább a' későbbi életkorok' vallásossága. Ha ekkor jó alap vettetik, ha a' gyermekember' gyöngéd's hajlékony szivét a' religio iránt buzgalom fogja el: csak szomorú kivételként lehet utóbb
annak gunyolója, becsmérlője. Az emberi természet'
gyarlóságának, 's innét az Istentől f ü g g é s ' , alázatosság', öngyőzelem', szemérem', gyöngédség 's erkölcsiség' — a' vallásosság' e' nélkülözhetlen föltételei' —
fogalmait a' nevelésnek kell kifejteni. Innét a' vallásos
nevelés' szüksége, mi már e' lapok' 2ik számában szivés észgyőzőleg előadatott.
És azon kérdésre, kitől függ leginkább az első
nevelés' üdvös sikere? bizton 's tán nem nagyítva felelem : az „anyáktól." Az atyák is befolynak, és tartoznak is befolyni gyermekeik' nevelésébe, befolynak
utóbb a' nyilványos tanitók 's az egyház' szolgái, de
ezek csak folytatói az épületnek, mellynek alapját az
anyai kezek tevék le. Ezek' hatása inkább az észre, az
anyáé a' szivre szolgál. Különben is a' férj és atya'
komolyabb természete a' nyájassággal vezethető kisdedben inkább félelmet, mint szeretetteljes bizalmat
éleszt ; őt hivatalos dolgai gyakran kiszólítják — hoszszabb időre is — családja' köréből; a' nevelés' jó gyümölcseit pedig folytonos ügyelet érleli meg.
A ' j ó anya, kit gyermekeinek szerelme 's boldogítása inkább elfoglal mint a'világ' zsibaja, hív lakója
házának, gondos őrje családjának. 0 gyermekei' körében leli édenét, 's onnét hosszabb időre csak kényszerítve távozik. Előtte fejlenek tehát a' gyermek' szellemerői, tulajdonai, jó, rossz hajlamai; tőle veszi az
első behatásokat, ő az ideál, melly a' fejledező előtt
varázsképen leng, a' tükör, mellyben az magát nézi.
Őt isméri a' gyermek elsőben, őt fonják először körül
gyönge karjai ; az ő kedvét keresi a' kisded teremtmény; az ő tetteit majmolja, imádkozik az imádkozóval, mosolyg a' mosolygóval, könnyez a' könnyezővel. Az anya' szeretettől égő keblén tanul a' gyermek
szeretni, általa isméri meg a' kedves jó mennyei atyát,
tőle tanul Ítélgetni, helyesleni, vagy rosszalni, valót,
vagy valótlant beszélni, igaz, vagy színlett alakban
mutatkozni. Igy örököl anyjától a' gyermek sok jót,
vagy rosszat. 'S hogy az, mit ártatlan éveinkben anyáinktól tanultunk tartósan szokott sziveinkben maradni,
tapasztalat bizonyítja. Tiszteli a' jól nevelt gyermek
szüléinek emlékét, többször hangzanak vissza lelkében
egykori szavaik, intéseik, kérelmeik; 's ha történik is

118

— mint fájdalom történik — hogy a' gyermekeket jó
nevelés mellett is elragadja ollykor a' világ' folyama, 's
leszéditik az anyai kezektől kimutatott ösvényről a' csábok : mégis az anyatéjjel beszítt szülék iránti szeretet 's figyelmes tisztelet csak az önmagából kivetkezett'
kebléből halhat ki egészen. A' komoly eszmélet' óráiban jogaiba lép az anyaszeretet, 's visszaragadja az
ingadozó szülöttet ártatlansága' rózsaéveibe ; megújítja
lelkében az akkori boldogító emlékeket, 's iidvösebb
irányt szab a' tévelygő elébe. 'S ha még az anyaszeretet illykor szavakra fakad, könyükre olvad, gondosan , zaj nélkül eltávolítja az erényakadályokat, 's a'
szédítő alkalmak' helyébe üdvöseket áilit, maga pedig
folytonosan a' jó és szent' képviselője, példánya marad:
oh csak igen ritkán átolkodnak meg gonoszságaikban
a' gyermekek, többször visszatérnek a' religio' karjai
közé, melly őket hajdan olly édesdeden öleié, boldogitá.
De szomorú, fölötte szomorú, ha magok az anyák
vallástalanok; korán megszokják az illyenek' gyermekei az isteniek iránti hidegséget; 's az indulatok és
szenvedélyek' rabjaivá lesznek. Nincs ezeknek szellemvarázsló ideáljok, nincs mintájuk, melly szerint életüket intézzék, nincs tükrük, mellyben hibáikat, fonákságaikat láthassák; nincs védangyaluk, ki őket a' v e szélyörvény' széléről szeretettel visszavezesse ; nincs
a j k , melly szava' hatalmával veszélyes álmukból fölrázza; köny, melly forróságával keblök' jegét fölolvassza. Gát nélkül rohannak ők az élet' tengerére, 's
mennek ugy és arra, mint 's merre a' világ' szelétől
hányatott hullámok ragadják. A' tapasztalás példákkal
bizonyítja ezt. Oh ! ki tagadná az anyai nevelés' boldogító sikerét ? ki tagadná az anyák 's általában a' nőnem
hathatós befolyását az egyetemes emberiség' boldogitására.
Zárszóul tisztelettel kérem önöket szép lelkű n ő k ,
vegyék figyelembe fontos állásukat, 's azon hathatós
befolyást, mellyre helyzetöknél fogva biztosan számolhatnak. Nem kétlem, szeretik az édes magyar hont, 's
azt boldognak látni velem együtt forrón óhajtják. Vessenek e' boldogságnak szilárd alapot a' tiszta vallásos
buzgóság' előmozdítása által. Higyék, nincs olly egyházi szónok, ki önökkel e' pontban mérkőzhetnék.
Tegyék a' tiszta vallásos buzgalmat mindenek előtt önkeblök' sajátjává; legyen az oltár, hol e'buzgalom'
lángját mindörökké ápolják ; legyenek. hű tisztelői a'
religionak, gyűlölői mindennek, mi azt sérti. És bizonynyal mindenki örvendezni fog , 's méltányo8*
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landja önök' buzgalmát. Jutalmukat öntudatuk boldogító nyugalmában is veendik. 'S a' hon meg késő
unokáikban is áldani fogja emiéköket."

Szabó

Imre

a' veszprimi papnevelő házban
tanulmány- igazgató.

Az igazi bölcs.
(Klmélkedés vízkereszt' napján.)

Midőn valakit bölcsnek hallunk neveztetni, sokat
képzelünk felőle, 's iránta tiszteletet érzünk keblünkben ; de gyakran csalatkozunk ; mert nem mind bölcs
a z , ki annak mondatik.
Mindnyájan kivánnánk bölcsek lenni; mert bölcseségre alkotott szellemünk kénytelen megismérni a n nak böcsét 's kiolthatlan vágyat érez utána. Azonban
többnyire csak neve után kapkodunk; minthogy a'
valódi bölcseség'megszerzése öntagadásba's áldozatba
kerül; pedig önmagunkat megtagadni, büszke elménket, szenvedélyinket és kényelmeinket föláldozni nem
akarjuk. A' bölcseségnek csak szerepit játszuk e' világ' színpadján, 's épületét szélhordta homokra r a k juk, mellyet az élet 's idő' viharai könnyen halomra
döntenek.
Nem hiu 's tündér, hanem való és tartós bölcseség utáni vágyat érzek én keblemben. Nem olly bölcseséget óhajtók, mellynek hasznai mulandók ; mellynek kellemit a' test' kéjei fölérhetik 's örömeit üröm
keserítheti. Nem olly bölcseséget óhajtók, melly meddő
fogalmakkal b í r , széles, de elmét ki nem elégítő, akaratot nem erősítő, szivet meg nem nyugtató isméretekkel bővelkedik ; az illy világi bölcseség fénylő báb
's veszendő birtok. Olly bölcseség után sovárog kebelem, melly elmémben világot gyújt, hogy önmagamnak 's mindennek, mit a' természetben látok és tapasztalok, kútfejét, összefüggését, föntebbi jelentőségét
's végczélját megismérhessem. Olly bölcseség után vágyódom , melly akaratomba erőt 's állhatatosságot önt:
hogy az erény' darabos és tövises pályáján el ne csüggedjek ; melly végre szivemet kielégíti 's megnyugtatja.
Ámde hol találhatom föl ezen bölcseséget, ha
nem az igazság' az erény' 's a' boldogság' forrásánál,
az Istennél ? Igen is ; akkor vagyok egyedül bölcs,
midőn megismérem : hogy Isten a' kútfő, honnan minden jó ered; ő az életerő, melly mindent föntart, 's
kitűzött czéljához vezet ; ő a' végpont, hová a' hála és

szeretet által mindent irányoznunk, 's hol teljesen megnyugodnunk kell. Igaz bölcseség tehát a' véghetetlen
bölcseségü Isten' nyilatkozásinak hitelt adni; ígéreteiben bízni, és szent akaratának zsinórmértéke szerint
gondolatainkat, kívánságainkat, szavainkat és cselekedeteinket intézni 's egyengetni.
Úgyde kitől tudhatom meg Isten' nyilatkozásait,
ígéreteit és szent törvényeit ? Ki fogja támogatni gyarlóságomat , hogy a' megismért igazságok 's törvények
szerint élhessek? Ki vezet el engem' végczélomhoz,
hogy ott örökre kielégülve megnyughassam ? Nem más,

mint Jézus, ki Istentől adaték nekünk, hogy általa
bölcseséget, igazi/lást és megszentelést nyerjünk.
1. Kor. 1 , 30.
Alig születik Bethlehemben Jézus, különös csillag tűnik föl az égen, melly olly fényt lövel a' három
napkeleti bölcs' kebelébe: hogy a' régi hagyományok
szerint benne azonnal reáismérnek Jákob' csillagára.
Ok bölcsek, de nem akarnak önokosságuk után járni ;
örömmel hódolnak a' mennyei bölcseségnek, melly elméjökben világit, 's hívását nyomban követik. Sokan
látják a' csillagot, a' csillagászok azt vizsgálják i s , de
nüt jelent? csak a' három bölcs tudja. A' csillag v e zeti őket, nem tudják hová, mégis utána sietnek,
míglen Jerusalem' városánál eltűnik szemök elől. Itt
Heródes királynál tudakozódnak az ujonan született
zsidók' királya után, azt vélék, palotában kelle a' világra jőnie ! A' féltékeny zsarnok mitsem tud felőle,
megzavarodik, de a' bölcsek nem ingadoznak. Az írástudók 's a' nép' bölcsei a' sz. Írásból kijelelik születése' helyét, de őt fölkeresni nem indulnak ; a' tunyaság
's Heródes' vérszomjátóli félelem őket 's Jerusalem'lakosit honn tartóztatják. Heródes cselt akar szőni Isten'
örök végzési ellen, de okosan elrejtett gonoszsága
megszégyenül. A' három bölcset sem fáradság, sem
családi viszony, sem guny, sem félelem nem gátolhatá utjok' folytatásától. A' csillag megjelenik újra, 's
kalauzolja őket a' házig, hol az isteni kisded vala.
Mit látok? o bölcsek! ti rongyos pólyákba takart
gyermecske előtt borultok-e l e ? ennyire sülyedt-e
bölcseségtek ? illy együgyü gyermekekké váltatok-e ?
mit érezhet szivetek, hogy az isteni kisded előtt olly
kimondhatatlan öröm sugárzik szemeitekből, 's ömlik
el arczaitokon?
Ne csodáld ember' fia, mit körülünk tapasztalsz,
igy váloszolnak a' bölcsek , megtaláltuk a' legdrágább
kincset, a' bölcseség' forrására akadtunk. Az ész' k e -
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vélysége lávolita el minket Istentől, 's im' itt az ész'
kútfeje, az Atyának bölcsesége megalázza magát 's
emberi testben rejti cl mennyei bülcseségét: hogy a'
világ' bölcseinek bölcseségét megszégyenítse ( 1 Kor.
1, 19.) 's az önokosságukban bizakodókat megalázza;
(Rom. 12, 16.) 's nekünk olly jól esik világi bölcseségünkből, melly Isten előtt bolondság, egészen kivetkőzve az isteni kisded előtt megalázni magunkat,' s
vele együtt mintegy gyermekekké lenni. Mit is tehetnénk
egyebet ? hiszen a' bölcseség' tanításait elrejti az ur a'
büszke bölcsek elől, 's kinyilatkoztatja a' gyermekdedi 's alázatos szívűeknek. (Mát. 11, 25.) 0 nem
sülyed alázatos hódolatunk által bölcseségünk, inkább
fölemelkedik, 's a' mennyei bölcseség' forrásából meritgeti okosságát! — Istentől elpártolásunk' második
oka vala a' testiség 's ennek rendetlen vágyai; 's ime
a' megtestesült istenség nem keres kényelmet testének;
sanyarog; a' test' vágyain uralkodik; mert a' test'
bölcsesége Isten' ellensége, örök halált okoz. (Rom8, 6. 7.) 'S mi ne örvendjünk, hogy fáradságos utazásunk, családunk' elhagyása 's öntagadásunk által
némileg hasonlíthatunk a' megtestesült mennyei bölcseséghez ? — Harmadik, mi szivünket Istentől elcsábítani képes a' világ' j a v a , kincse és pompája. Jézus
ki, mind mindenek' u r a , mindennel bővelkedheték ?
szegény állapotban születik, alávaló pólyákba takartatik, 's nincs annyi tulajdona, hová fejét lehajthatná;
mert bölcseség: a' mulandó kincsek' megvetése által
az örökké tartandó javak' birtoka után törekedni. 'S mi
ne örvendezzünk-e, midőn vagyonunkat megoszthatjuk az ügyefogyott kisdeddel, 's ha ajándékainkkal, mik
tőle vannak, neki kedveskedhetünk ( 0 ember' fia boldog a z , ki a' bölcseséget megtalálja; jelesebb szerzemény ez minden értéknél, tisztább öröm minden gyönyörnél , állandóbb 's boldogitóbb birtok minden j a vaknál. (Példab. 3.) Ezen bölcseséget szerezd meg,
's boldogulsz. Igy szólnak a' bölcsek. És én mit tegyek ?
Távol legyen tőlem a' cselszövő vérengző Heródes'
okossága; távol a' betűket vizsgáló, de a' szellemet
nem ismérő büszke, tunya és félénk Írástudók' és j e rusálemi lakosok' bölcsesége; ezeket nem követem; a'
ti nyomotokon kívánok járni o napkeleti bölcsek! Megalázom magamat Jézus előtt 's esdekleni fogok nála
bölcseségért; mert hiszen apostola mondja : „Havalaki
közületek bölcseség nélkül szűkölködik, kérje azt Istentől , ki mindennek bőséggel osztogatja azt." (Ják.
1, 5.) Kitárom előtte keblemet 's mint a' kisded édes
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anyja' szavaira,' ugy figyelmezendek az ő igéire. T á vol legyen tőlem minden erkölcstelenség, „gonosz l é lekbe nem megyen a' bölcseség, sem a' bűnök alá
vetett testben nem lakik ; " (Bölcs. I, 4 ) csak tiszta,
szenytől ment szívben honol ezen nagy kincs illőleg.
Mindent, mi Istenre, az ő szentségére, kormányára 's
akaratjára emlékeztet, becsülök, 's tanúságomra fordítok.
Mindent, mi az én vagy embertársom' föntartására 's
javára szolgál, azt használom, de szivemet hozzá nem
kötöm ; (I Kor. 7, 3 1 ) sőt örömest megosztoniazt szűkölködő embertársommal. Mindent, mi ámit 's Istenem' vagy felebarátom' szeretetétől elvonni 's csábítani akar, megvetek; ellenben azt, mi nyom, keserit , ha távoztatnom nem lehet, békével tűröm, míg
az ur változást nemteend. Testem, 's minden, mi kívülem van lelketlen, engedelmeskedjék lelkemnek, lelkem pedig hódoljon mind eszével, mind akaratjával
Istennek. Ez az én eltökélett akaratom, illy bölcseség
után vágyódik lelkem. Boldog eltökélés ! szent vágyódás! ki ad nekem erőt 's állhatatosságot, hogy ezen
czélomat elérhessem ? — Te hozzád folyamodom bölcseség' kútfeje Jézus! a' te világosságod's kegyelmed
birá szivemet ezen eltökélésre, az erősítse lelkemet is
a' véghezvitelre!

Szaniszló

József,

a' szombath. nerendék papság'
lelki igazgatója.

A' két csemete.
(Parabola.)

Felix nevü férfiú valamelly nemes, de idegen
tartományi növényből két, egyenlő nagyságú 's vastagságú ágat metsze l e , és ezeket ugyanazonegy nap
egymás mellé, egyenlő földbe ülteté el, 's egyenlő
gond- és szorgalommal ápolá. A' csemeték gond 's
dajkálás' következtében megeredvén szépen növekedének, 's uroknak nem kevesbbé idom, mint gyönyörű
virág és kecses gyümölcsök által sok kéjt 's örömet
szerzének : mert ő a' kellemes virágok 's növények' hő
barátja 's igen nagy kedvelője volt. Egy nap meglátogatá őt barátja Emil, ki szinte kedvét találá a' szép
virágokban 's kellemes illatú növényekben; 's látván
az egyidomu csemetéket örüle, egyszerismind óhajtását nyilványitá: bár egyikét e' gyönyörű fácskáknak
bírhatná. Felix örömest hajlék barátja' kívánságát teljesíteni, 's átnyujtá neki kedves növényeinek egyikét
cserepestűi, azon föltétellel: hogy őrzené 's dajkálná
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azt legdrágább kincs gyanánt o.'ly gond- és szorgalommal , millyennel ő ezt tevé. Az idő mutassa ki : k e t tőjük közül mellyik volt a' növény' hivebb ápolója.
Miután effelől barátságosan több szút is váltottak volna,
elváltak egymástól.
Felix és Emil egyenlő szeretettel és szorgalommal
ápolák csemetéjüket, de a' bánás és ápolás' módjában
nem kévéssé tértek el egymástól. Felix a' szabad lég
's jótékony nap' sugáraihoz szoktatá növényét, sőt, hogy
annál jobban erősödjék, átengedé azt az eső és szél'
viszontagságainak is; megöntözé mindazonált szorgalmasan mindannyiszor, valahányszor a' nap' forró h ő sége földjét kiszáritá; karót is ada melléje, midőn a'
süvöltő szél és vihar kiforgatással fenyegeté; szóval:
eltávolita mindent, mi kárt ejthetett volna a' csemetén. Ellenben barátja Emil szorgosan üveg alatt őrzé
fácskáját, félelemből, netán ártson neki a' szabad lég5
befolyása, 's csak a' reggeli nap' gyönge sugárainak
tevé azt ki, 's mihelyt forróbb lön hősége a' napnak,
melly csemetéje' leveleit, vagy szárát lankaszthatá,
azonnal visszaállitá azt szokott helyére; sőt még az
öntözésben is módfölött aggodalmas, és kétkedő vala,
netán kelletinél több nedvességet szijjon 's elrothadjon
a' növény. Igy bánék Emil barátja' csemetéjével; ' s e z
dicsőn tenyészék, rövididő alatt nádként delien emelkedvén magasra ; 's ö szivből örüle neki, 's alig győzte
rajt szemeit elegendőkép legeltetni ; sietve sietett azért
Felixhez, örömteljesen megmutatandó neki növényét;
Felix kedvetlenül nézé azt, mert az övé barátjáéhoz
képest, ugy tetszék, kicsi, törpe és silány volt; mind
e' mellett fölszólitá barátját, nézné meg az övét is ; e l menének tehát összehasonlítani a' csemetéket. 'S im
kitűnt, hogy Emil' csemetéje csak melegházi plánta,
melly szaporán és nyulánkan emelkedék magasra minden erő nélkül: midőn Felixé erős és életteljesnek t a láltaték, melly lépcsőnként vala szoktatva sikeresen
ellenállani minden külviszontagságnak és befolyásnak.
Igy áll alkalmasént igen gyakran viszonya a ' p r i vát és nyilványos nevelésnek és oktatásnak!!
(Németből.)

liriedí

Fidél.

A' vértanuk' családja Japanban.
Lelkünk' épülésére 's azon kisebb nagyobb sértegetéseknek, gúnyoknak, üldözéseknek, mellyeket, ha
békeségben élünk is, egyszer másszor vallásunk' vagy
vallásparancsolta kötelességünk' teljesítése miatt el
nem kerülhetünk, könnyebb eltűrésére fölhozunk J a -

panból, a' sok hasonlók közül, mellyek ott a' k e resztények' üldözése' alkalmával magokat előadták,
egy történetet.
Az első anyaszentegyház' vértanúinak lélekrenditő, szivemelő példái' egyikét látjuk megujittatni Simonnak, a' japani hadsereg' vezérének 's családjának
(t. i. Johanna 's Agnes, amaz anya ez feleség) hősi
maga föláldozásában.
1603ban kemény vérparancs mène ki a' császártól a' keresztények ellen, 's ezek mindenütt halálra
kerestettek. Simonnak barátja volt a' vérbiró, 's ez
kéré őt: mondjon le hitéről, vagy legalább titkolja
azt, másként fejét vetetni leszen kénytelen. Erre Simon anyjához's nejéhez menvén: Kedveseim,igy szóla,
végbucsut jövök mondani; benneteket többé e'világon
nem látlak, de mennyben, reményiem, nem sokára;
előre megyek utat készíteni, 's Istent kérni, hogy titeket is hasonló szerencsében részeltessen.
E' szavak megrázák 's leverék az asszonyokat,de csak
hamar győzödelmeskedéksziveiken az isteni kegyelem, 's
ők hősi szilárdsággal válaszolák: hogy a' boldog r o mény keservök' hevét mérsékli. Miután egymás' karjaiba borultak 's magokat kisírták, Simon sietett a' t e rembe, hol kivégeztetnie kellett. Itt az üdvözitő' képe
előtt földig hajolván, és Jézus' és Maria' szentséges
neveit kimondván lefejeztetett. Az anya és feleség fuldokolva siránkozának, 's fölvévén a' főt vallásos, l e g érzékenyebb fohászok 's leggyöngédebb szólitgatások
között azt könyüik' árjával 's csókjaikkal elboriták. A'
feleség többi között igy szóla : most szerencsés vagyok
Istenem, mert férjem vértanú mennyekben. 0 drága
férj, nemes vértanú ! ki Istennel boldogságban honolsz,
ne felejtkezzél hátrahagyott hitvesedről, 's vígy hamar
által magadhoz, hogy veled egyesülten ott az irgalmasság' atyját dicsérhessem 's magasztalhassam !
Szokás Japanban mikor a' családatya éltével bűnhődik , az egész családot kiirtani. A két asszonyt nem
rémité el o' szokás. Mihelyt hajnallott, Istenhez f o hászkodának, 's ugy eltelének vigasztalással, hogy a'
pogányok nem győztek csodálkozni vidámságukon.
Nevelte örömüket a z , hogy jó barátnéjokkal Magdolnával , kinek férje előtte való nap végeztetett ki, keilend meghalniok.
Magdolnának egy hét esztendős, Lajos nevű fia
volt, ez is halálra Ítéltetett. A' szent asszonyok e g y mást látván örömkönyükre fakadtak, 's hálákat adtak
Istennek azon fölötte nagy kegyelemért, hogy, miként
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üdvözitőjök, kereszten halhatnak meg. Magdolna a'
velek együtt siró kis Lajoshoz fordulván mondá : k e d ves fiam, mennyországba megyünk, hol atyádat föltaláljuk; ha kifeszitett karokkal kereszten függni fogsz,
ne feledd mindig e' szavakat mondani : Jézus ! Mária !
— Anyám, feleié a' gyönge gyermek, minden bizonynyal nem fogom elfeledni e' szavakat, 's addig mondom azokat, míg élek. Ekkor Magdolna szivéhez szoritá fiát, 's örömkönyár csurgott szemeiből.

nem biz én; anyámmal a' vértanuk' halálával akarok
kimúlni. Ekkor az anyjáéval szemközt álló keresztre
füzetek. Mozdulatlanul tekintének anya 's fiu egymásra,
mintha hős példáikból kölcsönösen bátorságot 's ö r ö met meríteni akarnának. — Mennybe megyünk kedves
Lajosom, kiáltá amaz, légy bátor, mondd mindig:
Jézus ! Maria ! — A' gyermek vidám bátorsággal utána
mondá a' szavakat, 's e' gyönyörű szivhangzat könyüt
csikara ki a' körül állók' szemeiből.

Népzendüléstől félvén a' kormányzó, nem meré
ezen asszonyokat világos nappal a' vesztőhelyre vitetni.
de bekövetkezvén az esti szürkület megüzené nekik :
készüljenek végórájokhoz; mihez ők buzgó imádsággal
készülének is. A' kormányzó' parancsából gyaloghintón
vitettek el házaikból. A' kis Lajos anyjához szállt, A g nes pedig mondá: A h , Jézus az én üdvözítőm, noha
kimerült's bágyadt volt, gyalog ment a'kálváriahegyre,
's én nyomorult magamat hintón vitessem ? Többször
kérte az őröket : engednék kiszállni, de azok e' kérelemre mitsem hajtának.

Nem sokára a' hóhér az ifjú vértanú felé hajitá d á r dáját,de ez elvétvén irányát nem találá a' gyermeket. Milly
látvány az anyának! Bátran fiam, inteaz anya,mondd
mindig szivedben : Jézus ! Maria ! De valóban a' gyermeknek nem kellett ez intés. Arcza vidám maradt; sem
sikoltás szájából, sem köny szeméből nem jött ki; csöndesen várá a' második lökést, 's mint a'bárány moczczanás nélkül adá ki anyja' szemei előtt ártatlan lelkét.
Most a' fiu' vérétől füstölgő lándsát az anya' szivébe
üté a' hóhér, 's a' lélek magzatáé után elröppene.

Végre a' kitűzött helyre érkeztek. Négy kereszt
vala fölállítva. Ezeket látván térdeikre estek, 's tisztelék az üdvösség' jelét, hálákat adván Istennek, hogy
azon oltáron akarja őket fölemelni, mellyen ő maga
a' világ' váltságáért föláldoztatott.
Az elévült Joanna füzetett legelőször keresztre;
nagy erényü 's férfias bátorságú asszonyság lévén, az
óvás' ellenére is siirün összegyűlt embertömeghez igy
szólt: Barátim, elhiszitek, hogy e' perezben, mivel
mindjárt Istenem előtt kell megjelennem, hazudni nem
fogok. Tudjátok tehát, hogy a' keresztény religion k i vül nincs a' világon más, mellyben üdvözülni lehessen.
Nyissátok föl azért szemeiteket az igazságnak, 's hagyjátok el a' bálványok' szolgálatát. Ti pedig, feleim, kik
a' keresztség' malasztjában részesültetek, maradjatok
meg nagy lelküen hitetekben; ne ijeszszen benneteket
a' halál, mert nincs édesebb, mint azért halni m e g ,
ki érettünk életét adá — Tovább is akart szólani, de
egy lándsaszurás elnémitá a' szájt, 's a' boldog lélek
mennybe szállt.
Most Magdolna következék. Testét fájdalmasan
hurkolák a' keresztre ; de legnagyobb fájdalmára szolgált anyai szivének az, hogy kis Lajos fiát szemei előtt
áldozák föl. A' szent gyermek látván, hogy anyját k e reszthez kötözik, kéré a' hóhérokat: tennék ővele is
azt, mit anyjával. 'S kérdeztetvén egyiktől : fiam, nem
félsz-e a' haláltól? a' hős gyermek mosolygva feleié:

Agnes volt még hátra, Simon' hitvese. Szent
borzalom tartóztatá vissza a' hóhérlegényeket illetésétől. A' bálványszolgák valának kénytelenek őt a' k e resztre kötni. Zokogva állotta őt körül a' sokaság;
mindenki szánakozék illy fiatal, gyönge, érdem- 's
erényteli nemes asszonyon, kinek egyéb vétke nem
volt, mint hogy Istenéhez rendületlenül hiv maradni
kívánt.
Jó ideig függvén igy fájdalmaiban, mivel a'
katonák' egyike sem akará őt kivégezni, a' bálványszolgák teljesiték a' kegyetlenséget: de nem értvén
a' dárdával bánáshoz, sok seb - ejtés után találák
csak el a' hős szivet. Lelke fölemelkedék Isten' thrónja
elejbe, hol baj részesei a' dicsőség' hervadhatatlan k o ronájával reá várakoztanak. —
(Philothea után.)
Sz. / .

Dávid' ls« zsoltára.
Boldog ember, a' ki nem jár
A' gonoszság' utjain;
Nem hajol a' rossz tanácsra,
'S nem nyög a' bün' lánczain;
A' ki éjjel és naponta
Istenében lel gyönyört;
A' ki hűn figyel szavára,
És minden törvényt betölt.
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Mint a' partra ültetett fa
Szép és hervadatlan 5 ;
Mint a' partra ültetett fa
Gazdagon gyümölcsöző. —
Ó nem i g y , nem igy a' bűnös:
Lenge 5 miként a' p o r ,
Mellyet a' szelek' hatalma
Fölragadva szerteszór.
És azért nem állja majd ki
Az Ítélet' érczszavát,
Zárva fogja 5 találni
Az igazak' szent lakát,
Mert a' jók' erényes utján
Isten a' biztos vezér;
A' mit a' gonosz cselekszik,

Dávid' Sdik zsoltára.
Isten, az egész világon
Milly magasztos szent neved !
Méltóságod' fénysugára
Túlhaladja az e g e t !
Milly dicső vagy néma ajkkal
Hirdetik a' kisdedek,
Hogy a' bűnösök pirulva
Mind megszégyenüljenek. —
Hogyha buzgón föltekintek
Szép egedre Istenem!
'S ott a' holdat 's csillagezret
Andalogva nézdelem:
Mi az ember? — fölsohajtok —
Hogy kegyednek szárnyai
Béfödik, 's körülragyogják
A' dics' fénysugárai?

Mind mulandó, 's czélt nem ér.

Dávid' 3dik zsoltára.

0 hasonló angyalidhoz;
'S mit hatalmad alkotott,
Lábához tevéd a' földet,
Barmot és vadállatot,

Istenem, mi mérhetetlen

Ellenem föltámada!

És a' lég 's vizek' lakóit:
A' madár 's halezreket. —
Isten az egész világon
Milly magasztos szent neved!

Számosan kaczagva mondják:

Dávid 1 14dik zsoltára.

Hogy tebenned nincs segély!

Istenem! ki fog pihenni
Sátorodnak
szent ölén?
f
Es ki nyer lakást, nyugalmat
A' dicsőség' szent h e g y é n ?

Az ellenség' tábora,
Melly dühös haragra gyúlva

Ajkokon a' szó hazugság,
És fejökre nagy veszély.
Mert te Istenem paizs v a g y ,
Védőm 's fölmagasztalom!
És meghallgatsz szent hegyedről
Ha hozzád fohászkodom.
Nyugodt sziwel szállok ágyba,
Nyugton alszom, 's ébredek;
Isten v é d , — kitől remegjek?
Ellenim bár ezerek.
Kelj föl, v é d j , 's te légy segédem,
Törd meg ellenségimet;
Üdvöt csak benned találok,
I s t e n , áld meg népedet!

A' ki jámbor, bünt nem ismer,
Tettben, szóban hű 's i g a z ,
És felére a' gyalázat'
Fegyverével nem nyilaz;
A' ki a' gonoszt utálja,
És a' jókat tiszteli,
Esküjét adott szavának
Tettével pecsételi;
A' kit nem vezet önérdek,
'S pénz balutra nem ragad.
A' ki illyen, mindörökké
Rendületlenül marad.

Tarkányi

tíélu.

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
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T A R T A L O M : Mellyik azon a l a p - i g a z s á g , mellyre szüntelenül f i -

letek vagyok minden nap világ' végezetéig; (Máté
2 8 , 1 8 — 2 0 ) a' ki hiszen, és megkeresztelkedik, ü d járól h e l y e s e n akarunk í t é l n i , ' s a' v a l l á s i t é v e l y g é s e k t ő l 's
vözül
; a' ki pedig nem hiszen, elkárhozik." (Márk 1 tí,
h a b o z á s o k t ó l menekedni ? QSzencZy Ferenci.') — A z e v a n
g é l i s t á k a t példázó jelképekről. (^S. K.~) — N e m e s v i s e l e t a'
16.) — íme üdvözitőnk, mielőtt parancsol, megems z e r e n c s é t l e n s é g b e n . (Somogyi A híj oi. ) — E r é n y . — A '
líti
parancsadó hatalmát: adatott nékem minden h a katholikusok" emancipatiojának bilije A n g o l o r s z á g b a n . —
Tanítók é s tanulók. — Intés az i f j a k h o z : mitől óvakodjanak.
talom mennyben és a ' földön; megmondja mit p a r a n — Stabat Mater. (Kritztiúny Him.')— Vándorlás az é l e t . —
csol: hogy t.i. menjenek az apostolok és tanítsanak;
továbbá kit tanítsanak: minden nemzeteket, az egész
Melljik azon alap-igazság 5
világot; azt is mit tanítsanak: mindazt, a' miket p a mellyre szüntelenül figyelnünk kell, ha a' keresztény reli- rancsoltam néktek; végre megemlíti a' tanítás' idejét:
gio' szelleméről és czéljáról helyesen akarunk itélni, 's a' a' világ' végezetéig ; hozzá adja végre a' sanctiot : ki
vallási tévelygésektől 's habozásoktól menekedni ?
hiszen, üdvözül ; ki nem hiszen, elkárhozik. Ez tehát
Olly sokféle, egymástól különböző, sőt egymás- Jézusnak , kinek az atyától minden itélct átadatott,
sal homlok-egyenest megütköző nézetek divatoznak nyilván kijelentett akaratja.
gyelnünk k e l l , h a a' k e r e s z t é n y religio' szelleméről é s c z é l -

századunkban a' keresztény religio' szelleméről és czéljáról azok között i s , kik azt isteni eredetűnek 's t e kintetűnek vallják, hogy azon alap-igazságot, melly
e' bonyolódott ügyben világitó szövétnekkint szolgál,
kitüntetni, méltán kor- és czélszerünek állithatjuk. —
Hogy ezen kérdést nem valamelly divatozó philosophiai
rendszerből, vagy személyes vallási nézetekből, h a nem egyedül a' keresztény religio' isteni szerzőjének
kijelentett akaratjából lehet és kell egyenesen m e g fejteni , semmi józan gondolkozású keresztény tagadni
nem fogja; már pedig tekintve az u j testamentomi
szent könyveket, a' kérdésbe vett alap-igazság nem
más, mint Jézusnak azon nyilván kijelentett akaratja,
hogy tanítása teljes épségben, minden legkisebb
csonkítás nélkül, mindenkitől, minden időben, a' v i lág' végezetéig határtalan hódolattal elfogadtassék, 's
az örök üdvösség' elnyerésére szükséges föltételnek
ismertessék.
Kitetszik ez üdvözitőnk' azon szavaiból, mellyeket föltámadása után az apostolokhoz intézett: „adatott
nekem, ugy m o n d , minden hatalom mennyben és a'
földön; elmenvén azért tanítsatok minden nemzeteket, megkeresztelvén őket — — és tanítván megtartani
mind, a' miket parancsoltam néktek. És ime, én v e -

Innen önkényt következik : hogy azok, kik a' törvényes tanítókat hallják, e' parancsnak engedelmeskedni
's Jézus' tanítását minden legkisebb csonkítás nélkül
teljes épségben elfogadni köteleztetnek ; mert a ' j ó z a n
ész' utmutatása szerint mindenki tartozik mindazon
eszközöket használni, mellyek örök üdvösségünk' e l nyerésére magától a' csalhatatlan igazságtól kijelentettek. Illyenek pedig a' keresztény religio'összes t a n jai, h a c s a k azt nem akarjuk állítani, hogy Jézus h a szontalan vagy szükségtelen tanokért tette csodáit,
áldozta föl életét. — Kitetszik továbbá Jézus' religioja' teljes elfogadásának szüksége abból i s , mert
egyes tanok legszorosabb kapcsolatban állanak az
egészszel; 's egynek csonkításával, mikép a' mindennapi tapasztalás bizonyítja, roskad az egész. Ezen
fölül egyik tan szintúgy isteni tekinteten alapul, mint
a' másik, 's azért akármellyik keresztény ágazat'
elfogadásától, ha csak isteni jogot bitorolva, annak
mivét a' változékony emberi elme' 's önkény' hatalma
alá bocsátani nem akarjuk , sem önmagunkat, sem
mást, semmiféle ürügy alatt föl nem menthetünk. Végre,
mert üdvözitőnk nem csak valami tágítást vagy kivételt e' tárgyban nem tett, s ő t , mikép fölebb az irás'
szavaiból láttuk, különbség nélkül, az üdvösség' vesz9
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tesége alatt, minden tanítás' elfogadását nyilván kijelenté.
Ezen parancs pedig nem egyedül Jézus' kortársait illeté, hanem mindenkit, minden időben, egész
a' világ' végezetéig kötelez.
Kitetszik ez a' keresztény kinyilatkoztatás' czéljából, mert ezen tökéletesen bevégzett isteni munka
nem lehete egyes kor' vagy néhány nemzedék' s a j á t j a , miután az egész emberiség' boldogitására olly
kitűnő isteni hatalommal alapíttatott, hogy azt bizonyos
időre vagy emberekre szorítani, az isteni gondviselés'
megsértése nélkül lehetetlen. Valamint tehát azt kezdetben teljes épségben köteleztettek a' hivek megismerni 's elfogadni : ugy hasonlókép, mivel ezen reli gio az üdvösség' minden föltételeit változatlanul magában foglalja, csak ugy lehetünk mi is Jézus' igaz
hivei, ha azt minden csonkítás nélkül, jelenleg is teljes épségben megismerjük 's határtalan hódolattal elfogadjuk.
Ez üdvözítőnknek nyilván kijelentett akaratja, ez
az apostoloknak összhangzó tanítása. Bizonyáramidőn
Jézus egy részről az apostoloknak parancsot adott ;
hogy tanítsanak minden nemzetet, más részről pedig
megigéré, hogy velők leend a' világ' végezetéig, kiki
értheti, hogy az egész tanítás' elfogadására mindenki,
minden időben köteleztetik ; ezen okból Jézus János
evangélistánál (Ján. 1 7 , 6. 7.) egyenesen kimondja,
hogy azok leendenek egyedül tanítványai, kik az igéket, mellyeket az atya adott néki, megtartják; valamint csak azok az igaz juhok, kik az ő szavát ismerik és hallgatják; (Ján. 10.) 's azért minden plántálás,
mellyet a' mennyei atya nem plántált, tőből kíszaggattatik; (Máté 1 5 , 13) 's ki őtet megveti, és be nem
veszi az ő igéit, vagyon a' ki megítélje őtet. A' beszéd, mellyet szólott, az itéli meg a' hitetlent az utolsó
napon. (Ján. 12, 4 8 . )
Ugyan ezen szellemben szólnak az apostolok is.
Péter igy nyilatkozik: (1. Péter 1, 25.) az ur' igéje
pedig örökké megmarad. Ez pedig az ige, melly néktek hirdettetett. Pál (Romaiak. 16, 17. 18.) inti a'
híveket: hogy azokra vigyázzanak, kik vissza-vonásokat és botránkozásokat szereznek, a' tudományon
kívül, mellyet tanultak, mert effélék a' mi urunk Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasoknak, és az
édes beszédekkel elhitetik az ártatlanok' sziveit. Azokról szól az apostol, kik egy részben a' hirdetett tanítást elfogadván, némellyekben a' hivek' hitétől etávoz-

tak, 's azért mondja: a' kik urunk Krisztusnak szolgálni akarnak, kötelesek az egész tudományt, mellyet
az apostoloktól tanultak elfogadni. Ugyan azon apostol a' Korinthiusokhoz irt levelében (l.Korinth. 1 , 1 0 )
kéri a' keresztényeket: hogy ne legyenek közöttök
szakadások, hanem legyenek tökéletesek azon értelemben és azon ítéletben; máshol ismét: nem vagyunk,
mint sokan, meghamisítván az Isten' igéjét, hanem
tisztán szólunk a' Krisztusban úgymint Istentől, az Isten
előtt; ( 2 . Korinth. 2, 17.) azok tehát, kik akármelly
részben meghamisítják az Isten' igéjét, nem ugy szóinak , mint Istentől és Isten előtt. Végre a' Zsidókhoz
irt levelében (Zsid. 2 , 1 — 3 . ) imigy nyilatkozik: az
okáért szükség nékünk szorgalmatosban megtartanunk
azokat, a' miket hallottunk, hogy valamikép ki ne
folyjunk. Mert ha az angyalok által mondatott beszéd
erőssé lett, és minden általhágás és engedetlenség j u talmának igaz fizetését vette, mikép menekedünk mi
m e g , ha illyen nagy üdvösséget elmulatunk? melly az
úrtól kezdetett kihirdettetni azok által, a' kik hallották. — A' fölidézettekkel összhangzólag szól Jézusnak
szeretett tanítványa János is. A' mit hallottatok ugy
mond (1. János 2 , 2 4 . ) eleitől fogva bennetek maradjon. Ha bennetek marad, a' mit eleitől fogva hallottatok, ti is a' fiúban és az atyában maradtok. És ismét:
valaki eltávozik, és nem marad Krisztus' tudományában, nincs annak Istene; a'ki megmarad a'tudományb a n , azé az atya is, és a' fiu is. (2. Ján. 1, 9.)
Valóban ki meggondolja, hogy Jézus' religioja tökéletes isteni munka, és az atyának az egész emberiség'
boldogitására czélzó plántálása, épen nem fog csodálkozni , hogy az apostolok illy összhangzólag sürgetik
Jézus' teljes tanításának ép megtartását, és azt sem
bizonyos korra, sem pedig néhány nemzedékre nem
szorítják.
Az érintett alap-igazság' helyes fölfogása sokféle
tekintetből igen nagy fontosságú a' keresztény religio'
igaz szellemének megismerésére. Ugyan is :
Először : Ebből lehet ós kell azon elhírhedt és
bal magyarázatokkal nagyon elferdített sola salviíicáról szóló tan' igazi értelmét megítélnünk. Mert abban,
gondolom, mindenki megegyezik, hogy valamint a' vétek, természeténél fogva, senkit nem üdvözíthet: ugy
hasonlókép a' tévelygés sem lehet ön erejéből 's természetéből az üdvösség' elnyerésének föltétele, 's azért
mindenki az üdvösséget erény 's igazság által véli megnyerhetőnek. Továbbá : abban is gondolom általános a'
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megegyezés, hogy nem egy két erényes tett, vagy
néhány igazság' megismerése, hanem minden kötelességünk' pontos teljesítése, minden üdvözítő igazság'
határtalan elfogadása tehet minket örökké boldogokká,
mert bonum ex intégra causa, malum ex quolibet defectu. 'S azért, midőn azt akarjuk megtudni, mellyik
az egyedül üdvözítő religio 's anyaszentegyház? kétség kivül csak azt kell keresnünk, mellyik religioban
's anyaszentegyházban találtatik föl biztosan teljes é p ségben az üdvözítő igazságok' öszvege (summa), 's a'
melly religio- 's anyaszentegyházban ezt föltaláljuk,
azt egyedül üdvözítőnek vallani a' józan ész' útmutatása és parancsa' következtében köteleztetünk. A' melly
vallási felekezet tehát azt állítja, sőt vallási alap-elvének is megismeri: hogy a' keresztény religio egész
testületre szintúgy mint egyesekre nézve koronként 's
a' miveltsóg' fokozatának változtával változtatható, 's
ezen változtatás emberi belátástól 's Ítélettől f ü g g : az
tettleg megismeri, hogy tanítása üdvözítő nem lehet;
mert az üdvösség' föltételeinek, ha csak vallás' dolgában a' pogányok' hábozásaiba merülni nem akarunk,
reánk nézve tökéletesen meghatározottaknak kell lenniök, különben pillanatig sem tudhatjuk, hányadán vagyunk üdvösségünkre nézve. —
Másodszor : Fontos a' keresztény religio' ezen
alap-igazságának helyes fölfogása azért i s , mert ha
Jézus legkisebb csonkítás nélkül, minden tanítását
mindenkitől, világ' végezetéig, üdvösség' vesztesége
alatt elfogadtatni rendelte, az emberi változékony elme
pedig, tapasztalás szerint, e' czélra nem elégséges,
önkényt következik: hogy Jézus, religiojának ép föntartására, teljes és biztos megismerésére, olly intézetet hagyott 's rendelt maga u t á n , melly e' fönséges
czélnak kellőleg megfelelhessen, különben azt kellene
állítanunk,hogy fönséges czélt tűzött ugyan ki az Istenség
üdvösség' dolgában, de annak elnyerésére czélszcrü
eszközöket az emberiségnek nem nyújtott. Mit bölcseségéről 's gondviseléséről föltenni képtelenség nélkül
nem lehet. — Végre
Harmadszor
: A' keresztény religio' ezen-alapigazságának szem előtt tartása világító fáklyaként szolgál a' keresztény anyaszentegyház' történeteinek pragmaticai vizsgálatában, mert a' catholicismus' vallási állandóságát, más keresztény felekezeteknek pedig vallási változékonyságát, melly kettős főtárgy körül fordul meg az anyaszentegyház' története, egyedül az
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érintett alap-igazság' különböző fölfogásából lehet kellőleg megmagyaráznunk.
Milly sokféle gyötrelmet, gúnyt, üldözést kellett
a' katholika anyaszentegyháznak tizennyolez század óta
kiallania csak azért, mivel a' vallási állandóságot tűzvén ki fő elvül, 's ahhoz legszorosabb következetességgel ragaszkodván, csak azokat ismerte meg Jézus
anyaszentegyháza' ép tagjainak, kik annak teljes tanítását minden időben 's helyen legkisebb csonkítás nélkül határtalan hódolattal elfogadák ! Milly könnyen kibékelhetctt volna az anyaszentegyház p. o. az arianusokkal, ha a' Fiút az Atyával csak hasonlónak de nem
egytermészetünek vallani akará ? VlIIdik Henrik alatt
Angliában másként ütnek ki a' dolgok ; a' XVIik századbeli történetek más irányt vesznek ; általán az anyaszentegyház ezernyi b a j - 's viszontagságtól, kellemetlenség's üldözéstől menekszik meg, mellyeket vagy nem k e resztény ellenei mértek reá, vagy a' kebeléből kitért,
elmebeli hibától 's akaratbeli átalkodottságtól elfogult
keresztények háritának fejére, ha némcllyekben e n g e dékenyebb lett, vagy Krisztus' reá bizott hitének m e g őrzése miatt lehetett volna a' hatalmas alkalmatlankodók iránt ; vagy némelly tanjait föláldozta vagy hitszcgés nélkül föláldozhatta
volna azoknak, kik szilárd
következetességét egység-bontással, békedulással f e nyegeték, ostromiák ; 's ha Vlldik Pius Napoleon' diadalmas sassainak hódol, és zsarnoki parancsának enged, kétség kivül más czikkelyek foglalják most el a'
hírlapok' hasábjait; de a' katholika anyaszentegyház
alap elveihez szakadatlanul hiven ragaszkodva, 's a' pillanatnyi hasznot fönséges hivatásánál többre nem b e csülve , a' változékony vallási korszellemnek soha nem
hódolt, jól tudván : hogy ha csak egy esetben prédikálja is azt, mit a' világ akar : minden egyéb esetben
a' világ azt predikálandja, mit az anyaszentegyház nem
akar, 's akarnia nem szabad.
Valamint pedig egy részről a' katholika anyaszentegyház' vallási állandósága egyedül a' fönérintett alapigazsághozi hu ragaszkodásból magyarázható : ugy más
részről egyéb keresztény felekezetek' vallási változékonysága egyedül azon alap-igazságtóli eltávozásban
kereshető !

Szenczy

Ferencz,

a' l e l k i p á s z t o r s á g ' tudományának
tanítója

9*

Szombathelyen.
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Az evangélistákat példázó jelképekről.
Valahányszor a' négy evangelislát ábrázolva látj u k , mindig bizonyos jelképül szolgáló alakot veszünk
mindenik mellett észre, melly ott épen nem áll hiában,
sőt inkább igenis nagy és mély jelentéssel bir. Vegyük
annakokáért jelenleg ez alakokat közelebbről szemügyre,
's nyomozzuk k i , fejtsük meg értelmöket.
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mi lehet jelentése? Az értelem itt is világos; itt is
ráakadunk erre a' könyvnek mind elején, mind végén.
Záródik ugyanis az urnák föltámadásával és menny.be
menetelével, kiről amaz igék hangzanak: „Ne sirj,

im a' Juda' nemzetségéből származott oroszlán —
Dávid' csemetéje — győzödelmet nyert." Kezdődik pedig a' pusztában kiáltónak szózatával, az oroszlán' hangjához hasonlóval. A' keresztelő — az emberek' legnagyobbika — ő az oroszlán, ki imádva hajolt meg a' bárány előtt, midőn ez a' Jordánhoz
közelített.

1.) Sz. Máté evangelista mellett emberi alakot
viselő cherub szokott állni. Micrt ez ? 's mi ennek j e lentése? E' kép Ezekiel próféta' fönséges látásából
3.) Sz. Lukács' evangeliuma harmadik a' s o r vétetve, az egyház' egyik nagy tanítójának, sz. Jeromosnak világos és fényteli magyarázata után hasz- ban, 's ezt a' prófétai titokteljes látás után, áldozatra
náltatik. Az emberi ábrázatú cherub az első evangé- szánt állat képét viselő cherub ábrázolja. Ez mintegy
liumot példázza, melly Krisztus' emberiségének szár- papi evangelium, Krisztusról, az örök főpapról szóló.
maztatásával kezdődik, valamennyi nemzetségeken vé- Templomban történtekkel veszi kezdetét, mint végzőgig menve egész a' szűz' fiáig : kit már Izaiás mint dik is szintazokkal : amott az ó szövetség' papjával, ki
Emmanuelt jövendöli meg; 's melly valamint Emma- a' templomban elnémul ; itt az uj frigy' papjaival, kik
nuellel kezdődött, ugy hasonlóképen vele végződik is. Istennek legújabban kinyilatkoztatott dicsőségét magaszEmmanuelnek fogják nevét hint, mondatik az első talják. Hasonló módon példázza őt elől : bemutattatása
fejezetben : „mell;/ igy magyaráztatik
: velünk az a' templomban; végül pedig: föláldoztatása a' keresztfán.
i(
lsten.
Az utolsó fejezet' zárszavai pedig: „íme én »Miből könnyű már most kivenni, miért tétetik e' sz.
teletek vagyok mindennap világ' végezetéig." Mit evangelista mellé jelképül áldozat-barom ; az tudniillik
mondanak mindezek egyebet, minthogy: Isten velünk? az u j szövetségi legtisztább áldozat' titkát ábrázolja
Isten velünk ! annak neve és egész valója. En vagyok és jelenti, egyszerismind pedig az ó szövetségieknek
veletek ! ebben áll közbenjárói hivatala 's ígérete. Ha zárfalat von,
velünk van ő, kivel az Isten van, ugy velünk van az
4.) Következik a' negyedik evangelium, melly
Isten is : ez világos, ebben nincs legkisebb árnyéklat sz, Jánosé. Mi szolgál itt jelkép gyanánt? Prófétaiis ; 's ez bimbója egy egész virágsornak ; inert ha a' lag példázza őt a' sas ; megfejtését elég érthetőleg és
liit' szemével nézve hagyod ezt kifejlődni, az üdvös világosan föltalálván magában a' dologban. Valamint
ígéretek' egész tömege fog előttod kitáratni. Midőn ugyanis a' sas merészen intézi repülését a' nap felé,
ugyanis ő e' szavakat mondá, nem mint láthatatlan I s - ugy emelkedik ezen evangelium is az isteni léteinek
ten, hanem mint Krisztus Jézus, a' szűznek fia, mint legnagyobb titkához, igy kezdvén : „Kezdetben
vala
fölfeszitett és föltámadott, tevó ezen Ígéretet; mondá: az ige!" E' sas-röptét az örök nap felé sz. János
én, mint Krisztus, a' ti uratok, én Jézus a' ti test^- meg is tartja egész evangéliumában, kezdettől végig;
véretek, én vagyok veletek; és mi tudjuk, hogy ő 's annak sugárait fölfogván, ezeket legnagyobb fönvelünk van elrejtett istenemberi dicsőségében a' legfól~ ségökben ragyogtatja. Milly különbség innen közte és
ségesebb oltári szentségben, Azért sietve járuljunk a' többi apostolok között! Sz. Máté' evangéliuma a' szűzimádni őt, 's kiáltsuk: Neked hódol urunk! az egész nek fiát állítja élőnkbe, kinek neve : Isten velünk, 's
természet, neked hódolnak sziveink, neked, ki meg™ a' ki azért jött a' világra, hogy mindig velünk legyen,
haltál érettünk, és élsz, és mindenütt jelen vagy, örök a' világ' történetét bezáró napig. Sz. Márk' evangéliige, Emmanuel, Isten velünk mindennap, az idők' vé- uma a' tanuknak ama' szakadatlan sorához utasit bengezetéig, Amen!
nünket, kik hitelességekre nézve a' történetírás' min2.) Sz. Máté' evangéliumát sz. Márké követi,
'S millyen jelképe van ennek ? Oroszlánt látunk itt
komoly 's méltóságos pompájában, Tekintsük őt meg
jobban, 's vizsgáljuk jelentését. Oroszlán; minek ez?

den egyéb tanúit messze fölülmúlják ; az egyház' k ő szálához, a' hagyományok' teljes összegéhez utasit minket ; Lukács evangelista az uj testamentomi legtisztább
áldozat' titkait világítja föl : de János mindnyájánál
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fölebb emelkedik. Ő mindenen, mi látható, tul h a t ,
fölemelkedik a' láthatatlan Istenhez, 's minket is k ö vetésére serkent, 's útmutatónkká lesz, hogy Istentol
nyert értelmünkkel 's gondolatinkkal merjünk oda emelkedni mi is, hol fölötte van ugyan (értelmünknek)
minden, de ellene nincs semmi!.. De a' sas nem é r heti el a' napot! Igaz, hogy Istenhez, az örök n a p hozi repülésében nem fogja egy is a' halandók közül
elérni valaha e' napot; de közelit hozzá, 's gyakran
ugy körülsugározza őt a' mennyei kegyelem, 's olly
álláspontra emeli föl, hogy dolgokat láthat, mellyek
haladnak minden emberi fogalmat, 's mellyeket érezni
és csodálni igen, de kibeszélni nem leend soha l e hetséges.
(Németből.)

S. K.

Wernes viselet a 1 szerencsétlenségben.
Midőn a'franczia lázasztóknak 1798ban sikerült
a' hű romai népet annyira elámítani, hogy a' hűtlen
zsidó lakosság 's más vakmerő lázadók' segítsége á l tal a' jó rendet Romában fölforgathatták: első gondjok volt a' szent atyát VI. Piust hatalmokba keríteni.
Személyes bátorságának ürügye alatt egy osztály francz
gránátosból álló testőrség vevé őt körül. Ezután a' lázadásbeli romai kormányzó, Cervoni general elég szemtelen volt megkínálni a' szent atyát a' háromszínű c o cardával, fölszólítva ő t : hordozná azt ékszerül, ha a'
romai köztársaságtól még neki szánt kedvezményekben
részesülni kívánna. De a' Pápa nem vesztvén ezáltal
lélekéberségét, bátran igy felelt: „Nem ismerek más
öltözetet mint mellyel az anyaszentegyház engem fölruházott. Testemen teljes hatalmatok van; de lelkem
bántalmaitok' körén tul esik. Kedvezményekre nincs
szükségem. Püspökpálczám helyett jó lesz akármelly
más bot ; 's közönséges posztóból készült ruha elég
annak, kinek zsák- és hamuban kell szomorkodnia.
Imádlak téged, mindenható, ki megvered a' pásztort
és a' juhokat; ti pedig bár kiraboljátok 's fölpörköljétek az élők' lakhelyeit 's a' halottak' sírjait : a' religio
azért örök; állani fog az utánatok i s , valamint előttetek volt; 's Isten' országa nem enyészendik el a'
világ' végéig."
Alkalmas ürügy volt
kozás arra, hogy minden
szent személye iránt eddig
tegyenek. A' pápai palota
a' rablásnak nyíltak meg.

ezen már várt lelkes nyilattekintetet, mellyet a' pápa
csak színleg mutattak, félre
's ennek legbelsőbb teremei
Ebben különösen kitüntette

magát a' sveiezi eredetű helv. vall. biztos, Haller, anynyira, hogy a' pápa' termeiben lévő legrejtekebb szekrények' átkutatása után a' szent atya' ujáról is levonta a'
pápai gyűrűt (annulus piscatoris) 's magának tulajdonította. Mind e' mellett a'pápa'lelki nyugalma perczig
sem zavartatott meg, 's legkisebb panasz sem röppent
ki száján. — De mivel a' lázítók mégis féltek, nehogy
az elámított Roma, ha a' történtek tudomásául esnek,
csalódásából fölébredjen, és méltatlanul sértett urok
's atyjok iránti hűségtől lelkesítve a'jövevény zsarnokigát lerázza: elhatározák a' pápa' eltávolittatását. A'
gonosz Haller biztos volt első, ki az utazási határozatot a' pápának jelentette. Öregségével mentegetőzék
Pius, és gyöngeségével : „Kevés ideje, hogy betegágyamból szabadultam, nem hagyhatom el népemet és
kötelességeimet, itt akarok meghalni." Erre az istentelen biztos igy: „Kegyed mindenütt meghalhat; az
utazás határozata változást nem szenvedhet; és ha szép
szerivel nem jő, erőt használandunk." 'S midőn Doria,
a' bibornok minister is őt utazásra bírni törekedett, elébe
adván, mikép a' franczia general fegyveres erőt készül
használni: fájdalomtól sújtottnak látszott egy pillanatig a' pápa, azután igy szólt : „Erőszaknak nem lehet
éllentállani. Isten neki ; szerencsésnek vélem magamat,
ha, mint Jónás az övéit, népemet a' közelítő vihartól
megmenthetem. Erre imádkozó teremébe vonult, 's a'
megfeszített' képe előtt térdre bocsátkozva imádkozott.
Néhány perez után nyugodtan, szokott vidámságával i s mét megjelent, 's igy szólt: „Isten' akaratja ez; l e gyünk készen mindenre, mit gondviselése reánk küld."
A' két következő napon, mellyeket még Romában töltött, kizárólag az anyaszentegyház' legfontosb ügyeivel
foglalkozott, olly léleknyugalommal ; miilyenen üldözői is bámultak. A' távozás' félelmes órája közelített.
Éjfél volt — ezen idő válosztatott, mint legalkalmasb
a' gonoszság' végrehajtására, hogy övéitől ne védethessék — midőn Haller megjelent a' szent atyára kezet
emelendő. Oltár'zsámolyánál leié őt szentmiséhez k é szülve. A' dühöngő nem akart időt veszteni, de azon
határozott feleletet kapta : hogy ha várakozni nem akar,
nincs egyéb hátra mint a' szent atyát hajánál fogva
ragadni el az oltártól. Halott a' gonoszra e' felelet, és
igy válaszolt: „Jól van tehát, de fogjuk tudni őt siettetni." A' szent áldozat bemutattatott az urnák, de a'
pápa' elvezetésérc rendelt fegyvereseknek hosszúnak
tetszett a' szent mise ; káromlásokkal szakasztották félbe
az imádságokat, és fenyegetőztek erőszakkal élni a'
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szent áldozat alatt. VI. Pius, ki mind ezalatt ájtatosságba meriilten tulragadtatva látszott a' földieken, végre
megfordult, és üdvözítőnk' szavaival igy szólította meg
a' katonákat: „Mit kívántok tőlem?" „El innen önnel"
vala a' felelet. „Tegyétek kötelességteket," felelt a' sz.
atya, átengedve magát a' fegyvereseknek. Két emberétől segítve, és fegyveresektől környezve lépdelt le
a' vatikán' lépcsőin a' 80 éves aggastyán, honnét a'
kereszténységet Krisztus' nevében 24 évig kormányozta. A' kapunál összesereglett szolgák és házitisztek
sirtak ; de fájdalmok' hangos zokogását és fohászaikat hallatlanná tette a' fegyver-zörej; egyedül a'
pápa volt nyugott, és e' vigasztaló szavakat intézte kétszer hozzájok : „Isten' akaratja e z , gyermekeim,
türelem, türelem!" E' szerint nem soká éjfél után
nyomorult szekéren, két szövétnek' fényénél vitetett
el Romából a' fönséges fogoly. Alig nappallott, seregesen jött a' romai n é p , körülvevé a' vatikánt, és
kivánta látni a' szent atyát, kinek elvitetését félve
gyanította ugyan, de mint megtörténtet nem hitte. De
mint pásztora vesztett nyáj, idegen katonáktól, fegyverrel űzetett széllyel azalatt, hogy a' szabadság' emberei a' pápának még hátra lévő vagyonát fosztogatták.
Magok sem tudták még a'pápa'kegyetlen üldözői, hová
vigyék ő szentségét; tizenhárom hónapig hurczolták
Olaszhonban városról városra, 's noha a' kereszténység' valamennyi koronázott feje fölszólalt mellette : mégis a' hatalombirtokosoktól végre azon parancs érkezék,
hogy Francziaországba vitessék. Most következett még
a' sanyarúbb kin az őszült fogolyra nézve. Az alpesesekcn kellett átmenni; tél volt, a' hideg csikorgó; 's
mély hó fedte a' veszélyes nyílásokat. Az utazás' első
napja után az ut' terhei- 's veszélyeitől leveretve nem
akart tovább menni a' beteg aggastyán. „Öljetek meg,
igy szólt, nem bánom ; inkább legitt halok meg, hogy
sem az uton veszszek el." De hiába volt könyörgése,
az ut folytattatott veszély', hó' és hideg' ellenére. Piemonti huszárok megszánták a' hidegtől reszkető őszt,
és meleg öltönyeikkel kínálták; de az elbágyadt a'
nyomorúság' közepette vissza látszott nyerni erejét és
c' szavakkal monda köszönetet : „Én nem szenvedek,
nem félek, az ur' keze véd szemlátólag mind ezen veszedelmekben ; noszsza barátim, fiaim, bátorodjunk,'s
bízzunk Istenben !" Végre 1799-ben április' 30án
franezföldre ért a' szenvedő pápa , és 4 hónapig tartatott különbféle helyeken erős vigyázat alatt, míg
végre hosszas kínjainak véget vetett az ég. Valence-
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ban halt meg, a' fogságban kiállott nyomorok'következtében, 1799ben, augustus' 29kén a' 81 éves és
8 hónapos szent a t y a , 's halálakor is bocsánatot esdeklett Istentől ellenségeire.

(Herbst után.J

Somogyi

Alajos,

e s z t e r g o m főmcgyebeli ildozApap.

E r é n y .
Jóformán általános, még egyházi személyeknél is
a' bal vélemény, miszerint azt képzelik, hogy bizonyos
erényekkel birnak, ha nem veszik magokon észre a'
hibákat, mellyek azokkal ellenkeznek. Alig hihető,
milly örömest használják az emberek ezen ál nyugalompárnát.
Azonban valamelly erény' tettei és szokásai, továbbá valamelly ezen erénynyel ellentétben álló bün'
tettei és szokásai között hatalmas különbség van.
Igaz, ha rosszat tenni megszűnünk, a' gonosz szokás
kisebbedik : de ez nem elég erényszerzés- vagy öregbítésre , hanem szükséges, hogy abban magunkat g y a koroljnk, 's annak tetteit munkáljuk.
Nem csoda, havalaki szelíd, mikor semmi sértést , izgatást, ellenmondást nem tapasztal : sőt fölötte különös volna, ha az mások' sziveskedéseinél, b ó kolásainál 's tiszteletteljes figyelménél epés vagy fölpattanó lenne. A' legdühösebb 's legvadabb állatok
megjuhászodnak ollyanok mellett, kik velck jól bánnak 's őket nem ingerlik.
Vannak olly emberek, kik fölötte szelídek , míg
minden óhajtásuk szerint megyen; de csak érintsük
meg e'hegyeket, és füstölögni fognak. ( 1 4 . zsolt 3.)
Illyenek hasonlók a 1 tüzes szénhez, melly hamu alatt
lappang.
De abban, ha valaki jók között j ó , semmi különösség nincs: hanem rosszak között jónak lenni,
azokkal tenni j ó t , kik bennünket üldöznek, olly emberekhez szólni barátságosan, szerényen és szelíden ,
kik jó hírnevünket megsemmitik: ez tesz, minden f ö r getegen fölül álló olymphegy' csúcsához hasonló lélekkel birni.
Olly emberek, kik erény- 's béketürésről igen
jelesen beszélnek, 's azután a' legkisebb sértő szónál
fölcsattannak, 's mindenütt igazságtalanságról panaszkodnak , nyilván megmutatják : hogy ezen erényeket
csak ajkaikon hordozzák, 's azok nem gyökereznek
sziveikben.

m

142

Halljuk mit mond c' tárgyról salcsi szent Ferencz :
„Az erősség' erényét 's az erény' erősségét soha sem
szerezhetjük meg csöndes időkben, 's míg annak e l lenéveli kisértetben nem gyakoroltatunk. Azok, kik
addig szelídek, míg cllenmondást nem tapasztalnak,
's a' szelídség' erényét nem küzdés által tették magokévá, igaz, jelesek'lehetnek'sépületes példákulszolgálhatnak : de csak tegyük őket próbára, azonnal mozgalomba jövendnek, 's megmutatandják : hogy szelíd—
ségök nem erős és szilárd, hanem csak képzelt és nem
valódi erény volt. Valamelly vétek' megszűnése, 's
valamelly azzal ellenzetben lévő erény' birtoka k é t ,
lényegileg egymástól különböző dolog. Sokan igen
erényeseknek látszanak, 's még sincs erényök, mivel
azt nem fáradság által szerezték.
Igen sokszor csak szenderegnek 's nyugton v a n nak szenvedélyeink; de ha nom fegyverkezünk föl e r ő vel, hogy fölébredtökkor azoknak ellenszegüljünk, 's
velek megvíjunk: a' küsdésben meg fogunk győzetni.
Mindig alázatosaknak kell maradnunk, és soha nem
hinnünk, hogy bizonyos erényekkel birunk ; sem azon
hiszemben nem kell élnünk, mintha azért volnánk némelly erények' birtokában, mivel — legalább mennyire előttünk tudva van — nem követünk elvétkeket,
mellyek azokkal ellentétben volnának. —

A' k a t h o l i k u s o k ' enianciiiatiojának
b i l i j e Angolországhan. >

Sir R. Peel nyilványos és privát characterc'
személyes védelmezése)ior illy nemes nyilatkozást tön :
„Kérdeztek, megegyezném - e' a' katholikusok' emancipatiojának visszavételében? Mindeddig e' kérdést nem
tartám feleletre méltónak ; de szeretném tudni, mellyik
embernek van e' házon kivül és belül joga az emancip a t e ' sikere felől mélyebben érdekeltetni nálamnál ? Ha
kérdeznének: mellyik volt életemnek legönzetlenebb
cselekedete? tétova nélkül azt felelném: a' katholikusok' emancipatiojának törvénye. 0 érettek én a' l e g szomorúbb áldozatokat tettem. Jóbarátokat vesztettem,
házi kapcsokat elszakasztottam , politikai öszhangzatokat széttéptem, 's mindezt a' kormányrúd' közel elvesztése' tekintetében. E'nyilatkozás után szükségtelennek tartom mondani, hogy az emancipatio'visszavétele a' legfurcsább álom, mellyet valaki álmodhatnék.

A' katholikusok' emancipatióját visszavenni annyit
tenne, mint «' viliig fölforgatását
határozni
ÇKath. Stimm.J

T a n í t ó k és tanulók.
Berthold, constanzi áldozópap 's görcsös H e r man' tanítványa, 1090ikben „Világ'képe" czimü könyvében e' maiglan haszonvehető sorokat irta : „Csak
bölcseség iránti szeretetből tanítson a' tanító. IIa ezt
dicsvágyból teszi : néha irigységgel fog viseltetni t a nítványához, 's a' legjobbat vele nem közlendi; ha
pénzért : közönyös leszen előtte a' tartalom, mikor
azután csélcsapságok gyakran jobban tetszenek, mint
a' hasznos és okszerű. Más részről a' tanítvány ne
akaratoskodjék tanítójának ellennébe, 's ne gondolja
nagy büszkén : hogy már van valami o t t , hol még
semmi sincs. Szeresse tanítóját ; mert annak szavai,
kit nem szeretünk, sokszor nem tetszenek, 's nem hozzák
elő a' kívánt sikert. A' munka mindent meggyőz, 's
csak a' halál vet véget a' tanulás' idejének." — E'
szavak' igazságát, nem kételkedünk, minden, magával
nyugalmasan számoló lélek helyben hagyandja.

I n t é s az i í j a k l i o z :
mitől óvakodjanak.
Mindenki föl van hatalmazva közügyekben a'
betegség' állapotját — statum morbi — megvizsgálni :
millyennek találom én a z t , megmondom.
I f j a k , teljes meggondolással, 's az emberiség'
legforróbb érzetéből intlek benneteket, óvakodjatok:
\J A" kicsapongó testi kéjtől, — vaga libido — melly az emberiség' velejéig fenésedik, 's
naponként pusztitóbb lesz ; melly magát mint t e r mészet' szükségét már nyilván védeni orczátlankod i k , 's lerázván a' házassági kapcsokat féktelenül
dulong. Ettől óvakodjatok.
2) A növekedő fényűzés'
ingereitől,
melly
családokat t ö n k r e t e s z , házasságokat súlyosít, o r szágokat megrendít. Ettől óvakodjatok.

3) A tevőleges {positiv) isteni

kinyilatkoztatás

iránti hitetlenségtől,
melly hihetetlen vakmerőséggel kirckesztőleg magára illeszti a' bölcseség'' nevét,
's m i n k e t , kik még a' tevőleges kinyilatkoztatást
hiszszük, egyetemben a' bolondok' tornyába utasit.
Ettől óvakodjatok.

4 ) A' minden religio nélküli moráltól:

mivel

ez a' másik nélkül épen a' legfontosabb inditó-okokat volna kénytelen nélkülözni ; emberi szabadságra
nézve pedig épen az inditó-okok voltak 's lesznek
mindig a' legelkerülhetlenebb szükségek. Ettől ó v a kodjatok.
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5 ) A' képzelt kora-bölcsetégtől,
melly g y e r mekeket bírákká, 's csöcsemőket a' legfontosabb
dolgokban reformátorokká tesz. Illy bölcseség, r e n detlen, vagy egészen szabálytalan olvasási vagy t a nulási módszer mellett, nagyon ragályos. Ettől óvakodjatok. — (Sailer Vernunftlehre.)

Stabat

Mater.
1.

Ali az anya gyötrelmében
A' keresztnél 's köny szemében ,
Látván függni szent fiát :
Kit lelkének bánatában
És siralmas fájdalmában
Törnek éle jára át.
2.

Ah mi aggodalmak törnek
Jó anyjára egyszülöttnek
r

Állapotja' gondjain!
Keble vérzik és sinlődik,
Retteg, borzad és gyötrődik
Szent fiának kinain.
3.
Ki a z , a' ki meg nem indul
Krisztus' anyján 's könyje nem hull,
Látván őt kesergeni ?
Ki a z , a' kit bú ne érne,
Egy anyát ha igy szemlélne
Magzatával vérzeni?
4.
Jézust látta ő kinzatni,
Ostorokkal csapdoztatni
Önnön népe' vétkeért ;
Látta fia' hervadását,
És halálos kimúlását,
A' mint lelke mennybe tért.
5.
Édes anya ! add szerelmed' !
Öntsd keblembe bús gyötrelmed',
Engedj véled érzeni;
Add : szivem hogy fölbuzduljon,
Krisztusért hő lángra gyúljon,
'S tudjon néki tetszeni.
.Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. •

6.

Isten' anyja! légy mellettem,
Fölfeszültnek én érettem
Vésd szivembe sérveit ;
Sebesített szülöttednek,
Értem kínzott gyermekednek
Oszd velem keserveit.
7.
Engedd : véled hogy sirhassak,
Megfeszültön jajgathassak,
Míglen nyúland életem ;
A' keresztnél véled állni,
Néked ott társoddá válni,
Vágy fájdalmas kebelem.
8.
Szüzek' szüze ! ah ügyelj rám ;
Légy irgalmas, légy jó hozzám ;
Öntsd rám búdnak árjait!
A' keresztet hadd emeljem,
Krisztus' sérvit hadd viseljem,
És halála' kínait.
9.
Add: hogy sebe sebesítsen,
Szent keresztje részegítsen,
Ugy szeressem szent fiad'!
Lángoktól ne égettessem,
Végnapon megőriztessem,
Irgalmas szűz általad.

10.
A' kereszt hogy mentőm légyen,
Krisztus' kinhalála védjen,
Áraszd rám malasztjait;
És ha testem megszüli élni,
Oh ! add nékem majd elérni
A' menny' boldogságait,

Krisztián g Pius.
Vándorlás az élet.
Életünk nem egyéb vándorlásnál egy közönséges
tanya felé. Mi élők mindnyájan uton vagyunk alTelé,
's a' különbség csak abban áll : hogy ez már megérkezett, amaz kopogtat az ajtón, egy másik utána siet,
hogy ő is helyre érjen: egy czél végre mindnyájunkat
karjaiba zár. (Sz. Basilius.)
Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .

RELIGIO és NEVELÉS.
Első

félév.

PESTEM.

!Odik

1 M J U

10. V A S Á R M P .

szám.

Iflartius' 1.

i -u' / r 8 ' 0 C S N e v e , í s " társával az „ E g y h á z i T u d o s i t á s o k k a l " megjelenik minden vasárnap másfél ivén. Félévi ára mindkettőnek helyben
kihordással 2 ft. 4 0 k r . ; postán nyomtatott boriték alatt 3 f t . 4 0 k r . e p. Előfizethetni Budapesten a" „ R e l i g i o ós N e v e l é s " s z e r k e s z t ő s é g é n é l
Trattner-Károlyi házban, uri utcza 4 5 3 szám alatt, második udvarban é s emeletben ; másutt pedig minden e s . kir. postahivatalnál.

TARTALOM:

Jézus'

istenségének

s z o r o s k a p c s o l a t a a' k e r e s z -

az Ige' öröktőli származásával, 's időben történt megtestesülésével nyitá meg, 's e' mélységes titok' bővebb
{Fogara >y Mihály.')
— A' keresztjei' értelme 's r é g i s é g e
bizonyításaival folytatá, 's leveleinek is főbb állitása
—
a' k e r . kath. a n y a s z e n t e g y h á z b a n . ( S - . a n i s z l ó József.)
csak ez : hogy valaki azt megvallja, hogy Jézus az
A ' romai katholika e g y h á z . ( — b — ) — S z . Basilius.
Istennek fia, az Isten abban lakozik, és az is az Isten(Sz. C D . ) —
ben: ellenben a' ki a' fiút megtagadja, az atyát sem
hiszi, ( l s ő lev. 2 , 23. 4 , 2. 3. 5 , 1.) Sz. Pál p e dig, jóllehet korántsem szűkölködék az emberi bölcseJézus' istenségének
ségnek elragadó beszédeiben, vagy a' tudomány' bár
szoros kapcsolata a' keresztény religio' hitelességével,
milly oktató, 's meggyőző fejezeteiben, elhatározta
foglalatával és czéljával.
magában: semmiről egyébről nem szólani, hanem J é Milly szoros kapcsolatban álljon Jézus' istensé- zus Krisztusról, és pedig a' megfeszítettről, hogy a'
ge a' keresztény religioval, szerelmes üdvözítőnk' * keresztények' hite nem emberi bölcseségen, hanem
nyilatkozásaiból , 's az apostolok' predikálásából Mennek hatalmán alapuljon. ( I s ő Kor. 2, 3. 4. 5.)
eléggé kivehetjük. Mert ha egy vagy más helyen h i - 0 több levelében hirdeté, hogy noha Jézussal a' több
vatkozók is isteni mesterünk tanításának magas égi apostolok' módjára nem társalkodott, őtet látta m e n szellemére, de legtöbbször azzal erősité szavai' hite- nyekbe menetele után, tőle vette a' tudományt, 's a'
lességét, hogy az atyától jött, (Ján. 1 6 , 2 8 . ) hogy követséget a' népek' tanítására. 0 Jézust, ki test szetőle minden hatalmat által vett, (Máté 11, 27.) rint az Apáktól származék, örökké imádandó Istennek
hogy a' tudományt atyjától hozta le a' földre, 's nem vállá, és hirdeté a' láthatatlan Isten valószerinti h a sonképének , minden teremtmények előtt első szülöttmagától szól, nem magától tesz bizonyságot, hanem
az atyának nevében tanít, 's követségében hivatalos- nek, ki által minden teremtetett a' mennyben és f ö l kodik. (Ján. 8 , 16. 17. 26. 2 8 . ) Az atya benne van, dön, kiben az elesett emberi nem' üdvössége végbe
's ő az atyában; ( J á n 1 0 , 3 8 . ) a' ki engem l á t , vitetik, mint az ígéretek', jövendölések' 's titkos példázatok' valósitójában. És jóllehet e' predikálását a'
mondá ő, (Ján. 1 , 4 . 9 . ) látja az atyát is, én és az atya
nemzetek'
apostolának a'zsidók boszonkodással, a ' p o egy vagyunk. (Ján. 1 0 , 3 0 . ) Legtöbbször azon
csodákra 's jelekre hivatkozók, mellyek isteni szár- gányok gunynyal fogadák: ő mégis csak ezen alapon,
mazásának tagadhatlan tanúbizonyságai, ( J á n . 5, 36. a' Jézus Krisztus' isteni tekintetén, mindenhatóságá1 0 , 2 5 . ) 's| igy |istenségenek csalhatatlan tekintetére nak, és szeretetének végetlen erején építette föl a'
építvén tanítását, hitet, föltótlen hitet követelt hallga- keresztény hitvallást, azon kőszálra rakta 'az anyatóitól, 's azokat vállá tanítványainak, Istentől valók- szentegyházat. Más alapot, igy ir vala a' korinthiunak , kik szavait elfogadák, vagy őtet tétovázás nél- sokhoz, l s ő lev. 3, 11. senki sem vethet azon kivül,
kül követék. Az apostolok is mindjárt predikálásuk' melly megvettetett, melly a' Krisztus Jézus. A' k e kezdetén Jézus' istenségét hirdették a' népeknek. Sz. resztény anyaszentegyház mindenkor tántorithatlan hűPéter a' pünkösdi ünnep' alkalmával oktatását azon séggel 's magas elszánással védelmezte Jézus' istenkezdé, hogy Jézust Isten a' halál' köteleiből fölold- ségét,'s bár érette a' pogány tudósok'gunyjait és csipv á n , 's maga jobbjára helyezvén úrrá, 's kristussá kedő megtámodásait kénytelenitteték kiállani, a' h a talmasok' kiirtó fegyverei alatt vérét ontani, 's a' föltette. (Apóst. Cselek. 2, 36.) Sz. János evangéliumát
tény

religio'

hitelességével ,

foglalatával

és

czéljával.
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fuvalkodott emberi elme, a' tőle elpártolt emberi tudomány' egész táborával megvíni: még sem tudta bármilly mesterkedés vagy erőködés a' közönséges keresztény anyaszentegyházat eltántoritni azon hittől,

hogy Jézus az atyának megtestesült örök Igéje >
vele egg állata, V egy természetű Isten és ember. 'S
e' hitben van biztosítva minden, mit a' keresztény hitvallásban Isten üdvösségünkre kijelentett és elintézett;
ez a' hit nyomja az ó és uj szövetség' mennyei intézetére az isteni származás és csalhatatlan hitelesség'
bélyegét ; ez a' hit ád a' szent igéknek magas erőhatást, melly az értelmet a' hit' szolgálatára lefogja, az
érzelmet és akaratot a' porból égig emeli; ugyanis
honnan bizonyosodhatunk meg inkább az isteni könyörületességnek üdvözitésünkre rendelt munkái felől,
mint abból, hogy Jézus Krisztus, ki az ó testamentomot betöltötte, az ujat szerzette, Istennek fia, kit az
atya az időnek teljes voltában a' világra küldött engesztelő áldozatul vétkeinkért, hogy általa életet nyerjünk; (Ján. l s ő lev. 4.) és hogy minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott volna régenten az at\áknak a' próféták által, végtére e' napokban szóla nekünk fia által, kit mindenek örökösévé
rendelt, ki által e' világot is teremtette ? (Zsid. 1, 1.
2.) A' keresztény religio isteni kijelentés' méltóságával
dicsekszik ; a' keresztény tudomány változatlan tökéletesség' szentségével jeleskedik; nem a' habozó és
változó emberi ész szülte amaz igazságokat, mellyekre a' keresztény hitvallásban taníttatunk, nem ingadozó okoskodások, nem kétes sejditések azok, miket
hittel vallunk, 's mikben ingatlan várással reményiünk,
hanem a' végetlen isteni értelem' nyilatkozásai. De ezen
fölérhetetlen jelességci a' keresztény kinyilatkoztatásnak Krisztus' Istenségében alapszanak, a' nélkül hitünk is talán a' vélemény' mindennapi forgandoságához alakulna.
Menjünk már által a' religionak mélységes titkaira ; mert Isten azoknak, kik őtet szeretik, ollyakat
készített, miket addig se' szem nem látott se' fül nem
hallott, sem emberi elme ki nem gondolt, ( l s ő Kor.
2 , 9.) Magának az Istennek természete, ez az elérhetlen mélység 's magasság, Jézusnak nyilatkozásai által a' hitágazatok' szószabályaiban az embernek, mennyire azt üdvössége megkívánta, tudtára adatott. Bár
mint tiinik is elő a' mindenható' fölsége azon müvekben,
mellyeket az egekre fölrakott, vagy mellyekkel a' földet
betöltötte: mégis az Istennek sokkal csodálatosabb mun-

kái azok, mellyek a' dicsőség' föllegei helyett őtet az
atyának lebocsátkozó szeretetével 's jóságaival k ö r nyezik, ' s a z erkölcsi világban, 's jelesen az emberi nem'
megigazulásában szemlélhetők. Ezeknek vizsgálódásával foglalatoskodván, bámulatok közt ismételjük a' szeretet' tanítványának eme' mondását : ugy szerette Isten e'világot, hogy egyetlenegy szülött fiát adná érette , hogy minden, a' ki benne hiszen, el ne veszszen,
hanem örök élete legyen; (Ján. 3 , 16.) 's ha mégis
belebb vizsgálódunk, 's tovább eszmélkedünk, 's a '
megfoghatlan csodaintézetek' bölcs rendét, 's a' k e gyelmek' kiáradó bőségét tapogatjuk, sz. Jánossal tovább is csak azt mondjuk : az Isten csupa szeretet, ebben áll pedig ama' szeretet, nem hogy mi szerettük
volna az Istent, hanem hogy ő elébb szeretett minket, és fiát elküldötte engesztelő áldozatul a' mi vétkeinkért. (Ján. 1—so lev. 4 , 8. 10.)
De ha Isten az ő tulajdon fiának nem kedvezett,
hanem érettünk mindnyájunkért adta őtet, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindeneket ? kicsoda
fogja már a' megtérő biinös embereket kárhoztathatni ?
holott Krisztus,ki megholt, sőt föl is támadott,ki Istennek
jobbja felén ül, ő maga esedezik érettünk. (Rom. 8.)
E' következéseket huzá sz. Pál, az evangelium' leghíresebb bajnoka, az Istennek nagy szeretetéből, mellyet a' megváltás' csodáiban mintegy kimerített, hogy
a' végetlen mélységnek is határai csaknem elérettek,
's teszhetőkké leltek, 's méltán állitá az apostol, hogy
Isten tulajdon fiában 's fia által mindeneket ajándékoza
nekünk, mert benne az emberi szívnek minden kérdései megfejtésöket, kivánatai kielégitésöket, az Ígéretek 's jövendők teljesülésöket, a' régibb ismert igazságok erősségöket,'s a'jobb élet' reménye csüggedetlen biztosságát üdvözlik és áldják. Ádám' bűnös fiai
a' vétek' sulyja alatt nyögtek; Isten egyetlenegy
szülött fia fölfogta ügyöket, 's mindenekben hasonlatos lön hozzájok, az egy biint kivéve, hogy irgalmas és hív főpap lenne Isten előtt a' nép' bűneinek
rr

eltörlésére. (Zsid. 2 , 17.) 0 az, ki a' bűnöket megbocsátja, 's érettök az igazság'diját lefizeti, 's ki kételkedhetik közülünk, hogy mint Isten ezt meg teheti, 's mint atyánkfia, ki maga is megkisérteték és
szenvede, azokat is, kik elestek, segíteni akarja ? Az
Istentől elszakadt és messze eltávozott emberi nemnek közbenjáróra volt szüksége, ki az elpártolt t e remtményt az élet' kútfejéhez Istenhez vezesse, ki a'
tékozló fiút az atyai bocsánat' öltönyébe 's a' kegyel-
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mek' drága ékeibe öltöztesse. E' hivatalra az ember
nem vala alkalmatos, mert haragnak fia lévén Isten'
dicsőségében mindnyájan szükölködénk ; Jézus azért
a' két természetet megtestesülése által egybekötvén
a' bűnöst Istennel megbékéltette, a' pártost ésszámüzöttet az apai örökségbe helyeztette, hogy már I s ten' fiainak hivatnánk, a' minthogy azok is lettünk. Az
ember eltávozván teremtőjétől, értelme a' tudatlanság
's tévedés' sötétségében tébolygott, 's világító nap nélkül keresvén a' boldogság' útját, tetteinek sem czélját
nem tudta, sem elfajultságát nem javíthatta: de az
örök Ige, ki által teremtetett, könyörülvén rajta, az igazság 's boldogság' napját megtestesülése által újra földeritette. Teremtéskor szólott a' sötétségben, 's világosság lön : most maga jelent meg a' sötétségben,
's nem csak csodálatosan világol minden e' világra j ö vő embernek, hanem a' boldogság' utján oktatása 's
példája által maga vezet minket.
Nem is lehet azon végetlen erőhatárt, melly J é zusnak isteni természetéből a' keresztény religiora á t sugárzik , máshoz hasonlítanunk, mint a' világító 's
éltető naphoz ; ettől veszi a' körülte forgó világ a' világosságot, általa elevenittetik föl a' fagy alatt elholt
természet a' kiujulásra, tőle kapja minden növény színét és izét, 's nélküle csaknem minden sorvadásnak
indul, e' történik a' külső anyagi világban : de van a'
lelkeknek is fönsőbb világa, van az anyagin kivül
lelki és szellemi élet, melly már azért is fontosabb
reánk nézve, hogy a' testi romlandóság' körén fölül
van emelkedve ; e' magasb hatású világnak napja
Jézus Krisztus, ő világítja értelmünket, ő éleszti jóra
akaratunkat, ő tisztítja sziveinket, mint a' nap' sugárai a' viaszt, eredeti vétkességünk' szennyeitől, ő
éltet kegyelmeivel, ő táplál tulajdon testével 's vérével,
ő az ú t , az igazság és élet, ő a' fő, kihez ragaszkodunk, ő a' gyökér és törzsök, kitől elevenittetünk 's
növekedünk ; a' hitnek világa , az ő istenségéből
folyki, a' reménység' bíztató ösztöne, az ő megdicsőitéséből éled föl bennünk, 's a' szeretet' melegítő 's
forrasztó tüze az ő isteni szeretete által gyujtatik meg
bennünk. „Krisztus, igy szól sz. Ambrus püspök, (Lib.
III. De Virgin, ante finem) nekünk mindenünk; h a s e beidet kívánod gyógyítani, orvosod; ha gyuladásod'
enyhíteni, ő a' te forrásod; ha a' gonoszságból akarsz
szabadulni, ő a' te igazságod; ha segedelmet kérsz,
ő az erő; ha félsz a' haláltól, ő az élet; ha az egekbe kívánkozol, ő a z u t ; ha a' sötétségből menekedni
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akarsz, ő a' világosság; ha eledelt akarsz, ő étel és
ital." Az egész lelki élet Krisztusban gyökerezik ; az
embernek megigazulása csak általa vitetik végbe; a'
lélek' megszentelése az ő érdemében malasztjainak használása; legszentebb erkölcsi tanítása 's példája által
eszközöltetik; ő általa és az ő nyomdokin juthatunk
el az örök élet' dicsőségébe, 's e' romlandó test, melly
porrá lészen, csak onnan reményiheti föltámadását 's
megdicsőitését, mert Jézus azt a' koporsóból fölvette,
's e' föld' enyészetéből magával az egekbe fölragadta.
Úgyde e' magas képzetek
ezen méltatásai a'
halandó embernek ezen istenesitő intézetek, ezen roppant működése az isteni könyörületességnek elvesztenék erejöket 's jelentőségüket, ha Jézus, ki üdvösségünk' vezére 's a' keresztény religio'központja, I s ten nem volna; képzeljétek csak magatoknak: milly z a varodásba jőne a' természet nap nélkül, hogy vakoskodnék az ember és minden állat a' sötétségben,
hogy veszne és sorvadna el az élet, hogy dúlnának a^
elemek, ha többé a' napsugárok' hatékonysága vad kitörésöket nem gátolná: 's illyennek gondoljátok már a'
Jézust nem ismérő pogány népek' állapotját, de illyennek azon szánakozásra méltó keresztények' elméjét és
szivét is, kik Jézus Krisztus' istenségét megtagadják,
's őtet csak annyiba veszik, mint más bölcs férfiakat,
kik tisztább tanításaik által az emberi nem' jobbításán
munkálkodtak. 'S honnan van sokaknak e' vészteljes
idegenkedése a' keresztény religionak törzsök ágazatától, Jézusnak isteni valójától? Sokat kellene erre
mondani ; de ha mindazoknak, kik valaha Jézus i s tenségét nyilván tagadták, 's most azt vagy írásaik
által ostromolják, vagy megvallani szégyenlik, vagy
beszédeikben 's tetteik által homályosítják, lelkületébe
tekintünk, azt veszszük észre, hogy a' kevélység' vétke , melly az angyalokot megbuktatta, az embert a'
paradicsomban elszédítette, vakítja meg ma is az embereket, hogy a' világosságot, melly a' sötétségben
fénylik, ne lássák, föl ne fogják. A ' j á s z o l , rnellyben Jézus születék , a' pólyák, mellyekbe a' gyermek
takartaték, a' szegénység, mellyel bölcsője körülvéteték, alázatos hitet kívánnak. Az alacsony istáló , a'
szólani nem tudó barmok, a' csöndes éj' hüves szellői, ez a' homályos, ez a' szegény, ez az isméretlen
születés alázatos erkölcsökre tanítanak ; az angyalok ,
kik a' csoda-történetet hirdeték, az együgyü pásztorok , kik az isteni gyermeknek igénytelen megjelenését megtisztelék, 's egyebek, mik e' csoda történe10*'
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let vagy megelőzők, a' kevélységgel 's az emberi észnek föllengzéseível meg nem férnek; 's azok, kik
csak a' fényben tartják az érdemet, nagyságban az
erőt, 's hatalomban az igazságot, Istennek illy l e a lázódásától irtózni szoktak. A' gyöngeség tehát, és
szűkölködés, mellyek Jézus' emberi állapotján szemlélhetők, az isteni erőnek illy megvettetett fedezetek
alá clrejtezése, ezek kövei a' botránkozásnak, mellyben a' kevélység megütközik; mert a'test szerint g o n dolkodó ember, meg nem fogja azokat, mellyek az
Istennek lelkétől vannak; sőt bolondságnak véli,
's nem értheti azokat. (Iső Kor. 2 , 14.)

mereteit megvetve minden tudományát a' fölfeszitett
Krisztusban helyezé. ( G á l . 6 , 14. 1. Kor. 2 , 2 . )
Ezekből látható, hogy a' keresztvetésre korán, 's p e dig a' hálaadó 's viszont szerető sziv' vonzalmánál fogva igen természetesen jöhettek az első keresztények.

A' ker. katholika anyaszentegyház' első századában már közönséges szokás volt a' keresztényeknél
minden dolog' kezdetén, minden látogatás' alkalmával
homlokukra keresztjelet csinálni. Sz. Nicephorus
a'
konstantinápolyi patriarcha írja sz. János evangélistáról, hogy halála előtt kereszttel jeleié meg magát. (Hist.
Eccl. 1. 2. c. 4 2 . ) Tertullianus
( f 2 2 0 . ) igy ir:
Fog aras y
Mihály, „Ki és bemenéskor, felöltözéskor, mosdáskor, az asznagyváradi d. s z . kanonok.
talnál, a' szobában, üléskor 's mindenkor akármit
cselekszünk, keresztet vetünk homlokunkra. Ha k é r A ' keresztjel' é r t e l m e 's r é g i s é g e a*
dezitek,
ki parancsolá nekünk ezeket, 's az ezekhez
k e r . k a t h anyaszentegyházban.
Jézusnak a' keresztfán történt önkéntes föláldo- hasonló gyakorlatokat ? a' sz. írásban illyesek nem
zása 's halála váltságunknak 's üdvösségünknek egye- parancsoltatnak. A' hagyományból tanuljuk azokat, t.
düli alapja. „Krisztus ártatlan lévén az örökkévaló i. a' bevett szokás megerősité, 's a' hivők' buzgósága
Lélek által önmagát mutatta be Istennek áldozatul;" mai napig föntartá azokat." (De orat. et coron, mil.
igy sz. Pál (Zsid. 9 , 1 4 . ) , Péter apostol pedig mond- c. 3.) Sz. Athanasius ( f 373.) int bennünket: „ha
ja : ,/írisztus mi érettünk szenvedett. — 0 semmi bűnt asztalhoz ültök, úgymond, 's a' kenyeret kezditek
nem cselekedett, arról nem is vádoltathatott; — h a - szegni, előbb keresztet vetvén arra, aztán adjatok h á lát Istennek." ( ü b . de virgin, nr. 13.) Jerusalemi sz.
nem a' mi bűneinkethordozá testében a' keresztfán; —
az ö sebei által gyógyultunk meg." ( 1 . lev. 2, 2 1 — 2 4 . ) Cyrillus ( f 386.) mondja: „Keresztet vess magadra
A' régi buzgó keresztény, midőn ezeket meggon- akár eszel, akár iszol, akár fekszel, szóval : minden
dolá, hálaadó szivvel emlékezék vissza a' keresztre 's dologban 's munkában." (catech. 4 . ) Aranyszájú sz.
a' megváltás' munkájára, melly Istent az emberrel, János ( f 4 0 7 . ) pedig inti a' szüléket mondván:
eget a' földdel kibékelteté. Ezen visszaemlékezés ő „Anyák, tanítsátok kisdedeiteket keresztvetésre, míg
benne az isteni irgalmasság, 's a' megváltónak é r - pedig ők ezt tenni nem tudják, ti vessetek homlokademei iránt bizodalmat éleszte, 's keblét a' kereszten ikra keresztet." (Hom. 12 in ep. 1 ad cor.) Szent
szenvedett 's megholt Jézus iránt szeretetre 's példá- Ágoston ( f 4 3 0 . ) bizonyítja: „hogy, ha egy kereszjának hű követésére gyulasztá. Az ur' buzgó hivének telendőt kérdeztek: hiszsz-e Krisztusban? feleié: hibelsejében illy szent és forró érzelmek sokáig elrejt- szek 's magát Krisztus' keresztjével megjelelé." (Tract.
11 in Joan.) Nyssai sz. Gergely írja leánytcstvéréről
ve nem maradhatának, azoknak valamelly jel által
sz.
Makrináról ( f 379.), hogy a' boldogult szemeire,
nyilványittattniok kellett;'s mi által jelentheté ki azokat értelmesebben 's érzékiebben mint a' keresztvetés szájára ós szivére keresztet szokott vetni; 's hogy őt
által? A'keresztvetés értelemteljes jel; mert a'keresz- egy súlyos nyavalyából a' kereszt' jele, mellyet kérét e t , 's ezzel a' megváltó Krisztust, ennek kínszenve- sére édes anyja a' mellére jegyzett, gyógyitá ki. (In
szittya-barát a'
dését , halálát 's hozzánk viseltető nagy szeretetét hoz- Panegyr. de S. Macrina.) Evagrius
za emlékezetünkbe. Ez egyszerismind szivemelő jel; negyedik századból írja, hogy sz. Makáriustól hallá,
mert lelkesíti az embert : hogy ne szégyenlje az e m - mikép már régi szokás volna ásitozáskor a' szájra k e berek előtt fölfeszitett Krisztusát megvallani; hogy resztet vetni. Ez is talán mint a' tüsszenés veszélyt
kész legyen urunk' nyomdoki után a' keresztet hordoz- hoza egykor sokaknak. Siegfried irja : hogy Pelagius
ni , kint és halált szenvedni inkább, hogy sem Krisz- pápa' idejében mirigy-halálként pusztitá a' tüsszenés
tus' hitétől, az igazság 's erény' ösvényétől elpártolni. az embereket, innen keletkezett a' szokás illyenkor
Sz. Pál Krisztus' keresztében dicsekedett, 's előbbi is- keresztet vetni 's fohászkodni: Uram, segélj meg! 's
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kivánni váljék egészségedre! (Epitome hist. 1. 1. T.
1 Script. German. Struvii, és Durandus I. 6. c. 102
de rogat.)
A' régiek egy, a' mostaniak három ujjal vetik
a' kis keresztet, t. i. homlokukat, szájokat 's mellüket megjelelik kereszttel jelentvén: hogy gondolatokat, szavukat 's érzelmüket az A t y a , Fiu és
sz. Lélek Istennek szentelik. A' nagy keresztet pedig
kinyílt tenyérrel vetjük magunkra ; érintvén a' homlokot, a' mellet 's bal vál után a' jobb válat, mondjuk: Atyának, Fiúnak és sz. Lélek Istennek nevében.
Ez által jelentjük : hogy Krisztus' keresztének, szenvedésének 's halálának, mellynek ereje minket a' bűn
és kárhozat' bal útjáról az igazulás és üdvösség' jobb
útjára átvezetett, — emlékét mélyen elménkbe és szivünkbe nyomva hordozzuk. Ezen emlékezet buzdit minket Krisztusnak;szentelni éltünket, a' test' rendetlen
vágyait fékezni, Krisztussal a' kereszt' szenvedését
kiállani míg a' halál' gyászos éjét a' fültámadás' dicső
hajnala fölváltandja.
Mit a' hivek kezdetben csak magányos ájtatosságból gyakorlottak, azt nem sokára a' ker. katholika egyház a' nyilványos isteni szolgálatokban és szertartásokban
is alkalmazá, ugy hogy már ő is régóta minden szentelésnél és szentség'kiszolgáltatásnál keresztvetéssel él. Sz
Ágoston igy szól : „Végre a' mindenek előtt ismeretes
Krisztus-jel mi más mint Krisztus' keresztje ? Ezen kereszt-jel ha nem vettetik a' hivők' homlokára, vagy a'
vizre, mellyből ujonan születnek, vagy az olajra'schrismára, mellyel fülkenetnek, vagy az áldozatra, melylyel tápláltatnak, semmi azok küzül jól végbe nem
vitetik." (Tract. 118. in Joann.) Aranyszájú sz. János
pedig mondja : „Üdvösségünknek ezen tisztes jeleivel
senki se utáljon élni. Krisztus' keresztjét koszorúként hordozzuk, mert az általmegy minden véghez,
mi üdvösségünkhez tartozik. Midőn ujonan születünk,
jelen az ur' keresztje; midőn a' legszentségesb eledellel tápláltatunk; midőn papokká fölszenteltetünk, a'
győzödelem' e' jele mindenütt 's mindenkor jelen van.
A' teremekben, a' falakon, az ablakokon, a' homlokokon 's az elmében szorgalommal képpezzük a' keresztjelet. Ez üdvösségünk', közszabadságunk' és szelidségünk' jele, mert Jézus mint bárány vitetett a '
megülésre. Midőn tehát magadra keresztet vetsz, nagy
bizodalomra hevüljön homlokod 's tedd szabaddá lelkedet." (Hom. 55.) „Ne csak ujoddal ('s kezeddel)
vesd magadra a' keresztet, hanem előbb akaratod és
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hited által is iktasd azt szivedbe." „Ha szivedet fölfuvalkodni, vagy lángra gyúlni érzed, keresztvetéssel
erősítsd kebledet ( a ' veszély ellen)." (Hom. 87. in
Matth.) Ezen keresztény ősszokásra mutatnak még a' keresztformára épült régi templomok, a' kereszttel jelelt régi emlékek és sírkövek, mellyek itt ott felfödüztetnek.
A' mostani müveit osztály a' régiség' barátja, 's
az ősemlékeket nem csak nem veti m e g , hanem még
szorgalmasan gyűjtögeti is; mi oka tehát, hogy mégis a' mostani keresztények közül illy régi, illy sokat
jelentő 's minden jóra buzdító keresztény jellel élni,
a' keresztet magukra vetni elmulasztják ? Nem váltotta-e meg őket is Krisztus a' keresztfán? Nem ontá-e
érettök is vérét ? Vagy nem akarnak-e ők részesülni
a' megváltás' érdemei- 's gyümölcseiben ? Nem akarják-e annak, ki érettök magát a' kereszten föláldozá,
éltüket szentelni? Vagy talán a' fölfeszitett Krisztus
előtlök is botrány és bolondság, mint a'zsidók é s p o gányok előtt? ( 1 . Kor. 1 , 23.) Talán mit a' jó keresztények sz. Pállal Isten' erejének és bölcseségének
tartanak (1. Kor. 1 , 1 8 . 2 4 . ) , azt ők mint balgaságot csúfolják és szidalmazzák? (Philip. 3, 18.) Avagy
csak szégyenlik a' világ előtt megvallani : hogy ők
hisznek a' fölfeszített Krisztusban? Nem tudják-e ezek
a z ú r n a k ama' mondását: „Mondom néktek, valaki
rólam vallást teszen az emberek előtt, azt az ember'
fia is magáénak fogja vallani Isten' angyali előtt. Ellenben , valaki megtagad engem az emberek előtt,
megtagadtatik az Isten' angyali előtt." (Luk. 1 2 , 8.)
Figyelemre méltók végül sz. Ágostonnak ime' szavai :
„Gúnyolja bár a' pogány fölfeszitett Krisztusunkat, nekem az vigasztaló 's üdvös látvány, midőn a' király'
homlokán Krisztus' keresztjét fényleni szemlélem. Mit
ő kinevet, én épen abban találom szabadulásomat. Nem
ismerek annál nagyobb fölfuvalkodást, mintha a' beteg azon gyógyszert, melly őt még megmenthetné,
megvetni 's gúnyolni tudja. Azon kereszt a' legmélyeb
alázatosság'jele, de ezen beteg önfülmagasztalásától
vakítva nem ismeri az irt, melly lelki dagályát leapaszthatná: Én pedig ismerem azt, azért az egyenes
uton járok, 's elannyira nein szégyenlem a 1 kereszt
miatt magamat, hogy azt nem is rejtve, hanem nyíltan homlokomon hordozom." (In Enarrat. inPs. 141.
Nro 9.)
(Marzohl és Sailer'
liturgiája után.)

Szaniszló
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A* romai katholika egyház.
(Kivonat az edinburgi Rewiew' 1840 évi octob. darabjából.)
Nincs és nem volt soha emberi alkotmány, melly
olly figyelmes vizsgálatot érdemlene, mint a' romai
katholika egyház. Egyetlenegy más intézet sem áll
ma, melly azon időkre emlékeztetne: midőn a' P a n theonban füstölögtek az áldozatok, vagy Flavius' a m phitheatrumában a' tigrisek és leopardok szökdöstek.*)
— Ezen egyház' történetei összekötik az emberi polgárisodás' mind a' két fő időszakát. — A' legbüszkébb királyi nemzetségek csak tegnapiak összehasonlítva ezen egyház' fejeinek rendsorával; 's ezen sort
azon pápán kezdve, ki a' tizenkilenczedik században
Napoleont megkoronázta, szakadatlanul nyomozhatjuk
azon más pápáig, ki a' nyolezadikban Nagy Károly'
fejére tette a' koronát; sőt jóval még Nagy Károly
idején fölül terjed ezen fölséges dynastia, míg nem
vesz el szem elől a' regék' szürkületében.**)
A' veienczei köztársaság az idősség' sorában legközelebb áll ahhoz ; de ezen köztársaság igen is fiatal
korú a' pápasághoz képest ; amaz már elenyészett ; a'
pápaság fön van; még pedig nem hanyatló félben,
mint valamelly elavult régiség, hanem tele élettel,
tele fiatal erővel.
A' katholika egyház most is ugy küldi a' föld'
végső határira buzgó hithirdetőit, mint azokat küldötte , kik Ágostonnal Kent tartományban partra szálltak.

Most is szintolly elszánt lélekkel szegezi ellen magát
üldözőinek, mint hajdan Attilának.
Híveinek száma nagyobb most, mint volt valaha
a' mult századokban. Azok, kiket az uj világban megtérített, nem csak kipótolják, de túlhaladják, mit a'
régiben vesztett. Lelki birodalma kihat ama' roppant
térségre, melly Missouri folyó' rónaságitól Horn fokig
lenyúl, 's mellyről nem hihetetlen : hogy egy század
múlva olly népséggel fog bírni, mint most Europa.
Ezen egyház' tagjainak száma bizonyosan fölmegy
százötven millióra ; *) 's nehéz volna megmutatni :
hogy a' többi keresztény felekezetek egybevéve száz
husz millióra lennének számitandók.
De lássuk : van-e valami j e l , mellyből lehetne
sejditni: hogy illy tartós uralkodásának csakugyan
már vége közelit. Látta ezen egyház mindazon országok , mindazon egyházi alkotmányok' származását,
mellyek most a' földön léteznek;'sárról semmikép sem
lehetne meggyőződni: hogy azok' végét 's enyészetét is nem látandja. Nagy 's köz tiszteletben volt ezen
egyház, mielőtt a' szászok beléptek Britanniába, mielőtt a' frankok a' Rajnán átköltöztek , midőn még v i rágzott a' görög szónoklat Antiochiában, midőn még
bálványokat imádtak a' mekkai templomban. És talán
fön lesz még akkor is fogytalan ép erővel : midőn n é melly ujzelandiai utazó eljő, 's iszonyú pusztaság'
közepette a' londoni hid' romladozó boltozatján állva,
rajzolni fogja sz. Pál' templomának düledékeit.

Nem lehet csodálni: ha 1799ben még a'mélyebb
elmélkedők is azon gondolatra jöttek: hogy végre
*) Pantheon és Flavius amphitheatruma vagy Colosseum utolsó órája üt a' romai egyháznak. Hittelen hatalom
két nevezetes régi római épület, mellyek' elsője ke- uralkodott akkor ; a' pápa pedig fogságában halt meg.
resztény-templommá fölszentelve majd nem teljes ép- A' franczia egyház' legjelesebb főnökei idegen orszáségben, a' másik mint igen nagyszerű rom fönál^
gokban elszélyedve, protestánsok' alamizsnáival táp 's mind a' kettő csodálatra méltó bizonysága a' réláltatva tartózkodtak. A' legdíszesebb épületek, melgi romaiak' nagyságának.
lyeket az előbbi századok' bőkezűsége Isten' tiszteleA' fordító.
tére szentelt, győzödelem' templomaivá, politikus
**) A' tudós író protestáns; 's csak sajnálni lehet : hogy
egyesületek' vendéglő teremeivé, vagy thcophilantropi
itt előítéletén eröt nem vehettek sem üdvözítőnk' vikápolnákká változtattak. Könnyen lehetett eme'jelekről
lágos szavai, mellyek által Péter' személyében egyházának egy legfőbb előjárót rendelt, mind pedig az azt hinni : hogy a' pápaság hosszas uralkodásának k ö egyházi történetek' ama' számos és megczáfolhallan zellévő végére mutatnak ; — de annak vége még nem
adati, mellyekböl ki tetszik : hogy eleitől fogva a' volt.
kereszténység a' romai püspököt mindenkor Péter'
utódjának 's az egyház' látható fejének tekintetle;
*) Sőt mások szerint csaknem kétszáz millióra. (Lásd
valamint az is, hogy a' romai pápák Pétertől egész
Katholische Kirchenzeitung. 1841. 1—2 szám, 10.
a' most uralkodó XVIdik Gergelyig egymás után szalap.)
kadatlan sorban következtek.

A"1fordító.

A'

szerkesztő.

157

158

Egyszer halálra kárhoztatva lévén a' fejér szarvas*), ez izben rendeltetése azt el nem érte. Míg
mielőtt VI. Fiúsnak a' halotti tisztelkedés megadatott,
uj visszatorlás kezdődött, melly ugy látszik negyven
év óta mindinkább öregbedik. Az anarchia elérte kitűzött határát. Uj rend keletkezett a' zavarból : uj uralkodó házak, uj törvények, uj czimzetek, és ezek k ö zölt a' régi religio is föllépett.
Az arabsoknál mesélik : hogy a' legnagyobb
egyiptusi pyramis az özönvíz előtti királyok által
építtetett, és hogy minden emberi müvek között ez
maga egyedül állhatta ki az özönvíz' rohanásit. Ez
volt a' pápaság' sorsa. Elboríttatott ugyan a' közönséges áradásban, de mély alapja sérületlen maradt, és
miután az árvizek el vonultak, maga egyedül tünt föl
a' mult világ' romladéki között. Megbukott a' hollandi
köztársaság, és a' német birodalom, és a' velenczei
nagy tanács, és a' helvetiai régi szövetség, és a ' b u r boni ház' a' franczia parlamentekkel és aristocratiával
együtt. Uj alkotmányokkal rakva lett Europa : franczia császárság — olasz királyság — rajnai szövetség. Az uj történetek megváltoztatták ugyan egészen a'
határokat, a' politikai intézeteket, megváltoztatták a'
birtok' fölosztását, a' társaság' szellemét és szerkezetét; — a' változhatlan
egyház pedig azok között
ugyan az maradt.

— b —

Sz. Basilius.
A' keresztény katholikus anyaszentegyház az
apostolok' ideje óta sok és vészteljes viharokon k e resztül futja pályáját. 0 is,'mint isteni alapitója Krisztus „jelül tétetek, mellynek sokan ellene mondanak."
(Luk. 2.) Eleve a' zsidók , utóbb a' pogány bölcsek
's a' romai császárok, későbben a' kebléből kivált k e resztény felekezetek rohanák meg a z t , 's néha mind
szellemi, mind anyagi fegyverekkel keményen ostromIák. Ellenei tudván azt, h o g y , ha a' pásztor megveretik, elszélyed a' nyáj, (Mát. 26.) legerősebb támadásaikat a' kath. egyház' főpapjai ellen irányozák ; de
ezek 's a' kath. anyaszentegyház ingatlan maradtak
*} Czélzás van itt azon a' vadászoknál fönforgó mesére, melly szerint lenne egy fejér szarvas; 's ki azt
elejtené, el fogná foglalni annak fején lévő arany
koronát,'s király leendene.

A' fordító.

mindenkor, mint erős kőszál, melly a' tenger' zajos
hullámival ezredek óta daczol; mert őrködik fölöttök
a' láthatatlan 's hatalmas főpásztor Krisztus, ki meggyőzé a' világot.
A' kereszténység' negyedik századában hatalmas ellenségre talált a' kath. egyház Arim' hittévedőnek követőiben, kik között volt maga Valens i s , a'
római császár, egész udvarával.
Tavasz vala, midőn 3 7 l i k évben Valens Konstantinápolyt elhagyá Antiochiáha menendő. Útközben,
tartományait látogatván, mindent elkövetett: hogy a'
ker. kath. egyházat halomra döntse, 's ennek romjain
az arianusok' felekezetét, mellynek heves védője vala , megerősítse. Útjában mindenütt megelőzé a' csáa' császári testőrök' főnöke, urának
szárt Modestus,
kedvencze és hitsorsosa. Már Bithyniában 's Galatiában a' kath. püspököket elűzvén székeikbe arianusokat
ültetett. Most elérkezék Cappadociának Caesarea f ő városába Basiliussal hasonlót teendő.
Egész Ázsiában az antiochiai után leghatalmasb
kath. érsekség vala a' caesariai. Itt a' püspöki székben ült sz. Basilius, ki igen tudományos férjfiu, j e les egyházi szónok és szent életű püspök vala. Feszült
figyelemmel várák Arius' követői, mit vihet ezzel
véghez Modestus és a' császár? Gondolák, ha részökre áll, nagy leend nyereségűk ; ha ellentáll, száműzetik, 's ugy hatalmas ellenségtől mentve 's minden
esetre nyertesek leendnek. Azonban csalatkoztak.
Modestus a' törvényszolgáktól 's a' romai kinzó
eszközökkel ellátott poroszloktól környezve bírói székbe ül, 's maga elébe idézvén Basiliust hidegen igy szólítja őt:
Basilius ! hogyan állhatsz a' császári hatalomnak
olly vakmerően ellene?
Miben áll az én vakmerőségem ?
Miért nem fogadod el a' császár' hitvallását ?
Mert nálánál nagyobb ur azt nekem tiltja. Hogy
hitsorsosom a' nép, nem a' császár, az mit sem tesz;
a' hit' igazsága, nem a' hitsorsosok' rangja különbözteti meg a' keresztényt.
Mit ? kiálta fölhevülve Modestus, nem rettegsz
haragom 's hatalmam' következményitől ?
Minő következményektől ?
Nem kevesbről van itt s z ó , mint javaid' elfoglalásáról , száműzésről, kínokról és halálról.
Haszontalan minden' fenyegetésed; mondj bár
irtózatosbakat, engem meg nem renditesz. Javaim' el-
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foglalásáról szólasz ? De ki azokhoz nem ragaszkodik,
's azokat ugy birja , mintha nem birná, az mit veszthet
el ? ha csak ócska ruháimat 's néhány könyvemet magadévá tenni nem akarod. Száműzéssel fenyegetsz ? de
hiszen, e' város nem születésem' helye,'s küldhetsze olly helyre, hol hazámat föl nem találandom ? Ugy
gondolom, az egész föld azon közatyánké, ki mennyekben vagyon. Kinzó eszközeid 's a' rémito halál
sem tehetnek engem ingadozóvá; mert csak egy az
életem, mellynek útja elég tövises ; minél előbb czélomhoz juthatok : annál boldogabbnak tartom magamat.
Modestus elbámult Basilius' hős lelkén, melly
távol minden gőgtől olly igen példás szerénységgel
's arczvidámsággal párosult; e' mellett önszeretetében is sértve mondá : „Igy még ember nem beszélt
Modestussal."
Hihető még soha sem volt dolgod katholikus
püspökkel, viszonzá Basilius, mert Krisztus' minden
igaz szolgájától fenyegetésidre illy feleletet nyerhetsz.
Minden más esetben kötelességünknek tartjuk, mennyire lehet, engedni 's embertársainkhoz simulni. A'
legalantabb rendű ember iránt sem mutatunk soha g ő g ö t , annál kevesbbé a' legfőbb hatalom' képviselője
iránt. De ha Isten' dolgáról van s z ó , akkor sem öldöklő fegyverek, sem lángoló máglyák, sem akármilly rémitö kínzások nem képesek minket megrendíteni.
Udvarias és részint bóduló, részint hódulatokat
elfogadó világfia előtt igen feltűnő az, midőn istenfélő
ember a' religio' szellemének erejében jelenik meg
előtte ; ennek hallása 's látása villanyos ütéssel futja
ált idegeit, 's ezeket nem melegíti, hanem megrázkódtatja. Ezt tapasztalá Modestus is, 'selbocsátá maga
elől Basiliust az éjt engedvén neki maga meggondolására.
Én holnap is az leszek, ki ma vagyok, mondá
Basilius, és eltávozott.
A' városba érkező császárnak azonnal előterjeszté Modestus, milly konokul szegül magas kívánságának ellene Basilius. — Valens elhatározá u j ostrommal támadni meg az állhatatost. Demoszthenes a' császár' főkonyha-mestere, igen kérkedő 's az udvariak
előtt nagy szónok' serepét játszó ember, a' császár',
Modestus' és többek' jelenlétében, hitbeli vitába ereszkedék a' tudós püspökkel. Midőn szónoklata' kezdetén nyelvhiba surrant ki ajkain, Basilius mosolyogva
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó

Ferencz.

megjegyzé: „Demoszthenest halljuk a' nyelvtudományt
sérteni !" Erre annyira fölhevült a' konyha-szónok,
hogy Basilius ellen mocskolódásra 's fenyegetésre
fakadna. Basilius mondá : „Az étkek' megbirálásához
érthetsz, de a' hitbeli igazságok' megvitatásához nem."
Modestus bizonyos idő múlva megtevé a' harmadik próbát. Észre vévén, hogy keménység- 's fenyegetéssel semmire sem mehet, szelídebb módot választa 's hízelegve mondá : „Valljon csekélységnek
tartod-e, ha a' császárt juhaid közzé számithatod?
oda pedig nem kell több, mint hogy a' hitszabályból
hagyjad ki e' szavat „egytermészetü" (consubstantialis.)
Nagy szerencsének tartom ugyan, mondá sz. Basilius, ha csak egy lelket nyerhetek is meg Krisztusnak ; 's az anyaszentegyháznak nagy haszna van
abban, ha a' fejedelem jó példával világit népének;
mindazáltal semmi a' világon engem arra nem birand,
hogy csak egy szavat is megváltoztatni engedjek azon
hitszabályból, mellyet a' sz. Lélek' együttmunkálása
felől világ' végzetéig biztosított apostoloknak igaz utódaik annak ihléséből, hogy higyünk, előnkbe adtak !
Modestus elbocsátván magától Basiliust a' császárhoz ment 's mondá : „Ezen ember minden fenyegetésen fölül emelkedik; ő legyőzhetlen 's rettenthetlen
Másokon félelemmel erőt vehetünk; ezt erővel kell
székéből kiemelnünk."
Valens császár illy nagy lélektől nem tagadhatá megrr
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tovább tiszteletét. Ot többé is háborgattatni tilalmaza ;
sőt egyháza' szegényeinek fölsegélésére sok jószággal
megajándékozá.
Azonban még egyszer próba alá vetette öt; de
mivel ezt is bátran 's ingadozás nélkül kiállá Basilius ;
csönd állott be 's nyugalom. Modestus' lélekismérete
fölébredt, megvallá hibáját, bocsánatért esdeklék Basiliusnál és katholikussá lön. Most mindenütt azt váll á : hogy Basilius' könyörgésének köszönheti Istentől
visszanyert egészségét 's életét ; ő a' püspöknek nagy
tisztelőjévé, a' katholika egyháznak pártoló- és szószólójává változott.
így törődnek meg a' fölzudult tengernek az ingatlan kőszálhoz mérgesen vergődő hullámi, 's tovább
hömpölyögve lecsöndesülnek !
(Stolbcrg és Berault Bercastel után.)
Sz. go
Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
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Dávid' 18dik zsoltára. ( T a r k á n y i Béla.)

—

I m á d s á g .
Sok egyéb, üdvösségünkre szükséges igazságok
között, mellyek' isméretére puszta eszünkkel nem
juthatunk, egyik a z , hogy magunktól nem tudjuk a'
módokat, mellyekkel Istent tisztelnünk kell. A' kinyilatkoztatás ezekre megtanított bennünket. Közöltök fő
helyen áll az imádság, az a z : lelkünknek meghitt,
belső 's folytonos társalgása az örök igazsággal, szeretettel, szépséggel; vagy érzéseinknek'sindulatainknak Istenhez, mint legkegyesebb atyánkhoz alázatos
és bizodalomteljes fölemelése.
Imádkozni, tekintvén a' nyilványos parancsot,
mellyet e' részben üdvözitőnk adott, hitünk' Iegjelesb
kötelességei közé tartozik; tekintvén pedig tehetetlenségünket , lelki testi fogyatkozásainkat, szükségeinket,
valamint Krisztus' és az apostolok' példáját,*) 's azon
édes viszonyt, mellyel Jézus' kinyilatkoztatása szerint
a' Magasságbelihez mint gyermekek állunk, egyszerismind a' legsürgetősebbek és legkellemesebbek közé is.
*) És elbocsátván ( J é z u s ) a' sereget, fölméne a' hegyre
egyedül imádkozni. Mát. 14, 23. Ezeket szólá Jézus,
és az égre emelvén szemeit: atyám, eljött az óra,
dicsőítsd meg a' te fiadat 'stb. Ján. 17, 1. Lön pedig
azon napokban, kiméne a' hegyre imádkozni, és egész
éjszaka az isteni imádságban marada. Luk. 6,12. És
ö elszakada tőlök egy kőhajításnyira ; és térdre esvén
imádkozik vala, mondván 'stb. Luk. 22, 41. És minden nap megmaradván egyenlő akarattal a' templomban, és házonként szegdelvén a' kenyeret, az eledelt
örvendezéssel veszik vala. Apóst. Csel. 2, 46. Mi pedig az imádságban és az igének szolgálatában leszünk
foglalatosak. Apóst. Csel. 6, 4.

Sajnálandó a z , ki akár tudatlansága, gyarlóság a , könnyelműsége vagy rosszasága, akár más emberek' fortélya 's gonoszsága által okozott ínségeiben,
vagy a' gondviseléstől földi pályáján reámért viszontagságaiban vallás iránti megvetésből vagy hite nem
lévén elcsüggedésből enyhülését nem a' vigasztalások'
fő forrásában az Istenben és ahhoz intézett alázatos
folyamodásban, hanem másutt keresi; 's elkietlenült
annak szive, ki az élet' különbféle viszonyaiban ö n ként gerjedő vallásos érzelmeket magában szántszándékkal elfojtja. Mert lehetetlen embernek, nem mondom azért, mivel gyermekéveiben imádságra taníttatott, 's később vallásos nevelésben részesült, vagy mivel mások' vallásos gyakorlatait látja: hanem ön beiösztönéből is néha néha, a' mint jó vagy bal sors éri,
félelem vagy veszély magát vagy szeretteit környezi,
hála vagy bűnbánó, vagy segélyt óhajtó érzelmekre,
fohászokra, imádságokra nem gerjedni; és botor, és
vad, és kevély az mondhatlanul, ki illyen indulatokat
visszanyomni, kiirtani törekszik, vagy megvallani
szégyenl. Illyennel viszonyba lépni világi ügyeimben
is óvakodnám, 's őt barátomnak, társomnak vagy csak
szolgámnak is választani okosan őrizkedném.
A' bölcs, bölcs pedig lehet minden keresztény,
mert a' hit' boldogító tarija élte' legelső föleszméletekor beavatja legrövidebb uton őt mindazon fölséges
igazságok'isméretébe, mellyek' fürkészésében a'hajdankor' legnagyobb emberei hiában fáradoztak holtakiglan; a' keresztény bölcs tehát nem csak kötelességének, hanem legédesb, legfölségesb kötelességének i s méri imádság' szárnyain fölemelkedni a' menny' és föld'
urához, a' boldogult lelkek', a' millió angyalok' t á r saságába vegyülve dicséretet 's dicsőséget rebegni annak, ki véghetetlen kegyelemmel Krisztus által szolgából fiává fogadta ő t ; előterjeszteni atyai trónja előtt
bajait, kérni gyermeki bizodalommal vigasztalást, h á lákat adni a' vett jókért 's kegyelmekért, 's esdekelni
ujakért ; sőt e' buzgó gyakorlat által a' jámbor keresz11
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tény illy szent pillanatokban mintegy előre élvezi ama'
gyönyört, meüyben Isten részesíteni igéré valaha mindazokat, kik őt szeretik 's parancsait megtartják.
Ugy vagyon pedig ember alkotva, hogy a' lelkében uralkodó indulatoknak, legyenek azok jók vagy
rosszak, még a' kiművelt képmutatóban is nem kitünniök lehetetlen ; 's a' gyakori haragnak, irigységnek
vagy más egyéb tökéletlenségnek szintúgy mint a ' j ó szívűség- 's istenességnek jelei valakinek külső viseletében, főkép arezvonásaiban gyakran észrevehetőkHogy lehetne tehát másként, mint, ha a' tiszta szeretet', mély alázatosság', fiúi bizodalom', legforróbb hála' 's hódolat' érzelmei uralkodnak a' keresztény ember' szivében, hogy ezeket külső illemes helyzettel,
taglejtéssel, énekkel, szóval, egész viselettel ne nyilványitsa? 's mindezeket szíves örömest Isten' dicsőségére ki ne tüntesse, nem csak akkor, ha magán van,
hanem akkor is és olt, mikor 's hol e' cselekedetével
egyházi parancs' teljesítése vagy felebarátja' lelki épülése van kapcsolatban ? értem a' közhelyen teendő
imádságokat, 's a' templomoknak parancsolt időkbeni látogatását.
Valóban ki azért nem látogat templomokat, mivel a' világ' fiainak hitvány észrevételeitől 's gunyjaitól fél; vagy hogy azok' tetszését is megtartsa, kötelességének is eleget tenni látszassék, azzal áltatja magát; hogy ő otthon imádkozik, mint Krisztus mondja,
„bezárt ajtóknál, hogy ne láttassékaz emberektől":
az sem keresztény emberhez illő erős lelkületet nem
bizonyít; sem az ur' igéjét 's a' tőle alapított anyaszentegyháznak a' külső, közönséges és ünnepélyes isteni tiszteletben üdvünket hathatósan eszközlő rendeletei'
czélját és szellemét, következőleg saját érdekét 's k ö lességét nem érti,
Mert illik-e hitét emberek előtt nyilván megvallani köteles keresztényhez vallás parancsolta tisztét
ugy akarni teljesíteni, hogy rettegjen a' szentségtelen
csúfolódók' tetszését eljátszani? becsülendő-e annak
charactere, ki nyomorék emberi gunyfélelemből szégyen! megjelenni imahelyén azon vallás-kapcsolta társulatnak , mellynek nevét viseli, 's tagja lenni világ
előtt meg nem szűnt? Emberileg véve is gyávaság 's
alávaló lelket tanúsító bélyeg olly komoly 's fontos
ügyben, millyen az örök boldogságot föltételező religioé, látszatni sem akarni, vagy félni látszatni annak,
minek szívből, valódilag 's egészen lenni kellene. Hát
ha még Krisztus' szavait veszszük tekintetbe, ,,a' ki en-
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gem, úgymond, megtagad az emberek előtt," (mi
egyéb pedig az Islentőli függést, mellyet imádás állal
nyilatkoztatunk k i , nyilván szégyenleni, mint Istent
tagadni?) „megtagadom én is őt az én atyám előtt, ki
mennyekben van"*Mát. 10, 33., 's ismét: „a' ki engemet szégyenl 's az én beszédimet, azt az ember' fia
szégyenleni fogja, mikor eljő az ő fölsegeben, és az
ő atyjáéban és a' szent angyalokéban" Luk. 9, 2 6 . :
nem mondhatjuk-e, hogy illyen valaki silány emberi
tekintetért esztelenül áldozza föl hite' 's hitbeli cselekedetei' következtében méltán várandott mennyei j u talmát ? ki imigy kíván embereknek tetszeni, valóban
nem Krisztus' szolgája. Gal. 1, 10.
Mi pedig a' zárt ajtóknál teendő imádságot illeti
ha van valaki, ki templomba nem járásának mentségeid
Krisztus' ama' szavait meri fölhozni : az szép mentséget gondolt ki mind lomhaságának mások előtti palástalásául, mind ön szivének, keresztény kötelességéről megfeledkezett szivének áltatásául. Mert vajmi
kétséges: imádkozik-e otthon az, ki templomba járni
íestei, vagy szégyenl. De ha imádkozik is: szabad-e,
csak ez egyet kérdem, a' szent mise-áldozattól, melly
templomban vitetik véghez, kereszténynek igazi ok
nélkül elmaradni? meggondolja-e az illyen, mi következnék, ha cselekvésmódja szabály gyanánt vetetnék
másoktól is ? 's ha mindenki jogosítottnak tartaná magát kénye szerint 's mintegy loppal tisztelhetni Istenét? valóban a' legnagyobb zavar támadna, ha kiki
saját tetszése után járna; nem sokára elvadulna az
emberfaj, 's a' nyilványos tisztelet' megvetése Isten'
megvetésére vezetne bizonyára.
Azután, micsoda képzete van annak a' szentek'
egyességéről, ki a' hit' közönséges nyilványos megvallásán, a' szentségekbeni közönséges nyilványos részesülésen, a' törvényes lelki pásztorok' közönséges
tanításán magát tultehetni, 's a' látható gyülekezetből
magát szabadon kivonhatni véli? Eszmefonákság ez.
Minden keresztény katholikusnak, ki magát annak
vallja, kötelességében áll, mint ugyanazon egy testület' tagjának, felebarátját kölcsönösen isteni tiszteletre buzdítani, 's annak lelki épületére lenni, mint az
apostol két helyen is parancsolja.*) Mit ha elmulaszt,

*) Szólván magatok között zsoltárokkal és dicséretekkel és
lelki énekekkel énekelvén,és dicséretet mondván a'ti sziveitekben az urnák. Efes. 5,19. és: a' Krisztus'igéje lakjékbennetek bővséggel, minden bölcseséggel tanítván és
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felebarátjának lelki romlásra ád okct, 's elköveti amaz
irtóztató bűnt, mellyre üdvözítőnk jajt mondott, a'
botrányt;
's ezt annál nagyobb mertékben, minél inkább ollyas helyzetben van, hol soknak szemei f ü g gesztvék reája vagy mint hivatalt viselőre, vagy mint
osaládatya- 's anyára.
De ha másokat nem épit, sőt ront : nem kevesbbé
okoz különködő vagy hanyag elvonulásával kárt magának is az illy keresztény; mert vallásos érzelmek
sehol sem gerjednek emberben könnyebben 's hathatósabban föl, mint templomban, hol minden rangú 's
rendű személyek minden rang és rend nélkül, mint
ugyanazon egy családhoz tartozó, ugyanazon egy vérrel megváltott mennyei atyának fiai összegyűlve egyesitik Istenhez kérelmeiket ; hol nagy és kicsiny, gazdag és izegény künn hagyván világi ügyeit egyedül az
örökkévalósággal foglalkozik; hol a' díszruhákba öltözött egyházi szolgák, arany, ezüst 's drága kövektől csillogó edények, vallás' titkait 's a' szentek' j e les erkölcseit ábrázoló festvények és szobrok, fényt
árasztó gyertyapárok 's koszorúk, parázson füstölgő
tömjén, magának az egyháznak más épületektől elütő
nagyszerű alakja, a' hangászat' szivet emelő pompás
zenéje, vagy csak a' nagy számmal összegyűltek' szavainak egy énekbe olvadása nem lehet, hogy meg ne
hassák a' legközönyösebb, leghidegebb keblet is. Menjen az illy magán imádkozni szerető ember csak egyszer olly idő tájban a' szent gyülekezetbe, mikor az
orgonán eljátszott rövid, andalító előzmény után az
egész tömeg a' „Jertek keresztény lelkek az Istent dicsérni," vagy „Üdvözlégy Krisztusnak drága szent
teste," vagy „ 0 Isten, szent fölségedet borulva imádj u k , " vagy „Áld meg országunkat," vagy „Szent vagy
uram" 'stb. énekeket egy szájjal hangoztatja ,'s ugyanazon nagyszerű hangeszköz az éneket fölfogja, egyesíti, kiséri, 's a' pihenő sokaságot újra a' megindított
hymnusba vezeti, tapasztalni fogja: hogy magán-kamarájában olly lelkesedésre, olly buzgóságra mint itt
gerjedni soha nem képes.
'S itt ne hozza föl talán valaki ezen állítás ellen
a' rendkívüli, hirtelen baleseteket, szertelen csapások a t , rettentő tüneményeket, millyenok a' dögvész,
hajótörés, villám 's effélék; illyenkor ugyanis sem a'
pillanat' hatalma nem enged válogatni a' módokban 's
intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel és lelki
énekekkel jó kedvvel énekelvén sziveitekben az Istennek. Kol. 3, 16.

helyben , mikép 's hol kelljen Istenhez fohászkodni ;
sem az efféle veszélyek' idején, mikor Isten' büntető
ostora sujt kevesebbeket, többeket, vagy épen egész
tartományokat, 's öldöklő angyala helyről helyre jár,
maga a' látogatás' szörnyűsége nem szűnik meg hatalmasan nógatni az embert: hogy ahhoz emelkedjék föl
könyörgésével, ki adhat virító egészséget 's jólétet,
's küldhet fekete halált 's ínséget. Illyenkor általán nem
szégyenli ember a' vallási szertartásokat,'s nem okoskodik azon : jobb-e honn vagy templomban imádkozni.
De már lássuk az ur' szavait is, mellyekre némellyek hivatkoznak. Mát. 6, 6.: „Te pedig ha imádkozol, menj be a' kamarádba,'s bezárván ajtódat kérd
atyádat rejtekben:'s a' te atyád, ki rejtekben lát, megfizet neked." E' szavakkal t. i. a' nyilványos könyörgésttiltaná megváltónk. 0 ! ki maga is imádkozott templomban, mit példájára az apostolok is tettenek.
Nem azt tiltja e' helyt üdvözítőnk, hanem megróván a' képmutatóknak az imádsággal összekapcsolt
gonosz szándékát, csak az imádságból nyerendő híu
dicsőséget nem helyesli, mintha mondaná: „egyedül
Istennek iparkodjál tetszeni, 's imádságodért ne igényeld inkább az emberek' dicséretét, mint ha házad'
rejtekébe vonulva imádkoznál." A' mit tehát itt a' szobába menés és ajtóbezárásról mondatik, azt közönséges szólásmód szerint kell érteni azok' jelelésére, mik
zaj nélkül történnek, mint Isa. 26, -20.: „Eredj én
népem, menj be a' te kamaráidba, zárd be reád a j taidat, rejtezzél el egy kévéssé egy szempillantásig,
míg elmúljék a' harag." Azért mondja aranyszájú
szent János (Hom. 8. in Epist. 1. ad Tim.): Valamint,
midőn mondja (az u r ) : ne tudja balkezed, mit teszen
a' jobb, nem csupán a' kezekről szól, hanem a' hiúságot akarja elölni : ugy itt a' kamara' nevével a' sziv'
belső rejtekét fejezte ki.
E' szerint igenis, be kell zárni a' világ előtt szivünk' ajtaját mikor imádkozunk. Szobánkat bezárni,
ha hiu gondolatoknak tárva a' sziv, nem elég: az
imádság szivmagányt követel akkor i s , ha templomban, ha sokaság között vagyunk. —
Helyén van talán megemlíteni egy más ellenvetést, melly sokkal tovább terjed. Van, ki mondja:
„Isten nem szorul imádságunkra." Igaz, de mi nyomorék emberek szorulunk Istenre, ki akarja, mivel parancsolta, hogy neki könyörögjünk; 's olly rendet hozott be, miként maga kinyilatkoztatás hogy igen
*
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sok javakban ne részesüljünk, ha azokért nem esedezünk. — Továbbá igazság kivánja, hogy kinekkinek
megadjuk a' magáét; kinek félelmet félelmet, kinek
tiszteletet tiszteletet. Rom. 13, 7. Kinek.van pedig több
joga tiszteletet követelni mint Istennek? kiben élünk,
mozgunk és vagyunk; kitolván minden javunk; ki
olly jó — hogy csak az imádságra vonatkozólag szóljak — hogy kéréseinket megjutalmazni igéré, mintha
érdemek volnának.
Imádkozni tehát tartozunk Isten' akaratja szerint
's magunk java' tekintetéből, mind magányosan mind
nyilvánságosan is, még pedig mindig, mint üdvözitőnk mondja: Luk 18, 1. „Szükséges mindig imádkozni és soha meg nem szűnni." Mi azonban nem azt
teszi, hogy minden egyebet félre tévén csupán s z ó beli könyörgéssel foglalkozzunk szüntelen: hanem hogy
hivatalbeli kötelességeinknek Istenhez irányzott buzgó
teljesitése 's annak idejében a' lélekben és igazságban
történt és szavakba foglalt imádság' elmondása mellett
meglegyen szivünkben lelkünkben a' folgvástí
készség és hajlam Istenünket legjobb tehetségünk szerint
tisztelni; mi ha valónkban kellőleg egyszer meggyökerezik, ájtatosok lehetünk érzékeinknek ideigleni ellenszegülése 's legnagyobb lelki szikkadságunk mellett
is.— Ez azok' vigasztalására legyen mondva, kik legjobb akarat mellett, mintha Isten' kegyelmétől elhagyattak volna, keseregnek, hogy néha imádságaikban
örömet 's izletességet nem találnak.
De hogy nem minden tisztelet, nem akármilly
imádság lehet Isten előtt egyiránt kedves és reánk nézve egyenlően boldog sikerű, az világos. Nagyon szükséges azért, miután kötelességünket tudjuk, megvizsgálni közelebbről a' módot i s , mikép kelljen azt teljesítenünk.

( Vége
I g a z

Szenczy
következik.)

Imre.

i t é l e t .

(Sz. történeti beszélyke.}
I.
Jerusalem' külvárosában tisztátalan utozák közt
állt egy szegény ház. Kup-alaku tapaszos födele, szük,
szellőzhetlen ablaki, szennyes fakiiincse, 's a' sárkeritvényü udvar' dületeg' ólai megismérteték azon izraelita-pórlakok' egyikét, mellyeknél izlés, gond, szorgalom 's tisztaság egyiránt hiányzott. A' ház' belsejét

alacsony pitvar osztá két félsötét kamrára, mellyekben
naponta otthonos függetlenséggel jártanak föl 's alá
hizott szárnyasok; a'tulajdonos' leendő ünneptápláléki, 's jogegyenü laktársi jelenben. Azonban történetünk' órái egy éjen folytak l e , 's igy egész háznép,
emberek és állatok, nyugalmas szomszédságban aludtak.
A' kelet felöli kamrában földszinti tűzhely volt
ellátva olaj-venyigével; 's hamvadó parázsa fölé mint
egy bő kalap ivezte magát a' füsttel bélelt sátor. Csomolygós teveszőr tölté el a' másik szegletet, félig
meddig fedve viseltes gyapjupokróczczal. A' durva
fek-helyen gondos anya virrasztá alvó kisdedét, mintha nem értett ösztönből óná álmait valami sejtett v e szély ellen. És a' napégette arcz, mellynek durva
kérge alig tudott helyt adni mosoly' fodrainak, olly
vidám volt; szeme, a'tompa lélek' homályos ablaka,
olly sugáros lön örömétől . . . Ki olta gyilkos ö s z tön mellé anyaindulatot a' tigris' vérébe ? ki idézte föl
a' fa' öntudatát, hogy száradó életét uj hatásnak a d j a ? 's ki edzé meg a' pórnő' világtalan lelkét, hogy
életigától elnyütten megtartsa a' szüleszerelmet? Tied
a' dicsőség végetlen rendező! ki a' világegyetemen
mindenütt jelen vagy; mert szeretet fonja a' létei' élő
lánczát, 's a' tiszta szeretet te magad vagy.
A' tűzhely' csillái kialvának már. A' ház' eleven
órája megkukorikolá az éjfélt, 's nyöszörgve kezdett
ébredni a' csecsemő. De anyja éltető emlővel előzte
sírását, 's uj álomra csókolá ismert ajkaival ; mignem
saját szemét is lezárta a' nap' fáradalma, melly vérét
meglankasztá, 's ellomhitá tagjait.
Az ellenszoba' szagos sötétéből durva horkolás
hallatszott, minő a' tulhizott vagy túlterhelt gyomor'
éjeit szokta bélyegezni. Különben bútorzata még szegényebb vala, 's tisztátlansága jóval vastagabb; de a'
sárház' mindentelen asszonya azzal mitsem gondolt.
Egyike vala azon buta sziv tompa pórnőknek, kik az
élet' jó vagy rossz folyamát sorskény' előrendeleteül
tekintve, nem vágynak szebb napok u t á n , nem t ö rődnek jelentkező szenvedéseiken,'s föl és lejárni e n gedik fejők fölött a' napot, a' nélkül : hogy éh és szomjúság' állatösztönón tul, az emberi öntudat' vagy előlátás' egyetlen igényét betöltenék. Tegnapja kijelelt
szerencséi közé tartozék, mert tehetős rokona olcsó
ugyan de tömött lakomával látta el ; 's jelenben e' miatt nyomasztá olly kísértetesen a' ránehezült álom.
Nyugtalanul hánykódott szertedult fekhelyén; 's b a l vállával ráfordult ártatlan kisdedére, vétkes vigyázta-
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lansâggal fojtva el ifjú életét, mellyet néhány hét előtt
tőle vön.
Egypár negyed múlva fölzaklatá álmát a' hevült
v é r , 's tapintó kezei ijedten keresék a' gyermeket,
kinek leheletét hiába hallgatá a' sötétben. Egy gyüremlett csomót vont elő megnyomott párnái közül ; 's
eszeveszetten sikólta föl, midőn a' pólás halott' merevény tagjait megérzé. Kába lelkét tüstént fölébreszté
az önvád, 's eszméit kegyetlenül lázitá átfogó fájdalma; mert nincs olly eltaplósodott sziv, mellynek fás
erei az anyaviszonyok előtt, ideiglen legalább, meg
ne lágyulnának. Térdre esék vak, babonás áhítattal ;
Mózes' öt könyvének rongyollott lapjait érinté ; imádkozék, homlokát v e r t e , 's haját és emlőit szaggatá.
„Hulljatok el hajaim — kiálta könyüben ázó ajakkal — hogy ne legyen minek fednie a' gyermekgyilkos' mennykerülő szemét. Száradjatok el árva emlők,
mert élő ékességteket halálnak adám. Szakadjatok el
hitetlen karjaim, hanem tudátok védőleg ölelni a ' c s e csemőt , kit jó kedvében ajándékozott az ur. Legyen
meddő lelkemnek az égi irgalom, mint anyai keblem
meddő lön. Haljon meg paschabárányom, mint gyermekem megholt; 's ha a' megváltó eljövend, legyek
kizárva a' választottak közül."
Buta léleknek kinja is nemtelen. A' művelt sziv
hit' ágazatiban keresi vigaszát; vagy a' természetes okozat' lánczolatján nyugszik meg, 's mentő reménynyel
hidazza át üdvnyelő mélységét, mellyet előtte balsors
nyitott. A' rövidlátó tudatlan kétségbeesésen kezdi
fájdalmát ; önátok, csüggeteg nemtevés átmeneti szaka , vagy boszuvágy, bün' 's megtorlás' tervei, lia az
eset illyesmit idézhet ; mignem hideg felejtés puszta
emlékkel fejezi be, 's az eredeti részvétlen közönybe
visszasülyed. íme a' póranya, ki egy jóllakás, álom'
vagy utczai ácsorgás' silány gyönyöréért mellőzni tudá
dajkagondjait, most eszén kivül gyötrődik tette' eredményén. Önszeretetlenül szidalmazza magát ; 's mégis
szivében minden elem inkább van készülőben, mint
töredelmes bünbánatból születendő javulás.
Majd eszébe villant a' törvény; birák és poroszlók , börtön és bitó, melly a' gyilkosra vár ; 's —
mert a' mély és osztatlan fájdalom' lakhelye nem illy
durva kebel — már két indulat osztozék szivén 's
eszméin: anyabánat,és élet- és szabadságvágy, melly
háttérbe kezdé szorítni amazt. És ha lett volna egy,
kire a' szabadkozó bűntudat' terhét hárithatá; kinek
befolyása legalább látszatos eszközül lenne gyanúsít-
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ható, kétségkül káröröm 's megbuktató ármány leendett a' terv, mellynek kivitelében önmentségét fogta
találni. De önmaga volt a'kirekesztő o k ; vádló, vádlott és büntanu.
Azonban a' menekvés' ösztöne gyakran irtózatig
leleményes lön már. Épen olly vétkes mint ravasz m e rényt gondolt ki a' gyermekvesztett anya. Fölkél fekvéről halott kisdével,'s zúzásig szorítja szivére, hogy
eltemesse dobogó hangját, mit félelem költe. Most mezítláb, újhegyen, reszketve, vérhagyott arczczal indult
meg, tön lépést 's hanyatlók hátra. Sötétben, fázva,
kinyújtott kézzel tapogatá a' szük lak' körfalait; 's
térde gyakran megcsuklék növő félelmében, ha szél
zörgeté a' pitvarkilincset, vagy sikoltó szárnyasra lépett tévedésből. Végre az ajtóhoz juta. Kinyitá nehéz
juhar-szárnyát,'s a' levegő hidegen csapott rá, mintha őrszellem' lehelete tartaná vissza. És hirtelen erőteljes szózatot halla, melly nem kiilhangtól j ö t t , hanem lelke' házában támadt föl, hogy megrázkódtassa
a' bün' asszonyát . . . „Kiterjesztheted-e orzásra tolvaj kezeidet? 's önvétked' sulyját méltatlanul vetnéde arra, ki hajlékában tart, tüzével melegít, 's ünnepi
kedvén veled osztozik? Nem ugy állasz-e itt hideg
gyermekeddel kebleden, mint egy halottrabló hiéna?
Nem nem, te szörnyüebb vagy annál! mert holtért élőt
akarsz rabolni, 's gyötrelmet hozni éjül jótevőd' kéj—
virradatára, melly az anyai hónapok' bajait követendené. Sötétben lopni, napföljöttekor hazudni fogsz.
r

Alarczot öltendesz, 's ez eltakarandja istenképét lelkeden , mellyre teremtettél. Pirulj önmagadtól ; 's reszkess a' fölfedező igazság' szörnyű szigorától."
Igy üldözé az erény' szózata, melly bár nem alakulhata szük és higelemü keblében világos igékké :
érthető lön mégis; és dördülete szivmetszőleg hatolt.
Azonban nem vala képes túlnyomni a' suly-egyent,
mert az ellenserpenyüt szégyen' és bűnhődés' képei
tölték meg. Látá a' megvető közvéleményt, látá bezáratni előtte a' templom' ajtaját; érzé a' békók' szorító pereczét, a' börtöni sürü penészgőzt, és szerencsétlen bűnének minden gyümölcseit. Ez uton még lehetőnek mutatkozék menekvése, mellyről különben remény sem vala; 's annál inkább nem, mert a' véletlen
esemény könnyen vonandhatta magára a' készakarat'
gyanúját.
Mint minden bárdolatlan lelkületnél, ha ajtón áll
a' v é s z j nála is elbukék az erény. Tovább vonezolá bünnyomta lépteit ; túlhaladt a' pitvar' nyirkos
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földjén; átbotorkázá felebarátnéja'küszöbét,'s térdrehajoltában kicserélő kisded halottjáért annak élő magzatát. Hirtelen eszeveszett futás hallatszék keresztül
szobán és pitvaron, melly falba, ajtófélbcegyiránt ütközék, eszméletlen ágybazuhanáson végződve, 's utána
nesztelen csöndben folytatá magát a' siket éj.
II.
Másnap szokás szerint megnyittaték a' királypalota. Fényes tornácziban szabad volt a' j á r a t , 's k ö zéposzlopi közt dicső, szőnyegezett széken ült az uj
király. Szemében merész parancsolat, ajkán mosolygó
kegyelem, vállain kormányerő, homlokredőiben mély
belátás honolt. Egy ifjú király üle ott itéletjogával, ki
sulylyal birt megnyomni a' trónt minden vihar fölött;
ki igazságos rendszer-, népszeretet - 's józan iratiról
hirült el.
A' király bölcs Salamon vala.
Önmaga oszta ítéletet,'s önmagában két leghűbb
tanácsos. Fejében értelem; szivében egyenesség. Két
jó barát, mellynek tükre mindig valót mutat,'s amalgamája állandó.
Ügybajos jobbágyi csoportosan állongtak az oszlopok mögött, vagy ülve pihentek a' széles lépcsőzeten. A' bíráskodás folyt. Minden ítéletét köztetszés követte, 's hála és törödelmesség. A' jogszeres fél kielégítve távozék,'s az ellenperes nyugodtan, mcrtbirájok részrehaj la tlan volt.
Egyszerre kétfelé vált a' lépcsőt elfogó nép, 's
pólás csecsemőt hozának szablyás törvényszolgák,
nyomaikon ugyanannyi elfátyolozott hölgyet vezetvék.
Ujságvágyó nép tolongott az udvarkapukról 's formála
sokszoros körivet, mohón figyelve, mi leend a' ritka
's kétes színezetű ügygycl. Most Salamon' lábaihoz
tétettek a' csecsemők, kiknek egyike törődött, kék
halott vala. A' hölgyek bölcs királyuk' lábaihoz térdeltek, csókkal illetvék palástja' szélét.
„Uram, hallgass meg Isten' irgalmaért, kit képviselsz , 's légy igaz ! — fohászkodék az egyik, f o r ró , szívből szakadt hangon. — E' nő hajlékomban
lakolt. Mindketten szegények valánk, de ő tízszer
földhöz ragadtabb. Én fedém el meztelenségét, táp—
lálám éh napjait, ápoltam kórágyán, 's fizelém adóját.
És ő ebnél hálátlanabb lön. Hallatlan csalárdul akar
megbuktatni. Ellopá jelenem' örömét, jövőm' gyámolát, asszonyi ékességemet: ez élő gyermeket. Tor-

kossága miatt lidérczes álomban fetrengvén megnyomá
kisdedét,'s midőn dajkavirrasztásimban elalvám, alám
tevé a' bűnjelt. Add vissza bölcs fölség kicserélt
gyermekemet; mert ez élő késdedért méhem szenvedett."
„Nem ugy, uram király ! — közbevág tolakodólag a' másik hölgy. — A' gyilkos ö ; az eleven enyém.
Nem ismered-e nyomorú öltönyét, melly öltönyöm'
rongyaiból szabaték? Nem látod-e mint repes felém,
ha kezemet nyújtom, 's mosolyg adományom után?
Amaz asszony igazságod' törekszik ellopni. Szégyenítsd meg öt ,'s ítéld nekem, mit Istentől birok."
„Hihetnél-e csábszavainak oh fölséges u r ? - kiálta ügyféltve a' fölperes. — Lelke álnok, okai h a misak. Avult köntöse kész v a l a , ' s fiamra adhatá, mert
övével egykorú. És a' gyermek' repesése ? ! oh urfim !
a' gyermek bárki felé repes, mert nemünket még nem
ismeri. Minden adományt elfogad, minden barátságot
visszamosolyg. Nézd, mint nyújtja karom után apró
karjait, és kedvetlenül meg, ha tőle elfordulok; p e dig szemembe nem is tekinte még. Engedd föltakarni
arezomat, és szemléld meg kisdedemre ruházott vonásit; nem szembetünőleg viseli-e anyja' képmását.
„Ne higy uram, ha van, az arezrokonságnak,
— esdeklék szorongva a' vetélytárs. — Az bizonytalan kútfő , és százértelmű jel. Van-e két egyed, azonfaju emberek között, kiken szoros szemle némi hasonlatot ne fedezne föl? És a' gyermeki összefolyó jellemtelen vonások í? ki tudná azokban kimutatni az a lapvázat? ki tudná föltalálni eredetiét, a' mi mindenhez hasonlít? Vigyázz dicső király, hogy mint
ügyem j o g s z e r ű , ítéleted igazságos legyen."
Salamon ingadozék. Nem vala semmi oklevél,
tanú vagy világító körülmény. Nyomozás mitsem tön:
's a' két nő makacsul megátalkodék követelésivel.
„,Vegyétek le arczfátylaikat;"' parancsolá p o roszlóinak. A' nők' arcza fölfedeték; de szemeikben
olly egyenlő aggály, fölidegzett remény 's lázos indulat fejezé ki magát, hogy megválasztásában minden lélektani tapintat eltévedt. Most kanczellárjának
suga a' király, 's váratlan készület véteték miibe.
Vörös szőnyeggel födék el a' csarnok-kövezet' koczkáit. Kifent pallost hozának elő, 's egy hosszudad
tömlőt, mint ha bizonyos kiontandó vér' fölfogásáról rendelkeznének. Majd vadtekintetii, h a j - és szakálfedte bakó lépett föl, 's titkos parancs' következtében kezdé fölszaggatni az élő kisded' póláit.
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Az anyák' egyike nyugtalanul, őrülő szemekkel
kisérte durva kezeit; 's ajakán látszék lebegni egy
tiltó fölkiáltás, mit a' királyi jelenlét erőszakolt viszsza. Másika hidegen várta a' kifejlést. Arczában semmi kinvonaglás, karjain legkisebb óvó mozdulat nem
mutatá magát, mintha nem is laknék szivében anyai
érzet, hogy ellenőrködjék,
Azonban a' bakó készen lön. Kibontá lepleiből
's már meztelen tartá lábánál a' kisdedet, ki sivalkodva fiigge ég 's föld között.
,„Vágd ketté! — parancsolá határzottan a' k i rály — hadd osztozzanak rángatózó tetemin a' k ö vetelő anyák/"
„Megállj irtózatos vérszolga! — közbesikolt a'
jogos édesanya , görcsösen kapván meg a' hóhér'
emelkedő karát. — Csapásod alatt boldogságom dűlne halálba. Az 5ik parancs' szent nevében kérlek oh
uram király! ne ölj. Vedd vissza kegyetlen parancsod'; legyen gyermekem e' hamis esküvőé. Legyek
puszta és éktelen mint a' levélhullott fa, csak ő ne
veszszen el. Lásd, ő az én országom. Ha meghal,
elemésztendi a' föld ; ha elveszed tőlem, legalább láthatom; reám mosolyog, 's egykor megbeszélhetem
neki rettentő Ítéletedet."
„Sem enyém, sem övé bölcs fölség! — monda mogorva daczczal a' gyermekorv — vágassék
kelté ; én megnyugszom igazságodban."
,„Nem u g y , nyomorult! — szólt itéletileg a'
nagy fejdelem — Sátánszivedben csalárd káröröm
szól. A' gyermeknek visszaadom anyját, 's bündijad
börtön, hosszú böjt 's gyalázó vereség/"
„„Üdvöz légy Izrael' igaz királya !"" kiálta e g y hanggal az örömragadta n é p ; 's ime a' bölcs ítélet
mai napiglan viseli Salamon' hírnevét.

Iíuthy

Lajos.

Kiorunkra ilíö szózat aranyszáj ti
sz. «Sanostol„Mindent tudni nem is lehetséges, nem is szükséges. Nem lehetséges, mert halandók vagyunk ; nem
szükséges, sőt nem is hasznos, mert büszkeségre v e zetne bennünket."
„Mit Isten elzárt, ki zárhatja azt föl? mindezt
csupán hit által lehet megfogni."
„ A tévelygés mindig azt szokta fogni az igazságra, mi csupán neki tulajdona, mikép szemtelen nőszemélyek cselekesznek, kik a' házas és erényesasz-

szonyságokat megelőzik, 's azoknak neveiket adják
hogy nekik ezek szemrehányásokat ne tehessenek."
„Ki csupán czáfol, fölingerii maga ellen a' hallgatót; ki őt arra szoktatja, hogy mindenütt ok után
fürkészszen, az zsibbasztja annak hitét."
„Egyetlenegy pont, egyetlenegy puszta hangnyomás által az olvasásban sokszor ferde értelem h o zatik elő."
„Valamint a' zavaros szem másként látja a 1 tárgyakat, ugy jár a' lélek i s , melly álfogalmaktól z a vart 's homályitott."
„Valamint a z , ki a' királyi vert pénzt csak egy
kévéssé nyirbálja is m e g , ez által meghamisítja azt:
ugy ki az igaz hiten legkisebbet másit, elrontja az egészet, minthogy e' kezdettől mindig rosszabbra vetemedik."
„Nagy nyereség a ' j ó t , ha magunk nem találtuk
is föl, másoktól elfogadni."

I s m é r e t.
Sokkal távolabb tárgyakat is észre vehetünk, ha
közöttünk semmi más nincs; és igen közelről sem látunk , ha valami által azoktól elválasztatunk. — lllven
az Isten iránti viszonyunk is. Ha szivünk csak őt k e resi, ha földieken nem csügg , 5 és maga közé más tárgyakat nem állit: akkor az Isten mindig közel van
hozzánk,'s őt mindenütt észre veendjiik, buzgó imádságunkban vigasztalását 's áldását nyerendjük, szeretetében 's isméretében növekedendünk. De ha közbelép vétek és szenvedély, vagy ragaszkodás a' v i lághoz : akkor és/revehetlennek tetszik előttünk,
jóllehet mindenütt jelen van.
Ha a' légkör tiszta és világos, távol dolgokat is
látunk, de sürii köd elfödi a' közellévőket is. Igy ha
az érzékiség bennünket ködfátyolával ejfödöz, a'
fönséges, az isteni mindig idegen leszen előttünk. Ha
lelkünk 's igyekezetünk tiszta, mint a' derült nap' levegője: akkor az örökkévalónak ájtatos szemléletében
elenyészik a' porból lett ember 's a' teremtő közötti választó üreg; részesül annak kegyelmében, 's bírván
a' csöndet, élvezi már itt a' boldogságot.

Mi szemnek a' füst, az léleknek a'
földi gond és szenvedély.
Nem látod-e, hogy testi szemekből, ha sokáig
mulatnak füstön, könyük csurognak? ellenben tiszta
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lígben, réteken, vizforrásoknál és kertekben sokkal
tisztábbak azok és egészségesebbek? Illyen a' lélek'
alapja is. Míg a' keresztény oktatás' virányain mulat,
addig tiszta az, mocsoktalan és világos: de ha a' világi foglalatosságok' füstjében tartózkodik, mind most,
mind jövendőben sok könyüibe fog kerülni. Mert az
emberi élet' foglalkozásai füsthöz hasonlítanak ; azért
mondja David: napjaim elenyésztek mint a' füst. 'S
itt ugyan o a' múlékony 's hamar elsurranó emberélet'
rövidségéről 's tünékenységéről szól, én azonban azt
hiszem, hogy ezt a' jelen élet' szüntelen zavarairól is
el lehet mondani. Mert semmi sem sérti és zavarja
meg a' lélek' szemét annyira, mint a' világi gondok'
z a j a , 's a' szenvedélyek általi fölizgattatás. Ez ama'
füsthöz a' fa; 's mikép a' tüz, ha nedves égő anyagba kap, nagy gőzt okoz: ugy a' szenvedélyek' tüze
i s , ha nedves és szórakozott lelken erőt vesz, sok
füstöt gerjeszt. Ezért szükséges nekünk a' szent lélek'
h a r m a t j a , ' s azon szellő, melly a'tüzet eloltja, a' füstöt
elszéleszti, 's kedélyünkre szárnyokat füz ; mert annyi
bajokkal terhelten soha, de soha mennyországba föl
nem emelkedhetünk. (Aranyszájú sz. János.)

Az evangelium és philosophia.
Jézus és a' philosophus közt a' jeliemi különbség
abban áll : hogy Jézus minden bölcseségét Istenre (az
igazság', jóság', szépség's boldogság' kútfejére) alapítja: a' philosophus pedig legfölebb is az észre, (melly
rövidlátó, igen különböző 's állhatatlan.) Ezen okból
Krisztus' evangeliuma szükségkép messze túlszárnyalja
a' philosophiát. Mi emberen épül, természeténél fogva ingadozó, mert tartós alap nélkül van. Isten egyedül a' kútfő 's örökös talpkő. — Ne csodáljuk tehát :
hogy a' philosophia' tanjai olly érthetetlenek , az
evangelium' tanítása pedig olly könnyen érthető. Ne
csodáljuk: hogy az evangelium tudatlanokból bölcseket képez, a' philosophia pedig néha a' bölcseségre
termetteket is megzavarja. (Sambuga.)

A' nap fényes sátorából
Száll ki mint a' vőlegény,
'S mint a' hős dicsőn bevégzi
Pályáját az ég' ölén. —
Istenünknek szent parancsa
Bölcs, igaz, tökéletes;
Fölviditja szíveinket,
Lelki békét 's fényt szerez.
És az ur' félelme tiszta,
Szent, örök 's határtalan.
A' mit ítél mind igazság,
Es becsesb mint színarany,
És becsesb mint kincs, 's a' gyémánt,
Édes inkább mint a' méz,
Mint a' színméz; 's oktatást nyer
Tőle a' határos ész.
A ki azt megérti, tudja,
Őrzi, és szerinte é l :
Istenétől bő jutalmat
Nyer. Övé a', pályabér. —
Oh! ki tudja vétkeinket?
Isten ! iizd el a' homályt ;
Hogy ne vétsünk öntudatlan,
Engedd tudni a' mi árt.
A d d , ne nyomja a' kevélység'
Durva bűne lelkemet,
'S bármi vétek' mételyétől
Tiszta légyen gyermeked.

David 1 l§ik zsoltára.

Szivem' szent elmélkedése,
'S ajkaimnak szózata
Légyen kellemes előtted
Isten ! üdvöm' védfala !

Isten ! az egek örökké
Hirdetik dicső neved',
Es az égbolt elbeszéli:
Mit teremte szent kezed.
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó

Nap a' napnak, éj az éjnek
Adja át a' néma szót,
Melly egész világra elhat
Zengve a' nagy alkotót.
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I g a z s á g o t nem l á t h a t s z , ha s z e n v e d é l y e s v a g y . — Az erény
Istentől v a n , 's c s a k e g y .
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I.

Lehetnek, kiknek a' böjt 's ennek gyakorlása
szintolly szokatlan és kevéssé ismert dolog, mint a'
milly kellemetlen olvasni- 's hallaniok róla. De hiszen
avval, hogy az egyháznak egyik vagy másik intézetéről, igy nevezetesen a'böjtölés' kötelességéről, n é mellyek tudni sem akarnak, azt nem tették nem létezővé; sem avval, hogy valamit kigúnyolnak, ennek
czéliránytalan vagy épen káros voltát még nem bizonyították be. Pedig erre volna szükség, ha egy olly
nemű gyakorlattól kívánják a' kinyilatkoztatott vallás'
hiveit elvonni, melly egykorú azoknak vallásos k é p zeteikkel, — 's átalában a' népek közt olly réginek
mutatkozik, mint a' milly régi a' gyarló halandók közti bün,'s az e' fölötti bánat, vagy az értté eleget tenni törekvő jámborabbak' töredelmessége.
Szokássá vált némellyeknél, természet-elleninek
bélyegezni 's károsnak hinni mindazt, mi az embernek
állati részét némi megszorítás' állapotjába helyezi.
(Milyeneknek az ösztöneit kényére követő testiség lenne végre az egyetlen természetes állapot.) Pedig milly
gyakran hozzák elő e' megszorítás' és nélkülözés' á l lapotját olly okok és körülmények, mellyeket kénytelenek vagyunk a'legtermészetesebbeknek ismerni I T e hát csupán akkor volna ez természet-elleni és káros,
midőn a' morál javalja, 's a' positiv religiok' legszentebbikc parancsolja? Miután a' test és lélek közötti
harezot, az alsóbb vágyak és szellemünk' nemesebb
iránya, az ösztön és kötelesség közötti összeütközést elvitáznunk a' természetből nem lehet, a' testi vá-

gyak' megszorítását, 's a' puszta állati ember' nélkülözését tartsuk-e természetlenebbnek, vagy inkább
az erkölcsi és vallásos lényét? Pedig a' böjt nem egyéb,
mint megszorítása az előbbinek, — a ' testi embernek,
hogy ez által az, a' mi szellemi, az erkölcsös és vallásos lény, erősödjék benne. Illy szempontból nézi,
's akarja nézetni az egyház parancsolt böjtjeit; eszközök gyanánt akarja azokat tekintetni egy magasabb
czélra, 's csak mint illyeneknek tulajdonit nekik b e cset és érdemet. Ha ki azokat egyebeknek vette és
veszi, valóban nem az ő , — nem az anyaszentegyház' vétke. — Annyit legalább meg kell az egyháznak engedni, hogy ama' nézete bibliai, hogy az egy
egész ó világ' hitén és gyakorlatán alapszik. — M i /
dűa Mfrzses, a' két izben negyven napig böjtölő látnók, a' közös bűnbánat'nyilványitására Izrael' népének évenként országos böjtöt parancsolt, 's erre még
az idegeneket is olly szigorúan kötelezé, hogy az e'
törvény' megszegőit halálos büntetés érné, — c s u pán a' már akkor divatozó szokás' és közvélemény'
értelmében rendelkezett, melly a' töredelmesség' és
bánat' kifejezésétől a' böjtöt és testi sanyargatást e l válhatatlannak ítélte. A' kedveseik' elholtán érzett b ű ,
's a' mások' fájdalma iránti részvét, egy részről, t e r mészetesnek találtatá az emberekkel önkénytesen l e mondani a' szokott vigalmakról 's éldeletekről; míg
más felől ugyanezt az elkövetett vétségek' leverő é r zete , a' büntetés' megérdemlésének 's az isteni áldásokrai méltatlanságnak öntudata mintegy törvényesen
megkívánni és parancsolni látszott. Azért, böjtölni
látjuk a' fiai' halálán kesergő Áront, böjtölni Dávidot,
midőn a' Gclboe' hegyén elesettek — az urnák fölkentje
's a' szeretett Jonathás fölött siránkozik, vagy a' méltatlanul megöletett Abnert gyászolja. Hasonlót tesznek
Galaád' hü férfiai, kik a' szerencsétlen király' csontjait eltakarítják; ugy a' férjéhez, ennek holta után is,
hiv Judith, — átalában minden keseredett és holtaikat gyászoló Izraeliták. 'S valóban a' fájdalomnak és
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részvétnek e' kifejezését sokkal emberibbnek 's természetesebbnek fogja mindenki találni, mint más vadabb népfajok' lakmározó halottas torait . . . A' mit
amazoknál a' bú tett, ugyanazt szülé másoknál a' vele
rokon bűnbánat. A' vétkeinek megismérésére jutott
Izrael nem egyszer használta a' böjtöt, valamint törcdelinességének jeléül, ugy a' megtérésnek, őszinte
bűnbánatra ébresztő eszközéül is. Igy Sámuel alatt,
Ierázandók az idegenek' igáját, Istenhez térvén Izrael'
fiai „egybegyülének Maszphatban . . . böjtölének,
— és vallást tőnek mondván: vétkeztünk Jehova ellen!" Mint az Isten'irgalmának legbiztosabb megszerzőjét — országos böjtöt hirdet a' kegyes Josaphát
is, ugy a' népet kiirtatás' veszedelmétől fenyegettetni
szemlélő Eszther, a' honszabaditó Esdrás és többek.
A' zsidó nép tömegestül szintúgy, mint az egyes jámborok , böjthöz folyamodtak e' szerint minden köz Ínség' idején, magok' megalázását 's töredelmességöket
ez által vélvén legnyilváuosabban bebizonyíthatni. Mikép is ne vélték volna ezt? miután az Isten' lelkétől
ihlett látnokok, saját prófétáik 's vezéreik serkenték
őket arra, mint az urnák kedves cselekedetre! Joel is
erre buzdítja a' népet: „Nagy az urnák napja" kiáltván, „és igen rettenetes! ki állhatja ki azt? Azért—N
eztjmondja az u r : térjetek meg hozzám teljes szivetekből, böjtöléssel, sírással és kesergéssel. És szaggassátok meg sziveteket, nem pedig csak ruháitokat,
's térjetek az úrhoz, a' ti Istenetekhez . . . szenteljetek böjtöt." — Dávid evvel igyekszik megengesztelni Istent: Dánielnek érdemül tulajdoníttatik testének
sanyargatása; és angyal' szájából származottnak iratik
az ige: „Jó az imádság a' böjttel és alamisnával; és
hasznosabb hogysem aranyból kincseket gyűjteni."
Sőt még a' bün' mámorából Jónás' hatalmas szava által fölrázott pogány Ninive is porig alázza magát és
böjtöl — az öregektől kezdve a' gyermekekig, a' trónuson ülőtől egész a' koldusig . . . 'S ki fogja e' közös bünbánatnak illy módoni kifejezésétől megtagadni
a' hatást, mellyet annak gyakorolnia kellett a' megrögzött gonoszokra is? A' böjt ugyan még nem volt
maga a' töredelmesség, és ezt jól tudták annak ajánlói i s , — de megható jele volt az neki, és eszköz
egyszersmind annak előidézésére és nevelésére. Mindenesetre magarnegalázás
kellett akkor is hozzá;
pedig irva van: ,,a' töredelmes és alázatos szivet Isten ! meg nem veted." ('S ez — a' magarnegalázás —
valóban igen nagy mértékben kívántatik meg hozzá
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m a i s . ) — fllindez elég tanú lehet reá, hogy a'böjt'
— a' vallásos szándékkal gyakorlott böjt' hasznos voltáróli nézet igen is bibliai. Rosszalva sehol, — csak
javalva találjuk azt mindenütt,'s gyakorlását többnyire mindenütt Istentől kitünőleg megjutalmaztatni szemléljük.
Mit lehefe, 's mit kelle illy tanítások' és példák'
nyomán a' böjtről a' ker. egyháznak tartania ? Csupán
módositnia, tökéletesitnie lehetett 's kellett a' már életben levő intézetet : ha csak az azt olly világosan j a vasló és parancsoló írásokkal, 's még inkább azok'
szellemével ellenkezésbe jőni nem akart. — Nem egyedül szertartási volt az ezt illető rendelet : mélyen hatott az az erkölcsökre és vallásosságra; 's igy csak
ideje, napjai változhattak a' böjtölésnek, nem pedig
annak hasz/ios,
néha épen szükséges volta is. —
A' böjtben, ugy a' mint azt az egyház parancsolja,
nincs legkevesebb is, mi észszerű nem volna. — Mit
tesz ugyanis böjtölni ? nem egyebet, mint a'táplálék'
bizonyos nemét 's mennyiségét elvonni magától —
egy időre. — Ez még magában nem rossz, 's az észszel aligha ellenkezik : hiszen ez még parancsolja is
azt néha az egészség' 's testi erő' föntartására : kedvelt italokat 's ételeket engedünk e' végett eltiltatni
magunknak, és pedig sokkal szigorúbban, hosszabb
időre is, mint a' vallás valaha kívánta. Tudjuk, milly
észszerűnek találják sokan, némelly hirre kapott gyógy's életmódok iránti előszeretetből hasonlíthatatlanul n a gyobb 's több megszorítást szenvednie' részben, mint
a' minőre az egyház valaha kötelezé híveit. De a' f o g lalatosságok, a' kötelesség' ereje, és más kevésbbé
tisztelt okok is hányszor elhalasztatják az evés' idejét,
's korlátozzák vágyainkat! ' S v a l l j o n nem képzelhető-e
ollyas o k , melly vallásos tekintetben is javalná azt,
mit az ész annyiszor megrendel egészségünk végett,
mit a' kötelességnek, — mit a' divatnak, a' mulatságnak, a' hiúságnak annyiszor viszünk áldozatul?
Az állati vágyak fölötti uralkodás' megszerzését
minden morál és religio tartozik czélul tűzni ki magának; ehhez pedig alig juthatni könnyebb 's bizonyosabb uton, mint ha ki ura tudott lenni száj izének. „ Z a bolázd ínyedet", mondja a' bölcs K. Tamás, „és könnyebben fogsz minden más testi hajlandóságon győzedelmeskedni." Szavai mély jelentésűek. Tapasztalva,
milly vágygyal ragadtatik az emberek' nagyobb része
az ételek 's italok után ; milly közönséges a' velek
űzött mértékletlenség ; milly nehezen tudnak ennek
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még ollyanok is ellentállni, kik a' miveltség' 's tudományosság' áldásaiban nem csekély részt vettek: t a pasztalva, mint lettek az étvágy' rabjaivá olly emberek
is, kiket mint nagyokat csodált a' világ, és — kicsinyekké törpitett a' pohár és rakott asztal : hálával illik minden eszközt megragadni, mellyet a' morál 's főleg a
vallás nyújt, ellentállni tanitván e' vágynak, 's azt
megtörni segítvén positiv rendelései által. Illyetén eszköz a' böjt is.
Igaz, hogy a' ki böjtölni tud, még azért nem
mindenkor képes mértékletes is maradni, 's hogy könnyebb valamit egészen megtagadni magától, mint azt
megízlelve, mindenkor okosan's mértékkel tudni használni. De épen azért, mivel az első könnyebbnek ismértetik, ne tiltsa senkinek a' philosoph, hogy általa,
mint könnyebb eszköz által tanulhassa a' keresztény
a' nehezebbet ; hogy az egyházi böjt szoktassa 's erősítse őt a' mértékletesség' állandó gyakorlására : mint
ezt az egyházi böjt véghez is viszi a' ker. vallás' törvényeit követni hajlandó embernél ; mert hogy véghez
vigye, az épen czélja neki. Nem is alapnélküli a' r e mény, hogy a' ki ez egyben megtörni állati vágyait
elég erős, könnyebben fog a' többin is uralkodni.
III y értelemben mindenkor helyeslették magok a'
legbölcsebbek is a' böjtöt. Példájával ajánlotta azt ker.
sz. János, és hiven gyakoroltatá tanítványaival is ; míg
végre negyven napi sanyarú megtartoztatásával maga
az ur Jézus is megszentelé, ki a' böjtölést az imádsággal és irgalmasság' gyümölcseivel együtt ama' jó
cselekedetek közé sorozá, mellyek titokban gyakoroltatva is méltók, hogy a' végetlen lássa és megjutalmazza őket. (Mát. 6, 18.) Nem ugy akará Jézus a'
böjtöt tekintetni mint czelt, mint mar magában érdemest, hanem mint üdvös eszközt, mellynek istenes
czélokbóli használása nincs érdem, 's nem lesz jutalom nélkül. Miért böjtölt ő maga is? Azért, a' miért
imádkozott, a' miért virrasztott, a' miért följárt a'
templomba, 's minden egyéb eszközöket használt,
mellyek a' szellemi erő' ébresztésére, a' buzgóság'
nevelésére, az istenesség' kifejezésére, 's a' testiség'
korlátozására szükségesek vagy hasznosok lehetnek.
'S azon körülményekre gondolva, mellyekben ama'
lelki erő 's vallásos buzgóság' kifejtésére igen is nagy
szükségök leend szerette tanítványainak, jósolva mondá rólok : „eljőnek a' napok , mikor elvétetik tolok
a' vőlegény, akkor majd böjtölni fognak!" 'S e' n a pok eljöttek! Reájok nehezedett nem sokára a' nyo-
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morúságok' és szenvedések sulyja, és nem csak reájok , hanem minden hívekre, 's e' viszontagságok
sulyja, kivált az üldözés' századaiban olly rémitővé
vált, hogy az anyaszentegyháznak minden buzgóságára, egész hitére, 's béketürésére vala szüksége,
hogy annak elviselésére képessé tétessék. 'S mit m í veit e'czélra ? Imádkozott és böjtölt. Azt, a'mit a' legnagyobb szellemi munkákra vallott szükségesnek az
ur, midőn a' rossz lelket ki nem űzethetvén tanítványai, mondá nekik. „Ez a' nem . . ki nem űzethetik, hanem csak imádság és böjtölés által." (Mát.

17, 20.)

Somoggi

Károly.

I in á «1 s á g.
(Vég

ej

Mi a' tiszteletet általán illeti, nincs kétség : hogy
azon mód a' legjobb, mellyet Isten maga méltóztatott
kinyilatkoztatni; tehát az uj törvényben leginkább a'
Krisztus-rendelte áldozat és szentségei:.
Imádságban hasonlóképen a z , mellyre a' mennyei atyának
egyszülött fia, legjobban ismérvén az atyát 's a' mi
valódi javunkat, tanítványait megtanítani kegyeskedett ;
tehát az urunktól Krisztus Jézustól ugy nevezett ur
imádsága.
Ez azon lelkünket fölemelő, életbajainkban vigasztaló, csiiggedésünkben élesztő, minden
szükségünket magában foglaló rövid könyörgés ,
mellyhcz tartalomra hasonlót világi bölcseség ki nem
gondolhatott volna; 's mellyel sikerbiztositásra, mert
ezt csak Isten teheti, ki itt maga adá szánkba a' hozzá intézendő szavakat,'s igy megnyugtatásunkra semmi más, bármi válogatott szavakból álló föl nem ér.
Azért is ezen iinádkozási mód. az első anyaszentegyházban , mikor még a' rejtélyi fegy (disciplina arcani)
divatozott, olly szent tiszteletben tartatott, hogy az
még a' catechumcnusokkal sem közöltetett, ha csak
azok nem sokára keresztülésre menendők nem vajának; 's akkor sem Írásban, hanem szóval.
Ezen kivül voltak 's vágynák sok más, vagy az
anyaszentegyháztól rendelt, vagy egyes ájtatos személyektől szerzett igen szép imádságok, incllyeknek,
ha jól 's helyesen intéztetnek, sikere külön szükségeinkben szintolly bizonyos, mint az ur' imádságáé. Az
az : meghallgattatunk mindig, csakhogy néha más renddel, a' kért jó helyett mást, sokkal nagyobbat nyervén. — Mát. 7, 7.: Kérjetek és adatik néktek: keressetek és találtok : zörgessetek és megnyittatik nék*
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tek. Mert minden a'ki kór, vészen: és a ' k i keres, talál:
és a' zörgetőknek megnyittatik.—Ismét 21,22.:Es mind
a' miket kértek az imádságban hivén, elveszitek.—És
Mark. 11, 24.: Azokért mondom néktek, mindeneket valamiket imádkozván kértek, higyétek, hogy elveszitek és meglészen néktek. — Végre Jak. 1, 5.:
Ha ki pedig közületek bölcseség nélkül szűkölködik,
kérje az Istentől, ki mindennek bőséggel a d j a , és
szemére nem hányja : és megadatik néktek.
Illy nagy hathatósága 's bizonyos ereje lévén a'
jól intézett imádságnak, lássuk most: mikép kell t e hát imádkoznunk, hogy a' kivánt sikertől el ne essünk.
Ha kérelmeinket és szükségeinket előterjeszteni készülünk, mindenek előtt meg kell alázódnunk, tudván,
hogy Isten a' kevélyeknek ellent áll, az alázatosoknak
pedig malasztot nyújt, mikép a'farizeus' és publikanus' példája tanitja. Ha élénken meggondoljuk: milly
erőtelen, bűnös, és magunktól semmi üdvösségeset sem
tehető emberkék vagyunk; 's milly szent, nagy és
hatalmas ur a z , ki előtt kiöntjük bajainkat: az alázódásnak önként kell következni.*)
Gyarlóságunk' 's méltatlan voltunk' megismérésének szükséges következménye, hogy a' nagy Isten'
szine elébe járulandók nézzünk körül pártfogóért,
kinek érdemei' tekintetéből bátorkodjunk szemeinket
az égre emelni, 's onnét sérvedt sziveinkre, testi
lelki bajainkra vigasztalást, irt és enyhülést könyörögni. Illyen pártfogó az emberi nem' váltságáért
föláldoztatott mennyei bárány. „Isten a' maga egyszülött fiának nem kedvezett, hanem adta azt miérettünk halálra: miért ne adna tehát ő vele nekünk
mindent?" Rom. 9, 32. 'S a' mi szerfölötti vigasztalásunkra szolgál, Krisztus maga ajánlkozik közbenjáróul , 's Trogy Istent az ő nevében kérjük, maga
serkent bennünket János 1 6 , 2 3 . : Bizony, bizony
mondom néktek, a' mit kérendetek az atyától az én
nevemben,
megadja néktek. Eddig nem kértetek
semmit az én nevemben;
liérjelek és elveszitek,

*) A' maga lehetlenségét jól meggondoló alázatos ember ennél fogva nem szégyenli,'s helyesen, külsőképen is szemeit lesütve vagy fölemelve, kezeit összetéve, térdelve 's leborulva 'stb. könyörgő helyzetbe
tenni magát, ha Istenéhez imádkozik. Milly ellenkező a' keresztény alázatossággal azon gőg, mellyet
a' philosophus Kant tanusit, mikor mondja : hogy
Isten elölt testünkkel földre borulni az emberi méltósággal ellenkezik! Tugendl. S. 97.

hogy a' ti örömetek teljes legyen." Ez okból végzi
az anyaszentegyház is minden kérését e' szavakkal :
,,a' mi urunk Jézus Krisztus által. Amen."
Az elmondandó imádság továbbá eredjen szivb ő l , ' s történjék folyvásti figyelmes buzgalommal. Ha
pillanatig sem feledjük, hogy Istenhez szólunk: nem
fogunk tétovázó, szórakozott lélekkel csupán szavakat
papolni. Legyen azért imádságunk lélekben és igazságban; azt gondolja elménk, mit szavaink jelentenek; ne izgasson azalatt bennünket testi vágy, ne
foglaljon el világi gond ; ne legyen vallási tettünk
egyedül mechanicai, megszokott szájalás; annál kevesebbé pedig legyen azzal ámitás, embercsalás,
képmutatás, vagy akármilly más méltatlan 's gonosz
czél kapcsolatban. Illyesmi utálatos Isten előtt, „Ezen
nép szájjal tisztel engem, szive pedig távol van tőlem," mond üdvözítőnk Mát. 15, 8.
Az alázatos, Krisztus' nevében', szívből 's figyelmesen elmondott imádság legyen bizodalomteljes
is. A' bizodalmatlanság jele volna, hogy közbenjárónk' végtelen érdemeiről, 's a' kihez imádkozunk
az atyának legfőbb j ó s á g a - ' s mindenhatóságáról nem
vagyunk meggyőződve ; jele volna, hogy a' gyermeki magunk' odaadása 's az ő atyai gondviselésébeni
megnyugvás, mellyért leginkább igérte folyamodásainkat meghallgatni, nincs meg bennünk. Üdvözítőnk
a' szent írásban több helyen bizodalomra nem csak
buzdit, hanem meghallgattatásunk felől olly világos
és meghatározott szavakkal biztosit bennünket, hogy
ebbeli hitünkben megrendittetnünk teljességei nem
szabad. Igaz, hogy gyarlóságunk 's bűneink' öntudata gyakran szorongat minket; reményeink sokszor
elenyésznek ; nyomoraikban égre fohászkodunk, 's
onnét nem jő tüstént vigasztalás. Innét a' csüggedés,
innét a' bizodalmatlanság.
De ha gyarlók vagyunk is és bűnösök: mégis
mindeneket tehetünk abban, ki megerősít minket ; Filipp. 4, 13. és ha vétkeztünk, közbenjárónk vagyon
az atyánál Jézus Krisztus az igaz. És ő megengesztelés a' mi bűneinkért, nem csak a' mieinkért pedig,
hanem az egész világéiért is. Ján. l.lev. 2 , 1 . — És egy
részt épen a/ért imádkozunk, hogy vétkeink elengedtessenek; 's imádság által jő törődött sziveinkbe csönd
és enyhület, mikép szokott egyéb bajainkban, mikor
jóbarát vagy orvos előtt bizodalmasan kipanaszkodjuk
kebleinket. Ezen szorongatás tehát ne csak el ne csüggeszszen, hanem inkább ösztönözzön minket Krisztus'
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nyilványos Ígéretei mellett legirgalmasb mennyei atyánkhoz bizodalommal folyamodni.
„Reményeink sokszor nem teljesülnek; nyomorainkban nem jő égből vigasztalás." De gyakran különösek is az ember' reményei. Van, ki gazdagságot,
jólétet, tudományt'stb. k é r ' s vár Istentől: a' munkától azonban, a' gyarapodás' egyik nélkülözhetlen eszközétől, megvonja kezeit, tehetségét, 's henyélve,
vagy szükségtelent 's köréhez nem tartozót mivelve,
vagy épen a' szerencsétlen sorsjátékba mélyedve a'
vak véletlentől várja boldogulását. Az illyen ne csodálkozzék reményeinek nem teljesültén; mert Isten olly
rendet hozott be a' természetbe, hogy munkának e s sék bérül a' jutalom, a' renyheség pedig attól elesék. Serénykedjék a' jólétre sóvárgó hivatala' körében,
töltse be a' helyet, hová őt a' gondviselés helyezte,
szántson a'földész, űzze mesterségét a' polgár, táborozzon a' katona, tanítson a' tudós, dolgozzék mindenki szorgalmatosan 's buzgón: akkor kérje azután
a' minden jók' adóját, 's nem fogja tőle megtagadni
áldását; mert valamint végül akármilly javakat Krisztus Jézus' közbenjárása által egyedül Istentől kell várnunk: ugy leg közel ebb en részünkről sem kell semmit is elmulasztanunk, mit Isten használatunkra rendelt, 's arra, hogy használjuk, alkalmat adott, tehetségekkel fölruházott. *)
Ha pedig mind e' mellett sem boldogulunk; ha
küzdéseinkben, viszontagságainkban siketnek látszik
is az é g : ne veszítsük el bizodalmunkat, mellynek
nagy jutalma vagyon. Zsid. 10, 35. Legyünk erősen
meggyőződve arról, mit az írás mond, hogy azoknak^
kik Istent szeretik, mindenek jóra szolgálnak Rom. 8,
28.; legyünk meggyőződve, hogy a' mi legjobb mennyei atyánk egy megtagadott vigasztalás helyett bennünket sokkal több 's nagyobb örömekkel jutalmazand;
legyünk meggyőződve, hogy a' mire törekszünk, a
mit kérünk, ha meg nem adatik, épen azért mivel
meg nem adatik, csak szerencsétlenségre szolgálván
minket örök boldogságunktól eltávolitandana. Mert
nem tudja-e a' legbölcsebb Isten jobban nálunknál,
mi szolgál javunkra ? avagy ád-e földi atya siró gyer*) Eröködjetek bemenni a' szoros kapun. Luk. 13, 24.
— Azokáért atyámfiai, igyekezzetek inkább, hogy a'
jó cselekedetek által bizonyossá tegyétek a' ti hivatalotokat és választástokat. Pét. 2.1.1,10. Ki szoros körülményeiben Isten' közvetetlen segítségét minden önhozzájárulása nélkül várja, az kisérti inkább, mint
tiszteli az Istent.
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mekének kezébe kést, vagy, hogy az írással szóljunk,
követ mikor kenyeret, vagy kígyót mikor halat, vagy
skorpiot mikor tojást kér? ha ezt a' földi atya nem teszi,
mikép tenné ezt a' legirgalmasb, legszentebb mennyei?
Fohászkodjunk azért keserveinkben enyhülésért,
szükségeinkben segélyért, 's fohászkodjunk minden
kételkedés nélkül, mert a' ki kételkedik, hasonló a'
tenger'habjához, melly a'széltől megindittatik, és ide
tova hányatik Jak. 1, 6., de egyszersmind I s t e n ' a k a ratjában, melly reánk nézve legjobb, teljes megnyugvással. íme maga üdvözitőnk, midőn az olajfák' h e gyén vérverítékes szorongatásban az atyához imádkoz o t t , igy szólt: Mát. 2 6 , 39. „atyám! ne az én
akaratom legyen, hanem a' tiéd."
Az Isten' akaratjábani megnyugvással összekapcsolt bizodalmat azonban ne építsük imádságainkban
a' czifra szóözönre, pompás szavakba fűzött kérelmekre ; igy embereknek esedezünk, kiket szép beszéddel meghajthatni vélünk, hanem építsük Isten' mindenhatóságára 's Krisztus' Ígéretére ; ne arra, mit Istennek mond/tatunk,
hanem arra, mit Isten bennünk

tehet
E' bizodalom továbbá ne legyen egyes fölhevülésünk' vagy ollykori buzgóságunk' szüleménye: hanem legyen folytonos, soha nem csüggedő 's mintegy kényszerítő ; miként erre maga Krisztus urunk
tanit 's bátorít minket, fölhozván a' syro-fenicziai p o gány-asszony' (Mark. 7, 25.), 's a' gonosz biró' és
alázatosan könyörgő özvegy asszony' példáját. (Luk.
18, 2.) Ugyan ezen evangélistánál ( 1 1 , 5.) a' mennyei atyához intézendő könyörgéseink iránt szólván,
előzőleg példában igy beszélteti az esedezőt : „Barátom , adj nekem három kenyeret kölcsön
és ha
ő állhatatosan zörget: mondom néktek, ha nem ád is
neki fölkelvén, azért hogy barátja, mindazáltal annak
untatásaért fölkél és ád neki valamennyi kell."
Ezen untatás és állhatatosság magában foglalja
azt is, hogy ne csak néha néha imádkozzunk, hanem
sokszor 's minden nap ; mert viszonyaink Istenhez mindig ugyanazok maradnak, és testi lelki szükségeink
is mindennapiak. Ezért tanita bennünket Krisztus táplálatunkért könyörögni nem egy esztendőre, hónapra
vagy hétre, hanem a' mint szükségeink vannak, naponként: „mindennapi kenyerünket adjad nekünk ma."
Ki hacsak rendkívüli szorultságban nincs, elfeledkezik
Istenről, megérdemli, hogy Isten is elfeledkezzék
róla.
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Végre valamint minden egyéb gondolatainknak ;
szavainknak 's tetteinknek oda kell irányoztatniok,
bogy j ó k , bölcsek és szentek legyünk, 's végczélunk'
elérésében , az Isten' örök bírásában boldoguljunk :
ugy legfőbb inditó oknak az imádságra mindig m a gának az Istennek kell lenni; minden más földijavak
másodrendű inditó okok legyenek csak, a' mennyire
t. i. nagy czélunk' elérésére eszközül szolgálnak. S o ha sem kell tehát föltétlenül világi, mulandó javakért
esedeznünk; minthogy nem tudjuk : nem élnénk-e azokkal magunk' kárára, lelkünk' kárhozatára, vissza. Keressétek először az Isten' országát 's igazságát, a ' t ö b biek hozzá adatnak néktek, igy szól Krisztus. Más
czélokért tett könyörgéseink, önjavunkra, igen s o k szor sikeretlenek maradnak. „Kéritek és nem veszitek
el: azért hogy gonoszul kéritek: hogy a ' t i kívánságaitokra költsétek." Jak. 4, 3.
A' mondottak szerint tehát tartozunk Istenünket
belső 's külsőképen tisztelni ; hozzá imádkozni alázatosan, Krisztus' közbenjárása által, szivböl, buzgón,
bizodalomteljesen; állhatatosan, gyakran, nagy czélunk' elérésére szolgáló eszközökért. Mindezt pedig
ugy, hogy ne csak önmagunknak kérjünk lelki testi
javakat, hanem mint ugyanazon egy mennyei atyának
liai, szeretetből valamennyi embereknek is, kik e ' v i lágon élnek, valamint enyhülést azoknak, kik az u r ban elszenderültek, 's a' tisztulás' helyén gyarlóságaik'
adóját még egészen le nem rótták.

Szenczy

Imre.

§z. Felicitas, a' véri ami.
,,A' hit, igy szólsz. Pál, azon tárgyaknak, mellyeket reményiünk, alapjok, 's mellyeket nem látunk,
bizonyításuk." Ezen hit Isten' különös ajándéka; mert
ha ő elménket föl nem világítja, szivünket nem erősiti;
olly kévéssé ismérhctjük meg az üdvös igazságokat,
mint vak a' színeket ; olly kévéssé haladhatunk a' hitből eredő erények' ösvényin, mint inaszakadt vagy
béna emberi segítség és mankók nélkül az uton. „Hit
nélkül lehetetlen kedvesnek lenni Istennél ; mert az I s tenhez járulónak hinnie kell, hogy vagyon Isten, ki
megjutalmazza azokat, kik őt keresik." (Zsid. 11.)
A'hit gyökere a' reménynek és szeretetnek, 's az egész
istenes élet' alapja ; mert az igaz a' hit által él. (Rom.
1, 17.) „Valaki hiszi, hogy Jézus ama'Krisztus," ki
egyedül taníthat, vezethet és segíthet minket az ü d -

vösségre , „az Istentől született", az már Istenfiai közzé van számítva. A' jó fiu szereti a' mennyei atyát;
megtartja minden parancsát; 's biztosan várja Krisztus
által minden isteni ígéret' teljesülését. Mi nehéz a n n a k , ki Istent szereti, benne 's érette é l ? mi rettentheti el azt Krisztus' hitétől ? vagy mi választhatja el
azt Krisztus' szeretetétől, ki rövid és kinos élete után
örökké tartandó életet, kimondhatatlan örömet 's d i csőséget reményi Krisztus' társaságában? „Minden f
ki Istentől született, meggyőzi e' világot, 's a' diadalom , melly meggyőzi e' világot, a' mi hitünk" ; igy
szól sz. János. ( 1 lev. 5 . )
Felicitas is ezen hit által diadalmaskodott a ' v i lágon a' kereszténység' második századában.
Felicitas előkelő családból eredett romai asszonyrr

ság es keresztény vala. 0 valamint erénye' ugy s z ü letése' nemességével is sokakat meghalada. Férje' h a lála után özvegységben maradott, 's idejét, vagyonát
Isten' dicsőítésére, gyermekeinek nevelésre 's egyéb
jó cselekedetekre szentelé. Hét fiúnak vala anyja, kik-

nek neveik: Januarius,

Felix , Fülöp,

Sylvanus,

Sándor , Vitalis,
Martialis.
Ezek szinte mint ő ,
nemes lelkűek, szeretettel 's isteni félelemmel teljesek
lévén egymást kölcsönösen buzditák a' keresztények'
magas hivatásának testvéri egyetértéssel megfelelni.
A' szeretet' 's mindennemű erény' fénysugár!,
mellyekkel ezen kitűnő család világított, elhatának több
előkelő pogányházakba, 's közülök többen megkeresztelkedtek. Ez dühre ingerié a' bálványok' szolgáit,
kik Felicitast Antonin császárnál vádolák : milly bátorsággal vallja ő nyilván a' keresztény hitet; 's p é l dájával hányat hódított már arra, elcsábítván őket a'
halhatatlan Istenek' tiszteletétől; holott azok a' romai
birodalom' ő r e i ' s védői. Illy merényt, ha a'császár
eltűrend, az Istenek' haragját Roma el nem kerüli;
's ez csak ugy engesztelhető, ha Felicitas gyermekeivel együtt kényszeríttetik áldozni az Isteneknek.
Antonin Publiusra, a' város' főnökére bizá az
ügy' megvizsgálását, 's azt: hogy az anyát gyermekeivel együtt az áldozat-tételre 's az Istenek' megengesztelésére szorítsa.
Publius magához hivatván Felicitast,
kezdetben
barátságosan, azután fenyegetésekkel sürgeté őt az
áldozásra.
„Tudd meg, kivel van dolgod, feleié Felicitas,
én keresztény vagyok; ne hízelkedjél magadnak, hogy
engem' szép szavakkal elámíthatsz, vagy hitemtől f e -
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nyegetésiddcl elrémíthetsz. Isten' lelkének erejével
harczolni fogok ellened 's támadásaidat meggyőzendem."

F ü r t ö k a' nevelés' m e z e j é r ő l .

r

Szerencsétlen asszony! mondá Publius, ha má
előtted olly kedves a' halál, kíméld gyermekeidet }
tartsd meg őket életben.
Gyermekim élni fognak , ha a' bálványoknak
nem áldoznak ; mit ha cselekesznek, örökre elvesznekMásnap Publius Mars' mezején birói széke' e l é be idézé Félicitant gyermekeivel, 's igy szólitá az
anyát: „Nézd gyermekeid' virágzó korát, és könyörülj rajtok ; ők még a' legfényesb polczokra emelkedhetnek a' birodalomban."
„Illy szánakozás engem legkegyetlenebb anyává
tenne." Aztán fiaihoz fordulván mondá: „Fiaim! t e kintsetek az egekbe, ott várakozik reátok Krisztus
minden szenteivel. Iíüzdjetek bátran lelketekért 's l e gyetek állhatatosok' Krisztus' szeretetében!"
Publius arczul vereté a' buzgókodó anyát 's mondá : „Jelenlétemben bátorkodol-e igy inteni fiaidat 's
megvetni uraink' parancsát?" Most a'testvéreket k i sérti meg egyenként a' főnök ; hízelgéssel 's fenyegetéssel erőködik őket Krisztus-tagadásra
's bálványorr
r

1. A' melly nevelésben a' religio elmulasztatik,
ott a' lélek természetes táplálat nélkül marad ; betegségben sinlődik, 's folyvást haldoklik tömlöczében.
2. Nincs rútabb a' tanult otrombaságnál, 's a'
mai nevelés illyent sokat szült. — A' tudatlannak v a s tagságait megmosolygjuk ; de a' tanult emberén méltán boszonkodunk, mert benne fájdalommal tévesztjük Ovidius' e' szép mondását: „Ingenuas didicisse fideliter artes, emollit mores, nec sinit esse feros."
(Szép művészeteket hiven tanulni, erkölcsöket simit ,'s
nem hágy vadakká lenni.)
3. Szerencsétlen növendék, kinek figyelme mindig a' külvilág' tárgyaira van függesztve, 's folyvást
elvonva a' belvilágtól. Ha önmagát ismerni nehéz, 's
mégis mindenek fölött szükséges mesterség : korán kell
magába tekintni az embernek, netán, ha elfoglalva
egyszer a' külvilág' ezerszínű csalfa képeitől,'s mintegy bennök merengve, későn veszi magát észre, viszszaborzadjon maga elől. Magát ismerni több, mintáz
egész világ' geographiáját, és statistikáját tudni.

zasra bimi ; de sikeretlen. Ok kicsinytől fogva nagyig
bátran
's örömmel vallást tesznek Krisztusról.
Sándor
4. Odd növendékedet a' rossz példák - 's g o , •
'
, >
ki meg gyermek vala, monda : „En Krisztus' szolgaja nosz társaktól. A' mit ezek elrontottak, azt semmi t a vagyok. Ot vallom szóval, őt hordozom szivemben, nítással 's fenyítékkel helyre nem hozhatod. A' rossz
őt imádom szünet nélkül. Gyönge korom őszült böl- példa ollyan a' gyermek' szivében, millyen a' féreg a'
gyümölcs' belsejében, addig v á j j a ' s fogyasztja, míg
cseséggel birand, míg egy Istent imádok."
Publius megvesszőztetvén őket börtönbe záratá, meg nem emészti. Gyermeked rossz társak közt, mi's a' történtekről Írásbeli jelentést ada be a' császárnak. ként gyönge növény gizgaz közt, eltörpül, nyavalyog,
végre kihal.
Néhány nap múlva az ítélet végrehajtatott.
ir

'

' '

Januarius ólomgolyós korbácscsal halálra ostoroztatott. Felix és Fülöp bunkókkal verettek agyon.
Sylvanus magas helyről vettetvén le összezúzatott.
Sándor, Vitális és Martialis lenyakaztatok. A' szenvedő anya, miután fiainak irtózatos kivégeztetéseit szemlélni kénytelenitteték, még négy hónapig a' tömlöczbe sinlődvén, végre hóhér-pallos alatt kiadá nagy
lelkét.
Felicitas igazán elmondható, mit Racine a' leánya'keservein fohászkodó Clytemnesztrával
mondat:
„Mourrai j e tant de fois sans sortir de la vie!"
Ennyiszer kell-e meghalnom, a' nélkül, hogy élni
megszűnjek !
(Stolberg és Kornmann után.)
«3 00

5. Mivelt é s z , 'rossz sziv mellett épen ugy áll,
mint Isten' temploma haramiabarlang mellett. Bő isméretek 's tudományok erkölcsiség 's nevelés nélkül a'
sárba temetett drága gyöngyhöz hasonlítanak.
6. Ki hivatala - 's állapotában hamar elfárad,
és türhetlen terhnek tekinti a' reábízott ifjúság' kiképzését, a' legszebb áldástól van megfosztva, mellyet
a' kegyes gondviselés nekünk rendelt, hogy t. i. mindennapi szorgalmas munkáink' ártatlan örömeit és
gyümölcseit éldeljük, 's ezekből folyton ifjúként t a nuljunk. Hány tanitó 's nevelő nincs maiglan is ez
áldástól 's örömektől megfosztva ?
7. Hű tanitó és nevelő! ne essél kétségbe, ha
munkáidnak sikere későn mutatkozik,'s műveleteidnek
várt sikerei 's eredményei lassan fejlődnek. Minden
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lassudan fejlik, de örökön tart, mint maga Isten;
növényeid, az emberiség' kisded csemetéi, kiket
polgárokká neveltél, vagy nevelendesz, poraidban
fognak áldani.

liriedl

Fidél.

Vágy a1 szent városba.
42. és 43. zsolt.
Mint epedő szarvas forrást hő nyári napokban
Ügetve berkekben keres :
Úgy epedez szomjú lelkem kegyes Isten utánad.
Forrón óhajtja Istenem'
Elő Istenemet lelkem. Mikoron fogom ismét
Láthatni Istennek szinét?
Arja könyűimnek leszen étkűl énnekem éjtnap,
Midőn naponként kérdezik:
Hol van most, valljon, kit tisztelsz, Istened? Akkor
Eszembe j ő , — 's emelkedik
Szentebb rezgéstől kebelem,— mikor egykoron én is
Isten' lakába ballagók
A' tolakodva menő tengersokasággal, örömzaj,
'S az ünnepélyes víg sereg'
Hálát ömledező dala közt. — Mért, mondsza, gyötrődöl,
Miért dobogsz olly nyugtalan'
Szívem? Renditlen legyen Isten iránti bizalmad;
Mentőmnek, Istenemnek én
Még valahára íogok hálát zenghetni, reménylem.
'S bú gyötri mégis lelkemet;
Mert Jordán' földén, 's Hermon' kis bérczei közt is
Elmém körüled andolog. —
Mint zúgó vízeséseknél hullámokat űznek
Hullámok: ugy fejemre is
Minden hullámid 's folyamid dúlongva szakadtak. —
Hajdan Jehova' bő kegye
Támogatott nappal, 's éjenként dalra hevülve
Imádtam éltem' Istenét;
Most Istent szólítom imígy: o szirtmenedékem!
Miért felejtesz engemet?

Szívem ? Renditlen legyen Isten iránti bizalmad ;
31entőmnek, Istenemnek én
Még valahára fogok hálát zenghetni, reménylem.
Isten, te légy biróm, 's ügyem'
A' könyörütlen nép ellen te vezesd. Szabadíts meg
A' bűnös, álnok férfitól,
Mert egyedül te vagy, Isten, erőm. Olly messze magadtól
Miért taszítál engemet?
Mért kell gyászt öltnöm, 's járdalnom búnak eredve
Midőn szorongat ellenem?
Küldjed igazságod"sragyogó fényed' le, hogy engem
Intézzenek 's vezessenek
Szent halmodra, holott lakod áll. Ott, ott fogok Isten'
Oltárához közelgeni,
Istenhez, ki nyiló koromat vigalomra deríté,
'S dicsérni lantom' húrjain
Istenem', o Isten téged ! — Mért, mondsza, gyötrődöl,
Miért dobogsz olly nyugtalan'
Szívem? Renditlen legyen Isten iránti bizalmad;
Mentőmnek, Istenemnek én
Még valahára fogok hálát zenghetni, reménylem.

Ballay

Valér.

Igazságot nem láthatsz 9 ha szenvedélyes vagy.
Milly kristál-tiszta ma és sima a' tó ! A' napot,
képemet 's mindenki' alakját , ki bele tekint, olly világosan tükrözi vissza ! — Alig mondám k i , zúg t á volról a'szélvész ; ' s a ' c s ö n d e s , tükör-sima tó hullámhegyekre magasul. Már nem láthatom benne a' napot,
nem saját képemet. Fenékből fölzudulva iszapot és s a rat hord, zavaros és irtózatos minden. — Sima és csöndes tó az ember' lelke, míg azt a' szenvedélyek' vihari
nem zavarják, 's abban az igazságot tisztán láthatod;
de mihelyt az indulatok' özöne hullámzik szivünkben,
ez többé az igazság' tiszta képét vissza nem tükrözheti. (Sailer.)

Az erény Istentől van, 's csak egy.

Az erény fölülről lelövelő fénysugár; a' vétek
Mért kell gyászt öltnöm, 's járdalnom búnak eredve árnyéklat 's világosság' hiánya. A' fénysugár hét szinMidőn szorongat ellenem?
re törik meg ugyan, mellynek mindegyike különös
Üldőim' gúnyuk tetemim' hasogatja keresztül,
nevet visel ; de a' sugár csak egy. A' mindeneket eleMidőn naponként kérdezik:
venítő, fölvilágitó 's melegítő Igazság' napjából kiömHol van az Isten, kit tisztelsz ? Mért, mondsza, gyötrődöl, lő fénysugár is csak e g y , 's kinek keble ezt elfogadMiért dobogsz olly nyugtalan'
ja , földerül 's több erényes tettekre hevül. (Stolberg.)
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. ^ N y o m t a t j a TraUner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
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T A R T A L O M : Jézus" jellemének főbb vonásai. (I)éghylstcán.)

—

Az igaz v i l á g o s s á g ' j e l k é p e a 1 szentelt é g ő g y e r t y a . ( S z a nittlú

József.")

— Böjtről. (Somogyi

Károly.)

— A' k e -

reszténység" üldözőinek halála. — Aranyszájú szent J á n o s '
üldözőinek

bűnhődése. — A ' hét orvosi

fű. — Salamon'

példabeszéde.

Jézus 4 jellemének főbb vonásai.
Bálvány 's babonaszültc sötét köd ült földünkön.
A' népek' hite tévelygés' és erénytelenség' iskolájává
fajult. A' homályban tapogató emberiség' egén csillagként néha megjelent bölcsek csak szük körre vetének
halavány sugárokat; — eltűntökkel ismét sötétség álla
be. A' Mózes - alapította vallásos intézet, mellyet
különben is kezelői hamis hagyományok által diszes
alakjából kivetkőztettek, egy kisded ország' határai
közé szoritkozék; 's alapváza volt inkább az egykoron
teljesedésbe menő hitnek, mint sem valódi hit.
Illy kornak körülményei között támad egy hallatlan jellemű férfi ; ki azon óriási vállalatot tűzi ki élte'
mindenévé: miszerint a' világ' elkorcsosodott népeivel a' valódi erény' alapelveit megismérteti, őket az
egy igaz élő Isten' törvényei alá hódítja, 's a' mennyei
atyának összehangzó imádásában központosítja. — Ezen
férfi a' nazarethi Jézus !
Terve nem lépcsőnként fejlődik ; nem a' kedvező
körülmény' ügyes megragadása szüli nála az eredményeket ; nem a' jó siker lelkesíti őt ujabb vállalatra :
hanem első fölléptével egész kiterjedésben nyilványitja
nézetét. Alig környezi néhány a' nép' utolsó osztályából, már is széles e' világot véli megnyerni uj tanitmányának. A' külföldtől nem ismértetve, saját hónától üldöztetve, gyalázatos keresztre Ítéltetve, élte'
végső perczeiben is bizton hiszi vállalata' sikerültét.
Lépjünk közelebb e' csoda - emberhez, 's igyekezzünk behatni lelkébe. IIa az evangéliumokat olvassuk : őt saját szavai 's tettei által festve találjuk. Bennök nyilványos életének tanúi mesterkéltlen őszinte

előadásban olly jellemű férfiút tüntetnek e l ő , kinek
tudományával 's erényével a' világ' minden bölcseinek tudománya 's erénye föl nem ér. Mi leginkább álmélkodásunkat nevelheti, az: hogy ő elmét és szivet
képező rendkívüli oktatást és nevelést nélkülözve, korának azon szakában végzi be tanítói pályáját, mellyben egyebek azt kezdeni szokták. Tudatlan, babonás nép' közepéből, szegény ács' műhelyéből olly t u dománynyal lép elő, mellyhez tizennyolez század óta
senki semmit okosan nem toldhatott.
A' népek — az egy igaz Isten' valódi isméretétől távol esve — kiben, 's hogyan imádják teremtőjöket? nem tudák. Jézus azon szózatával-. „Lélek az
Isten; 's kik imádják, lélekben és igazságban kell öt
imáduiok," (Ján. 4, 2 3 . ) lerontá a'[pogányok' bálványait.
A' halandó sem végczélját, sem az oda vezető
biztos utat nem ismérte. A' bölcsek e' fontos föladást
nem csak meg nem fejtették : sőt inkább szakadatlan
vitatkozásaik által kétségek 's tévelygések' özönével
elborították. Csak egy szükséges, igy oldja meg a'
mennyei tanító a' nagy kérdést, „mit használ embernek az egész világot megnyerni, lelkében pedig kárt
vallani?" (Mát. 1 6 , 2 6 . ) Kevés szavakban milly nagy
bölcseség, milly fénysugár sötét elménkre! Ma egy
keresztény gyermek határozottabban szólhat léte' o k á ról, mint az őskor' akármelly koszorúzott bölcse. „ Á l dunk azért téged, mennynek 's földnek u r a , ki az
együgyűeknek és gyermekeknek felfödözéd azt, mit a'
világ' bölcsei elől elrejtettél."
Van-e erény, mellyet a' világ' nagy mestere nem
hirdetett, vagy példájával remekül meg nem erősített ?
Minden szavát 's tettét jámborság és szeretet bélyegz i , — olly jámborság és szeretet, millyen eddig e'
földön egy a' nemében. Szépen értekeztek ugyan h a j danta már mélyebb belátásu férfiak az emberiségről
(humanitas), jótékonyságról, bántalmak' nagy lelkű
elviseléséről; de okoskodásukat nem az erény' szilárd
13
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's egyedüli alapjára — a' hitre — hanem csupán az
észre épitvén: erényi szabályaik a' világosabb fejeknek legfölebb tanácsul, — de a' nép' nagy tömegének törvényül épen nem szolgálhattak. I d e j á r u l , mikép nem találkozók csak egy is előtte, ki a' felebaráti szeretetben Isten' imádásának kiegészítő részét
keresné; ki nem csak társainkban, jótévőinkben, h a nem mindenkiben, még üldözőinkben is felebarátinkat
ölelni, 's mint önmagunkat szeretni — parancsolná. Senki nem tanitá kividé, hogy a' mindenek' hatalmas urát
olly atyai alakban képzelhetjük, ki jóra, 's rosszra egyiránt árasztja a' napnak éltető sugárit, az esőnek t e nyésztő csepjeit; mikép ő csak irgalmasoknak irgalmaz, inegbocsátóknak bocsát meg, — 's a' haragtartó embertől még az áldozatot sem fogadja el.
A' valódi isteni, 's felebaráti szeretet Jézus' keblében keletkezett; azért csupán a' kereszténységnek
— alapitójától örökül reá szállott — drága sajátja.
Philosophia illy magas fokra emelkedni képes még soha nem vala ; 's akármint kisértse az ujabb kor a' tetőpontot megközelíteni, törekvése által csak bővebb
bizonyítványt nyújt számunkra, miszerint a' keresztény
hitben gyökerezett szeretetet semmi nemű philosophiai
kérkedő okoskodások kipótolni nem képesek; — 's
hogy a' szeretet minden elevenségét's hatását elveszti, mihelyt nem az élő hit' hevével, hanem a' holt philosophia' hideg sugárival élesztetik, 's fonákul oda magyaráztatik , mintha igaz felebaráti szeretet volna a z ,
melly embertársa' földi javát annak lelki kárával keresi,
sőt kész felebarátját még hitének 's Isten iránti tartozó
szeretetének sérelmével is szeretni.
Továbbá, hol a'philosoplms, „ k i , Ciceróként,
tanitmányát nem tudomány' fitogtatásnak, hanem élet'
törvényének vélje? ki önmagának engedelmeskedjék,
's az önhozta parancsokat kövesse ?" (Quaest. Tuséul.
L. II. c. 4 . ) hol az, ki az erénypéldány' szerepét
mindenkor kérkedés nélkül vitte? kit buzgalma illő
határon tul nem ragadott? ki a' parancsolat 's javaslat közt biztos vonalt húzott? 'S ime — a' mennyei
mester az általa fölállított tökéletes és isteni élet' ideáljának hű képmását remeklé. Jóllehet esküdt elleneitől környezve nyiltan meri kérdeni : „ki vádolhat
engem bűntettről?" (Ján. 8, 4 6 . ) 's a' nép elragadtatva szavai által „csodálkozását fejezé ki tanitmánya
fölött" (Mát. 7, 2 8 . ) : mégis szerény alázatossággal
háritja el magától a' dicsőséget, „tanitmányom, igy
szól, nem enyém, hanem azé, ki engem küldött,"
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(Ján. 7, 16.) „ki önmagától beszél — hozzá teszi
— saját dicsőségét keresi." ( 1 8 . v.) Bátor áthatva
fönséges hivatása' érzetétől : buzgalma erőszak 's keserűség nélküli. Mikor tanítványinak kettője égi tüzel
kér a'konokul ellenszegülő városra: akkor ő dorgálólag
utasítja vissza éretlen hevöket: „nem tudjátok, ú g y mond , milly szellemmel kell bírnotok ; az ember' fia
nem jelenék meg lelkeket veszteni, hanem menteni"
(Luk. 9, 55.). Erényi tanítását arany közép bélyegzi,
valamint életgy akorlatát i s , melly isteni, de nem utánozhatatlan, szigorú de nem komor, nem túlságos,
nem kiilönczködő. 0 társalgó, eszik minden sorsú emberrel ; nem feledkezik meg az atyafiság', barátság' 's
társas élet' viszonyairól; leereszkedő a' legelvetemedettebb bűnösökhöz is. Az általa olly nyomatosan ajánlott, 's vad szenvedélyeink' fékezésére nélkülözhetted
„önmegtagadásunk" szerinte nem zárja ki az ártatlan
örömeket. Dicséri az örök szüzességet, 's mégis méltóságával egyezőnek tartja mennyegzőben megjelenni,
sőt a' házasságot szentségi méltóságra emelni. Távol
van a' társas élet' alapjai' megrenditésétől, inkább
szóval 's tettel szentesíti törvényeit; mert noha királyi
czimet vesz föl, nyilván kijelenti, mikép az ő országa nem világi, — 's még csak arra sem véli magát
fölhatalmazottnak, hogy két osztozkodó testvér' ügyében bíráskodjék. Mint békés hazapolgár aláveti magát
az adónak, 's engedelmességre inti sorsosit a' felső
— bátor idegen — hatalom iránt; „adjátok m e g ,
úgymond, a' császárnak, mi a' császáré" (Mát. 22,
21.). Az egész emberi nem' boldogitását szivén hordozza , — 's buzgó honfiként hazája' sirba szállta f ö lött könyökét hullat.
Illy fönséges, illy emberi elmét meghaladó tanitmányt, 's vele remekül összehangzó életgyakorlatot csak isten-embertől várhatni, ki magát a' mennyei
atyával egynek hirdeti. Ha ez nem elég, vessünk egy
pillanatot a' módra és eszközre, mellyel óriási vállalatát létre hozta.
Ok és okozat a' természetben szoros arányban
fűződnek; természet fölötti okozatot csak természet
fölötti ok szülhet,
Jézus olly tanitmányt hirdet,
melly botrány a' zsidóknak, nevetség a' pogányoknak , olly erényi szabályokat állit föl, mellyek a '
kéj 's gyönyör után természetileg repdeső embernek
szárnyait szegik : 's mégis — csoda tünemény !
— életveszély közt szegődnek ezerenként zászlója alá; az üldözöttek vércsepjei mindannyi kö-
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vetőket teremnek;'s a' világ1 u j alakot ölt. Ha e ' r e n d kívüli eredményt mérlegben gondoljuk : nem találandunk a' véges természetben nehezéket, melly egyensúlyt eszközleni képes volna. Neveli az aránytalanságot ama' körülmény is, miszerint Jézus terve' kivitelében minden természetes eszközt nélkülözött. Mi is
volna ezen eszköz? talán e r ő ? — ezt soha nem használta az isten-ember; melly különben is mindig ellenei'
kezeiben létezett. Vagy ész ? — de ki nem tudja csekély befolyását a'müveitekre, ugy szólván semmi h a tását a' müveltelenekre ; 's nem e z , mire Jézus hivatkozott. Avagy kincs, és fényes Ígéretek? — épen
nem, mert ő , kinek annyi saját nem jutott, hová fejét lehajtsa, magának keresztet, követőinek megvettetést, üldöztetést 's erőszakos halált jövendölt. T a lán kedvező körülmény? — igaz, fölléptekor nemzetét vallásos szakadásban leié, 's érdekében feküdheték
egyik vagy másik párttal szövetkezni: ő azonban a'
saduceusok' gonoszsága ellen szintúgy mint a' phariseusok' szineskedése ellen kikelve, mindegyik felekezetet ellenségévé tette. Jól tudta, 's nyilván megjövendölte, mikép őt a' zsinagóga' elöljárói itélendik el :
távol mégis, hogy a' népet ellenök lázitgatná; inkább
tiszteletre's engedelmességre inti, mint ollyanok iránt,
kik Mózes' székén ülnek.
Az ügynek illyszerü kezelése mellett mégis czélt
reményiem, — határtalan 's égi erőt tesz föl, melly
nem fél maga is akadályokat teremteni, hogy annál
dicsőbben ragyogjon diadalma. 'S csakugyan Jézusnak
saját szavaival állított 's csodáival bebizonyított istensége az, mi tanításáért kezeskedve szülé az óriási eredményt. „Azt beszélem, igy szól, a' mit mennyei atyámnál láttam," ( J á n . 8 , 3 8 . ) „kivel én egy vagyok;" (Ján.
1 0 , 3 0 . ) „ha szavaimnak nem hisztek, higyetek csodáimnak;" ( 3 8 . v.) a' mint is hogy „sokan, látván
a ' j e l e k e t , hívének ő benne." (Ján. 2, 2 3 . )
Végre az élet'nagy mestere halálában is jelleméhez méltó erőt fejte ki. Ugy, mikép ő, csak isten-ember halhat meg. Hogy kevésben sokat foglaljak, az
Emil' szerzőjének ismert szavait sorozom ide befejezésül: „Milly előítéletet, milly vakságot árulna e l , ki
Sophronisca' fiát (Socratest) Maria' fiához merészlenó
hasonlítani. Milly elütő különbség a' kettő közt! S o crates — kin 's gyalázat nélkül kimúlva — jellemét
könnyen tartá meg változatlanul; 's ha e' szelid halál
fényt nem vetne életére: méltán kétkedhetnénk : valljon minden bölcsesége mellett több volt-e valamelly
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sophistánál.
A' barátjai közt békén elmélkedő
Socrates' halála a' legcsöndesebb mellyet óhajthatni :
Jézusé ellenben, ki szörnyű kinok, 's a' néptömeg'
gúnyja, szidalma, 's átka közt adá ki lelkét, a ' l e g borzasztóbb, mellytől iszonyodhatni. Socrates megáldja a' méregpoharat nyújtó , de egyszersmind könnyező
börtönszolgát: Jézus a' legkegyetlenebb halálos büntetés közepette dühöngő hóhérai fölött imádkozik. Valóban , ha Socrates' élte 's halála bölcshöz : Jézus' é l te 's halála Istenhez illő."

Déghg

István,

a,' szombathelyi papnevelő intéze ben
tanulmány-igazgató.

Az igaz világosság' jelképe a' szentelt
égő gyertya.
Jézus Krisztus' tanításának, feddhetetlen életének 's a' megváltásnak ama' világát, mellyel minket
sötétség' fiait világosság' fiaivá , a' bűn' rabszolgáit.
Isten' szabad fiaivá áltváltoztatott 's naponként áltváltoztat; (Ján. I.) ábrázolja a' ker. kath. egyházban isteni szolgálatkor a' szentelt gyertya- 's a' lámpa-világ.
Igaz ugyan, hogy anyaszentegyházunk' zsenge korában, míg a' vérengző üldözések folyamatban voltak,
a' hivők kénytelenek lévén részint éjszakának idején
(Apos. Csel. 20.); részint sötét barlangokban összegyűlni isteni szolgálatra, a' hely' fölvilágitása végett
is használák az égő gyertyákat 's lámpákat; de az
is bizonyos, hogy akkor i s , midőn már világitóra
szükségök nem vala, részint Jézusnak, ki a' világ'
világossága, részint a' tanításán 's váltságán érzett
lelki örömünknek példázására az isteni szolgálat 's
valamelly egyházi szertartás' alkalmával mindenkor
égtek a' szentelt viaszgyertyák oltárainkon 's másutt
a' függő lámpák. Ezt a' többi közt elég világosan
előadja a' Mikrologus
igy irván : „A' romai e g y ház' rendtartása szerint nem szabad sz. mise-áldozatot bemutatni világitó nélkül, nem a' sötétség' eloszlatása végett; hanem inkább az igaz világosságnak , Jézusnak, jelképezésére, kinek áldozatja b e mutattatok , 's ki nélkül fényes nappal is botorkálunk."
(Macri Hierol. art. Candela.) Hogy pedig a' hivek r é szint az említett czélból, részint az isteni szolgálat'
fényének emeléseért ezen egyházi világítás' föntartására olajt, viaszt 's más gyúlékony szereket a d a koztak, azt a' Ildik apostoli kánon és sz. Ágoston
beszéde ( 2 1 5 de Ternp.), 's több ősatyák' életrajzai
kétségen tulhelyezik.
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A' régi szokás mind Isten' dicsőítéséül, mind
Jézus' jelképéül most is divatozik. Különösen Gyertyaszentelő b. Asszony' napján sz. mise-áldozat előtt az
oltárra rakott 's Istennek fölajánlott viaszgyertyákat
Jézus' világosságának jelképeivé szenteli föl az áldozópap imigyen könyörögvén : „Ur Jézus Krisztus ! Te
igaz világosság, ki minden e' világra jövő embert
megvilágítasz, áldd meg ezen viaszgyertyákat, szenteld
meg azokat,'s engedd: hogy valamint az éji sötétséget
ezen világítók földeritik: ugy tanításod', példád' és szent
Lelked' világa által derüljön föl elménk 's menekedjék
minden tévelygéstől 's hibától; derüljön föl szivünk 's
tisztuljon ki minden vétkes indulatból és szokásból;
mikép tisztult lelki szemekkel láthassuk: mik kedvesek előtted, 's mik szükségesek 's hasznosok az ü d vösségre; 's hogy ezeket megismérvén remek példád'
világító 's melegítő fáklyájánál buzduljunk föl az élet'
borult 's veszélyes utain is keresztül eljutni hozzád,
ki örök világosság v a g y , 's nálad a' világosság' özönét örökre élvezni!" — A' viaszgyertyák meg lévén
szentelve, az áldozópap 's a' hivek égőgyertyát, J é zus' jelképét, tartván kezeikben a' szentegyházban k ö r menetet intéznek ; valamint hajdan az öreg Simeon az
isteni kisdedet karain tartván körüljárt a' jerusálemi
templomban, 's áldá Istent: ugy most a' keresztények
égő gyertyával körüljárnak 's áldják Istent: hogy sz. Fia
által megvilágitá 's üdvözité az emberi nemet.
Nagyszombaton pedig, miután előtte való nap
Jézus' halálának gyászos emlékezetére minden világ
eloltatott a' szentegyházban, reggel a' szentegyházon
kivül ar áldozópap tüzet szentel, 's visszamenet ezen
tűzből világ élesztetik, mellyel az egyházi szolga, ki
magas háromágú tartót reá illesztett három gyertyával
hordoz, a' gyertyák' egyikét a' szentegyházban közel
a'kiiszöbhez, másikát k ö z e p e ' t á j á n , harmadikát k ö zel az oltárhoz meggyújtván, 's a' gyertyatartót szavának hangjával együtt fokonként magasbra emelvén
énekli: „Lumen Christi" vagyis: „Krisztus'világossága" — röviden e' jel és szózat által értésökre a d ván a' hívőknek : hogy mindenkor Krisztus' tanítása v i lágított isten' országában; de az ő világát Ádám vétke után á természet' törvényében kevesbbé ; Mózes'
törvényében jobban , az uj törvényben
pedig a' sz.
Lélek' eljövetele után teljes fényében fölfogta az emberiség. Ugyanazért valahányszor mondatik: „Lumen
Christi",mindannyiszor a' jelenlévők térdet hajtva mondják: „Deo grattas"
az az: hálákot adnak Istennek:

hogy Jézus' tanításából megtanultuk ismerni az Atyát,
ki mindeneket teremtett 's föntart; a' Fiút, ki mindnyájunkat megváltott 's tanit; végre a' Sz.
Lelket,
ki mindnyájunkat megszentel 's kegyelmével az ü d vösségre vezérel. Ezek után az öt szentelt tömjény
darabot a' húsvéti nagy viaszgyertyának Krisztus öt
mélységes sebét példázó hézagába illeszti az áldozópap ; 's ezen nagy húsvéti gyertya, mint a' föltámadott
Krisztus' jelképe az ünnepélyes sz. miseáldozat alatt
az oltár' jobb oldalán evangéliumtól kezdve áldozásig,
's húsvéttól kezdve ur' mennybemeneteléig mindenkor
é g , azt jelentvén: hogy urunk mennybemeneteléig
személyesen világított előttünk tanítása 's példája által.
Jézus az isteni tanitó hiányosan 's tökéletlenül
semmit nem tett. IIa akará, mit az evangelium bizonyít, hogy üdvözítő tanítása a' világon terjedjen, 's
mindenkor épen fönmaradjon, bizonyára gondoskodott a' módról is, melly által czélját elérhesse. 'S u gyan mi által tarthatá fön könnyebben 's biztosabban
előadott tanításit, mint olly tanitó intézet által, melly
ő általa fölhatalmazva, 's a' tévedéstől isteni őrködése
alatt megóva mindenkor fönmarad? 'S valóban elköltözvén az isteni tanitó testi szemeink elől, hagyott m a ga helyett másokat, kik tanításait 's törvényit épen
föntartsák, az embereknek hirdessék 's az urat képviselvén az emberi nemet tanítással, példával fölvilágitsák, és az üdvösségre vezessék. Ezek voltak az apostolok's a z ő törvényes utódaik a' püspökök. Ezeknek
mondá: Jézus: „Ti vagytok a'világ' világossága. —
Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem
hogy a' gyertyatartóra tegyék, honnan világoskodjék
mindeneknek, kik a' házban vágynák. Ugy fényljék tehát
világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedetelteket 's dicsőítsék az Atyát, ki mennyekben
vagyon." (Mát. 5.) 'S épen mivel Krisztus' fölhatalmazása és különös segítsége által a' keresztény hitnek
látható tanítói 's a' népek' világossági Krisztus' képében a' püspökök, azért a'megyés püspököt is különös
égő gyertya példázza a' szentegyházban. Mert valahányszor sz. miseáldozatot mutat be; mindannyiszor k ü lönös tartó égő gyertyával van számára az oltáron;
ünnepélyes sz. miséjén pedig az oltár fölé is a' feszület' elébe égő gyertya tétetik. (Macri Hierol.) Ezen
gyertyatartót említi az Isten' lelke is, midőn sz. János'
titkos Jelenésében (II.) igy inti az efesusi püspököt:
„Emlékezzél meg, honnan estél ki,'s megtérvén előbbi
jótetteidet folytasd. Ellenkező esetben hirtelen eljövök
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hozzád, kimozdítom helyéről gyertyatartódat, ha meg
nem térendesz." Akarja pedig Jézus, hogy a' püspökök' tanítását ugy hallgassák a' hivek, mint az ő igéit: „Ki titetekethallgat, úgymond, engem hallgat; ki
titeket megvet, engem vet meg, ki pedig engem' megvet, megveti az Atyát, ki engem'küldött." (Luk. 10.)
Az égő gyertyák tehát szentegyházainkban nem
csak diszt és fényt terjesztenek Isten' dicsőítésére, nem
csak örömünket jelentik ki a' nyert isteni nyilatkozásért ; hanem egyszerismind Krisztust az isteni tanítót,
's ennek helytartóit, a' püspököket is jelképezik; egy
úttal az égő gyertyák emlékeztetnek bennünket: hogy
csak Krisztusnál 's az ő igaz anyaszentegyházában találhatjuk föl az üdvösségre vezető igazságot és világot; azok buzdítanak is mindnyájunkat: hogy a
keresztény hit' üdvös világát, a' reménység' enyhítő
szerét, az isteni szeretet' lelkesítő hevét, 's a' benső
áhítatosság' melegítő tüzét éleszszük szüntelen szivünk'
oltárán. Azon Krisztus hite' világát és szeretete' lángját
példázó gyertyavilág, mellyet keresztségkor keresztszüleink,a' templomba avatáskor (introductio) 's bemutatásunkkor édes szüleink helyettünk kezeikben tartottak,
lobogjon mindenkor szemeink előtt; az lelkesítsen minket feddhetetlenül élni, mint világosság' fiaihoz illik ;'s
egész éltünket Krisztus' tanításának 's példájának útmutatása szerint Isten' dicsőítésére 's erkölcsös tettekre
szentelni: hogy, midőn utolsó vonaglásunkkor fásuló
kezeink a' szentelt égő gyertyát tartják, lelkünk a' hit'
világával 's a' szeretet' lángjával ellátva bizodalommal
induljon a' mennyei vőlegénynek, Jézusnak, elébe,
vele örökre egyesülendő !

Szauiszló

Józf.se

B ö j t r ő l .
II.
Positiv vallás positiv eszközök és hasonnemü gyakorlatok nélkül nem létezhetik; 's ki ez utóbbiakat
mindinkább fogyasztani, végre talán egészen mellőzni
törekszik, a' vallásos meggyőződésnek és buzgóságnak csökkenését eszközli — nem akarva is: mert a'
hit' fája csupán általok szíhat magának életerőt az érzékihez olly igen tapadó emberek közt. Jóllehet nem
szűnnek azok fölöttébb hasznosak maradni még a' kevésbbé illyenekre nézve is. A' ker. vallás cpen azért
bir annyi kcgyelemszerekkel, szentségekkel.—Illy eszköznek lehet némileg már az ó szövetségben parancsolt
megtartóztatást bizonyos ételektől, illyenneka'nazarae-

atust nézni, — az apostolok által is gyakoroltat, vagy
a' Noe' nemzetségének adott ama' parancsolatot : ,,a'
hust, mellyben még vér van, meg ne egyétek;" sőt
magát a' legelső tilalmat is, mellyet az ember Istentől vett. 'S mellyik volt ez? ,,A' jó' és gonosz' tudásának fájáról ne egyél." Nem máskép kell tekintenünk
az uj szövetségben is a' böjtöt, ennek különbféle módj á t , némelly eledelek' eltiltását. — Ámbár ugyanis az
üdvözítő maga nem határozott a' böjt' gyakorlására bizonyos időt és módot, szigorú példájával eléggé u talván erre tanítványait, — de rendelt csak hamar
ollyanokat az egyház, azon egyház, mellynek az ur
akképen parancsolt engedelmeskedni mint önnönmagának, mellyre nem hallgatni annyi, mint kapcsolatából kilépni; rendelt, midőn a' vérrel 's fojtottál élés'
tilalmát, legalább egy időre, a' keresztényekre is kiterjeszteni, midőn tulajdonképeni böjtöket is behozni
magok az apostolok elkezdének. Pál és Barnabás imádság és böjtölés közben avattatnak föl az apostoli hivatalra, 's hasonlólag szentelik föl ők is leendő segédjeiket a' predikálásban. „Annakokáért böjtölvén és
imádkozván", mondja az irás, „reájok tevék kezeiket,
és elbocsátákőket." Ismét: „gyülekezetenként kezeik'
föltevése által rendelének nekik presbytereket, böjtölvén és imádkozván." (Ap. Csel. 13, és 14.) Apostoli, 's igy kétségtelenül keresztény szellemű, azon
intés i s , hogy: „mindenekben ugy viseljük magunkat, mint Istennek szolgái; sok tűrésben — fáradságos munkákban, viyyázásokban
és
böjtölések-

ben.u (Kor. 2. lev. 6 )
Az istenes böjtnek azon erejét, melly a' viszontagságok közt fölemel, és szeliditi a' fájdalmat,
melly megalázza a' testet, hogy a' lélek annál szabadabb szárnyra kelhessen, melly a' töredelmességet
előkészíti 's megnyugtatja a' bűnbánó keblet, melly
mérsékli szerencsénkben örömélvezetinket,'s nem enged a' földiek' múlandóságáról megfeledkezni — a'
böjtnek ezen erejét jókor kezdték ismerni az első
keresztények. Balsors, viszontagságok, pogányok'
üldözései, a' töredelmesség' és magábaszállás' lelke,
mind ugyanannyi okok valának reá, hogy a' böjtben
's imádságban keressenek támaszt a' testi gyöngeség
és bün, a' világ' csábításai 's a' külső szenvedések
ellen. „Maga a' szó — a' könyörgés — még nem
elegendő," igy inti szent Cyprián üldözött hiveit a'
3dik században; „böjtöléseket, könyhullatásokat, 's
a' magamegalázás' minden egyéb nemeit szükség
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összekapcsolni vele; kénytelenittetünk ugyanis m e g vallani, hogy egyedül

okának az üdvözitő' szenvedése fölötti szives részvé-

bűneink idézték elő e' ziva-

tet mondja : „ A ' mi böjtünk háladatosságunk' záloga,

tart." — Szaporodván az o k o k , szaporodtak a' k ö -

hogy az ur szenvedett érettünk." 'S emlitve a' 4 0 -

vetkezések is. Minden nagyobb változás' küszöbén,

napi böjtöt, irja, mikép húsvét előtt egész hat napon

minden egyházi 's vallási tétel előtt, papok' szente-

csupán kenyér és viz szolgált legtöbbeknek táplálé-

lése,

kul.

keresztség,

bűnbánók' kibékülése 'stb.

előtt,

mindannyiszor böjtöltek a' keresztények; 's minthogy

Sőt már

Origenes.

mások is mint az ős hagyomány

vallásunk' szelleme mindenben közös egyezést óhajt,

szokást emiitik e' böjtöt.

lassanként az előbb talán csak egyes községek és

e. körül)

tartományok

mindenkor

által behozott böjtök az egész

anya-

a' 3ik század' elején, 's
által

Cassiaunsml

megszentelt
pedig ( 3 9 5

megjegyezve olvassuk, hogy: „ezen idő
40napinak

—

quadragesima — nevez-

szentegyházra kiterjesztettek. A' karthagöi 4dik zsi-

tetett ; talán ama' 4 0 napok' emlékezetére, mellyeken

nat' rendelése, hogy : ,,a' megkeresztelendők a' h ú s -

át Mózes, Illyés és maga Krisztus Jézus is böjtölt". . .

ételtől 's boritaltóli megtartóztatás, és a' kezek' g y a kori föltevése által huzamos ideig

próbáltassanak."

Átalában a' böjtölést olly közönségesen elismert
kötelességnek látjuk az első századokban

tekintetni,

,,'S a' romai egyház' szertartásait irva le Sozomen, kü-

hogy annak e' korbani divatozását bizonyítgatni fölös-

lönösen megemliti, hogy a' bűnbánók böjtölvén, nem

leges : sokkal több lévén az adat a r r a , milly tulságig

csak különbféle ételektől, de még a' fördéstől is —

szigorúak voltak nem kevesen annak gyakorlásában,

mint kényelmi

dologtól — megtartóztatva magokat,

mintsem az egykedviiségre, vagy épen engedetlenség-

testi sanyargatások által tanúsítják töredelmességöket,

r e , mellyel az némellyek által elmellőztetett. A' csupa

hogy bocsánatot nyerjenek. — Jóval előbb,

mielőtt

száraz ételekre szoritkozás(xerophagia,) a'bortóli m a -

valamelly közönséges

a' szo-

gamegtartóztatás, a' húsételen kivül még a' tejjel, t o -

törvény megerősítené,

kás már megszentelé a' 40napi

böjtöt, a' 4dik és

6dik feriákoni megtartóztatást keleten,

jással ,

sőt néhol a' hallal élésnek is tilalmas volta,

nyugoton a'

mi sok keleti ker. népekre, például a' syrus, koptus

szombatit; nem különben az ordinatiok' idején ( q u a -

és mingreliai keresztényekre nézve máig is áll, nem

tuor tempóra) és előünnepeken

divatozó

különben az evésnek délutáni három óráig, vagy épen

böjtöket: úgyhogy a' hivek ezzel készülnének végre

estig, elhalasztása, mi egykor a' böjthöz lényegesen

minden

nagyobb ü n n e p r e , de a' vasárnapokra i s ,

megkivántatott, — úgyhogy a' korábban étkezőt böj-

mellyekre a' péntek és szombat szintúgy előkészüle-

tölőnek nem is tartaná az egyház , a' negyvennapi

tül szolgál, mint az advent a' karácsonra, vagy hús-

böjtnek

vétra a' nagy böjt.

v á l t , és

megújítása, (különösen a' Péter és Pál' ünnepe, Bold.

pedig olly hamar, hogy a' 3 i k , 4ik században már

Asszony' napja- és Karácson előtti hosszas böjtök ál-

excommunicatioval

hagyományilag

tal) . . . mindez elegendő bizonyitó-ok föntebbi á l -

szent szokás' megvetői*); ' s mi különösen a' 4 0 n a -

lításunkra; de még meghatóbbat nyújt ama'tarraconi

pi böjtöt illeti, már a' niccai zsinat, föltéve inkább,

sz. püspök és vértanú' tette,

mint parancsolva annak köteles megtartását, az éven-

halállal kiizdvén, a' vizzel tölt poharat, mellyet égető

ként tartatni szokott papigyülekezetekről akkép ren-

szomjuságában enyhítésül nyujtának neki, el nein f o -

delkezik, hogy az egyik zsinat mindenkor a'

g a d á , — mivel a' böjt' föloldására kiszabott óra még

vennapi

böjt

(vigiliae)

A' szokás törvénynyé
fenyíttetnének e'

előtt hivassék egybe. Sz.

Epiphanias

a' 4ik század' végén irja, hogy „ s z e r d á n és
teken délutáni három óráig szokás böjtölni",

negypén-

's e' böjt'

esztendő' folytában kétszeri sőt háromszori

ki szörnyű kínjai k ö z t ,

el nem érkezett. (Szenvedett 259 e. körül.)
Azonban nem olly akaratosan ragaszkodott az
egyház a' böjti ételek' bizonyos neméhez, hogy kizárólag tiltaná a' táplálékok' egyik vagy másik nemé-

*) I. Conc. Gangr. c. 18. és 19. Conc. Laodic. c. 50.
'S az ezeknél is régibb, ugy nevezett apostoli kanonok'
68ika igy nyilatkozik : „Ha valaki — az egyháziak közül
— a' húsvéti sz. negyvennapon, vagy szerdán, vagy
pénteken nem böjtöl — tétessék le, ha pedig világi,
zárassék ki."

veli élést. Mindenkor szeme előtt tartá ő a'

böjtnek

valódi értelmét és természetét.
Magamegtagadás'
gyakorlásának nézte azt,
a testi kívánságok'
zabolázása eszközének, a bunöktőli tartózkodás'
jelentő képének, a' töredelmesség' és komolyabb
érzelmek 's gondolatok' üdvös dajkájának, — 's
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mint illyet ajánlá, parancsolá, sűrgeté: magában az
étkek' nemében örömest engedve a' körülményeknek,
az anyagi szükségnek, sőt a' hivek' könnyebbségét
's javát czélbavevő kérésnek is; azért némelly tartományokban a' húsétel' tiltását kevesebb napokra látjuk
szorítva, míg az máshol többekre is terjedhet mint n á lunk. Kitűnő gondja mindenkor arra volt az egyháznak
forditva, hogy eléressék a' főezél, a' hívek' üdvös
magokbaszállása ; melly őket képesekké tegye az örökkévalókróli szabadabb elmélkedésre, melly bennök a'
bűnbánat' szellemét erősítse. 'S e' czél el lesz érve,
ha kiki tehetsége szerint igyekszik betölteni az egyház'
bölcs rendeléseit, 's a' buzgóbb lelki gyakorlatokra
szánt időt a' kitűzött istenes czélokra használja; azon
készsége által, mellyel ezt teszi, magamegalázásánalo
's a' lelki hatalom iránti hódolatának nem kétes jeleit
adván. Főképen teheti pedig ezt a' keresztény azon
napokban, mellyek a' 4 0 n a p i böjt' nevét viselik, 's
mellyeket az egyház eleitől fogva legalkalmatosabbaknak tekintett e' végre, 's azért egészen ugy intézett
el, hogy valóban üdvösség' napjaivá lehessenek minden hívőre nézve. — Ugyanis mindjárt annak kezdetével a' halál' és mulandóság' bélyegét nyomva a' k e resztény' homlokára, hamuval hinti be őt — de a'
kereszt' jelével, hogy emlékeztessen arra, ki a'halálban is erősségünk, ki diadalmaskodott a' romlás fölött, 's a' hamuból is élet' reményét engedé fölcsirázni. Maga a' liturgia gyönyörű egészet képez hozzá; a' naponként u j , 's külön evangéliumok' sora, a'
megható könyörgések és szertartások, a' templomok'
komoly ünnepélyessége, — kivül a' lármásabb mulatságok, menyegzői vigalmak 's zenék' elnémulása,
minden mélyebb elmélkedésre hí; míg más részről
maga az idő is egy kellemes megujulásra készülve,
érzelmeinket előkészíteni látszik a' lelki föltámadásra.
A'böjt azért mindig legnagyobb ünnepélylyel tartaték meg az egyházban, 's a' hajdani húsvéti levelek'
példájára, több országok' főpapjai ma is alkalmas köriratokkal készítik el reá a' híveket. . . Sz. Ambrus'
ama' szavai: „engem a' közelgető negyvennapi böjt'
munkái gátolnak", mutatják, hogy ezen idő már a k kor is kitünőkép szánatolt a' nép'oktatására, a'bűnösök' térítésére, 's egyéb üdvösség' müveire. Valamint
most is a' nép' és gyermekek' tanítása e' napokban
kétszeresen siirgcltetik, 's az egyházi beszédek ünnepeken kivül is buzgóbb ájtatosságra gyűjtik a' híveket
össze, — mi némelly külmegyékben szabályszerüleg

naponként történik minden községben. A' keresztelendők' (catechumenok) tanítása és előkészítése már r é gente szintez időszakra halasztaték; mire nézve már
a' 4ik században törvényes határozattá lön, (a' Laodic. zsin.) hogy a' böjt' 2dik hetében senki többé föl
ne vétessék — mint elkésett — a' tanitandók közé.

Somogyi

Károly.

A' kereszténység' üldözőinek halála.
Milly halállal multak ki azon hatalmasok, kik
Krisztus' anyaszentegyházát üldözték 's a' szentek' v é rét kiontották? Lactantius ( d e morte persecutorum)
's más történetírók' bizonyítása szerint Nero öngyilkossá lett. Domitian megöletett. Valerian fogságba
esett, 's a' büszke hóditónak, kinek hatalmába k e rült, láb-zsámolyául kellett szolgálnia, 's mikor sorsa
fölötti epedés' következtében kimúlt, kitömött bőre
vad diadaljelül Persia' egyik templomában fölállittatott.
Aureliant meggyilkolák, mikor épen a' keresztények'
üldözéséhez fogott. Diocletian legkeserűbb bánatban
végzé napjait: vejének Galeriusnak, kit caesarságra
emelt vala, erőszakoskodása által trónjáról lelépni
kénytelenittetvén elkeserítve látta végnapjait utódjainak gőgje 's fenyegetőzései, fölállított képszobrainak
ledöntetése, 's nejének 's leányának száműzetése által,
's még nincs eldöntve : szívbeli fájdalom vagy szándékos éh-halál vetett-e a' nyolezvan esztendős aggastyán' életének véget. Maximian maga szúrta magát
agyon. Galerius gyógyithatlan 's gyalázatos fekélylyel
veretett meg, 's pondróktól emésztetve visszavevé üldöző parancsát. Maximinus-Deja Jupiternek fogadást
tesz: hogy győzelem' esetére kiirtandja a' keresztényeket. 0 meggyőzetik , káromolja a' hamis Isteneket
's bálvány-szolgákat, 's a' keresztényekre nézve igen
kedvező rendeletet bocsát ki. Mérget vett-e magához
vagy nem, annyi bizonyos, hogy ő is rémítő fekélylyel veretett meg, mellynek fájdalma őt elcsigázta, és
szemeit helyéből kitolta, ugy hogy világtalanul 's kétségbeesve adá ki lelkét. Maxenlius elvesztvén az ü t közetet a' Tiberbe veszett.

Aranyszájú szent .János' üldözőinek
bűnhődése.
Eudoxia görög császárné' ármánykodása aranyszájú szent Jánost püspöki székéről lezaklatá 's Konstantinápolyból számüzé. Sokan azok közül, kik c
gonoszság'végrehajtásában eszközül szolgáltak, rend-
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kívüli módon látogattattak meg Istentői. Egyik lépcső-

nem éltének, elhaltak. Mikor az ügyes és j ó orvos' híre

zetről esett l e , ' s meghalt; a' másik rémitő köszvény-

más országok' lakóihoz is eljutott,

fájdalmakat szenvedett azon ujaiban mellyekkel a' J á -

ezek könyörögvén : jönne el ő hozzájok is ; 's a' nagy

hozzá járulának

nos' letétetéséről szóló Ítéletet aláirá; egyik lóról b u -

's nemes emberbarát hozzájok is elméne, elvivé a' hét

kott le és szörnyet halt; egyiknek szava állott e l , 's

gyógyszert, és vigasztalá's meggyógyitá őket. Szám-

nyolez hónapig nyomta az ágyat annélkül, hogy k e -

talan nyomorult élt a ' j ó t e v ő f ü v e k k e l , ' s fönnen m a -

zét szájához emelhette volna; ismét egy másik, kinek

gasztalá a' haláltóli megmentőjét. Es századokig nem

nyelve ugy megdagadt, hogy szólni nem tudott, v é t -

fog feledékenységbe menni az emberszerető orvos,

ke' vallomását táblácskára jegyzé f ö l ; néhány előtt

és az ő hét üdvöt hozó növénye.

ugy rémlett, mintha éjelenként dühös ebektől üldöztettek

volna,

vagy Yad emberektől,

kik meztelen

karddal, ordítva utánok iramlottak. Ezeket Palladius
bizonyítja aranyszájú szent János' tisztes kortársra. 'S
tudva lévő dolog, hogy a' szent püspök' száműzetése
után a' konstantinápolyi nagy templom elégett , nein
sokára azután rendkívüli jégeső hullott, a' várost földindulás rázta m e g , a' császárné szerencsétlen

szülés-

ben nagy kinok között mult ki. Minden részről imigy
szorongattatva Arcadius, az elcsábított császár, Nilus
nevü szent remetéhez i r t , 's hogy érette imádkozzék,
könyörgött. A' remete' válasza t a n ú , hogy a' nyilványos nyomorokat Isten' ostorozásainak lekinté : „ M i kép reményled Konstantinápolyt menten látni a' föld-

Kérdezed kegyes olvasó: kicsoda ez az orvos?
— Tudd m e g , Krisztus az. Nagy ügyességét s nagy
hírét jelenlik csodái 's emberszeretete. A' nagy ország,
e' világ sokféle nyomoraival ; betegek benne a' tudatlanságból tévelygők 's a' szántszándékos bűnösök; a'
hét orvosi fű pedig szent hitünk' hét titka ( a ' szentségek); a' sok más orvos által értetnek a' hajdankor'
bölcsei, kik az Isten' isméretének 's üdvösségnek t u dományát akarák ugyan tanítani, de azt az evangélium' értelme szerint fölfogni nem tudák.

A' más o r -

szágokbeli embereket pedig teszik ama' számtalanok,
kik Jézus' tanításának 's kegyszereinek századok óta
örvendettek és még örvendeni fognak.

rengések - 's é g ' tüzétől, igy ir a' császárnak, m i -

Salamon'

kor ott annyi gonoszság követtetik e l , 's mikor ott
az igazságtalanság üzi hatalmát,

mióta az istenfélő

püspök J á n o s , az anyaszentegyház' ezen oszlopa, az
igazságnak e' világa,

Jézus Krisztusnak e' harsány

„Az igazak' ösvénye, mint a' fénylő világosság elébb-elébb mégyen , és növekedik mind a
teljes

hírnöke onnét eltávolíttatott?"

példabeszéde.

napig."

Példab. 4, 18.

Az igazak' ösvénye 's a' mód , mellyel örökké
tovább haladnak, hasonlít a' világító naphoz,

A' hét orvosi fii

melly

reggel fölkelvén mindig nagyobb fényt 's meleget á -

Volt egykor egy orvos, ki ügyessége- 's ember-

raszt, míg délpontra nem jut. Igy az igazak i s ; m i -

szereteteért nagy hírben állott. Azon ország pedig,

nél tovább haladnak,

annál

inkább növekednek e -

mellyben élt, igen nagy vala, 's igen sokan feküdtek

rényben, annál inkább gyarapodnak igazság- 's b e l -

betegen városon falun. Némcllyek gyógyithatlan bajok-

ső boldogságban,

ban sinlődtek; mások meggyógyultak u g y a n , de kis

jutnak.

míg egész

tökéletességre nem

Azért mondja szent B e m a r d :

Az igaz s o -

idő múlva ismét visszaestek régi nyavalyájokba. Sok

ha sem hiszi, hogy

más orvos mindent olkövetett, hogy a'kórságot kiirtsa,

most elég, hanem mindig

de a' terjedő ragálynak senki sem bírt gátot vetni. Most

igazságot; sőt ha örökké élne, mennyire tőle f ü g g ,

eljött a' j ó 's ügyes orvos a' szenvedések'

czélt é r t ; soha sem mondja:
éhezi és szomjúhozza az

szomorú

örökké igazabb kívánna lenni, 's teljes erejéből ö-

lakhelyeibe, 's a' szegények' nyomorain megesett szi-

rökké azon volna, hogy a' jóból 's tökéletesből j o b b -

ve. 'S íme hét orvosi füvet készite e l , 's rendelé a z o -

ra 's tökéletesbre menjen. — Haladni fognak erény-

kat a' betegeknek használatul nyavalyájok'minősége sze-

ről erényre , míg a' tökéletesség'

rint. Es meggyógyultak azok, kik a' rendelményeket

érnek.

jól használák,

tetőpontjára nem

kik pedig azokkal fonákul vagy épen
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Fe-

— A ' megtért lator

— Tiszteljed atyádat é s

anyádat. — H a s o n l a t o s s á g . —

A' katliolicismus általán tekintve.
Ki a' katholicismusról részrehajlatlanul kiván Ítélni , annak mindenek előtt a' keresztény religio' szellemét kell ismernie.

hiteles (vivum, perpetuum, et authenticum) tanítói
kart, tudván, hogy egyedül emberi belátás, tekintet,
's önkény által téteményes (positiva) isteni religioban
egység soha nem eszközöltethető ; sőt hogy a' tanítói
karban legszebb összhangzás uralkodjék, az egység'
föntartására legszükségesebb központosítást egy látható főben rang 's hatósági elsőséggel anyaszentegyházában örökre el - 's meghatározá.

Nem is maradt sikeretlen Jézus' rendelete ; meri,
mikép az írás szól: a' hívek' sokaságának pedig egy
szivökvala 's egy lelkük (Apos. Csel. 4, 32.), 's állA' keresztény religio nem ugy tünt föl e' világon,
mint valamelly philosophiai uj t a n , hanem mint egy hatatosak valának az apostolok' tudományában , és a'
egészen újra teremtő 's emberiséget boldogító isteni kenyérszegésnek részeltetésében, és az imádságban
mű, melly által az igaz kinyilatkoztatás' utján, Krisz- (Ap. Cs. 2, 4 2 . ) . Igy munkálkodott az ur' lelke az
tus' váltsága 's érdemeinél fogva nem csak egy n é p , anyaszentegyház' zsengéjében, 's mivel ezen isteni léhanem az egész emberi nem az egy igaz Isten' megis- lek magához örökké hasonló, igy munkálkodik maigmérésére, dicsőítésére 's önüdve' munkálására meghi- lan, 's igy munkálkodandik világ' végezetéig.
vassék 's vezéreltessék.
De valamint minden jó ügynek, «ugy e' fönséges
isteni intézetnek is támadtak hatalmas ellenségei. Az
D e , tekintve az emberi természetet, ezen fönséanyaszentegyház külsőkép a' zsidó- 's pogányságtól
ges czélra szükségkép megkívántatik, hogy az üdvöostromoltatott, belsőkép kétkedések, ujitások, botrázítő hit által belsőkép egyesültek külső társulati v i nyok , 's tévelygések által undokittatott ; azonban mivel
szonyba is lépjenek ; 's azért a' keresztény religio' i s az igazságnak elidegenithetlen sajátja „a
gyózödeteni szerzője ezen külső egyesületet nem csak határolemaz
anyaszentegyház is győzödelmeskedett kül 's
zottan elrendelte, hanem elküldvén a' szent lelket tettleg
belellenségein. — Ugyanis : mivel , a' természet'
is megalapította,'s híveit az egység' 's egyesség' l á n változatlan törvénye szerint, minden hatás ellenhatást
czaival az anyaszentegyházban legszorosabban öszszül, a' külső ostromok 's üldözések a' híveket ö n szekapcsolta.
álló egyesület' alakítására sürgeték, mellynek belereHogy pedig e' kapcsolat soha meg ne szakadjon^
czélszerü intézetek- 's rendeletekről gondoskodott. E'
czélból rendelé, hogy az evangelium minden népnek
a' világ' végezetéig hirdettessék, 's a' hivek az atya',
fiu', és szent lélek' nevében megkereszteltetve, ezen
külső szertartás által az egyházi testülethez csatoltassanak; — e' czélból rendelé az urvacsoráját, annak
jeléül: hogy mindnyájan, mivel ugyan azon kenyérből részesülnek, egy testté 's lélekké olvadjanak öszsze; — e' czélból rendelé végre az élő, állandó 's

jét az összhangzó

hit s kölcsönös szeretet

öreg-

bítvén, a' hívek' száma a' martyrok' vére által naponként nőttön nőtt, 's nem sokára az anyaszentegyház
épen az üldözések által azon egyetemi rangra emelkedék, melly által a' zsidó- 's pogányságot túlszárnyalva, a' föld' minden népét szeretettel átkarolja,' 's azokat biztos önérzettel kebelébe meghíni bátorkodik.
Az újítók 's tévelygők pedig, noha sokszor é r zékeny sebeket ejtének az anyaszentegyházon, mégis
Ieghathatósb eszközül szolgáltak az anyaszentegyház'
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belerejének kifejtésere, 's öregbítésére, épen az 5 vitatásaik által esvén mindenkinek tudtára az anyaszentegyház' tanítása; mert illy esetekben megkérdeztettek
kezdetben az apostolok, utóbb ezeknek utódai, vagy
a' nemzeti 's tartományi gyülekezetek, főkép pedig az
anyaszentegyház' látható feje,'s mi hit' dolgában ezektől kihirdettetett, az a' hívektől apostolinak, ós keresztényinek állíttatott ; ha pedig a' tévelygések mélyebb gyökeret vertek, 's tovább harapóztak, akkor
az egyetemi egyházi gyülekezetek, apostoli utmutatás
szerint siettek a' bajt orvoslani. Ha egyes tárgyakban
nem vala az igazság' megismerésére egyenes apostoli
utmutatás, illyenkor legalább nem hiányzottak azon
apostoli alapigazságok, mellyek a' kérdéses tárgy' eldöntésére biztos elvek gyanánt szolgálhattak. De ezen
elvek' következtetése, 's a' vitatott kérdésekre alkalmazása , nem egyesek' önkényére 's belátására, hanem
a' Jézustól rendelt tanitói karra bizatott, mellyről egyszersmind, a' sz. irás' tanítása szerint, a' kereszténység azt vallotta, hogy hit' dolgában, mivel az, Jézus'
nyilványos Ígérete' következtében, a' szent lélektől
vezéreltetik, botlást vagy tévedést soha el nem k ö vethet.
Illy formán, mi vala termószetesb, mint hogy az
apostoli tanítás' teljes tartalma, fényre derittetve, mindenkitől megismertessék 's határtalan hódolattal elfogadtassék, mert hit' dolgában kiki alanyi (subjectíva)
nézeteit az anyaszentegyház' tanításának alá rendelé,
's mi legyen igazán apostoli, nem a' habozó emberi
bölcselkedés' utján, hanem a' keresztények' köz hitében keresé, mellynek, mint valóságosan apostoli 's
igy csalhatlan hitszabálynak, kiki örömmel 's tévedés'
félelme nélkül elméjében és szivében hódolni kész
vala.
Ebből önkényt folyt azon meggyőződés, hogy
egyedül ezen apostoli, 's az anyeszentegyház' kebelében tettleg fönálló hitben van az iyazsàg, 's mivel,
természeténél fogva egyedül az igazság üdvözíthet,
az üdvösség is; mert habár az elszakadtaknál t a láltattak is egyes keresztény igazságok (hitezikkelyek);
de maga az igazság soha sem ; mert minden hitszakadás mintegy azt kívánja , hogy az egyetemi kijelentett
keresztény hit az egyéni nézeteknek 's elveknek alávettessék, 's tettlegesen kijelenti: hogy a'tárgyilagos
(objectiv) igaz religio fölött kiki önerejüleg, 's önhatalmával ítélhet ; ekkép pedig az egg igazság sokféle nézetek', vélemények' 's habozások' martalékává

tétetik, 's üdvözitő erejét 's méltóságát elveszti ; mert
az anyaszentegyházon kivül, az az: egyedül alanyi
elv' követése által, nincs, nem is lehet üdvösség, ha
csak azon képtelenséget nem akarjuk állítani, hogy
az üdvözülhet legkönnyebben 's legbiztosabban, ki
vallási nézeteit 's meggyőződését szüntelen változtatja,
's rendithetlen hitszabályt élete' sinormértékéül soha
nem választ, sőt, tekintve az elme' habozásait 's a'
szív' örvényeit, soha nem is választhat.
Mi az apostolok' 's evangélisták' irományait az
élő szóvali tanításra vagy az ugy nevezett
hagyományra vonatkozólag illeti, kiki megvallja: hogy az
apostolok előbb tanítottak szóval, mint írással,'s azért, noha a' sz. irás mindenkor a' keresztény vallás'
isteni kútfejének ismértetett, ez a' hagyomány' tekintetét legkisebbé sem csonkithatá, sőt inkább a' keresztények' kezeiben találtatott sz. írási könyvek' czimszerüségét, (authentia) épségét, (integritás) történeti hitelességét (fidedignitas) egyenesen 's egyedül
a' hagyományokból lebete megismérni ; továbbá : mivel az írás' holt betűje többféle magyarázatot nyerhet,
annak hiteles értelmezését is az isteni hagyományokból kell kikutatni; — elvégre: mivel az apostoli irományok csak bizonyos körülmények 's esetek miatt
egyes keresztény testületekhez intéztettek, 's azért a'
keresztény vallás' összes tanjait magokban nem foglalhaták, szükséges volt, hogy az anyaszentegyház'
élő szóvali tanítása által a' szent írásban nem teljes
tartalomban előadott hitágozatok kiegészíttessenek.
F

Altalán: a' szentírásnak nem lehetett, nem kellett az
élő szóvali tanítás' helyébe lépnie, sőt inkább ez utóisó által kellett a' szent Írásnak életbe 's foganatba
vitetnie.
Az előadottakból láthatjuk:
lször hogy a' katholicismus, czélját tekintve,
Krisztus' intézete, mellyben a' törvényesen rendelt tanitói kar, Jézus' szellemében és nevében, az emberi
nemnek az üdvözitő igazságok' teljes összegét (summa) világ' végezetéig hirdetvén, a' föld' minden népei, a' hit ós szeretet' egysége által, az Isten' e' földön állított országának tagjaivá tétetnek, mellyben
megszűnvén minden részletesség, (particularismus) és
kártékony önösség, (egoismus) mindnyájan egynek,
's egy mindnyájának lelki tökéletcsbülését eszközleni
törekszik.
2szor a' katholicismus, belső szerkezetét tekintve, legtökéletesb egyesület; mellyben az elöljárók 's
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hivek közti viszonyok örökre 's fölbonthatatlanul elhatározvák, hol a' tagok' különbfélesége a' testület'
épségét, erejét, méltóságát emeli, 's azoknak engedelmessége, 's kölcsönös függése, egy részről a'hit'
egységét föntartja, más részről pedig az egészet, a'
legerősebb kül- 's bel-megrohanás ellen legyőzhetetlenné teszi. Ugyanis : a' hivek közvetlenül a' lelkipásztorokban, ezek a' püspökökben, ezek ismét az anyaszentegyház' látható fejében központosulnak,'s ha lelki hatalomra nézve van is a' tagok között különbség,
hit' dolgában azonban egy az üdvösségre vezető tanítás, egy a' meggyőződés. Ennél fogva az igaz katholikus az egység' központjától különvált ugy nevezett
nemzeti egyházokat, (ecclesia nationalis) mint a' katholicismus'szellemével megütköző merényt, soha nem
helyeslette, soha nemhelyeslendi; mert az által az egységet, melly a' katholicismus' legerősb alapja, földulatva, 's
a' kereszténység' egyetemiségét (universalismus) kárté kony részletességre (particularismus) [látja elfajulni.
3szor a' katholicismus'tanjait tekintve, látjuk a zokban az apostoli rendülhetlenséget 's változhatlanságot párosulva az üdvös haladással, 's a' józan tökéletesbüléssel. Sokszor lehet hallani: a' katholicismusban nincs haladás, nincs tökéletesbülés, melly vád
egy részről igaz, 'sörülünk, hogy igaz; más részről igen helytelen. Mikép egy az Isten, ugy csak
egy lehet az igazság, melly soha nem változhatik ;
mert ha változhatnék, igazság nem volna. Ha tehát
a' katholicismus Krisztus' igéjét, vagyis az igazságot
öröklötté, ettől soha, ha önmagát megtagadni nem
akarja, el nem távozhatik, mert az igazság' természete, hogy maga magával megegyezzék, a' hamisság'
tulajdona pedig, hogy önmagával megütközzék ; 's e'
tekintetben, a' katholicismusban nincs haladás, nincs
tökéletesbülés, mert Krisztus tegnap és ma, ugyan azon
mind örökké. De mivel az igazságot, hogy holt ne maradjon, kifejteni, életünkre alkalmazni's igy gyümölcsöztetni szükséges, erre pedig sok isméret 's önmegtagadás
kívántatik : önkényt következik ,T hogy e' tekintetben a'
katholicismus a' legnagyobb haladást 's tökéletesbitést
nem csak megengedi, hanem híveitől, mint a' tapasztalás bizonyítja, legszorosabban követeli is. Mikép t.
i. a' gyümölcsfa, állását nem változtatva, gyökereit
mind inkább mélyebbre bocsátja,'s a' földből vett nedvekkel törzsökét erősbiti, ágait terebélyezteti, gyümölcsét sokasítja, 's igy minden állandósága mellett
halad 's tökéletesbül : azonkép az igaz katholikus Krisz-

tus' tanítását soha nem változtatva, Isten' ajándékából
nyert tehetségeit arra fordítja, hogy vallásában 's a'
szentek' tudományában naponként erősödjék, azt időnként mélyebben megismérje, 's a' megismérteket életében 's tetteiben hiven kijelentse; de vallását a' tökéletesbités' ürügye alatt változtatni tilosnak, helytelennek 's észelleninek állítja; mivel a' változtatás' esetében ö magát engedelmes fiu helyett, a' kinyilatkoztatott isteni vallás' jogszerű birájának 's az isteni jogok'
vakmerő bitorlójának nyilványitaná; 's a' helyett hogy ü d vösség' dolgában biztos alapra juthatna, az áltudomány'
szelétől, 's hiu vélemények' hullámaitól kínosan ide's tova
hányatnék. Valóban, ha egy remek ecsettel készült rajzolatot, vagy mesteri vésővel faragott szobrot, az egésznek
eltorzitása nélkül meg nem változtathatunk: mennyivel
kevesbbé szabad az örök üdvösséget eszközlőigazságokban, magunkat büszke önhittséggel az istenség' correctorainak állítanunk!
4szer a' katholicismus a' sokféle vallási habozások 's vélemények között, valóságos iránytű, mellyre
a' tévelyek' tengerén küzdő halandó bizton tekinthet.
Hová k e l l , a' szent irást kezünkben tartva, vallás'
dolgában jutnunk, ha á katholicismus' fő elvét mellőzve, önmagunk bíráskodunk, gondolom a' külföldi
Protestantismus' főbb jelentőségeitől legközelebb, kábító criticai készülettel nyújtott botránkoztató sz. Írási magyarázatok, 's rege-hüvelyezések eléggé bizonyítják.

Szenczy

Ferencz,

B ö j t r ő l .
III.
Kevesen lesznek minden esetre képesek amaz,
Isten' igéjén 's az egész kereszténység' gyakorlatán
alapuló törvényt, melly a' böjtöt kötelességünkké
teszi, erőnélkülinek nyilatkoztatni ; 's még kevesebben fogják a' böjtülés' hasznos voltát alaposan tagadhatni. A' mi pedig annak bizonyos napokra szorítását illeti, mi sokaknak nem látszik helyeslendőnek,
azt mondja talán némelly: „Majd böjtölök, midőn
ennek szükségét érezni fogom, midőn azt saját körülményeimhez képest legalkalmatosabbnak í t é l e m " . . .
De ki nem tudja, milly ritkán jő el illyennek a' kívánt alkalmas időpont! 'S nem j o b b - e , ha erre olly
bizonyos idő van határozva, melly már maga is képes
azon gondolatnál fogva, hogy ez az egész kereszténység' elmélkedésére van szánva, —
megilletve
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indítani buzgalmas részvétre ? Most hí föl épen ö r vendezésre az ohajtott viszonlátás, gyermeked' születése, vagy más szerencsés történet? . . . Ki tiltja,
hogy ne örvendj szivedben? De hogy ezen egyes és
személyes örömed miatt ne zavard meg nyilványos
vigasság' jeleivel a' sokkal nagyobb keresztény t á r saság' — e' tiszteletre méltó nagy
világcsalád'
buzgóságát . . . nem méltán kivánhat-e tőled ennyit
az egyház? 's nem lesz-e örömed annál nemesebb,
ha vigságod' jeleit olly időre halasztód, midőn azokkal nem botránkoztatsz senkit, midőn örömödben mások is, az egész egyház részt vehet? Nem lehet s o ha szertartást ugy intézni, hogy épen ne találtassék
senki, a' kire nézve talán nem eléggé alkalmas annak i d e j e , módja 'stb. ; de ha erre néznénk, soha
üdvös szertartások nem létezhetnének, soha olly rendszabás életbe nem léphetne, melly emberi cselekvényeket szabályoz. Ugy soha ünnepek nem lehetnének,
soha tanítások [nem tartathatnának, — mert vannak
mindig, kiknek az jókor nem esik : de még akármclly
törvényes, vagy polgári tételre sem jutna nap, mert
vannak és lesznek mindenkor, kiknek az nyomasztó,
időnkivüli, 's bizonyos szándékaikra nézve gátot
.«
,
. ;y
veto .
„Örvendeni az örvendezőkkel , sirni a' siránkozökkal" — ez a' kereszténység' szelleme, 's alkalmazni magát az egyház' rendeleteit méltán tisztelő
nagyobb részhez, örömest engedni azon akár vidám,
akár szomoritó benyomásoknak, mellyek e' testvéri
lánczczal egybefiizött egésztől származnak. Mi volna
még megható a' földön, ha nem az egy egész anyaszentegyháznak érzékenyen kifejezett bánatja 's töredelmess é g e , gyásza és szomorúsága? De a' könnyelmű elmegy, és tánczvigalmakat rendez, lakomákat készit,
gunyjára a' közanyának, melly legalább e' néhány hét
alatt óhajtana vallásos csöndjében nem zavartatni.
Parancsolni örömet nem lehet, sem a'bánatot hivatalosan megrendelni. De csak a' földiről áll ez. Az
egyháznak sem öröme nem illyen, sem bánatja. Csak
az indítóokok' komolyabb megfontolása kell hozzá, 's
bizonyos tekintetben bármelly pillanatban találhat az
ember okot akár egyikre, akár a' másikra : mert örvendeni lélekben az erkölcsi jó fölött, és szomorkodva tekinteni a' rosszat, magunkban 's másokban, mindig lehet, és időn kivül soha sincs ; 's ha valamellyikre
a'lelkek' kormányzója, az egyház, hiveit különösen
fölszólítja, könnyű mind a ' k e t t ő , mert ehhez semmi
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egyéb külső eszköz nem kell, hanem csak magábatérés. — Egy nagy ember' halála, egy reménytelen szomorít eset, egy rémítő szerencsétlenség elég erővel
bir egész közönségekre 's országokra, hogy bánatos
érzelmekre keljenek, 's az öröm' és megelégedés'vidám kifejezései elnémuljanak . . . Miért nem indíthatná erre évenként más nagyobb ok a' kereszténységet?
Nincs-e ebben semmi olly magasabb eszme, olly megható történeti adat, melly hasonló hatást gyakorolhatna a' hívekre? Sőt igenis; és épen ez főoka a' behozott nagyböjtnek is. — Egg nagy kép tűnik föl a

keresztény' lelki szemei előtt e napokban, d Megváltó Istenember képe! a' szenvedő ártatlanságé,
az üldözött és meggyalázott erényé, o' keresztre
feszitett 's gonoszok' halálára méltatott áldozat
képe. Ecce homo! Nézd mi az ember, mi az élet,
a' földi lét! hol a' legtisztább emberszeretet, a ' t ö k é letességnek képzelhető legmagasabb fokára jutott erényesség, a' megtestesült bölcseség és szerénység, az
ideális lelki nagyság illy sorsra jut . . és éretted jut!
Ez azon nagy leczke, mellyet főleg e' napokban ád a'
kereszten függőnek képe. Ez azon szemlélet, melly
a' megilletődés', könyörületes részvét és bánat' érzelmeit idézi elő minden kebelben, 's azt azon szavakra
fakasztja: ,,A' ki látja és nem sir, élő hittel az nem
bir." Ez azon kép, melly leverve az emberi fölfuvalkodás' és gőgös elégedetlenség' fönhéjázó törekvéseit
— lemondani tanít a' földnek hiu kéjeiről, 's felkölti
a' nemesebb örömek utáni kívánságot; melly csöndes
magábaszállást idéz elő, 's azon magasabb honba ragadja nem csak gondolatinkat, hanem vágyainkat is,
melly jobb 's maradandóbb hazánkul készíttetve csak
megszerettetni akar, hogy el is nyerhessük.
Illy irányt adnak a' keresztény' gondolatainak,
valamint maga a' böjt 's az azzal összecsatolt gyakorlatok és szertartások, ugy főkép az anyaszentegyháznak e r ő - ' s buzgóságteljes imádságai, mellyekben
nem szűnik a' híveket a' tiltott ételektőli megtartóztatás által emlékeztetni az általa ábrázolt valódi 's érdemteljes böjtre — a' bünöktőli tartózkodásra, és ehhez
Istentől áldást 's kegyelmet esdeni. Ezért kéri a' mennyei atyát, naponként könyörögve az örökkévalóhoz,
„ki a' testi böjt által zabolázza a' bűnös vágyakat, fölemeli a'lelket, erősit a' jóban, 's jutalmat nyújt általa,"
— ezért kéri: „Adjad — mindenható Isten, hogy
családod, melly magát testileg sanyargatva, az étkektől tartózkodik, követve az igazságot, vétkektől
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is böjtöljön." És ismct: „Fogadd a' mi böjtjeinkét, ur
Isten! kegyes indulattal, hogy valamint testben megtartóztatjuk magunkat az étkektől, ugy lélekben is
böjtöljünk a' gonoszságoktól." „Add — hogy kiket
a' neked fölajánlott böjtök sanyargatnak, maga e'szent
buzgóság meg is örvendeztessen; hogy gyöngülvén
földi vágyaink, a' mennyeieket annál könnyebben elnyerhessük." — Az anyaszentegyháznak ezen ,'s több
ezekhez hasonló könyörgései eléggé mutatják, mit vár
ö a'böjttől, a' h u s - v a g y egyéb tiltott ételektőli megtartóztatástól, 's hogy millyennek kivánja látni a' hivek' e' részbeni magokviseletét. Bocsánatot kér és megszentelést, erőt és malasztot a'jóhoz, mennyeiek iránti
vonzódást és fölszabadulást az érzéki vágyak'bilincseit ő l , ' s az ohajtottak' elnyerésére közremunkálni akar
5 is — böjtölése által.
Bűnbánat nélkül nincs lelki megujulás. Mag imegtagadás
nélkül nincs előhaladás az erkölcsiségben , annálkevésbbé igazi vallásosság. Egyedül annak
gyakorlását elősegítendő, rendelé az egyház a' böjtöket , 's parancsola némelly kedveltebb étkektöli megtartóztatást. Nem akarja tehát soha elfeledtetni, hogy
a' böjt magamegtagadást kíván, 's hogy az e' nélkül
érdemmel nem bírhat. Czélját tévesztették az egyház'
rendeletei az ollyanra nézve, ki véghezvinni törekszik, hogy böjtje magamegtagadásba ne kerüljön, 's
az bűnbánatra
ne is emlékeztesse őtet. — Legyen
csak ennek kifejezése a' böjt, 's akarjon azzá lenni,
megszűnnek azonnal az ellenvetések, mintha az egyház' rendelete szerint élni terhes, költséges 'stb. volna. Csak a' fényűzés, a' kéjvadászás, a' kevesitett éldeletek' más utoni kipótlása teheti utóbbivá : ez pedig
valóban nem volt szándékában az anyaszentegyháznak,
midőn böjtöket rendelt. Sőt inkább a' böjt kevesebb
gondot 's költséget kiván asztalunkra fordíttatni —
hogy annál több maradjon a' szűkölködőknek. — Milly
vétkes fonákság is volna, a' szomorkodást drágábbá
tenni a'vigalmaknál, a'bűnbánatot és önsanyargatást
költségesebbé, hogysem vágyaink' korlátlan kielégítése! Nem lehet elegendő, csak nemét változtatni a'
pazarlásnak és lakozásoknak. A' böjt megszorítás, —
legyen tehát megszorítása az étvágynak, a' nyalánkságnak, a' telhetetlenségnek; tágítása ellenben az emberszerető érzelmeknek, kiárasztása a' jótéteményeknek ; hogy a' mit magunktól megvonunk, ne fösvénységből láttassunk megvonni, hanem valóban Istenért
és lelki fölségesb javakért: hogy jót gyakorolva, a d a -

kozva, megbocsátva, méltók legyünk mi is az Isten
jó voltára, bocsánatjára és kegyelmeire. Csupán ezt
téve mondhat a' keresztény áment anyaszentegyházának azon szép könyörgésére : „Isten ! ki egyházadat
a' negyvennapi megtartóztatás által évenként tisztítod,
adjad a' te népednek, hogy a' mit tőled, böjtölvén,
elnyerni törekszik, jó cselekedeteivel gyakorolja."
Már hogy hasonló czélok mellett, minők a' bűnbánat, magamegtagadás 'stb., miért tette az egyház
épen azt a' választást az ételek közt, mellyet általa eleitől
fogva tétetni tudunk ,'s mellyben engedékenységre csak
igen nevezetes okok bírhatják ma is őtet,—könnyű á t látni, már csak azt tekintve is, hogy valóban a' t a pasztalás szerint, épen azon általa tiltott ételektőli megtartóztatás kerül legtöbbeknek legnagyobb magokmegtagadásába. Egyébiránt hogy milly nagy hatása van
az ételek' minéműségének nem csak a' testre, hanem
ez által a'lélekre is, ez nem csupán orvosi tudománynyal birók előtt van tudva,—mint a'kik czélszerű életrend 's a' táplálószerek' helyes megválasztása által
nem csak testi bajokon segíteni, de a' lélekre is, ennek állapotjára, az indulatokra és értelmi tehetségeikre hatni értenek,— hanem tudva lehet egyebek előtt is.
— Ha némelly italok hevítő, bátorító 's egész lelkesedésre ragadó erővel birnak, míg mások eltompítanak, levertséget és szomorúságot okoznak . . . miért
tagadnók, hogy kisebb nagyobb mértékben a' tápláló
ételek is bírhatnak hasonló foganattal? Például emberek és állatok szolgálhatnak. A' húsevő népeket általában hevesebb, indulatosabb 's miveletlen állapotjokban,
vérengzőbb természetüeknek festik — míg a' növényország' termékeivel megelégedő népfajok' szelidségét
keleten, vagy a' hallal élő jégsarki lakosokét, olly szembetűnőnek írják valamennyi utazók ! Azért nem csoda,
ha némelly régi törvényhozók bizonyos ételeket e g é szen eltiltandóknak ítéltek; 's ha az egyház csupán
gyérebbé kivánja a' némellyekkeli élést tenni, még
azzal semmi túlságos dolgot sem cselekszik. Ez azonban nem egyetlen, nem is főérdeme az egyházi böjtnek; nagyobb az, és illyen marad mindig, hogy magamegtagadásra szoktat, és tettleg bizonyítja be a' legcsekélyebb megfogásu emberre nézve is, hogy mit
tehet az akarat 's elhatározás az érzéki vágyak' ellenében. — Végre N. Leo pápa böjtről tartott nevezetes beszédei' egyikében a' húsvétot megelőző böjti napokról szólva nem ok nélkül mondja : „a1 szent lélek' tanítása után méltán rendeltettek az apostolok
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altul keményebb böjtök, hogy a' Krisztus' keresztjébeni közös részvét állal abból, mit ő érettünk tett,
mi is viseljünk

valamit ; ugyanis az apostolként :

ha együtt szenvedünk, együtt fogunk meg is dicsőíttetni."

Somogyi

Károly.

A ' m e g t é r t l a t o r . Luk. 23, 39—43. • )
Midőn üdvözítőnk' halálán a' kősziklák megrepedeztek, meglágyult a' lator is: pedig u g y , hogy példa lett az igaz megtérésben. Boldog fiu, szerencsés
magzat, a' menyország' gyermeke, a' boldog örökkévalóság' választottja ! Nem került ennek a' menyország
hosszú fáradságba, mint egyebeknek: nem tartós böjtölésekbe, mint a' remetéknek ; nem sok könyhullatásokba, mint a'hitvallóknak ; nem bajos tusakodásba, mint
a' szerzeteseknek és szüzeknek; nem került tűzbe lángb a , mint a' martyroknak. Talán életében soha nem i mádkozott: napnyugotkor állott az Isten' szőlőjébe, és
elejökbe tétetett azoknak, kik a' nap' sulyját és hévségét viselték. Ábrahám, hogy kedves volt valaha Istennél, hív volt, Izsák engedelmes, Jakab fáradozó,
József tiszta, Mózes szelid, Dávid istenfélő, Job tűrő
szenvedő volt: ez egyet forrón könyörgött, és egyenlővé tétetett amazokkal! — Azonban no hányjuk föl
boldogságát: megérdemlette. Megérdemlette: és ha
mi is olly szívesen térünk Istenhez, mint ő , még ezen
órában föl leszünk írva az élet' könyvébe. De halljuk már:
Akkor virágzott ennek hite, mikor a' tanítványoké megfonnyadott. Az apostolok motszanni sem
mertek : ez nyilván hirdette a' megváltót. Péter, az
anyaszentegyház' tornya, bástyája, vasvára, és szinte
a'világ'talpaiba gyökerezett kőszála, düledezett; mert
megtagadta mesterét : ez a' lator pedig — csak egy
szalmaszál, csak pókháló — ez tartotta fön a'hitet,
mert mindenek előtt megvallotta. Akkor tudniillik, mikor üdvözítőnk ellen a' sinagóga dúlt fuit, Jeruzsálem
dühödött, mikor a' zsidók öt átkozták, a' katonák kínozták , a' tanítványok elhagyták, söt a' másik lator
még káromolta; akkor ennek fölriadt lelke, tántoríthatatlan bátorságot vett, és rettenthetetlenül fölkiáltott: „ E s úgymond semmi gonoszt nem
cselekedett." Latorképen húzatott föl; de meggyónt a' ke*) Többnyire aranyszájú sz. Jánosból: „In sancta lumina" és: „in Domini nostri descensu." Oper. Tom. 6.

resztfán magának a' főpapnak, de pappá lett maga is
a' keresztfán, mert az egész világnak predikálott : semmi gonoszt nem cselekedett.
Kötve volt mindene,
csak szive és nyelve volt szabadon: ezeket vette hát
elő, ezekkel dicséré megváltóját: semmi
gonoszt
nem cselekedett. Mit beszélsz lator ? hát nem ludode mikép vádolták a' főpapok? mikép árulták a' népnek vénei? nem hallottad-e a' csoportot, hogy kiáltozta: méltó halálra? Nem: azt mondja, semmi gonoszt nem cselekedett. Hát okosabb vagy te az Írástudóknál? bölcsebb a' doctoroknál? te mered hazugságban hagyni a'gyűlést? Merem bizony: semmi gonoszt nem cselekedett. Hát hazudott Annás? hazudott
Kajfás? hamis ember Pilatus? Az: a'bizony; semmi
gonoszt nem cselekedett. Hallja Jeruzsálem és egész
zsidóország; hallja é g , föld; hallja napkelet és napnyugot : semmi gonoszt
nem cselekedett.
— Jól
mondod lator : nem csak hogy semmi gonoszt nem
cselekedett, hanem mindeneket jól cselekedett.
A'
napot, hogy nappal ; a' holdat, hogy éjszaka világit ; jól
cselekedte: a' tüzet, hogy melegít, a' vizet, hogy hivesit ;
a' mezőket, hogy élelmet,az erdőket,hogy szükséges
fát teremnek; a' halakat, hogy úsznak; a' madarakat,
hogy röpülnek ; jól cselekedte : hogy a' vakok láttak, a' sánták jártak, a' betegek meggyógyultak, a'
halottak föltámadtak; jól cselekedte. Jól mondod lator: nemcsak semmi gonoszt nem cselekedett, de
mindeneket jól cselekedett. Tanítója lettél a' bölcsekn e k , oktatója a' tudósoknak.
Igy vallotta meg a' lator Krisztus urunkat : megérdemli-e hát azon drága szavakat? megérdemli-e,
hogy halála' óráján paradicsomot kapott ? Meg bizony.
Mert volt ennek hite, máskép nein is hirdette volna;
volt reménysége, máskép nem is könyörgött volna ;
volt istenes szeretete is, máskép nem gyuladozott volnaDe az isteni szereteten kivül volt még tüzes felebaráti szeretete is: a' mit megbizonyított azon szavakkal, mellyeket a' káromkodó latorhoz mondott.
Tudniillik az istenfélő ember nem elégszik meg azzal,
hogy maga jó uton jár ; hanem ha lehetne, mindeneket az Isten' útjára venne: mikor a' jó keresztény látja, hogy rosszra indult valaki; é l , h a l , törődik,majd
meghasad szive, és vérben uszó felebarátjával maga
is vérben úszik. Ugy ezen lator is midőn latortársát
káromkodni hallotta, majd csaknem félretette a' maga
üdvösségét, fájt szive amazért, és lángba mártott
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szaVakkal imigyen szólította : mért nem félsz

az

Is-

tentőli mi ugyan cselekedeteink' méltó jutalmát
veszsziik ; de ez semmi gonoszt nem cselekedett ;"
mintha mondotta volna: oh bajtársom! irtóztató az,
mikor valaki halála' óráján sem tér Istenhez: és a'
kárhozatnak rettentő jele, ha utolsó óráján is káromkodik.
Mi engem illet, gyötör viselt életem, és fojtogat
számtalan gonoszságom: félek hát és rettegek, és a'
kétségbeesés' szélén vagyok. Egyetlenegy utat látok lelkem' nyugtatására, és ez: hogy Istenemhez esedezzem.
Kik eddig együtt töltöttük életünket, ne váljunk el most
is egymástól: esedezzél hát te is, könyörögj te is. Látod,
hogy az örökkévalóság' partján vagyunk, csak egyetlenegy lépés van még hátra, ha ezt elhibázzuk, soha
sem lehet helyre hozni: ne lépj hát balfelé, hanem
jobb felé; lépj üdvösséged felé. íme itt az élet melletted a' keresztfán, fordulj hát hozzá, és könyörögj:
ncert mi ugyan sok gonosz tetteinkért függünk itt; de
ez semmi gonoszt nem cselekedett. — íme igy szólongatta utolján is felebarátját, illy szeretettel kivánta
latortársának üdvösségét.
Mivel pedig a' maga üdvösségéről sem volt még
bizonyos, hogy egyszersmind példát adjon társának,
igy könyörgött a' kinszenvedő Jézushoz: „Uram! em-

lékezzél meg rólam,

ha országodba

jőszOh

beh drága ! oh beh mélységes bölcs kérés ez ! Ugyani s , ha Jézus megemlékezik rólunk, több ez a' föld'
minden kedvezésénél, és a' világ' minden barátságánál. Ugyan mi lett volna Péterből, ha Krisztus róla
is meg nem emlékezett volna! De fontoljuk meg ezen
szókat bővebben. — Midőn a' lator azt kérte, hogy
urunk emlékezzék meg róla, annyit tesz, mintha ezt
mondta volna : Oh uram, oh életnek adója ! ha elgondolom sok undok tetteimet, nemcsak arra nem vagyok
méltó, hogy magadhoz végy: de még arra sem, hogy
meghallgass. De meghallgattad te Jobot a' ganéjdombon, Józsefet a' tömlöczben, Jónást a'czet' gyomrában, Dánielt az oroszlányok'vermében, a' három ifjat
az égő kemenczében : hallgass meg hát engem is itt
a' kereszten. Messze voltam én eddig az istenes példáktól; mert hol én jártam, ott tolvajság, gyilkosság
rablás, káromlás forgott: de most látom szelidségedet, hallom a' gonoszokért imádságodat, és érzek
magamban nem tudom micsoda éledezést; ne vess
hát meg, hanem emlékezzél meg rólam; ha országodba jősz. Látom, hogy a' nap kezd sötétülni,

és az egek' erei bomladozni indulnak: hiszem tehát
istenségedet, hiszem, hogy van országod, mellyben
békeség, igazság , szentség , jámborság uralkodik;

emlékezzél hát meg rólam,

ha ezen

országodba

jősz. IIa tovább tartana még életem, iparkodnám ezen
szent országot keresni; de már utolsó órámon vagyok:
ime már szemeim beesnek, ábrázatom halaványodik,
szavam reked, erőm fogy, lelkem kimegy, immár
meghalok ; ne hagyj el ezen szorongató gyötrelmeimben. Többet tegyen nálad szent véred, melly most csöpög, hogy bűneimről elfelejtkezzél; mint minden gonoszságim, hogy rólok megemlékezzél.
Emlékezzél

meg hát rólam,

ha országodba jősz.

Ennyit tesz a' lator' könyörgése, ennyit a' kínszenvedő megváltóhoz folyamodása. Nem kiáltozta Pilátust,
nem kérte, hogy vegyék le a' keresztről. Nem gondolok, úgymond, a' halállal, mert mellettem van az
élet; ezt óhajtóm, ez után kívánkozom: a' többit az
egész világgal együtt ugy nézem mint a' pókhálót,
mint a' hulló levelet. Emlékezzél meg uram
rólam,

ha országodba

jősz.

Az ember soha ki nem fog az Istenen: sem a ' l a tor az üdvözítőn. Szép volt a' lator' könyörgése, de
bezeg drága üdvözítőnk'ajánlása ! Bizony
mondom

néked, ma vélem lészesz a' paradicsomban.

Azaz :

Oh lator, oh kínos társ, oh te szenvedésemnek
osztozója! nem akkor láttál te engem, mikor csodákattettem, nem akkor, midőn halottakat támasztottam.
Nem láttál te engem, mikor a' vakok láttak, a' sánták jártak, a' siketek hallottak, Lázár, és egyebek a'
koporsóból kijöttek: nem voltál te ott, mikor Kánán
menyegzőben a' vizet borrá változtattam, mikor öt
árpakenyérrel öt ezeret megelégítettem ; nem voltál
Tábor hegyén, mikor fénylett az orczám, mint a' nap,
és ruháim fejérek voltak, mint a' hó. Hanem itt a'
kínok' várán, itt a' szenvedések' tetején ! ezt néked
nem a' test és vér jelentette, hanem atyám, ki mennyekben vagyon : bizzál fiam, a' te hited megszabadított
téged. Megvallottéi te engem az emberek előtt, én is megvallalak téged az én mennyei atyám előtt : bizony mon-

dom, ma vélem lészesz a' paradicsomban.

Meg-

nyerte a' publikánus bűnei' bocsánatját, mivel mellyét
szívesen verte; megnyerte Magdolna i s , hogy lábaimat könnyeivel öntözte ; de ezen kivül az Isten' szava,
„ha az istentelen megtér minden gonoszságából, élettel él": megbocsáttatnak hát néked is bűneid, bizony

mondom néked,

ma vélem lészesz

a'paradicsom-
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ban. Légy te örökös példa, mikép térjen akárki m e g váltójához utolsó óráján is; és tanulja meg az egész v i lág, mit tehet az Isten előtt a' törődött sziv:
bizony

adá neki az ország' kormányát: míg azonban a' k i rály Szyriában tartózkodott, a' jó anya e' világból
elköltözött. Legelső, ki e' szomorú esetről tudósítást
mondom néked, ma vélem lészesz a'paradicsom- vön, a' pápa' követje volt, Lajosnak a' szent h a d ban. Ne busulj, nem rossz föld az, nincs ott kereszt, menetben kísérője, ki a' királyt efTelől a' követkenincs ott kinos fa ; áldottak ott a' fák, ott van az élet' f á - zendő módon értesité: elméne hozzá, 's azt egyik
ja , de boldogok a' lakósok is, ott vannak az Isten' szobán ki, másikon be egész a' házi kápolnáig v e angyali: készülj h á t , ma vélem lészesz
a'paradi- zette, itt bezárván maga után az ajtót vele együtt
csomban. Nem bizlak szolgáimra, nem Kerubim- a - az oltár' zsámolyára leült. Ekkor lágyan 's ájtatosan
vagy Szeraphimokra, nem angyalok, avagy arkan- szólani kezdett mindazon javakról, mellyekkel Isten
gyalokra: Jhanem magam viszlek be. De kérésedet a' királyt gyermekségétől fogva megáldotta; miként
is megjobbítom: mert ha csak emlékezném rólad, őt jó anyja az ur' félelmében 's olly szorgosan fölaz még későn lehetne: nem az hát, hogy csak meg- nevelte, jelenleg pedig országát olly bölcsen k o r emlékezzem, hanem kísérőmnek veszlek; magammal mányozta. — 'S most már a' cardinalis tovább nem
együtt jősz be. Ne aggódjál, vigasztalódjál, nem állhatta ki, hanem sirva fakadt és mondá : uram, a kerül abba sok idő. Nem esztendő, nem egykét h ó - nyád meghalt! Lajos e' szavakat hallván fölsikoltott,
n a p , nem egykét h é t , de még egy egész nap sem: 's az oltár előtt földre borult. Azután ismét öszhanem még a' mái dicső napon; nem telik bele még szeszedé magát 's imádkozva igy szólott: én uram
azon három óra. A' nap nem nyugszik még l e , és 's én Istenem ! hálákat adok neked, hogy kedves
fölkel néked az a' n a p , melly soha le nem áldozik: anyámat számomra illy sokáig éltetted. Most elszónem lesz még sötét, és meglátod azt a' világossá- lítottad őt a' te országodba: legyen 's magasztaltasr
got, melly soha el nem borul. Még ma meglátod az
sék a' te szent akaratod. En jobban szerettem ot e'
országot, hol öröm lesz bű nélkül, egészség fájdavilág' minden teremtményeinél! E' v i l á g ' m i n d e n
lom nélkül, nyugodalom faradság nélkül, bőség f o teremtményeinél !
gyaték nélkül, élet halál nélkül, boldogság vég nélValljon hány gyermek v a n , ki, mint szent L a kül. Bizony mondom, ma vélem lészesz a' pajos, szüléit jobban szeresse a' világ' minden teremtradicsomban.
ményeinél? — Valljon hány szüle v a n , k i , minta'
Oh boldog fiu! oh megtérés' szülötte: Betelje- jámbor királyné Bianca, magát érdemesiti arra, hogy
sedett ezen igazán, hogy a' kövekből is tehet az I s - gyermekeitől jobban szerettessék a' világ' minden t e ten Ábrahám' fiait ! beteljesedett, hogy sokan lesz- remtményeinél?
nek az utóisók elsőkké, az elsők- utóisókká ! íme ez
Hasonlatosság.
lator volt; és Krisztussal van: Júdás apostol volt,
Ki gyomláláskor a' csalánt óvakodva 's félve széés az ördöggel v a n ! ime a' sötétség világossággá leinél akarja megfogni, annak kezét az megcsípi 's f á j vált, a' világosság sötétséggé! a' farkasból bárány dalmas hólyagocskákkal borítja : ki a' csalánt bátran,
lett, a ' bárányból pedig farkas!
egész kezével száránál ragadja meg, az v.semmi,v.csak
ff

Kövér

János,

gyönge csípést kap. Igy van az élet' bajaival 's terheivel, igy a' keresztekkel és szenvedésekkel: ki sorsáa' veszpémi megyében.
nak szögletességeit lehetőségig parányilag igyekszik
magának kimérni,'s helyzetébe csak kelletlenül illeszTiszteljed atyádat és anyádat.
kedik; ki retteg a' terhek elől 's gyáván kerüli a ' v i Azon személyek között, kik szent Lajos Fran- szontagságokat : arra nyomasztólag nehezednek a' b a cziaország' királyának nevelésébe leginkább befoly- jok és szenvedések, 's lelke teste alattok elcsügged.
tak, kétség kivül főhelyen áll annak jámbor anyja De ki Isten' akaratjának hódolva lelkesen 's bátran d e Bianca; miért is őt szent Lajos mondhatlanul sze- rékon öleli keresztjét, hogy elszánttan azt egészen
rette/s iránta határtalan bizodalommal viselteték. Mi- hordozza, annak a' könnyűvé lesz, 's bajait jó kedvkor tehát 1245ben kereszthadra indult Lajos, által— vel 's örömmel viselendi.
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
vörsi plébános é s s c g c s d i
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TARTALOM : A' föltámadás Krisztusnak diadal, nekünk
remény. — Dávid 23ik zsoltára. (Tárkdngi Bélu)-— Néhány szó a' hitterjesztö társulatokról. (Hant Mihály.) —
Késő okulás. (Sz.oo) Közlések HurterFridrikből. —Kain
és Abel. —Halottas házakról. (Szenczy FerenczJ — A'
katholika anyaszentegyház—A'hivő. — Hasonlatosságok.
— Jeles mondások. — Engedékenységialakban lélekerö.

kor , mikor mi is föltámadunk, 's mennyei alakba változva hasonlók leszünk az angyalokhoz. Ki merne illy—
mit reménylni, ha azt maga az igazság nem igémé?
ÇSzent
Ágoston.J
Dávid' 83-ik zsoltára.

A* f ö l t á m a d á s K r i s z t u s n a k d i a d a l ,
n e k ü n k reményElőször etetőkbe adtam,
« mit vettem is:
hogy Krisztus
meghalt
mi bűneinkért az Írások szerint : és hogy eltemettetett,
és hogy föltámadott harmad napon az írások
szerint.
IIa nincs a' holtaknak föltámadása : Krisztus sem támadott föl. IIa pedig Krisztus föl nem
támadott,
tehéit hiábavaló- a' mi
prédikálásunk,
hiábavaló a ti hitetek is.
Most jiedig Krisztus föltámadott
halottaiból,
első zsengéje az elaluttaknak : mivelhogy
ember
(iltal vagyon a' halál, ember által a' holtaknak
föltámadása
is. Es a mint Ádámban
mindnyájan
meghalnak, ugy Krisztusban
is mindnyáján megelevenít tétnek.
(Azért)
nem akarjuk atyámfiai,
hogy tudatlanságban
legyetek az elaluttak felől,
hogy
ne bánkódjatok,
mint egyebek is, kiknek nincs
reménységök.
Mert hahiszszük,
hoy y Jézus meghalt , és föltámadott
: ugy Isten azokat is, kik
elaluttak Jézusban előhozza ővele.—(Szent
Pál'
ti Korintusiakés Tessalonikaiakhoz
irt első leveléből.J
Ismérjük keresztényre nézve a' föltámadást, melly
a' főben már megtörtént, 's a' tagokban megtörténendik. Az anyaszentegyház'feje Krisztus , Krisztus' t a g jai az anyaszentegyház. Mi előre ment a' főben, k ö vetkezni fog a' testben. Ez a' mi reményünk : e' végre
hiszünk, e' végre türünk 's vagyunk állandók e' világ' illy nagy gonoszságában, vigasztalván bennünket
a' remény, mielőtt az létesül. Mert létesülni fog a k -

Istené a' föld 's lakói,
'S a' világok' ezrede,
Mellyet a' folyók' 's a' tenger'
Arján alkotott keze.
Ki
És
A'
És

megy föl az ur' hegyére,
ki áll meg szent helyén ?
ki jót tesz, tiszta szivü,
csalást nem üz felén.

Ez nyer áldást Istenétől,
Ez azoknak gyermeke,
A' kik szüntelen keresnek
Téged, Jákob Istene!
Nyíljatok föl fényes ajtók,
Szent Sión, kitárva állj !
Nyíljatok föl, hogy bemenjen
A' dicsőséges király.
És ki az a' dics' királya?
A' hatalmas Jehova!
Az erős, és a' csatákban
Győzedelmes Jehova!
Nyíljatok föl, fényes ajtók,
Szent Sión, kitárva állj!
Nyíljatok föl, hogy bemenjen
A' dicsőséges király.
És ki az a' dics' királya?
Isten, az erénykirály,
Sabbaoth a' győzhetetlen,
A' dicsőséges király !
Tarkányi
15

Béla.
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Néhány szó a' hitterjesztő
társulatokról.
Egyik hazai nyilványos német lapban czikk j e lent meg, mellyben a' többi közt mondatik :
„Németországban hitterjesztő társulat alakult
azon czélra, hogy Ej szakamerikát hitszónokokkal lássa-el. Bizonyosan jobb volna, inkább iskolák, mintsem templomokról gondoskodó társaságokat alapítani.
Ha Amerika annyi iskolával mint templommal birna,
és pedig jó iskolákkal, mellyekben olvasás-, irás- és
számtanon kivül még az is taníttatnék ; mi az ember'
művelődéséhez tartozik: Amerika' népe bizonynyal
jobb lábon állana. A' fönálló templomok' e g y h a r m a dát bátran iskolákká lehetne átváltoztatni."
E' sorokban, ugy látszik, a' hitterjesztő egyesületek vádoltatnak, mintha templomállitások 's predikálások által az amerikai nép' jólétének 's müvelődéségének kárára volnának. Hallgatva a' protestáns missiokról, csak a' katholikusokéit védendjük itt rövideden. Az állítás' alaptalansága kitetszik minden k a tholikus hitterjesztő társulatoknak (a' Propagandától
1622 egész a' bécsi Leopoldinen-Vereinig) szent és
mindenben tiszteletes czéljából, melly mindenkor nem
csak az evangelium' hirdetésére, a' külső isteni tisztelet' alapítására, és templomok' építésére, hanem
egyszersmind iskolák' állítására, európai műveltség'
terjesztésére és ez által a' népek' földi és sirontuli boldogitására vala irányozva. Tanúsítja azt a' keresztény
vallás' terjesztésének egész története is ; mert azt mindenütt műveltség és jólét követte. A' keresztény vallás a' földnek u j alakot adott, u j világot teremtett,
és mindenkép elősegité az emberiség' művelődését;
és igenis figyelemre méltó, hogy a' műveltség' h a tárai csak a' kereszténységéiig terjednek, és hogy
ezeken tul csak v a d , és műveletlen, barbár népek
laknak. Valljon mellyik nép jutott el csak valamikor
az annyira magasztalt philosophia által a' valódi lelki
műveltségre 's boldogságra? Ezen dicsőség egyedül
csak Jézus' vallásáé. Mi vala Németország 's a' német
nép a' kereszténység' behozatása előtt? Vad 's műveletlen mint sivatag lakófölde volt a' régi német is.
Az evangelium' első hirdetői mennyei tanításuk által
nemcsak a' németek' erkölcseit nemesiték : hanem
páratlan szorgalmuk által még az undok mocsár- 's
rettentő erdőlepte földet is javiták, a' hideg éghajlatot
rr
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szeliditék. Ok hozak be Nemetorszagba a' földmívelést.
Fáradhatlan munkás kezök nyitá meg a' rengeteg e r -

dőket a' nap' kellemes és éltető sugárainak. A ' n e mesb gabnanemek, gyümölcsfák és növények, mellyek nevökről sem valának ismeretesek, virágzóvá
tevék az országot, és előmozditák lakóinak anyagi
jólétét, kik elhagyván a' rendetlen kóbor életet,
földmüvelésre adák magokat, és kezök' munkája után
éltek. — Hasonló áldásözönt áraszta a' kereszténység Hunnia' téreire is. Azon tiszteletes férfiak, kik
elsők hintek vala az isteni igének magvait foganatosán a' Magyarhon' áldott földébe, nemcsak néhány
hitágazatra taniták eldődeínket, hanem írásra, olvasásra , 's mindenre, miben akkoriban a' műveltség
álla. És nem köszöni-e honunk' csaknem minden
nagyobb jótékony iskolai intézete a' kereszténységnek és tanítóinak létét? Ekkép győzé le az evangelium a' megtért népek' vadságát — és varázsolá
paradicsommá a' puszták' vadonját. De a' tudományokra és mesterségekre is sikeresen hatott a' k e reszténység, valamint azok is segiték emezt közelebb hozni az emberek' sziveihez.
Mindezt, mi tagadhatlanul i g a z , csak bizonyításul hozám itt e l ő , hogy a' kereszténység a' m ű velődés' ügyét mindenkor magáévá tette , hogy
nemcsak templomokat,-hanem iskolákat is épittetett.
Az apostolok és követőik Jézus' e'parancsát : Men-

jetek el az egész világra,

's tanítsatok minden

népeket y mindenkép teljesiték. Ők mindenkor atyái,
baráti, tanítói, tudósai és jótevői valának a' népeknek , mindennek
mindene ; és pedig azáltal, hogy
nemcsak az igét hirdették, hanem egyszersmind
templomokat, kolostorokat és iskolákat alapítottak,
építettek. A' hirdetett isteni ige bizonyosan a' levegőbe hangzanék el 's nem hozna maradandó gyümölcsöt, ha nem volnának templomok, hol az evangelium
folyton hirdettetnék, a' hivek' hite szentségek által megerősíttetnék és gyakoroltatnék; mellyekben Jézus'vér
nélküli áldozata által az emberek az üdvözítő' érdemeiben részesittetnének ; mellyekben ünnepek és külső
szertartások által a' vallás' szelleme ugyszólva m e g testesittetnék; ha nem volnának iskolák, mellyekben
az élet' kenyere megtöretnék a' kisdedeknek és a ' j ó r a
igazi neveltetésök megkezdetnék ; ha nem volnának
istenfélő szerzetes egyesületek, mellyek a' világnak
az önmegtagadás' szép példáját adnák, a' rossznak
egyesült erővel ellenszegülnének, és a'dolgozó v i lágért imádkoznának, és igy az emberek' őrangyalai
lennének.
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Térjünk már most az átalánosról át az amerikai
missiokra. Itt is már a' fáradhatlan apostolkodók' példátlan szorgalma 's önmegtagadása által a' kereszténység' mustármagja terepélyes fává l ö n , mellynek ágai
alatt mind a' benszülöttek mind a' bevándorlottak v é delmet, segélyt 's vigasztalást találnak szükségeikben, megszabadulnak bűneiktől, 's megvigasztalva
várják a' napot, mellyen az igazságos biró eljövend,
r

mindenkit megítélni cselekedetei szerint. Es ezen istenfélő férfiak, kik Amerika' megmérhetlen tartományiban a' keresztnek evangéliumát hirdetik azoknak, kik
sötétségben 's halálnak árnyékában ülnek, e g y szersmind fáradhatlan tanitói a' népnek minden j ó és hasznosban. — Engedjük meg, hogy az egyesült
tartományokban évenkint több templom építtetik mint
iskola. De föl lehet-e minden szükségest egyszerre
állítani? Először azt kell tenni, mi egyedül szükséges. Az ember' jelen állapotában pedig mi szükségesb,
mint őt az i g a z , egyedül boldogítható vallás' útjára
vezetni? Hadd legyenek csak mindenütt megépítve
egyszer a' szükséges templomok, és bizonyosan nem
sokára iskolák is emelkednek majd mellettök. Valóban csodálatra méltó mind a z , mit ötven év' lefolyta
alatt Ejszakamerikában a' katholikusok tettek a' n e velés- és iskolaügyben. 1835-ben körülbelül 340
kath. pap pásztorkodott a' mérhetlen kiterjedésű statusokban , fél milliom katholikus közt 500 templom's kápolnában; és 14 felsőbb iskolában 1047 tanuló
nyert oktatást a' tudományok' csaknem minden á g á ban , nem említve azon iskolákat, mellyek még azonfölül minden püspöki városban virágzottak, valamint
azokat sem, mellyekben a' serdülő nőnem nyert a p á czák által oktatást. Nézd mind erről : Berichte der
Leopoldinen-Stiftung Heft 6. Beilage Nro III. és IV.
Ezen olly igen érdekes missioi Tudósításokból eddig 13 füzetke jelent meg, mellyeknek minden lapján elég bizonyságot találhatni, hogy Jézus'
vallásának üdvös fája már mély gyökeret vert Amerikában, 's bizonyosan rövid idő alatt még jobban
elágazván, üdvöt, nyugalmat és jólétet terjesztend
mindenfelé. Hogy a' hitterjesztő egyesületek' fáradozásai és áldozatai által évenkint nemcsak templomok, hanem nagy számmal jól rendezett iskolák is
állíttatnak : legyen szabad a' fönidézett Tudósításokból, mellyek olly érdekesen 's igazságszeretve i r vák, egypár helyet fölhozni. A' 6-ik füzeiben dr.
England, charlestoni püspök illy czimü czikkelyben ••

„Ufcfrftcftf be§
bei- fatlj. Äirc^e tit beit m *
einigten Staaten" ezeket mondja a' többi közt : „Egy
amerikai püspök sem fordit egy krajezárt is önszükségeire azon pénzből, mellyet a' katholikusok E u rópából missiokra küldenek. Az ezen czélra külföldről küldött pénz következőkre fordittatik : 1-ör papnevelő-intézetek'
alapítására és föntartására ; 2-or
apáczák' kolostoraira, mellyekben à' nőnevelés mozdíttatik elő ; 3 - o r gymnasimnokés egyéb
iskolákra; 4 - e r templomok'építésére ; 5 - ö r az elszórtan
lakó katholikusokhoz küldendő missiokra . . . Minden
lehetségest elkövetünk az európai segedelemmel,
hogy a' vadok' és más felnőttek' megtérítésén kívül
iskolákat és nevelőintézeteket
állítsunk , minthogy
ezáltal legsikeresben gondoskodunk a' jelen 's jövő
nemzetség' üdvösségéről."
Tudva van továbbá, hogy a' New-Yorkban,
Cincinnatiban 's másutt megjelenő kath. hírlapok 's f o lyóiratok által sikeresen mozdíttatik elő a' nevelés és
művelődés. Még csak egykét helyet akarok a' sz.
Leopoldról nevezett egyesület által kiadott Tudósításokból idézni annak megmutatására, hogy a' kath.
hitterjesztők legsikeresben mozdítják elő az amerikai
ősnép közt a' művelődést. Az 1-ső füzet' 15-ik l a p ján ezt olvashatni: „ E z e n levelekből azon t a g a d hatlan igazság világlik ki, hogy a' civilisatio szent
vallásunk' elterjesztésével elválhatlanul van összekapcsolva, minthogy már most ezen vademberek
rendes munkára szoknak 's földművelést űznek. D e jean hitterjesztőnek sikerült az ottawanyelvet elemeire fölosztani, szabályokra szorítani, 's aztán e'
nyelven a' vadok' használatára imádságos könyvet
nyomatni. Minél nehezebb vala e' föladás, annál
nagyobb, kiszámithatlan következésü annak szerencsés
föloldása. Az igaz hit ez által mind inkább terjed e'
t á j a k o n , mellyeken csupán csak a' nagy ottawanép
lakik." — A' i 6 - i k lapon p e d i g : „Atyánk, igy í r nak az Egyesült tartományok' elnökéhez Larbrecrochuból az indusok, arról is tudósítunk, hogy jó
asszonyok vannak nálunk, kik feketeruhásunk' (igy
neveztetnek közönségesen az indusoktól a'kath. papok)
kormánya alatt irásra, munkára és a' nagy szellem'
(Isten') akaratjára tanítják asszonyainkat és gyermekeinket." 'S a ' 2 l i k lapon: „Midőn ezeket írom,
sok száz német mérföldnyi uton vagyok most, hogy
kitanuljam azon módot, mellyel e' szegény vadnépek legsikeresben megszabadíthatok ideig's örökké*

232 234-

tartó szerencsétlenségektől." A' 23-ik lapon igy t u dósít Dejean hitterjesztő: „ O c t o b e r ' 2 3 án nyittatott
meg iskolánk. . . . A' férfinevendékek szünóráikban
a' föld termékenyítésével foglalkodnak. Jövő tavaszra
megmüvelendi mindenik közülök a' maga darabföldét.
L'Etournau ur többeket hangászatra is tanít közülök."
A' S-ik füzetben ez áll : „ Hiába ügyekszik a' k o r mányzó vagy akármelly fehér a' vadok' művelődésén.
Csak szent vallásunk teheti őket keresztényekké, és
igy jó emberekké. Jól tudja ezt a' kormány is, 's ö r vend azért, ha katholikusok telepednek meg az indusok között." — Iveket kellene megtöltenem, ha
csak rövideden akarnám is el számlálni, mit tett a' fáradhatlan német hitterjesztő Baraga az indusok között.
Több indus munkát irt már 's adott ki, u. m. Imádságos-, Énekes-, 's Oktató-könyvet, aztán Jézus'életét is kinyomatta. — „Mindennap kétszer prédikálok,
reggel 's este, a' napnak egyéb idejét pedig iskolában tanítással töltöm. Az iskolából senki, ki 50évnél
liatalabb el nem marad. Négyszer váltják föl napjában
egymást tanitványim, és tanítom őket indus nyelven,
olvasni, irai, imádkozni és énekelni ; tanítok pedig örömmel. Olly fogékonyak 's szorgalmasak ezen egyszerű
erdeilakók, hogy missioi községemnek egy harmadát
két hónapi oktatás után a' szép baragaféle könyvecskéből legnagyobb vigasztalásomra olvasni, imádkozni
és énekelni hallom a' templomban." VIII. füzet, 39. lap.
Mennyi történt legújabban is az indusok közt az
iskolai ügyben a' kath. missiok által, erről körülményes tudósítást tön az amerikai püspökök' utolján Baltimoreban tartott gyülekezetének Vehraegen jesuitaprovincialis. Melly tudósításból kitetszik, hogy mihelyt
valahol megtelepült valamelly hitterjesztő az indusok
között, mindjárt gondoskodott fölállítandó iskoláról;
's hogy a' missionarius nemcsak papi foglalatosságokat
visz végbe, hanem naponta tanít is fáradhallanul az
iskolában i m i , olvasni 'stb. A' többi közt igy tudósít
az említett provinciális: „ 1 8 3 6 - b a n , junius' 1 - é n került egy hitterjesztő Kickapoosba, 's a' következő év'
elején már házat szerzett, mellyben templom, iskola
's lakása volt. Az iskolába mindjárt 20 ifjú járt rendesen. 1838-ban május' 31-kén Council-Bluífsban, a'
Missouri' partjai mellett, négy kunyhót nyertek a'
hitterjesztők a' népfőnökétől, egyet iskolának, egyet
lakhelynek, kettőt más czélra; a' statustiszt pedig kápolnának egy kő épületet rendelt." — Végül szivünk'
mélyéből eredt abbeli óhajtásunkat nyilvánítjuk: Bár

Magyarország' nemeslelkü lakói újonnan éledt buzgósággal járulnának a' Leopold-egyesülethez.

Haas

Mihály,

pécsi professor.
Késő

okulás-

Francziaország' ál-bölcsei a' 18-ik században,
kik magokat philosophusoknak szereték nevezgetni,
Voltaire 's Roussenn patriárchájok' utmutatása szerint az eucgclopadislák
és oeconom'sták'1 egész s e regével igen jól átláták: hogy az európai tartományokban, különösen Francziaországban mindaddig a'
trónt 's az ezt gyámolító nemességet meg nem dönthetik , míg a' nép' szivében mindennek mi szent, különösen a' ker. katholika religionak isteni tekintetét le
nem rontják ; vagy miként Mirabeau utóbb a' nemzeti gyűlésben magát kifejezé, míg az országot nem

decatholizálják.
A' sophisták, hogy czélt érhessenek, a' fejedelmi székek' 's a' nemesség' fölforgatását szorgosan
titkolák ; mert a' kormányok' 's nemesség' segítségével
akarák előbb a' kath. hitet üdvös hatásától megfosztani , a' nép' lelkiismeretét elaltatni, 's a' tömeget vallástalanságra vezetni ; mit ha egyszer elérhetnek, mitsem kőtelkedének, hogy czéluk' végrehajtására könnyű
leend a' pórnép' erejét megnyerni. Az álbölcsek most
minden elménezségöket 's gunynyilaikat beszédben 's
Írásban a' ker. kath. hit' elvei, gyakorlásai, egyházi
szertartásai 's a' papság ellen irányzák.
Az európai kormányok' egy része, a' nemességnek , főleg a' franczia nemességnek nagyobb része, a'
philosophus és fölvilágosodott névnek örülvén, elámittatni engedék magokat, 's a' sophistákkal együtt
megveték, 's gunyolák a' katholika religiot; rágalmazák a' papságot; pártolák a' vallástalan 's gúnyos iratokat; elnyomák 's üldözék a' hit 's erény mellett fölszólalókat. Vallástalan 's erkölcstelen beszédök 's példájok ragályos nyavalya gyanánt terjedezett a' nép
k ö z ö t t , ' s ezt évek' folytával a'legvadabb kitörésre
készszé tevék.
Az egyházi-rend a' sophisták' titkos tervébe még
idején bepillanta; a' királyt 's a' nemes osztályt a' fenyegető veszélyre figyelmezteté ; de bölcs 's üdvös
figyelmeztetésük
sajnálkozó mosolylyal vagy épen
gunynyal fogadtaték. A' sok közül csak egy példát :
Versaillesban a' királyi udvar 's több főrangú szemé-
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lyek előtt 1782. évben bizonyos püspök egyházi beszédet tartván az udvart 's a' nemességet figyelmez
teté az álbölcsek' vészteljes törekvésire; be is bizonyitá: hogy a' religio' romlásával, az oltár' dülésével
szükségkép a' királyi széknek 's a' nemességnek is
dűlnie kell. Az egyházi beszéd után bizonyos mar(fius egy a' beszéden jelenlévő némethoni herczegnőtől
kérdé: „Hallá kegyed e' vakbuzgónak bohó papolás á t ? " A' her czegnő viszonzá: ,,A' püspök nem papolt bohóságot ; sőt igen is okosan 's igazán szólott."
Erre a' philosophus marquis a' herczegnő' német b u taságán (stupidité allemande) sajnálkozván vállvonitva tovább álla.
A' franczia forradalom megtörtént. A' püspök'
szavai szerint a' vallástalan néptömeg többe fékezhető
nem vala. Az oltárok' omlásával a' trónt és a' nemességet is vérengző kézzel irták ki a' szörnyetegek. A'
lázadás' kitörése után két év múlva Németországban
az emiitett herczegnő találkozik a' philosophus marquisval, ki mint kivándorlott szegény állapotban tcnge.
Nem állhatá meg a' herczegnő, hogy őt a' versaillesi
beszédre ne emlékeztesse. „Mit gondol ö n , igy szóla,
valljon a' Versaillesban szóló püspök bohóságokat p a p o l t - e ? " „ A h , ne emlékeztessen reá kegyed, viszonzá a ' m a r q u i s , én akkor őrült valék ! " (Triumph
der Philosophie).

Sz. «o
K ö z l é s e k .

Harter Fridrik',, Ausflug nach TVien und Pressburg" czimü könyvéből. (Schaff hausen, 1840.)
Nem látszik érdektelennek e' könyvből némellyeket közleni, hogy lássuk: mikép 'ítél az elfogulatlan
protestáns Ausztriában létező némelly katholikus intézetekről , személyekről 'stb.

Az austriai

kolostorokrol.

Két észrevétel, igy szól Hurter, mindenkire, kinek alkalma van ausztriai kolostorokban egy kévéssé
körültekinteni, szükségkép igen kellemes benyomást
tesz. Első az illedelmes mértékletesség, melly itt uralkodik. Itt valóban mind azon szokott tirádák a' hastömésről és haszontalan lakmározásokról helytelenül
alkalmaztatnának. Ilozassék bár föl az Ausztriában mind
inkább divattá váló vizivás : mégis jegyzés nélkül nem
maradhat, hogy sehol sem találni mértékletesebb élést
a' borral, mind az ausztriai kolostorokban.

A' másik az, hogy közülök egyikében sem tartatik a' tudós készület puszta fitogtatásul, hanem mindenikben találtatnak férfiak, kik azt haszonra fordítani
igyekeznek 's hasznokra fordítani tudják ; mi onnét is
kitetszik, hogy a' meglevő könyvállapot seholsem tűnik föl bizonyos időszakkal bezártnak, hanem az irodalommal folyvást halad ; 's hogy minden kolostor
nevezhet férfiakat, kik tudományos munkálat által magoknak nevet 's érdemet szereztek.
Minden kolostor' szerzeteseinek nagyobb része
lelkipásztorkodással vagy az ifjúság' tanításával f o g lalkozik részint magában a' kolostorban, részint felsőbb
intézetekben. IIa ezen állásnak az eredeti szerzet-szabályok iránti viszonyairól eltekintünk, minden esetre
meg kell engednünk : hogy ez által a' kolostorokból
az anyaszentegyházra és statusra nem csekély haszon
hárámlik.
Különösen kiemeli Hurter, mikép kolostorokban
az ifjú ember lelkipásztorságra 's tanítói hivatalra legjobban kimiveltetik, 's mikép a' szerzetes papok által
ellátott plébániák 's tanitó intézetek sem az igen fiatal
papok' tapasztalatlansága, sem az öregebbecskék' korgyengültsége miatt soha csorbát nem szenvednek, sőt
mindig a' legizmosabb munkaférfiaknak örvendeznek.

A'

Redemptoristákról.

„A" legszentebb megváltó' gyülekezetének atyái
Weinhaus
között kitűnő férfiakat tanultam ismérni.
kies lakjokban — ezt ő es. kir. fönsége Miksa főherczeg ajándékozá a' rendnek — igen kellemesen folytanak el több óráim. A'tudományosság' minden ágára
ki lehete terjeszkedni, a' legújabb irodalom' minden
jeleneteiről (nem csak a' német- hanem a' francziaországiakéiról is) beszédet lehete fonni. Sok szó váltaték arról, mikép egy részről az iparfejlés (industrialismus), más részről Hegel' philosophiája, amaz a'
jövendőt mindig tovább harapózó anyagi kifejlésre szorítva , emez a' jelent a' jövendőtől egészen eloldva,
korunk' olly két hatványai (agentiái), mellyeknek rémítő hatása emberi számolás' minden határain tul fekszik. Hozzá értő férfiaktól sokakat hallék ezen atyák
közül mint kitűnő hitszónokokat dicsértetni, kik mindnyájoktól , illyest méltánylani tudóktól, nagy gyönyörrel hallgattatnak."
„Ezen kívül jótékonyan hatnak ifjuság-tanitás
és lélekpásztori segély által."
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Az irgalmas

szüzekről.

Nem gondolhatni nagyobb föláldozást ollyan
leányzóénál, ki mindenről lemond: nemhogy szemlélő életre szentelje magát, mellyet phantasiája talán
egészen másként rajzol előtte, mint millyennek utóbb
azt a' valóság nyújthatja : hanem hogy olly ügyszeretettel, olly önmeggyőzéssel, olly odaadással áldozza magát szenvedő embertársa' szolgálatára, millyen csak
azon öntudat' sajátja, melly illyesben felsőbb rendű
tisztet vél teljesíteni. Valóban ehhez olly e r ő , olly
lemondás, olly alázatosság kívántatik, mellyet fölgerjeszteni, folyton életben tartani, 'silly, egyébként
olly terhes 's nem ritkán visszariasztó munkásságnál
vidám hatásra éleszteni egyedül felső indító hatalom
képes. Csupa philantropia vagy érzelgő női gyöngédség itt nem elégséges; ezek, az elmés Brentano Kelemen' kifejezése szerint, legfölebb irgalmas mostoha
szüzeket hozhatnak létre.
Ki olvashatná a' legmélyebb csodálat nélkül az
illy lelki nagyságról — vagy, itt hiszen szabad h a tályosabb (energicusabb) kitételhez folyamodni : hitbeli erőről — a' következő vonást ?
Valamelly kórintézetben találkozók egy beteg,
ki mellett senki a' szolgálatot ki nem állhatá. Ki
csak rövid ideig tartózkodók körülte, sietett onnét
el, és segélytelenül, minden további ápolás nélkül
sorsára volt hagyatandó a' beteg. Ekkor egy irgalmas szűz ajánlkozók annak gondviselésére; de félvén, hogy a' fölgerjedő undor végre mégis h a talmasabb leend mint föltétele : kikötötte, hogy a'
beteg' fekhelyéhez lánczoltassék. Teljesült kivánata,
's ezen eltökélettségnek gyógyulást köszöne a' szenvedő és életet. — Igy tanúsít Hurter mindenütt f o gékony, lágy szivet, hol valami nagy és nemes mutatkozik. Ezért foghatá föl protestáns létére i s , egész
fönségében a' nagy választó fejedelmet 1-ső Miksát;
valamint általán tárva a' szive mindennek, 's téres a'
szive mindenre, mi valóban nagy. — —

K a i n és Abel.
Egy jámbor atya jó fiának Ferdinándnak képet
adott ajándékul, melly Kain és Abel' első áldozatát
ábrázolá.
Kain az oltár előtt térdelt, hol az áldozat égett;
orczája beesett volt és halavány, búskomolyan földre
sütötte a z t , 's nem bátorkodók vad szemeit az égre
emelni.

A' jámbor Abel is az oltár 's égő áldozat előtt
térdele. Összekulcsolt kezekkel vidáman 's örömtelve
emelé orczáját az égre, 's nagy tiszta szemeiből szende
fényben sugárzott szivének ártatlansága.
Ferdinánd mondhatlanul örült a' szép ajándékn a k , 's tiszteletteljesen csókolá meg a'jámbor Ábelt
a' képen. De, kedves atyám, kérdé a' gyermek, miután a' képet figyelmesebben megtekintó, 's hát mért
nem száll Ivain' áldozatának füstje is ég felé, szintúgy
mint Ábelé ?
Kedves gyermekem, feleié az atya, ez azt j e lenti, hogy Kain' áldozata Isten' szemei előtt tetszést
nem nyert ; mert Isten az embernek nem ajándékát
tekinti, hanem szivét. Kain pedig gonosz volt, és
szive Istentől távol, mivel a' világ' bűneitől bemocskolt; azért verődik le 's lézeng a' földön áldozatának
füstje is. Ellenben Abel' áldozatát Isten kedvesen f o gadta ; mert Abel jámbor volt és ártatlan, és szivével mennyben tartózkodók. Azért áldozatának füstoszlopa is egyenesen az ég' föllegeinek tart.
'S lásd fiam, valamint az első testvérek' áldozatával , szintúgy van az ember' imádságával
is. A'
jó Isten az imádkozónak nem szavaira n é z , hanem
szivére.
Ki, ha imádkozik is, de szivét Istentől elfordítja,
' s e' világ' balgatagságaihoz 's gyönyöreihez ragaszkodik: annak imádsága puszta szavak, 's illyenek nem
emelkedhetvén mennybe meghallgattatást nem találnak.
De ki imádságával egyszersmind szivét is a'
földtől föl az égre emeli, és szavait istenes' élettel
megerősíti: annak könyörgése álthat a' föllegeken, 's
a' szent angyalok azt Isten' trónja elébe viszik, hogy
a' buzgó imádkozónak legyen az ő igéje szerint.

Halottas házakrólAlig van mivelt ember hazánkban, ki a' halottas házak' létrehozását legforróbban ne óhajtaná; 's
ezen köz óhajtás' tolmácsa volt a' Pesti Hirlap' 18ik
számában a' vezérczikk' szerzője; de mikép lehetne
legkönnyebben 's leghamarább e' köz óhajtást létre
hozni, sem ő , sem más, tudtomra, nem emliti. —
Én ugy gondolom, legczélszerűbb volna, lia a' lelkészek minden plébániában a' mélt. megyés püspökök által kitűzendő bizonyos napon, p. o. halottak'
napján az építendő halottas házak' hasznáról, szükségéről és czélszerüségéről röviden 's lelkesen é r tekezvén, a' népet önkényes adakozásra fölszóllitanák;
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's ha ezen adakozás a' legegyszerűbb halottas
házak' fölállítására elégséges nem volna, a' többi az
egyház' pénztárából pótoltatnék. Sokba semmi esetre
sem kerülhetnének illynemü épületek; mert azokat
vagy téglából vagy köböl, vagy tömésből, vagy f á ból föl lehetne állítani, 's födeleiket, hol cserép vagy
fazsindely nincs, szalmából vagy nádból készíteni. —
Ennyit a' halottas házak' fölépítéséről. — De én nem
a' halottas házak'fölállításában látok nehézséget, h a nem a' népnek azon ferde fogalmaiban, mellyek miatt
fi' halottat a' halottas házba tenni vonakodik; mert
becstelenség- és szeretetlenségnek állítja halottját
végső eltakarítás előtt házából kivitetni; 's ez az oka,
hogy a' hol tudtomra halottas házak már valósággal
léteznek, p. o. Szombathelyen, Náraiban (Vasmegyében) azokban csak a' legszegényebb 's minden vagyon
's rokonság nélküliek tetetnek l e , más ember pedig,
a' közönség' fulánkosnyelvétől tartva, halottját azokba
vitetni elhatározottan vonakodik. — Csekély véleményem szerint e' bajon talán ugy lehetne segíteni, ha
a' fönt érintett mód szerint e' tárgy egyszerre egész
hazánkban a' népnek tudtára adatnék, 's ekkép neki
alkalom nyújtatnék nem csak az előfordulható nehézségeket kifejteni, hanem a' kebelében rejtező előítéleteket 's balvéleményeket is önerejüleg legyőzni.
Ezen fölül pedig jónak 's czélszerünek vélném azt is,
hogy a ' halottas házak ne a' temető' körében, hanem
a' {helység' többi épületeinek sorában építtessenek;
mert ez által a' szükséges fölvigyázat megkönnyittetik,
's a' nép a' halottat magától örökre elszakasztva lenni
nem véli, 's annak megmenthetésétminden tőle kitelhető módon eszközölni is iparkodik ; de kit egyszer
a' temetőbe kísér, ha egészen el nem takaritatik i s ,
a' fölött az aeternum vale-t ha szóval nem, szívvel
bizonyosan elmondja !

Szenczy

Ferencz.

A' k a t h o l i k a anyaszentegyházA' körülbelül 1841 esztendős katholika anyaszentegyház' alapitója az Atya Isten, megváltója a'
Fiu Isten, megszentelője a' szent Lélek Isten, k i rálynéja a'boldogságos szűz, védői az angyalok, szószólói a' szentek, ős-elői a' pátriárkák, látnokai a'
próféták, talpkövei az apostolok, szava az áldozópapok, háztartói a' diakonusok, szolgái az aldiakonusok, tanúi a' martyrok, világa a' tanítók, oszlopai

a' hitvallók, segédjei a' szerzetesek, diszei a' szüzek,
gyermekei a' hívek, bölcsője a' keresztség, erősülése a' bérmálás, eledele az oltári szentség, gyógyszerei a' penitencziatartás és utolsó kenet, birói h a talma az egyházi rend, tenyésziskolája a' házasság,
bástyája a' tízparancsolat, sánczolata saját törvényei,
gátfalai az evangeliumi tanácsok, kincse Jézus Krisztus' teste, különböztető jele a' csalhatatlanság, k e zese az evangelium , központja az egyesség, fénye a'
szentség, pöcsétje a' közönségesség, bizonyítása a'
szent írás, erőssége a' szóbeli hagyomány, tekintete
az egyházi gyűlések, sinormértéke az igazság, szelleme a' szelídség, rugótolla a' buzgóság, védszere az
imádság, diadalma a' béketűrés, ajtója a' hit, haladása a' remény, tökéletessége a' szeretet, gazdagsága az üdvözítő' kegyelme, virágzása a' szüzesség,
szépsége az igazság, szeme a' bölcseség, karja az
erősség, teste a' mértékletesség, örömei az igazak,
utálatai a' bűnök, szánakozása' tárgyai a' bűnösök,
fájdalma a' hittévelygők' 's elszakadtak, élő bizonyságai
e' világon a' zsidók, örökös imádsága 's fohásza I s tenhez mindezek' megtérése, óhajtása hívei' állhatatossága, büszkesége az Isten dicsőítése, imádásának tárgya a' szent Háromság, áldozata a' megölt Istenember, pompája a' szertartások, száműzetése' helye a' f ö l d , osztályrésze a' kereszt,
végczélja a' mennyország, bánkódásai a' botrányok,
vigasztalása a' bűnbánat, adakozásai a' bucsuk, v ő legénye Jézus Krisztus, dicsősége annak jelenléte
koronázása' ideje a' világ' vége, küzdése a' földön van,
szenvedései a' tisztító tűzben, diadalma mennyekben.
És é n ? élő tagja, öröme vagyok-e ezen anyaszentegyháznak ? ? (Ali. Rel. u. Kirchenfreund.)

A' h i v öMinden ellenségnél erősebb a' h i t ; nincs mi azt
legyőzze. Jöszte, 's tekintsd meg a' mennyei várat,
mellyet üdvözitőnk alapított, a' keresztény anyaszentegyházat. Nézd a' hullámokat, mellyek feléje tolulnak , 's haragjokban azt örvénybe sodorni akarják.
Tizennyolcz száz esztendeig tartott a' dühöngés ellene;
hiába. Ellenei hol vannak ? az anyaszentegyház
pedig — most is áll. Mint amazok, ugy boldogtalanok mindnyájan, kik Isten' megismért akaratját
nem követik, 's az igaz hitet, az egyetlen menedék-helyet, nem választják. Ellenben boldog a' nép,
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melly az igaz hitnek hódol 's ahhoz hő. Illy hívőnek
sem a' földön sem az örökkévalóságban nincs mitől
félnie. Milly nyugodt ö az élet' viharzó baleseteinél !
Milly bátran szegül a' hitbajnok a' nemzetek' apostolával mindennek ellen, mi a' lélek' üdvét veszélyezteti!
Ez élet' éjjeléből föl a' magasra tekint, hol pirulni
látja az örök üdvösség' hajnalát; 's annak előképét a'
táborhegyi színváltozásban szemléli. — A' hit őneki
Dávid' kulcsa , mellyel a' malasztok' tárát fölzárjaj
Mózes' vesszeje, mellyel az Isteni titkok' ki nem fürkészhető tengerén keresztül hatol, míg a' hitetlen
Pharao abban elmerül; egyenes ut, melly őt föl az I s tenhez vezeti ; iskola, hol a' szentek' tudományát t a nulja. Milly tüz gyujtá meg szivében e' mennyei világot! Az égnek c' drága ajándékát fölebb becsüli minden bölcseségnél, fölebb minden tiszteletnél, fölebb
minden gazdagságnál. Tudja, hogy a ' h i t a' titkos j e lenésnek amaz ártatlan báránya, melly a' zárt könyvet
kinyitja; tudja Salamon' énekéből, hogy nem a' fön
szárnyaló s a s , hanem az együgyü galamb vezettetik
be Jézus Krisztus' titkainak szirt-lakába. A' kisértetnél e' kérdésre miért ? a' csábitó kigyó' „ miértjére " gondol, 's rémülve visszaborzad. Csak azon törekszik, hogy belsőleg lévén a' h i t , az apostol' tanítása
szerint külfelé világítson mindennemű erényekben.

Valamint a' borba eresztett csép viz csaknem
egészen föloszolva látszik, 's a' bor' szinét 's izét ölti
magára ; valamint továbbá a' tüzes v a s , előbbi szinét
vesztve, egészen hasonlít a' tűzhöz; 's valamint a'
napvilágtól álthatott levegő annak fényébe olvadni
látszik, 's olly világos lesz, mintha világa nem kölcsönözött , hanem maga volna a' fényforrás : igy oszlik föl a' már boldogultakban is, kimondhatatlan módon,
az emberi akarat 's változik át egészen Isten' akaratjába. Mert mikép lenne máskép mindenben minden az
Isten, ha valami emberi még fönmaradna az emberben? Ç&x. Bernárd.J

Már ez életben is fölséges gyümölcsöket terem
a' hit. Általa az ember ifjúságában szemérmes József
lesz, érettebb korában Istennek engedelmes Samuel,
mint férfiú az üldözésekben türelmes David, öregségében szilárd Eleazar, egész életében többet mennyekben mint e' földön lakó Illés, miként az apostol bizonyítja : a' mi lakásunk mennyekben vagyon. Míg a'
hivő mennyei életet é l , a' hitetlen az örvény' homályja
után j á r , 's a' legédesb gyönyörök' mennyországát
veszti.

Soha sem illatoznak olly kellemesen 's erősen a'
virágok, mint fergeteg előtt. Jó lélek ! ha vihar k ö zelit feléd, légy ollyan , mint a' virág, 's illatozzál
kellemesen.

Hasonlatosságok.
Valamint a' földleirók, miután följelelték a' vizén
és szárazon tett utazások után isméretesekké lett t e n gereket és országokat, gyakran a' földképeken megjegyzik : ittismérellen tájékok, nagy, lakhatlanpusztaságok, feneketlen, határtalan tengerek vannak:
szintigy mi is, miután Krisztus' megtestesülésének
titkát lelki üdvünkre megismértük, ismérjiik el teljes
örömest, hogy e' titok' belseje kinyomozhatatlan, 's
hogy eszünk itt belátásának határszélén áll.

J e l e s mondások.
Az alázatosság nem abban áll, hogy valódi j e lességeinket eltagadjuk, mert az alázatosság nincs
szövetségben a' hazudsággal: hanem abban, hogyne
véljük birniaz áljelességeket vagy épen a'hiányzókat,
az igaziakat pedig ne tulajdonítsuk önérdemeink- vagy
ereinknek, hanem a' minden jó legfőbb ajándékozójának.
A' tüzkohák e' világon közel vannak a' vizekhez
igy az örömek a' gyötrelmekhez. Minden meg nem
érdemlett gyötrelem örömet szül, de illy szülött hoszszu életű.

A' gőg nem akar adós lenni, 's az önszeretet nem
akar fizetni.

Engedékenység! alakban Iclckerö.
Ha visszatekintek életemre, illy vallomást lesz
Gallitzin herczegné, világos előttem : hogy minden ,
mit képzeletem a'jövendőről elémbe rajzolt, soha sem
ugy, hanem mindenkor máskép ütött ki, mint gondoltam ; hogy továbbá minden, mit elviselhetlennek tüntetett elém, nem csak igen tűrhető volt, mikor v a lósággal eljött, hanem azon fölül nagy javamra is
szolgált; végre hogy minden, mit igen nagy szerencsének tartottam 's ohajtottam, tőlem nagyobb szerencsémre megtagadtatott; miért is határtalan hódolattal Istenhez érzem vonatni magamat, hogy gondviselésében , mint gyermek anyja' kebelén, meguyugodjam.
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TARTALOM : A' vallási nevelés minden czélirányos és üdvös emberi nevelésnek alapja. (— n —) — Törödelmes sziv és szemtelenség. — Néhány szó a' tiz parancsolatról. (Vida I/icze.) — Ágár. (Szabó (Imre.)
— Él az Isten. — Vilik Pius pápa és Napoleon. —
Philosophia és sophistika.

A' vallási nevelés minden czélirányos
és üdvös emberi nevelésnek alapjaA' nevelés általán az emberi -természet' czélszerü
kifejtésében 's müvelésében áll. Kettős természetünkre
tekintve, midőn testünkre nézve rokonok vagyunk az
állatokkal, lelkünkre nézve Isten' képét, 's hasonlatosságát viseljük. Ezt nem csak a' sz. irás (I. Móz. 1 . )
erősíti ; hanem Cicero a) is nyíltan vallja ; ugyanazért
nagyon csodálja b) : hogy sokan a' test' müvelésével 's épen tartásával foglalatoskodva, a' lélek' kifejtésével 's tökélyitésével keveset gondolnak; holott a'
szellemi természet' müvelésére annál nagyobb gondot
kellene fordítanunk: minél fönségesb és istenibb
az cj-, 's minél könnyebben elfajulhat az ámító vélemények , tanítások és rossz erkölcsök' közepette eredeti
rendeltetésétől.
a) Holott törékeny 's enyésző egyebüket, miből alkotvák,
halandó nemből vették az emberek : a' lélek Istentől
származott. — — Embernek Istennel hasonlatossága
van. CCic- de Leg. I. 8 0
b) Mi lehet oka, hogy miután lélekből 's testből állunk,
kikereste az ember : mikép kelljen testét orvosolni 's
védeni; lelki gyógyszer után pedig sem olly igen nem
sovárgott, mielőtt az föltaláltalott ; sem azt annyira
ki nem művelte, miután isméretére jutott ?
(A'
természet) kis szikrákat adott belénk, miket csakhamar rossz erkölcsök- 's véleményekkel annyira eloltunk , hogy seholsem tűnik föl a' természet' csilláma. CCic. Quaest. Tusc- L- III. I.)
c) Minél nagyobb "s istenibb Gelkünkben) a' jelesség, annál nagyobb szorgalmat kiván az. CCic. Quaest. Tusc.
L. IV. 1 0

r

Ámde az ember' nemesebb természete, t. i. az ész,
akarat és kedély (Gemüth) ki nem fejlődhetik *'s nem
tökéletesülhet Istenben való hit, bizodalom és irántai
szeretet vagyis religio, 's különösen keresztény religio nélkül. Ugyanis
Az ész untalan az igazság' ismerete után vágyódik; de igazságot végső ok nélkül voltaképen soha
föl nem foghatunk. Tudnunk kell : honnan vagyunk ?
miért vagyunk itt? hová költözünk? Mik vagyunk most?
mik voltunk? 's mivé lehetünk? hogyan lehetünk azzá,
mivé nemesebb természetünknél fogva kellene l e n nünk ? — Míg ezen kérdések fejtetlenül maradnak,
addig az ész az igazságot voltaképen nem ismerheti,
minden tudománya alaptalan 's összefüggés nélküli
leend; addig vele szüntelen habozás, kétkedés és nyugtalanság űzik játékukat. Az illyen tanuljon bár mindig,
soha az igazság' ismeretére el nem jutand (II. Tim. 3,
7. ) . Hogy pedig az ész ezen kérdések iránt tisztába
jöhessen , szüksége vagyon religiora, különösen k e resztény religiora; mert Isten az igazság, 's ő valamint
az észnek, ugy minden üdvös isméretnek kútfeje.
Az isteni igazságot a' megtestesült I g e , J é z u s ,
nyilatkoztatta ki legvilágosabban, tudtunkra adván:
hogy Istentől teremtettünk, 's az ő dicsőítéséért vagyunk itt ; hogy Istenhez hasonlítani 's vele örökre
egyesülni, 's általa boldogulni, végczélurik. Jézus t a nita meg minket Isten' akaratjára, 's arra, mikép t e l jesítsük azt mindenkor 's mindenütt : hogy Isten' k é rr

pei és fiai lehessünk. 0 szerzett nekünk üdvösségre
vezető és segítő kegyelemszereket, vagyis szentségeket. 'S a' mi üdvös tanításokat az Ur előnkbe adott,
azok' terjesztését, tisztán föntartását, mennybe mentekor apostolaira, 's ezek után a' katholika egyházban
*) Socra/es' állitása szerint C Plato de Rep L. VI 508) :
valamint a' szem minden épsége mellet sem láthatja a*
tárgyakat nap, vagy más világ nélkül : ugy az ész
nem értheti, 's nem láthatja által az igazat, ha Isten
neki nem világit.
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folyton folyvást következő püspökökre bizá 's megigéré:
hogy az apostolokkal 's a' püspökök 1 szent gyülekezetével maradand világ' végzetéig, 's velők leend az
igazság' Lelke: hogy a' hit' igazságinak 's erkölcs' törvényinek tanításában soha ne hibázzanak ( M á t . 1 6 ,
18. Jan. 14, 16. 16, 12. Mát. 8, 20.). „Hogy t e hát a' növendék ne legyen örökké habozó gyermek,
és ide 's tova ne hányassék a' tudomány' akármelly
szelétől az emberek' ravaszsága által — — hanem az
igazságot követvén mindenestől növekedjék abban a'
ki Fő t. i. Krisztusban,
kinek tanításában merő
igazság foglaltatik" ( P á l Efes. 4 , 1 4 . ) . — Szoros
kötelessége a' nevelőnek őt a' religioban 's pedig a'
ker. kath. egyház' tanítása szerint nevelni.
Az akarat az igazat valósítani, a' jót követni,
az erényt gyakorolni óhajtja; mit ha nem tehet, vagy
nem tesz, nem szabad, nem müveit 's nem nyugodt
akarat. Ám tanunk a' mindennapi tapasztalás, hogy
az akarat az erény' gyakorlásában bennünk kemény
ellenkezésre talál. Gyarlóságunk, a' test' rendetlen vágyai, a' rossz szokások' ereje, a'külső tárgyak' ingerlési, embertársaink' csábitgatási legjobb akaratunknak is az erény' pályáján olly nehézségeket görditnek
elébe ; hogy religio nélkül lehetetlen azokon mindenkor 's mindenütt győzödelmeskednünk. „Én vagyok a'
szőlő-tő, mondá Krisztus,
ti a' szőlő-vesszők, ki
bennem marad, 's kiben én maradok, az sok gyümölcsöt terem, mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Ki bennem nem marad, kivettetik mint a' lemetszett szőlő-vessző, 's megszárad" (Ján. 1 5 , 5 . 6.).
Socrates is azt állítja : hogy az erényt sem tanulság,
sem természet által magunkévá nem tehetjük; hanem
csak isteni segítség által. Seneca hasonlóképen nem
ismer jó embert Isten nélkül, és szerinte csak az isteni erő izgatja az embert erényes tettekre. * ) Nem
tudják tehát az újító nevelők, mit cselekesznek, midőn
növendékeiket religio nélkül az ész' parancsi által akarják erényesekké nevelni!
Az ész' parancsa isteni törvény nélkül gyönge
lábon áll; mert hol az ész 's akarat' tekintete egyedül
tőlem f ü g g , ott bizonyos esetekben egyikre olly ke^ essé figyelmezek, mint a' másikra. Hiszen Isten nélkül
a' szenvedélyek' hevében még egészségemmel 's életemmel sem gondolok, annál kevesbbé fogok az ész'
*) Plato in Menőn. 99. Seneca ep. 41- Vedd h. Cicerót
Tuscnl. Quaest. L- VI. 4.
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parancsinak engedelmeskedni. Sőt az ész, Rousseau'
* ) vallomása szerint, még pártolni 's ál-okoskodásival
menteni is fogja szenvedélyimet 's rosszlelküségemet.
Világos tehát: hogy, ha az erény' buzgó követője kívánok lenni; ha növendékemet is erényes emberré akarom nevelni : az ész' parancsinál hathatósb inditó okot
kell keresnem. 'S hol találhatnám föl azt máshol, mint
a' Religioban ?
Azon meggyőződés : hogy józan eszem 's lelkiismeretem Isten' akaratjának hirdetője — jelentőséget
's fontosságot ád az ész' parancsinak, 's a' lelkiismeret' szavának ; azon biztos remény : hogy Isten, ki
nekem a ' j ó t parancsolja, erőt is a d m d annak teljesítésére; azon hit's remény: hogy Isten lelki küzdésemet szemléli, 's diadalmamnak nem csak tanuja, de
bőkezű jutalmazója is leend; azon meggyőződés's ezen
remény, vagyis a'religio képes engem, ám legyek leggyarlóbb, a' testieken 's mulandókon fölül emelni 's
pWatomat a' legcsábítóbb ingerek között is az erény'
állhatatos gyakorlására edzeni. 'S haladásom az erény'
tövises és darabos utján mennyire könnyíilend, ha ker.
kath. hitem szerint a' legtökéletesb mennyei atyát és
Jézus Krisztus' feddhetetlen élete' képét hordozom u n talan szemeim előtt! Ha a' b. Szűz Mária', az apostolok' 's más szentek' tükör-példáiban magamnak életszabályt , 's uj meg uj ösztönt lelek az igaz' a' jó' 's
a' szép' követésére! Ha végre a' szentségek által éltem' minden körülményiben uj lelki erőt nyerek megigazulásomra 's tökéletesbiilésemre!
Az emberi sziv megelégülés, nyugalom 's boldogság után sovárog. Szivemnek pedig megelégülést,
zavaratlan nyugalmat 's boldogságot más nem adhat,
mint az igazság' biztos ismérete, az erény' állhatatos
követése 's azon öntudat: hogy én az üdvös igazság'
ismerője, az erény' buzgó barátja, a' rendetlen vágyok
és szenvedélyek' u r a , Isten' hü szolgája 's hasonlatos-

*) Rousseau: „Loin , que la raison nous éclaire,
et conduise nos actions,
nous avons trouvé 1' art d'en faire
I' Orateur de nos passions.
C'est un Sophiste, qui nous joue,
Un vil complaisant, qui se loue
à tous le fous de 1' Univers,
qui se habillans du nome de sages,
le tiennent sans cesse a leur gages,
pour autoriser leur travers."
Lásd Sambuga. Gedanken.

211 lap.
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sága, a' világosság' fia 's az örök boldogság' örököse
vagyok. 'S ugyan mi más által tehetek én szert illy
öntudatra mint a' religio által? Igy valamint az alapos
tudományra 's az erényes életre: ugy az igaz boldogságra is egyedül a' religio vezérel, mit még a' pogány
bölcselkedők is igaznak ismertek. * )
Mindezekből önként foly a' következés : hogy
minden üdvös és czélszerü nevelésnek alapja a' vallási nevelés; 's hogy a' gyermekek' Isten nélküli n e velését csábitásnak, állatiság' finomításának mondhatnók inkább, mint emberi 'nevelésnek.
Igaz, hogy az embert religio nélkül is lehet sok
isméretbe avatni, ügyességre, illedelmes és kellemes
viseletre 's társalkodásra szoktatni ; mert hiszen az
emberben az állatiság is szembetiinőleg pallérozható.
De illy növendékben, a' legsimultabb külső műveltség mellett i s , az ész, az akarat 's a' sziv mindenkor
az állati ösztönnek 's a' szenvedélynek rabja marad.
Az igy müveit ember rendetlen vágyaitól ragadtalik,
miket hogy kielégíthessen nyugtalankodik, cselhez,
erőszakhoz nyul; külső finomsági néha undok 's vad
szörnyeteget rejt magában, mit ollykor dühöngő kitörései nyilványitnak; minden okossága, műveltsége,
szabadsága, jóléte 's népszerűségi dicsősége mellett
keblében az áldott béke, nyugalom 's boldogság nem
honol. „Az istentelenek ollyanok mint a' háborgó tenger , melly nem nyughatik 's habjai sarat 's undokságot hánynak ki. Nincs békeségök az istentelenekn e k , igy szól az ur"(Isai. 57 , 2 0 . ) . Az egy menynyei atya' üdvös parancsinak hódolni voaakodnak, 's
a' szenvedélyek' mint meg annyi kegyetlen zsarnok'
igája alá görbednek, hány bennök a' rendetlen vágy
's indulat. Illy nyugtalan 's nemtelen szolgaság igázza
az egyes embereket szinte, mint az országokat, hol
a' vallási nevelés vagy egészen mellőztetik, vagy reá
kevés gond fordittalik. Ha a' növendékek nálunk is
vallástalan dajkákra 's nevelőkre bízatnak; ha talán
még szüléik 's tanítóik körül sem tanulhatnak isteni
félelmet 's jó erkölcsöket, mi-jót várhatunk ? sőt mi
rossztól nem tarthatunk]? Nem fognak-e,
Ilorácz'
a ) mondásaként, bűneink 's embeiltársaink minket
szégyennel boritni? — Mit menthet meg szenvedé*) Euripides in Heracl „Neminem sine diis dico beatum "
Liiciu/ius in Anthol. „Extra deum nullus beatus est
homo." stb.
a) Horat. L. I. Od- XXXV. „Eheu cicatricum
pudet" 'stb.

et sceleris

lyeinktőla'törvényes j o g ' s illedelem? Az ifjúság' k e zeit zabolázandja-e az isteni félelem? kiméivé marad-e
az oltár?
Isten az, „kiben élünk, mozgunk, és vagyunk" (Ap.
Csel. 1 7.), neki legyen tehát éltünk' zsengéje 's egész
folyama szentelve. Eszünk, szabad akaratunk az ö ajándéka , ő reá legyen tehát már gyönge elménk i r á nyozva 's az ő akaratjához legyen gyermeki akaratunk
is szabva. Isten egyedül főjavunk 's egész boldogságunk, mi üdvösb tehát, mint hogy szivünk' érzetei
minél előbb utána kívánkozzanak, 's meg se szűnjenek öt óhajtani, míg vele nem egyesülünk!
Szülék, nevelők 's tanítók! kezeitekből fogja valaha az igaz biró előkérni növendékeitek' lelkét; f ő gondotok legyen tehát bennök korán szóval és példával Isten iránt hitet, bizodalmat és szeretetet gerjeszteni. Boldog növendék az, ki már gyermekkorában
Isten iránt mély tisztelettel 's a' lelkiismeret' szava
rf

iránt kész engedelmességgel viseltetik ! 0 megadván
Istennek mi Istené, bizonyára embertársai iránti tartozásait is hiven teljesitendi.
—ti—

Töredemes sziv és szemtelenség.
Lewald' „Handbuch für Reisende nach und durch
Italien" czimü munkájában a' 297ik lapon, hol a'
romai Scala Santa iratik l e , vagyis a' szent lépcsőzet, melly a'jerusalemi törvénypalota' 28 lépcsőjéből
mondatik összeállítva lenni, mellyeken üdvözitőnk ki
's bevezettetett, 's azon drága ereklyékhez vezet, m i ket 5ik Sixtus a' laterani szent János' templomához
Y Í V Ő különös épületben tett l e , a' következőt olvashatni : „Angol szemtelenség' következendő vonását beszélik: Azalatt, hogy egy őszbeborult házaspár imádság közben a' lépcsőzeten fáradságosan fölmászkált,
két angol egymással fogadott : a' két öreg közül mellyik érend föl előbb a' legmagasabb fokr"; 's a' jámbor ájtatoskodók' erőködéseit, kik nem is gyaniták,
milly látványul szolgálnak, olly érdekkel 's hangos
lármával kisérék, mintha New-Marketen lópályázáson
lettek volna. Milly magasztosoknak tetszenek e' szegény emberek, kik az angolok' véleménye szerint k a tholikus előítéletnek bókoltak, Albionnak ezen ízetlen
szülötteihez képest!"
Ezen eset egy mást hoz emlékezetembe. Néhány
év előtt utamban meglátogatók Würtemberg-országban
valamelly búcsújáró helyet, melly hegyen fekszik,
honnan gyönyörű a' kilátás ; azért a' szomszéd város'
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protestáns lakosaitól sétálás' kedveért szintúgy látogattatik , mint katholikusoktól a' búcsúért. A' hegy'
lábánál egy középkorbeli nőszemélyt láték fölfelé a
hegynek térden csúszkálni. A hegyre értemkor n é hány fiatal pappal 's közöttök a' templom' plébánosával találkozám. Ezeket figyelmeztetém a' személyre,
's fölszólitám a' plébánost, hogy ezt ne engedje meg,
annál inkább, mivel protestáns urak 's asszonyságok
is vannak jelen. A' plébános a' helyett, hogy kérésemet teljesítette volna, a' következendő történetet b e széle : „Ittlétem' kezdetekor néhány izben ez iránt kitüntetém buzgóságomat; de egy hasonló eset elvevé
erre nézve minden további kedvemet. Egy ifjú a s z szonyt újra a' biinbánás' e' nemével foglalkozni tapasztalék, és szeretettel, de komolyan, ezt neki ellenzém.
Ő térden maradt 's kordé : én volnék-e a' plébános?
Igenemre mondá, hogy szivét ki akarja előttem tárni,
's búját megpanaszlani; azután adnék neki választ:
rosszul cselekszik-e. Beszélé, mikép ő igen vagyonos
családból való, 's néhány év óta egy tiszta szívből
szeretett, 's magát jól bíró férj' neje; de e' szerencséjében, mikép azt a' világ tekinti, őt gond nyomja,
mint sok mázsányi suly, mellytől nem menekedhetik.
Ifjúságának egy nagy botlását födé föl előttem, 's mondá , mikép csak félhez menete után, mikor házassága
áldás nélkül maradt, gondolkodott mélyebben a'múltról, elismérte bűnét 's annak átkát, 's most nem csöndesitheti le többé szivét, ha férjére gondol 's rossztette'
következményeire. Nem nyughatik meg abban, hogy
bűnét meggyónta 's megsiratta; 's azért e'megaláztatást vállalta f ö l , 's kész ezt számtalanszor ismételni , ha ez által lélekisméretét megnyugtathatná, b o csánatot nyerhetne, 's ha Isten' akaratja, a' boldogságos szűz' közbenjárása által házasságára nézve áldást
eszközölhetne.? Ezen elbeszélésre, folytatá a' plébános , biinbáife tette elé nem akarék korlátot görditeni,
hanem mondám : végezze Isten' nevében mit elkezdett,
's elhagyám azon óhajtással: hogy hite áldja meg.
Ezóta soha sem szegültem illy tetteknek ellene. I g y a '
plébános. A' többiek hallgattak ; én pedig szivemben
elmondám az üdvözítő' szavait: Hálát adok neked
atyám, mennynek és földnek ura ! hogy ezeket elrejtetted a' bölcsektől és okosoktól, és kijelentetted a'
kisdedeknek. Mát. 1 1 , 25.

l é l i á n y sasóa" tiz parancsolatról.
Nem czélom a' tiz parancsolatot itt bőven fejtegetni : hanem csak némelly pogány bölcseknek a' Mó-

zes'által kihirdetett parancsolatokkal megegyező intéseit
's velős mondásait tulajdon könyveikből fölhozni a'
végre; hogy kivilágosodjék, mennyire köteleztetik a'
keresztény, a' katholikus főképp!) azoknak szoros megtartására, miután hű tisztelői a' pogány nemzetek közt
is nem ritkán találtattak. * ) Rendre megyünk a' p a rancsolatokon , 's mindegyikre egy két régi pogány
iró' mondásait emlitendjiik meg, kiméivé mindazáltal,
nehogy fölösleges idézetekkel t. cz. olvasóinknak terhére legyünk.

I. parancsolat : én vagyok d te urad Istened slb.
Egy Isten' létéről sokan a' pogányok' bölcsei k ö zül szép eszmékkel birtak. Sophokles, mint alexandriai Kelemen (in Proptico ad gentes pag. 6 3 . ) följegyzi, az egy Istenről igy nyilatkozik: „valósággal
egy az Isten, ki az eget alkotta 's a' nagy földet, a'
tengernek kékellő habjait és az erős szeleket." —
Apulejus (in Dogm. Platon.) Platónak ezen szavait
említi : „egy azlsten, k i . . . minden dolgoknak teremtője ; boldog 's másokat is boldogító ; semmi nélkül
nem szűkölködő; ő ád másoknak mindent." — Diphilus nevü régi költőből alexandriai Kelemen (Strom,
libr. 5 . ) ezt hozza föl: „ama' mindeneknek atyját tiszteld egyedül örökké, ki ennyi jóknak föltalálója 's t e remtője." — Epictetnek (apud Arianum Dissert. libr.
I. cap. 16.) az egy Isten' létéről következő szavai is
igen szépen hangzanak: „hafülemile volnék, a' fülemile' kötelességét cselekedném, ha hattyú, a' hattyúét.
Most mivel józan okossággal birok, az Istent kell
magasztalnom 's dicsérnem. Ez az én kötelességem,
ezt véghez viszem. " —

II. parancsolat : Istennek nevét hiúban tie vegyed.
Az Isten' neve pogány bölcsek előtt is nagy böcsben tartatott. Socrates Platónál (in Phil.) az Isten'nevének tiszteletéről többek közt ezt mondja : „mindenkori tisztelet van bennem az Istenek' nevei iránt, még
pedig nem valami emberi tisztelet, hanem melly a'
legnagyobb félelmet is fölülmúlja." — Plato ( d e legib.
*) Itt megkell jegyeznünk : hogy a'hajdan 's ujabbkor'
irói leg nagyobb hihetőséggel állítják : hogy a' régiség' bölcsei, kik az igazságokról, főleg az isteniekről,
sok helyeset tanitottak, azon isméreteket nem saját
okoskodásaikkal szerezték ; hanem Istentől az emberi
nemnek adatott Kristus előtti vagy utáni kinyilatkoztatásból merítették.
A' szerk.
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lib. 11.) illy törvényt ád a' maga köztársaságának:
„senki segítségül hiván az Isteneket hazugságot ne
szóljon, hanem ha Isten előtt gyűlöletes akar lenni.
Bizonyára illő az Istenek' neveit meg nem fertőztetni,
's azokat ide 's tova nem forgatni ; hanem mind azokat,
mik az Isteneket illetik, tisztán és tisztességben tartani." — Pindár, a' görögök' koszorús költője (in
olymp. od. 2 . ) igy énekel: „a' tiszteletre méltó I s teneknél azok, kik igaz esküvésekben gyönyörködtek,
minden könyhullatás nélküli életet birnak ; mások p e dig olly kint szenvednek, mellyet irtózás nélkül nem
is nézhetni. "

III. parancsolat -, megemlékezzél róla,
ünnepeket szentelj.

liogy

Hogy a' régi pogány nemzetek Isteneiknek bizonyos ünnepeket szenteltek, 's hogy a'hetedik napnak
nálok is már meg volt a' nyoma, eléggé meggyőződhetünk az egy Ciceróból, ki (de legib. lib. 2.) ünnepekről igy ir: „feriis jurgia amovento, easque in famulis, operibuspatratis, habento etc.,az az: ünnepeken a' pörlekedések megszűnjenek, 's azokat a' szolgák és szolgálók munka után tartsák. Mikor essenek
pedig azok, az év' forgásáról irt könyvekben föl l e gyen jegyezve.

IV. parancsolat

: atyádat 's anyádat
hogy 'stb.

tiszteljed,

Szüleinket szeretni, 's irántok tisztelettel viseltetni velünk született természeti hajlam ; de az ember
elég gyakran feledkezik meg e' sarkalatos kötelességről , mellynek teljesítését olly igen kivánja tőlünk az
Isten, 's melly a' pogányoknál is szinte nagy tiszteletben tartatott, mint ez Írásaikból világosan kitetszik.
Első Plato, ki (de legib. lib. 4 . ) az isteni tiszteletnek
törvényei után ezt mondja: „ezek után vagyon az életben lévő szüléknek tisztelete, kiknek illik megfizetnünk
ama' legelsőbb, legnagyobb 's legrégibb adósságot.
— — Sőt még beszédeinkben is illik, míg élünk,
tisztelni szüleinket." — Plutarch (de amore fraterno)
megerősíti Plato' véleményét', midőn igy nyilatkozik :
„mindenek mondják, mindenek éneklik, hogy Istenek
után legelsőbb 's legnagyobb tiszteletet a' szüléknek
adta a' természet, és a' törvény." —

V. parancsolat : ne ölj.
Nem csak a' megölést vagy testnek sértését tilalmazták a' pogányok; hanem még azokat is, mellyek

evangeliom szerint e'parancsolatban tiltatnak, milly en
például a' h a r a g , gyűlölség, boszuállás' kívánása;
azokat ellenben virtusnak tartották ők is, mellyek ezen
törvény által parancsoltatnak; mint másoknak, 's még
elleneseinknek is szeretete, a' jótétemény, békeség,
szánakodás. Seneca ( d e ira lib. 3 . ) erről igy szól :
„nem kell gondolni, hogy valamint jótéteményekre
nézve becsületes dolog annyit visszaadni, mennyit az
ember elvett: igy a'boszűság-tételcket is boszusággal
kellene lefizetni; mert azokra nézve meggyőzetni rut
dolog, ezekre nézve pedig győzni. Ez a' szó „boszuállás"
embertelen szó, noha igazságosnak tartatik."—Plutarch
(de capiend. ex ini. util.) hasonlókép beszél: „ellenségen boszut nem állani még akkor i s , ' midőn arra
alkalom adatik, csöndes lelkű és jó szivü emberhez
illő dolog. Olly embert pedig, ki nyomorúsággal küzdő ellenségén szánakodik, neki segítségül van, sőt fiainak's háznépének nyomorgása' idején kész segédkezeket nyújtani, az olly embert, mondom, a' ki e' jó
indulatjáért nem szereti, 's jóságát nem dicséri, annak
fekete szive gyémántkőből, vagy vasból van alkotva."
— Cicero (pro Marco Marcell.) nem csak nagy férfiakhoz, hanem Istenekhez hasonlítja , ki ezeket cselekszi : „animum vincere, iracundiam cohibere etc.
az az: a' ki maga szivén tud uralkodni, a' haragot
megzabolázni; 's ha ellensége nemzetére, tudományára,
elmésségére 's erkölcsére nevezetes, nem csak kész
azt fölemelni, ha elesik, hanem még öregbíteni is
annak méltóságát." — Seneca (epist. 95.): „mi emberek , úgymond, azon egy testnek tagjai vagyunk.
Testvér atyafiakká alkotott bennünket a' természet,
midőn mindnyájunkat azon egy anyagból egy végre
képezett. Ez oltott belénk egymáshozi szeretetet, 's
bennünket egymás' társaságát szeretőkké tett,
annak rendelése szerint nagyobb boldogtalanság mást
megsérteni, mint mástól megsértetni." — De nem is
lehet (Cic. de offic. lib. 3.), hogy ember embernek
ártson, ha a' természet' szavát hallgatja 's fogadja. —

VI. parancsolat

: ne

paráználkodjál.

Mennyire tilalmaztatott a' régi pogányoknál a'
testi bün, könnyű bebizonyítani. Az egyptomiak a' p a rázna- asszonyt keményen megkorbácsolva órrlevágással büntették; mert méltónak tartották a' kaczérságra
magát ékesgető asszonyt megfosztani attól, mi orczáját leginkább ékesíti. (Diodorus Sicul. lib. I.) — Plato
és Solon a' paráznát halálra méltónak mondották (Plato
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de leg. lib. II. Plutarch, in vita Solon). — Homer'
állítása szerint a' nős paráznaság' legrégibb büntetése
volt a' megkövezés. — August romai császár a' p a ráznák ellen kemény törvényt hozott, 's mivel erre
Julia, az ö tisztátalan életű leánya adott alkalmat, a'
törvény is „lex Julia" nak neveztetett (Sveton. in A u gust. c. 3 5 . ) . — Zaleukus, a' lokrisi köztársaság'
törvényhozója azt határozta, hogy a' paráznának mind
a' két szeme kiszurassék. 'S midőn saját fia e' bünt
elkövetné, a' nép' esedezésére mitsem figyelvén, a'
büntetést végre hajtatá, ugy mindazáltal, hogy fiának
egyik szeme helyett magáét tolatá ki (Valér. Max. libro
VI c. 5.). —

V11 parancsolat : ne orozz.
A lopás minden nemzeteknél legrégibb időkben
is tiltva volt. Plató ( d e leg. lib. 9 . ) a' lopásról ezt
mondja: „a' tolvaj akár kicsiny akár nagy dolgot lopjon,
egy büntetése legyen ; t. i. mindenek előtt két annyit
téritsen azért, a' mit ellopott ; vagy rha nem, tömlöczbe vettessék, míg megfizetendi." Es ismét: „a' ki
az éjjeli tolvajt, mikor lopni megyen, a' házban elfogván megöli, ártatlan legyen." — Solon is Athenében a' tolvajokra illy törvényt hozott: „ha valaki
éjjel valamit lop, szabad azt kergetvén megölni, vagy
megsebesíteni " (Demosth. in orat. contr. Timocr. nro
180.). — A' romai 12-tábla' törvénye a' tolvajokról
így hangzik : „a' ki éjjel lop, ha valaki őt megöli,
méltán megöletettnek tartassék. Ha valaki nappal lop,
's magát fegyverrel védi, és valaki kiáltással liirt adván őt megöli, méltán megöletettnek tartassék." —

VIII. parancsolat',

hamis tanúságot ne szólj 'stb.

A pogányok' bölcsei milly utálatosnak tartották
a' hamis tanúságot, hazugságot, Írásaik eléggé t a núsítják. Juvenál (Satyr. 1 3 . ) hamis tanúságról illy
óvást tesz : „ha valamelly kétséges dologban tanúnak
idéztetel, bár a' kegyetlen Phalaris parancsolja, hogy
hamis tanú légy, 's azzal fenyeget, hogy téged rézbikába tétetvén megégetend, 's tőled erősen kívánja,
hogy hamisan esküdjél: de te nagy véteknek hidd testi
éited' megtartását illőbbnek, mint a' büntőli természetes irtózást, vagy szemérmet, és a' világi élet' kedveért megfosztatni azoktól, mellyekért az ember megérdemli az életet. " — A romaiaknál a' decemviratus
azt határozta, hogy a' ki hamis bizonyságot tesz, á
tárpeai szikláról taszittassék le (Aul. Gell. Noct. Attic.

libr. 20. 1.). — Homer (Iliad. 1.)erről mondja: „én
ugy gyűlölöm a z t , mint a' pokol' kapuit, ki mást rejt
el az ő elméjében, mást mond szájával." —

IX. parancsolat : felebarátod'' feleségét ne kívánjad, 's
X. parancsolat: se házát, se mezejét, se ökrét,
'stb.
Nem csak más' nejének, hanem az idegen javaknak megkivánása is a' pogány nemzeteknél szigorú
törvényekkel tiltatott. Kiviláglik ez tulajdon írásaikból.
Seneca (de Benef. lib. 5. c. 14.) másénak megkivánásáról ekkép nyilatkozik : „a' tolvaj addig tolvaj, mielőtt kezeit megfertőzteti; mert meg van benne a'
fosztásra és ölésre hajlandó szándék. A' tett által nem
kezdetik, hanem kinyilványosodik 's gyakoroltatik a'
gonoszság." — Aristides kérdeztetvén , mi volna az
igazság ? ezt feleié : „a' másét nem kívánni." — Democrit hasonlókép : „a' j ó , úgymond, nemcsak abból áll, hogy mással igaztalanságot ne cselekedjünk,
hanem hogy cselekedni na is akarjunk." — Ugyan
azért „fölségesek a' törvények, mellyeknek egyedül ég
az atyja, 's nem szülte azokat a' halandó emberek'
természete; nagy azokban az Isten, ki soha meg nem
vénül" (Sophocl. in Oedip. v. 896.).
Mind ezekből világos, hogy legrégibb korban is
voltak nemzetek , mellyek Mózes által kiadott parancsolatokhoz hasonló törvényekkel birtak. — Becsüld
tehát embertársom e' parancsolatokat, ódd magadat
azoknak megszegésétől, nehogy keresztény létedre a'
pogányoknál alábbvalónak találtassál! —

Vida

Incze,

kegyes-iskolai áldozópap és hitszónok.

Á g á r.
(Móz. I. k ö n y v . 21. r é s z ' )

I.
„Nagy Istenem adott fimagzatot
Koromnak alkonyán,
'S kit magtalant, olly szivhatón
Gúnyolt a' szolgalány:
Az ur' kegyelme megvigasztala,
'S a' gúnyoló fölé magasztala.
És véle Ábrahám! szerelmedet
Tovább is osztanád,.
'S ugy tartanád cseléded' gyermekét
Mint Sára' magzatát?
Izsákomat, szivem' egyetlenét,
Az ur' kegyelminek csodás jelét ? !
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Ah! Sára' hervadó virágait
Te már nem kedveled.
A' szolganő' szerelmeit nagyobb
Gyönyörrel éldeled.
Oh ! vesd meg Ábrahám a' szolga nőt
'S nyugalmamul fiával űzd el őt."
f

T

Jo Ábrahám imigy gyötörteték
Sárátul olly soká,
Míg végre unszoló rimányival
Részére birhatá.
Megegyezék, Agárnak menni kell,
Agár elűzve lön, és véle Izmael.
II.

Imigy önti szókba
r

Agár bánatát,
'S egy fatőbe helyzi
Hervadó fiát.
r

Es egy nyillövetre
Félre távozik,
Hogy ne hallja mint kér,
Mint siránkozik.
Hogy ne lássa a' szép,
Kedves
Izmael'
r
Elete kínok közt
Mint enyészik el.
III.

Vállain bugyorba

Mennyei

szózat

Kötve holmijét,
Jobb kezében vízzel
Tartva tömlejót,
Izmaelt balával
Szívre öleié,
'S ballagott bus Ágár
Berzabe felé.
Berzabót elérve
Szíve fáj nagyon,
Hátul és előtte
Pusztaság vagyon;
r

Es ki föstené le
Lelke' bánatát
Szomjúság epeszti
Ön magát 's fiát.
Vize elfogyott már,
'S nincs patak közel,
Mellybül enyhadandó
Nedvet szína-fel.
fia,

IV.
E' szavakra szerte néz
Á g á r , és kutat lel,
És megtölti tömlejét
Enyhadó vizével.
Izmaelnek inni á d ,

Kínosan sikoltoz
Szomjazó

„Könyüzve jajgató anya,
A' kisded Izmaelt
Miért hagyád magára ott
A' fák alatt ? mi lelt ?
Hát nem tudod, hogy Isten ő ,
Ki adta gyermeked',
Az élő viznek kútfeje,
Nem hágy el tégedet;
Tekints körül, amott a' k u t ,
Igyál te és fiad,
Ó nagy nemzetnek atyja lesz
Itt élte nem szakad."

*

A' ki fölvidulva

Gyermekét tekintve

Anyja' térdihez simul,

Küzd a' jó anya.

Nyájasan mosolygva.

,Hát e' pusztaságban

Sokszorozva csókolá

Veszni hagyjam-e,

Gyermekét hiv anyja;

Kit fiúi adott e'

És örüle mintha őt

Népnek Istene?

Újra szülte volna.

'S veszni fogsz szerelmem ;

Hőn imádta Ábrahám'

Nincsen itt patak,

Istenét szivében,

Mellynek hűs vizével

Ki vizet adott neki

Felvidítsalak.

8

E' kopár vidékben.
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's örökké é l : mért nem helyzed bizodalmadat abban,
ki soha meg nem h a l , ki örökké é l , ki sorsunkat isméri , 's kinek szeretete 's kegye senkit el nem hágy,
ki benne bízik ?"
E' szavak meghaták a' férj' szivét, elisméré hibáját , megnyugtatá e' pillanattól fogva lelkét, és I s tenre épité bizodalmát, ki nem is hagyá csalatkozni
reményét.

V.
A' pusztaság' ölén
Felnőtt kis Izmael,
Kit atyja' Istene
Kegyével tölte el.
Fárán pusztában élt
Egyiptom' földirül;
Agár javalta lányt
Jegyezve hitvesül.

T U - i h P i u s pápa és Napoleon.
Szabó

Imre.

Él az Isten.
Valamelly jólelkű polgár, ki szorgalma 's hűsége
által családját becsületesen táplálta, vétke nélkül k ü lönbféle balesetek által nagy Ínségre jutott, melly
annál nehezebben esék neki, mivel eddigelé szerencsés lévén sanyarúságot nem érzett.
Istenbe vetett erős bizodalom nem hagyta volna
őt e' nyomorúságban elcsüggedni ; de ez nem lévén
nála elég szilárd, 's jobblétre sem mutatkozván semmi
kilátás, mély szomorúságba sülyedt, mellynek következtében egészsége is hanyatlók.
Felesége észrevévén e z t , igen aggódott férjelelki 's testi egészsége felől. Mindenkép igyekezett
őt vigasztalni 's fölvidámitani ; emlékezteié őt Isten'
mindenhatóságára, bölcseségére, jóságára, 's mitsem
hagyott kisértetleniil, mit a' szent religio vigasztalót
nyújt.
Látván, hogy nem sokra m e g y , más eszközhöz
folyamodók. Egy reggel t. i. igen szomorúnak tcteté
magát; 's kérdeztetvén urától: mi b a j a ? nem felelt,
hanem csak fohászkodott 's hallgatott. Férje most még
kíváncsibbá tétetvén erősebben szorgolá, mondaná
meg : miért olly levert ? Végre fájdalmas hangon igy
szólt a' nő: „Azt álmodám, hogy a' jó Isten meghalt,
's a' szent angyalok kisérték a' temetést."
A' f é r j , noha bű nyomá lelkét, e' beszédre e l mosolyodék; sőt egy kicsit meg is dorgálá feleségét
hogy illy kába álom miatt ennyire elszomorodhatott
's kérdezé: ,,'S hát nem t u d o d , hogy az Isten halhatatlan és örökké él ? "
„Hogyan?" viszonozá az asszony, „az Isten halhatatlan ? az Isten örökké él ?" — „Ugy h á t , " feleié
a' férj. „Ki fog erről kételkedhetni?" „No tehát, folytatá az asszony, ha tudod, hogy az Isten halhatatlan

Mcgfoghatatlanok a'gondviselés' utjai; de mégis
néha ollyszcriik, hogy az ember reá vél ismérhetni
Isten' igazság- kiszolgáltató kezére. Némileg tanúsítja
ezt Napoleon császár' és Vilik Pius pápa' története.
Napoleon a' jámbor Vilik Piust Fontainebleau
várában tartá fogva, 's erővel akará ott tőle kicsikarni, hogy birtokairól mondjon le; későbben Napoleon ugyanazon várban kényszeríttetett lemondani a'
császárságról. — Napoleon két helyen tartá fogságban a' pápát, t. i. Savonában Olasz-, és Fontainebleauban Francziaországban; Napoleonnak is két helyett
kellett fogolykép tartózkodnia, először Elba', utóbb
Hona' szigetén. Utóbb Napoleon mint fogoly Elbába
vitetek, Pius pápa pedig ugyan akkor, visszatért a ' fogságból, 's ünnepélyesen ment be Romába. Hét e s z tendeig tartottak Napoleonnak a' pápa ellen áskálódásai; hét esztendeig kellett, kis félbeszakítással, N a poleonnak Elba' 's Ilona' szigetén sanyarognia. Végre
épen május' 5kén ( 1 8 2 1 ) , mint Pius pápa' névünnepén szólittatottaz örökkévalóságba.

Pliilosopliia és sopliistika.
Az igaz philosophia igazságot keres a' természetben; a' megtalálthoz hiven ragaszkodik, azt szóval
's tettel fölvilágosítja. — A' sophistika keveset g o n dol az igazsággal; ő csak azt, mire hajlama ösztönzi,
vagy mit pártja, v a g ^ eszméletinek rendszere kiván,
ügyekszik ál-okoskodassal támogatni ; 's minél ügyesebb valaki illy szemfényvesztő okok' föltalálásában,
annál nevezetesb, de egyszerismind kártékonyabb s o phista. Mert csak az igazság boldogíthat. Sophistákkal bővelkedék Socrates' korszaka, 's a' mienk sem szűkölködik nélkülök. Egyvalaki a' sophistákat tűznél álló
vizes fazékhoz hasonlitá, melly a'meleg' fokozata szerint hevül, forr, kiömlik, 's lassanként elfolyás és
párolgás által veszti tartalmát. Az igaz philosophust
pedig forrásnak mondá, melly fris és tiszta vizet tart
keblében, 's ezzel a' fáradt vándorokat zörej nélkül enyhíti, 's mindenek előtt kielégíti ön magát. (Sailer M.)
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TARTALOM: A' hitről. (Hohenlohe herczeg' munkájából
S. K.") — A' nőnem' befolyása az erkölcsökre, hazára, religiora. QPodenstei/i János'). — Lehet-e? 's
milly korán lehet és kell a' gyermeket vallásban nevelni? (— H —) Sacy Szilvesler' végrendelete.

akarás az értelem' gyermekségében áll ; a' hit' alapja
pedig annak tudományában, ki már előbbre haladott.

Hiszen csak egy nyelvet sem tanulhatok m e g ,
a' nélkül, hogy előbb más tekintetének hitelt ne a d jak. Ha bizonyitóokot kérek, mielőtt elhinném, hogy
ezen betű A-nak neveztetik, mesterem azt fogja mondani : ezt neked bebizonyítani, míg csak a' nyelvet
A' l i i t r ö l .
egészen nem érted, lehetetlen. Akkor pedig magad
(Gondolattöredékek.)
is be fogod látni, mikép senki az ezen nyelvet t a ír
nulók 's beszélők közül azt érteni képes nem volna,
Van Isten ! — 0 azon láncz, mellyhez követ- még kevesbbé beszélni r a j t a , lia előbb nem hitt volkezetesen fűződnek hitemnek valamennyi dogmái, na. — 'S valóban i g y , és nem másképen van minmellyek értelmem fölött, de nem ellene vannak. —
dennel a' dolog. Az emberi elme csak lassan, 's
Lelkem általa halhatatlan. Bizonyitóokoin a' következő: fokonként világosittathatik föl, 's miveltethetik ki e'
Ellenállhatatlan vágyat érzek magamban a' jólét után. földön mind inkább nevekedő tökéletességre; az ő t u De ez a' földön föl nem lelhető; — következéskép dása hittel kezdődik : 's a' rövidlátásu emberek olly
magamon kivül kell azt keresnem. Hol ? — Az ész dolgokról akarnak mégis vitatkozni, mellyek iránt
Istenhez utasit ! — A' természetben nincs semmi e l - legkisebb tudománynyal sem birnak, 's mellyeket
rontható ; minden a' legnagyobb rendre mutat benne ; ők épen azért elhinni vonakodnak.
minden csak fokozat ; örökös átváltozás. A ' parányok
Az Isten' léte felőli hitben már az egész k i — atomok — ki nem irthatok.
nyilatkoztatási tan benne foglaltatik. Mikép is lehetne
Lármázhatsz miattam : „ én nem hiszek Istent ! "
máskép, miután az, ki Istenben hisz, az örök s z e — Válaszom ez lesz: te mondod: „én nem hiszek
retetben hisz ? — Már pedig a' szeretet' fogalmában
Istent ; " ón pedig felelem : én hiszek Istent ! — Tufekszik a' magát közleni akarás. Tehát az Istenitek
lajdonkép te is csak azon fokon állsz, mellyen én ;
közlenic kellett magát az emberekkel ; mit meg is
te tudniillik szint' ugy nem tudod,
hogy nincs I s tett, mint atya a' maga gyermekeivel, az emberi
ten, mint én nem tudom , ho§y van. Csak ugy a'
nem' bölcsőjében, az ó szövetségben; 's tejet ada
/u£t' lépcsőjén állsz tehát te i s , valamint én ; egyenekik eledelül, mert erősebb táplálék' elfogadására
dül az a' különbség, hogy a' te hited soha sem fog
még nem valának képesek. 'S minthogy az emberi
tudattá fejlődni ; engemet ellenben épen e' hit fog t u nein' üdvözítésének terve, melly az Isten' legfőbb é r dományra vezetni. — 'S ekkor eszembe jut gyertelmiségében 's végetlen szeretetében öröktől fogva
mekségem' kora, mint jutottam természetes tudathoz
létezett, mindig növekedő jóvolta 's kegyelmei állal,
hitem által. IIa kérdezém : anyám ! miféle növény ez ?
fokonként fejlett csak ki — mi az Istennek Izrael'
ő felele: az mérges növény; ne egyél belőle, k ü népe iránti gondviseléséből világosan kitűnik — e l lönben meghalsz ! Én hittem, cs nem lett semmi b a jött végre (minthogy igy akará, 's az emberiség a '
jom: más nem hitt, evett, és meghalt. — Ezen e g é bün által valódi rendeltetésétől elesve, maga magát
szen egyszerű hasonlatosságban fekszik reám nézve
helyre állítani képes nem vala) eljött földre az Istenama' nagy igazság, mikép a' hinni-képesség és hinni17
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sog; emberalakban, mint Isten' fia, kinek fiusága öröktől fogva származik az atyától.
Az emberré-levés eme' titkából legfényesebben
ragyog előmbe: az Isten Krisztusban, mint üdve a'
világnak. Tanitása által, melly egészen szeretetből áll,
és szeretetet sürget, szeretetben leli fönmaradását,
és szeretet által engeszteli ki az embereket Istennel,

jövének, a' világosság,

a' kegyelem, az örök élet ;

világosság, hol előbb csak a' homályos sejtésnek
volt helye; kegyelem az Istenember' halála által,
mellyre magát szeretetből önkényt adá ; örök é l e t ,
föltámadásának hatalomtelje által, melly kezeskedik
a' mienkről.
Ennélfogva a' kereszténység minden időben egyformán érzett szüksége az emberiségnek. — Ha az
Istenember minden felsőbb hatalom nélkül bizta volna
hagyományát emberi kezekre, az ugy csalhatatlanul
tévelygésnek és romlásnak hagyatott volna zsákmányul ; mint ezt a' keresztény századok' története eléggé
tanúsítja. Gondoskodni kellett annak t i s z t á n - m e g őrzése felől; és szeretete a' csalhatatlan bélyeget a'
sz. Lélek' pártolásában adá meg neki, melly az igazság' lelke, 's melly az igazságot organumai által egyedül taníthatja. — De hol találom én föl a' sz. Léleknek eme' mindig élő, folyvást munkáló, erősítő és sz.
életre vezérlő lengedezését, egyéb azon intézetben,
mellyet anyaszentegyháznak
nevezünk, 'smelly látható tagokból egy legfőbb látható fő alatt áll, ki minden püspökökkel 's papokkal egyesülten emez üdvintézetet igazgatja, oktatja, 's az igaz hitben, r e ménységben és szeretetben megtartja?
0 reá hallgatok én, miután semmi bölcselkedési
rendszer sem vala képes kételkedéseimet eloszlatni, 's
megfelelni kérdéseimre, — még akkor s e m , midőn
őket a' legőszintébb lélekkel kérdezém . . . Azonban
mikor az igazat kereső lélek illy állapotjában megsebesittetik, ez csak gyógyulását segiti elő. — Ezen
olly forrón óhajtott gyógyulást az üdvömre nézve szükségessé lett kinyilatkoztatásban találom; 's e' mennyei
kinyilatkoztatást az anyaszentegyház
nyújtja , melly
örökké szeretőlegés irgalommal telve, szüntelentárva
tartja anyai karjait, minden eltévedt, törődött 's elveszettnek látszott fiát visszafogadandó. Eme' látható,
Péter' kőszálán alapított anyaszentegyház
az Istennek szőleje, mellyben van az ő sz. igéjének kútforrása , 's a' megváltásnak vére ; mellyből az isteni kegyelmek' gazdagsága hét csatornyán (tudnillik a' hét

szentség által) folydogál, termékenyítendő a' szőlőbe
ültetett vesszőket, mellyek az igazhitű keresztények.
Az anyaszentegyházban
én minden lelki szükségeimet kielégíttetve találom : világot találok ugyanis
és szükséges isméreteket kétségeimben, bűneimnek
bocsánatot, kegyelmet 's erőt a' küzdésben, a' j ö vendőnek nyugodt várását és csöndes készültséget
utolsó órámban ; miután a' keresztényre nézve a' halál csak békés álom, nem pedig borzasztó elenyészés;
örök élet, nem megsemmisülés.
Mi zavaratlan, mi nyugodt az én lelkem, ha
ezen anyaszentegyház'
történetének tizenkilencz századát keresztülfutja ! — Veszek ugyan benne több
elfajulásokat észre, mellyeket a' kertész mindig zöldelő szőlőtőkéjéről mint ugyanannyi élősdi-növényeket, vagy mint korhadt ágakat lenyesett ; — de azért
e' szőlőtőkét szakadatlanul teljes virágzásban látom
lenni; ezen anyaszentegyházat
azért alapszerkezetében örökké állhatatosnak, örökké következetesnek,
's magát minden külbehatástól megőrzőnek látom. —
'S hol találom meg mind ezt? Nyilványosan annak kimutatásában, mikép Péter és az apostolok még mindig a' kath. anyaszentegyházban vannak; még pedig a'
pápa' és' püspökök' személyében, — 's ez már ezernyolcszáz harminczöt év óta! Valóban hosszú idő; —
annyi vérengző üldözések' ellenében, mellyek részint a'
pogányoktól, részint egyéb dühös ellenségeitől, ' s
mind azon sokféle nevet viselő, azon sokfélét hivő
és nem-hivő, magok közt soha nem egyező 's csak a'
pápa és katholicismus elleni gyülölségben egyetértő
felekezet-csinálóktól, — valamint nem kevésbbé sok
tulajdon tagjának hitetlenségéből 's gonoszságából
eredtek. — De igazoltatnia kellett, 's kell még most
is szünet nélkül Krisztus Jézus' amaz igéjének, 's
Ígéretének teljesednie : Te vagy Péter 'stb. En veletek leszek a' világ' végezetéig.
Milly vigasztaló ez reám nézve! Olly egyházhoz
tartozom, mellynek kezdete Krisztus urunk' napjaiba
esik. Olly egyházban vagyok honos , mellyben ama'
dicső szentek: Justin, Ignácz, Polykarp, Chrysostomus, Ambrus, Ágoston, Jeromos és számtalan mások szentül éltek, sőt szentekké általa lettek. —
Csak nevetem mindazon szájaskodókat 's csufolódókat, kik előállnak 1834ben, 's azt, mit Jézus és az
apostolok tanítottak, jobban akarják tudni, mint az
egyház, m i n t a ' legszentebb 'slegfölvilágosultabbemberek' összesége — közel két évezred óta.
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'S épen azért, mivel (hit' és erkölcsök dolgában) a' kath. anyaszentegyháznak
hiszek, — nem
csupán embereknek, hanem a' sz. Léleknek hiszek,
ki általok szól. Ha barátom beszél valamit, nem szájának adok hitelt, sem nyelvének, hanem lelkének,
melly magát a' száj' és nyelv' segedelmével fejezi ki.
Tehát itt is.
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dá ; 's aranyszájú szent János szerint, a' nem' gyöngesége az erény' haladásának nem gát.

Az erényes és nagylelkű tetteket magasztaló t ö r ténetírás' fáklyájánál ha tekintjük a' nőnemet, nem
tagadhatjuk: hogy befolyást illetőleg az erkölcsre,
hazára, religiora, közüle számtalanok az erényhősök' csarnokában méltó helyet foglalnak. Ki e' befor
Igy hangzik: „Élvezd az életet! Nem vesz az lyásról kételkedhetnék: az történeti 's emberisméreti
Isten mindent olly szorosan." — N e m , te édesen járatlanságát árulná el. Szépség, szeretet, okosság
hangzó ige, nem fogod lelkemet megmérgezni. Igenis mindenkor hatalmas erők valának. Hát ha még e' háromélvezni akarom az életet; 's azt élvezem is az Isten' hoz erény is járul ? ! Minél nagyobb tekintetű a' n ő ,
minden hozzám mutatott jóvoltának 's kegyeinek annál hathatósabbak beszédei 's példái ; sőt ez utolsókhálás megismerésében. De más éldeletet nem kivánok nak olly elragadó a'hatalma, hogy általuk sokszor a'
ismérni; 's ha affélét Ízlelnék m e g , az közém és már nagy hirü férfiak is még nagyobb dicsőség' k i lelkiösméretem közé örökre ellenkezést hozna. — V i - vivására ösztönöztettek.
lági dicsőség? földi tisztelet? a h ! ugyan mik vagy'S itt nincs szó Semiramis-, vagy Athalia-, vagy
tok ti, kik után annyian sovárognak? Korhadt l é p - Aspasia-, vagy Cleopatráról, még kevesebbé Messacsők, mellyek a' reájok hágó ember' lábai alatt össze- linakról vagy Agrippinekről, vagy fájdalom ! azon e l töredeznek ! A' szájnak egy lehelete ! Egy szótaggal hírhedt nőkről, kik politikai befolyásaik által a' vilátöbb, vagy kevesebb a' czimben.
got megrendítették : hanem olly nemes, nagylelkű 's
Nagy zajt szoktak a' világban ütni : elménczség, istenfélő hölgyekről van itt szó, kik erényben, hazaeszesség, tudomány. — Azonban elménczkedjél bár szeretetben 's ragaszkodásban a' religiohoz követésre
mikép, fogsz mindig ollyanra akadni, ki még nálad méltó példányokként tündöklöttenek.
is elménczebb. Nagy kábaság az embertől, saját eszesAmazokról sokan írtak * ) elég bőven 's regéségére vagy tudományára szerfölött sokat épitni. Az
nyesen, 's munkáik mohó vágygyal olvastatnak. De
elménczség ugyanis jobbára csak az életszikrák' s e legyenek bár a' fondorkodások', cselszövények', szebesebb keringésétől függ; 's az eszesség? — mi
relem-hunyoritások' remek előadásai olvasásra kelleegyéb mint kiszámítás' tudománya? 's hány számesebbek: az erény' utja mégis, minden egyszerűmolón nem esett már meg, hogy végre is hibásan szásége mellett, legszebb marad, és legfontosabb. — Ha
mított?— A' tudományt megtartani szükség; 's milly
nemes hölgyek a' szenvedő emberiséget gyámolítani,
töredékeny e' tartó ! Mit is használnak a' tudományok,
vagy a' roskadozót példájokkal fölemelni, vagy a' tárha fölfuvalkodottá tesznek? — Egyszerű, j ó z a n é s z ,
saságot erény' szózatával nemesíteni egyesülnek: sziigaz lélek, nyílt sziv, csöndes hatáskör — nekem
veiknek az sokkal nagyobb becsületére válik, mintha
mindenkor elegendők.
némellyek elragadva olvassák: mikép 4 - i k Henrik
Hohenlohe Sándor herczeg ,
imádotta' kis uján elmerülve andalog.
nagyváradi nagy prépostnak 1836ban kijött
Czélomon tul volna, 's hosszura nyúlnék név„Lichtblicke" czimü munkájából
szerint előszámlálni az erényes nőket, kik nemes t e t közli S. K.
teikkel befolytak a' haza' boldogságára 's a' religio'
A' nőnem' befolyása az e r k ö l c s ö k r e , föntartására : csak ollyan jelességeket kivánok m e g h a z á r a , religiora.
említeni , mellyek valóságos kincs gyanánt ismértettek
CMaximákban Kornmann szerint.)
e l , becsültettek 's magasztaltattak mindenkor, 's melA' nő szintúgy hasonképe Istennek mint a' férfi.
Meghivatásukban erényre 's halhatatlanságra mindketten egy vonalon állanak. Gyöngébb testalkatban rejtvék nőben a' férfival közös lelki tulajdonok, de szellemnek nincs neme, mint Kristina svéd királyné mon-

*) Plutarch : Célébrés mulieres ; Boccace : Femmes illustres ; Les mémoires du Comte de Grammont ; Meiner : Geschichte des weiblichen Geschlechts ; Segur :
Les femmes ; Frauenlob, u. Holberg : Triumph der
Frauen 'stb.
*
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lyek' gyakorlásával közvetve vagy közvetetleniil a'
hölgyek befolytak, 's jelenleg is hathatósan befolyhatnak az emberi nem' jólétébe.
Az egész világtörténeten keresztül félreismérhetlen a' nőnem' befolyása a' családok', tartományok',
országok' j ó - vagy rosszlétére.
Magában a' theocratia' idejében Isten jeles aszszonyokat választott szándéka' végrehajtására. — Debora és Judith nemzetökre nézve azok valának, mik
a' tábornokok egész hadseregekre nézve. (Aranyszájú
szent János.)

lúdanyó. „Nevezhetni-e családanyáknak azon nőket,
kik feledni látszanak, hogy gyermekeik vannak, 's
éltöket színházakban, lakomáknál, 's játéknál töltik. tt
(Du Puy.)
Hol anyák adnak elvonultságra első példát, ott
a' szemérem' pírja sokáig legszebb szine marad gyermekeiknek.
Az erényes családanya szép csillag, melly nem
csak a' gyermekek, hanem a' házbeliek előtt is fénylik.
Gyermekek és házbeliek által tovább terjednek s u g á rai a' világba.

Az üldözések' korszakában a' religio' ereje ezen
igen gyönge nemben tűnt ki leginkább. Nagy azon
bajnoknők' száma, kik a' hazai törvényekért vagy k e resztény hitért oda adák életökct.

„Jó asszonynak boldog a' férje ; mert 'az ő esztendejének száma kettős. " Jézus Sirák' fia 46 , 1.
Ugyan e' fejezetben ide tartozó illy értelmű mondatok
állanak még:

Többször egyszcrnél hozák vissza erényes fejedelemnők egész országoknak a' békét. * ) A' gondviselés eszközül használta erényöket. „ Könyekkel gyözék le a' fegyvereseket, veszékelésekkel hajták meg
az országokat és statusokat, sírással türék meg a' férliak' erejét." (Chrysolog.) — Ki nem tudja, milly
sikerrel háriták el a' magát bőszülni jött Coriolán' haragját Romától siránkozó kérelmeikkel Veturia és Volumnia ?

,,A' derék nő fölviditja férjét; élete' éveit ez békeségben töltendi. Nagy jó a' jó asszony. Az istenfélőnek osztályrésze ő , 's jótéteményekért adatik a'
férfiúnak. Legyen ő dús vagy szegény, szive örömteljes leszen 's arcza vidám. — A' szorgalmas aszszony' bája gyönyörködteti férjét. — Erkölcsi fenyítéke' Isten ajándéka. Az értelmes és csöndes nőt 's a'
jól nevelt lelket nem lehet eléggé becsülni. A' szent
és szemérmes asszony malasztok' malasztja. Minden
a' mi böcsre méltó, hasonlatosságba sem jöhet a' tiszta
lélekkel. Mint Isten' egén a' fölkelő nap : ugy ragyog
az erényes nő háza' ékességére. Arczája' delisége megállapodott korában ollyan mint a' fény, melly a' szent
gyertyatartón világit. A' szilárd szivü nő ugy áll l á bain , mint arany oszlop ezüst talapzaton. Isten' parancsai a'szent asszony' szivében ollyanok, mint erős
sziklára épitett örök talpkövek."

' 1 iiií *

ílárom erős rugó hatott kezdettől fogva az e r kölcsök' emelkedésére, a' haza' javára, 's a' religio'
fényére: a' házi erények, a'nyilványos példák, ' s a z
uralkodó tonus. Mind a'három a'nőnem' kezeiben volt
kiváltképen, 's az emberiségnek nagy szolgálatokat
tett. „Les Hommes font les lois, les Femmes font les
moeurs." Segur. Férfiak alkotnak törvényeket, nők
erkölcsöket.
Erkölcsöknek első alap az első nevelésben vettetik ;
's az első nevelés rendszerint az anyák' kezeiből jő.
Hol a' jóra nevelést nem veszik szívökre az anyák,
ott csak durva emberek 's romlott erkölcsök mutatkozandnak. Az atyát kötelességei igenis nagyon, vagy
igenis gyakran eltávolítják gyermekeitől.
Magas hivatás és nagy fönség családanyának
lenni. A' tatárok nem tűrik nyelvökben e' szót /tazasftrrs , hanem helyette e' szép kifejezéssel élnek. csa-

*) Lásd Kornmannál 2ik kötet 90—130 I. Theodolinde',
Mathilde', Izabella' 's más királyi hölgyek' példáit.

Semmisem hathat gyermek' szivére hatalmasabb
ban az erényes anya' szavánál. Nagy családi kincs a'
jó 's hálás gyermekek : de azon kincs' első alapja a'
jámbor anya' szivében keresendő.
A' világ' minden gyönyöreit fölülmúló örömmel
fogják a' szerencsés szülék gyermekeiket növekedni
látni, ha reájok ezen nap sugárzandik, mellynek s u gárai az Istenségtől jőnek.
A' nevelés és hálaérzet csak akkor jutandottak
magas fokra, mikor a'gyermekek örülnek, hogy szüléik még tanúi lehetnek szép tetteik- 's erényeiknek.
Epaminondas, a' hazáját fényfokra emelő görög h ő s ,
többször mondá barátainak: hogy mindazon jó és sze-
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rencse, miben valaha részesült, őt koránsem örvendeztette annyira, mint hogy az akkorig győzhetlen
spartabelieket akkor törte m e g , mikor atyja és anyja
még életben valának.
Hol atyai komolysággal anyai szeretet és erény
párosul, ott a 1 nevelésnek nem lehet nem sikerülnie.
Hol ellenben atyja' vagy anyja' részéről rossz példát
láthat a' gyermek, ott már a' szüléi ház tenyésziskolája a' vásottságnak.
Gyermekek teszik a ' j ö v e n d ő világot, a' leendő
hazát, emberiség' palántáit. Tenyészni fognak a ' s z a badban , ha már kezdetben túlhevített melegházban el
nem romlottak.
A' müvelés' czéljául azon szépség tűzessék k i ,
melly soha el nem virágzik ; e' szépség azerény r . Az
igazi erény sohasem veszti el kecseit. Ő minden kort
széppé és szeretetre méltóvá tesz.
Milly káros az elhanyagolt nevelés, olly veszélyes az elmesterkélt müvelés. — A' magasbra született ember elhanyagoltatik, ha az Istenség' szikrái
benne jókor föl nem ébresztetnek 's nem ápoltatnak.
Minél korábban látják a' szülék erényeik' sugárit gyermekeikben visszatükröződni^ annál szerencsésebben
teljesitendik hivatásukat. A' csupa divatvilági nevelés
semmisem kevesbbé mint remek nevelés. A' divatvil á g , melly csak románokban lebeg, fájdalom! mindent hisz a' költeménynek, keveset a'kinyilatkoztatásnak. Innét viszontagságokban és szenvedésekben az
elcsüggedés, hol egyedül a' religio nyújt erőt és szilárdságot. A'nőnem' nevelésénél is áll az: minéftöbbet nyer a' fölszin, annál több vesz el a' mélyéből.
Elkényeztetés nagy veszélyt hoz : az egészségre,
— az életre — az erényre. Szomorú a z , ha magok
a' szülék kénytelenek megvallani, hogy gyermekeik
elfajzottak.
„Semmi a' világon nem olly hathatós valamelly
férfit megjobbítani 's lelkét igazgatni, mint az erényes
és okos asszony." (Aranyszájú szent János.) „ Mondjanak bár a' férjnek valamit jóbarátai, tudósok, sőt
fejedelmek, nem veszi olly jó néven, mint ha azt
neje mondja neki. Mert ő a z , ki tőle legjobban szerettetik; 's annak szájából jött útbaigazítás valami
kellemes reá nézve. Durva 's elfajzott férfiakat szelíd
's erkölcsös emberekké alakítottak által nejeik. Az
okos és szorgos asszony előbb birandja jobb útra férjét, mint bárki más." (Ugyanaz.)

Erényes és okos nő inkább tettekkel igyekszik
férjére oktatólag hatni, mint szavakkal. Az említeti
egyházatya egyik beszédében az antiochiai asszonyok'
szájába illy kérdést tesz : „ De mikép oktassam tettekkel férjemet?" és erre igy felel: „Ha férjed látja,
hogy nem rossz indulat, nem kíváncsiság, nem hiu
ékszerek élted' öröksége; ha nem kényszeríted hasztalan költségekre, hanem azzal, mivel birsz, megelégszel: akkor ő is készséggel fogadandja előterjesztésidet. Mikép beszélhetsz neki erényről, ha benned épen az ellenkezőt látja ? Párasitsd szavaidat szép
tettekkel, szavaid szivéhez hatandanak. Tettekkel szükség, hogy őt erényre ébreszszed ; kivált azáltal, hogyne testedet igyekezzél aranynyal, drága kövekkel,
pomparuhákkal fölékesíteni, hanem lelkedet szemérem-, szerénység- és jótevöséggel. IIa ezen erények'
gyakorlatában előre mégy, példádat követendi. Ha
férjednek tetszeni kívánsz, ne éktelenitsd tulvitt piperével testedet; lelkedet szépítsd föl. Akármennyi
arany korán sem tesz szemei előtt olly szeretetre méltóvá, mint szerénység, jószívűség, 's egész az éfet'
föláldozásáig kiterjeszkedő szeretet. Ez az igazi b á j ,
melly leköti férjed' szivét. A' test' fölezifrázása költséget okoz és gondokat; ellenben a' szív' ékességei,
a ' j ó a k a r a t , barátság 's forró szeretet nem kerülnek
pénzbe, sőt gondtól mentesítenek. Végre a' test' piperéje idővel unalomra válik, a' szellem' ékei nem
avulnak soha. Kívánsz tehát férjednek tetszeni : ékesítsd lelkedet ! Légy szemérmes, jámbor 's a' ház k ö rül szorgos nő. Ezen neme az ékességnek leginkább
vonzó, és maradandó, lia megöregszel vagy betegszel is. — Házi dolgod is jobb állapotban lesz, ha
aranyodat pcreczekben nem fűzöd k a r j a i d r a . . . 'stb. *
( 6 l i k beszédében.)
A' fényűzés nem mindig jele valamelly család'
jólétének. — Csak kölcsönös összehatás 's kölcsönös
szeretet teszi a' házasságot nagy áldozatokra 's nélkülözésekre képessé. — A' szerelemféltés által maga
a' szeretet is kimozdittatik birtokából. Gonoszat mivel
az a' házon kivül és belül. — Ki övéi' körében többé
magát boldognak nem érzi, az hiába keres megnyugvást a' nyilványos életben. — Hol a' ház és család
iránti vonzalom elenyészik, ott meghűl a' haza iránti
szeretet is. — Hol a' házassági hűség elveszti böcsét,
ott csakhamar elvesz a' polgári hűség is. — Hol többé
házi erények nincsenek, ott a' nemzeti erő is elveszti
idegzetét. — Mihelyt a' házassági állapot' nem böcs-
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lése általányos lesz, a' társaság természet elleni állapotban van: 's mihelyt egyik rész a' másiknak engedni
nem akar, az örökös ellenmondás' állapotjáéban. —
Müveit népek a' barbárság felé hanyatlanak, minél
inkább elpuhítja okét a' féktelen élet. —
A' házassági hűség' tartóssága és szentsége a'
nőnem' érdekében fekszik leginkább. — Már legrégibb időkben a' házassági hűség a' nagy asszonyok'
legelső jellemvonásai közé számittaték. — A' p o gánykorban, mikor vitézség és honszeretet valának
a' legfőbb erények, a' nők mindkettőben legnagyobb
részt vettek. — A' szüzességet olly nagyra böcsülték a' régi németek, hogy a z , ki ellene vétett, lett
légyen szép, fiatal, gazdag, többé urat nem kapott. —
Az erkölcsök' szelidiilése után, kivált a' religio
által, a' női erények sokkal nagyobb hatáskört n y e rének, 's a' harczi szellem 's honszeretet szebb f o r dulást vettek. Nagy volt a' nők' befolyása a' nyugalomra, religiora, 's népek' boldogságára. — Főrangú asszonyságok sok rosszat háritának el; előmozditák
a' religiot; föntarták az országok' belsejében a' szeretetet 's igazságot.
Tiszta erkölcsök teszik-e valamelly nemzet' alapjellemét, legvilágosabban tűnik ki a' nők' viseletéből
's példájából. — Ha egyszer valamelly országban
erkölcstisztaságnak a' nyilványos böcslésben hátrább
kell állani az udvariasságnál : már akkor veszedelmes
statusnyavalyának kórjelei mutatkoznak.
Annak, mi a' társaságos élet- 's beszédben
napirenden v a n , értéke 's böcse igen gyakran a' nők'
uralkodó tónusán nyugszik. — Rémületes észrevétel,
hogy netalán a'társasági hangulatot megsértsük, vagy
homályos eszii embereknek tartassunk, óvakodni kell
megemliteni az Istent. Szégyeneljük a' Magasságbelit.
Mindent a' szellemnek,
a' szerencsének , a' vakesetnek , a' sorsnak,
a' csillagzatnak
kellett tenni
— csupa szójátékok minden valóság és élet nélkül
Milly igen hathatnának erényes nők az erkölcsiség' és religio' j a v á r a , ha némelly elménczkedőt, ki
nyilványos beszédekben minden fölött mi isteni olly
könnyelmüleg itél, komoly intés által rendre igazitanának! —
Milly hangulat uralkodik a' nyilványos társaságokban, ollyan terjed el a' házi körökbe is. — Az
uralkodó tonus egyedül tisztán-erkölcsi olvasmány által javittathatik meg; de illy olvasmány nem lel oda

bemenetet, hol Ízetlennek tartják a' religioról szólani
vagy olvasni.
Valamint kétségen kivül v a n , hogy a' kereszténységnek nem csak alapítására, hanem terjesztésére
is sokat tettek a' nők : ugy igen óhajtható , hogy j e lenleg annak föntartására tehetségök szerint munkálódjanak. Tehetik ezt némellyek magas tekintetök,mások
szellemi felsőségök, ismét mások jeles példájok által.
Ha a' házi 's nyilványos körökben az erényi h a n gulat uralkodóvá lesz ; a' status jó polgárokra tarthat számot. Hol ellenben a' példák kivált a' házassági hűségben ritkábbak lesznek, 's ezen magas
kötelesség-érzet sem á házi boldogsághoz, sem a' nyilványos dicsőséghez nem számíttatik; hol a' házassági
együttélvezőket tűrni a' finomabb tonushoz tartozik,
's a' status effölött vállat vonit : ott a' status maga
rontja alapját.

Podenstem

János,

kegyes-iskolai áldozópap.

Lehet-e? 's milly korán leltet és k e l l
a' gyermeket vallásban nevelni?
•
Ezen kérdés : lehet-e ? 's milly korán lehet és
kell a' gyermeket a' vallásban nevelni? hasonlít ama'
kérdéshez : lehet-e 's milly idején lehet és kell a'
gyermek' testét táplálni ? mert a' lélek ugy megkívánja
a' táplálékot, mint a' test. Lehet igen, 's tápláld gyönge gyermekedet, mihelyt éhezik, 's olly
eledelt adj neki, millyent gyönge gyomra m e g emészthet. Eledel nélkül elhal a' test, 's vallás nélkül holthoz hasonlít az emberi lélek; nyújts tehát gyermekednek a' vallásból lelki táplálékot, mihelyt azt elfogadhatja, 's nyújts ollyant neki, millyent érző szive 's
gyönge szelleme elviselhet.
Kezdetben a' kisded csupa érzelem ; eleve állatilag érzi a' külső benyomásokat, utóbb azok felől
képzetek támadnak benne, 's kezdi tudni, mi történik; ezen tudatot, nem sokára követi az öntudat;
már ekkor egyik tárgyat a' másiktól 's önmagától is
megtudja különböztetni. Tudja ő, ki az atyja, anyja,
ki dajkája; tudja ő , kiknek gyermeke 'stb. Azon pillanat ó t a , mellyben a' kisded' belsőjéből a' tudat, 's
aztán az öntudat, mint a' májusi rózsa a' bimbóból,
kifejlik; a' gyermek' arczán, melly eddig állati tömeg
vala, az ész' szikrája által kiderült emberi kép mu-
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tatkozik; a' gyermek gagyogni 's aztán beszélni kezd.
Milly korán tapasztaljuk ezt a' gyermekben! 's épen
ez azon időpont, mellyben a' gyermek' vallási nevelését már elkezdeni lehet, és kell.
Midőn a' vallási nevelésről szólok, valamint az
emberiség' kifejlésében három fokozatot, úgymint:
külső érzékiséget, értelmet 's müveit, érett emberi
észt, ugy a' religio' kifejlésében is hármat különböztetek m e g , tudni illik a ' r e l i g i o t , mint érzelmet,
aztán mint világosb fogalmat, képzetet, végre mint
alapos tudományt. A' religiot mint fogalmat 's tudományt a' kisded ugyan nem teheti magáévá ; mert
erre kifejlettebb ész kívántatik; de a' religiot mint
érzelmet külső benyomások, istenes példák 's ezeket
fölvilágitó beszélgetések által lehet és kell is a' kisded' ártatlan 's lágy szivébe csepegtetni, mihelyt az ész'
első szikrája arczán 's beszédében jelenti magát.
Valamint a' religio , ugy az erény is az emberben eleve csak érzelem. A' gyermekben a' szülék iránti
szeretet is először csak érzelem. Nézd barátom !
amott a' kisdedet, nincs még három éves, 's
milly gyöngéd szeretettel ragaszkodik atyjához és
anyjához! Valljon kora-e benne a' szeretetnek ezen
érzelme ? Azt a k a r o d - e , ne érezzen ő szüléi iránt
szeretetet, míg azt világosan meg nem fogja: mi az
a t y a , mi az anya, 's mivel tartozik a' gyermek szüléinek? Ha igy cselekszel, könnyen megtörténhetik,
hogy későbben a' gyermekben szüléi iránt érzékeny
szeretetet többé nem birsz ébreszteni.
Ha tehát kábaság a' növendékben szüléi iránt a'
szeretet' érzelmét nem éleszteni addig, míg meg nem
foghatja 's meg nem győződhetik arról, milly szeretettel 's tisztelettel tartozik ő szüléinek : ugy őrültség
a' kisdedben a' vallásos érzelmeket föl nem ébreszteni
addig, míg a' vallás' igazságait meg nem foghatja 's
azokról meg nem győződhetik. Ezen állítás' igazsága
annál szembetűnőbb, minél bizonyosb : hogy a' vallásos szent érzelmekre épen olly ártatlan, tiszta, el
nem szórakozott, igénytelen , szenvedély nélküli 's
alázatos szivek legalkalmatosbak, millyenek szoktak
lenni a' kisdedeké. Ezért nem engedé Jézus, a' gyermekek' barátja, eltávolítani magától a' kisdedeket
mondván: „Hagyjatok békét a' gyermecskéknek, 's
ne tilalmazzátok őket hozzám jőni; mert illyeneké
mennyeknek országa." (Mát. 1 9 , 14.) Illy kisdedeké a' vallás' szent érzelme 's jutalma ; mert az üdvös igazságot, mit a' hideg keblű okoskodó meg

nem foghat, mit a' testi gyönyörökbe merült sziv
nem éldelhet; azt a' gyermekdedi sziv befogadja,
érzi, szemléli, szereti's élvezi; ugyanazért erősiti
Jézus: ha szivetekre nézve „a' kisded gyermekekhez
hasonlókká nem váltok, be nem mentek mennyeknek országába" (Mát. 1 8 , 3.J.
'S valóban a' kisded, ki olly igen hiszi, édes
atyja' 's anyja' szavát ; ki olly igen bizik szüléi' igéretiben és segítségében; ki olly érzékeny szeretettel
simul szüléihez, hogy azokat, legyenek bár szegények,
föl nem cserélné akármelly gazdaggal; valljon szüléi'
tanítása 's példája után nem lesz-e ő képes: érezni 's
elhinni, hogy van jó mennyei atyánk, ki gondunkat
viseli ? vagy Istenben bizni, ha megérti szüléitől, mi
jókat igért nekünk az ur? vagy Isten iránt hálaadásra
és szeretetre gerjedni, ha hallja tőlök, milly jótevő 's
kegyes atya az Isten ? Hideg keblű nevelő , ki ezeket
nem hiszed, jer 's tapasztald. Ott látjuk a' jó atyának
ölében ülni 3 vagy 4 éves fiacskáját. Csupa szem és
fül ő , mint függ atyjának ajkain! midőn a' vallásos
atya elbeszéli neki, milly jó a' mennyei atya. Oh fiam!
igy szól, az a' jó mennyei atya visel reánk gondot,
mi nem látjuk őt, de ő lát minket, és ha őt szeretjük,
's neki engedelmeskedünk, sok jóval megáld minket.
0 ád nekem erőt 's egészséget a' munkára, én fákat
ültettem 's oltottam, a ' j ó Isten azokat fölnevelte 's most
már jó izü almát termeszt rajtok nekem i s , neked is,
másoknak is. Nézd fiam, folytatja tovább, amott őszszel búzát, rozsot vetettem a' földbe, s a ' j ó mennyei
atya napjával melegité, esővel áztatá 's termékenyité
a' földet, most bő aratásunk lesz, ha egyszer kicsépeltük, a'malomban megőrlik a'gabonát, 's édes anyád
jó kenyeret süt belőle. Igy elmondja neki, hogyan
készit jó anyja, kinek Isten egészséget á d , kenderből,
lenből, mellyet a' mennyei atya növesztett, ruházatot neki. 'S mit gondolsz, nem hiszi-,nem érti- 's nem
érzi-e a' kisded, mit beszél édes atyja? nem buzdul-e
érzékeny szive a' jó mennyei atya iránt bizodalomra,
hálaadásra és szeretetre ? — Oda tekints, ott látod
a' jó anyát a' feszület előtt leborulva imádni az egek'
urát 's Istenét, imádni a' megfeszített Jézust, ki mennyben atyjának jobbján ül. A' j ó anya buzgó szívvel ad
hálákat az elvett jókért; önmagát, házastársát, kisdedét , egész házi népét Isten' oltalmába ajánlja ; az
anyának istenes példája annyira meghatja 3 , 4 éves
kisdedének érzékeny szivét, hogy önkényt édes anyja
mellé térdel, összeteszi kis kezeit, először édes any-
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jára, aztán, mint anyja, az egek fele tekint. Azt
mondod: az anyját majmolja a' kisded.
De sokkal töb11
r

T

bet érez szive, mint gondolnok. 0 azt akarja imádni,
kit anyja, abban bizik, kiben anyja, azt szereti, kit
édes anyja szeret, anyja' buzgósága áthat érzékeny 's
fogékony keblébe, 's azt istenes érzelmekre gerjeszti;
az Isten'lelkének kedve telik az illy tiszta, ártatlan
's gyermckdedi szívben mulatni, 's azt fölvilágitani 's
vezetni ! Az illy kisded előtt édes atyja és anyja a'
mennyei atyának képviselői ; mit ezek mondanak, az
Isten' szava; mi jót vele cselekesznek, az Isten' ajándéka; ha ezeknek szót fogad, Istennek engedelmeskedik ;
ha szüléit megbántja, Istent bántja; a' melly hittel, bizodalommal és szeretettel viseltetik szüléi iránt : ugyanazzal ragaszkodik Istenhez is. 'S illy vallásos érzelem
az emberi növendéknek igazi disze 's legszebb virága.
IIa tehát a' vallásos nevelés alapja minden czélszerü 's üdvös emberi nevelésnek ; ha a' vallásos é r zelem már a' kisdedben is fölébreszthető; azt nem szabad halasztani 's elmulasztani. A' jó nevelő már kisded növendékében szóval és példával föleleveniti a'
vallásos érzelmet, ezt benne utóbb a'világosb religioi
isméretekkel együtt ápolja ; sőt növendéke minél t o vább halad a' vallás' tudományában, a' vallásos érzelmet
benne annál inkáb ébreszti 's erősiti. Boldog ember az,
kinek szivébe már kisdedkorában istenfélő anyja mólyen benyomá a' vallásos érzelmet ! Ezen érzelem v e zérli, lelkesíti ő t , 's őrködik fölötte éltének utolsó
pillanatáig. Az illyen késő öregségében is hálás szívvel visszaemlékezve elmondhatja
Sailerral:
Hála neked szeretett anyám ! örökre adósod maradok. A' te pillantásod, intésed, jámbor magadviselete , tűrésed, hallgatásod , adományod , fáradozásod , áldást osztogató kezed, csöndes, folytonos imádságod 'stb. valahányszor szemembe ötlöttek, mindannyiszor gyönge éveim óta az örök életet, a' vallásos érzelmet szinte érzém magamban ujonan születni.
Ezen vallásos érzetet, mellyet te olly mélyen n y o mál szivembe, utóbb sem birá sem fogalom vagy k é t kedés, sem inger vagy rossz példa, sem szenvedés
vagy üldözés, sőt még a' biin sem birá azt kioltani
keblemből. El ezen örök élet még bennem; noha te
áldott anya, ez árnyék világból már szemeim elől elköltözél. — — Nyugodjanak békével hamvaid, I s ten legyen bőséges jutalmad!
—il—

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó

Sacy Szilvester' végrendelete
Sokszor tetetett már azon észrevétel, hogy igazi
tudósok és mély, alapos tudomány-buvárok a' l e g szerényebb emberek, alázatosan elismerik az emberi
tudás' határait, 's Isten előtt örömest meghajolnak;
míg a' féltudósok és szájangók nyomorult bölcseségökben fölfuvalkodnak, az isteni igazságot bírálgatják,
's dicsőséget helyeznek abban, hogy minden isteni
félelemtől szabadok. Halljuk Francziaország' l e g n a gyobb nyelvtudósának, a' nem rég meghalálozott Sacy
Szilvesternek utolsó vallomását, mint ama' régi észre
vételnek u j bizonyságát.
Utolsó „Próba a' druzok' religiojáról" czimü munkájának, mellyet őszkorában adott k i , előszavában
igy szól : „Egy kötelességem van még teljesitendő,
megköszönni t. i. a' gondviselésnek, hogy megengedte
e' munkát olly korban befejezhetnem, hol már alig
számolhatni a' következendő napra; továbbá azon óhajtás, hogy az emberi lélek' legkitűnőbb esztelenségeinek e' rajzát oda engedje irányoztatni, hogy az e m berek, kik elméjük' fölvilágositásával dicsekszenek,
belőle tanulják meg : a' magára hagyott emberi elme
milly tévelyekre képes."
Csaknem ugyanakkor csinálá Sacy végrendeletét
is, és azt a' küvetkező komoly 's ünnepélyes szavakkal kezdé : „ Mielőtt világi ügyeim' 's családom'
érdekeiben valamit rendeljek, é n , ki olly időben éltem, hol a' vallástalanság' szelleme majdnem általános
lün, 's olly sok borzasztó jelenetek' szülője volt, szent
kötelességemnek tartom annak jelenlétében, ki előtt
semmi sincs elrejtve, kinyilatkoztatni: hogy én mindig
a' katholika anyaszentegyház' hitében éltem; 's ha
életem nem volt is mindenkor ollyan — mit alázatosan megvallok — mint azt e' hit' szent szabályai
parancsolák, e' hibák nálam soha sem voltak a' k e resztény religio 's ennek isteni eredete felőli valamellyes kétség' szüleményei. Bizton reményiem, hoffY e'
hibák a' mennyei atya' irgalmából Jézus Krisztus', az
én üdvözítőm' engesztelő áldozata által meg fognak
bocsáttatni ; nem helyzem bizodalmamat valamelly
érdembe, melly enyém volna , 's elismércm szivem'
belsejéből, hogy enmagamtól erőtlenség-, nyomorúság-, és szegénységnél egyéb nem vagyok."

Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
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TARTALOM. Belsőnk' fejlődése. (Hazudta,) — A' négy
szin. — Hasonlatosságok az imádságról. — Istenes
életűek' elvei 's mondásai.

Relsönk' fejlődése.
Első

beszélgetés.

Vil mos. ÇEgy szirthegy' oldalán

megtele-

pedve).
Ülj mellém barátom! Nem ok nélkül vezettelek e' tetőre a' zajos társaságtól, mellyet a' völgyben h a g y á n k ; — a' viszonlátás' örömünnepét akarom
itt veled megülni; mert hidd e l , rég vártam e' pillanatra, mellyben lelkem ujolag üdvözölje lelkedet, 's
bizodalmas szót váltsunk egymással, mint ifjuságunk'
serdülő korában, midőn lelkes tanítónk' igéi az ethica'
fölséges fanjaival először buzditák nagy és nemes föltételekre lelkünket.
A n d o r . O h , ama' lefolyt szép időkre én is
számtalanszor emlékeztem, 's nem egyszer fordult meg
elválásunk' négy éve óta eszemben, valljon mint h a ladsz elő a'szép életterv'valósításában, mellyet n a g y jából akkor alkotánk; mert lelkem nem mert hitelt
adni azon szomoritó eszmének, hogy tán te is, mint
annyi számtalan, az élet' zsurlódásai közt elveted
gondjait az illykép kitűzött elohaladásnak 's a' boldogító terveket az ifjúkor' szédelgő álmai közé száműzted ?
V i l m o s . Azt nem tevém, ámbár messze maradtam hátra a' kitűzött ideál mögött, annyira, hogy
hozzád, kit már mindenki a' szeretetre 's tiszteletre legméltóbb férfinak tart, alig merem emelni lelki s z e meimet; — le gyorsan haladtál előre, barátom; én
akadozva — ámbár nem elcsüggedve — törckvém élet—
ezélom felé.
A n d o r . Korom' nem belsőm' érdeme, ha előbb
volnék nálad ; te négy évvel vagy fiatalabb nálamnál,
's még csak küszöbe felé közelitsz a' férfikornak,

mellybe én már beléptem, 's igy nem csoda, ha k e vesb erőd van megküzdeni az akadályokkal, mellyek
az emeltebb lelkű 's biztos előhaladásra törekvő ember elébe szüntelen gördülnek — gördittetnek.
V i l m o s . Szörnyű harezot ví lelkemben szellemi
részem az érzékivel, 's gyakran ugy képzelem, mintha
e' hareznak áldozatául esni e l , volna rendeltetésem.
Oh , a« erény' utja valóban sanyarú !
A n d o r . Koránsem annyira, mint az emberek
egymással elhitetni szeretnék, — azért-e, hogy igy
könnyebben menthessék magokat, ha bal utakon t é vedeznek, vagy tudatlanságból, nem tudom. De annyi
bizonyos, hogy a'példabeszédekkel itt is csak ugy v a gyunk, mint a' legtöbb esetben: az élet' mindennapi
körülményeiben, mellyekben az igaz észnek kevés
rendelkezni való engedtetik, alkalmazhatók azok; de
megbuknak, hol a' fürkésző ész fontoltabb igazságot
kiván. Én az erény' útját mindenkor a' legbensőbb örömökkel találtam rakva, 's boldog napjaim azok v a lának, mellyekben egy u j tökélyt tettem magamévá.
V i l m o s . Te kedvezőbb csillagzat alatt születtél.
A n d o r . Ne tulajdonítsd csillagzat' vagy sors'
befolyásának, mi egyedül a' gondolkozó 's rendelő
lélek' munkája. Tudod a z t , mert keresztül estél a'
koron, hogy van egy szak minden ember' életében,
mellyben őt valamelly benső szózat mélyebb gondolkozásra, fürkészésre ébreszti rendeltetése, életczélja
körül; ez Herkules' kettős u t j a ; ekkor alkot a' nagy
lélek, melly magát nem önmagáért, hanem embertársaiért, a' közért tartja teremtettnek, nemes elveket magának, mellyek szerint életét felebarátai' boldogitására szenteli föl ; ekkor választanak a' köz e l mék, mellyek fő czélul önmagokat tűzik ki törekvéseiknek, életpályát magoknak a' polgári életben; e k kor ébred föl a' szűz' ártatlan kebelében a' szeretet'
tiszta lángja 's készti ő t , hogy pályatársat válaszszon,
kivel boldogul töltse földi életét; — 's csak e' részben igaz a' köz-beszéd

kiki maga szerencséjének
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kovácsa. Sok — minden függ attól, hogy ez életszakban vezetőkéz legyen a' kétkedő ifjú körül,
vagy hogy olly világos ós magábaszállt lélekkel bírjon , melly önmagának lehet vezetője.
V i l m o s . 'S ha mind kettő meg van az ombertől
tagadva ?
A n d o r . Ez nem lehet, csak értsük meg belsőnk' szózatát és figyeljünk intésére.
V i l m o s . 'S hanem értjük a ' j ó r a intő szózatot ?
A n d o r . Azt csak a' nem akaró nem értheti;
mert ámbár a' természet az egyik embert nagyobb
észbeli tehetségekkel ruházta föl mint a' másikat, a'
boldogságra egyiránt képessé tett mindnyájunkat. 'S
ha életelveink' választásában gyakran tévedünk i s ,
azt mindenkor minmagunknak, rossz elszoktatásunknak, hiányos nevelésünknek róhatjuk hibául, A' szer-r
fölötti szigorúság néha szintúgy képes megrontani
földi mennyünket, mint a' teljes elhanyagolás ; ámbár ha
a' kettő közül választani kell, inkább kívánom a' szerfölötti szigorúságot mint a' hanyagságot az ész' részéről.
V i l m o s . Hogyan érted ezt?
A n d o r . Az einber' valóját lélek és test, szellemiség és érzékiség teszi; ki a' tökély felé törekszik,
fő föladása : e' kettőt a' lehető legnagyobb öszhangzásba hozni belsejében. Azért én a' legfőbb tökélyt,
mellyre ember képes, nem azon soha nem valósitható
erény-gyakorlatban helyezem, mellyet némelly hideg
rigoristák követelnek : hogy a' test tökéletesen elnyomassék 's a' lélek határtalan kényúr legyen ; ez lerontja az emberlét' eszméjét, ki valamint puszta testté,
a n y a g g á , soha sem aljasulhat, ugy puszta lélekké, szellemmé sem tisztulhat soha ez életben, 'S miért törekedni ollyanra, mi elérhetlen? miért kárhozatosan elölni akarni embervalónk' egyik kiegészítő
részét, melly nélkül lenni megszününk ? Vagy tán a'
legjobb istenség olly czélt tűzött volna elénkbe, mellyet
el nem érhetünk ? A' valódi erény tehát, édes barátom,
millyennek e' boldogító kincset én tartom , 's mellynek ideáljához minél közelebb eljutni fő törekvésem,
abban áll : hogy szellemi 's érzéki lótrészünk a' legnagyobb öszhangzásba hozassék; hogy semmit ki ne
irtson amaz, mit ez a' természet' megtagadhatlan
szüksége gyanánt követel, — semmit ne kívánjon ez>
mit amaz önméltósága' sértése nélkül megadni ne
merne. Ha harmoniaban akarunk élni magunkkal,—'s
mi egyéb az emberi erény lelkünk' legbensőbb harmóniájánál ? — testünktől — lelkünknek e' korlátozó de

a' földön elválaszthatlan függelékétől — sem tagadhatjuk meg illő követeléseit, mivel a' bölcs alkotó
neki is törvényeket hozott, mellyeket nekünk gyönge
emberi teremtményeknek megrontani akarni legalább
is kábaság volna ; mert az ember magát nem teremtheti, 's neki csak jó hajlamait nevelni, a' testében
elanyagulni akaró természetet korlátozni van hatalmában; 's végtére a' legszigorúbb önmegtagadó is vallomást teend róla, hogy valamint lelkének nagyobb
örömöt szerez, jót cselekedni mint rosszat, szinte inyjének is csakugyan jobban esik a' forralt tej mint a'
forralt viz.—Ámbár hol mind a ' k é t fél, szellemiségés
tostiség, egyiránt erős jogokkal áll elő — ha illy
eset lehető volna — ott elsőség minden esetre a' szellemiségnek adassék; már csak azért i s — ha felsőbb
észbeli okokkal előállni nem akarunk — mert a' legmindennapibb életben i s , egyenlő okokkal vitatok közül, a' tisztábbnak adjuk az elsőséget.
V i l m o s . Lelkemből meritéd ez igazságokai;
illy vonások szerint rajzoltam én az embert magamn a k , kihez hasonló lenni akarok; ámbár a' képre
mellyet bel-érzéseim alkotának, teljes fényt vetni,
melly velem a' vonásokat egészen megismertesse,
eszemnek még nem volt elég kifejlett ereje.
A n d o r . Higy a' szent igéknek: zörgessetek
és megnyittatik nektek ; hová az emberi lélek homályos sejtésekben 's az érzés' képei által eljut, csak önlomhaságának tulajdonítsa, ha oda átlátó eszével is
föl nem vergődhetik — a' legtöbb esetben. De igen
sok ember rest a' gondolkozásra 's ön-kifejtésre ; mástól várja, mit észerejének nem legnagyobb megerőtetésével maga véghez vihetne; 's ha a' várt angyal
elmarad, egy tapodtat sem halad tovább azon ösvényen, hová őt valamelly "jótevő kar véletlenül elvezette.
V i l m o s . Tehát te az embert egészen önhatalmába adod, urává teszed sorsának? Én pedig ugy
hiszem, hogy tagadhatlanul legnagyobb befolyása van
emberre a' nevelésnek ; ennek ügyes kezelése által őt
a' tiszta erény' gyümölcsöző fájává formálhatjuk; elhanyaglása vagy épen vétkes abbahagyása által
pedig nyílt udvarrá teszsziik lelkét, mellybe bűnnek
és véteknek, előítélet- és tévedéseknek mindenkor
legszabadabb bejutásuk van.
A n d o r . Minden kétségen kivül; 's távol legyen,
hogy szavaim a' .nevelést kisebbitőleg érdekelnék, sőt
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épen azok állítják azt teljes fényébe, mert ugyan mi
más értelme van a' mondottaknak, mint: önnevelés?
'S épen itt tűnik ki a' gondviselés' legnagyobb jótékonysága az ember iránt, hogy eszközt adott kezébe,
melly által a' szüléi gondatlanság' vagy bármi más
sorscsapás' hiányait ő maga pótolhatja ki. 'S végtére
is mi a' szülék' vagy tanítók' nevelése ? alap, mellyre
a' legdicsobb épületet az önnevelés állithatja föl; —
amaz gyermekkorunkban ügyel ránk, ifjúságunkban
igazgatja lépteinket ; de az önnevelés a' férfi' munkájául marad föl 's az észnek ad lelki foglalatosságot;
a' sírig- tart e z , mert e' szük földi lét' korlátai közt
ugyan elérheti-e valaki a' tökély' f o k á t , mellyre törekednünk kell? A' nevelés' legdicsobb föladata a z ,
hogy értelmes önnevelőkké, vagy *— ha a' szó jobban
tetszik — önmüvelökké készíthet bennünket. — De
beszédünk messze tért eredeti czéljától.
V i l m o s . Vágyok hallani, mikép véled a ' s z e l lemet érzékiségeddel egybeolvaszthatónak.
A n d o r . Ez épen a' föladás, mellyre éltünk'
fogytáig törekednünk kell. Miután az ember ennek
igazságát és szükségét általlátta, 's magának a' fő elvet , melly szerint életét intézze, megalapította, hozzá
végtelen sorozatban kapcsolja az apróbb rendszabásokat , az életnek majd c' majd ama' körülményében
használandókat, 's ezekkel tisztába j ő n i , miután az
eredeti elv 's a' hozzá kapcsolandó főbbek alkotva vannak , nem olly nagy baj.
V i l m o s . 'S épen e' fő elvről hosszú ideig tusakodtam ; mert valóban a' bölcselkedők' és erkölcs-tanítók' írásaiban a'legkülönbözőbbeket találjuk felőle.
A n d o r . 'S miért olly messze keresni a' kincset,
mellyet isteni vallásunk már a' kisdedeknek leikökbe
csepegtetni parancsol? vagy nyujlhat-e az erkölcstanitók' összes serege szebb és életre alkalmazhatóbb
elvet, mint dicső mesterünk emez igéiben : „ szeressed a' te urad Istenedet teljes lelkedből és minden
erődből ; és felebarátodat mint tenmagadat ?"
V i l m o s . Szent parancs, az bizonyos; 's köszönöm neked, hogy e' részben útba igazitád kétségek
közt tétovázó lelkemet.— 'S mit tartasz vallásunk'e' boldogító parancsa'alkalmazásáról az élet'egyes eseteire?
A n d o r . Legyen ez holnap beszélgetésünk' tárgya. Miután a' fő elvben megegyezel velem — 's
mellyik tisztaszivii nem egyeznék ? — alkalmazásaiban
bizonyosan nem fognak egymástól elágazni véleményeink. — Az alkony úgyis közéig, 's társaságunk,

mellyet elhagytunk, visszakészül a' városba. Gondolkozzál beszélgetésünk' tárgyáról magad, mert az
igazság, mellyet saját eszünk talál föl, kedvesebb
előttünk 's könnyebben hajlunk elfogadására ; te pedig e' tekintetben elég világos észszel vagy megáldva.
— Holnap tehát közölni fogjuk egymással gondolatinkat, 's ha ki tév-uton járna, kész a'másik segédkezet nyújtani az eligazodásra. 'S most menjünk a'
társasághoz.

Második

beszélgetés.

A n d o r . Eljöttem, barátom, ígéretem szerint,
hogy tovább haladjunk tegnapi beszédünk' fonalán,
mind kettőnk' épülésére ; mert ámbár korom' segítségével előbb állok is egy pár lépéssel az erény' ösvényén, mint t e , azért ebbeli gondolatink' viszonyos
közlése mégis mindkettőnknek egyiránt üdvös.
V i l m o s . Ürömmel vártam megjelenésedet,
hogy elédbe terjeszszem nézetimet,mellyeket a' tegnapi
beszélgetésünkben megalapított fő életelvre épiték,
mellynek nyomán három irányban gondolom az ö s v é n y t , mellyen életpályámat futandom, megalapitandónak: vannak kötclességim Isten, magam, és f e lebarátim iránt.
A n d o r . E' ft>J<tfztás a' legtisztább fogalmakra
vezethet; mert vajmi boldog a z , kinek lelke erényes
törekvésében annyira fölemelkedett, hogy átlássa 's
mélyen érezze szivében Salamon' legigazabb mondását:
A' bölcseség' kezdete az ur' félelme. — Ez azon soha
nem csaló kapocs, mcllybe a' vezérfonalat legbiztosabban akaszthatjuk, mellynek segítségével ez élet'
tömkelegén átjuthatunk ; mert ki Istennel kezdi munkáját , annak áldással lesznek eltelve napjai. Ez okból
leginkább ez utolsó kötelességekről kívánok veled szólani, mert az első annyira be van minden ember' szivébe oltva, hogy kit e' részben belérzeményei biztosan vezetni képesek nein volnának, olly embert nem
képzelek.
V i l m o s . Átlátom azt is, miként e ' h á r m a s
kötelesség a' legszorosban van egybefüzve, 's nem
lehet senki az egyiknek buzgó teljesítője, a' nélkül
hogy a' többiben el ne járjon; 's nem lehet senki
egyiknek is áthágója, ki egyszersmind a' többit is ne
sértené. 'S mind a' mellett ellenmondó eredményekre
jutottam többekben gondolkozásom' utján: ugy látszik
nekem, mintha magunknak szolgálva, felebarátunkat
#
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sokszor mellőznünk kellene; lia pedig neki szenteljük
l'öl magunkat, ezt sokszor csak minkárvallásunkkal
tehetjük.
A n d o r. Attól függ minden, hogy jól átlássuk,
mit tesz magunkat szeretni, magunk iránti kötelességinket teljesitni.
V i l m o s . Ez valóban olly kérdés, mellyre a'
legtöbb ember különfélekép felel meg; kérdem a' polg á r t , 's ő azt fogja felelni-, kötelességünk, hogy a'
haza' köz boldogsága mellett a' minmagunkét minél
inkább előmozdítsuk, azon lévén, hogy egy jó nő'
oldalán istenfélő gyermekek' körében békésen 's minden anyagi szükség' szenvedése nélkül éljük életünket;
— 's ez még legjobb gondolkozásmód, de hányan
vannak, kik a' legellenmondóbb eszmékkel kötik egybe
magunk' szeretetét. A' katona azt tartja, magunkat
szeretni annyit tesz, mint minél többet fölkonczolni
ellenségink közül; a' büszke hölgy ugy véli magát szeretni, ha azon iparkodik, hogy őt minél többen szeressék ; a' halász maga' szeretelét abban helyzi,
ha minél több halat ránt ki a' szárazra.
A n d o r . Egy szóval, a' hány fő annyi tanács.
Pedig én ugy vélem, soha nagyobb szeretettel nem
viseltethetünk magunk iránt, mint ha szellemi szíikségink' betöltéséről hiven gondoskodunk, 's észnek ,
szívnek és léleknek megadjuk a' magáét, föltevén azt
i s , hogy testünket el ne hanyagoljuk, mert annak
épsége majd mcllőzhetlcn föltétele szellemi részünk'
előhaladásának.

sa , ugy vélem, még sok tenni valója van. Az indulatok , szenvedélyek szinte képesek az embert boldogtalanitni; ' s e g y gyönge lélek' megsértett hiúsága,
vagy egy nagyra vágyónak be nem telt dicsvágya
még nagyobb kinzóivá lehetnek, mint az anyagiság,
mert egyenesebben vágják a' lélekbe marczongló körmeiket.
A n d o r . Minden esetre ; de én lemondás alatt
értem, hogy az ember mindentől, mi őt földhöz köti,
tökéletesen fölmentse lelkét, mert csak igy röpülhet
ez a' szabadság'szárnyain a' menny'urának zsámolyához,
csak igy felelhet meg rendeltetésének 's töltheti be
minden kötelességeit.
V i l m o s . Értelek, 's véleményem szerint is csakugyan igaz, hogy csak illy teljes lemondás által szállhat a' lélek magába, igy kezdi ismerni magát "s t á r salkodhatik magával, a' mi minden esetre a' legörömdúsabb társalkodás. De kérlek, mert ez eset is előjöhet, ha már most illy embert, ki nemeslelküleg
lerázta magáról a' földhöz-ragaszkodás' rabbilincseit }
ha mondom őt még azon tul üldözőbe veszi a' sors,
ha rágalmak', megvetés' és gúny' tárgya lesz embertársai közt, ha a' hű nőt csalfa ajkak elcsábítják oldalától, ha barátai, kik voltak, kislelküleg oda hagyják
Ínségében, 's kiktől vigasztalást vára , üldözői leszn e k , ha a' kerek világon nincs ember, ki vigasztalására egy szót ajánlana, fölemelésére kezet nyújtana?

V i l m o s . Igy tehát te azon anyagi élvezeteket,
mik után a' mai világ' emberei kizárólag és olly nyakra
főre futkosnak, egészen mellőzöd?
A n d o r . Ha nem egészen is , de bizonyosan
nagyon háttérbe tolom ; mert ugyan mit használ ,
kérlek, beteg léleknek a' földi kincsek' egész halmaza ? vagy mi szép és nagy van abban, hogy az ember napkelettől napnyugotig izzadjon, fáradozzék —
pénzgyüjtés miatt! mellyik nemesen gondolkozó lélek türi el azon gondolatot, hogy lelkét — e' mennyei szikrát — illy hitvány sárhulladékok' rabjává
tegye? Igen, én azt tartom, magunk iránt akkor kezdjük a' szeretet' kötelességeit teljesitni, ha megtanultunk
lemondani.

A n d o r . Jaj az illy embernek, ha lelkét a ' t e l jes lemondásra nem képezte ! mert kétségbeesés' martalékává leszen ; ellenben nem féltem ő t , lia jó előre
számot vetett magával, mert az örömkincsek, melylyeket lelke' kimerithetlen bányájából ás föl, még
annál sanyarúbb körülmények közt is képesek őt vigasztalni.
V i l m o s . Köszönet fölvilágosító szavaidért, édes
barátom ! most már ugy hiszem, könnyen haladhatok
előre a' helyes gondolkozásnak általad megnyitott ö s vényén , 's nem fog nagy fáradságomba kerülni,
átlátni világosan, mint fejlődnek ki lelkünkben a' legszebb erények , mint egy szép lánczolat' egymásba
kapcsolt szemei, 's tudom egyszersmind, hogy azok'
gyakorlata nagyot könnyül, ha lemondás által kiegyengettem az utat előttök.

V i l m o s . Megengedem ugyan, hogy nagy
nyereség, ha az ember a' boldogság' egébe röpülni
vágyó szelleméről a' földhöz ragaszkodás' e' nagy bilincsét rázta le ; de azért hogy szárnyait használhas-

A n d o r . E' meggyőződés legfőbb erőt fog neked nyújtani az előhaladásra. Mert ugyan mi csapás
érhetne akkor téged, mellynek nem elviselhetésére
de leküzdésére fölfegyverzett lelked mint óriási hős
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készen nem állana ? Az emberek legfőbb csapásnak a'
halált tartják; de mi az olly léleknek, melly folyvást
haladva az erény' utain, benne csak ajtót lát, melylyen földi korlátoltságából a' tökélyek' örök hónába
rf

bejuthasson ? 0 bölcseségében magát a' halált megfosztja kétségbeejtő hatalmától, az ellenségből jó barátot készit magának, kire örömmel emlékezik minduntalan, 's kit bármikor szívesen lát betérni hajlékába.
Valóban, a' halálróii gyakor gondolkozás különben is
a' legüdvösebb hatású ; mert ugyan mi érdemest t a lálsz akkora' földi rossznak karjaiba adnod magadat,
ha szem előtt tartod, hogy néhány év — 's e' kikerülhetlen hatalomnak bizonyosan hódolnod kell,
mellyet a' szerint fogsz barátodnak vagy ellenségednek
nevezhetni, a'mint vele jó előre megismérkedtél, vagy
idegenkedve visszavonultak
V i l m o s . Eddig,barátom, egészen megegyezem
nézetiddel; de most egy nagy kétséget kell elédbe terjesztenem, mellyet ha elhárítasz,téged nevezlek éltem'
üdve' alkotójának.—Az ember tettre teremtetett, tettre
szólítja föl őt különösen mint saját lelkének buzgó életereje,mint azon más kötelességek, mellyekkel felebarátihoz, mint f é r j , atya, barát, honpolgár, embertárs ,
viseltetnie kell.
A n d o r . E l é g , értem mit akarsz mondani; azt
véled ugy-e, hogy ezen magába-szállás eltompítja őt e'
más kötelességek iránt, 's az erények' buzgó pártolójából
végre nem lesz más egy minden mást feledő 's egyedül csekély személykcjévelbíbelődő érdektelen önzőnél?
V i l m o s . Megvallom, igy gondolom.
A n d o r . Csalódol barátom! mert ha nem akarom is mély igazságát vitatni a' régi bölcsek' ama'
magas eszméjének, melly szerint azt tárták, hogy
kik a' köztársasági hivataloktól visszavonulva egyedül erény-gyakorlásnak és philosopháló elmélkedéseknek élnek, azok' élete a' „ magna respublica "
az emberiség' számára van szentelve , 's igy végeredményeiben általában haszonhajtóbb amazokénál, kik a'
mindennapi élet' apró czéljaival foglalkoznak ; ha mondom ennek vitatását abba hagyom is, de a' valódi 's
hasznosan cselekvő élet minden esetre csak ott veszi
elejét, hol az ember kimért és megértett kötelességek' utján kezd indulni ; 's ezt egyedül akkor teheti,
ha azon kötelességeket ismerni iparkodik ; mert a' ki
eltökélt akarattal bir mindent véghez vinni, mi által
önszámára a' legtisztább lelki boldogságot megszerezze , azt csak hamar rá vezeti fontolgató esze, hogy

ama' boldogság csak ugy elérhető, ha igazak nem
csak magunkhoz vagyunk, hanem felebarátunk iránt
is teljesítjük keresztényi kötelességinket.
V i l m o s . Ez ugyan mind való; de általa fönebbi kétségem még el nem hárittatott, mert hiszen
az ember sok részben teljesítheti felebarátja iránti kötelességeit puszta elhagyásai által az olly tetteknek,
mellyek annak ártalmára lehetnének, a' nélkül hogy
valódi cselekvésekkel lépjen föl az életpályára ; 's
ezen észrevételemet annál inkább ajánlom figyelmedbe , mert az erényesség' képe valóban olly csábitó,
hogy a'ki egyszer édességét megízlelte, könnyen hajló
lesz, minden egyébbel fölhagyni 's egyedül az erény'
lángoló szeretetével keblében az élet' minden tettre
hivó viszonyaitól elzárkózni.
A n d o r . Igen, ha megfontolt életnézetek h e lyett ábrándozás' martalékául engeded magadat; de
ez az érzékiség' korcs szülötte, mellyről a' bölcselkedő
ész és a' keresztényi lélek nem tud semmit; — mert
vajmi könnyen átláttatják az emberrel ezek, hogy az
életben mint honpolgár és embertárs csak ugy teljesíthetjük felebarátink iránti kötelességinket, ha lelki
tulajdonink' teljes megfeszitéséveliparkodunk a' közjó'
előmozdítására mindent megtenni,mire képesek vagyunk
V i l m o s . Erre pedig szükséges az embernek,
művelni magát, kinekkinek a' maga hivatása szerint. Igy
névszerint mi tudományt üző férfiak vagyunk, 's én
— bármint csudálkozzál rajta — kénytelen vagyok
neked megvallani, hogy valahányszor feszültebb erővel tudomány-üzéshez fogtam, kevés idő múlva mindig elvesztém lelki nyugalmamat, kiirtva lőnek lelkemből a' boldogság' édesen érzett képei, mellyekhez
nem juték vissza ismét, míg erényes eszméimbe újra
cl nem mélyedtem.
A n d o r . Jel barátom, hogy erényes eszméidet
ábrándozás szülte. Egyébiránt ezzel minden ember illy
formán van: mindenki fő részét áldozza föl boldogságának, ki a' tudományt mint magában czélt tekinti;
az illyen inkább hátra mint előre halad az általános
műveltség' utján. Véleményem szerint a ' tudományok
csupán eszközök arra, hogy, velők elménket erősítve,
fölékesítve, annál hasznosabb tagjai legyünk a' köztársaságnak , 's ki azokat igy iizi, az érzi igazán
mind a' tudományok' édességeit, mind pedig azon kéjt,
mellyet nyújt az öntudat, midőn magunkat pirulás nélkül számithatjuk a' valódilag müveit és hasznos férfiak' sorába.
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V i l m o s . Mondhatom, e' szavak sokban más
utat rajzolnak elémbc, mint mellyen eddig haladtam ;
azonban ezzel nem kárhoztatást szándékom rájok mondani , sőt inkább iparkodni fogok , hogy értelmöket
minél előbb és világosan fölfoghassam.
A n d o r . Igy tehát a' tökély felé törekvő embernek kötelessége magát tudományosan művelni, hogy
lelke előítéletektől menten annál tisztább uton haladhasson elő. De én ehhez még egy toldalékot, ha nem
elkerülhetlent is, de minden esetre nagy on hasznost,
ragasztok: rajta kell lennünk, hogy valamelly művészeti ágot is sajátunkká tegyünk; legjobb volna a'
költészet, mert leginkább szól oz észhez és lélekhez ;
de mivel erre tehetség csak ritkának adatott, e' részben a' rajzolás, föstés vagy hangászat is igen czélszcrü
szolgálatot tehet. Reménylem, e' véleményem' okát
könnyen átlátod.
V i l m o s . Ha azokból, miket eddig elmondál,
okoskodhatom, ezt azért kivánod, mivel a' művészet
inkább szól az érzékiséghez, buzdítja azt lankadtságában, csillapítja fölhevűlésében.
A n d o r . Eltaláltad. Mert a' művészet kifejti ízlésünket 's üdvös ragaszkodást ébreszt bennünk a' szép
iránt, 's a' művészileg kifejlett embernek egy rugójával több v a n , jól cselekedni : mert habár nem mindig látszik is szépnek a' mi j ó , de minden esetre ellenkezője a' szépnek, a'mi rossz, 's igy míg emettől
két oldalról vonatik vissza, amannak véghezvitelében
kevesebb akadály gördittetik elébe az érzékiség által ;
— ő akkor nem azon hideg erkölcs-tanító lesz erénygyakorlatában, kit tisztelünk ugyan, de kihez vonzalom
nem ébred keblünkben; hanem az erény' azon lélekben és
testben összehangzó emberét üdvözöljük benne, ki annak
gyakorlásában nem darabosan és vadul jár el, hanem a'
ki midőn ját miivel, egyszersmind szépen
cselekszik.
V i l m o s . Itt egy nagy költő' szavai jutnak e szembe: „A'lefegyverzett ellenség," úgymond „még
nem szűnt meg félelmes lenni, mert ártani ezer módot
talál ; de a' kibékített és barátunkká lett még hasznot
is hajthat." ízlésünk' pallérozása állal pedig kibékítjük
és barátunkká teszsziik érzékiségiinket.
A n d o r . Az illyen férfi, ki eszének tudományos,
lelkének művészeti éldcletet nyújt, nem kénytelen vas
erőszakkal kényszeritni akaratját, hogy a' jónak véghez vitelére hajló legyen; neki, miután Isten és maga
iránti kötelességivel tisztában van, nem nagy küzdésébe kerül, felebaráti iránt is teljes önföláldozással min-

den jót véghez vinni. Ezekről, ha neked tetszik, máskor értekezhetünk, miután elegendőleg gondolkoztunk mostani beszédünk' tárgyai felől.
V i l m o s A' legnagyobb örömmel várom tanításidat, mert azoknak mondom szavaidat rám nézve.
Hogy azonban a' nap' hátra levő részéből még egy
pár órát szavaink' értelmében töltsünk e l , olvassunk
most néhány fejezetet „A' prédikátor'" bölcs tanításiból, aztán — hogy a' művészetnek is megadjuk a
magáét, sőt a'testről se feledkezzünk — játszuk el
e' gyönyörű sonátát a' föllengős Bethoventól, 's ha
tetszik, tegyünk sétát a' lélek-deritő természetben.
Harmadik

beszélgetés.

V i 1 m o s . Üdvözöllek téged, barátom ! szivem'
mélyéből, mert te uj életre keltél e n g e m , vagy inkább csak most ébresztéd föl jobb felemet, mellyet
eddig a' mindennapi élet' törpeségei mint mákony elaltattak; — most már én is ismétlem szavaidat: hogy
az erény' utja csakugyan rózsás örömökkel lehet rakva,
ha már az első eltökélések, ezúton járni, üdv-érzettel töltik el keblünket. Valóban, minél tovább fontolgatom szavaidat, annál mélyebben érzem igazságait,
's tökéletesen meg vagyok győződve: ha minden ember megkísértené csak darab időre az erény' utait,
ugy nem sokára tiszta lenne a' világ az undok bünmocskoktól. De az emberek restek, próbát tenni az ismeretlennel !
A n d o r . E' világi létet meredek part gyanánt
képzelem, barátom; a' bölcs a'tetőn áll és szánakozva
nézi az oktalanok' hiu küzdéseit az életpályán, kik
egymást háborgatva mászkálnak a' meredek szirten
alá és föl, 's rögösnek és bajokkal tűskézettnek káromolják az életet, holott hatalmukban állna fölül emelkedni rajta. Valóban csodál nom kell a' világ' fiainak
különösségeit! Mint tengeï az ember' lelke, barátom, — mint szélvésztől hányatott tenger az esztelené ; de a' bölcs az oktató ész' béke-osztó olaját önti
r á , 's a' szenvedélyek' emésztő vihara lecsillapul és
nyugalom lesz lelkében ; 's lia illy lélek fölött a' szerencse' napja mosolyog, mint okos lény a' vizek' mélyéből, fölszáll a' bölcsnek öntudata e' békés tenger'
fölszinére, 's vidám lélekkel éldeli a' kedvező jelen*
adományait ; ha pedig balsors és szerencsétlenség űzi
fölötte játékát, önkeble' mélyébe síilyed, 's az élvezetek, mellyeket mivelt lelke nyújt a'magába szállónak,
bőven kárpótolják a' szerencse' megvont kegyeit.
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V i l m o s . Igazán mondád vagy inkább fakasztád
ki lelkemből azon gondolatot i s , hogy a' ki Isten és
maga iránti köfelességit hűn teljesiti, felebaráti iránt
lehetlen igazságtalannak lennie ; mert ugyan mit volna
nehéz véghez vinni annak, ki a' lemondásban magát
kellően gyakorolta ? kinél a' jót-tevés éldeletté , a'
cselekvőségben mutatkozó felebaráti szeretet szükséggé vált?
A n d o r . Igen, barátom ! az illy ember megszűnt egyén lenni, ő az emberiségben magává a'
nemmé magasztalta magát ; ő nem magáért hanem az
emberiségért é l , 's mély meggyőződésében soha sem
törekszik önző czélok' elérésére, mert tudja, hogy e'
nagy mindenségben az alkotmányok' összesége csak
ugy haladhat elő kiszabott utain, ha minden egyes a'
köz czél' elérésére munkál, nem pedig ha azt kishitüségében ön egyéne miatt hátráltatni törekszik. Igy
nem szabad a' legkisebb családi társaságban az egyes
tagnak az egészétől elváló czélokat hajhászni, mert
a' k á r , melly az egészre ered, rá is visszahat. Ezt
illy kis társaságban világosan látjuk. 'S igy van n a gyokban 's az összes emberi társaságban i s , ámbár
itt az egyesek' önzéséből eredő rossz hatás nem olly
könnyen és nem mindenkinek ötlik szemébe ; de
mind a' mellett igaz, hogy valamint az egyén' vétségeiért a' család, szintúgy a' családéért a' köztársaság, sőt köztársaságokéért gyakran az emberiség
bűnhődik.
V i l m o s . Mit vélsz tehát azon kötelességekről,
mellyeket felebarátink iránt kell teljesitnünk ?
A n d o r . Ez igen kevés szóval előadható, mert
minden egyes esetekbe bocsátkozni, 's mind azon
egyes körülményekre, mellyek az életben előfordulnak, tulajdon oda illő törvényeket szabni, egy részről fölösleges, másról lehetetlen. Hisz ki a' fő elvet
tudja 's lelkébe gondosan őrzendő növényként beplántálta , az maga minden pillanatban szabhat törvényt magának az előforduló esetre. Tudjuk, hogy
kivétel nélkül minden ember felebarátunk, 's az emberi kisebb nagyobb tarsasagok megannyi felebarátinkból állnak, 's igy az illy társaság iránt kötelességeink annál szigorúbban teljesitendők, minél nagyobb számú tagokbul áll. 'S e' szerint, ki a' szeretet' parancsának utain eljárni törekszik, fog-e az
valaha hűtlen és durva férj, gondatlan 's gyermekei' m ü velését elhanyagló atya, figyelmetlen vagy épen áruló
barát, munkátlan polgár, hideg keblű embertárs lehetni ?

V i l m o s . Valóban soha nem! szintolly kévéssé,
mint rágalmazó, önző, fösvény, feslett életű, kicsap o n g ó , hazalitlan és más illyes nem. Mert tudja,
hogy ezekkel és minden bűnökkel, mellyek mások'
jogaiba vágnak, azok nyugalmát háborítják , örömét csonkítják, meg nem fér a' felebaráti tiszta szeretet
A n d o r . 'S igy mint hiszem, a' dolog i r á n t ,
mellyet elmélkedésünk' tárgyául vevénk, nagy részben tisztában vagyunk.
V i l m o s . Mi e' tisztában léteiből hiányzanék,
bizom benne , hogy a' további gondolkozás mindkettőnkben ki fogja fejteni.
A n d o r . Nyujtsunk tehát barátilag kezet egymásnak 's kössünk szent frigyet, melly szerint viszonyosán segítsünk egymáson, hol egyik vagy másik
szédelegne ; ne tántorítson semmi melléknézet bennünket az erény' kitűzött ösvényén , 's bármit mondjanak az anyagi élet' salakos kéjeinek vak rabjai, minket sem guny sem rágalom nem fog czélunktól eltántoritni; mert az ut, mellyen járunk, a'religio', az ész'
és lelkiismeret' czáfolhatlan szavai által van kiszabva.
V i l m o s . 'S most már lelkesebben ismételhetem,
mert jobban megértém, mennyei oktatónk' szent igéit:
„Szeressed a' te urad Istenedet teljes lelkedből és
minden erődből; és felebarátodat mint tenmagadat."

Hazucha.
A' négy

szin

Valamelly istenfélő atyának négy j ó , szeretetre
méltó gyermeke volt, korának valódi vigasztalásai 's
örömei.
Ha estélenként a' nap' terhétől fáradtan hazajött,
örvendve feléje szökdösének, letörlék homlokáról az
izzadságot, 's versenygő szeretettel elmondák : mijót
tanultak az nap, vagy miként mulatták magokat; 's a'
gyöngéd atya örüle beszélyeiknek, ártatlan játékaiknak , és elmés ötleteiknek.
„Atyám !" igy szóliták meg őt egykori hazajöttekor , „ma mindegyikünk külön szint választott magának."
No's — micsoda színeket választottatok tehát?
kérdé az atya, miután velők a' gyep-padra leült.
Én, feleié Albert a' legidősebbik, a' veres szint
választám, mert veres a' szeretet' színe.
Igazad van fiain, mondá az atya; isteni szeretet' bizonyítványait látjuk mindenütt az egész természetben ; jó mennyei atyánk naponként árasztja reánk
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áldásait; o h , ha mi emberek is ugy szeretnénk ő t ,
mint ö minket, paradicsomi örömöket élveznénk már
e' földön.

megfeszítetted, kegyelemért 's bocsánatért kérni, a'
nélkül, hogy szivedet előre a' vétek' mocskaitól k i tisztítottad volna.

r

Es é n , mondá Gyula, a' kéket választám ; mert
a' íollegtelen égszin a' vidámság'
szine. Helyesen,
édes Gyulám, válaszolá az atya; mert csakugyan senki
sem kedvesebb'előttünk, mint a' vidám lelkű ember.
En p e d i g , megszólamlék Ilka a' nőtestvér, a'
zöldet választám; mert zölddel ruházza mennyei atyánk
a' földmivelő' reményét, a' növekedő vetéseket.
Jól mondod leányom, felelt ismét az atya, azért
a' zöld egyszersmind a' remény'' szine; 's beh nyomorult volna az ember remény nélkül !
Végre Pali, a' legkisebb fiúcska : én a' fejéret
választám; mert fejér az ártatlanság'
szine; 's az
iljuság' disze — az ártatlanság és erény.
Kedves gyermekeim, igy fejezé be az atya,
mindnyájan jól választottatok; de elsőséget mégis Pali'
választásának adok; mert a' fejér alapja 's
foglalatja minden egyéb színeknek, 's az ártatlanság minden erénynek 's örömnek forrása.
Azért őrizzétek csak meg a' sziv' ártatlanságát,
's a' szeretet, remény és vidámság soha sem fog nálatok hiányzani. Mert az ártatlan emberre mindig a'
legédesb remény mosolyog, és szeméből ragyog a ' d e rült kedv 's az isteni szeretet.

Hasonlatosságok az imádságról.
I. Csak ollyanért imádkozzunk, mi igazi javunkra szolgál.
Ha valamelly eszén kivüli ember barátjától tőrt
vagy kardot kér: ez, lia csakugyan igazi barátja, óvakodni fog kívánságának eleget tenni. — Szintúgy az
Isten is, a' mi legjobb barátunk és atyánk, sokat m e g tagad tőlünk, miért esztelenül hozzá fölfohászkodunk;
mert jól t u d j a , hogy kárunkra sőt vesztünkre szolgálna, ha könyörgésinket teljesítené. Azért mondja
szent Ágoston : Sokat megád az Isten haragjában, mit
tőlünk megtagad kegyelmében.

II. Tiszta lelkiismérettel

imádkozzunk.

Valamint fölötte illetlennek kellene tartanunk, ha olly
ember, ki valamelly atyának egyetlenegy, legkedvesebb
fiát meggyilkolta, ehhez még vértől gőzölgő kezeit
emelné f ö l , hogy kegyelmet 's bocsánatot nyerjen :
szintilly illetlen, sőt sokkal illetlenebb: kezeidet imádságra kulcsolni 's Istent a' mennyei atyát, kinek e g y szülött, legkedvesebb fiát terhes bűneid által újra
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó

Valamint undorral fordulsz e l , ha valaki mocskos kezekkel ajándékul csekélységet nyújt, mellyre
szükséged nincs: ugy fordul el Isten a' vétek-mocskitotta szivtől, mellyet imádságodban neki áldozatul
bemutatsz.
Valamint a' sebesültnek nem használ a' gyógyszer, míg az öldöklő nyila' sebben fészkel: szintúgy
nem használ a' bűnösnek az ő imádsága, míg a' vét e k , vagy a' hajlam a' vétekhez szivét eltölti. Mert
valamint a' nap' sugárait föllegek hátráltatják, hogy
hozzánk le ne hassanak : ugy hátráltatja Isten' kegyelmét a' vétek, hogy szivünkhöz ne férhessen.
A' legjobb tömjén sem bocsát magától illatot,
ha parázsra nem tétetvén a' tűztől el nem emésztetik: szintúgy a' bűnösnek sem használ a' legjobb
imádság, 's nem eszközöl neki Isten előtt kedves
illatot, ha az nem az isteni szeretet' tüzétől gyul.

III. Figyelemmel

imádkozzunk.

Valamint a' mély gyökeret vert fák minden v i hart kiállanak, 's nem könnyen törnek el vagy szakasztatnak ki : szintúgy a' szív' mélyéből fakadt imádságok is hatalommal 's erővel szállnak föl az ég felé,
's nem könnyen zavartatnak meg és szakasztatnak*
félbe szórakozások által.

IV. Kisértetek

ellen védszer az imádság.

Valamint olly város, melly nincs falakkal k e rítve, könnyen az ellenség' hatalmába kerülhet: szintúgy üdvünk' ellensége, az ördög, könnyen hatalma alá
hódítja azon lelket, melly imádság által védve 's megerősítve nincs.

Istenes életűek' elvei 's mondásai.
Legjobb kezdet keresztény életre az ur' félelme.
Féljed az Istent gyermeki szeretetből, és kegyelmet
fogsz találni.
Kik istenes életre vágynak, legnagyobb örömmel hallanak az erényről beszélni; de kik érzéki életre
hajlandók, nem igen tűrhetik a' jámbor beszédeket.
Isten majdnem kevesebbé tekint arra, mit mivelsz, mint az akaratra, belsőségre és szorgalomra,
vagyis a'tiszta szándékra, mellyel valamit végrehajtasz.
Minden tettednél arra nézz : hogy mindent lehetőségig igazán Isten' tetszése szerint vigy véghez.
Kérdezd magadtól többször : mit használ nekem ez az
örökkévalóságra?

Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .

RELIGIO és NEVELES.
JElsö félév.
PESTEN.

1 9 d i k szám.
19. V A S Á R N A P .

Ma jus' 9 .

A" „ R e l i g i o é s N e v e l é s " társával az „ E g y h á z i T u d o s i t á s o k k a l " megjelenik minden vasárnap m á s f é l iven. Félévi ára mindkettőnek helyben
kihordással 2 ft. 4 0 kr. ; postán nyomtatott boriték alatt 3 ft. 4 0 kr. e. p. Előfizethetni Budapesten a' „ R e l i g i o é s N e v e l é s " s z e r k e s z t ő s é g é n é l
Trattner-Károlyi h á z b a n , uri utcza 4 5 3 szám alatt, második udvarban é s emeletben ; másutt pedig minden e s . kir. postahivatalnál.
T A R T A L O M : Mikor lehet é s kell a' növendék' erkölcsi n e v e l é s é t elkezdeni ? ( — n— ) — K ö z l é s e k Hurter Fridrikböl. — N e v e l é s é s iskolalátogatás. QC>á*túr fíela.') — T e h e t i - e az i s teni kinyilatkoztatást a' legmiveltebb philosophia v a l a h a h a s z talanná é s szükségtelenné? ( $ z ' i » i * z / u Ferenci'
munhtíjáíd/.')
— I g a z s á g é s t é v e l y g é s . — „ É s azután ? " ; ( Í F . A . ) — Megváltás
(8za6ú
Imre.)

jflikor leliet és k e l l a' növendék'
erkölcsi nevelését e l k e z d e n i ?
A' növendéket kora kisdedségében elegendő ész'
hiánya miatt, nem lehet ugyan oktatni erkölcsiségr e ; de lehet 's kell is arra szoktatni már csöcsemo
korában; mert igen korán hajt és sarjadzik az emberben
lappangó gonoszság' magva, melly gyönge hajtás,
ha idején el nem nyomatik , szárba megy, 's midőn
észre sem veszszük, már az erkölcstelen cselekvények' aratására is megérik. Ágoston egy csöcsemő
gyermeket l á t a , ki beszélni még nem tudott; de kisded társára az irigység' mérges tekintetét vetni tudá.*)
Önmagam is látám, igy ir Sailer,
* * ) mikép egy
nem egészen fél-éves gyermek született kis húgára
nem nézhete; sőt anyjára is boszonkodék, ha m á sik kis szülöttjét édesdeden nézdelé vagy ápolá. Ezen
kisded az anyai 'szeretetet egyedül akará birni; illy
korán kitünék belőle az önszeretet' és irigység' mérge ! Hasonlókat tapasztalhatunk, ha a' kisdedek körül
gyakran megfordulunk.
Ha tehát az erkölcsi gonosz' magva , legalább
ösztönileg 's állatilag, illy korán jelenti a' kisdedben
is kifejlését ; hogy az ki ne fejlődjék 's többszöri i s métlés által szokássá ne váljék, lehet és kell is a n nak ellenkező szoktatás által elejét venni már az e r kölcsi érzet' 's az ész' kifejlése előtt.
Mert ha az anyák 's dajkák a' kisded' minden kívánságát teljesitik, az által a' benne létező erkölcsi
gonoszt fölébresztik 's ápolják. A' gyermekese , maga
nemében, a' fölnötteknél okosabb lévén s i r , r í , l á r máz ; hogy, mit kíván, megnyerhesse ; ha az ápolók
minden sirás és riadáskor sietnek a' kezdő zsarnok'
S. August. Confess. 1. 1. c. 7.
**) J. M. Sailers Erziehungslehre. Grätz 1819. 56. lap.

vágyát hizelgések közt kielégíteni, három hó' leforgása után a' kisded mindenhatónak érzi magát; érzi,
hogy sírása által mindent megnyerhet, mi után vágyódik , magától mindent eltávolithat, mi neki nem t e t szik; igy rövid idő múlva készen áll a' kis despota.
3Iég esze nincs a' j ó t megválasztani a' rossztól, 's
már is halomra gyűl 's lágy szivébe tapad a' szeszélyek' és szenvedélyek' anyaga. Az illy szülék 's d a j kák későbben i s , midőn már a' kisded eszesülni 's
beszélni kezd, nem tekintvén a' gyermek' utóbbi sorsát , könnyelmüleg mindent elnéznek, mindent megengednek neki. Ha a' gyermek vásott, goromba, e n gedetlen , makacs, irigy, mérges, ha mást utánozva
dísztelenül beszél, mérgében szitkozódik ' s m á s r o s z szat cselekszik, föl sem veszik, inkább nevetik. Hiszen, igy szólnak, nincs még esze; j ó , ha a ' g y e r mek eleven; illyeseket majd clhágy, ha esze lesz;
's nem gondolják m e g , hogy rosszra hajló természetünkben a' gyakor ismétlés által a' gonosz hamar
szokássá, a' szokás pedig második természetté
válik; 's az igy elfajult természetet ha utóbb jóra
akarják változtatni , a' nevelőknek ugyan nagy
ügyességökbe 's erejökbe, a' gyermekeknek p e dig izzasztó küzdésökbe kerülend ; mi ha vagy a'
nevelő', vagy a'növendék' részéről elmarad, a ' k i s dedi rossz szokás az ifjúban már óriássá magasuland.
'S ki fogja az igy elhanyagolt erkölcsi nevelésnek
legnagyobb baját látni ?
Atya, anya ! most talán neveted, ha kisdeded
a' megkívántat addig sürgeti, míg tőletek, ha veszélyes i s , ha másé i s , meg nem nyerheti? Talán n e vetitek , ha gyermektek játékait szeszélyből, vagy méregből összetöri, az állatokat kínozza; ha dajkáját,
gyermektársait 'stb. veri, gyűlöli, ha mérgében a'
hallott szitkokat elmondja ; ha engedetlen, makacs,
evésében válogató vagy telhetetlen, ruhájában hiu'stb.
De fogsz-e nevetni o szüle ! majd akkor i s , ha e n gedékenységed által gyermekedben illy gonoszok ter19
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meszelte válván, azokat eszes korában is folytatandja? Ha már sem Isten', sem lelkiismeret', sem szüléi' 's
elöljárói' tanácsára 's parancsára nem figyel ; konokul
minden jónak ellenszegül ; mindenben csak szeszélyét
és szenvedélyét követi ; kénye szerint költ, pazarol ?
'stb. Előbbi könyelmü kaczagásodat most keserűség
's epesztő bú fogja fölváltani ! Talán hajlandó vagy
elkorcsosult gyermekedet gyűlölni? De ne feledd,
hogy a' szerencsétlen leginkább hibás nevelésednek
tulajdonithatja elfajult természetét. Korán horgosul
's görbed a' horgos 's görbe fa; ha egyenes fát kívánsz, vessző-korában egyenesítsed ; mert utóbb vagy
épen nem, vagy egyedül legnagyobb erővel 's ügyes séggel egyenesítheted azt. Virgitius szerint :*)
Facilis descensus averni.
Sed revocare gradum, superasque evadere ad auras,
Hoc opus, hic labor est. Pauci, quos aequus amavit
Jupiter, aut ardens evexit ad aethera virtus,
Dis geniti potuere !
Máskép cselekszik az okos gyermek-nevelő. A'
siró kisdedben a' természeti szükséget, p. o. az éhséget, szomjat, hideget, meleget 'stb. mindenkor
megkülönbözteti a' csupa vágyódástól vagy szeszélytől. A' gyermek' természeti szükségeit azonnal kielégíti, de vágyait nem teljesiti. Hagyja a' gyermeket
sírni, feszelegni, míg azt elunván, magától meg nem
szűnik folytatni ; vagy komoly tekintetet vet kis n ö vendékére , 's kemény hangon mondja neki : Hallgass ! a' sírás nem használ.
A' kisded nem érti
ugyan e' szavakat ; de a' komoly pillantásból 's a'
nyersebb hangból észreveszi, hogy nevelője semmikép sem teljesitendi kívánságát ; maga is eláll utóbb
tőle; 's néhány sikeretlen próbák után, ámbár nincs
esze, hozzá szokik mégis vágyainál fensőbb hatalmat
ismerni; 's nem sokára nevelőinek, kiket szeret, olly
serényen engedelmeskedik, hogy első rosszaló tekintetökre nyöszörögve elhallgat. Milly könnyű lesz az
igy szoktatott növendéknek majd akkor is, midőn már
benne az ész és szabad akarat elkezdi működését, a'
lelkiismeret' és szülék' parancsának hódolni, rendetlen vágyain uralkodni !
A' kisdedben, mihelyt beszélni kezd, már az ész'
szikrája világít. Mennyire megfeszíti figyelmét, míg
megtanulhatja, míg nyelvével kimondhatja ennek vagy
amannak a' nevét, p. o. atyát, anyát, dajkát, ele*) Virgil

Aeneid. t . Vf

delt ? 'stb. — Ha ezt észre tudja venni a' kisded ,
minden bizonynyal azt is képes észrevenni 's érezni :
nevelője mit javai, mit tilt; ő benne 's másokban mit
szeret, becsül; vagy mit gyűlöl 's vet meg; következőleg érzi : mi szép 's j ó , mi undok és rossz ?
Ugyanazért a' jó nevelő el nem mulasztja a' kisded
előtt jó cselekedeteket gyakorolva 's mások' szép tettein örvendve, annak lágy szivébe a' jó' és szép'
becsülését és szeretetét mélyen benyomni; ellenben a'
gonosztól undorodva, 's azt megvetve a' gyermek'szivében is a' gonosztóli tartós irtózást gerjeszteni. Illy
benyomások olly mélyen tapadnak a' kicsinynek lágy
velőjébe és szivébe ; hogy eszeskorában is hajlandó
leend irtózni a' gonosztól 's vonzódni a' jó és szép
után. Bölcsen mondja Plutarc/ms:
„valamint a' test'
tagjait születéstől fogva kell egyengetni, hogy egyenesen 'shely esen, ne görbén 'srutul növekedjenek ; ugy
az erkölcsiséget is már kezdettől fogva ki kell fejteni.
Mert a' kisdedek, szivök' lágysága miatt, könnyen képezhetők." * )
Szülék ! ha gyermekeiteket erkölcsös emberekké
nevelni, 's ezen nevelést magatokra 's növendékeitekre nézve is könnyilcni, ezeket 's önmagatokat sok
keserűségtől 's bajtól menteni ohajtjátok; már a' bölcsőnél kezdjétek el gyermekeitek' erkölcsi nevelését;
a' mutatkozó gonosz indulatot már csirájában nyomjátok el. Ha kisdedeitek' testi épségéről gondoskodtok,
aggjatok méginkább szivök'képzésére. Minden jó emberi nevelés a' szív' képzésében gyökerezik. Nem
mondom, hogy csupa erkölcsi szalagokkal kössétek
le bölcsőjébe a' kisdedet; az erényre kényszerítés a'
kisdedeknél olly kévéssé terem ohajtott gyümölcsöket,
mint a' felnőtteknél. Anyai szeretet, a' szülék', dajkák' 's más körülállók' jó példái, gond és ügyesség
erőtetés nélkül szoktatja a' kisdedet minden jóra, 's leszoktatja a' kifejlő gonoszról. Figyelemre méltók Pluarchus' tanácsi :
„ Mindenekelőtt szükséges, igy szól : hogy a' szülék feddhetetlenül élve, mindent egyedül tisztök szerint cselekedve, gyermekeiknek világos például szolgáljanak ; mikép ezek az ő életökben mintegy tükörben , szemlélvén önmagukat, az undok szavaktól 's
cselekedetektől őrizkedjenek. — Nem akárminő, ha*) Plutarchus Chaeron. De liberis educandis C o m m e n t a rius. Gulielmo Xylandro Interpr. Oper. T-II-Edit. F r a n cofurt. 1599. in fol.
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n e m , mennyire lehet, legerényescbb dajkákat kell
választani. — Távolittassanak el a' gyermekek minden
ocsmány beszédtől; mert Demetrius szerint: A' b e széd a' cselekvés' árnyéka. — Ha a' gyermekek már
annyira növekedtek, hogy tanítóra van szükségök, itt
nagy vigyázattal kell lennünk, mikép azokat oktalanul könnyelmű emberekre ne bizzuk. Olly tanítókat
keressünk nekik, kiknek életök gáncstalan 's erkölcsök ment minden igazságos feddéstől. — (Erre kell
figyelnünk) ; mert az erénynek 's becsületes életnek
forrása és gyökere az erkölcsi nevelés." * )
— u —

K ö z l é s e k .

Hurter Fridrik' „Ausflug nach 1 Vieil und Pres s bury" czimii könyvéből. (Schaffhausen, 1840.J
A' Jesuilákrol.
Több helyen nyilatkozik a' Jesuitákról, de Innsbruckról szóltában i g y „Alkalmain volt Enzenberg
grófnál a' Jesuiták' collegiuma' rectorát P. Lángért
megismémi. Benne csöndes, világos, értelmes és nagy
tapasztalásu férfiura akadtam. Barátaim közül többen
állítják, hogy a' Jesuiták kitűnő nevelési talentummal
bírnak, melly kivált abban mutatkozik, hogy a ' g y e r mekek' természeti hajlamait kifejteni, vezetni, rendezni 's mivelni tudják, a' nélkül, hogy valamellyiket azok közül elfojtanák, vagy valamellyiknek ál
irányt adnának. A' legélénkebb gyermek nem veszt
nálok semmit is virgonczságából; valamint ellenben azelőtt ez sokszor szabálytalan zordonságában mutatkozék, ugy most ez tárgyakra irányoztatik, mellyeket ő isméretével fölfogni 's velők itélőtehetségével
ff

bánni tanul. Ok hasonlitananak azokhoz, kik a' vad,
sokszor haszontalanul sőt pusztitólag szerte folydogáló
vizeket okszerűen épitett gátok által rendes folyásba
hozni értenék, a' nélkül, hogy a' viz tisztaságában
zavarást szenvedne, vagy ereje megtöretnék. Itt ott
a' legnevezetesebb példák hozattak föl előttem ifjú
emberekről, kiken a' legkülönbfélébb intézetek mit
sem módosíthattak, vagy a' kik' számára sehol az
igazi bánásmódot föl nem találhatták, de kik a' J e suitáknak áltadatván , rövid idő múlva olly szilárdsággal 's erős alapra épitett haszonvehetőséggel tértek onnan ki, millyenről azelőtt álmodni sem mertek
volna."
*) Ugyanott.

„Hiszen az ő legnagyobb ellenségök

Exposition

Voltaire

de la vraie doctrine des Jesuit es czi-

mü munkájában rólok a' következő tanúságot a d á :
„Mit láttam én a' Jcsuitáknál azon hét esztendő alatt,
mellyekben nálok laktam ? Igen munkás, mértékletes
és rendes életet. 3íinden órájok föl volt osztva részint
iskolai munkákra, részint azokra, miket szigorú szerzetök magával hozott. Ezer meg ezer embert hozok föl
tanukul, kik, miként é n , nálok neveltettek, 's egyik
sem fog köziilök hazudságról vádolhatni. Merem állítani, hogy semmi ellentmondóbbat, igazságtalanabbat 's az emberi nemet meggyalázóbbat nem lehete
költeni, mint mikor őket engedélyes erkölcstanitásról
igyekeztek vádolni. " "
Miután Levis-nek tanutétclét fölhozta volna,
mellyben állíttatik, hogy a' rend' eltöröltetése által a'
nevelésen egész Európában gyógyilhatlan seb ejtetett,
igy folytatja :
„Nem mulaszthatom el a' következő lettdolgot fölhozni. Néhány évvel ezelőtt, mikor a' második revolutio Schweizban leginkább forrongott, P. Lückemeyer
Freiburgban az országon keresztül utat tett. Épen akkor hullámzottak legjobban a' széttört kényuraság' 's
a' szellem' bilincseinek lerázásáról szóló phrasisok, 's
a' freiburgi Jesuiták ellen a' gyűlölet legbuzgóbb f o lyamatában vala. P. Lückemeyer azonban és társa
szerzetes ruhában növendékeikkel épen azon cantonokon vonulának keresztül, mellyek' lakosai éltökben
Jesuitát ugyan még nem láttak, de azon valami ellen, mit Jesuitának neveznek, annál fölizgatottabbak
valának. Egyike barátaimnak találkozék velek , 's igen
örvendett nevelési elveik' világos és értelmes közlésein. Miután sokáig mulatott volna velek, mondá,
hogy bátorkodik valamelly észrevételt tenni : lehetetlen, hogy a" két atya előtt azon érzelem, mellyel irántok kivált némelly reformált schweizi cantonokban viseltetnek, isméretlen legyen; e' szerint csodálkozik,
mikép merészeltek azokon szerzetes ruháikban keresztül vonulni, 's igy az emberek' szemeit magokra vonni,
's talán némelly apró kellemetlenségeknek is magokat
kitenni. „„Előttünk k e d v e s , " " viszonzá P. Lückemeyer , „ „ hogy kegyed e' hurt megpendítette. Igenis , sem az érzelmek , sem a' beszédei azon sok
embereknek, kik föltevék magokban ellenpártosaink
lenni, nem isméretlenek előttünk; sőt az sincs ellenünkre , ha növendékeink fültanúi lesznek azon
vádoknak,

mellyek ellenünk emeltetnek.
*

Ugyanis
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eletünk' pályája szemeik előtt történven, föltétlenül
reájok bizhatjuk az ítéletet : valljon ama' különbféle
vádok, mellyek nevelői tulajdonságunkban is ellenünk
tétetnek igazak-'e vagy költemények. " " Ezután m e g jegyzi Hurter, mikép sem hajlamot nem érez magában
a' Jézus' társaságabeli atyák' elleneivel követ fújni;
sem hivatást azok' magasztalójának lenni. De mivel idők óta szokása volt, mindig azok' szájára nézni,
kik föntebb kérdések iránt Ítéleteiket kimondják: meg
kell vallania, hogy mihelyt azon embereket, kik a'
Jesuiták ellen napirenden lévő megszólásokat leghangosabban kürtölik, körömre fogta, vádjaik előtte igen
gyanúsokká lettenek.
„ Mert, " igy rekeszti, „ kicsodák leginkább a'
Jesuiták' ellenei ? ki veszékel legtöbbet azok' befolyása miatt? ki hozza rólok a' leggyülöletesebb anecdotákat keringésbe ? Még sem azok, kik a' hit' szilárd alapján állanak, 's Krisztusban valami felsőbbet,
mint csupa értelmes moralistát tisztelnek ! Igy megvallom, hogy én a ' h a n g o s a n magasztalt nevekben:
Pombal, Choiseul, Aranda, Tanucci 'stb. sem valamelly mély status - bölcseség' képviselőit, sem ezen
leríiakban azon tiszta inditó okokat el nem ismérhetem,
mellyek őket mai napig is sok ollyanok előtt csodálat'
Ürgyává teszik, kik egyéb tekintetben lehetetlen,
hogy magasztalóik legyenek. A' tudatlanságnak, fönhejázásnak, irigységnek , gyűlöletnek szinte m e g vagynak hagyományai, 's veszszen-1
menyköveznek
a r r a , ki azokat érinti."

Hevelés és iskola-látogatás.
Üdvös a' terv, melly a' közboldogságot tárgyazza ; üdvösb a' gond és szorgalom , melly annak mások általi előmozdítására fordittatik ; legüdvösb a' cselekvés, mellyel azt valaki önmegtagadásával, mit sem
ügyelvén az azzal összekötött alkalmatlanságokra,
vissza nem tartatván bármilly áldozatoktól, kivíni t ö rekedik. Nagykéri Scitovszky János ő méltósága Rozsnyóról Pécsmegye' kormányára átjővén, ő i s , mint
nagyemlékezetü eldödje önmagával hozta buzgalmával
az üdvöt azonnal tervezvén, azt mások által szorgalmazza , azt önmaga eszközli is. — Szüntetni kívánván a' hit iránti veszélyteljes mindinkább terjedő k ö zönyösség fölötti fohászokat, első és fő gondja vala
a' kisded nyájnak neveltetése, oktatása; mit azzal is
bizonyított, hogy országgyűlési bokros gondjai közt
sem feledvén a' népnevelést, mostani kormányának
már harmadik hónapjában Pozsonyból Sz. Mihály h ó -

nap' 5én 1839. eszt. pásztori körlevelet bocsáta m e gyéje' papjaihoz, mellyben apostoli szilárdsággal mindnyájok' szivére köté a' kisdedek' oktatását 's ebbeli
hivatásuk' legnagyobb fontosságát előterjesztvén,
abbani lelkiismeretes eljárásukat, hogy Isten előtti számadásukban hivek találtathassanak, megkiváná. A' nagy
és szent czélnak minél biztosabb elérésére, a' falusi
iskolákat szabályozandó, előlegesen megfejté egyenként mindazon elveket, mellyek szerint az iskolákban
a' kisdedek' fogékony sziveibe vallásos érzetet k o rán csepegtetni, elméjöket szükséges és hasznos i s méretek által kimivelni, őket egyszerismind az isteni
félelemre, engedelmességre, rendre és szorgalomra
mintegy észrevétlenül szoktatni, nevelni lehessen, 's
bennök az anyaszentegyház buzgó hiveket, a' haza
hiv fiakat és hasznos polgárokat reménylhessen és
lelhessen is. Meghatározá : milly korukban, mikor 's
meddig kötelesek a' gyermekek okvetetlenül és szakadatlanul iskolába j á r n i , 's milly osztályba t a r tozzanak nem csak tett előmcnetelöknél, hanem i s kolában töltött idejöknél fogva is ; ezen határozat e l leni akadályok' legyőzésére eszközt és módot mutatott, nevezetesen meghagyván a' lelkészeknek, hogy
ők nem csak általában a' szónokszékből a' szüléket,
hanem egyeseket i s , hivatkozólag isteni és felsőbbségi parancsokra, gyermekeik iránti kötelességök'
megismerésére vezéreljék ; azon pórszüléket p e d i g ,
kik az iskolai nevelés'és oktatás' gyümölcseit nem é l vezvén, szülöttjeiket inkábba' mezei munkára és marháik' legeltetésére az iskolától ez iránti érdek hiányoknál fogva visszatartóztatják, meggyőzni iparkodjanak a' felől, hogy eme' kötelességök' teljesítése vagy
elhanyaglása önkényüktől épen nem függhet; ellenben a' gondos szüléket, ösztönöző például, nyilván és
névszerint megdicsérjék. — Rendelé : hogy sz. Mihály' táján házanként az iskolára alkalmatos gyermekek összeirassanak, azok nevei, megjelelve milly osztályba kiki közülök tartozik, következő vasárnap a'
templomban fölolvastassanak, kötelezvén a' szüléket,
hogy megnevezett gyermekeiket, az iskolába küldjék,
mcllyből annak ünnepélyes megnyitása után egyedül
betegség miatt maradhatnak el, 's nem előbb mint
húsvét' táján tartandó próbatét, és az érdem szerinti
osztályozásnak fölolvasása után, mikre az előkelők,
elöljárók és szülék hivassanak m e g , szabad légyen a'
szüléknek azokat, kikre szükségök v a n , a' helybeli
plébános mint iskola-igazgató, és a' tanítónak m e g -
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egyezésével és tudtával az iskolából kivinni, a' tanitó
a' többi gyermekek' oktatására aratásig köteleztetvén;
— hogy minden iskola-épületen harang legyen, melly
által a' növendékek mintegy engedelmességre serkentetve az iskolába összehivassanak, a' tanitó óra' végével pedig a' naplóba jegyeztessenek föl az elmaradások , mellyek mindenkor számon vétessenek, 's ha
csak mellékes ok forog fönn, a' szülék kötelességök'
pontosabb teljesitésére az elöljárókból választott i s kola-gondviselő által i s , ki egyszersmind az iskola' szükségeire felügyelni tartozzék, fölszóiittas—
sanak, 's a' fontos ok nélküli elmaradások' ismételésekor foganatosan intessenek is. — A' tanulmányokat, u. m. keresztény tudományt, olvasást, betüfoglalást és betüzést, bibliai 's hazai történetet, földleírást,
számvetést, kéziratok 1 olvasásbani gyakorlást az osztálybeli tanulók' tehetségeihez képest kijelelé, és órákra
fölosztá, sőt a' tanításnak gyakorlati módjára is kiterjeszkedett. A' honi törvénynek, és a' nemzet' közönséges kivánatának hódolni kívánván nemzeti nyelvünk' minél sikeresb előmozdítására rendelé, hogy a'
magyar nyelvvel vegyes ajkú helyeken, egyedül magyarul adassanak elő a' tanulmányok, hol pedig csak
német vagy illyr nyelven beszélnek, ott magyar olvasás- irás- és magyar szókra és mondásokra oktattassanak ; az iskolai jegyzetek pedig és minden az iskola' ügyében teendő közlemények általában magyarul készittessenek. — Szóval, mind az alesperesnek
mint kerületi iskolák' felügyelőjének, a'helybeli plébánosnak mint iskola-igazgatónak, és a' tanítónak
kötelességeit 's ez utóbbinak megkívántató tulajdonságait kitűzvén, a'tanuló ifjúságot illető törvényeket,
mellyek annak a' templombani, iskolábani és iskolán
kivüli viseletét kijegyzik, kiadván, mind pedig olly
szabályokat, mellyek az iskolai ügynek elrendezését
sajátkép tárgyazzák közrebocsátván, a' népnevelésnek
üdvös tervét előterjeszté, 's ennek kivitelét szorgalmazza is. — Ugyanis ámbár mult évben a' folyton
tartatott országgyűlés miatt a' megye' iskoláit meg
nem látogathatá, mindazáltal távolban is a'beküldött
jelentésekből és jegyzetekből az iskolák' állapotjáról
önmagárink tudomást szerezvén, 's a' szerint minden
iskola felől egyenként észrevételeit közölvén oda irányzá lelkesedését, hogy másokban is az iskolák iránti
érdeket emelje, 's ennek méltánylása szerint közös
gond' és ipar' hozzá járultával az iskolák' szent ügye
tettlegesen előmozdittassék.

A' legközelebb mult napokban még inkább tanusitá, mint fekszik szivén a' serdülő ifjúságnak neveltetése. E' nagy ügynek előmozdítására mint szentelé
föl önmagát, és milly áldozatokat teve, kiviláglik
a' következendő sorokból.
A' kisdedek' e' valódi szives atyja kitűzvén azon
helyeket, mellyeket iskolai látogatása által szerencséltetni eltökélé, 's az azokban tartandó próbatéteknek
rendjét 24-kén körlevél által az illető plébánosoknak
tudtokra adván, következő hó' 15-én délután 4. órakor Pécsről püspöki lakából kiindult. Naponként a'
kijelelt helyekre érkezvén azonnal megvizsgálá az iskolai jegyzeteket, különösen a' napló könyvből kijegyzé
az elmaradásokat; egyszerismind tudakozá, milly é r dekkel viseltetnek a' szülék magzatjaik' neveltetése és
oktatása iránt? nincsenek-e olly akadályok, mellyek
miatt a' növendékek az iskolából gyakortább kimaradnak ? azon módokról, mellyek által legczélirányosabban a' szülékben az iskolák iránti érdeket, az ifjúságban a' kedvtelést emelni lehet , értekezett ; nem
különben értesitteté magát a' tanítónak erkölcsi viseletéről , tehetségeiről, és kötelességének miképeni
teljesítéséről ; a' tanításnak gyakorlati módjáról, az
ifjúsággal tett előmenetelről ; továbbá az iskola-házaknak állapotjárói, hiányairól ; milly készséggel és
pontossággal végzi a' község azok körül a' szükséges
javításokat; a' tanítói fizetésnek mennyiségéről, 's
valljon ezt a' szülék egyenként tanuló gyermekeiktől,
vagy az egész község általában és rendesen fizetik-e?
milly arányosságban van ez a' tanuló ifjúság' számához , 's a' tanítónak ezekkeli fáradozásához ?
Másnap reggeli hétórakor a' látogató főpap szent
misét mondván, a' mindenütt számosan jelenvolt szüléket fölszólitá, serkenté és inté, hogy azon természeti szeretetnél fogva, miszerint minden atyai, anyai
sziv mitsem óhajt forróbban, mint szülöttjének boldogitását, 's az ezen belső ösztönnel egybekapcsolt
kötelességöknél fogva, hogy a z t , mit szivök olly
igen óhajt, czélirányos eszközök által tettlegesen előmozdítsák , — magzatjaikat az iskolákba , hol főleg
mind az ideigleni mind az örökké tartandó boldogságnak eszközei lerakvák, lelkiisméretesen, félbeszakadás nélkül beküldjék. Valljon pedig a' szülék abbeli
nagy kötelességöknek hiven megfelelnek-e.'s egyszerismind az iskola-igazgatók és tanítók szent hivatásuknál fogva a' rájok bízatott kisdedek' szükséges
kimüvelődését és erkölcsi kiképeztetését eszközöl-
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t é k - e ? mindezeknek a' tartandó próbatét által tapasztalhatását adá elő jövetelének fontos okául. Ekkor a' már előlegesen nyert tudomás szerint azon
szüléket, kik gyermekeik' neveltetését szivökön hordozván ; azokat szorgalmasan az iskolába küldék,
névszerint megdicséré; azokat pedig, kik ebbeli szoros kötelességöket inkább elmulaszták, arra kéré ,
inté és serkenté, hogy ezentúl magzatjaik' neveltetésének önmagok akadályai ne legyenek.
Azon szent ihlés, mellyel a' buzgó főpásztor
a'szülék'kötelességeit, miszerint magzatjaik'neveltetését szivökön hordozzák, magyarázá ; — azon
számos indítóokok, mellyekkel ugyanezen egy tárgyat naponként ujabbakkal megfejté és támogatá; —
a' szemeibe gyűlt könyük, mellyek közt azon szüléknek , kiknek gyermekeik félbeszakadás nélkül jártak
iskolába, mintegy nékie tett legkedvesebb szolgálatért , forrón és atyai szivének magasabb és szentebb örömében, köszöné kötelességök' teljesítése által
bizonyított szorgalmukat, áldván őket, és kérvén I s tent, hogy szülöttjeiket, 's szülöttjeikben őket boldogítsa, — mindez valósitá : mint fekszik kisded
nyájának neveltetése 's boldogítása atyai szivén, 's
hogy ezen szent kötelességnek érzetétől egészen
áthatva vagyon. — Azon könyük pedig, mellyek
ekkor sok szülék' arczain Iegördülének, nyilványiták :
hogy a' szivek rokon érzésre gyulasztvák, midőn szivének legbelsejéből eredt nagy fontosságú beszédjét
haliák buzgó főpásztorunknak , öngyermekeik' boldogságát olly igen kivánó és eszközlő legszivesb
atyjának.
Az erőteljes beszéd után Isten' oltára elébe b o rulva a' mennyei világosságért énekszóval : Jöjj el

guk 's a' szónoklat' szabályai szerinti taglejtéssel követvén mondásaikat, a' hatást meglepőleg emelék.
A' próbatéteken a' környékből több plébánosokon, és
káplányokon kivül a' tanítók is megjelentek a' tanításnak gyakorlati módját a' főpásztortól, ki nem csak
kihallgatá, hanem practice is tanitá a' növendékeket,
megtanulandók. Sőt a' közel lévő iskolából is átjövének többen a' gyermekek közül, hogy ösztönt vigyenek iskoláikba, vagy hogy ő k , kik mint vendégek
kikérdeztettek és feleltek , vetélkedésre buzdítsák a'
helybelieket. — A' próbatét után az érdemszerinli
osztályozás, vagy is a' classificatio olvastatott föl,
ezt pedig az e m l é k - é s ösztönjutalmak' kiosztása követé , hogy igy a' kisdedek, hasznos vetélkedésre
ébresztve, a' nevelés' és művelődés' pályáján az üdvös czélhoz annál kedvesebben törekedjenek. Az
ajándékokat önköltségén szerzé meg a' kisdedek'
szíves a t y j a , mellyekkel társzekere megrakva volt ;
valának pedig nagyobb, kisebb, finom kötésben imádságos könyvek, katekismusok, más hasznos könyvek,
keresztek, ékes rámákba foglalt képek és más k é pecskék, olvasók, különbféle csinos apácza-készitmények, kalapok, mellények, finom és közönséges
nyakkendők, színes szalagok, gyöngyök 'stb. Ezeknek kiosztása után haza széledének a' kisdedek szüléikkel örömtől csillámló vagy könyező szemekkel, de
mindenkor nagyobb tanulási kedvre buzdítva; a' mélt.
püspök pedig a' kerületi esperessel, helybeli plébánossal és elöljárókkal az iskolába ment annak anyagi
állapotját megvizsgálandó, és a' szükséges javítások
iránt rendelkezendő; ugy szinte a' tanítónak fizetése
felől értekezendő, és a' körülmények szerint az iránt
intézkedendő.

kegyesen

A' buzgó főpásztor mindenütt az egész próba-

'stb. lön könyörgés. A' tanuló ifjak püspöki rendelet'
következtében, a' próbatétet előző napokban sz. g y ó násra és áldozásra járulának, eleve intetvén ez által,
hogy minden fontosabb dologhoz, és illyen reájok
nézve a' próbatét, és nagyobb ünnephez, tiszta és
mennyei eledellel erősített lélekkel készüljenek mindenkor.
A' próbatétet egy vagy több mindkét nemű növendék , a' kegyes főpásztornak örömteljes és üdvös
megjelenésére alkalmazott verssel vagy amollyan szónoklattal nyitá meg; hasonlón a' próbatét' végén is
több alkalmi beszéd szavaltatott el a' kisdedek által,
kik közül valóban többen gyöngéd érzetü komolysá-

téteket a' még hideg templomokban maga végzé, mel-

szent

Lélek Ur Isten,

terjeszd

ránk

lyek délutáni két sőt némellykor

három óráig

tar-

tának. —
Az iskoláit látogató mélt. püspök sem talált hivalkodókra ; mert a' mint ő a' hosszas tapasztalásain
alapult elvek szerint a' kisdedek' oktatását és erkölcsi
neveltetését üdvösen tervezé, 's az iskolákat szabályozá, a' szerint találá a' fontos ügyet papjaitól 's
a' tanítóktól hiven elősegítve.
Ezek szerint biztos remény kecsegtethet mindenkit , hogy a' buzgó főpásztor mostani 's jövendő iskola-látogatásai által a' lelkészekben a' rokon buzgóság , a' tanítókban a' szorgalom, a' szülékben gyér-
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mekeik' neveltetése iránti érdek, mindnyájokban e'
tárgynak méltánylása, a' növendékek' sziveiben p e dig az elfelejthetlen emlék mellett a' maradandó ösztön mind inkább és leghathatósabban élesztetni 's n ö vekedni fog a' magyar anyaszentegyház' és a' magyar
hon' legnagyobb áldására.
Minthogy az eddig elmondottak általában veendők , szükségesnek tartom minden iskolákról még
egyes adatokat közölni, és igy az egész jelentést b é fejezni.
(Vége következik.)

Császár

Béta,

pécsi szcntszéKi j e g y z ő .

van m é g a ' r e l i g i o i
meggyőzésnek,

dolgokban

olly

igen

szükségos

erősítésnek 's isteni tekintetnek h i á -

nya. Ugy h o g y , h a a' régi philosophia
t á s n é l k ü l n e m vala k é p e s a z i g a z s á g ' ,

kinyilatkoztaerény', 'sb o l -

d o g s á g ' bírására elvezetni az emberi n e m e t ; az u j a b b
v a g y akármelly utóbbi philosophia sem leend e l é g s é ges kinyilatkoztatás

nélkül az i g a z s á g o t ,

erényt,

's

boldogságot az emberiség' számára megőrizni 's f ö n tartani.

Tehát az isteni kinyilatkoztatást

t e b b p h i l o s o p h i a s e m teheti h a s z t a l a n n á ,
lenné ; de ellenben a' philosophia

a' legmivelszükségte-

megszünend

józan

lenni, ha félreveti a' kinyilatkoztatást.

Telieti-e az isteni kinyilatkoztatást
a' legmiveltebb philosophia valaha
hasztalanná és szükségtelenné?

* ) Czélirányosnak véljük a ' t ö b b e k közül, k é t r é s z r e hajlatlan tanút fölhozni. Mindenekelőtt j e l e s e k , az érintett
tárgyra n é z v e , tudós Werenfels Samunak szavai Cin o p u Az isteni kinyilatkoztatást sem a' mostani, sem sculo theol. philos. T. 1. 65. lap.): „Jól fontolóra vegyék
rationalistáink, igy szól ő , hogy sokat ne tulajdonítsanak
az utóbbi, legyen bár legmiveltebb, philosophia sem
teendi fölössé, hasztalanná és szükségtelenné. Mert, az észnek. Azt mondják ők', hogy a' csupa é s z ' v i l á g á n á l
is föltalálható azon egész religio, melly a ' s z . Írásban
ha a' mostani philosophia jól 's helyesen vélekedik
foglaltatik, vagy legalább mi abban fő dolog- Semmi sem
Istenről 's az isteni dolgokról; lia az tiszta erkölcsi
könnyebb mint i g y szólni, a z o k n a k , kik ezen religio! már
törvényekre tanit bennünket: bizonyára a'legnyomósb ismerik. Szólhatnának-e ők a k k o r is i g y , ha ezen religioirók' tanúsága * ) 's a' tudományosság' története s z e ról e g é s z éltökben semmit sem hallottak volna? Most tehát
ők hasonlítani látszatnak a z o k h o z , kik miután m i n d e n t ,
rint azt egyedül a' kinyilatkoztatott religionak —
mellynek kebelében a' mostani philosophusok lobb- mit t u d n a k , tanítóiktól t a n u l t a k , mégis önmagoktól t a n u l ii) ire születtek 's nevekedtek, 's mellynek elveit gyer- taknak (aiio$íSaxtoi~) a k a r n a k látszatni ; v a g y azokhoz ,
kik, ha igen szép találmányokról v a n szó, gondolják, hogy
mekségük óla beszíták — köszönheti; nem pedig az
ők is föltalálandók valának mind azokat, ha másoktól előbb
emberi észnek, melly a' mai philosophusokban sem
föl nem találtattak volna- Ha meg a k a r j u k i s m e r n i , mire
élesebb vagy belátóbb, mint millyen volt Socrates- mehet az emberi ész a ' religio' f ö l t a l á l á s á b a n , ne k é r d e z b e n , Platóban, Ciceróban és az őskor' más bölcsei- zük m a g u n k a t , kiket az Isten' igéje m á r útba igazított,
ben. Sőt, ha a' legújabb philosophia' állapotját szem- már a ' j ó uton kormányoz ; ha pedig okoskodásunkban
ügyre veszszük, tapasztaljuk: hogy a'philosophusok, habozunk v a g y eltévedünk, i n t , e r ő s i t , javit, visszatérést
parancsol : hanem kérdezzük azok' e s z é t , kik előtt Isten'
kik az isteni kinyilatkoztatást félre vetik, vagy ellenigéje egészen ismeretlen. E z e k n é l pedig minő s z ö r n y e t e ségesen megtámadják, Isten' léte, természete, az
geket szül a' magára hagyott é s z , a' pogányok' példája
emberi lélek' halhatatlansága, még az erkölcsi törvé- bizonyítja ; holott közöltök is voltak igen sokan , szint olly
nyek körül is tetemes hibákra vetemednek, elannyira , j ó e s z ű e k , mint millyenek rationalistáink. Röviden m o n hogy felölök igen el lehet mondani sz. Pál' ime sza- dom: azon csupa észszerű religio, melly a ' világon m u t a t vait : „ Elenyésztek gondolatjokban 's meghomályoso- kozik , a ' pogányok' religioja : a ' deisták' religioja pedig
dott esztelen szivök; mert magokat bölcseknek mond- a z o k é , k i k , miután a ' sz írásból minden! kiszemeltek.
mi nekik tetszett, m o n d j á k , hogy ők mindazt okoskodva
ván lenni, bolondokká lettek." (Rom. I, 21. 22.)
találták ki. Igy tehát maga a' tapasztalás legvilágosabban
Továbbá, azon okok i s , mellyeknél fogva a' kitünteti : hogy Istennek , ha az emberektől dicsöilletni
kinyilatkoztatás' hasznát és szükséges voltát vitatni a k a r , m a g á n a k kell kijelenteni a' dicsőítés' m ó d j á t , 's azt
szoktuk, most és mindenkor ugy anazok maradnak. nem kell az emberi ész' kitalálására biznia."

A' philosophusok közt ugyanis a' legnagyobb érdekű
igazságokban jelenleg is divatozik a' vélemények' k ü lönbfélesége 's változékonysága, az elvek' összeütközése , az értelem' gyöngesége az igaz' megismerésében ; az akarat' gyarlósága a' jó követésében; fön

Ugyan illy értelemben szól Doederlein Kristóf is tlásd
inslitutio theol. christ- Parte I- §. 3- obs.—) „Mindenek
előtt b i z o n y o s , mond , hogy az európai nemzetek , m e l y lyek mai n a p a ' többieket ismfreteik' tisztaságával fölülmúlják , azokat j o b b a d á n a ' keresztény tanításból 's az
uj testamentom' nyilatkozásából meritetlék ; enuek t a n i t á -
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sát az emberi bölcseség kapva k a p v á n mintegy kézről
kézre adta által az észnek : h o g y ez próbálná m e g ezen
t á r g y a k a t természetes elvekből bebizonyítani ; d e e ' m u n k á latban inkább a ' javaló ész' m e g e g y e z é s e , mint a ' találó
ész' belátása mutatkozik. Legalább H u m e , nyomos t a n ú ,
vallja, hogy az isteni dolgokról jobb vélemények az emberek
közt csak tizenhétCmost már 18) század óta u r a l k o d n a k . "

(Szaniszló Ferencz'

,,A' k e r . kath.

Közli —y.

religio t u d o m á n y a " czimü m u n k á j á b ó l . )

„ É s azután ? "
Nerei sz. Fülöphöz egykor egy fiatal ember jött
's nagy örömmel beszóló neki, hogy teljesedett végre
legforróbb kívánsága, minthogy rokonitól engedelmet
nyert a' jogtudományt hallgathatni, — 's hogy 5 erre
a' városi egyetemet választá nagy hire miatt; hogy
ezentúl semmi iparkodást és erőködést nem fog k í mélni, mellynél fogva tanulmányait minél előbb és jobban elvégezhesse. A' szent a' fiatal embert, ki mind
ezt az ifjúság- és örömszülte legnagyobb beszédességgel adá elő, legnagyobb türelemmel 's nyájassággal hallgatá, 's a' mint beszédének vége lön, kérdé :
hát azután, ha iskoláit végzi, mit lesz akkor teendő?
„ akkor tanári süveget nyerendek, " mondá a' fiatal
ember. És azután ? kérdé ismét a' szent. — „ Azután ,
folytatá amaz, különbféle bebonyolódott és súlyos
ügyeket folytatok ; ékes-szólásom és éles elmém által
a' közfigyelmet magamra vonom , 's igy magamat h í ressé teszem." És azután? kérdé Fülöp ismét. „ A z után, felele az iljoncz . . . azután valamelly tisztes
közhivatallal fognak bizonyosan fölruházni, igy pénzhez és jószághoz jutok. " És azután ? „ Es azután ,
folytatá ismét a' másik, hivatal és bövelkedés mellett
kényelmes és tisztes életet élve, nyugalommal fogok
a' derült és vidám öregkornak elébe nézni. " — Es
azután ? kérdé a' szent. „ Azután, mondá az ifjoncz
— és azu — — azután — megfogok halni." Sz.
Fülöp pedig még egyszer kérdé nyomosabban, és
utoljára : 'S azután ? — De az iljoncz többé nem
felelt. Lesütött fővel elment, 's ez utolsó : Azután ?
melly villámként járta át lelkét, nem ment ki többé
fejéből. Nem sokára fölhagyott a'törvénytudománynyal
és szerzetbe lépett, mellyben boldog haláláig jámbor
életet viselt.

CNémetből)

I g a z s á g és tévelygés.
(Hasonlatosság.)

A' tévelygés több barátot lel mint az igazság:
mert amaz emberi csinálmány, emez pedig a' magasságbelinek ajándéka 's nem rege-koholmány; dicsőitsük őt érette ! — A' hit ollyan gyöngy, mellyen nem
lehet nyirbálni ; az igazság hasonlít a' gyémánthoz,
melly vésnököt nem tör, míg a' tévelygés ollyan mint
a' lágy viasz ; vagy ollyan mint a' ronda tükör mindenkire , ki bele néz ; a' szép általa rúttá leszen 's a'
tiszta mocskos. A' tévelygés a' sátánnak pénze. (Sz.
Ephrem.)

Megváltás.
Oszlik im az éjek' éje
Melly a' boldog üdv' hónát,
Ada' vétkeért előttünk
Olly soká borongta át.
Régi ellenünk legyőzve
Főtöretve sompolyog,
Dult hatalma' romjain szent
Győzedelmi jel lobog.
Nyilt a' pálya szebb honunkba ,
Jézusunk azon vezér,
Kit követve csüggedetlen
Mindenegyik czélhoz ér.
Jézus által visszanyerve
Van kegyelmed, istenünk !
Szétszakasztva bün-okozta
Tartozási levelünk.
Golgotán a' béke-zálog,
Rajt a' drága lelki bér,
A' föláldozott tagokból
Folydogáló tiszta vér.
Elmosá e' vér a' lélek'
Bün-okozta szennyeit,
'S mellyek olly soká sajogtak
Balzamozza sérveit.
Fölnyitá az égi honnak
Rég csukódott ajtaját;
'S rajt a' béke' angyalának
Karjain vezérel át.

W. K.

JSzabó Imre.
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— Ábrahám';'ál-

— Nevelés és iskola-látogatás.

— Szent Nepomuk J á n o s . ( H o r v á t h

Pius.)

A' nagy asztal. (IV. A ' . )

Elvliarcz.
CA' vallási korszellem' ismertetéséül.)
Kik korunk' vallási állapotját vizsgálják, könnyen
észrevehetik, hogy az embereket elkülönző vallási e l lentétek már nem egyes hitágazatokat, hanem elveket
érdeklők ; 's azért a' hareznak, míg az egyes hittanok fölött f o l y , vége nem szakadhat, hanem mind
addig megujulnia kell , míg az uralkodó elvek e l döntő vita által el határozva nem lesznek. Mit használt p. o. a' megigazulásról folvtattatott három százados vita a' külön vált keresztény felekezetek' kibékeltetésére ? történt-e ez által a' legkisebb közelítés ?
r

Epen nem, noha a' katholika vallás' tanja a' megigazulásról mai nap általán a' theologusoktól helyeseltetik. Míg a' vallási elvek egymás ellen küzdenek, míg
arról van a'szó: vallás' dolgában „ közvetlen vagy közvetett szabadságot," „független önállást, vagy tekintettőli függést" kell-e követnünk : addig az vallási egyetértés katholikusok 's az elvált felekezetek közt erős
állásra nem juthat.
Kik a' közvetlen szabadságot's a' független ö n állást pártolják, mindenkinek szabadságot adnak az
evangelium' hiteles magyarázatára, 's ez által az észt
emancipálják az anyaszentegyház' tekintete alól, de
ezen fölszabadítást szükségkép követi azon felsőbb
foka a' szabadságnak 's független önállásnak, melly
magát a' sz. irást isteni tekintetéből kivetkezteti;
mert ki egyszer az anyaszentegyház és sz. irás között
biráskodhatik, arra mind az anyaszentegyház', mind
pedig az irás' tekintete átruháztatik. Kik a' nevezett
szabadság' alsó fokán állanak, azoknak van még némi
egyházi formájok és szerkezetek : de kik ama' felsőbbre emelkednek, szükségkép a' hitetlenség' hőseivé vál-

nak. Mivel pedig a' szabadság' érintett alsó fokában,
a' felsőbb olly formán rejtezik, mint virágban a' gyümölcs: épen nem csodálhatjuk, ha korunkban a' h i tetlenség nőttön nő.
Tagadni nem lehet, hogy e ' b a j ' orvoslatát minden felekezetű tudósok czélba vették, 's az önállást
sürgető korszellem ujabb időkben igen nagy ellenszegülésre talált a' kinyilatkoztatás' védőiben : de más
részről tagadni nem lehet, hogy a' hitetlenség is minden
erejét központosította, és számtalanokat hódított részére, főkép az ujabb kori nevelés által, mellyben a'
religio nem e g y é b , mint a' világi miveltség' egyik
ága. Még a' legmérséklettebb gondolkodású 's l e g jobb érzésű férfiak is a' korszellemtől károsan érintve a' religiot nem ugy tekintik, mint életrendünk'
isteni szabályát, sem pedig mint a' nép' boldogító 's
nevelő elemét, hanem egyedül, mint a' status' h a talmának egyik legerősb támaszát. 'S mivel a' religio'
helyébe a' fönhangon hirdetett humanitas állíttatik ;
épen nem csodálkozhatunk, ha a'korszellem' barátjai
a' religio' ősrégi kötelezéseitől menekedni, még inkább pedig az anyaszentegyház' hatalmától hova tovább
törekednek szabadulni.
A' korszellem azon elvből indul ki : hogy az
ember önerejüleg, megválva minden isteni útmutatástól, föltalálhatja az igazságot. De teljesitheti-e törekedését? Azt látjuk, hogy a' keresztény religiot
szétbonczolva, földarabolva, részletesen megvizsgálva
helytelenitelte ugyan, de helyébe jobbat, tökéletesebbet, megnyugtatóbbat állítani nem tudott; a' legfontosabb kérdéseket rejtélyesebbekké tette, 's az igazság után sóvárgó léleknek enyhhelyet nem nyújtott ;
's a' mi jót mondott i s , olly nyelven mondotta, mellyet a' nép legvilágosabb magyarázat mellett sem képes megérteni.
A' protestánsok' egy része a' syinbolicus könyvek' tekintetének helyre állításával kíván a' hitetlenségnek gátot vetni, de véleményem szerint azok
20
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azok a' protestantismusban a' história litcraria' sajátjává lettek, 's a' protestantismus' alap-elveinek,
szellemének és szabadságának ellenére kötelező erőbe nem tétethetnek; mert a' symbolum' fölállításában, ha nincs törvényes magyarázó, az alanyi szabadság, melly szemefénye a' protestantismusnak, s í r ba szálni kénytelen.
A' bajt nem orvosolja a z , ha a' fönérintett m e g ütköző elveket párhuzamba helyezzük, mert ezáltal
a' baj megörökittetik. Egyességre sem léphetnek olly
formán, hogy az ész, függetlenségét föntartva, a'
kinyilatkoztatás némi engedményekre bocsátkozzék ;
mert ha az ész a' keresztény vallás' tanjait önerejüleg
bebizonyítani képes: akkor kinyilatkoztatásra nincs
szűkség ; ha pedig a' keresztény vallás bocsátkozik
concessiokba: akkor épen az által lenni megszűnt,
mert lényegéről lemondott.

anyjának Sárának egyetlenegy gyermeke ' s minden kincse — a' szelid lelkületü 's engedelmes Izsák már
r

derek iíjuva növekedett; 's Ábrahám

,

magát fiában

megifjadni látván boldognak érzé magát.
r

Ábrahám Istent 's annak szent akaratját mindcukor szcmeif előtt és szivében hordozva tökéletes életet élt. Azonban a' legszebb 's leghősebb erény is,
míg a' kebelbe elzárva tettleges nyilványitásra alkalmat nem nyer, csak szunnyadó tehetség marad; egyedül a' gyakorlat a z , mi az erénybe életet, erőt 's t ö kélyt önt. Az ur Ábrahámot Isten' országában nagyg y á , a' hivők' atyjáváakará képezni; azért alkalmat
nyujta neki, hogy olly engedelmességet nyilványits o n , millyenhez hasonló még embertől nem kívántatott; 's hite olly tetőpontra emelkedjék, hová mindaddig ember' hite föl nem hatott.
r

Ej vala; 's az Isten' emberének aggott tagjait

Nincs tehát semmi mód az orvoslásra ? Van igenmidőn
az ur' szava őt álmából
r
r
is , ha a' gyöngébb rész az erősbikhez csatlakozik, enyhítő álom ringatá,
az az ha a'véges elme 's korlátolt szabadság, a' v é - fölriasztja. „ Ábrahám , Ábrahám , " igy hangzik a'
getlen elmének, 's a' legszentebb 's legtökéletesb szellemek' ura, 's Ábrahám' szelleme jól érti az ur'szaszabadságnak magát, önjavára 's megnyugtatására, vát, 's gyorsan feleli: „ímhol vagyok, mit paranhódolattal alá veti. A keresztény religio' tartalma I csolsz?" „ Vedd, mondja az ur, vedd egyetlenegy fiaIstentől származott, 's azért vallás' dolgában az i s - dat — kit szeretsz — Izsákot, menj a' látás' földére,
teni tekintet az emberi észt, a'hit a' tudományt meg- Ott a' hegyek' egyikén, Morián , mellyet mutatok neelőzi, 's bölcsen mondá S.Anselmus: nonquaero i n - ked, épen égő áldozatul mutasd be őtet."
Mi rázhatja m e g , 's mi hozhatja fájdalmas reztelligere ut credam, sed credo, utintelligam, (nem
törekszem érteni, hogy higyek, hanem hiszek, hogy gésbe az atyai sziv' legérzékenyebb húrjait, ha ezen
r
értsem.) Hiszen földi ügyeinkben is u. m. tudomá- rettenetes parancs Abrahamban azokat nyugodtan
nyokban 's művészetekben a' tanítványnak először hinni hagyá?! — A' hány s z ó , annyi sebző tőr. Vedd
kell; hogy utóbb önállásra 's függetlenségre juthas- Ábrahám! — 's kit? — egyetlenegy fiadat ! —
son: mennyivel szükségesebb tehát a' vallásban 's kit olly gyakran megújított isteni Ígéretek után, h á az emberiség' üdvére kijelentett Isten' országának zas életed' végén, késő öregségedben szült neked szetitkaiban a' legtökéletesebb bölcseségnek 's hatalom- retett nőd Sára. Vedd fiadat!—azt, ki minden örönak — az Istennek hódolni?
med 's gyönyörűséged ; kit te mindeneknél, önmagadnál is jobban szeretsz ! Vedd fiadat Izsákot !
Szenczy Ferencz.
— kiben én maradékidat nagy nemzetté szaporítani,
's kinek maradéka által a' föld' minden nemzetségit
Ábrahám' áldozatjamegáldatni neked igérém. Vedd a' kedvest, ' s menj
vele távolfekvő hegyre ; tanyádon, vagy közel — benső
Ábrahám, Gcrárból visszatérte után, néhány év
küzdésed hamar véget érne; hitednek 's engedelmesóta berszabei tanyáján ligete' árnyékában , az umak
ségednek hosszú 's izzasztó tusát kell kiállani kebemelt oltár' közelében nyugalmas szivvel éldelé családi led' érzelmivel; menj azért három napi járó földre,
örömit. Az isteni igéret' gyermeke; az agg házaspár- ott a' Morián, a'gyászos Golgotha-hegyen, hol v a nak késő magzatja; a' sok javak', az igért föld', 's laha titokteljes áldozatot fog bemutatni az emberi
a' nemzetségekre kiterjesztendő isteni áldás' örököse ; nemért maradékod' egyike, ott épen égő áldozatul
édes atyjának az isteni félelemben valódi képmása, mutasd be Izsákot!
t
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Egek' u r a , igy kiálta föl az emberi érzet, te
vagy-e, ki illyent parancsolsz ? ! — Nem telik neked kedved az emberek' halálában; emberek' vérét
ontani te mindenkor tiltád híveidnek; irgalmasságot
kívánsz te inkább, mint áldozatot; 's most egy érzékeny atyától kivánod-e, hogy egyetlenegy fiái,
szeretett Izsákját tulajdon vérengző kezével neked épen
égő aldozatul bemutassa?! — Ugy vagyon. Isten
ezt kívánja Ábrahámtól. — 'S mit cselekszik Ábrahám ?
A' föllázadt emberi természetnek, a' fölriadt
atyai érzelmeknek, 's az olly könnyen jajokra fakadó
emberi nyelvnek csöndet, hallgatást parancsol nagy
lelke, 's engedelmeskedik. — Isten adta e' fiút,

most visszakívánja

tőled,

nyugodjál meg

szent

akaratján,
cselekedd az ő parancsát.
E' gondolat,
mint dörgés a' villámot, nyomba követé Isten' parancsát; 's Ábrahám fölkel, fáthasogattat, megnyergelteti szamarát, két szolgáját, 's fiát Izsákot maga mellé
veszi ; 's a' nélkül, hogy Sárának vagy fiának Isten'
akaratját jelentené, útnak indul Moria' hegyére. —
Ilárom nap utaz már oldala mellett, vele eszik, nyakán csügg, keblében nyugszik a' kedvelt gyermek;
's csak az atyai sziv tudja és érzi : hogy az ártatlanf

r

nak nem sokara verzeni 's Ábrahám' keze által kell
elvérzeni az oltáron!
r

Három nap elég idő arra, hogy Ábrahám' hitét
's engedelmességét az emberi
természet 's az atyai
r
sziv megrendítse. De Ábrahámnak Isten iránti hite
's engedelmessége rendületlen áll! — Izsáknak én
atyja vagyok ; Isten az ő teremtője, az ő 's az én
gondviselő atyám; ő soha rosszat nem akar; ő mindenható erejével fiamat a' halálból nis föltámaszthatja ;
ha magánál tartja i s , boldogítja. 0 parancsolja, 's
én legkisebb szolgája hódolok sz. akaratjának. Illy
elszánással folytatja útját társaival az aggastyán, míg
végre eljutnak Moria' tövéhez.
t

„ Várakozzatok itt, mondja Abraham a' szolgáknak, ha imádásunkat végezzük a ' h e g y e n , visszatérünk hozzátok." Ezzel az égő áldozatra való fát fiának Izsáknak vállára teszi ; maga tüzet 's kardot vesz
kezébe ; 's együtt csöndesen fölfelé lépdelnek a' hegyre.
A' mély hallgatást Izsák szakasztja félbe. „ Atyám ! "
igy szól ő. — Mit érezhetett Ábrahám midőn föláldozandó fiától ezen édes nevezetet hallá ? Akármit
érzett, ő rögtön atyai kegyességgel viszonzá : „ mit

akarsz fiam?" „íme, úgymond Izsák, tűzés fa van,
de hol az épen égő áldozatra való állat ? " Szivrepesztő 's irtózatos kérdés ! — 'S az erős lelkű atya
Istenben bízván nyugodtan feleli: „Fiam! az Isten
majd szerez magának épen égő áldozatra való állatot."
t

t

Fölérnék a' hegytetőre. Ábrahám oltárt emel, a'
fát elrakja, 's aztán hallgatva szeretett Izsákjának kezét, lábát kötözi; a' rakás fára fekteti a' kedvest,
' s a ' f i u , mint az ártatlan bárány, motszanás nélkül engedelmeskedik. Kirántja Ábrahám hüvelyéből az öldöklő fegyvert, fölemeli kezét, 's még csak egy pillanat kell, hogy a' végső csapás megtörténjék. Hideg
borzadás futja ált testemet ; 's Ábrahám' karja nem
remeg; fölemelt kezében csillog már vérengző csapásra a' pallos; 's ím' Isten' angyala kiált az égböl :
„Ábrahám, ki ne nyújtsad kezedet a' gyermekre,
most tettel mutattad meg, hogy féled, 's mindenek
fölött szereted az Istent, mivel kedvéért egyetlenegy
fiadat ris kész valál föláldozni. "
Ábrahám' hálás szive Istennel foglalkozott ; k e zei a' halál' torkából Istentől vissza nyert ártatlan
Izsákot néma ölelések közt leemelik az oltárról; hála
's örömkönyek közt oldozgatja az érzékeny atya szeretett gyermekének kezeiről 's lábairól a' kötelékeket;
's megpillantván egy, szarvaival a' tövisbokorba b o nyolódott kost, azt fia helyett épen égő áldozatul az
urnák bemutatja. r
Igy áldozott Ábrahám. Elméjét, akaratját, szivét, gyermekét 's mindenét kész vala minden pillanatban Istennek föláldozni ; mert nem vala semmi és
senki a' világon, kiben Istennél erősebben hitt vagy
bizott, 's kit Istennél forróbban szeretett volna. Kedves vala az ur előtt Ábrahám'áldozatja , azért mondá:
„önmagamra esküszöm, mivelhogy ezt cselekedted,
's miattam egyetlenegy fiadat is kész valál föláldozni :
megáldlak téged, megsokasítom maradékidat mint az
ég'csillagit, 's a' te maradékodban áldatnak meg a'
föld' minden nemzetségei."
r
Nagyszerű volt Abraham' aldozatja, de az csak
árnyéka 's előképe volt egy nagyobbnak, évezredek
után történendőnek. „Ugy szerette Isten e' világot,
hogy egyetlenegy szülött fiát adná" (érette váltságul ;) mondja sz. János 3 , 16. — A' mennyei atya
„ tulajdon fiának nem kedvezett, hanem miérettünk
mindnyájunkért adta őtet;" igy szól sz. Pál Rom. 8 ,
32. Ábrahám Isten' parancsára halandó fiát vala kész
föláldozni : a' mennyei atya önként adá a' bűnös em*
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berekért halhatatlan fiát áldozatra. De az á l d o z a t o k Izsák és Jézus — között is mennyivel magasztosabb,
nagyszerűbb, tökéletesebb ez utolsóban minden ! Izsák,
míg flloriára föl nem jutott, mi fog történni vele,
nem tudá: Jézusa'szenvedés' poharának egész keserűségét előre jól tudta. Izsák kímélést, érzékeny atyai
szeretetet 's bánásmódot tapasztalt, míg kötve az oltárfára nem téteték : Jézusnál már az előzmények fáj—
dalomte jesek és iszonyúak valának; az olajfák' h e gyén belharcz 's lélekszorongatás miatt vérrel verőtékezett, Jerusalembe kötve hurczoltatott, durva kezektől arczul csapdoztatott, csúfok- és fájdalmakkal
illettetett, Barrabás latornál alábbvalónak ítéltetett,
kegyetlenül megostoroztatott, 's gonosztévőként a'
leggyalázatosabb halálra ítéltetett. Izsák ép erővel vivé
az áldozatra szükséges fát : Jézus elkínzott testtel 's
erőfogyottan vivé keresztjét a' Moriára. Izsáknak apja
megköté kezeit 's lábait, nehogy a' halál' iszonyaitól
vonagló testre az első csapás elvétse irányát, 's az
atyai kéz többszöri vágással kényszerüljön véget vetni
szülötte' fájdalminak : Jézusnak elcsigázott kezeit 's
lábait szegekkel lyuggatva fesziték a' keresztfához,
hogy elepedve hosszú kínok közt adja ki szent lelkét.
Izsák, kiállván a'rövid halálborzalmat, eleven karoltatott le az oltárfáról : Jézus az utolsó cseppig kiürítvén az ürömpoharat, 's beteljesítvén a' szenvedésnek minden jövendöléseit életét föláldozá, 's holtan
vétetek le a' keresztről.
Azonban föltámadott harmad napra dicsőséggel.
El ő , 's tőlünk, kiknek váltságáért annyi kinok k ö zött kész vala magát föláldozni, áldozatot kiván;
nem vérengzőt, hanem tanulékony, isteni nyilatkozásainak imádva hódoló érzelmet, szent akaratjához
simuló, parancsainak engedelmes és rendelésein teljesen megnyugvó szivet; olly szivet, melly Istenét
mindenek fölött szereti, annak kedvéért indulatát,
kívánságait fékezi, érette tűr és szenved ; melly semmihez e' földön lekötve nincs, 's ha az ur akarja,
megválni mindenétői kész ; melly azt i s , mi kedves
előtte csak Istenben 's Istenért szereti, 's minden jót
Isten' adományinak tekint, mellyeket, ha Istentől viszszakéretnek, kész visszaadni 's föláldozni. Illy sziv
kedves áldozat Isten előtt; illyenneláldozott Ábrahám,
's még inkább illyennel áldozzunk mi, kik Jézus'
drága vérén megváltattunk.

Szaniszló

József.

Nevelés és iskola-látogatás.
(Vége.)

Bogádon. *J A' bogádi növendékek földleirási,
mellybe gazdasági és statistikai kérdések szövettek,
és történeti isméretekre oktattattak, mind a' két tárgyban pedig fő tekintetbe vétetett a' magyarhon. Ezek
helyes feleleteik által megelégedést szerzettek. A' helybeli tanuló ifjak' száma vala 5 6 , Romongáról
68,

Magyar

Soorosból 48, N. Kozárból

68. — A'

kitűzött ajándékokból 67 tanuló választott magának
emléket. A' bogádi tanítónak szolgalma kitüntetve lévén,
a' kegyes püspöktől megjutalmaztatott. Az elöljárók
pedig eddigi fizetését megjobbiták, 's őt annak az
egyes szüléktőli beszedésétől fölmentették.
Még az nap próbatét tartatott Hirdeti,
hol 94
tanuló gyermek vala, kikhez járulának Vasasról 58an;
r

t

11

ajandekot kapott 45 gyermek. 0 méltosaga a' rasasi
tanítónak szorgalmával igen meg lévén elégedve,.
ennek jeléül őt megajándékozá.
i 7 é n Hosszít-Hetényben
, hol 190 járt iskolába, átjövének Mártonjáról
4 1 , a' sz. lászlói
anyaiskolából 1 8 , és Újbányáról 30an, kik közül81
kapott ajándékot. A' legelsők a' bibliai történetekből
már jobban nem felelhettek volna, és ezek' tanítója
növendékei által bizonyitá be magáról azon jó véleményt,
hogy a' környékben nálánál alig leszen jobb és szorgalmasb tanitó. A' mélt. püspök legnagyobb megelégedésének jelét adá, és nagy örömmel hagyá el a'
próbatétet ; az elöljárók pedig látván gyermekeik' szép
előhaladását, lekötelezék magokat, hogy a' tanítónak
az előbbi párszámtól járandó 4 kr. helyett, melly
összösen, ha beszedhette volna, 30 ft tett, évenkint
70 ft váltóban a' község' ládájából fognak rendesen
fizetni. — A' martonfaiak
is megjaviták tanitójok'
fizetését 5 vftal. A' hosszu-hetényi
segédtanító megjutalmaztatok.
18án Nádasára
a' 2 3 3 tanuló gyermekhez Ó
Bányáról 26 jöve á t , kik közös megelégedésre t e vék le a' próbatétet, a'helybeliek a' bibliából is igen
jól feleltek. A' kiosztogatott ajándék' száma 8 5 vala.
Mivel itt az iskola, ámbár két szobára fölosztva az
igen számos tanuló gyermekek'befogadására olly szűk,
hogy többen, kik már a' tanulásra alkalmatosak, az iskolából elmaradni kénytelenek, sőt a' följáró gyerme*)

Minden anyaiskolához a' fiók - iskolagyermekek
a ' próbatétre átjöttek.

a'
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10-er mulasztá el azt, és ez vala legnagyobb száma
az elmaradásnak. —

kck' egy része a' padokon kivid a' földre szorul ;
továbbá mivel a" tanitó segédjével olly számos gyermekekkel a' kívánható előmenetelt nem teheti: az
elöljárók fölszólittattak egy harmadik iskolaszobának
építésére, és még egy rendes tanítónak behozására ,
— a' mélt. püspök, mind földes ur, részéről mind az
építésre, mind az uj tanítónak fizetésére hozzájárultál ígérvén.
19én Bonyhádon
ez évi növendékek' száma
183 vala, kik közül 60 választa magának a' jutalomul kitett csinos tárgyakból. Itt az kívánható, hogy
a' gyermekek elevenebb feleletekre szoktattassanak ;
ez pedig nem olly nehéz dolog, mert a' gyermek
természeténél fogva éber.
20án Nayy Mányokon
139 tanuló gyermek
vala, kik szép előmenetelt mutattak, 's hogy tanitójok a' magyar nyelvnek oktatásában fáradozott, bizonyitá az, hogy német ajkú növendékei ügyesen
tudtak magyarul olvasni. Jutalmat vevének 45en.
j
A' helység' elöljárói a' mélt. püspök' fölszólitására igérék, hogy a' nem legjobb karban lévő iskolaházat és udvart kiegészitendik.
2 1 - é n Apar és ennek filiásából Hanthból,
onnét 101 's innét 70en a' közönséges tanulmányokon kiviil, a' földleírásból is adának, 's pedig
olly kitűnő jeles feleteteket, hogy tapasztalt előmenetelük valóban örvendeztető vala , 's annak bizonyságául , hogy a' kisdedek elmebeli tehetségeit szorgalom által igenis korán ki lehet képezni. — A' mi
még igazán meglepő vala, az : hogy a' német ajkú
gyermekek, kiknek otthon magyar hangot még hallani sincs alkalmuk, legpontosabban és gyorsan olvasának magyarul. A' föpásztornak atyai szive örvendeztetve lévén, a' nekik szánt ajándékok' számát
20-al meg szaporitá, és igy 60 örült a' szép ajándéknak; a' két tanitó pedig, nem annyira szorgalmuk' jutalmául, mint elismeréséül ajándékoztatott
meg. —
2 2 - é n Varasdon, honnan 119, «'
kisdoroyhi
anyaiskoláhól pedig 133 és ennek fiókjából kis Tápodból 19-en tevék a' próbát nagy megelégedésre.
A' varasdi iskolát lehet leginkább az aparfhoz hasonlítani. Az ajándékokból részt vevének 85-en. A' varasdi tanitó jutalmat nyert. A' varasdiakra nézve azon
szorgalom említésre méltó, mellyel a' tanulók az iskolába meg jelentek ; ugyanis : 6 hónap alatt 50
vala, ki egyszer sem, 20, ki egyszer, 2 vala, ki

2 3 - á n Zombán a' próbatétnek ünnepét jelenlétükkel emelni szívesek valának tettes Dőry Gábor
első alispán, nagys. ör. Döry Vincze kir. tanácsos
mélt. Aichelburg Ferencz gr., t. Döry Károly és —
ifj. Vincze földes urak. Az iljuság' száma Zombán
186, Harczon 71, Muriján 36. Megjutalmaztattak
85-ten. A' növendékek a' bibliából és földleírásból,
bátor és értelmes feleleteket adának legnagyobb megelégedésre , kivált a' zombaiak,
ugy hogy azt vélnéd, hogy ők a' tanitószékről magyaráznak. Ez utóbbi
négy helyen legnagyobb gyakorlottságot mutatának a'
növendékek a' számvetésben.
24-kén Kajdacson
t. Stankovánszky Imre és
Perczcl István földes urak a' próbán megjelenni szíveskedtek. A' 30 tanuló csak decemberben kezdett
iskolába j á r n i , és ekkor is fűtetlen szobába, melly

körülmény miatt nem lehetett olly nagy előmenetelt
várni, mint valóban tapasztaltatott. E' kevés számú
növendékek mindnyájan kaptak ajándékot, tanitójok
pedig megjutalmaztatott. — A' próbatét után a' mélt.
megyés püspök a' föntisztelt tettes uraságok' szíves
.kíséretében az iskolaházat megszemlélvén, és a' t a nitó' lakását, de leginkább az iskolaszobát elhagyatott állapotban, az udvart pedig és kertet pusztán
találván, az épületet' javítására, mire a' költségek
1 8 0 — 2 0 0 vftig számíttattak, kegyes vala 100 pflot
ajánlani, ugy hogy a' megmaradandó mennyiségből
az udvar és a' kert kerittessék be. Továbbá: minthogy
a' kisszámú és szegényebb katholika község elégtelen
volna, hogy az iskolát jó karban föntartsa, és annak
szükségeire adózzék , e' végre ismét más 100 ftot
pengőben tökéül méltóztatott ajánlani, melly czélra t.
Stankovánszky ur ez előtti nap már szives vala a 1
mélt. püspöknek átnyújtani 100 peng. ftról szóló k ö telezvényét. Reményijük, hogy a' megkéretendő többi
közbirtokos urak is szivre veendik, hogy jobbágyaik'
gyermekei oktatást és nevelést kapjanak, és azért
birtokuk szerint az eddigi áldozatokat még szaporitqndják. T. Perczel István ur is a' szegény kath. községen segíteni nemes szive szerint óhajtván, ajánlá,
hogy kelyettök míg élend a' tanítási pénzt, melly ezen
alkalommal 10 váltó forintra tétetett, a' tanítónak
évenkint megadandja.
25-én Pakson örvendetes volt a' próbatét, —
és a' tanítónak és segédjeinek szorgalmuk legszebben
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tanúsíttatott. Az pedig hogy a' német ajkú gyermekek
is az iskolában egyedül magyar nyelven oktattattak
— a' német nyelv és irásbani oktatás rendkívüli órákra szoríttatván — 's hogy az ebbeni eddigi előmenetelnél fogva már is tapasztalhatni, mint honosulnak
azok nyelvökre nézve is ; nem különben a z , hogy a'
czigány gyermekeknek sem szabad az iskolai oktatásból elmaradniok, legyen a' helybeli plébánosnak dicséretére említve. A' közönséges tanulmányokon kívül taníttatott a' hazai történet és földleírás; és különbféle kéziratok' olvasásában gyakoroltattak a' tanulók. A' próbát tevék: 4 1 6 - a n ; emléket pedig nyerének 120-an. A' két segédtanító megjutalmaztaték. A'
számos helybeli uraságokon kivül a' próbatételt különösen díszesitrni méltóztattak mélt. Girk György
fölszentelt püspök, és főtiszt. Szathmáry Antal apát
és kalocsai kanonok urak.
26-án Fad don a' növendékek' száma 230, kik
közül 70 részesült az ajándékokból. Az ipar kielégítő
vala. Az elöljárók fölszólittattak, hogy még egy iskolaszoba' építéséről, és még egy rendes tanító' fölvételéről intézkedjenek, minthogy itt az ifjúság' száma
naponként szaporodik.
27-kén Tolnára vala kitűzve a' próbatét, melly
az igen számos ifjúság miatt két izben tartatott. Dél
előtt a' 4-ik és 3-ik osztálybeli fi és lyány gyermekek
összesen 2 1 9 , kiket külön két rendes tanitó oktat,
hallgattattak ki. Dél után a' 2-ik és 1-ső osztálybeli
mindkét nemii kisdedek számszerint 285 állának ki a'
próba-pályára; már ezeknek lehetetlen lett volna nem
örülni, midőn tanitójok' dicséretét igen szépen kivíták. Nem csak bátor feleletök, hanem eleven tekintetűk azt is tanusitá, hogy mesterök nem csak szorgalmatos tanitó, hanem jó nevelő i s ; ez pedig örömkönyükre, mellyek nem csak szemeiben rezgettek,
hanem arczárói i s , melly hiszem, hogy sokszor ez
előtt izzó cseppektől nedvesült, bőven legördültek,
növendékei által indíttatva, valón tanusitá azt, mint
legyen lelkesítve hivatása' teljesítésében, és hogy édes
jutalmat érez most, midőn fáradozásinak olly szép
sikere mutattatik elő. A' dicséretet érdemlő tanitó
megajándékoztatott. 20 lyányka járt a' varróiskolába,
kik kézi munkáikat előmutaták. Mélt. Festetits grófnők,
gr. Festetits Rudolf, gr. Aichelburg Ferencz, tettes
ifj. Bczerédy István, Havas Ignácz ns Tolna vgye'
orvosa, Gözsy Máté uradalmi igazgató, és több urak
és asszonyságok emelék az ünnepélyt.

A' nap ugyan a' próbatét' végeztekor, és a' 130
ajándék' kiosztogatásakor lealkonyodott, de a' rövid
kipihenés' órája a' buzgó és jótévő főpapra nézve
még hem vala jelen: mert értvén, hogy a' már n a gyon számos, és mindinkább szaporodó ifjúság az
iskolában igen összeszorulni, sőt egy része otthon
maradni kénytelen, az iskolaházat megtekinté a' v é gett , valljon lehetséges-e azt tágítani ; minthogy
pedig ez a' hely' szűke miatt lehetségesnek nem t a láltatott , tervbe jöve egy másik háznak megvétele,
mellyben a' leányiskola legyen, 's a' tanitó nőstül,
kinek kötelességében áll a' leánykákat kézi munkákra
tanítani, és családostul alkalmasabban lakhassék. Az
e' végre ajánltatott ház' megvételében a' kegyes p ü s pök annak közelsége, és belső alkalmatos fölosztása
miatt nem csak megegyezni, hanem azt személyesen
megtekinteni , 's arra azonnal 1000 ltot váltóban
ajánlani kegyes vala , minekutána csak néhány óra
előtt a' simontornyai iskola' fölépítésére, melly tervét
neki köszöni, 1000 ftot váltóban leolvasni méltóztatott.
28án a' Várdombi
76 növendékkel végzett
próbatét megelégedést szerzett. Ajándék jutott 35nek.
29én Dtma-Szekcsőn
ünnepélyesbbé tevék a'
próbatétet mélt. b. Bézsán Károlyné ; tettes Sauska
Keresztely t. n. Baranya vmegye' l s ő alispánya, b.
Mirbach és neje, tettes Rezsán Mihály és Markovits
Dániel táblabíró urak. — Itt egy fiúcska a' próbatétet megnyitó és egy másik befejező beszédjét az ékesszólásnak szoros szabályai szerint olly helyesen szavalá e l , mint előttök még senki. Riblia, történettudomány, földleírás, kéziratok' olvasása is taníttatott.
Az előmenetel igen szép. — 212 tanulóból 90en dicsekedhetnek a' nyert ajándékokkal. — A' buzgó püspök azon jelentés' következésében , hogy mindazon
gyermekek, kik mint az iskolajárásra alkalmatosak
összeirattak, az iskolába be nem férnek, ajánlá az
elöljáróknak, hogy még egy szobának építéséről és egy
rendes tanítónak fölvételéről gondoskodjanak, annál
is inkább, minthogy a' ngos uraságlól, kinek jobbágyai' boldogítása szivén fekszik, és mint patrónus
mindenkor igen igen kitünteté magát, e' szent czélra
segedelmet reménylhetnek, a' mit is a' dicsért és föntisztelt család azonnal meg is igérni méltóztatott.
30án Babarczon,
hol földleírás adatott elő,
106 tanuló; Kis-Ny árúdon hol biblia, 5 4 , és Liptódon 61 tanuló vala. Ajándékot kapott 65. Az isko-
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laház' udvarában kútnak ásására az elöljárókat fölszólitván a' mélt. püspök maga e' végre 30 ft. v. ajánlani
kegyeskedett.
3 l é n Német-Bo/lgba
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Budnit- és Borjúdból 37 , Rácz Töttösból 22 átjővén, összösen 325 vétetett próbatét a l á , kik közül
90 vive haza ajándékot.
'S igy minekutána a' buzgolkodó főpap 17 h e lyen, 19 anyaiskolában 3291, és 17 fiokiskolában
7 9 4 , összesen: 4 0 8 5 járó és taníttatott növendéket
egyenként kikérdezvén, és a' megnevezett ajándékokat 1243 közt kiosztván a' népnevelési tervet leginkább
előmozditá, Pécsre lakába visszatért, fáradtan ugyan
testében, de kifáradhatlan buzgó szivvel, lélekkel!
Mert ime ismét a' kisdedek közt találjuk őtet a'
Pécs' külszigethiváros' iskolájában sz. György hava'
2án, hol 88-at kérdez és tanít, serkent, ösztönöz és
mindannyit megajándékoz.
Minekutána pedig 12 elaggodt szegényt fölruházott, azoknak lábait megmosá, mindeniknek két
ftos tallért nyújtott, és mint legkisebbik szolga asztalánál udvarolt nékik; minekutána a',húsvéti bárányt
vérontás nélküli áldozatban a' mennyei atyának föl—
mutatá, és a 1 halál' meggyőzőjét, a' föltámadott
názáreti Jézust hirdette volna, húsvét' harmadnapján kimegyen a' budai külvárosba a' három iskolából a' templomban összegyűlt növendékekkel próbatétet tartandó, maga után azok' számára ajándékot
vitetvén , mellyeket Obadich József helybeli kereskedő és választott polgár, ki mint a' gyermekeknek
szíves barátja ismeretes, nagy számmal megszaporita u g y , hogy többen a' tanuló ifjúságból kétszeresen megajándékozva hagyák el a' próbatét' helyét. A'
budai külvárosi tanulók' száma és pedig az anyaiskolában 6 2 , a' két fiók : t. i. kalvaria alatti iskolában
5 6 , a' város végiben 5 8 = 1 7 6 .
Másnap az az 14én a' próbatétet folytatandó á t méne a' szomszéd helységbe Kesziire, hol 2 1 , és
Malomból 22 tanuló találtatott, az ajándékból v a lamennyinek jutott. Innét délre Némethibe ; kihallgatván pedig 4 0 gyermeket és megajándékozván őket
folytató útját Egerághba, hová 15énaz anyaiskolában
járó 61 tanulókhoz a' herendi 21, kiskozári 3 7 , mislenyi 2 1 , lothárdi 38 fiókiskolákból próbát teendők
átjövének, és lOOan vivének ajándékot.
A' tétnek szóbeli magasztalása nélkülözhető i t t ,
hol magát a' tét olly fönnen dicséri.

Császár Béla.

S z e n t Nepomuk «Vános.
I.
Prágában a' templom felé
Ki jő illy jó-korán ?
Ki az, kinek szelídség ül
Magasztos homlokán?
A' nép előtte leborul,
'S ő áldva áthalad,
Üdv l e n g , a' merre megy , 's nyomor
A' szenvedőn apad.
Ez ég' követje N e p o m u k !
Kinek dicső nevét
Csillagbul írják angyalok
'S fönséges érdemét.
Misézni m e g y , 's hirdetni a'
Szent évangéliont,
Utána vágyva bétolong
A' buzgó nép legott.
t

Es ajka kegy- 's bocsánatot
Hirdet, ki bűneit
Meggyónja, 's keble' mélyiből
Kiirtja vétkeit.
És im letérdel melleje
Megvallva tetteit
Elsőben a' királyi nő —
Megbánva vétkeit.
II.
Boszűsan jár Venczel király
Várában föl 's a l á ,
Gyanús keblét a' tudnivágy'
Villáma áthatá.
'S kemény torokkal így üvölt :
„ A' gyóntató papot
Híjátok e l , ki kincseket,
'S mindent tőlem kapott."
Boszűsan jár tovább is ő
Várában föl 's a l á ,
Gyanús keblét a' tudnivágy'
Vad mérge szaggatá.
'S míg igy tűnődve járdala,
'S olly nyughatatlanul,
Ott áll a' pap nagy elviben
Változhatatlanul.
Szól gőgösen Venczel király :
„ Fedezd föl vágyait
Hölgyemnek, és tudasd velem
Szivének titkait;
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Törvényszegésre kiszteted
Győzhetlen keblemet/
Szólott. — De nagy boszúsan int
A' felbőszült király,
'S „vigyétek ő t e t ! " menydörög,
És ő a' hidra áll.
'S a' példás életűt vadul
Moldvába levetik,
Kinos halálát számosan
Gúnyolva nevetik.
Egy pillanat — 's a' nevetők
Bámulva állanak;
Mert csillagok sirja fölé
Őrködni szállanak. —
Hirére a' gonosztevő
Szív is megdöbbene.
Remeg, sóhajt; de nem javul —
Nincs hát kegy-istene.

Őszinte vallomást hahogy
Teszesz hölgyem felül,
Kegyem' sugára földerül
Reád mindenfelül."
, Szent gyónásban tett vallomást
Fölfedni ferde mív,
'S hitem tilt!' — rettenetlenül
Mond a' kisértett sziv.
„Cselédem vagy, 's alattvalóm!"
Kiált nagy hangosan
Venczel király , — „ szólj szaporán "
Dörög haragosan.
,Cseléded, és alattvalód
Vagyok, — megismerem,
De lelkemet, melly Istené,
Rüntől megőrizem.
Hölgyednek vallomásait

Horváth

Pius,

a' kegyes szerzet' növendéke Váczon.

Kimondni nem szabad,
Hatalmat arra Istenünk'
Törvénye míg nem a d /
Most szikrázó szemével a'
Király villog, tekint,
A' bámuló csoportra n é z ,
'S dühös haraggal i n t :
„ Vigyétek a' nyakas papot,
Moldvába dobjátok,
Örökre fedje csúf nevét
Gyalázat, és átok ! "
Nyugodtan és merészen áll

A' nagy asztal.
Egykor egy tanitó aratás' idején igy szóla tanitványihoz: gyermekeim ! ma egy igen nagy asztalt mutatok nektek, mellyről sok ezer ember, — egész
városok, és számtalan faluk nyernek bő kielégítést
minden bennek lévő állatostul. A' gyermekek e' b e széden mindnyáján elbámultak, 's alig várhatták a" pillanatot mellyben azt megláthassák. Mire a' tanito őket
egy nagy hegyre vezeté, 's végig tekinteté velők a'
szép, több mérföldre terjedő gabona földeket. Látjátok gyermekim, mondá a' tanitó, ez azon asztal,
mellyet a' mi jó mennyei atyánk esztendőnként megterít teremtményei' számára 's mindennemű eledellel
bőven megrak. Mi mindnyáján vendégei vagyunk. Ö
táplál mindnyájunkat, az oktalan állatokkal együtt. Igyekezzenek annakokáért őt igaz hálaadatossággal imádni,
valahányszor ezt az asztalt terítve szemlélitek; mert
ha azt szeretjük, ki velünk jót tesz, ki nekünk v a lamit ajándékoz, vagy szükségünkben segit rajtunk,
vagy tőlünk a' veszedelmet elhárítja : mennyivel i n kább kell szeretnünk az Istent, ki mindazt adta, a'
mivel birunk , ki a' napot 's holdat világositásul, l a kásunkul pedig a' földet rendelé, ki az elemeket, növényeket és állatokat szükségünkre, segítségünkre,
táplálásunkra's gyönyörünkre alkotá, ki minden perczben megtart és számtalan veszélytől 's gonosztól véd
minket ! — A' gyermekek elérzékenyülve jöttek le a'
hegyről, 's egyik közülök igy szóla : most él tem csak
azon szavakat, mellyeket evés előtti imádságunkban
mondunk: „Mindeneknek szemei tebenned biznak ur
Isten: és te adsz eledelt nekik alkalmatos időben.
Fölnyitod a ' t e kezeidet, és betöltesz minden állatot
áldomásoddal."
W . K.

Az égi nagy vitéz,
'S az ingerült királynak is
Bátran szemébe néz.
Mert lelke ép 's derült, mikép
A' tiszta levegő,
Nyugodt lelkében lakhelyet
Nem nyujta bűnnek ő.
De látva szörnyű végzetét,
Venczelnek térdet hajt,
'S szeplőtelen hő kebliből
Még egyszer fölsóhajt:
,Isten- 's hitemhez én hiven
Árnyként ragaszkodám,
Nem szegtem esküt, nem jogot,
S' mi bün volt, — távozám ;
Uram, király! sötét dühöd
Merit le engemet,

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
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T A R T A L O M : E g y nyugalmazott tanítónak búcsúbeszéde

's

tanitói p á l y á r a lépő

fiához.

távozó

(Flriedl Fidel.") —

mozgalmak az angol f ő e g y h á z b a n . — A' vándor s z . Bernárd'
h e g y é n . — G y e r m e k i szeretet' áldozatja. ( Í F . A ' . ) — A
a s s z o n y . — Temetőben.

meny-

(Sujánszky Antul.)

ü g y nyugalmazott tanítónak búcsúbeszéde, távozó's tanitói pályára lépő
f i á Ii o z.
Szeretelt fiam! Elválsz tőlem, 's a'legszebb h i vatásnak mégysz elébe. Isten tartson és vezéreljen!
Örömteljes szivvel és vidám lélekismerettel mondhatom; jól 's üdvösen töltéd el eddigi életed' pályáj á t , 's igy bizakodva Istenben, remónylenem szabad,
hogy mostani tisztedre, a' rögös tanitói hivatalra,
nem csupán híva, hanem Istentől különösen választva
is vagy. Sokan vannak ugyan e' terhes pályára híva,
de kevesen választva; 's imc a' választottak' csekély
számához tartozol te is édes fiam. Ismerd el azért és
dicsőítsd Isten' kegyét, 's mindenek fölött viseltessél
a' legnagyobb fiúi háládatossággal mennyei atyád
iránt.
Legméltóbban azonban mennyei atyád iránt csak
ugy leendesz háladatos, ha jövendő életpályádon és
tanitói hivatalodon át Jézust tüzended ki példányodul , tanítása- 's bánásmódjában egyedül őt követendő. Mondáin: jövendő életpályádon, 's tanitói tiszteden át. Értsd ezt, és figyelj.
Jézusról mondatik Máté 7 , 2 8 — 2 9 . : „csodálkozék a' sereg tudományán, mert tanítja vala azt mint
hatalommal bíró, 's nem mint Írástudói 's a' farizeusok." Te édesem! ovakodjál ugy tanítani, miként a'
ferde irányzatú korszellem' hiu magasztaléi 's a' dicsőült jelenkor' sok hires, de kevesbbé követésre
méltó szónokai tanítanak. Nem tevé ezt Jézus i s , ki
mint szellemi hatalommal 's erővel biró tanita. Itt v i lági hatalom- 's erőről, millyenncl a' föld' erős 's
korlátlan hóditói, és uralkodói birnak nincs szó és
gondolat Illynemü hatalmat saha sem gyakorlott J é -

f

zus , kinek országa, mint sokszor mondá, nem e'
világról való; az ő szellemi hatalma 's ereje csupán
a' tanításra terjeszkedék, minden előleges e' hatalomból eredő tekintet nélkül; továbbá Jézus nem nyere
az akkori elöljáróságtól hatalmat a' tanításra, 's az
Írástudók' fáradságosan szerzett tudományát 's ismeretét sem birá ő , melly rég elenyészék, mint minden
emberi bármelly terjedt, mély 's nagy ismeret és bölcseség. 'S mégis Jézusnak, a' kis mustármaghoz h a sonlított tanítása maiglan főn áll, 's magában rejti az
örök élet' szavait. —

Katholikus

Lásd tehát szeretett fiam, milly nagy különbség
uralkodik a' szellemdus, lelket 's kedélyt hatalmasan
indító, 's olly tanítás között, melly csupán a' fülekre
hat szóvirágaival és hangjai' kellemeivel, de a' lelket
's kedélyt hidegen h a g y j a , és soha gyümölcsöket nem
érlcszt.
Sokfélét tanultál édesem ! 's pedig alaposan azon
nevelő intézetben, mellyböl imént szabadulál k i , és
emlékezeted hűn örzé meg eddig ama' hasznos ismeretek' bőségét, melly elődbe terjeszteték. Olly jeles
tulajdonokkal ellátva állasz itt előttem, mellyek k é pessé tesznek az emberit az emberben czélszeriileg kifejleszthetni. Tanuló pályádat dicséretesen végzéd be,
's az elöljáróság méltónak ítélt, hogy tanítóvá légy ,
's a' reád bízott kincset, a' hon' gyönge csemetéit j á m bor, értelmes és hasznos polgárokká neveljed, 's
miveljed.
Azonban szivem' kedveltje ! vagy-e már Jézus'
példánya szerinti tanitó ? Fogsz-e te is már most t a - •
nitani, mint ki hatalommal bir? Vagy t á n , mitől I s ten ójjon, te is csak a' mivészileg betanult szép szavakat, 's a'fülekre kellemesen ható tanításokat fogod
hirdetni tetszőleg bölcsen 's elbizakodva bö ismereteid' özönében, nagyra vágyni, mulandó hír és név
után törekedni?
r

Oh édes fiam! igy tanításaid erö 's hatalomnélküliek maradandnak azon lelkek- és szellemekre nézve,
21
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kiket tanítanod kellene, 's azon elrejtett és láthatlan
varázserejöket az emberek' belsejére végkép elvesztendik. Csak eleven eleveníthet, és csupán az élet t e remthet 's adhat ismét uj életet; 's mi magát a' tanítót nem lelkesíti, mit ö nem érez, az soha mások'
lelkét áthatni, érzelmeket gerjeszteni, erőt és szellemi
gyarapulást nyújtani nem fog. A' szellem egyedül azt
eleveníti 's élteti, mi szellem, és a' szellemi életre
képes. Mi bennünk veszi eredetét, mit önmagunk l á tunk , szemlélünk, érzünk, tapasztalunk, tudunk,
fölfogunk, és értünk ; mit sajátunk- s bensőnkből' f e j tünk ki, 's felebaráti szeretettel közlünk másokkal is
a' tanítás által, az bír valódi hatalommal, és erőteljes, mint isteni szózata a' szellemnek, melly h a sonlítva a' mély vizekhez 's mindeneket átözönlő s e bes folyamokhoz, a' bölcs és jámbor szívből, mintegy
kiapadhatlan forrásból fakadozva bugyog fül és éltet.
Illv szózat, illy hatalomteljes nyilatkozása a' nyelvnek mennyei láng által melegítve, Isten' életétől,
Isten' szellemétől veszi eredetét. „Mit te szent k e zekkel képezesz, tiszta ajakkal mondandasz , fogja az
indítani a' szivet,emelni a ' l e l k e t , deríteni 's világosítani az értelmet és érzelmeket gerjeszteni, mellyek
vizbuborékként el ne enyészszenek, hanem a' sziklára épitett házként szilárdan és mozdithatlanul m e g maradjanak. 8 Mert millyen saját lelki helyzetünk,
oliyan leend mások' lelki állapota is; ha tehát magunk
nem vagyunk megindulva, bár melly szépen szóljunk,
mások is csak érzelmek nélkül távozandnak tőlünk ;
mert szónoklatunknak, föllengző 's pusztán elhangzó
szavainknak nem volt erejök és jelentőségök. Ha nem
vagyunk meggyőződve arról, a' mit tanítunk, 's nem
él bennünk az, mit másokkal közlünk, legterjedtebb
oktatásunk is szellemi hatás és erő nélkül maradand.
A' madár, mellyet valaki ügyessége által néhány szó'
értelmes kimondására tanított és szoktatott, bár a'
bölcseség'legjelesebb mondatait kiáltozza i s , bár g e r jesztő 's indító szavak hangozzanak is le torkáról,
mi valódilag megindulni, gerjedelmeket bennünk táplálni nem fogunk; legfölebb nevetünk. 'S hány van
még nevelő 's tanitó társaink közt, kiket méltán illy
betanult madárhoz lehetne hasonlítanunk ? Nincs v a lódi benső életök. A' külső tárgyak ' s d o l g o k , melyIvek sokszor viszonyban sem állanak, igen könnyen
érintik 's indítják kebleiket az illy embereknek, csupán
mi sajátjok, mi szorosan bennök ered 's teljes összhangzatban áll, hagyja őket gerjesztetleníil. Tulaj-

324

donlag tehát tanításuknak nincs valódi hatalma, 's
befolyása azon lelkekre, mellyekettanítanak. Minden,
mit Hlyeknél észreveszesz nem egyéb álhatalom- 's
erőnél édes fiam ! Nyugalom, csöndes eszmélkedés 's
megfontolás, benső élet és belható erő — intensiva
vis — hiányzik bennök ; szellemök csak olly homályos és kétes fényt d é r i t , millyent a' hold, midőn
vastag ködföllegek alá rejtezik ; és soha nem képesek ők ugy fölviditani a' sóvárgó szivet, miként nyájas tavaszi napon a' sürüen hulló esőcseppek a' száraz vetéseket, a' lankadt növényeket 's hervadozó virágokat, fölélesztik, és szemlátomásti gyarapodásokat
eszközlik. —
Sokat vagy ugyan képes fölfogni 's g y ű j t e n i ,
mi lelkedet és szellemedet táplálja, szilárdítja 's a'
tökély' magasabb fokára emeli; azonban mielőtt v a lami szellemit másokkal szellemileg közölj ; szükség e s , hogy lényegileg magadévá tedd azt, 's azután
ugy lépj föl, mint teljesen sajátoddal, mint ön szemléleted, megfontolásod, saját érzeted 's meggyőződésed' gyümölcsével. Illy föllépésed- és előterjesztésednek csalhatlanul leend sikere, hatalma 's ereje
azoknak szelleme- 's kedélyére, kik tanításaidat hallgatják; egyszersmind észreveendik , hogy mit eléadsz
's tanitasz, Istentől származik, ki az üdv' 's erőteljes
tanítás' kegyével láta el.
Vezéreljen tehát Isten téged szeretett fiam ! ki
eddig is olly atyailag gondoskodók r ó l a d , 's mindenekben szent segélyét bőségesen nyujtá. Taníts, mint
ki hatalommal és szellemi erővel bir Jézus' példánya
szerint. De a' tiszta vallásiság' érzete is folyton melegítse lelked' és szived' legtitkosabb rejtekeit. Soha
életpályádon át semmi szenvedély, kivált h a r a g , irigység és boszuszomj, rajtad ne uralkodjék; érzéki
örömek, mulandó kéjek, lélekölő gyönyörök soha el
ne csábítsanak, és semmi világi g o n d , földi aggodalom soha rajtad annyira erőt ne vegyen, hogy feledd
a z t , minek folyton legszentebbnek kell maradnia,
fönséges hivatásod' t. i. 's ennek sokoldalú kötelességeit. A' jámbor istenfélelem tartsa lelked- ós szellemedet ugyan azon egy helyzetben mindenkor, hogy
fájdalom, aggodalom és ö r ö m , szerencse és szerencsétlenség, munka és nyugalom közt egyiránt vidáman
's ártatlanul tekinthess az ég felé, 's örömteljesen
nyughassál meg mennyei atyád' szeretetében. Mélyen
legyenek édesem! sz. Péter apostol' e' szavai szivedbe v é s v e : „légy mértékletes, és józan az imád-
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ságra ;M míg e' szavakat életszabályul tartandod, 's
legnagyobb hivséggel követended, addig lélckismereted is folyton nyugalmas leend, 's Isten' őrsége
alatt maradand ; 's te okosan tudni fogod magadat a'
csalárd világ' ezerféle hitegetései 's balgatagságai, az
ál-korszellem' alattomos fogásai, megtámadásai 's
kísértetei ellen óni; és ártatlanságod' föntartásával
védeni. Igy kedvesem! lélekismereti tisztaság 's n y u galom, szándékaid- és határozataidban érett megfontolás, műveleteidben józan eszmélkedés, minden jó,
szent igaz és nemes iránt gyöngéd érzés leend tulajdonod; 's mindenütt a' belbéke' szelíd angyala fog t é ged követni, és boldogítani.
De a' valódi felebaráti szeretet és jótékonyság '
szelleme is lebegjen körül folyton téged. Ki bizodalmasan közelit szivedhez, azt ajándékozd meg viszont
bizodalmaddal, és boldogítsd tiszta szereteteddel.
Nyújtsd segéd kezeidet hol 's mikor csak hatalmadban áll legnagyobb készséggel embertársaidnak, hogy
zarándokságuk' bajait enyhítsed, 's az élet' nyomoruságait vigasztalólag tűrni tanítsad, és soha önszeretet, 's önhaszonkeresés, minden j ó , szent 's igaz' e'
két legveszélyesebb ellensége és mételye, rajtad ne
uralkodjék. Isten' igéje: I. János 3 , 18. hogy ne
csupán szavakkal 's nyelvvel, hanem inkább tettel 's
valósággal szeressünk. Ez igék mélyen legyenek szivedbe vésve, és fohászkodjál sokszor szeretett fiam !
imigyen a' mennyek' urához:
r

„En Istenem's atyám ! áld meg kegyesen t ö rekvésimet, engedd hogy folyton híve maradhassak
az erénynek; adj kegyet, mellyel csupán magas h i vatalom- 's annak sokoldalú kötelességeinek élhessek,
és egyedül ezeknek szentelhessem minden tehetségeim's erőimet, mert tudom : hogy csak annak fog egykoron az erény' fénye nyájas sugaraival ragyogni és
hasonlithatlan jutalmat nyújtani, ki élete' alkonyáig
hű maradt hivatásának."
Indulj tehát — könnyes szemekkel, de lelki örömmel mondja ki rebegő nyelvein e' szavakat, — szivem'
kedveltje ! és kezd meg az emberképezés' n a g y , 's
fontos munkáját; taníts, mint ki hatalommal, és szellemi erővel bírsz Jézus' példánya szerint. Messze t á vozol tőlem, 's tán soha többé látni nem foglak ;
azonban Isten, kiben eddig bizál, 's ki kegyeivel olly
atyailag áraszta el, nem fog téged elhagyni, erőt nyujtand a' jóra és állhatatosságot, és szenvedéseidben
leghatalmasabb vigasztalód leend. — Isten vezérel-

#

jen , 's tartson ; emlékezzél rólam gyakran, de gyakrabban szavaimról, melyeket mostintézék hozzád, 's
te sokakkal egyetemesen boldog leendesz !
(Németből.)

Briedl

Fidel.

H a t h o l i k u s m o z g a l m a k az angol
iőegyházban.
(A'

1' Univers

után.)

Mondhatatlan öröm- 's Isten iránti hála-érzettel vevénk, az örvendezésnek, 's urunk'-föltámadásának íme' napjaiban, az oxfordi egyetem' egyik l e g kitűnőbb tagjától levelet, mellyet olvasóinkkal ezennel közlünk. Mindazt, miről már korábban tudósítottak bennünket angol barátink amaz egységhezi viszszatérésre nézve, mellyet a' kegyelem' mindenható
ereje az angol egyház' kebelében jelenleg eszközöl,
mindazt e' levél legszembetűnőbben igazolja : de más
részről előadja az okokat is, mellyek e' régi, szánandó
sorsra jutott egyház' főnökeit azon akol' ajtajánál,
mellyen kivül üdvösséget nem találhatni, a' belépéstől visszatartóztatják. Ez okok közül három tűnik ki
leginkább. Első azon hamis nézet, melly az oxfordi
hittudósokat, puszta imádságoskönyveknek 's utazásileirásoknak adott hitelnél fogva, olly hibás véleményben tartja, mintha „ « ' romai egyház1
gyakorlati

viszonyaiban bizonyos, hagyományilag örökösitett 's felsőbb helybenhagyást nyert afféle rendszer léteznék, melly o' helyett, hogy a' bűnöst
a' sz. Háromságra, égre
pokolra
utasítaná,
ezek' helyébe a' boldogságos Szüzet , a' szenteket és tisztítótüzet
állítja.u
Reményijük, hogy
nincs távol a' nap , midőn az angol egyház okszerűbbnek fogja tartani, az e' pontokat illetőkben i n kább hinni magának a' romai egyháznak, hogysem
utazóknak, kiket a' külszín megcsalt, vagy olly munkáknak, mellyek részint hiányosak valának, részint
pedig hibásan értettek. 'S valóban miként is szólhatnánk mi a' tisztítótűzről, ezen ég 's pokol közti
középállapotról, maga az ég 's pokol felől hallgatva ?
Miként beszélhetnénk a' szentekről, ha csak előre
föl nem teszszük a' sz. Háromságot, ki előtt a' szentek esedeznek érettünk ? Mikép tisztelhetnők a' bold.
Szüzet, ha nem imádnók egyszersmind a' sz. Háromságot, az atyát, k i n e k Mária leányává, a' fiút, kinek
anyjává, a' sz. lelket, kinek ő jegyesévé lön ?
Második,
's ha nem csalódunk, legfontosabb
akadálya az egyesülésnek azon politikai mozgalom ,
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mellyben az angol katholikusok' egyik részén kivül,
O'Conneír vezérlése alatt egész Irland részt vesz.
Nincs itt helye Irlandot, 's a'nagy izgatót védelmezni, csupán azt akarjuk kevés szóval megjegyezni,
hogy ezen óriási mozgalma egy egész népnek, melly
mindenkor a' törvényes korlátok közt marad, melly
mint egy ember, akkép cselekszik, ugy hallgat egyetlen szóra, — távol van minden fejetlenségtől, népuralkodás- és lázadástól. Azonban legyen bármikép
a' dolog, e' jeleneteknek, mellyek természetöknél
fogva változók és múlékony o k , idővel az őket létrehozott okokkal együtt meg kell sziinniek, 's nem fognak semmi benyomással birni olly férfiakra nézve,
kiknél szokássá vált vallásos tanokról inkább azoknak
belső valóságuk, mintsem az azokat vallók' egyik részének politikai] rendszere után ítélni.
A' harmadik o k , melly az oxfordi hittanárokat
még most visszatartóztatja, azon óhajtásuk, mellynél
fogva ők magokkal együtt az egész angol egyházat
vissza akarnák egyszersmind vinni. Isten e' kegyes és
szent óhajtást — mint erősen reményijük — meg fogja
áldani, de míg ez irgalma által teljes megérésre jutna,
meg fogja mindazok' egyes törekvéseit is áldani, kik
— legyenek bár papok, szerzetesek, vagy világiak—
imádság, böjtölés, szenvedések és az igének szóval
és tetteli kettős hirdetése által naponként egyegy lelket nyernek meg azon kopár mezőn, mellyen egykor mások bő aratást fognak gyűjteni. Mi azon kissé
igen is finom különböztetést illeti: az egyház' élete
és éltető-melege
közt, mellyel atyánkfiai menthetni
vélik visszatartásukat , nem eléggé értesülve a'
fontosságra nézve, mellyet ők e' kifejezéseknek t u lajdonítanak , nem akarunk miattok alfélé békés vitatkozást kezdeni, minőket kölcsönös fölvilágositásul jó szándékú, bármilly felekezetű keresztények
használni szoktak. Mi inkább imádságainkat csatoljuk
az övéikhez, hogy az isteni kegyelem vigye tökéletességre azon láthatólag és csodálatosan megkezdett
átalakulás'müvét, mellyet ők ugyan kigyógyulásuknak,
mi pedig föltámadásuknak szeretünk nevezni. De most
már magát barátunk' levelét iktatjuk ide.*)
Oxford,
feketevasárnapon.
„ Önnek az angol egyház iránt mindenkor mutatott szeretete rcménylcnem engedi, hogy katholikus
*) À' P Univers nem nevezi ugyan meg a' levél' íróját,
de ennek valódisága, 's az ezt irónak kitűnő helyeztetése felöl kezeskedik.
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lapjának hasábjain helyet ád azon mély szomorúságba
merült egyház' egyik gyermekétől irt levélnek, melly
a' napjainkban Krisztus' valamennyi egyházainak örökségül jutott keserűség' poharát fenékig iirité. Az egész
kereszténység' szemei a' katholikus világtól olly sokáig
elszakított Angliára vannak e' pillanatban függesztve,
's mindenütt jelenkezik azon előérzet, mikép az ismétegyesülés' órája ütött már, 's emez a' szentekben
egykor olly termékeny sziget az ezt rég időkben s a ját vérökkel termékenyítő vértanukhoz méltó gyümölcsöket fog ismét hozni. 'S valóban ez előérzet nem
alap nélküli, mint ezt ön az oxfordi egyetemnél történt legújabb eseményekből azonnal látni fogja; melylyek annál fontosabbak, minthogy ezen egyetem az
angol egyháznak tulajdonképeniszivét képzi, mellynek
veréseire e' nagy testnek legtávolabb eső tagjai is
megrendülnek. Egyedüli czélom általa önnek az angol
egyház' mostani helyezetéről helyes fogalmat nyújtani;
mit egy nem régen világot látott értekezés' rövid taglalása által legjobban teljesíthetni vélek. Ön ugyan
azzal alig fog mindenben egyetérteni, de nem is érzek magamban hivatást a' mondottak' védéséhez, azon
egyszerű oknál f o g v a , mivel én ez eszméknek nem
létrehozója, hanem csak közlője vagyok. "
„ Hittudósink' egyike , Mr. Newman,
néhány
nap előtt kiadá a' kor' számára
irt
értekezéseinek
90dik számát, mellyben megmutatni törekszik, mikép
a' romai' egyház a' tridenti zsinatban semmi formális
tévedésbe nem esett, 's hogy a' szentek' segítségül
hívása, ([például : ,,a' könyörögj érettünk,") a' tisztítótűz, a' sz. szék' elsősége, nem csak a' kath. hagyománynyal nem ellenkezik, de még saját törvényesített
formularéinkkal, (symbolicus írásainkkal) sem, hogy
végre az átváltozásróli — transsubstantiatio — tanítás
nem szolgálhat a' viszontegyesülésnek akadályul,
miután e' czikkre nézve egyedül a' szavakban van a'
különbözés. Más részről 39 czikkelyeinkkel * ) sincs
ő távolról is megelégedve, ámbár nem szűnik állítani,
hogy az isteni gondviselés meggátolá a' reformátorok a t , nyilványosan protestáns dogmákat csúsztatni közéjek, mcllyekhez azok — fájdalom — igenis" hajoltak. 'S ámbár szerinte lehetséges e' czikkelyeket katholikus módon magyarázni, mégis akkép tekinti őket,
mint olly terhet, mellyet Isten atyáink' bűnei miatt
haragjában vetett nyakunkba, hogy azt láncz gyanánt

*) Az angol egyház' i ^ n é r e t e s symbol, könyve.

«

327 3 2 9

hordozzuk, míg az attóli megszabadulásra méltókká
nem válunk. Ön bizonyosan egész kiterjedésében érzi
c' nézetek' jelentőségét, annál is inkább, minthogy
azok nem egyes, különvált hittudósnak véleményei :
míg ugyanis Newman ur ellen az egyetem' öregebb
tagjai oppositioba léptek, (min nem is lehet csodálkozni, miután mindezen férfiak a' 18dik század'
rendszerében nevelkedtek f ö l a z alatt az értekezés'
szerzőjét az oxfordi katholikus párt' lcgmérsékeltebb
tagjai is pártolásukba vették. Látni fogja ön ebből,
hogy ama' minden üdvös reform' alapföltétele — az
alázatosság,
nálunk nem hiányzik. Mi jelenlegi h e lyezetiinkben rosszul érezzük magunkat, mi siratjuk az
atyáink által a' katholikus világtóli elszakadásuk' alkalmával elkövetett bűnöket, minket azon forró vágy epeszt;
hogy testvéreinkkel újra egyesülhessünk, mi a' sz.
székhez tettetés nélküli szeretettel ragaszkodunk, 's
benne a' keszténység' fejét megismerjük, az előbbit
annál is inkább tévén, minthogy a' romai egyház a'
mi anyánk, 's ő küldéhozzánk kebeléből sz. Ágostont,
mint a' hitnek hirdetőjét; megismerjük végre azt is,
hogy sem formularéink, sem maga a' tridenti zsinat
nem akadályozzák isméti egyesülésünket. — Miért
nem egyesültök tehát velünk, fogja ön mindezen előrebocsátott engedvények után kérdeni; mi tartóztat
még vissza titeket ? Talán formularéitok ? Nem, mert
hiszen magatok sem igen kedvező szemekkel nézitek
őket. Vagy a' mieink ? De hiszen ezek — mint ti magatok valljátok — semmi tévelygést sem foglalnak
magokban. Mindezen kérdésekre adandó válaszom
még inkább ki fogja ön előtt mostani helyezetiinket
fejteni. — Először. Habár Newman ur a' romai e g y ház által helyeslett formularék' — symbolicus könyvek'
— belső hibátlansága felől olly határozottan nyilatkozik i s , mégis mindig különbséget tesz ő a' tridenti
gyülekezet' rendszere, 's e g y m á s rendszer között,
melly ezen egyházban utána is létezik. Az alatt, míg
Istennek érette hálát ad, hogy ama' zsinatot hit'dolgában minden formális tévedéstől megótta, egyszersmind azt is erősiti, mikép tettleg még mindig léteznek az egyházban hibák, mellyek ellen ugyan már a'
zsinat szót emelt, de mellyek mind a' mellett máig is,
tartanak 's határozottan követelik a' reformot. Talán közlendőm önnel később e' tudós hittanár'munkáinak kivonatát, hogy igy nézeteiről saját fogalma képződhessék 1
önnek. Előlegesen most csak néhány helyet fogok irásaiból a' mondottak' fölvilágositásául lefordítani. Egy

részről megvallja ő , hogy ellent nem állva

lati rendszerének hibái, mind a' mellett
dül a romai egyház valódi elősegítője az
mysteriumok iránti kódolás,
szeretet',
és ájtatosság'' érzelmeinek;
ugy hogg
saját lag katholikusnak nevezhetni : —

gyakor-

is egyeimádás '
tisztelet
mindezt
mi épen

nem protestansilag hangzik. Ugyanazon munkájának
más helyén mégis akkép vélekedik, miszerint a' szívnek ezen ömledezései', ezen katholikus szeretet' e l lenére is a' gyakorlatban valami nem-katholikus elem
találtatik, bizonyos hagyományú rendszer , melly
Krisztus' evangéliumának helyébe más, nem tőle származott evangéliumot helyez. Mindig azt erősiti ugyan,
hogy az egyház' tanítása tiszta, hogy azonban mégis
némi közönségesen elterjedt imádságoskönyvek után
ítélve, 's elfogulatlan, a' közönséges protestantismus'
előítéleteivel semmikép meg nem vesztegetett utazók'
állításai szerint, — kell az egyházban bizonyos törvényesített rendszernek lenni, melly a' gyakorlati

életben, a' helyett hogy a' bűnös' érzelmeit a'
sz. Háromságra,
égre és pokolra
irányozná,
:
azok helyébe a' boldogsétgos Szüzet, a' szenteket és tisztítótüzet
helyezi. Mindez ugyan nem lényeges alkotó része, úgymond, az egyház' hitvallásának, mindazáltal e' rendszernek olly igen szükséges
mégis a' reform, hogy az angol egyház most meg
Roma' karjaiba épen nem vetheti magát. * )
(Vége következik.)

A' vándor Szr. B e r n a r d liegyén. **)
Kezd a' vándor vére hűlni
Szent Bernárdnak ősi ormain,
A' havat mindegyre gyűlni
Látván jégelülte halmain.
* ) Ismét e g y bizonyság r e á , minő mély g y ö k e r e t v e r nek , m é g a ' j o b b a k ' kebelében is az előítéletek,
ha egyszer azok százados h a z u g s á g o k által a ' n é p életbe szítták be m a g o k a t , ' s u g y a n e z világos é r t e sítést n y ú j t miért íizik némelly emberek olly f á r a d hatatlanul és rendszeresen a' „calumniare a u d a c t e r - t . "
Mi ezek ellen gyógyszerül mindenkor a ' tridenti zsinatol, Veronius' „ r e g u l a fidei-"ét, Leifmitz' systema
t h e o l o g i c u m - á t , ' s a' n a g y EossveV vitatkozó i r o m á n y a i t , főleg az „ e x p o s i t i o fidei c a t h o l i c a e - t " fognók
rendelni. A ' mi sok p r é d i k á c z i ó s - és i m á d s á g o s k ö n y v 's i f j u s á g i r a t - m á z o l ó i n k n a k pedig a ' föntebbieknek
fontolóra vevését különösen szívökre kötjük, ha u g y a n
több veszélyt mint hasznot okozni m u n k á j o k k a l nem
akarnak.

I

**) Mutatvány a ' pesti n ö v e n d é k p a p s á g ' sajtó alatt lévő,
's az Egyházi Tudósít. 1 5 , 16 és 17dik számaiban
jelentett munkálatainak VIII. kötetéből.
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Nincsen biztos ut előtte ;
Megrémül az éjnek árnyain.
Veszékelve jár fölötte
A' sas zúgó szélnek szárnyain.
Rossz e' jóslat ; mellyre szivén
Jéghidegség járván á t , megáll, —
'S im' sötét örvénynek szélén
r

All, hol rája vészt mér a' halál.
Itt eszébe jut nejének
'S édes magzatainak szerelme ;
rr

Ok örökre elveszének! —
Erre nőttőn nő szivgyötrelme.
H a j h , már eljött végórája;
Jéggé válik keble ; — nincs remény !
Bécsukódik szempillája
A' halál' vasálma ül szemén.
Milly meglepés ? ! — üdvszavával
Hall egy csöngetyüt közelgeni :
Lámpát láta világával
A' sötéten által fényleni.
Uj nesz hallik — ím ugatva
Egy szelindek — hegyen völgyön át —
Tör előre utmutatva ;
És utána mégyen egy barát. —
És a' vándor újra éled;
0 — már a' halálnak prédája —
Most életre vissza ébred.—
lm a' szeretet' uj csodája !
(Chenedollè után.)

eső hótömeg, porként szétszóratván, a' már ugy is
gyönge világosságot elfogta, köröskörül mindeneket
elfödött.
Míg én ,a' tüz mellett, a' convent' elöljárójától e' vihar' következéseiről kérdezősködtem, addig
a' szerzetesek, illy alkalombeli kötelességök' teljesítésére , vagy inkább mindennapi erkölcsük' gyakorlására mentek ; e' jég Thermopylákban mindegyik elfoglalá veszélyes helyét, nem hogy az ellenséget viszszaverné, hanem segéd-kezet nyújtana az elveszett,
bár milly rangú, nemzetü 's vallású utasnak, vagy
podgyászaival terhelt barmoknak. Némellyek e' fönséges magánydokok közül az ut melletti gránit pyramisekre másztak, hogy egy szorongatott uti társaságot
fölfedezvén, segély hívásukra felelhessenek; mások
a' most esett hótól eltemetett ösvényt tisztítják óltök
veszélyeztetésével, ha netalán a' meredekbe lesuhannának; mindnyájan fagy', hózuhatag', eltévedés'veszélyeire nem ügyelve, a' hófergetegtől majd megvakittatva, vigyázva figyelnek minden neszre, melly emberi hanghoz hasonlít.
Rettenthetlenségök egyenlő szemességökkel ; nem
híja őket hiában szerencsétlen; a' fuladozót kivonják
a' zuhatag alól, a' fagy 's félelemtől haldoklót életre
hozzák, míg lábaik a' jégen sikamlanak, vagy a'
hóba siilyednek, karjaikon tovább viszik; ez éjjeli
's nappali munkájok. E' természet megátkozta helyeken , őrködik az emberiségen jámbor gondoskodásuk,
hol az állandó hősiség' példáit mutatják , hízelgőink
által soha meg nem dicsérendőket.

April hava végéhez közelite, midőn a' nagy
Bernárd hegyen keresztül Piemontba mentem. A' kisded karaván, mellyel e' veszélyes utat megmásztam,
délutáni négy óra felé ért a' hegy-tetőre, és e' v a don' szálásán uj erőre kapván, útnak indult, a' jövő
éjszakát Aosta völgyben töltendő. A' nap már hévségét, az ég tisztaságát elveszté; a' sziklaormokon
végig felhők vonultak, 's e' t magány' torkulatiban
egyesültek. A' havasok' csúcsai borús estet jósolván,
bátorságom megrendült : elhatároztam magam, hogy
az éjt a' szerzetesekkel töltendem, kik velem előérzetemben osztakoztak.

Már egy egész óra mult e l , mióta öt szerzetes
szolgáikkal együtt, az utazókat nyomozandó, eltávozott , midőn az ebek' ugatása visszatértöket hirdeté.
E' jóltevő szelindekek, uraiknak utat-ismerő társai,
a' szerencsétlenek' nyomait kikutatják, megelőzik a'
vezetőket, sőt magok is vezetők ; e' hív segítők' hangjára a' merevedett utasban föléled a' remény, 's mindig biztos nyomdokukat követi. Ha a' hóomlás egy
utast villámsebességgel elnyelt, a' sz. Bernárdi szelindekek őt az örvény alatt felfödözik, a' szerzeteseket odavezetik, kik a' holt testet kivonván, gyakran
visszahozzák életre.

Nem csalódtam meg. Hét órakor sötétség b o ritá el majd egészen a' jég-területet; a' felhők, é j szak- nyugoti széltől nyilsebességgel hányatván, a'
szikla-téren keringtek ; már a' hóomlások' távol r o baja viszhangozott, a' hegyekről leömlő vagy égből

Fagy, lankadtság, 's félelemtől elfogyasztott tíz
személyt hoztak a' zárdába. Elfeledek a' vezetők t u lajdon fáradságukat; a' legfejérebb vászonncmiilöl az
élesztő folyadékokig minden segély, mellyet csak a'
legelőzőbb vendég-szeretettől várhatni, és városaink'
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vendéglőiben, csak nagy költséggel lehetne szerezni,
tüstint jelen volt, minden különböztetés nélkül kiosztatott, 's olly ügyesség-, milly érzékenységgel használtatott.
(Mallei du Pan )

Sürü fátyolt von a' kolostor' régi történeteire két
pusztító tűzvész, — utóbbika 1 7 5 5 - b e n , — mert
ekkor alapítását 's fejlődését illető oklevelei elvesztek. Sz. Hernur dot * ) vélik alapitójának, ki 962-ben
mint szerzetes élt Aostában. — 1640 körül volt l e g több birtoka, 1752-ben tőle egészen megfosztatott.
Mostanában Bern és Vallis cantonokban bir ugyan
valamicskét, mi nem lévén elég költségeinek födözésére, a' hiányt kegyes adakozások pótolják.
Majd ezer év óta gyakorolják itt az emberi szeretetet, mindennek, mi ez életben kedves és kellemes,
föláldozásával. A' tengei - ' színe fölött 7476 lábnyi m a gosságban lévén, a' levegő e' kietlen helyen olly
dermesztő: hogy a'halva talált emberek'testei, —
a' sziklaormon sirt ásni nem lévén lehetséges, —
e' végre rendelt, ós széltől átjárt, kápolnában é p ségben maradnak annyira, miszerint arczvonásaikról
évek után is megismerhetők, míg végre múmiákká
asznak ; a' közellévő tóban p e d i g , mivel hidegebb
években még föl sem enged, semmi állat sem élhet
meg. A' levegő átalában szárazabb ugyan, mint lenn
a' völgyben, de a' kolostor' bélfalait folyvást több u j nyi vastag zuzmóra borítja. Környékén semmi fa sem
tenyészhet, azért a' tűzi f á t , melly hihetlen mennyiséggel fogyasztatik e l , nagy távolságról meredek, és
évenkint csak két hónapban járható ösvényeken, öszvérekkel hordatják össze.
Kapui minden utasnak, religio 's rang különbség nélkül, nyilvák, hol a' jövevény korántsem tettetett szívességgel fogadtatik, a' szolgálatot tevő szerzetestől belsejébe vezettetik, hogy a' pirosló lángoknál melegedjék. A' zárdában minden tiszta és ízléssel
teljes; a' szobák 's folyosók dolgozó asztalkákkal,
könyvtár- 's kis természetgyüjteményekkel, és szentek' képeivel ékeskednek ; ez, és a' szerzetesek'őszinte
társalgása, valamint a' szigorú házi rend, jótékonyan
hatnak, az illyeket nélkülöző vándorra.
A' zárdában évenkint 8 — 1 0 0 0 0
meg;

1818ban

ember fordul

3178an enyhültek meg asztalánál;

*) Menthon Bemard sabaudiai nemes.

5 0 0 0 0 frnál többre mennek esztendei költségei. —
Az utasokon kivül, mivel egyszersmind lelkipásztorok, híveikkel is foglalatoskodnak, a' hegység' minden
falvaira kiterjesztik beteg látogatásaikat, és a' körül
fekvő völgyek' lakói kis gyógyszertárukból nyernek
orvosságokat. A' szerzetesek sz. Ágoston' szabályát
követő rendes kanonokok, kiket az utazók nem győznek
eléggé dicsérni. Matthisson
a' protestáns költő rólok
ezeket mondja : ,, Őszinte 's vidám hang
uralko-

dik az asztal fölött, és minden, mit tapasztalnom lehetett, megerősített azon kedves hiedelemszerzeteseket testvéri szeretet kapben , hogy
csolja össze." (Allgem. Relig. und Kirchenfreund
1840kiXI. füzetből Matthisson, Saussure és Ritter után.)

Gyermeki szeretet' áldozatja
Francziaországban, a' rettegés' korszakában ,
midőn egy féktelen népcsoport minden isteni és emberi törvényt önkényesen lábbal tapodott, Dcllegran
nevü lyoni lakos, csak azért mivel e' borzasztó iszonyt
nem hagyá jóvá, fogságba vettetett. — Volt neki
egy tizennégy esztendős Etelka nevü leánya, ki atyját
legmélyebb gyermeki szeretettel tiszteié. Kemény
sersa miatt magán kivül lett félelmében; de puszta
könyökkel és jajveszékelésekkel meg nem elégedett ;
hanem minden erejét arra forditá, hogy mivel ártatlan
atyjának szabadságát a' keményszivüektől ki nem
nyerheté, legalább engedelmet kapjon kitelhető módon enyhülést szerezhetni neki 's őt ápolgathatni l o g ságában. — De ezen engedelemmel sem élhete s o káig. Rövid időn parancsolat érkezett, hogy atyja
rárisba, a' Conciergeriebe (tömlöcz) vitessék. Milly
szivrepesztő tudósítás vala ez Etelkára nézve ! Minden
felé futosott 's kéz-kulcsolva, és térdre esve könyörge : adassék neki engedelem , atyját azon hintóban,
melly őt őr' kíséretében Párisba vitte, követhetni. —
Kérése könyöriiletlenül megtagadtatott. Nem tekintvén
zsenge korát és gyöngélkedését, minthogy az atyja
miatti bú lappangó méreg gyanánt emészté egészségét, útnak indult, és a ' k o c s i t , mellyben atyja ü l t ,
Lyontól Párisig követte. A' nyughelyeken hozzá ment,
's tehetsége szerint enyhité fájdalmait. — De Párisban meg kelle válnia kedves atyjától; nem vala neki
szabad atyját a' tömlöczbe követni, 's ő remegett azon
iszonyú gondolatra , hogy e' világon talán nem fogja
öt többé látni. — Három hónapig nem szűnt m e g ,
mindazokat, kiktől reménylheté, hogy atyja' sorsától
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szánakozásukat és segedelmöket meg nem tagadandj á k , kéréseivel ostromolni, hogy szabadságát eszközöljék ki. — Sokszor tömlöcze' ajtajánál ü l e , csak
hogy hozzá közelebb lehessen. — Sok sükeretlen e s deklés után gyermeki szeretete az által jutalmaztatott
meg, hogy szerencsés vala fölszabadítására parancsot
nyerni. — Örömtol magán kivül, az irott parancscsal
kezében, a' tömlöczbe sietett, és atyjához vezettetni
kivánt, hogy neki ez örvendetes hírt megvigye. —
A' rabok' őrje a' szabaditó-levél' láttára nem kételkedett kívánságát teljesíteni. A' zárt ajtó fölnyilt ; a'
gyermekszeretettel teljes és az aggasztó gondtól
megszakadt szív' türhetetlenségével rohant Etelka a t y jának karjaiba, kit a' bú 's az egészségtelen tömlöczi
levegő sok esztendővel öregebbé, egészen halaványnyá és sinlővé tett. Mélyen megrendülve e' tekinteten, illy szavakkal omlott karjaiba: „ Ön szabad! "!—'s
ájultan rogyott lábaihoz. — Az atya minden egyébről
feledkezve, eszméletlen fekvő leánya' segítségére sietett. — Magához tért az megint ; 's nem volt olly
durva sziv, melly a' szabadító' és szabadított' örömén
meg nem indult volna. — Dellegran' lánczai levétetlek , tömlöczének ajtai megnyíltak, 's Etelka atyját
diadalmi pompában vitte rokonsága' kebelébe vissza.
Ff

f

— 0 maga nem volt azonban olly szerencses, hogy
elszántságának jutalmát arathatta volna. A' hosszú bú,
melly szivét gyötré, az erőködés, mellyel czéljaután,
atyjának a' szabadságot megszerezni, annyi hónapok
óta szüntelen törekedett, olly annyira elfogyaszták
e r e j é t , hogy ifjúsága' és az orvosi segély' daczára,
még az uton meghalt. Az atya jámbor leánya' veszten
vigasztalhatlan volt. — Vajha neve minden johbaknál becsülctteljcs emlékezetben maradna, 's példája
minden gyermekben hasonló nemes' gondolkozásmódot ébresztene !
TV. K.

A' menyasszony.
Egy párisi divatszerüleg nevelt ifjú jegyesével
ugyanazon társaságban mulatván összeköttetésük' előestéjén, nem tartóztathalá meg magát, hogyelménczségét a' vallás' kisebbítésével ne mutogassa. A' l e g gyöngédebb érzelmeiben sértett menyasszony szelíden
rosszalá a' hallottakat: mire a' vallásnélküli uracs m i veltséghiánynak tartva a' vallásosságot, gőgös negéddel utasitá el a' szemrehányást, mint kisvárosias gondolkodásmód' jelét. A' leány elég lelki erővel bírt erre
igy nyilatkozni : „Tapasztalva mikép ön előtt a' vallás

nem szent, e' pillanattól megszűntem jegyese lenni.
Ki Istenét nem szereti, nejét annál kevésbbé fogja
szerethetni. " A' leány ezen határozatánál meg is m a radt állhatatosan, ellenére a' megijedt vőlegény' képmutató erősítéseinek; mellyeknek őt kedveltje' s z e meiben csak még lejebb kellett alacsonyitaniok. A'
szülék' reábeszélései mit sem használtak. 'S a' hatóság az elejbe vitt ügyben a' leány' elhatározását kénytelen vala helyesleni. De ez, még 1776-ban történt!
Erezhetsz bizodalmat az ollyan iránt kebeledben,
A' kinek Isten, erény, h i t . . . csupa dőre szavak ?

Temetőben.
Ölelje más gyönyör között
A' bün' tündéreit,
Meritse kéj' hullámából
Ujabb reményeit.
Felejtse, hogy van Istene,
Egy bosszuló halál,
'S öröklét' napja virradoz
A' sir' határinál.
Nekem gyönyör, szent nyugalom
E' gyász mezőn virul,
'S lelkem szeráfi szárnyakon
Menekszik lánczitul.
Itt, a' bús' szíve megszűnik
Iíinozva vérzeni,
'S a' boldogé, melly fön dobog,
Rcménylni, sejteni.
I t t , d ú s , szegény egy föld alatt
Helyet nyugodni lelt,
És annyi kedves' sírja int
Meghatva a' kebelt.
Itt, bús enyészet' hamviból
Örök föltámadás'
Rózsája kél ; i t t , nincs tovább
Csalékony áltatás.
É n , itt óhajtóm, ég' u r a !
Imádni szent neved,
Ki a' világ' váltságaért
Kiontád véredet.
Itten könyörgök békeért
A' sirromok felett,
'S erőért, sirba dönteni
Vad szenvedélyimet.
Mert nélkülök még a' halál
Csak életet hozott,
Míg terhes lánczaik között
Az élő is halott.
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T A R T A L O M : Pünkösd. (Somogyi
Ambrus.)

Alajot).—

A' belbéke.

— Katholikus mozgalmak az angol

(Fábián

főegyházban.—•

E g y chinai mandarin' Ítélete. — Kiben bizhatom ? — E g a l i t é
Fülöp orleansi hero/.eg' v é g ó r á i . — Jáczintok.

Pünkösd.
Kik ott azon hatalmas szónokok
Az eddig ismeretlenek,
Kik' ajkai az okét hallgató
Száz népnek nyelvén csöngenek,
r

Es ajkikon a' szózat olly bűvös
Olly hathatós, mint chérubén,
Uj a' t a n , és a' népnek ezre csügg
Bámulva lángigéjeken ?
A' bátrak ott üdvhirnökök, kiket
Az ur' hatalma lelkesít,
Bejárni készülők — ez a' parancs —
A' tág világ' határait :
Hogy égihlette hangon értené
A' fölfeszittctett' tanát
Minden, mi él az ég alatt, 's a' szent
Kereszt' vizén ujulna át.
De rögtön honnan ennyi mély tudat,
'S e' szív, a' meg nem rettenő? —
E' mű nein emberé, de Istené
Lehet csak illy csodás erő !
A' míg remény és félelem között
Busonga a' csendülte l a k ,
'S a' hű sereg vigasztaló után
Imáival sovárgna csak : —
Robajjal a' minő a' tengeré,
Midőn hullámival kereng,
Egy fényözön terül, 's fejők fölött
Megannyi lángalakcsa leng.
'S a' félelem tűnik, szivökbe bé
A' szent lélek' malasztja szállt,

Es bátran hirdetik a' nemzetek'
Ajkán a'szent kereszt' tanát.
lm" a' csekély számú halászcsalád
Lép egy világgal küzdni f e l ,
A' mint a' vészjós föllegtorlatok
Ellen, korány' sugára kel.
De a' korány örök nappá derült,
És látta ég, föld, a' csodát,
Mert szent kereszt ragyogta csak hamar
Az ébredő világot át.

Somogyi

Alajos.

A' b e l b é k e .
Az ég és föld urának teremtményei között legremekebb e' földön az Isten' képére és hasonlatosságára
alkotott ember ; kinek értelme az örök igazság u t á n ,
melly maga az I s t e n , vágyakodik; elméje a'végetlen
's mindenektől tökéletesen független j ó t , millyencsak
az egy igaz Isten lehet, óhajtja birni; és szive — sz.
Ágoston szerint— „nyugtalan, míg benned meg nem
nyughatik oh Isten !" Ezt átlátják nem csak a' jámborok , de a' tévelygők is megismérik, miután, bár
hova fordulnak, sehol nyugalomra nem lelnek: „a'
gonoszoknak nélkülözniek kell a' békét." Isai 4 8 ,
22. És végre is kényszeritvék megvallani: „hiúságok'
hiúsága , és minden csak hiúság. "
Ezen fölséges czélnak elérésére t. i. az Istenneli
egyesülésre hathatós szert nyújt a' belbéke, a' csöndes léleknyugalom, melly az erős hitből, a' rendithetlen bizalomból, és az Isten' szent akaratjáni teljes
megnyugvásból származik. Ez ad erőt a' léleknek az
üdvrabló ellenség' fegyvereinek kitompithatására. Ez
a' biztos horgony, mellyhez e' csalárd világ' tengerén széthányatott éltünk' sajkáját bátran köthetjük.
Erre törekedjék mindenki szert tenni, ha a' bókét kedvelő Isten' boldogító társaságának gyönyöreit élvezni
kivánja. Ezt ki nélkülözi, változik minden pillanatban,
és szive gyakran megzavartatik, miért is visszatetszik
22
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Istennek, a' ki különös vonzalommal csak a' tökéletes léleknyugalommal biró tiszta kebel iránt viseltetik.
Kinek belsejében régtől fogva csönd uralkodik
's tanyát ütött a ' b é k e , hasonló a' kősziklán épült —
viharokkal daczoló — házhoz. Illy békében élőnek
legottan szemébe ötlik, melly részről „repülnek nappal
a' nyilak, és miként lopódzik be titkon éjjel az ellen ?
's történjék bár ezer lövés balfelől, és tiz ezer jobbfelől, mégis veszélyen kivül lesz." A' ki pedig széltől meglengetett nádként ingadoz, hasonló a' meredek hely' tátongó mélysége miatt elszédült fejű t e remtményhez , ki alig képes a' lebukástól fölmentő
védszerek után nyúlni. Ide alkalmazhatók a' királyi
próféta szavai: „Mióta szivem zajong, kezd lankadni
erőm, és minden, mi vigasztalást nyújthatna, vagy
gyámolul lehetne, eltűnt szemeim elől, 's magamat
beleplezve látom a' sötét éj' fátyolával." 37. zsolt.
Mi teszen erényes, szelid, békeséges, egyszerű,
nyilt 's tetsző külsejűvé? — a' belbéke. És valamint
a' mozdulatlanul álló tiszta vizben a' legparányibb fövényszemet észreveszszük : ugy a' zajongástól tökéletesen m e n t , nyugodt lélek még legkisebb foltjának
is nyomára akad. Azért : „boldogok a' békeségesek,
mert Isten fiainak hivatnak. "
A'belbékét korántsem kell azonitni, összekeverni
a' lélekismeret' képzelt nyugalmával. Ugyanis találkoznak többen, kik rossztétciket a1 jól töltött élet'
palástával szeretik beburkolni, és a' bclfurdalásokat,
mellyeket tapasztalniok kell, különbféle módon ügyekszenek lecsillapitni,'sélet-módjokat mindünnen öszszekeresett ürügyek alatt szépitni cl nem mulasztják.
Ám ha az illyenek csöndeseknek 's nyugodtaknak
látszatnak is , az nem egyéb, mint békét szinlő
halál. Ezekhez igy szóla sz. Pál: „Ébredj f ö l , ki
aluszol, és kelj ki a' halottak közül, 's fölvilágitni
fog tégedet Krisztus. Járjatok vigyázva, nem mintáz
oktalanok. Értsétek meg, mi légyen az Isten' akaratja." Eph. 4 , 14.
Tagadhatatlan, hogy míg e' földön vándorlunk,
nem lakhatunk békével, igen sokszor vérzik szivünk,
's küszködik bajokkal. Hiszen már Sírók' fia mondá :
„Fiu! készítsd el lelkedet, a' megkísérlésre."—„Ne
gondoljuk , — úgymond aranyszájú sz. János — hogy
az ur minket elhagyott 's megvetett, ha megkísértetünk ; sőt ez legyen legbizonyosb jele annak, hogy
az Isten gondot visel reánk." Ugyanaz mondja : „azok
közül, kik Istennek leginkább tetszettek, soha sem volt
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csak egy is minden baj nélkül. " Sz. Vazul (Basilius)
pedig igy bátorít bennünket: „Valamint a' hajókormányzót szélvész, a' bajnokot küzdőhcly, a' katonát háború, a' nagylelkűt ínség próbálja meg : ugy
a' keresztény embert a' kisértet." — „Ne féljünk t e hát, — megjegyzé sz. Ambrus — a' kísértetektől,
hanem inkább örüljünk azoknak, mondván: mikor
gyöngiltetiink, akkor hatalmasok vagyunk, minthogy
az igazság' koszorúja füzetik. IIa valamikor megkisértetel, tudd m e g , hogy a' korona készül."
Azonban valamint a' ruhára esett szikrát legottan minden halogatás nélkül le szoktuk rázni: ugy a'
költőként :
Ellenedet mindjárt elején verd vissza, konokká
Tette ha hosszú idő, azt lesz elűzni nehéz.
„Míg kicsiny az ellen, biztat sz. Jeromos, tedd
árthatlanná. A'gonoszság, nehogy üszög nőjén, még
magvában veszszenel. " És sz. Cyprián állítja : „Valamint a' megijedt kisdedek futva anyjok ölébe rejtik
magokat: ugy mi i s , midőn valamelly kísértettől ostromoltatunk, imádság által Istenhez eljutni siessünk."
sz. Jakab apostol is az imádságot ajánlja : „ Kesereg
valamellyitek? imádkozzék.Derült kedvű? énekeljen."
Jak. 5 , 1 3 . „Az elmélkedés tanítja, úgymond sz. Bernárd,
hol a' hiány; az imádság, hogy az ne legyen, véghezviszi.
Amaz utat mutat, ez kalauzol. Elmélkedés által veszszük észre a' közelítő veszélyeket, imádság által menekszünk meg tőlük." Aranyszájú sz. János pedig igy
szóla: „Sok a' kőszirt naponként, és gyakran beütődik 's lemerül a' ladik. Azért kivált a' reggeli 's estvéli imádság szükséges nekünk." Ezt a' fiatal magyar
költő is megismeri, mondván:
Neveddel ébredek,
Neveddel alszom el,
Szünetlen csak feléd
Sóhajt föl e' kebel.
Feléd mindenható !
Emel imádkozást,
Ah ! mert te kívüled
Nem lel vigasztalást.
Súlyos kísértet' 's nehéz tusa' idején tartozunk
magunkat gyakorolni a' három isteni jóságokban,
hit-, remény- és szeretetben. „A' ti ellenetek, az
ördög, mond az apostolok' fejedelme, körüljár orditó
oroszlányként, keresvén, kit vigyen martalékul, ennek álljatok ellene erősek a' hitben." 1. Pet. 5 , 8.
A' nemzetek'doktora igy nyilatkozik: „Viszontagság
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szüli a' béketűrést, ez a' megpróbáltatást, ez a' r e ményt, a ' r e m é n y pedig meg nem csal. " Rom. 5. És
bölcs Thaïes megkérdeztetvén, mi lenne leginkább
közönséges az embereknél? feleié: a' „remény; mert
ezzel azok is birnak, kiknek másuk semmijök sincsen."
Sz. Dávid pedig: „az ur az én erősségem és megszabadítom, Istenem és segedelmem, 's reményemet
benne helyzem." 17 zsolt. És Jób: „ha mindjárt meg is
öl, benne reménylek." 1 3 , 15. Végre sz. Ágoston
szerint : „a' buzgalom eredménye a' szeretetnek ; a'
ki tehát nem buzog, az nem szeret, meghal." Sz.
János pedig: „Szeressünk, ne szóval és nyelvvel,
hanem igazsággal és cselekedettel. 1. Joan. 3 , 18.

gyon, hogy teljes lehetetlen buzgalom nélkül erénynyel lakni, és azzal ez élet-pályát befejezni. Ugyan
miként lehet az, hogy valaki erényes legyen, hacsak
szüntelen nem keresi, és térd-hajtva nem közelit a h hoz, a' ki minden erényt kezel ' s a d . " Lib. 1. de orando
Deum.

János: „Ugy vélem, hogy mindeneknek tudtára va-

megkísértessenek. Végre ne feledjük számtalan szenes

Az önmegismerést követni szokta az önmegutálás, mellyböl ered az alázatosság, a' belbékét eszközlő hathatós szer. Az igazán törődött 's alázatos
szivü hibáit ismerve, gyarlóságait jól tudván, ha
megsikamlik az erény' utján, magát megzavartatni nem
engedi. „ Nem hogy elegendők volnánk mi magunktól
valami jót gondolni, hanem a' mi elégséges voltunk
az Istentől v a n . " II. Kor. 3 , 5. A' szerencse' kedveIsten iránti szeretetünk' általános nyilványitása
zései öt fölfuvalkodotlá nem teszik, de a' viszontagelménknek Isten' akaratjáhozi teljes idomitásában áll,
ságok által sem hagyja magát leveretni. „ A' rosszat
ugy hogy ne csak a' nehezebb 's felötlőbb, hanem a '
egész készséggel tűri," mint sal. sz. Ferencz följegyzé,
közönséges és mindennapias eseményekben is elménk
„ t u d v á n , hogy azt megérdemli; a ' j ó t óvakodva f o Isten' akaratján megnyugodva, pontosan teljesitse,
gadja cl, arra érdemesnek magát nem érezvén." Szóa' mi parancsoltatik, és akármit végez felölünk, azt
val: „az igazán alázatos sziv'jósága fölér a' felhővígan fogadni igyekezzék. Ugyanis, mint sz. Jeromos
kig, és igazsága mint az Isten' hegyei." 35 zsolt.
irja Demeterhez: „Ugyanazt akarni, és ugyanazt nem
A' rosszra hajló embert nagyon segiti vétkes szoakarni, még csak ez az igazi barátság."
kásából kivergödni azon édes emlékezet, hogy a ' j ó
A' lélek, mellyet Isten szeretet által bir, e' viIsten mindenütt jelen v a n , ki a' rossznak büntetője,
lágot sivatag pusztának tekinti. Nem gyönyörködik e' <
de egyszersmind „gyámolunk és igen nagy jutalmunk."
siralmi völgy'ölén föllelhető múlékony örömökben,
Gen. 1 5 , 1. „Valld meg, monda aranyszájú sz. János,
becs és érték nélküliek előtte e' földi javak. Isten
ha egy nagyhatalmú ur előtt kellene mindig lenned,
iránti szeretetében nem hátráltatják e' világnak lármás
nem reszketnél-e félelem miatt? Annakokáért ha eszel,
zajai, és „szerelmét nem csökkentheti sem inség,
gondold az Istent jelen lenni, mert ott vagyon. Misem baj, s e m ' é h s é g , sem meztelenség, sem veszély,
kor alunni mégy, mikor boszonkodol, mikor valamisem üldözés." Rom. 8 , 35. Nem restel fáradozni,
ben gyönyörködöl, és végre akármit teszesz, g o n hogy másokat rábírjon, sőt még az oktalan teremtdold m e g , hogy az Isten jelen v a n , " Hom. 8. ad
ményeket is fölhíja, hogy „áldják az Istent, dicsérPhilipp. 2.
jék és magasztalják mind örökké." Dan. 3.
Ha ránk tódulnak a' sok buslakodások , nagy
Hasznos még az istenes könyveknek figyelmes
szerencsétlenségek, kinos gyötrelmek, és köd borítja
olvasása, és az ugy nevezett lelki gyakorlatok el- régi fényünket, forduljunk szent hitünkhöz, az vikerülhctlenül szükségesek. Sal. sz. Ferencz mondja : gasztalást n y ú j t , elönkbe adva, hogy a' mi velünk
az órának sem elég, hogy csak naponként fölhúzzák, történik, az a' legbölcsebb 's legkegyesb atyánknak,
hanem néhanéha szét is kell bontani, porból rozs- a' ki mennyben van, tudtával történik. Mát. 10, 29.
dából kitisztitni, és az elkopott részecskéket ujakkal Rom. 8 , 28. És ki az örök életre be akar menni, a n ellátni szükséges.
nak szenvednie kell. Rom. 8 , 17. Mi több, pillanatMár most mit mondjak azok felöl, kik szemeik- nyi kesergéscinkért örökké tartandó jutalmak igértetből kidörzsölvén az álmot, fölpattannak az alomból, hova nek. Rom. 8 , 18. Továbbá rezzentse messze tőlünk
végezve a' napot ismét ledőlnek a' nélkül, hogy I s - a' gyáva félénkségét annak tudása, hogy az irgalmas
tenről és attóli függésökről megemlékeznének ? Erre Isten soha sem engedi m e g , hogy az ő hivei a' kilegigazabban 's leghelyesben megfelelt aranyszájú sz. sértet' sulyja alatt összeroskadjanak , erejckcn fölül
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védéséit a' dicsőült szenteknek, és kivált a' mi Megváltónknak , ki azon végetlen szeretete miatt, mellyel
kedvelt minket és megváltott, olly sokat eltűrt érettünk.
Ha a' belfurdalások, nyugtalanitó zajongások a'
józanság' határain tulcsapongó kételkedésből erednek,
akkor a'fölötte kétkedős lélekismeretü tegyen képzelt
meggyőződése ellen, valahányszor a' jámborok Ítélete szerint magában a' dolog nem rossz. Leginkább
a' henyeséget kerülje, mert esze hasonló a' megindult
malomkerékhez, melly mihelyt a' garatról lefogy, magát őrli. És nem tehet bölcsebben, mintha valamelly
tapasztalt józan férfiutói magát fölvilágosittatni hagyván , annak intve tanitó szavaihoz hiven ragaszkodik.
Például fölhozza sal. sz. Ferencz a' csöcsemő kisdedet, melly sorsát édes szülejére bizván, annak hőn
ölelő karján csöndesen szendereg. „ Te pedig lelki—
tanitó oktasd az illyent a' szelídség' szellemében,
magadra gondolván, ne hogy te is megkísértessél. "
Hal. 6 , 1.
A' bajokkal küzködő szív' szorultságánnem k e veset szokott tágitni a' hü barát, kit Aristoteles egy
léleknek neveze két testben. „ A' barátnak jó tanácsa
a' szivet megvigasztalja." Péld. 2 7 , 9. „Ha egyik
megbotlik, gyámolítja a' másik." Annak, ki hű barát
helyett mindenkor csak álbarátra talál, azt tanácslom,
mit Seneca Luciliusnak : „Valamelly jó embert kell v á lasztanunk, és mindig arra figyelmeznünk; hogy igy
mintegy annak szeme-láttára éljünk és mindeneket a n nak tudtával legyünk. Édes Luciliusom ! ezt parancsolta Epicurus ; őrt adott mellénk, 's ellátott b e n nünk' felügyelővel; nem is híjában : legnagyobb része
a' vétkeknek elmarad, ha a' vétkezendők tanúval
bírnak." Ep. 11.
Emlékezzünk vissza rövid éltünk' elmúlt napjaira,
nem jutnak-e eszünkbe ama' veszedelmek, mellyek
rettentően fenyegettek, 's mellyekböl kimenekedtünk
a' nélkül, hogy tudnók, miként történt légyen e z ?
Ezt őrangyalunknak köszönhetjük, kinek megparancsoló az u r , hogy őrizzen minket minden utainkon.
Legyünk tehát, mint főrangú ember előtt szoktunk
lenni, az Isten' angyalának szine előtt még inkább
szemérmetesek, tartózkodók ; vigyázzunk minden szavunkra , minden lépésünkre, hogy valami megbántót,
botránkoztatót el ne kövessünk. Védangyalunk mindenkor oldalunk mellett áll, 's tanuja gondolataink-,
szavaink- 's tetteinknek, és Isten elébe viszi fohászainkat, buzgó imáinkat, testünk' sanyargatását , 's egyéb

jó cselekedeteinket. Keresztény lélek! ha őrangyalod
eszedbe azt juttatja, hogy feledd el a' megbántást;
adj ki a' boszun, mellyet régóta szivedben forralsz ;
szeresd elleneidet, és rosszért jóval fizess; hallgasd
meg az ő szavát. Ha arra ösztönöztetel, hogy ezután
még több jót tégy ügyefogyott felebarátoddal; hogy
szenvedélyeidet, kicsapongó indulataidat jobban k o r látozd, hallgasd meg őrangyalodat, és esedezve kérd
oltalmazó pártfogolásáért, hogy mindent, mi a'testet
dúlhatná és lelket, tőled messze távoztasson el.
Végre a z , kinek szive' mélyébe már befészkelte
magát az áldott béke, mindig fölvont fegyverrel lesse
az üdvrabló ellenséget. Mert miként a' parthusokról
beszélik a' történetírók, hogy azoktól, még mikor
futottak is, félt az ellen, minthogy az őket űzőbe vevőkrehátat fordítva is nyilazának: ugy tesz a'mi ellenünk
is. — Azoknak pedig, kik a' belbékét eszközlő szerekhez nyúlni idegenkednek, vagy azok' alkalmazásával fölhagynak, ha kísérleteiket tüstént kívánt siker
nem követi, legyen felelve : mivel a' szélvész' dühös
ostromában könnyen hajótörést szenved az utazó, és
a' legdrágább kincs tenger' fenekére merül ; nem rug-e
nagyra mégis az utazók' és terhelt tengeri hajók'
száma ?—Mivel, míg e'földi pályán vándorlunk, akármellyik erényt sem tehetjük magunkévá egészen,
illik-e, szabad-e annak gyakorlását elhanyagolni?
Fábián

Ambrus ,

sz. Benedek' rendebeli

áldozó-pap,

gymnasiumi tanitó S o p r o n b a n .

Katholikus mozgalmak az angol
föegyházban.
(Vége.)

„I)e van még másodszor egy teljesiteni valósz.
kötelességünk saját egyházunk' tagjai iránt i s , 's mi
mindeddig nem győzhettük meg magunkat róla, hogy
édes angol honunk ugyanazon helyezetben volna ,
mellyben például azon eretnekek — hérétiques — vannak, kik Calvin' és Luther' nevével dicsekednek.
Vagy nem bir-e barátom ! a' mi püspöki rendünk is
szinte némi értékkel 's jelentőséggel ? Habár egy
szentségtörő fejedelemnek lehetséges volt is Canterbury' oltárairól sz. Tamás' tiszteletre méltó ereklyéit
eltávolítani, a' szentnek lelkét mégis, ki mennyei
trónjából még mindig őrködik azon szék fölött, melylyet ő éltében dicsőitett 's vérével megszentelt, e'
szent hajlékokból el nem üzheté. — Isten őrizzen meg
tőle, hogy Lanfranc'és Anselm' utódinak sora meg-
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szakittassék! Mert ha mi meg nem őriztük a z t ,

ugy

azokat különös gondoskodás nélkül kiirtani lehetne.

az nem is létezik többé! Legalább a' kath. egyház'

Ennélfogva abbeli forró vágyunkat — mellytöl emész-

kezei között n i n c s , miután canterburyi és yorki, ugy

tetünk, hogy Krisztus' anyaszentegyházának tökéletes

nevezett in partibus é r s e k e i , minők például a' c a m -

egységét újonnan helyreállítva szemlélhessük,

bysopolisi és sigai, — nem léteznek. * ) Vagy talán

zatul kell Istennek vinnünk ; ama' borzasztó ürességet,

azt fogja ön állítani,

hogy az érsek azon pillanattól

áldo-

mellyet egyházunk' elszigeteltsége keblünkben támasz-

fogva, mellyben Iloinával összeköttetésben lenni m e g -

tott,

és várnunk,

míg

s z ű n t , megszűnt létezni i s ? Engedje meg ö n , hogy

majd Istennek tetszeni fog angol atyánkfiainak,

kü-

el kell még most tűrnünk ,

e' helyt kis scholasteriával léphessek föl ön ellen, 's

lönösen pedig atyáinknak — a' püspököknek sziveit

eszméink' pontosabb meghatározására némelly iskolai

megtéríteni. Mi minket illet, erősen meg vagyunk róla

kitételekkel élhessek.

A' pápai rendszert mi inkább

győződve, mikép hivatásunk lön néhányat e' tévelygő

esetleges, mint lényeges alakjául nézzük az egyház-

juhok közül az igazság' megismerésére vezetni, mert

nak ; azaz inkább hasonlítható az az egyház' életme-

a' katholikus nézetek' terjedése Angliában ez utóbbi

legéhez,

hét év alatt olly megfoghatatlan, hogy e' tekintetben

mintsem

magához ennek életéhez.

melegség hiányzik,

Hol a'

ott beteges állapot keletkezik,

semmiféle reményt sem lehet

túlságosnak

nevezni.

a' tagok elerőtlenedve és sinlődve lengenek, az élet-

Legyünk

működések lassúdnak , — de azért maga az élet még

nyugodtan, míg az angolok' fülei is megszokják R o -

annakokáért most még néhány

esztendeig

meglehet. Ugy a' sz. székkeli kapocs is szükségképeni

ma' nevét tiszteletérzéssel hallani, — akkor ön nem

eredménye valamelly egyház' tökéletes egészségének;

sokára látni fogja békelürésünk' gyümölcsét. "

az ezen egységtőli elszakadás bizonysága annak, hogy
nem minden van u g y ,
nyavalyának,

mikép lennie kellene, jele a'

melly belsején rágódik, — a' papság

„ E' fölött barátom ! van még Roma iránt is egy
szent tartozásunk.

Távol legyen tőlünk amaz aljas

protestantismus, melly profanus száját sz. Péter' széke

inegfosztalik gyakran valódi hatásától; 's fájdalom!

elleni káromlásokra nyitja m e g ;

ez nálunk is az eset, hol a' püspöki hatalom egészen

arról győzhetne m e g ,

alája van a' világinak vetve. De maga az é l e t , vagyis

egyházat elhagyá,

's ha valaki engem

hogy az Isten' lelke a' romai

— hinni fognám azt i s , mikép a'

az egyház' lényege azért nem halt ki. Nekünk tehát

kereszténység közel van elenyésztéhez a'földön. Azon-

még egy teljesitni való kötelességünk van testvérink

ban mi angolok alig nyithatjuk föl szemeinket a' nél-

iránt. Tömérdek ollyan ember van emez angol e g y -

kül , hogy azokba minden oldalról ne ütköznék egy

házban, ki jóllehet habozik a' protestantismus és ca-

rendszer, melly a' romai catholicismus' nevezete alatt

tholicismus között, mind a' mellett mégis a' Romávali

összeszövetkezve a' tőlünk elszakadtakkal,

egyesülés' eszméjét utálattal vetné vissza. Mert hiszen

landban, és sok helyt Angliában is akkép tűnik f ö l ,

a' protestáns előitéietek,

mellyek

három század óta m^gvesztegeték,

egyházunkat már
szerencsétlensé-

günkre sokkal mélyebb gyökeret v e r t e k ,

hogysem

mint a' pártütés' e l v e , 's egyházunk' tagjait

ámitás

által igyekszik elvonni tőlünk. Hiszem ugyan , mikép
Angliában magok a' jó katholikusok is helyes szempontból fogják egyházuknak,

* ) Ez, az igaz, felötlő tünemény, de még sem szolgál elég
alapos ok gyanánt. Mert h a b á r a' sz. szék nem n e vezett is a' yorki és canterburyi s z é k e k r e in partibus
p ü s p ö k ö k e t , miből oxfordihiltudósunk az angol p ü s p ö k s é g n e k , legalább mint schismaticusnak (minő az
o r o s z ) általa történt megismerését látszik k ö v e t k e z tetni akarni, de nevezett mindig kath. érsekeket Roma
a 1 dublini és tua mi s z é k e k r e ; pedig ezek szinte az
uralkodó e g y h á z ' püspökségeihez tartoznak; u g y hogy
ez utóbbi esetben az angol püspökség' elismeréséről
szó nem lehet. E g y é b i r á n t az angol püspöki k ö v e t kezés' kérdése fölöttébb k é n y e s , melly iránt az angol
és franczia hitludósok közt hosszas vita folyt már
előbb is.

egész I r -

legalább a' britt szige-

tekeni állapotját nézni. Sajnálkozniok kell nekik azon
világi politika' szellemén, melly felekezetök' vezéreit
olly

ministeriummal

csatolja

minden hitvallást egyiránt eltűr,

össze,

melly ugyan

de csak azért, mivel

mindnyáját egyiránt gyűlöli, 's a' romai katholikusokat egyedül azért v é d i , mert őket mint valamelly,
a' főegyház' romlásán dolgozó sectát használhatni véli.
Vagy nem nyomorult d o l o g - e , midőn a' katholikusok
methodistákkal, quackerekkel, independensekkel, sőt
socinianusokkal is egy kategóriába löketve nemátalják,
élni a' hasznokkal, mellyeket illy istentelen

rendszer

ajánl nekiek ? Míg azonban az angol katholikusok' egy
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része utálja e' szomoritó rendszert, ugy tetszik nekem,
mintha azt külföldön nem ugyanazon szemekkel néznék. Igy rendkivül csodálkozám, midőn egy franczia
iró' munkáiban, kinek nevét egyetlen katholikus sem
említheti tisztelet nélkül, a' nagy izgatót canterburyi
sz. Tamáshoz láttam hasonlittatni. Nem kevesbbé valék
meglepetve, midőn ugyanazon férfiú' dicséretét egy
más írónál olvasám, kinek szava sok olly angolok'
sziveiben talált visszhangra, kik már is szeretettelteljes pillanatot vetnek atyáik' vallására vissza. Dicséret a'férfiúnak, ki megismerteté velünk sz. Erzsébetet, 's őt szeretni tanita ; * ) dicséret neki, ki a'
hit' ama' korszakának olly hü képét ábrázolá előnkbe ,
— annál kedvesebb képét, minthogy ezen egyszerű?
ezen gyermekdedi hit, egészen az egekbe vonult
vissza, 's nem hagyott egyebet hátra, mint a' bűnbánók' hitét, kik zokogva verik melleiket, 's örökre
elvesztett éveik' fölött siránkoznak. Azonban, ha ismerte volna a' gonoszság' rendszerét, melly Irlandot
dúlja, annak fejét bizonyosan nem illette volna dicsérettel a' müvészetbeni vandulismusés
catholicismusról irt czikkelyében. Én tagadni nem akarom ,
hogy Anglia Irland iránt rettenetes zsarnokságot gyakorla ; de ha más részről ama' férfiak, kikről szólok,
szemügyre vennék a' hitetlenek', elszakadtak', és
lázadók' seregét, kikkel a' katholikusok' egy része
Angliában közremunkált, ugy ama' demagog' n e v é t ,
ki mindnyájok' vezére, Írásaikból kitörülnék. Még
egyszer mondom tehát, nekünk Roma iránt is van egy
szent tartozásunk, 's kötelességünkben áll azt egy
ámítástól megóvnunk, mellyben ő talán emberi erőbe
( ? ) vothelné bizodalmát, 's könnyen tövisvesszőre támaszkodhatnék , melly meghajolva súlya alatt, a' reá
nehezkedönek kezét is megsebesíti. "
„Engedjen még zárul pár észrevételt tennem.
Legbiztosabb, mondhatnám ellenállhatatlan eszköz
Angliának a' romai egyházzali ismétegyesülésére a'
következő lenne. Az angol katholikusoknak azon kell
Icnniek, hogy önmagokat reformálják, össze kell
törniek azon világi politika' békóit, mellyek őket schismaticusainkkal összekötik; szűnjenek meg a'lázadás'
és ámítás' elősegitöi lenni, mert ezek nem azon egyház' fegyverei, melly üldöztetések, böjtölés és imádság által győzte meg a' világot. — Mint hallatszik,
két szerzetes rend fog Angliába jőni, megtéritésiin*) Monlalembert gr.
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kön dolgozandó. Oh barátom ! vajha Istenre biznák
sziveink' megilletésének gondját, 's tartózkodnának
ama' szerencsétlen próbáktól, mellyek által csak e g y házunk' nyugodalma zavartatik, 's ne csupán egyéneket kívánnának részökre megnyerni. Mert hosszadalmas munka, valamelly nemzetet részenként, atomonként
akarni összeszedni. Én nekik jobb módot tanácslok ,
melly által az egész ország aratásukká válhatik, 's
egész termését az egyház' csűrébe takaríthatják. Munkálkodjanak a' romai katholikusok közt egész serénységgel, mutassák meghitök' sorsosi közt azt, a' mivel mi magunk nem birunk, — egy fenyíték és erkölcsök által tökéletesen kiképzett egyház' képét. Tisztának és szépnek kell ennek lennie, mint Krisztus
Jézus' isteni jegyesének, melly Megváltójának éjjel
és nappal hálaéneket zengjen; 's már maga külső öltözete is fényes legyen, hogy a' szemlélő csodálkozásra ragadtatva, megismervén benne az egek' urának
jegyesét, lábaihoz boruljon. Menjenek nagyvárosainkba, 's hirdessék ott a' félpogány népségnek az evangéliumot, járjanak meztelen lábbal, kötéllel körülövezve ágyékaikat, a' magamegtagadás érthető vonásokban legyen arezukon kinyomva, 's ha egy szent
férfi, — egy assisi Ferenczhez hasonló fog találtatni
köztök, Anglia' szive meg lesz hódítva. "
„'S valóbane' nemes, ez egykor olly katholikus
sziv, e' szegény sziv, melly magát olly régtől fogva
meríti ki siker nélküli crőködésekben, betölteni a' körülötte uralkodó iszonyú ürességet, — nem érdemes-e
önök' részéről némi áldozatra ,t hogy megkönnyebbüljön és gyógyulást nyerjen? Oh! mi édes volt hallanunk, hogy katholikus testvéreink imádkoznak érettünk. A' dicsőült egyház is imádkozik érettünk egekben ; imádkozott ő biznyosan három század ó t a , a'
szakadás' és eretnekség' kezdete óta imádkozott érettünk. De miért nem hallgaltatának meg sz. Gergely',
sz. Ágoston', sz. Tamás' könyörgései ? Egyedül a' mi
bűneink miatt. Gerjedjünk tehát mindnyájan töredelmességre, hogy meghallgattassunk. E' szent időben,
midőn az egyház magányába vonul, 's vitetve a'lélektől isteni mesterének véres nyomdokait követi a'pusztába, sokan emelik közülünk kezeiket az úrhoz, éjjel
és nappal könnyezve kérvén, hogy egyesítse őket ismét katholikus testvéreikkel. Legyetek nekünk e' szent
foglalafosságban segedelmiil, 's csak egykét böjt f o lyand el ama' pillanatig, midőn húsvéti énekcinket
egyesülve fogjuk ama' fölséges hangokban elzengeni,
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mellyeket Krisztus Jézus' isíeni jegyese századok óta
használ. "
„Az oxfordi egyetem' egyik fiatalabb tagja."
Ha a' fölötti nézeteinket, mi az előrebocsátott
emez iratban mondatik, vagy csak érintetik, rövid
szóba akarnók foglalni, mintegy illy formán alakulnának a' viszonyok. Az angol uralkodóegyház jelenleg mind politikai, mind vallási tekintetben keményen
szorongattatik a' dissenterek által; még pedig olly
nemű a' harcz, hogy ebben nem csupán
tanításról
van szó, hanem birtokról is. Illy szorultságban reá
nézve minden attól függ, hogy olly elvre akadhasson,
melly conservativabb, mint minden politikai alap ,
mellyen eddig nyugodott; innen ama'közelítés a' katholika egyházhoz, mellynek conservativ elve nem p o litikai, hanem isteni-, 's mi valóban nem tudnók, mi
joggal, vagy milly szerencsével használhatná mostani
helyezetében a' dissenterek ellen azon inditóokokat,
mellyeket érvényeseknek ismerni maga nem akartakkor, midőn azokkal a' katholika egyház élt ellene.
Szerencsétlenségére, most a' katholikusok' nagy r é sze megunva a' hosszas nyomatást, a' dissenterekhez
csatolta magát, 's nem csak hittani, hanem politikai
mezőn is ostromolni kezdi az uralkodóegyházat, mit
oxfordi hittanárunk nem akar helyesleni, 's inkább
csak a' theologiai nyomozások' és lassankénti nyugodt
kifejlődés' útját tartaná egyedül ajánlhatónak. Ha ez
utóbli elegendő volna maga is az egyesülés' létesítésére, ugy az valóban legjobb lenne. Azonban nem
titkolhatjuk e l , mikép az angol főegyház elleni harcz,
mindkét tekintetben messzebb haladt már, hogysem
azt megakasztani lehetne, 's minden történetről meg
kellene feledkeznünk, ha azon édes csalódásnak akarnók magunkat átengedni, mintha az angol főegyház
ama' politikai viták és kísérletek nélkül, mellyek őt
birtokára nézve fenyegetik, a' benne jelenleg földerülni kezdő katholika öntudatra jutott volna ; valamint más részről a' dissenterek nekünk nem puszta
politikai tünemény, hanem azon büntetőostor, mellyel
a' gondviselés az angol katholika egyházra háromszáz
esztendőn át sulyosodó üldözéseket jelenleg fenyíti. Ha
tehát Isten' akaratja, hogy e' vihar a' kath. egyházzali egyesülés által lecsillapittassék, úgy mi nem kívánhatunk egyebet, hanem hogy az létesüljön előbb,
mintsem késövé válnék. Most még a' hittani kiegyenlítés lehetséges, később a' politikai lehetetlenné válhatik. ( N . S . )
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Egy chinai mamiarin' Ítélete.
\

A' híres Kanghi chinai császár' uralkodása alatt
egy, a'birodalom' gyármüveire felügyelő, minthogy
hazulról hosszabb időre el kellett távoznia, két r e ményteli fiát további kiképzés és tanítás végett nevelőre bizta ; azonban alig távozott el az atya, már a'
nevelő visszaélt hatalmával, növendékeit elvonta b e csületes emberek' társalgásától, bcléjek rossz elveket
csöpögtetett, 's gonosz nevelés által az atya' reményét hiúsította. Az atya' jóakarói tudósiták őt e' felől,
de ez nem hitt nekik, gondtalan maradt, 's a' fiuk
romlottak 's gonoszok lettenek. Öt esztendő múlva
visszatérvén az atya, fájdalom már későn, ugy találta,
hogy a' mi vele közöltetett, igaz. Kiadott tehát az
emberen, ki bizodalmával olly rutul visszaélt. De ez
elég szemtelen volt a' megígért egész jutalom végeit
a' felügyelőt törvény elébe idézni. Ez tehát magát védclmezőleg igy szólt a' mandarinhoz (ítélő bíróhoz) :
„Örömest kétszeresen fizetnék, ha e' nyomorult legalább ugy adta volna vissza gyermekeimet, miként
tőlem általvette; de durvábbak lettek azok és rosszabbak.
Próbáld meg magad őket, 's azután ítélj." 'S a' mandarin
bölcs ítéletet hozott, mint következik: „Éne' rossz nevelőt
halálra ítélem, mint növendékei' gyilkosát ! atyjokat pedig három font arany pénzbeli birságra ; nem épen mivel
rossz választást t ö n , hanem mivel olly esztelen 's
könnyelmű vala, hogy ezen érdemetlen embert olly
sokáig megtartotta. "
Bár e' történeten 's a' pogány mandarin' bölcs
ítéletén némelly keresztény szülék példát vennének ,
kik hasonlóképen gyermekeiket, hogy beléjek több
világi tónust és korszellemet, mint religiot 's alapos
isméreteket csöpögtessenek, sokszor olly emberekre
bizzák, kik írásaik, beszédeik 's példáik által azok'
eszét és szivét a' legártalmasabb méreggel bemaszlagosilják. (Phil.)

I l i b e n bizliatom?
Midőn a' szövetséges fejedelmek 1 8 1 4 évben
Francziaországba nyomultak; Napoleon a' táborba menendő egyik este Malmaisonban Josephinának pompás, de csöndes magányában megjelenik, hol Josephina' érzékeny ölelése után igy önté ki keblének
dulongó érzelmeit: „Milly nyugtalanító gondolatok
zavarják elmémet 's ostromolják keblemet ezen soha
nem várt körülményekben ! O bai átném ! érdemel-e
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az kímélést, ki soha senkit nem kiméit ? Milly szerencsés valék e' földön, folytatá ellágyulva, hozzám f o g ható alig találtatott ! 's most mióta a' föllegek fejem
fölé csoportoztak, kivüled Josephina, nincs m á s ,
kire magamat bátran bizhatnám!" [Josephine J
Ne engedd soha magadat a' dicsőség' szertelen
vágyától elkapatni. Kiinéld embertársaid' jogait. Az
igazság' és erény' utján maradj mindenkor : ugy nyugodt lelkiismérettel bizhatol mindig az igazság' és
erény' barátiban, főleg pedig az Istenben.

Egalité Fülöp orleansi herczeg'
végórái.
Az Ami de la Religionban oklevél közöltetik
Egalité Fülöpről, melly nem csak érdekes, hanem
örömet is gerjesztő.
Ezen oklevél Lothringer
abbé' levele julius'
27kéről 1797. Ezen paptól a' forradalom' rémemberei kicsikarták ugyan az alkotmányi esküt, de ő a n nak utóbb nyilván ellenmondott, miért Epinalban fogságba is került. Innét kiszabadulván irá a' szóban forgó
levelet.
Tartalma ennek az, hogy Egalité Fülöp halála
előtt töredelmes gyónást tett.
T. i. az orleansi herczegné körülményesebben
kivánt férje' végóráiról tudósíttatni, 's megkéreté e z iránt Lothringer abbét, ki ekkor Alsatiában lakott. Ez
teljesité a' herczegné' kívánságát, 's megirá: mikép
Fouquier-Tinvilletől fölszólítva az orleansi herczeghcz
ment, 's ezt gyónásra egészen elkészülten találta ; de
egy ugyanazon helyen volt ittas mitsem mulasztott el
mindennemű káromkodással 's előterjesztéssel a' herczeget lebeszélni szándékáról ; mindazáltal elaluván
a' gőzös fejű , kérdé a' herczeg az abbét : ő volna-e
azon német áldozópap, kiről neki a' tömlöcztartóné
beszélt ? 's valljon hódol-e az igazi alapelveknek ?
Lothringer feleié : ő ugyan másoktól elcsábítva letette
az esküt, de azt régen szívből megbánta, 's csak a l kalmas pillanatra vár, hogy azt visszavehesse.
De arra, mi következett, minthogy igen vigasztaló , egyenesen a' levél' szavait idézzük föl.
„Az orleansi herczeg térdre esett, 's kérdé:
elég-e az idő, hogy generális gyónást vihessen v é g hez? Igenis, felelém, és senkinek sincs joga őt e b ben félbeszakasztani. Erre egész életebeli bűneit m e g gyónta. Gyónás után igazi természet fölötti töredel-

mességgel kérdezé: hiszem-e, hogy Isten őt kegyelmébe fogadandja ? Ekkor bebizonyitám neki a' szent
irás' szavai- 's példáiból, hogy mély bánatja, Isten'
végtelen irgalmába vetett hite, 's halálra való elszánása őt kétségtelenül megmentendi. Igenis, feleié,
ártatlanul halok meg arra nézve, miért vádoltatom ;
bocsásson meg nekik Isten, mikép én nekik megbocsátok. De a' halált bűneim lerovásara
megérdemlettem ; én is hozzá járultam egg ártatlan
meggyilkolásához;
azért halok meg. De ő jobb
volt, hogysem nekem meg ne bocsásson. — Isten
mindkettőnket szent Lajossal egyesitend — "
„ M e g nem mondhatom," folytatja tovább az
abbé, „milly igen épültem nemes maga
odaadásán,
fohászain,
természet fölötti vágyán mindent tűrni
ezen 's a' más világon elégtételül terhes bűneiért,
mellyektől hogy még egyszer föloldozzam, a' vérpad'
zsámolyánál könyörgött. Ezzel nyugosztalja magát jámbor neje minden tekintetben. "
Hozzá teszi az „ Ami de la Religion : " „ E' t u dósítás teljes hitelt érdemel. A' buzgóság, mellyel
Lothringer a' rémkorszakban a' foglyokat gyámolította,
tanúsítja keresztény szeretetét. — Bizonyságtétele az
orleansi herczeg elleni kemény kárhoztató Ítéletek'
mérséklésére fog szolgálni. Igaz, fekete foltokkal b é lyegzettek történetei: de nem kell-e részére mérőserpenyőbe vetni keresztény végzetét ? "
Ha mennyben nagyobb az öröm egy megtért bűnösön , mint kilenczvenkilencz igazon : jó emberek is
fognak örülni, hogy e' nagy vétkező mint megtért
mult ki e' világból.

Jáczintok.
Hajdan és most.
Örvendetesek 's épületesek a' tanutételek, melylyeket az anyaszentegyház' legrégibb atyái a' korukbeli nőnemről hagytanak. Tertullianus igy nyilatkozik
rólok : „ A' keresztény leányok mindenek' épülésére
vannak , nem csak az által, hogy meghúzzák magokat 's erkölcsösek, hanem az által i s , hogy szakadatlanul dolgoznak." Másutt pedig igy szól: „Tudjátok, 's magatok is megvalljátok, hogy keresztényleányzó a' legkisebb tisztátalanságot legnagyobb v é teknek tartja, sőt hogy legnagyobb buzgalommal a'
szüzességet elébe teszi az életnek. " Es maga aranyszájú szent János is az akkor Konstantinápolyban lakó
nemes asszonyságokról bizonyítja: hogy többen k ö zülök darócz bűnbánó ruhát viseltek, az éj'nagy r é szét imádságnak szentelték, szigorú böjtöt tartottak,
és szüntelen kézi munkával foglalatoskodtak. Sok illy
szép vonást lehetne még fölhozni az első 's később
századi hölgyekről. És ki tagadná, hogy mai nap is
igen sok nő találkozik, ki bátor lélekkel a' világ' é l dcleteit megvetve magát egészen Istennek 's embertársai' javának szenteli !

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .

Mai számunkhoz fél iv toldalék járul.

RELIGIO és NEVELES.
JElső félév.

2 3 d i k szám.

PESTJEI.

»8. 1 A S Á R M P .

Junius 6.

A" „ R e l i g i o é s N e v e l é s " társával az „ E g y h á z i T u d o s i t á s o k k a l " megjelenik minden vasárnap másfél iven. Félévi ára mindkettőnek helyben
kihordással 2 ft. 4 0 kr. ; postán nyomtatott boriték alatt 3 ft. 4 0 kr. e. p. Előfizethetni Budapesten a' „Religio é s N e v e l é s " s z e r k e s z t ő s é g é n é l
Trattner-Károlyi házban, uri utcza 4 5 3 szám alatt, második udvarban é s emeletben ; másutt pedig minden e s . kir. postahivatalnál.

T A R T A L O M : A* szentelt
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történet' haszna. ( — r f — ) — A' k e r e s z t é n y s é g ' á l l a p o t j a C h i nában. — A' k é t ultramontanus párt. — Semmi é s minden.

A' szentelt vi a.
A vizet már eleve éltető, gyógyító 's tisztító
tulajdonnal látá el a' teremtő. Kezdetben Isten' lelke
lenge a' mély vizeken 's a' vízből kitűnő száraz föld
zöldellett, a' vizek pedig az ur' szavára halakat 's
minden élő 's uszó állatokat hoztak fajaik szerint.
Cl. Moz. I . ) Az ember, ki Isten' képe, a' teremtés'
koronája, a' föld' disze és fira vala, elpártola Istent ő l , bűnnel fertőzteté önmagát's a' földet; és a ' m e g bántott istenség a' jobbulni nem akaró emberi nemet,
néhányat kivéve, özönvízzel törlé el a' föld' színéről,
's vízzel tisztitá ki a' földet az emberi förtelmekből.
( 1 . Moz. 7.) Mózes' törvénye vizzeli mosódást és tisztulást parancsola nem csak a' papoknak, hanem a'
többi izraelitáknak is; melly külső 's testi mosódás
emlékezteié őket a' belső 's lelki tisztulásra. E' végre
volt a' bizonyság' sátora 's az oltár közé víztartó rézedény helyezve; e' végre hintettek meg a' tisztátalanok vízbe mártott izsóppal. ( 2 . Moz. 30, és 4. Moz.
19.) Keresztelő sz. János Jordán vizében füröszté
's keresztelé meg azokat, kik predikálását hallván
eltökélett szándékkal lelki tisztulásra 's a' megváltónak
méltó elfogadására törekedtek. (Luk. 3 . ) Jézus vizet
töltvén medenczébe megmosá apostolinak lábait, hogy
leikökben tisztulván méltókép vehessék magokhoz az
ő sz. testét és vérét, mellyet a' végvacsorán nekik
vala nyújtandó. (Ján. 13.) Igy a' vizzeli meghintés
vagy mosódás a' vallásos kebleket, a' test' külső tisztasága mellett, mindenkor a'lelki tisztulásra is emlékezteté
és sürgeté.
Hol az irás szerint szövetség köttetik Isten 's
ember közt, ott is vizzel találjuk a' történetet párosulva. Az özönvizből tisztulva kel ki másodszor

a' száraz föld 's Isten Noéval szövetségre lép.
(l.Moz. 9.) Izrael' népe testét, ruháját vizzel mossa,
lelkét bűnbánattal tisztítja Sinai hegynél, 's ime az
ur parancsokat hirdet neki és szövetséget köt vele.
( 2 . Moz. 19. 'stb.) Igy a' vizzeli meghintés és m o sódás egyszersmind a' lelki tisztulás után Istennel kötött szövetségre emlékeztető jel is vala.
A' régi hagyományok' nyomdoki 's az izraelitáknál divatozó tisztulások után a' romai szinte, mint
a' görög pogányok is éltek vallási tisztulás végett vizzeli meghintéssel 's mosódással ; találhatni nálok
is víztartó edényt, vizhintő borostát vagy lombokat,
's olvassuk : hogy a' bálványozó papok a' templomba
menőket vizzel meghinték. (Ovid. Metam. 1.5. Virgil.
Aeneid. 1. 4. és 1. 6. Livius 1. 37. c. 3.) Sz. Juslinus vértanú II. védiratában állítja: hogy a' pogányok
ezen vizzeli tisztulást az izraelitáktól kölcsönzék.
Az első keresztények részint zsidókból, részint
pogányokból térvén Krisztus' hitére egy felől nem é r zék ugyan magokat az ó törvényi tisztulásokra k ö telezetteknek , más felől pedig irtóztak a' bálványozó
papoktól elfogadni a' vizhintést, mint ezt Theodoretns
(hist. eccl. 1. III. c. 16.) Valentinianról
is beszéli,
nehogy a' bálványoktól lelki tisztulást várni látszassanak; de keresztény gyülekezeteikben és sz. egyházaikban az ó törvényi tisztulások helyett templomba menetkor 's más alkalommal i s , vissza emlékezve k e resztségi tisztulásukra — szentelt vizzel az Atyának,
Fiúnak és sz. Léleknek nevében homlokukat meghinteni 's az által magokat a' lelki tisztulásra ébresztgetni nem csak nem irtóztak, hanem azt buzgón
gyakorlották is; miként ezt a' hajdankor' hagyományi
bizonyítják. (Const, apóst. 1. 8. c. 29. Epiphan. Haer.
30 in vita Josephi. Hieronym. in vita S. Hilar. Theodoret. hist. eccl. 1. 5. c. 2. és 12.)
Valamint a' régi, ugy a' mostani keresztény katholikusok is a' szentelt vizzeli meghintést mindenkor
a' lelki tisztulás' jelképeül használják 's azt annál f o 23

ganatosb emlékeztető jelnek tartják, minél inkább meg
vágynák arról győződve : hogy az anyaszentegyház'
buzgó könyörgését, mellyel a' vizet megszenteli, az
ur, Ígérete szerint, meghallgatja. Mi mindnyájan a'
keresztség' szentségében a' viz, az ige 's a' sz. Lélek'
malasztja által bűneinkből kitisztulván, lelkikép újonnan születtünk, 's a' teljes sz.Háromság egy Istennek
Krisztus' tanítása 's példája szerinti tiszta, erényes és
feddhetetlen életet fogadtunk, 's Istennel Krisztusban
örökös szövetségre léptünk. Hogy ezen fogadásunkat
és szövetségünket hiven teljesítsük, szükséges vala
némi jel által minket a' lelki tisztulásra gyakrabban
figyelmeztetni. Illy emlékjelül szolgál a' ker. kath. egyházban a' szentelt viz.
Rendszerint vasárnapokon (húsvét és pünkösd
vasárnapokat kivéve) sz. mise-áldozat előtt szokta a'
kath. lelkipásztor a' vizet és sót buzgó imádságokkal
's keresztvetésekkel megszentelni 's összevegyitni.
Azért könyörög: hogy a' mindenható 's fölötte kegyes
Isten mindazokat, kik ezen vizzel meghintik magokat^
malasztja által emlékeztesse a' szívbeli tisztulás' szükségére , indítsa őket a' törödelmes bűnbánatra 's a'
lelki tisztulásra ; buzdítsa , hogy minden gonosznak
ellenmondván, 's minden jóra készek lévén a' sz. keresztségben tett fogadásaik szerint tiszta's feddhetetlen
életet éljenek. Könyörög viz- és só-szenteléskor a'
lelkipásztor, hogy valamint a' sónak tulajdona a' rothadástól és romlástól menteni 's az eledeleknek jó ízt
szerezni : ugy valakik Istenben bizván e' sóval kevert
szentelt vizet magokra hintik, Isten' kegyelme által
menekedjenek meg a' tisztátalan lélek' minden ármányától, a1 lelki tespedéstől 's izetlenségtől, hogy buzgó
szívvel 's jó kedvvel teljesíthessék keresztény kötelességeiket, 's imádságuk, áldozatjok 's minden vallási cselekedetök kedvet találjon Isten' színe előtt. Hlyen 's
ezekhez hasonló könyörgésekkel megszentelvén a' vizet, azután a'jelenlévő híveket meghinti a' lelkipásztor mondván : Asperges. Öntözz meg uram ! minket
izsóppal, 's megtisztulunk, moss meg minket malasztod által, 's a' hónál fejérebbek leszünk.
Miserere.
Könyörülj rajtunk Isten, nagy irgalmad szerint 's könyörületességed' bősége szerint törüld el bűneinket! Igy könyörög meghintéskor a'pap,igy kell imádkozniok a' meghintett híveknek is. Ezen szentelt viz folyvást a' sz. egyház' küszöbéhez közel edényben tartatik. Ezzel szokta a'
lelkipásztor a' sz. mise-áldozat, vagy más nyilványos
isteni szolgálat után az elmenendő népet, házasságkor

a' házaspárt, beavatáskor az egyháztól kimenő anyát
's a' kisdedet, súlyos nyavalyában a' beteget, a' haldoklót, végre a' holt tetemet is meghinteni mondván:
Az ö végetlen kegyelmének égi harmatjával öntse 's
tisztítsa meg lelkedet az Atya f , a' Fiu f , és a' sz.
Lélek -j- Amen ! — Szentelt vizzel szokott meghinteni
az egyházi férfiú vallásos czélra használandó vagy
szentelendő más holmikét i s , p. o. ruhát, húsvét vasárnapján enni valót, 's ekkor a' könyörgés nem a'
holmikért, hanem az azokkal élőkért irányoztatik I s tenhez.
Valamint pedig a' szentegyház' bemenetelénél,
ugy a' magány hajlékok' küszöbénél is szoktak a' katholikusok szentelt vizet tartani ; 's ha azokba be ,
vagy azokból kimennek, nem ugyan egyházi parancsolatból, hanem önkényes buzgóságból 's régi sz.
szokásból keresztetvetve szentelt vizzel meghintik
magokat 's lelki szükségökhez képest emelik Istenhez
elméjöket. Nem kell feledni tehát, hogy a' szentelt
víz csak foganatos emlékeztető j e l , 's épen azért a'
meghintésben mindenkor fő dolog: hogy szivünk
lelki tisztulásra és sz. érzelmekre gerjedjen.
A' sz. irás szerint: ,,A' gonoszok' áldozatja utálatos; az igazak' könyörgése pedig kedves Isten előtt."
(Péld. besz. 15. 8.) Ha tehát a' Magasságbelinek áldozatot teendő, vagy könyörgéseidet bemutatandó
lépsz a' szentegyházba 's a' szentelt víztartót megpillantván megemlékezel bűnös állapotodról, hintsd meg
magadat a' vizzel, vagy a' nélkül is szived' alázatosságában fohászkodjál föl Istenhez, 's kérjed: hogy
adjon törödelmes szivet, 's irgalma által tisztítsa ki
lelkedet minden vétségből, mikép sz. szine előtt kegyelmet találhass, 's az urat méltólag dicsőithesd. —
IIa keresztségben tett fogadásod' megszegéséről vádol
lelked' ismerete, midőn szentelt vizzel meghinted magadat ; ujitsd meg fogadásodat, és szövetségedet
Istennel; eltökélett akarattal mondj ellene a' test', világ' 's gonosz lélek' rendetlen kivánságinak ; fogadd
meg, hogy Jézus' törvénye szerint egyedül Istennek
akarsz élni 's azért távol minden jóra való röstségtől
's lelki tespedéstől Isten' segítségével vigyázni 's küzdeni fogsz bátran minden lelki veszély és kisértet ellen. Ki a' szentelt vizet az egyház' szándéka szerint
igy használja, az annak üdvös hatását fogja tapasztalni.
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A' bibliai történet' haszna.
A' népnevelés most mindenütt napi-renden van;
de soha felednünk nem kell, hogy hiányos és áldás
nélküli leend népnevelésünk, ha csak a' vallásos és
különösen a' keresztény nevelést alapul nem teszszük,
mit a' Religio és Nevelés folyóirat több számaiban
( 2 . 6. 16. 17.'stb.) minden oldalról alaposan bebizonyított. Én jelenleg csak arra kívánom figyelmeztetni a' nép' minden nevelőit, milly nagy hasznát l e het venni a' nép' vallásos nevelésében a' bibliai történetnek.
A' gyermekek' agyveleje, úgymond Feneion a'
remek nevelő, hasonlít a' légvonalban álló égő gyertyához, mellynek lángja mindegyre hajlong. Most
kérdez valamit tőled a' kis növendék, 's mielőtt felelsz , már szeme 's esze más tárgyakkal foglalkozik.
Ez méginkább megtörténik , ha ollyas igazságokra t a nítod őtet, mellyeket gyönge elméjével föl nem foghat 's voltaképen meg nem érthet. A' hitbeli igazságok pedig többnyire illy neműek nem csak a' gyermekekre, hanem a' köznépre nézve is, ha azok e l vontan (abstracte) adatnak elő. Tudják 's tapasztalják ezt mind azok, kik a' gyermekek' 's nép' tanításában fáradoznak.
Ha tehát a' gyermekeket vallásos, lelkiismeretes , Isten- 's emberszerető, dolgaiban hiven eljáró,
jóakaratú 's munkás néppé akarjuk nevelni; ha a' népet az isteni félelemben megtartani, a' vétségektől
visszatartóztatni, a' törvények' lelkiismeretes teljesítésére, szorgalomra, erényes és boldog életre vezetni
's az által valamint Isten' országának terjedését, ugy
a' földi hazának javát előmozdítani óhajtjuk : szükséges, hogy, midőn őket a' hit' üdvös igazságira és
szent törvényire tanítjuk, az életből merített 's ismert
hasonlatosságok 's bibliai történetek által fölébresztett
figyelmöket a' mondandó igazságokra feszítsük, 's a'
hit' igazságait hasonlatosságok 's történetek által fölvilágitsuk, mikép azon üdvös igazságokat ne csak
megértsék, hanem emiékezetökben is hiven megtartván előadandó alkalommal azokat a' hallott példák szerint tettel is követni készek legyenek.
Keresztény hitünk'igazságai történeten alapulnak;
történetek által fejlődtek ki, 's naponként azok által nyilványittatnak. Isten az ember' szellemét, mellyet alkotott,
jól ismeri. 0 a' hit' igazságaitnem ok nélkül vegyité tör-

ténetekkel , igy akarja azokat a' lcgegyügyiiebbekkel
is megismertetni. A' biblia hitünk' története. Ki a'
bibliai történeteket, azok' folyamát 's kapcsolatát kellőleg fölfogja: az érti hitünk' szellemét, tudja annak
igazságait és törvényit, 's mivel a' szép példák és történetek vonzó , a' rut cselekedetek pedig visszataszító erővel birnak ; az illy bibliai történetek jól előadva egyszersmind az erények' gyakorlatára buzdítanak 's a' vétkes cselckvényektől elrettentenek.
Kitől van a' világ 's minden a' világon? kitől
vagyunk mi emberek 's miért vagyunk itt? ki tart
fön mindent? 'stb. eléggé megérti a' gyermek és a'
nép, ha a' teremtés' történetét, Izrael népének a'
pusztában negyven évig 's mások' naponkénti táplálását a' mindennapi tapasztalással egybevetve világosan elbeszéljük. — A' teljes sz. Háromságot fölvilágitja Krisztus' keresztelkedésének története a' Jordánnál. — Hogy mindnyájan Istentől függünk 's parancsinak , mellyekre főleg lelkiismeretünk által figyelmeztetünk, engedelmeskedni tartozunk, hogy az e n gedelmesség minket jókká 's boldogokká, az engedetlenség pedig bűnösökké 's boldogtalanokká tesz ;
végre hogy Isten, ki mindeneket t u d , a' jókat, l e gyenek egyesek vagy egész nemzetek, megjutalmazza,
a' gonoszakat pedig megbünteti, világosan előadhatjuk Ádám' esete, Kain', vizözön', Sodorna', Farao'
'stb. más részről Henoch', N o e ' , Ábrahám' 'stb. t ö r ténetei által. — A' megromlott emberiségnek üdvözitő igértetik, 's az ó szövetségi történet több nyomaira mutat ezen Ígéretnek, melly végre hogyan teljesült ? az uj szövetségi sz. irás elbeszéli, 's a' történetet mindenkiértheti, ki akarja.—A' lélek' halhatatlanságát fölvilágitja előttünk főkép Mózes' és Illyés'
megjelenése a' hegyen ur szine' váltazásakor, Jézus'
Ígérete a' jobb latornak : még ma velem lészesz a
paradicsomban,
urunk' föltámadása'stb. A' holttest
a' koporsóban 's az élő lélek a' paradicsomban. —
Ha Isten' malasztjának szükségét akarod megfoghatóvá tenni, beszéld el a' hős Péter apostol' esetét,
ki csak akkor siratá meg bűnét, midőn Jézus reá
tekintett. — Hogy a' hit Isten' ajándéka, világosan
mutatja Pál' fordulása. — Isten' jelenlétének szemeink
előtt hordozása, milly hathatós inditó ok legyen minden bűn' kerülésére és szép tettek' gyakorlására , b i zonyítja az egyiptusi József' és Susánna' története. —
IIa Istenben való erős bizodalomra, szives, állhatatos,
alázatos imádságra akarod bírni hallgatóidat, beszéld
*
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el Ábrahám', Mózes', Anna', Illyés', Elizeus', Ezechias' 'stb. az ur Jézus', István első vértanú', az
apostolok' 's az első keresztények' imádságait.
Azonban igen hosszas lennék, ha részletesen
ki akarnám jelelni: mennyire fölvilágosítják és szivünkbe
iktatják hitünk' igazságait, 's minő foganattal ösztönzik a' keresztényt az isteni félelemre, hitre, reménységre és szeretetre a' bibliai történetek; főleg, ha
ezeket nem csak elbeszélésünkből hallják, hanem még
czélszerü könyvekből legalább vasárnapokon 's ünnepeken gyakrabban olvashatják is. E' czélra méltán
ajánlható ezen czimii könyv : liibliai vagy is ó és
uj testamentomi történet,
mellyet Stapf
József
Ambrus' munkája után irt Szaniszló József. Pesten 1839. * )
E' bibliai történetirat Isten' országának történetét
adja elő a' teremtéstől kezdve Krisztus' anyaszentegyházának megalapításáig. Az ó szövetségnek az ujjal
szoros kapcsolatát, Istennek mind az egyes emberekr e , mind az egész emberi nemre nézve kiterjedő 's
igen szembetűnő kormányát kimutatja. Megtartván a'
történet' folyamát, a' tanulságosb, hitre, bizodalomra
's erényre ébresztöbb történeteket bővebb elbeszéléssel kiemeli, mit mindenkor rövid 's épületes figyelmeztetéssel kisér. A' történetből folyó hitágozatokat
is szinte , mint a' katholika egyház' szertartásit előadja. Az egész történetet fejezetekre, ezeket czikkekre 's a' czikkeket pontokra osztja föl, hol a' tanitó
ugy mint az olvasó értelem-tévesztés nélkül mindenkor megállapodhatik.
Hogyan forditják e' könyvet néhány lelkészek
keresztény hiveik' oktatására 's lelki épülésére, menynyire tudtomra esett, megemlíteni nem vélem czéliránytalannak. Az iskolában, miután a'tanitó egy egész
czikket, vagy csak pontot, miként a' történet kívánja,
valamellyik olvasó gyermekkel fölolvastatott, azt részletesebben elbeszéli növendéki előtt ; de, Feneion' t a nácsa szerint, azt soha leczkekép szóról szóra meg
nem tanultatja, hanem csak tanácsolja, 's néha meg
is kívánja egyiktől vagy másiktól, hogy egymásnak
a' hallott történetet beszéljék e l , ha valami nem jut
a' gyermeknek eszébe , a' könyvben megnézeti vele,
hogy őt reászoktassa a' bibliai történet' olvasására 's
értésére. Nem tanultatja meg vele szóról szóra azért,
* ) Tudtomra ezen munka megszerezhető Pesten E g g e n b e r ger József k ö n y v á r u s n á l , Szombathelyen pedig m a gánál a' szerzőnél. Á r a 4 0 k r . ezüstben.

hogy a' tanulási fáradság a' történet' jótékony hatását a' szivben el ne fojtsa. — A' szentegyházban pedig a' lelkész az adventi napokban hajnali szent mise
után, míg nem világlik , egy czikket elbeszél az öszszesereglett híveknek, kik sötétben mást ugy sem t e hetvén, édes örömest hallgatják. Azon híveknek p e dig , kik távolabb lakván meg nem jelenhetnek az
anyatemplomban, de íiok-szentegyházaikban összegyűlnek könyörgésre, az iskolatanitó által egyegy czikket
fölolvastat értelmesen. Mások ezt vasárnap 's ünnepnap délesti isteni szolgálatkor cselekszik, egyik éven
tudniillik a' bibliai történeteket a' hit' ágozatira is a l kalmazva, másikon a' katekizmust veszik föl keresztény tanításra. Hogy pedig a' szóbeli tanítás gyakori
olvasás által mind a' növendékek, mind az olvasó nép'
szivében mélyebb gyökeret verjen híveiknek házi könyvül
ajánlják a' fönemlitett bibliai történetiratot.
Hogy most, midőn már nem csak a' felsőbb
osztályuaknál, hanem a' népnél is az emberiség' 's a'
haza' kárára a' hit fogyni, a' bizodalom csökkenni
's a' szeretet hidegülni kezd, a' haza minden igaz
polgárának 's főleg a' lelkipásztoroknak 's tanítóknak
minden módot örömmel kell fogadni, mi által a' nép'
szivében a' boldogító keresztény hitet mggyökerezni, a'
vallásos érzelmeket fölgerjeszteni, 's polgártársaikat
isteni félelemre, erényes életre, és épen ez által ideigleni 's örökké való boldogságra vezetni képesek l e hetnek ; ezt erősen hiszem, 's ez egyedüli oka ezen
szózatomnak.
—d—

â ' kereszténység' állapotja
C h i n á l > a n . *)
(Mutatvány a ' pesti növendékpapság' idei, m á r a' sajtót
elhagyta munkálataiból.)

Már a' tizenhatodik század' utósó tizede gördült le az i d ő ' határtalan tengerébe, mikoron az
üdvözítő hitnek első magvai China' termékeny téréin
elhintődtek, 's itt ott kath. egyházak emelkedének. —
1580 felé legyőzék a' kath. missio' emberei a'
majdan legyőzhetlen akadályokat, és nagy tekintetre
kapván az udvarnál, engedélyt nyertenek a' keresztény religio' nyilványos hirdetésére.
* ) Töredék Wiseman' illy czimü értekezéséből : „The p r i n cipal doctrines and ceremony's of the chatholic church,
by Nicholas W i s e m a n n , D. D- " ( A ' kathol. missiok'
foganatáról a' p o g á n y nemzetek' térítését illetőleg.)
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De lássuk mindenek előtt ezen téritok' jellemét :

„Ok, a' Chinában 's történetében erősen jártas Staunton'
bizonysága szerint,
mindnyájan : tagjai valának a'
romai kath. religio' különféle szerzetinek, mellyek a'
száraz Europa' különféle részein alapitvák, mindnyájan olly férfiak, kik magasztaltsággal lévén eltelve
hitbeli elveik' terjesztéseért, e' végett kiküldve valának elöljáróiktól. Többen azok közül, kik Chinába j ö vének, kiváló tulajdonaik, erkölcsi szigoruk, szerénységök 's alázatosságuk által nem kis hatalomra,
's nagy befolyásra jutának. Illyetén eszközökkel nem
csak követöket szereztek religiojoknak, hanem megnyerek azt is, miszerint kedvező véleménynyel lennének a' chinaiak azon tartományok felől, mellyekből
ők jöttek vala. " —
Ugyanazon iró azt mondja : „ Valóban különösnek tetszhetett akárminő religio' követőinek olly férfiakat láthatni, kik a' legtöbb emberek' gondolkozásától elváló elvekből kiindulván örökre odahagyják hazájukat, minden összeköttetésöket egész életöket azon
ügyekezetnek szentelendők, hogy egy eddig soha sem
látott népnek vallását elváltoztassák, és e' czélukra
irányzott törekvésökben oda engedik magokat minden
veszélynek, elszenvednek minden üldözést, föláldoznak minden hasznot; olly férfiakat, kik viseletök,
tulajdonaik, állhatatosságuk, szerénységük által ösmeretséget's ótalmat tudnak szerezni magoknak; olly
férfiakat, kik azon tartományban, hová a' bémenetel
jobbára minden idegennek megtagadtatik, legyőzték
az előítéletet, melly ellenök, mint idegenek ellen,
uralkodott vala, és végre intézkedéseket is nyertenek
vallásuk' terjesztésére, a' nélkül, hogy befolyásukat
valami személyes haszonra fordítanák." * * )
De térjünk vissza a' dologhoz. Egynéhány évre
az egyház' alapításától, itt ott üldözés emelkedett
ellene, melly több, mind kiil- mind belföldi térítő' vértanuságával végződött. Mindazonáltal megállott tovább is az egyház még pedig igen szerencsés körülményekben; miglen a' mult század' elején legkegyetlenebb üldözés támadott ellene, melly mostanáig sem
csillapodott le. Ez okból minden püspök' meg pap' feje
fölött a' halál' szablyája lebeg, és minden pillanatban
*J Authentic occount of an Embassy from the king of great
Britain to the Emperor of C h i n a , by Sir G. Staunton,
Lon. 1 7 9 7 , vol. I. p. 3.
**) Ugyanott Vol. II. p. 160.
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nem csak száműzetés Tatárországba, hanem sok kö- *
rülményben bizonyos halál' veszedelme is fenyegetődzik.
Ez jelen állapota a' chinai missionak, 's én állitásom' bizonyítására protestáns tanukra hivatkozhatom, mert, egy illv térítő' észrevétele szerint, a'
kath. missiok, mellyek sok ideig megállottak Chinában, kétséges állapotban vannak, mert mindig uj
meg uj határzatok hozatnak az európai religio ellen ,
's kínoztatnak a' chinaiak ugy mint az európaiak,
és mégis az hallatszik, hogy mindezek' ellenére az üldözések' közepette is terjed a' kath. religio. * )
Nem a' régi anyaszentegyház' története-e ez?
nem ugyanez-e, mit a' mult időkről olvasunk ? mikoron mindig üldözések emelkedének a' zsönge anyaszentegyhaz ellen, mikoron a' keresztényeknek az vala
hivatásuk, hogy éltöket áldozzák föl hitökért, 's
mégis az egyház nem csak hogy nem semmittetett
meg, sőt annál örvendetesebben virágzott föl ?
Ez a' keresztény egyháznak viszonya Chinában,
melly minden bajok' ellenére, aránylag mégis virágzó állapotban vagyon, valamint az nyilván el is
ösmertetett. Ezen országbeli missiok' legjelesbike,
legérdekesbike a' Su-Schuen nevü tartománybeli,
mellyet egy franczia püspök nagy számú európai,
's belföldi papság' segélyével kormányoz.
Érdekes ez ama' rémitő üldözés miatt, melly között a'
mostani században dolgozott, ama' szilárdsága miatt,
mellyel a' religio a' kegyetlen megtámadásokkal
szembe szállott, 's rajtok diadalmaskodott. 1814
kezdődött az üldözés , 's csak hamar kitüntette
magát Dr. Diifresne tabrakai püspök — a' tartomány'
apostoli helyettese' vértanuságával. Ugy viselte ő magát , mint a' régi hitvallókhoz illett, szelid megrendithetlenséggel, melly a' pogány nézőkből is szánakodó sikoltást sajtolt, nyujtá oda fejét a' hóhér'
szekerczéjének. De jóllehet megöletett aJ pásztor, a'
nyáj még sem oszlott szét, hanem örömmel követé őt
a' tövises ösvényen.
Sokan a' papok közül megfojtattak, sokan száműzettek Tatárországba, hol most is tartózkodnak. A'
kínzások, mellyek némelly papokon elkövettettek,
kegyetlenségökre nézve a' Diocletian indította üldözéskoriakkal vetekednek; kettőről azt beszélik, hogy
szíjakkal megostoroztattak, megbotoztattak, éjjel
*) Mission Heg.
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nappal összekötve kellett térdepelniük, nem volt sza-

Chinán kivül a' legtávolabb keleten más ország

bad csak megmozdulniok is, hogy állásukat valahogy

terül e l , hol a' kereszténység' hirdetői 's vallói k é n y -

megváltoztassák,

telenitve v o l t a k , börtönökben,

hüvelykeiken

akasztattak f ö l ,

's

sőt bizonyos halál'

megint megkorbácsoltattak és végezetre hengerek közt

veszedelmével is bizonyságot tenni hitökről; és e' k e -

zúzattak össze. Egy belföldi papnak anyja inkább h a -

resztények kizárólag a' katholikusok.

lálig ostoroztatta magát, mint hogy elárulta volna, hol

Cochinchina egyesült tartományt értem. Itt eleve meg

rejtőzködnék fia.

kell jegyeznem , miszerint a' tonkini missio két részre

A' papok' nevelésére épült ház hamuba döntetett , 's lakói csak nagynehezen menekhettek meg a'
haláltól.
1820 septemberben meghalálozott Kia-King császár , és ámbár fia nem vala kegyesebb a' keresztények iránt, adódtak elő mégis olly körülmények, mik
a' kinzási törvények' végrehajtásában

némi e n g e d é -

kenységet szültek. Azonban az anyaszentegyház,

az

üdvös törekvéseiben a' világ' ellenmondása által soha
sem gátoltatható anyaszentegyház,

gondoskodott az

elárvult püspöki székről főtiszteletü Fontana urat apostoli helyettesnek, és Perocheau ő méltósága' segédének nevezvén ki; ekkor 1822 újra kitört az üldözés'
dühe. Ezen esztendőben két hónap alatt 2 5 4 meglett
ember keresztelteték m e g ,

oszlik, a' keletire,

mellyet egy apostoli helyettes'

vagy pöspök' elnöklete alatt levő Domonkos szerzetiek vezérelnek, és a ' n y u g o t i r a ,

való p a p , 's több mint 80 belföldi lelkész segít.
A'

missionak

első,

azaz spanyol kerületében

1 8 2 7 - b e n 780 egyház, 87 szerzetes-, vagy apáczakolostor, és 170,000 belföldi katholikus találkozott.
* ) Nem különben kedvező hireket hallunk mostanáig
a' franczia kerületről, mint azt az ide mellékelt összevetendő tabellákból láthatni:
Keresztény gyermekek'

1824

1826

1827ikben.

nyilván heresztelése-

2434

3236

2050

házi keresztelése—nincs tudósítás- 5 3 7 5

6430

Összesen 8 6 1 1

8480

hitben. Következő évben az alkirály' ( v i c e - r o y ) vál-

gyónó hivek

toztatása uj üldözést szült,

áldozók

arra szolgált, hogy uj tettekre ébreszsze föl az eredeti

mellyet egy f r a n -

czia püspök kormányoz, kit néhány saját nemzetéből

és 2 5 9 - e n oktattattak a'
melly mindazonáltal csak

A' Tonkin és

165064

177456

165943

75467

78692

81070

A' keresztények' összességét 2 0 0 0 0 0 - n e k mondj á k ; bizonyosat erről nem mondhatni, mivel az üldö-

hőslelkesedést.
Fontana e g y , 1 8 2 4 September' 22kén költ l e -

z é s , mellyről jelenleg valamit szólani a k a r o k ,

meg-

velében következő tudósitást közöl : A' mult Septem-

gátolá több tájak' átnézését. Ezen kerületben egy p a p -

ber óta 335 meglett ember kereszteltetett m e g ,

és

nevelő intézet is találtatik, mellyben 2 0 0 tanuló van,

1547-ten előkészület alatt voltak. Összesen a' k a t h o -

vagy inkább volt ; 2 collegiom, több kolostor, mik-

likusok' száma 4 6 4 8 7 - r e ment. * )

ben 7 0 0 szerzetes él vala.

Más 1826

sept.
's

Cochin-China is szinte virágzó állapotban m u -

az oktatás alatt lévőkét 285re teszi. Az ő bizonysá-

tatkozik , noha nem adhatok olly pontos hireket vi-

gából azt látjuk , hogy az ő kerületében, vagyis m e -

szonyai felöl. Elég legyen megjegyeznünk, miszerint

gyéjében 27 fiu-és 62 leánytanoda vagyon. 1800 ós

1826-ban a ' v é r e n g z ő üldözés' ellenére is száz és hat

18án költ levélben a' kereszteltek' számát 3 3 9 r e ,

1827 között a' kereszteltek' száma 2 2 0 0 0 - r e ment.
Su-Schuenben ezen mission kiviil két más tartományban t. i. J ü n - N a n - és Iínei-Tseuben

franczia

missio vagyon ; az olasz sz. Ferencz - szerzetbeliek
Schen-si,

Kansiu, és Ivo-kuan tartományt, a' s p a -

nyol sz. Domonkos-szerzetiek Fokién,

és K i a n g - s i ;

a' portugálok Kuang-tong, és Kuang-si-t birják. Azon
tudósítások szerint, miket 1824 Romában közre b o csátott a' domonkosi szerzet, csak az ő tartományuk-

térítés történt, és 2 9 5 5 gyermek kereszteltetett meg,
miről a' közönséges arány szerint 8 8 6 5 0 belföldi k e resztényt számlálhatunk.

A.' k é t

H 11 r a in o ti t a il H ÜÍ [»árt.

(A' Sz. Galleni „Wahrheilsfreund" után.)
„ A' dolgoknak ne n e v e i k ,
után ítéljetek. "

hanem

lényegük
Baco.

Tetszik a' radicalisoknak a' szolgálatjokba szegődött lapokban a' katholika-egyházi pártot hosszabb

ban 4 0 0 0 0 belföldi katholikus volt.
*) Annales Nro XI. Aug. 1827. p. 257.

*) Piano che reppresenta il numero che la provincia de
ssma Rosario „ deli' ordine de' Predicatori tiene a
carico suo. "
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ido óta ullramontanus párt' nevezetével vádolni. Czéljok vele nem más, mint őket evangelika hitvallású
atyjokfiai előtt gyanúsokká tenni, 's a' mindkét hitvallású conservativeket meghasonlásba hozni. Alig
szükséges, ugy vélem, hogy református rokoninkat
e' minden haladás' és béke' valódi közös ellenségére
Ça' radicalismusra) figyelmesekké tegyem, melly valamennyi keresztény hitvallásokat 's igy az evangélikusokét is lerontani, azokat sajátlagos lételöktől 's
önállóságuktól megfosztani törekszik: világosan látó
fér fiaik nem felejtheték még el a' Krisztustagadó
/S/r««ssnak Zürichbe lett meghivatását, kinek kötelessége leendett a' minden keresztény vallások' alapját
— az evangéliumot, jelentés nélküli regének nyilatkoztatni, 's a' positiv religiot az evangelika egyház'
számára pantheismussal fölváltani. Mindkét rész' conservativjai békés, párhuzamos kifejlését 's gyakorolhatását óhajtják a' katholika és evangelika hitvallásnak;
nem akarnak mást, mint föntartani a' keresztény élő
hitet minden föloszlatási kísérletek' ellenében , 's e'
békeelv a' radicalisoknak végveszélyt hirdető átok. —
Ultramontanismusról beszélnek ? Jó, mi két ultramontanus pártot ismerünk, egymástól származásuk- és
czéljokra nézve annyira különbözőket, mint a' világosság és sötétség. Ultramontanusnak nevezzük azt,
a' mi tul van a' hegyeken, vagyis, mi a' hegyekentuli személyekkel, eszmékkel 's rendszerekkel némi
viszonyban áll. Már pedig minket a' régi romai ut,
mellyen a' német császárok olly gyakran tették koronázási utazásukat, — a' Splügenen át a' lombardi
térekre, 's innen a' zordon Appennineken keresztül a'
bolsenai tó mellett Romába vezet. Itt van középpontja
minden valódi ultramontanusoknak, és pedig tizennyolcz század óta ; innen vették ők mindenkor tanításaikat 's rendszabásaikat is ama' nagy szövetséget
illetőleg, melly 200 millió embert zár kebelébe ; e'
nagy szövetségnek sz. Péter óta 267 pápa szolgált főnökül ; az idők' minden viharai foganat nélkül törtek
meg e' kőszálon; népek 's birodalmak enyésztek el az
óta, míg a' katholikus milliók ma is egész bizodalommal teszik ama' vallomást róla sz. Jeromossal : „ Mi
a' romai egyháznak ezen középpontjával tartunk ;
hiszszük ugyanis, hogy Krisztus urunk egyházát e'
kősziklára alapította. " Romából kiindulva találtak azultramontanusok, már a' legelső századokban, utat
Irlandba, hova a' romai fegyverek nem birtak soha
behatni; Celtiberiának ezen emberevő lakosit erkölcsös

néppé változtatták, 's igy az ultramontanismust Európának legnyugotiabb részén is kiterjesztették ; onnan
jött sz. Gál is, magával hozva az alpesek' tövéhez,
keresztjével együtt azon nagy szövetség' tanításait,
mellyet elfajult gyermekei, a' radicalok megvetnek;
népe ez időtől fogva, 13 századon át, soha sem hagyta
magát a' katholika egyház' ultramontanus tanításaitól,
rendeleteitől és szertartásaitól elidegenittetni; sőt inkább, minél elkeseredettebben támadák meg ellenségei, minél kiméletlenebbül ostromiák a' katholika
hitvallás' igazságait, intézeteit és szolgáit, a' katholikus nép annál bensőbben 's határozattabban ragaszkodók hozzájok. Ezen régi párt a' honban, mellyet
a' i 9-dik század' uj emberei örömest irtanának ki
gyökerestül, koránsem valami vétkes czimboraság,
mint ezt az orczátlanok szemtelenül hazudják; 13 század óta él az a' hazafiúság' jogával; nem kohol az
sötét terveket, minőket a' fölforgatók táplálnak sziveikben; nem, ha ő hitének 's egyházi intézeteinek
védelmét, ha a'vallási ügyeknek külön kezelését, ha
az ifjúságnak valódi keresztény katholikus neveltetését követeli, jó jogaival él, 's a' harcz' jelentését a'
mindkét hitvallású népre nézve semmiféle hazugságok,
semmi vakbuzgó eszközök meg nem zavarhatják. E'
pártnak, melly a' nép' akaratján 's érzelmein alapszik,
nem kellenek olly tanitók, kik a' kereszténységet a'
pogánysággal egy vonalba állítják, a' katholika vallást és egyházat minden részeiben gyalázzák 's rágalmazzák , az ifjúságot esztelen , romlott tanításaik által
minden keresztény hitvallástól elidegenítik, 's a' vész
magvait egy egész utókor' számára elhintik; jogot és
igazságot kíván ő, alkotmányunk' rendeleteinek, nem
pedig rationalista jogtheoriáknak megfelelőt, mellyek
alkotmányt és történetet meghazudtolnak, és szünet
nélkül az elégedetlenség' gyujtószerét hányják az ország' legtávolabb részeibe.
Az ultramontanusok' másik — radicalis — pártja
származása" helyéhez nem az alpeseken, hanem ellenkező részen, a' jurán keresztül veszi útját, 's a'
párisi anyapáholyhoz a' vérség' legszorosabb köteleivel van fűzve. Csak félszázad előtt születvén ez iskola, máris a' régi egyház' helyébe a' hitetlenség'uj
egyházát, a' régi jog' helyébe a' többség' önkényének uj jogát helyezte. Francziaországban trónt 's oltárt
megdöntött, 's a' papok' és a' legbecsületesebb polgárok' holttestein tapodva, szabadságot hirdetett és
egyenlőséget minden népeknek : de azoknak, kik ma-
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gokat általa elszéditteni engedék, az ég' átka mellett
szolgaságot hoza és gyalázatot. A' veres sapkáju mesterek seregenként küldözék szét minden országokba
tanítványaikat, de a' tanítványok sehol sem találtak a'
a' népeknél rokonhangulatra. Befészkelve magokat
Swcheizban, évek óta küzdenek nyíltan és titkon a'
schweizi n é p ' j o g a i , vallásos meggyőződése, óhajtásai és reményei ellen. Ezen ultramontanus, hitehagyott papoktól is pártolt felekezet, nyilványos lapokban 's tanácsteremekben évek óta ostromolja mérgezett fegyvereivel a' kereszténységet átalában, különösen pedig a' katholika egyházat, gyalázza vigasztalásteli itézeteit, a' népet tőle elidegeniteni törekszik,
's veszedelmes befolyása alá tudta az iskolákat és nevelőintézeteket vonni. Ezen ultramontanusok voltak
dr. Strausz' meghivatásának szerzőokai, a' katholikus
intézetek' lerombolását, 's a' katholikusok' igába szorittatását ők hozák létre Aargauban, az egész honra
mintegy hajánál fogva húzván a' vallás- és polgárháború' veszedelmeit. Ezen ultramontanusokkal lépett
szövetségbe ama' német szökevényekből és suhanczokból alakult factio, melly tiz év óta dúlja Schweizot,
számos tanácsosi- és tanitói-széket kerítvén a' sajtóval együtt hatalmába. A' Strausz- és Scherr-ismus,
azaz: a' papok', iskolatanitók'és nép' keresztényetlenitése, Zürichből, hol annak az evangelikus nép
nyakát szegte, mint valamelly rém költözött át A a r gauba, sőt Bernbe is. Itt a' jacobinismus annyira ment
már, hogy a' „ Freischütz "-ben lélek és szemérem
nélküli szeletcsinálók a' berni kormány' szemeláttára,
nyiltan merik az embereket egész országrendek ellen
orgyilkosságra
szólitni föl ; a' liestali csapszékekben
parancsnokoskodó generalis Busernek azon kiejtése, hogy: „még sok papi vérnek kell folyni," a'
„ Posthörchen " által az aargaui kormányszék' szine
előtt magyaráztatik versben és prosában a' papok'legyilkolására. 'S ezek azon emberek, kik a' népnek
eredeti kereszténységről ' s tiszta Krisztus-tanitásról
akarnak prédikálni, kik rossz néven veszik, ha a' nép
vallására nézve veszélyt gyanit. — Vigyázzatok azért
mindkét hitfelekezetnek jobbérzésü becsületes férfiai!
Utálva fogtok ti elfordulni olly emberektől, kik
Schweizot a'franczia lázadás' vérmenyegzőivel akarnák
boldogitani, 's bármilly messze haladt is e' rettentési
rendszer Aargauban, ámbár két tartományrészt, melly
századokig élt egymással testvéri egyetértésben, örökre
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó

Ferencz.

elszakított is egymástól, mi legalább egyesült erővel
gátoljuk cantonunkba jöhetését és tovább terjedését,
's tartsunk együvé állhatatosan a' kereszténység', a'
hitvallások' és az igazság' védelmére.
CN. S.)

Semmi és minden.
Menyhárt a' jámbor atya egykor gyermekei előtt
az emberek' vágyairól beszéle, 's kifejté, milly balgatagok némellyek' óhajtásai.
Ilej ! tudnám é n , mit kellene ohajtanom, csak
haszna volna , mondá Mili, Menyhárt' kis leánya.
No's, halljuk, kis babám, szólott az atya.
Én kedves atyám , azt szeretném, ha igen igen
szép volnék; a' szép mindenütt kedvet talál.
Hah, te hiu báb, félbeszakasztá Gyurcsi, a' pár
évvel idősebb testvér. 'S hát nem tudod, milly szép
volt csak három hónap előtt is szomszédunk' Etelkája ?
R á j ö t t a' himlő; mi haszna most volt szépségének?
's ha szép arczád van i s , azzal jól nem lakol éhségedben. Mit nekem a' szépség, jobb szeretnék én
gazdag lenni; mert pénzen mindent megkaphatni,
mit csak kiván az ember.
Kedves öcsém, megszólamlék most Andor a'
legöregebb fiu, te sem választád a' legjobbikát. Mert
lám a' pénz csak olly hamar elenyészhetik, mint a'
szépség; 's ha nyakig ülnél is pénzben, 's mellette
buta filkó volnál, senki sem becsülne. Én inkább igen
eszes szeretnék lenni; mert az ész tul éli a' szépséget
és gazdagságot, 's minden okos embertől tiszteltetik
és szerettetik.
Öntetszéssel, mintha ő találta volna ki az i g a zát, pillantott most atyjára Andor; 's „nemde atyám!
igy szóla , én ohajtám a' legjobbikát?"
Az atya hallgatott, 's botjával a' fövényre nullákat irt. „Mitjelentsenek e' semmi-jelek? mit akarsz
velek mondani? atyám!" kérdé Andor.
„Ezek, feleié az atya, kérdésedre a' válaszok;
mert lássátok kedves gyermekeim, szépség, gazdagság, ész 's minden egyéb világi jó a' bölcs ember'
szemei előtt semmik, mindannyi nullák. Akármennyi
nulla egyes nélkül mitsem ér. De ha egyest teszek
elejökbe, (ekkor pálczájával a' nullák eleibe egyeset
irt) akkor annak, mi előbb semmi volt, igen nagy
értéke lesz. "
„Ezen egy pedig kedves gyermekeim, melly
nélkül minden javaink semmik és nullák, 's mellyel
mindent birunk, mire szükségünk van, az isteni félt lmen alapult erény. Mert az erény egymaga teszi az
embert széppé, dússá, bölcscsé, szerencséssé.
I g a z í t á s : A' Rel. és Nev. 19ik száma' első hasábján, alulról a' 21ik sorban fel-eves gyermek helyett
olv. másfél-éves.
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Istent, mint mindenek' teremtőjét,
imádnunk kell.
Az Istent imádni egyiránt minden embernek vallási szent kötelessége. 0 öröktől élő valóság, minden
látható 's láthatlan valóknak alkotója, — minden
szépnek, ékesnek, hasznosnak forrása, — a' valódi
bölcseségnek és erkölcsi tökéletességnek eredete.—
Ő ád a' testnek életet, e r ő t , ép] t a g o k a t , egészséget ; ő ápolja, táplálja, neveli és ruházza a z t ; ő
mindeneknek a t y j a , föntartója és bölcs kormányzója;
az ő tudta 's akaratja nélkül még csak egy hajszálunk
sem esik le fejünkről; szóval: „ ő az, kiben élünk,
mozgunk és vagyunk." Apóst. Csel. 1 7 , 28.
Az egy igaz Istent minden e' világon látható és
láthatlan dolgok' teremtőjének lenni mind az ó , mind
az uj törvénybeli leghitelesb szent könyveink világosan
hirdetik. Mózes az első könyvét is eme' szavakkal
kezdi meg : „ Kezdetben teremté Isten az eget és a'
földet. " — Könnyű volna a' szent Írásból több ehhez
hasonló idézeteket itt megemlíteni: de szükségtelennek látom annyival is inkább, mivel azokkal annyira
telvék a' kezünk közt forgó mindkét szövetségbeli
könyveink, hogy senkinek, ki józan okossággal b i r ,
többé nem juthat eszébe a' teremtés' munkáját egyedül az egy igaz Istennek nem tulajdonítani.
Mózes után majd minden pogány nemzetnél, melylyeket a' hajdani idők' jegyző könyveiből ismerünk,
és csak nem minden korszakban le egészen Krisztus'
eljöveteleig és azontúl i s , míg tudniillik Jézus általa'
mennyből lehozott üdvözítő vallás a' vad pogányság'
bálványait le nem rontotta, éltenek olly bölcsek, kik
minden dolgok' eredetét a' lények' lényének tulajdonitni nem kételkedtek, és azt ők is gyakran, szinte

mint mi, Istennek nevezték,ámbár az istenség' természetének megállapításában fölötte ingadoztak és hibáztak.
Kitetszik ez saját könyveikből, mellyek részint ugy, mint
szerzőik által megírattak, eredeti épségükben a' mi időnkig fönmaradtak, részint pedig más hiteles írók által
csak töredékekben tartattak meg. Üssük föl, ha t e t szik, az őskorban élt néhány pogánytudós' munkáját és
lássuk: kit vallottak ők a' dolgok' általános alkotójának.
Első legyen ezek közt Orpheus, a' régi görög
nemzet' koszorús költője, ki a' trójai háború előtt
mintegy negyven évvel a' teremtő Istenről ekkép nyilatkozott: „ A z Isten önmagától egy, ö alkotott mindeneket." (Apud Euseb. praeparat. Evangel, lib. 1 3 ,
cap. 1 2 . ) — Es kevéssel alább: „Téged hílak b i zonyságul atyának igéje, mellyet . . . akkor m o n dott, midőn az ő tanácsa szerint alkotta e' világot."
(Ibid.) — Homér, ki Krisztus' születése előtt mintegy ezer évvel é l t , alexandriai Kelemen szerint azt
tanitá : „ Azután eljött a' hetedik n a p , melly szent
„vala, és ezen mindenek elvégeztettek," tudniillik az
Isten által. (Homer, apud Clemen. Alexandr. Strom,
lib. 5.) — Plato egy a' pogány bölcsek' legnagyobbika
négyszáz harmincz évvel Krisztus' születése előtt igy
szólitá föl honfiait : „ Oh férfiak ! az Isten . . . minden dolgoknak kezdete, közepe és vége. " (Plato de
leg. lib. 4 . ) — Aratus, híres görög költő Krisztus előtt
kétszáz hetven évvel többek közt ezt vallotta : Teljesek az Istennel minden utak és az emberek' gyűlései
teljes a' tenger és a' révpartok : mindenkép az Istennek segítségével élünk ; mert az ő nemzeti vagyunk." * )
(Aratus apud Hugón. Grotium.) — Illy értelemben voltak , hogy mindnyáját elő ne sorozzam ; E u -

*) A' pogány bölcsnek ezen mondását szent Pál annyira
megkedvelte, hogy azt magáévá téve elmondaná, m i dőn az athenabelieknek predikálana, mi Aratusnak ,
mint az emiitett apostol' földiének nem kevés dicsőségére válik.
24
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risus, Sophocles, Cicero, Strabo, Seneca, Lactantius ' s a ' t .
Azonban az Isten valamint minden látható 's
láthatlan valókat, ugy az embert is , még pedig ön
képére és hasonlatosságára alkotta, 's azt megbecsülhetlen testi és lelki tulajdonokkal megáldván minden egyéb valók' urává rendelte a' földön, midőn
első atyáinkhoz illy kegyelmet árasztó hangon szólott : „Uralkodjatok a' tenger' halain, az ég' madarain
és minden a' földön csuszó-mászó állaton." (Moz.
1. k. 1, 2 8 . ) — É s ismét: „íme nektek adtam minden maghozó füvet, melly vagyon a' föld' spinén,
és minden fát, mellyben maghozó fának gyümölcse
vagyon, nektek szolgáljon eledelül." (Ugyanott 29. v.)
— Tehát az Istent, mint atyánkat, jótevőnket, gondviselőnket áldanunk kell. Ezt súgja fülünkbe a' természet' szava és a' józan okosság, ezt parancsolja
maga az élet' könyve is : „ Mindenekben hálákat adjatok ; mert ez az Isten' akaratja a' Krisztus Jézusban
mindnyájatok felöl." (I. Thessal. 5 , 18.) — A ' h á ladatossági kötelességek azonban sokfélék, mellyeket
mi más időre halasztván ez úttal csak a' szóvali háladásról, vagy is egyenesen az imádságról szólandunk.
Ha betekintünk akár az ó , akár az uj törvénybeli szent könyveinkbe, alig találunk azokban egy
czikkre is, melly vagy imádságot nem foglalna magában, vagy a' mennyei atyának ama' fölséges j ó téteményeiért, mellyekkel ő az embert megáldotta,
buzgó háladására, magasztalására, dicsőítésére föl
nem melegítené az ájtatos olvasót. Illyenek többek
közt azon czikkek, mellyek Jézusnak, az emberiség'
kegyes üdvözítőjének mind példaadásait, mind pedig
üdvösséges tanításait tárgyazzák. — Alig éré el ő
gyermekségének tizenkettődik évét, már is ájtatosságra a'jerusalemi templomban megjelenik, mit predikálásának végső három esztendejében minden jelesb
ünnepek' beállásával pontosan gy akorlott ; — ő volt
a z , ki oktatásunkra nem egyszer térden állva, az
égre függesztett szemekkel, mély fohászkodásokkal
fönszóval esedezett az ő mennyei atyjának, ki tanitványit a' kisértetek'eltávolítására imádkozni utasitá;
szóval: ki szent Máténál (Mat. 6 , 9 . ) egy rövid,
dc sokat magában foglaló példaimádságot hagyván,
bennünket megtanított : mikép kell Isteniinkhez imádkoznunk. — Isteni mesterök' nyomdokit az apostolok mindenekben hiven követték. Szent Pál, a' nem-

372

zetek' tanítója, hogy számos egyéb szent Íróinkat
rövidség' okáért hallgatással elmellőzzem, Timotheus
szeretett tanítványának következőleg ir : „ Kérlek : hogy
mindenek előtt mondassanak könyörgések, imádságok,
kérések, háladások minden emberekért, jelesen a ' f e jedelmekért és minden méltóságban helyezettekért ;
hogy csöndes és nyugalmas, istenfélő és tisztességes
életet folytathassunk. " (I. Tim. 2 , 2.) 'sat.
Továbbá a'könyörgésnek, imádságnak, háladásnak gyakorlását nem csak szent könyveinkből, hanem
még a' pogány nemzetek' tudós férliainak írásaiból is
hitelesen bebizonyíthatjuk. Lépjünk csak egy kissé
fölebb az idők' sorain látni fogjuk : hogy a' legdurvább népeknél is nem épen ritkán virágoztak olly férfiak , kik idő' jártával az isteni tudományokban dicséretes előmenetelt tevén hontársaikat az Isten' ismeretére vezérelni, 's tiszteletére szóval 's tettel serkenteni igyekeztek. Tanúsítják ezt azon szép fohászkodások és könyörgések, mellyek könyveikben t a láltatnak. — Illyen volt az őskor' nagy költője Orpheus, ki (apud Clement. Alexandr. Strom, lib. 5 ,
et Euseb. praeparat. Evangel lib. 1 3 , cap. 13.) az
egek' urához ekkép fohászkodik : „ Oh mennynek 's
pokolnak, tengernek 's földnek ura, ki mennydörgésekkel rázkódtatod meg az égnek erős hajiékit,
kit rettegnek a' gonosz lelkek, fél az Istenek' s e rege , 's kinek a' megszelidithetlen halál is e n ged. . . . Te támasztod a' szeleket, és föllegekkel boritasz be mindeneket. " 'sat. — Hasonló ehhez
Aratusnak (apud Hugón. Grotium.) ezen fohászkodása:
„Áldott légy oh atya! ki igen csodálatos vagy, és az
embereknek olly fölötte hasznos." — De mellőzve
mások' könyörgéseit, minden ez ideig előttem ismeretes pogány bölcsek' imádságai közt talán legszebb
Hermes Trismegistusé, mellyet Apulejus a' második
században élt pogány író megtartván következőleg
ád elő:
„ Hálákat adunk neked, oh te legfőbb 's mindeneket véghetetlenül felülhaladó ! mert kegyelmed által
nyertük a' te ismereted' nagy világát. Oh szent 's minden tiszteletre méltó egyetlen név, mellyel egyedül az
Istent kell áldanunk ősapáink'vallása szerint; mert te
mindnyájunkkal közleni méltóztatod atyai szívességedet,
kegyességedet,szeretetedet 's egyéb legkedvesebb indulatidat, és megajándékozod őket érzékenységgel, okossággal 's értelemmel. Érzékenységgel,hogy téged megismerjünk ; okossággal, hogy különbféle vélekedések által
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felőled vizsgálódván, téged fölkeressünk ; értelemmel,
hogy téged megismervén örüljünk, és isteni hatalmad
által megtartatván vigadjunk, hogy önmagadat velünk
megismertetni engedted, és egyszerismind örvendezzünk, hogy bennünket e'halandó testbe helyezetteket
örökkévalóságra rendelni méltóztattál. Mert egyedül
ez a' valódi öröm, tudni illik a' te Fölséged' megismerése. Megismertünk téged mint legfőbb világosságot csupán csak az okos értelem által. Megismertünk
téged oh életnek igaz utja ! oh természetben lévő v a lóságok' létének elfogyhatatlan teljességű oka ! Megismertünk téged oh örökké maradandó valóság! 's
azért ezen könyörgésünkben a' te vég nélküli jóságodat leborulva imádván, arra kérünk : hogy bennünket a' te ismereted'szeretetében állandón megtarts és ne
engedd, hogy az életnek e' nemétől valaha elszakadjunk. "
Ezeken kivül van még kezünk közt Socrates'
imádsága, mellyet Plato (apud Coelium Rhodigin.
Lect. Ant. IV. 24.) tartott meg ; van Platónak (in Alcibiad.), — van Ovidiusnak (Fastor.lib. I. sub fin.),
van Virgilius- és Senecanak.
Mind ezek az előidézett szent könyveink' textusai , és azokkal megegyező pogány tudósok' Írásaiból
válogatott bizonyságok és könyörgések elég világosan
tanúsítják az Istenség' tiszteletének ,
imádásának
mindenkori gyakorlatát. — Tehát imádkozni nem
szégyen bármilly szellemű században, hanem szoros
vallási kötelesség !
Vida Incze ,
kegyes-iskolai áldozópap és hitszónok.

Morus Tamás'
angolhon' lordcancellára' végpillanati.

„Tudomány 's erény" jelszavának hive maradt
állandóul; és midőn nemes állhatatossága' áldozatául
őt elvérzeni látjuk, csak tisztelni 's bámulni tudjuk.
Született 1480ban Londonban, Oxfordban tanult, és
később a' királyi udvarban — ámbár kedvtelen —
tisztséget viselt, 's fokonként fényes állásokon át Lancaster herczegségben cancellár, végre nagy canccllár
lett; és VIII Henrik', valamint az egész ország' tiszteletében részesült. És midőn a' király' fékunta szenvedélye a' vallási összeköttetést Romával szétbontá, neje'
és baráti' kérései, erőszak, halál, — mind sikeretlenebbek voltak, hogysem Morust arra indíthatták
volna : hogy az angol reformátor', VIII Henrik' elveit
magáévá tegye; a' romai pápa'lelki törvényhatósága

alól erővel emancipált angol egyház' látható fejét nem
a' romai pápában, hanem királya'személyében tisztelje,
következőleg hogy az ezt elismerő suprematiai esküt
letegye. Ki ezt le nem tevé , azt lázadás' váda terhelé,
és büntetése kisérte. Baráti' egyike Giles Péter, kit
küldöttsége Antwerpben tartóztatott, legnagyobb megilletődéssel hallá a' vészes híreket Morusról, nyugtalan lön, minden alkalmat használt felőle valami ujat
hallani. Ha vitorla tűnt föl a' láthatáron , a' kikötőben
termett 's ott maradt, míg meg nem tudá, nem a n golhonból jön-e ; 's ha onnan jött, a' néptolongásban
közelitett a' kikötő hajóhoz, és tudakozódék. Hónapok multak el, és a' hírek szomorúbbak lőnek; nyugtalansága tetőpontra lépett, 's elhatározá magát Angolhonba menni, midőn barátja' fogsága tudtára esett.
Aranynyal tölt szekrényével a' legelső hajóra ült.
0 ! bár kiszabadíthatnálak kezeikből — mondá ; bár
aranyom megnyithatná tömlöczöd' kapuit ; és nekem
adnának, hogy házamat, barátimat és mindenemet k ö zössé tehetném veled. Feledd hálátlan honodat, az
enyim örömmel fogadand.
Az ut szerencsés volt, két napi haladás után a'
hajótetőn iilt Giles, árboeznak döltháttal, és a' tengerbe merülő kék föllegek üzék vele játékokat szárazat hazudva, és a' csalódott jó Giles „ amott a' szárazföld" örömszavára „nem még" következett sokszor.
0 ! talán most hangzik el halálos ítélete, gondolá sokszor, ha ott volnék, kérnék, esdenék érette.
'S milly fajdalomban lehet a ' j ó Margit; egy család
lesz megfosztva atyjától ! és illyen atyától. Nem nyughatott, fölkelt, alá's föl járt a' tetőn, a' habon lejtő
hajó mozdulatlannak tetszett neki, mert a' gondolat
nyugtalanitá : hát ha egy órai késés után semmi r e mény sem lehet többé! Bár száműznék, ohajtá, l e g alább föl tudnám keresni !
Azonban az órák elteltek : hisz' ők szintolly h a mar végzik pályájokat a' fájdalom', minta' szerencse'
's öröm tulcsapongásiban. Margit' fülét nem sokára
zavart kiáltás üti meg. A' néptömeg kevereg, a' fegyveresek emelt vassal szorulnak összébb. Utczák, l é p csők telvék nézőkkel, és Margit mintegy sodró ö r vénytől hátráltatva hiában küzd előbbre, szabadulni
akar a' környezőktől, és nem mehet odább. Hosszú
kiáltás emelkedik, és öregbedve hangzik a' távolról
vissza. Lám amott ! kiállnak minden felől. Milly halavány ! Ő az, ő a z , Morus Tamás, a' lordcancellár !
0 ! beh epedt arcza v a n , alig mehet, 's bottal las'
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masztja magát! Veres' fakereszt vau kezében! Amott
mennek utána a' sheriffek, és egy nagy fekete ember ! Csitt ! Int kezével, mosolyg ! Milly hamar viszik^
alig lehet őt látni. Talán kiszabadittatásától félnek, arra
senki sem gondol. Mint mondják, sok rosszat követelt e l , és Isten neki, elhitték ! — íme megáll, v i gyázzatok , szólni kezd, igen, szólni kezd ! — Mert
a' kétségbe esett Margit, emberfölötti erővel tört a
népen, a' fegyvereseken át, és Morus' nyakába borult;
és az atya átölelve tartá dobogó mellén,
— Leányom! mondá Morus, erősebben tartván
öt szivéhez! oh milly kin téged itt látnom! És arczám
a' fájdalomtól halványon , köny ömlött le, míg szive
enyhűletlen maradott.
Es a' részvét' angyala a' körülállók' szivébe
szállt, mindnyájan hátra léptek, és kört képezvén e'
látványra könyeztek.
Atyám! jó atyám! mondá a' remegő gyermek,
kérd Istent, hogy hamarább haljak meg náladnál, vagy
ón is elhagyjam e' földet, mellyet te elhagysz. 0 atyám
áldj még egyszer m e g , és igórd: hogy könyörögni
fogsz Istennél halálomért !
Ezzel térdre esett, és atyja' kezét erősen nyomva arczához, könyüivel áztatta.
Kedves leányom ! mondá Morus elszórt fürtjeire
tevén kezét, — igen — áldjon meg az u r , ugy a'
mint szeretlek ! Éltem' kincse- 's örömeiil adott ő téged
rf

nekem, 's én most neki visszaadlak ! 0 a' te atyád, ki
el nem hagyand soha, és nem sokára egyesülünk az
örökkévalóságban, mert az ember' élete, mint a'szellő,
hamar átleng. Margit ! miután halálom előtt még egyszer láthattalak , vidd áldásomat nővéreidnek, mond
nekik , és jó barátinknak: hogy imádkozzanak érettem, Mond Giles Péternek, mint szerettem, milly hálaadó vagyok, hogy csupán érettem annyi utat lett.
És a' fájdalmat, hogy magam nem mondhatom ezt
neki, siromba viszem. Miért nincs ő véled? — De
Ropert látom, leányom, mond neki is áldásomat. Tudod, hogy őt fiam gyanánt tekintettem, szeresd őt,
mint engemet szerettél; és nyugodalmadra mondom,
hogy miután Istennek ugy tetszett, hogy ma haljak
meg; meg vagyok nyugodva, 's nem kívánok rajta
változtatni.
Somogyi
Alajos.

Egy éj a' papiakban.
Sziiz Mária' ünnepén volt, hogy egy magánvos hegyi falunak plébánosa későn este föl a' domb-

nak tartott, mellyen a' templom, paplak és iskolaház
állottak. Némán 's gondolatba merülve kapaszkodott
az ösvényen a' tisztes öreg; szinte hallgatva lépdelt
mellette a' papi öltözeteket és lámpát vivő harangozó. „A' jó Márton — szól végre megállapodva és
követőjéhez fordulva — sokáig szenvedett, de híven
kitürt mind végig. Bizonnyára, jó harezot harczolt,
a' hitet megtartotta, 's pályáját boldogul bevégezte.
Add uram ! hogy mi is igy zárhassuk be életünket !"
„ Bizony, nagytiszteletü uram , felele megindulva 's
a' lámpát letévén kezeit összekulcsolva, a' másik,
Márton jó helyen van, neki már jól fog esni a' sokévi
malomkerepelés helyett a' boldogok' öröménekeit hallani ; — de az elhagyatott özvegy és szegény árvák,
mi lesz most azokból ? ! " —
A' plébános visszatekinte a' völgybe, honnét bágyadt gyertyavilág csillámlott ált az éjhomályon; „Ah!
biz igaz, mondá fájdalmasjjhangon, mi lesz belőletek,
ti szegények oda lenn, — nem tudom. De van a' ki
tudja — folytatá önbiztatólag — az Isten tudja ! és
azt tudom, hogy ö, az árvák' atyja, titeket sem fog
elhagyni. Bizzunk ő benne ! — De most folytassuk
utunkat, nehogy késedelmünk oda fön aggodalmat
okozzon." — De a' harangozo visszatartoztata. „ Mi
az, — úgymond fél hangosan 's oldalt fülelvén —
én lépteket hallok !" — Lépteket, ismétli a' plébános ,
hisz arra nincs is ösvény, 's ki is kalandozhatna s ö tétben ezen veszélyes ereszkedőn. Valószínűleg zörejünk és lámpafényünk által fölrezzentett vad volt az.
— De a' harangozó nem hallgatott szavaira, hanem
a' lámpát magasra emelve feszülten szemfülelt, és
csakugyan hallhatók valának a'közeledő lépések. Nem
sokára hangos Ilalloh ! csattant meg az éjsötétben és
kevés pillanat múlva egy férfi alak alig lihegve igy
szólitá őket : Hála Isten ! végre emberre találok ezen
elátkozott hegyekben. Nincs-e közelében vendégház ,
mert én igazában agyonfáradt, éhes és epedtig szomjas vagyok. „Vendégház ! ismétlé különös hangon a'
harangozó, és szemébe tartá az éji kalandornak a'
lámpát. Mikép' jött ön arra, hogy éjjel vendégházat
keressen itt, hol nappal sem találhatni?"
Plébános. Uram ! biz' ezen magányos falucskában vendégházat hasztalan keres; a' völgyi malom
pedig, hol egyébkint némi mezei étital kapható, ide
jó óranegyednyi járás, de ott most a'családatya halva
fekszik, ott ön most nem kaphat szállást. Mind e'
mellett térdhajtva adhat hálát Istennek, hogy bennün-
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ket útjába hozott, mert ha csak még kétszáz lépésnyire folytatja ez irányban útját, menthetlenül elvész,
— a' kőbányába zuhan.
Egek ! kiált rémülve az idegen.
Harangozó.
Igen igen egyenesen nyakaszegtének tartott. És ha a' kőbányába leesendett, soha vendégfogadó többé nem kellett volna : egy tagja sem
maradott volna épségben.
Plébános.

Most tehát ez éjjen át érje be a' pap-

laki szállással.
Az ajánlás természetesen örömmel fogadtaték, 's
igy mind hárman fölballagtak a' paplakhoz, hol Mártha
már nyugtalanul várakozott az ajtóban.
Márt. Hála Isten! hogy nagytiszteletüséged végre
itt van ; hisz három orán tul késett oda alá; ezer a g galom gyötrött már, ha netalán valami szerencsétlenség érte, mi ama'veszélyes ösvényen, sötét éjjel igen
könnyen megtörténhetendett. Vigasztalásomra a' mai
predikáczio jött eszembe, és gondolám: halsten a' b.
Szűz' esedezésére egykor veszélyteljes tengeren a' k e resztény vitézeket megoltalmazta 's a' hitetlenek ellen
győzödelemre segítette; akkor kegyedet is megóhatta,
útjában: azért hozzá folyamodtam és őt kegyedért
's minden éjvándorokért segélyre kértem.
Plélt. Csak légy nyugodt, mert imádságod v a lóban nem volt gyümölcstelen. Bámulni fogsz mind
annak hallására, mit ezen három óra alatt végeztünkMártha. Igazán? —
Pléb. Lásd ! mi a' vonagló molnárnak végharczát kiharczolni segítettük, elváló lelkét isteni megváltónk' kezeibe ajánlottuk és szemeit lezártuk; azután
egy tépett szivü özvegyet vigasztaltunk és fölbátorítottunk.
Márt. Meghalt a ' j ó Márton?! Isten adjon neki
örök nyugalmat, mit hosszú türelme 's keresztényi önmegadása megérdemle. E' világon nem sok nyugalmat
éldelt. Igy nagytiszteletüséged, bizony üdvös dologban járt.
Pléb. A' legcsodálatosbat még nem hallottad.
Lásd ! Isten általunk, emberéletet is mentett meg. Ha
0 bennünket ezen idegen urnák útjába nem vezet, ő
most már bizonyosan zuzvatörve fekszik a' kőbányában.
Márt. Jézus Mária ! — Ezt ön bizonnyára a'
bold. Szűz' esedesésének köszönheti; míg él, megemlékezhetik ez ünnepre.
Az idegen hallgatott, de ajkai szánakodó mosolyra vonultak, mit Mártha ugyan észbe nem vett,

de igen a' plébános, ki is ebből az idegennek vallását félig gyanitá.
Pléb. De most légy igazán szorgalmatos Mártha,
mert az áhítatos Máriával most be nem érjük. Gondoskodjál esteliről, mert mi mindnyájan éhesek, szomjusak vagyunk, — készítsd el a' vendégágyat is a'
zöldszobában. Ön pedig — mond a' harangozó- vagy
iskolamesterhez — (mert a' lámpavivőben mind a' két
főhivatal összekapcsolva vala) vigye holmiait a' templomba, azután jőjön vissza estélire, 's töltsön velünk egypár órát, mert tudom örömest hall idegen
országokról, böcsös vendégünk pedig ollyast sokat
fog tudni beszélni.
Illy beszédek közben a' szobába léptek. A' plébános szives fogadása' jeléül kezet nyújt az idegennek, mi alatt Mártha a' nem igen tölt málhát lecsatolni segite, és a' párnabéllelt zsölleszékct az asztalhoz alkalmazva addiglan is borral szolgált.
Az idegen sorsával csakhamar kibékült, 's ezen
természetes és jószivü emberek közt jó igazában otthonosnak érezvén magát, beszédnek eredt. Elő adá
öregében, mi sors vezette ezen kényelmes papi karszékbe. A' dolog igy történt. Az idegen, szászhoni n e mes protestáns, Lipcsében iskoláit elvégezvén mint
a' féle becsületes Philiszter hazájába visszaszándékozott, de nem egyenes uton, hanem iskolában nyert
miveltségét a' hegységen keresztül vett szellemdús
utazással befejezendő, kerülőn.
Négy öt napig minden jól ment, az idő kellemes, az utak jók 's elég rónák, és a' vendégfogadók sem voltak rosszak, de ma a' sors ármányai elérték. A' borult hajnal esővel fenyegette, az utak
meredekebbek lettek, és a' mi legfatálisabb volt, alkonyat felé szerencsétlenségére egy sereg zarándok földmivesre bukkant, kik ének 's imádság között kereszt- észászlókkal valami bucsuhelyről térének vissza.
Magát botrány 's bosszúság, és ki tudná még mitől
megkímélendő, jó idején félre tért 's egy oldal-ösvénynek irányult. Mindenféle a' fölvilágosodottság 's
lélekismeret-szabadság fölötti elmélkedések, 's véleményekbe merülve folytatá útját, míg utóbb föleszmélvén csodálkozva vette észre, hogy már nincs is
ösvény előtte, 's láthatártalanpusztaságba jutott.
Most egyszerre elfújva lett 1 fölvilágosodottságának fáklyája, mi annál aggasztóbb vala, minthogy a'
nap is már lenyugvók 's az éjhomály vastagodni kezdett. De ő megszokta a' tévutakat 's mivel egyébkint
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is a' következetességet első férfierénynek tartotta, eltökélé a' vett irányt jó szerencsére már csak folytatni,
's hol fütyörészve, hol énekelve, majd káromkodva
is belebb haladt az éjbe, mignem végre épen jókor
feltűnt előtte, a' becsülendő iskolamester' lámpájában
szerencsecsillaga.
Most a' plébánosra jött a' s o r , mert ifjonczunk
szinte kíváncsi volt tudni, milly szerencse vezette útjába a' plébánost 's lámpavivőjét. Egész készséggel
's körülményesen beszélé most a' plébános a' völgyi
molnárnak huzamos betegségét, és bajnoki türelmét,
kit ő ez este a' haldoklók' szentségeivel ellátott és
kimultáig el nem hagyott. Előhozta a' szegény özvegynek és neveletlen gyermekinek szomorú sorsát
i s , kik az adóssággal terhelt malomból rövid nap
múlva kiűzetve a' legnagyobb Ínségnek lesznek áldozativá. — Csodálandók — igy folytatá a' plébános
— az Isten' rendelései ! Ha a' Mária' tiszteletére tartott délutáni mai áhítatosság le nem tartóztat, vagy
a' beteg félórával korábban múlik k i , mi lett volna
az úrból ? —
Az ifjú urnák ugyan sok gáncsolni valója lett volna,
de az utolsó gondolat különösen tetszett neki; ő igen
hízelgett magának azzal, hogy Isten iránlai gyöngéd
tekintetből a' betegnek halál-tusáját meghosszabbította,
's a' papot olly sokáig halálos ágyánál tartóztatta, hogy
ön drága életét megmentse. Azonban az alkalmat mégis
már csak használni akarta, néhány már alsóbb iskoláiban gyűjtött 's az egyetemnél jóval megszaporított
bölcsmondatok' áruba bocsátására, és néhány "de„ már
elő is forgott, midőn az iskolamester illőn hajlongva
belépett, 's a' beszéd' fonalát megszakította.
A' plébános gyanitá vendégének szándékát, és
ámbátor egyébkint hittárgyakróli vitatkozásoknak nem
volt barátja, ugy hitte mégis, ezen esetben nem illenék a' megvívást elmellőzni, 's kész felelőnek nyilatkozott, miután majd mind a' két rész magát föl—
frisitette, miről Martha rögtön gondoskodott. Jónak
tartá azonban a' plébános a' vivás' szabályait előre kikötni , és igy foga szóhoz :
Ön, mint mondá, protestáns ; én katholikus v a gyok. Innét előre láthatni, hogy mi beszélgetésünkben többekre nézve egymástól eltérendünk. Ön ezt
fogja vélni ; én azt fogom tartani : egy harmadikra
volna szükségünk, ki illyen esetekben végitéletet hozzon, min mi megnyugodjunk.

Ifju. Ebben tökéletesen megegyezem ; de ezen
harmadikat ne sokat keressük (és az iskolamester
felé fordul.)
Iskolamester.
Hogyan, é n ? az Istenért mit
gondol? —
Ifju. Ments Isten, barátom, — azon vastagkönyvet értem, melly hátamögött aziró asztalon fekszik.
Iskolamester.
Igen ugy ! — íme itt van ; de
aligha meg nem csalatkozik az u r , mert ugy tetszik a' sz. irás.
Ifju. Igen jól van; épen azt értettem! (Ezen szavakkal egész pathossal az asztal' közepére teszi a'
könyvet, maga 's a' plébános közé. — Ez átfutja leveleit 's kétkedő arczczal ismét előbbi helyére teszi.)
Pléh. De uram, mit akar e' könyvvel?
Ifju. E' könyvvel? — Hisz' a' biblia, 's épen
ez legyen közöttünk biró.
Pléb. De ki mondotta önnek, hogy ezen könyv
szent irás?
Ifju. Nem nézte-e azt ön is át?;
Pléb. Igen, — igen, és én mégis csak ismétlem :
honnét tudja ön, hogy ez szent irás?
Ifju. Engedelmet kérek, plébános ur igen k ü lönös kérdéseket teszen. Az egész világ annak tartja.
Pléb. Az engem meg nem győz, mert tudok
példákat, mikben az egész világ csalódott. Volt p. o.
idő, mellyekben az egész világ azt hitte, hogy a'
föld mozdulatlanul áll, 's a' nap forog körülte ; később pedig az egész világ ellenkezőt hitt.
Ifju.

De hisz' nem tartja-e ön is sz. írásnak ezen

könyvet ?
Pléb. Oh uram, kettőnk közt ebben nagy a'
különbség. Midőn én e' könyvet sz. írásnak, az isteni
kinyilatkoztatás' irott oklevelének hiszem, ezt én
csalhatlan tekintetet ( a u c t o r i t a s ) bizonyságtételére
hiszem, mellyet hibázhatlannak tartok ; ennek kezéből veszem én át az irást, 's tekintete engem megnyugtat. — De ön — drága barátom, mire támaszkodhatik, 's mi által biztosithatja magát arról, hogy
ez csakugyan szent irás, hogy mindent magába foglal , hogy nemcsak eredetileg hiba nélkül íratott meg,
de századokon át is változatlan maradt ? Ha pedig
erről eléggé nem bizonyos, miképen vállalhatja el különböző nézeteink fölötti biróskodását ? —
Ifju. Miért vitatkozzunk arról, miben az egész
világ egy értelmű, 's mi másfél ezred óta igaznak
meg Yan ismérve ?
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Iskolám. Magam is azt tartom; 's ha a' hit—
ujitók is a' 16ik században szinte ugy gondolkoztak
volna mint én és ön; néhány csapással kevesebbről
panaszkodhatnék a' világ.
Pléh. Legyen — én szeretem a' békeséget és
engedek. Hagyjuk tehát e' kellemetlen nehézséget.
Én és ö n , habár egymástól igen különböző okoknál
fogva i s , meg vagyunk győződve, hogy e' könyv
csakugyan sz. irás, sőt még a' fordításnak pontosságát 's helyességét is fogadjuk el. De miképen fogunk
a' szavak' értelme fölött megegyezni? —
Ifju. Megegyezendünk , ha az irás' lelkébe hatunk. Az irás önmagát magyarázza.
Pléh. Jól van! Tegyük h á t , engem bizonyos
hitágazat' iránt kételyek nyugtalanítanak; én azokat
eloszlatni akarom : mondja meg ön mitévő legyek,
hogy nem csak kétségeim eloszoljanak, de magamat
hibázhatlan elhatározás által biztosithassam, és megnyughassam is ? Hibázhatlan elhatározás által mondám, mert bizonytalan talánra,
nem építhetem ü d vösségemet.
i f j a . Ah csak az írást olvassa ; az, az ég' szava,
Isten' igéje , az örök és csalhatatlan igazságnak nyilatkozása.
Pléb. Hiszek szavának 's követem tanácsát. Olvasom az írást és — minden szónál fönakadok. F o n tolgatom a' dolgot, nyomozom az értelmet, 's találok is valami értelmet, — de ki mondja meg nekem
hogy ez csakugyan az irás' értelme ? és nem az én
értelmem? — Ki biztosit, hogy test helyett nem az
árnyékot, világosság helyett nem a' sötétséget ra>gadtam meg? Olvasom az írást, 's ismét olvasom,
és csak u j meg uj kételyeket olvasok ki belőle ; k u tatok, fürkészek , 's csak mindig mélyebbre bonyolódom.
Iskolám. (Ki azalatt a' bibliában levelezett.) Megvallom, én nem sokat tartok a' bibliakutatókra, mióta
Jézus' megkisértetéséből tudom, miképen a'bibliával
még az ördög is visszaélt. — De nagytiszt, uram,
itt a' biblia' czime alatt egy vers áll, veres betűkkel,
ebben bizonyosan valami különös rejtezik.
Ifja.

(Veszi a' könyvet 's olvas.)

Hic liber e s t , in quo sua quaerit dogmata quisque ;
Invenit et pariter dogmata quisque sua.
Plébános.

Magya rul :

E' könyv az mellyben hit után mindenki nyomozgat;
És mindenki legott megleli benne hitét.
r

Es ugyan nem ugy van-e mint e' versek mondj á k ? Nem hivatkoznak-e mindnyájan, a' legképtelenebb tévelygők is a' sz. irásra? Mi hasznom legyen
tehát a' sz. irás olvasásából ?
1

En egy lutheránust és kálvinistát képzelek magamnak, hogy tőlök tanácsot kérjek. Mindkettő egyre
utal : „ olvasd az irást. " De én azt mondom, olvassátok tinmagatok. Mit mond itt az irás az oltári szentségről ? olvasd te lutheránus ! „ez az én testem ; " te
kálvinista, olvasd te is: „ez az én testem." Ez betű
szerint jól v a n , de mit jelentenek e' szavak? Mit
tartasz te lutheránus? „Krisztus valóságos jelenlétét
vétel közben." 'S mit te kálvinista ? „Nem, Krisztus'
testének csak képét 's jelentését." Hogyan ? tehát ti
már az első mondat' értelmében ellenkeztek? egyezzetek meg ! — olvassátok csak még egyszer 's figyelmesen. — En olvasom, 's azt hiszem , igazam van ,
r

r

mond az egyik. En olvasom, 's ugy hiszem, nem
csalódom, mond a' másik. Én imádkoztam, 's vizsgálódtam , 's nekem ugy látszik, mond amaz. É n , én is
Istenhez folyamodtam, 's fontolgattam, 's nekem nem
ugy látszik, mond emez.
Hogyan van ez? mindkettő a' sz. irást veszi békebiróul, 's épen az irás hozza őket meghasonlásba?
A' biblia legyen az egyesülés' köteléke, 's közfalul
áll közöttök?
(Németből.)
(Vége

következik.)

Csajáf/h//

Sándor.

Iiaconlaire és llavignan.
Páris, aprilisban. Míg egy részről tagadni nem lehet, hogy a' kor — legalább az itt történtek után
Ítélve — közelit ismét a' valláshoz ; ugy más részről
az is igaz, hogy — Párisban legalább — a' vallás
szinte közeledik a' korhoz ; melly lettdolog' valóságát
Ravignan atyának a' notre-dameban tartott egyik utóbbi beszédje legnyilványosabban bizonyítja. Ravignan
vetélytársa Lacordairenek, 's őt beszédeinek dogmatikus tartalma miatt az egyházi szónokság' több baráti
többre becsülik emennél. Lacordaire a' világ' zajában
érve el férfikorát 's csak később szánva magát papi
életre, ama' zászló alá) esküdt, melly egykor az al-
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bigensisek ellen küzdőknek lobogó gyanánt szolgált. Korábbi időkben sz. Domokos' tanitványai soha
sem valának idegenek tőle, hahogy ez szükségesnek látszott, az egyedüli igazság' megismerésének
terjesztését hathatósan előmozdítani: mindenütt j o b ban kedvelék ők a' nyílt megtámadást, hogysem az
alattomos hadicseleket; 's Lacordaire, mint látszik,
be akarja bizonyítani, hogy e' hajdani tüz, eme', ha
szabad igy nevezni, ájtatos furor, ma sem hagyta még
el őket. Azonban legjobb domonkosi létére is eléggé
ismeri ő századát, hogysem át ne látná az idők' változását, és azt, hogy a' kegyes szándékokat világi
hatalom többé nem gyámolítja, 's a'pap'szájából eredt
ellenséges szavak, szülhetnek ugyan elkeseritést, de
csekély sikerre számolhatnak. Ugyanazért rokonérzettel ragad meg mindent, mi a' jelenre hat 's azt f o g lalatoskodtatja: a' status élet' hullámzásait, a' hon' üdvét és nagyságát, a' társaság' alakulását 's a' j ö v ő nek tarka látkörét, 's örömmel ismeri el mindezeknek értékét 's bűverejét, mihelyt azok egy láthatatlan örök renddel összefüggésbe hozatva a' vallás' Ián-

nyos az ember,valljon alázatosságae' monotoniától származik-ejvagy pedig monotoniája jön az alázatosságtólMint Bourdaloue, szerzetének legnagyobb szónoki
példaképe Francziaországban, ugy ő is a' fő' és k a r o k '
mozgatásában kíméletes inkább mint bőséges ; 's mint
a' nevezett mester' tanítványához, mint álalában minden jesuitához illő, a' legnagyobb erőt beszédeinek
logikai alkotásában, állításainak 's inditóokainak öszszefüggésében fejti ki. Félig tanitó, félig ügyvéd,
az egyház' dogmáit hallgatóinak értelmére nézve fölfoghatókká tenni törekszik, az ész' Ítélőszéke előtt
pedig azoknak védelmére kel ki. 0 a' hittudósok'
azon osztályához tartozik, mellynek módszere abban
áll, hogy bebizonyítva a' lehetetlenséget : a' legnagyobb kérdések' megfejtéséhez önálló okoskodás által jutni, a' megnyugtatásra vágyódónak egyetlen u t 's menedékül az auctoritásnak adott hitelt ajánlja.
'S az ezen osztályhoz tartozóknak, még a' nempapok k ö z t , is számosak pártolói.

goló hevében minden földi salaktól megtisztultak. 0
egész szivéből franczia, 's nem idegenkedik hizelgeni hazájának. Mindazáltal a' tűrhetetlen harezvágyas
tárogatóknak épen nem szolgál visszhangul, 's távol
van t ő l e , hogy a' hóditói viszketegségnek ébresztője
legyen. Democratiai eszméket támasztani 's terjeszteni hajlandó ugyan, de a' jótékonynők' gyarmatainak a' föld' minden részérei kiterjesztése ,
melly gyarmatoknak a' franczia föld anyaországa, a'
keresztény szeretetnek őzen propagandája, ez az, mire
ő mindenek fölött utalni szokott. 'S ezt ő érzelmeinek egész lelkesedésig emelkedő hevével, beszédének azon tüzes folyamával teszi, melly nem tanit
ugyan, de elkészít a' tanításra, hasonlólag a' láváh o z , melly a' földet, mellyen átvonul, maga ugyan
gyümölcsözővé nem teszi, de a' gyümölcsöző mag'
elfogadására elkészíti.
Egészen más alakban tűnik föl a' jesuita Ravignan. 0 nem ama' megmerevült 's kiaszott coenobita,
ki csak imént hagyá el Thebaist; ő azon rendnek
férfia, mellynek a' világgali ismeretség nemcsak nem
tilos, hanem inkább kötelesség és rendszabály. . . .
Előadása kissé egyhangú u g y a n , de ő e' hibáját bizonyos jámbor magamegalázást és alávettetést kifejező
accentusa általakkép tudja eltakarni, hogy nembizo-

A' bogár.

(A. Z.)

tr

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó

Ferencz.

Egy atya szép nyári alkonyon gyermekei előtt
különbféle állatok' tulajdonairól beszélvén, többi között
azt mondá , hogy a' bogárnak száz meg száz szeme
van. 'S ime mikor igy beszél, egy légy egyenesen
a' pók' kifeszített hálójának repülvén abban fönakad.
De mondd meg kedves atyám, igy szóla egyik
a' fiuk közül, hogyan lehet a' bogár annyi szemei mellett olly vak és buta', hogy a' pók' hálójának megy ?
's az atya feleié :
A' kíváncsi bogár könnyelmüleg mindig csak
egyik csalétekről a' másikra [siet, és szenvedélyes
vágyától vakítva nem lát egyebet a' csaléteknél, melly
után sovárog; 's igy ezer szeme mellett i s , mintha
vak volna, a' hálóba rohan.
És épen igy van kedves gyermekeim, az ifjúság'
könnyelműségével i s , melly gondatlanul 's eszméletlenül élvezetről élvezetre csapong, és szenvedélyes
hevében a' veszélyeket 's örvényeket, mellyeknek p a r t ján bolyong, nem látja előbb, mint mikor beléjök b u kik. Mert a' könnyelműség és szenvedélyek vakok ,
miveljlátni nem akarnak; 's a' ki látni nem akar, a n nak száz ezer szem sem használ semmit is.
- ~Nyomtatj~a~Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
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T A R T A L O M : — VII. Pius pápa
bleauban. (/{oder
Sándor.)

Alajos.')—

é s Napoleon c s á s z á r F o n t a i n e E g y éj a' paplakban.

— S z é p v o n á s . (IV. K.)

(Csnjághy

— Hasonlatosságok. —

Jáczintok.

VII. P l u s pápa és Napoleon császár
Fontaiiiebleauban. s )
Fontainebleauban valánk ; a' pápa épen akkor
érkezett meg. A' császár ő szentségét béketüretleniil
várta, és színre gondatlan de mégis elmésen kiszámolt udvarisággal fogadta : egyszerre léptek t. i. mindketten a' kocsiba, annak két ellenkező ajtaján. Ezen
olasz csel által sem elsőséget nem engede a' pápának,
sem azt tőle meg nem tagadá. A' palotában minden
mozgásban volt. Több katonatisztet az előszobában
hagyván, a' császáréba mentem, mellyben egy hosszú,
sok könyörgő levéllel terhelt mosaiktábláju asztal állott.
Gyakran láttam, mint bánt Buonaparte azokkal. Nem
vevé azokat sorban vagy sor nélkül kezébe, hanem
ha sokaságuk őt komoritá, jobbról balra, balról jobbra
szorá le azokat karjával a' földre, mintegy ötig vagy
hatig, mellyeket azután elolvasott. A' gunyjáték' ezen
neme reám mindenkor fájdalmasan hatott. Ezen mintegy szélvésztől szétszórt, sok család' könyüivel áztatott, földön heverő folyamodó levelek Francziaország'
akkori sorsára mutattak, melly hasonlita egy szerencsétlen sorsjátékhoz; és bármilly nagy volt is azon
kegyetlen kéz, melly ezen sorsokat húzta: mégis
nagy igazságtalanságnak tartám, soknak kétes jövendőjét ekként engedni át saját karja' akaratosságának.
— Szivem dobogott és fölingerült Buonaparte ellen,
de szégyenpirulva vallom, csak mint rabszolgai sziv
dobogott. — Sokáig néztem ezen széthányt iratokat,
mellyeknek szétfejlett redőiből néma fájdalomsohajok
hangoztak fülembe. Fölvevék ezek közül e g y e t , és

*) Egy apród' előadása szerint.

olvasni kezdém, midőn a' dobok' robaja a' császár'
rögtöni megérkeztét jelenté.
Előbb látjuk az ágyuk' villámlását, mintsem
halljuk dörgését. Majd ezt lehetne mondani Napóleonról; olly sebesen jött, ment ő, hogy akkor már jelen
is volt, midőn a' megérkeztét jelentő lárma hallatott.
Ha lóháton valamellyik kastélyában megérkezett, olly
sebesen ugrott le lováról és szaladt föl a' lépcsőkön,
hogy az őrkatona alig tisztelkedhetctt neki. Ekkor is
egyszerre hallottam lépéseit és a' dobok' robaját; alig
valék képes egy nem használt diszágynak vakszobájába
(Alkofen) félrevonulni, melly szerencsémre rostélzattal
vala körülkerítve és felénél tovább függönynyel letakarva. A' császár igen fölingerültnek látszék, sebes léptekkel kelt a' szobában föl 's a l á , mint ki béketiiretlenül
vár valakit. Az ablakhoz ment és ujaival indulót dobolt.
ir

Ekkor kocsi jára be az udvarba. 0 fölhagya a' dobolással. Kétszer vagy háromszor dobogott lábaival,
mintha valamelly lassan közelítő tárgynak megérkeztét
meg nem várhatná. Sebesen az ajtóhoz ugrott, és
megnyitá azt a' pápának.
VII. Pius minden kiséret nélkül lépett a' szobába.
Buonaparte tömlöcztartói pontossággal zárá be hirtelen
utána az ajtót. — — Sajátszerű félelem fogott e l ,
midőn ezen férfiakkal magam' egyedül lenni láttam.
Némán és mozdulatlanul minden lelki tehetségeim'
megfeszítésével figyeltem mindenre, mi történendő vala.
A' pápa' termete magas , arcza hosszudad, s á padt , szenvedő vala ; de arezvonásain sxent nemeslelküség és határtalan jóság ragyogott. Ajkait, melylyekre az előre nyúló áll a' lelkes és élénk kedélynek
bélyegét nyomá , jóakaró mosoly tartá nyitva, olly
mosoly, melly menten a' világi bölcseség' szárazságától , teljes vala keresztény szeretettel. Fejér s a p kácska födé ezüst szálakkal elegy hosszú hajait. Korgörbitettc vállairól pongyolán vörös bársonyu püspökpalást simult alá ; ruhája bokáig ért. Lassú és nyugodt
léptekkel jőve ő a' szobába, földre szegzett szemek25
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kel ült le egy sasokkal ékesített romai székre, és várakozók , mit fog a' császár neki mondani.

azután

Buonaparte egyre jára föl 's alá a' szobában.
Később mint szemes vadász a' pápa' székét kerülé
meg néhányszor , mig végre káplári

A' pápa sohajtott, jobbját és szemeit az égre emelé,

feszességgel

redőzött homlokát lassan lesülyeszté, és

a'

mellén függő aranykeresztet nézé.
Csöndesebben lépdelve folytatá Napoleon beszédét. Szava gyöngéd l e v e ,

mosolygása nyájas. „ Sz.

előtte meg álla, és monda: „Ismétlem kegyednek sz.

atya! ha méltóságának tekintete engem vissza nem

a t y a , én szabadszellemü nem vagyok.

tartóztatna,

Az elméske-

mondanám,

hogy irántam egy kévéssé

döket és ábrándozókat nem szenvedhetem. Bizonyossá

háladatlan. Ugy látszik, hogy már nem igen emlékezik

teszem kegyedet, hogy a g g republikánusaim' daczára

azon fontos szolgálatokra,

misére járni fogok. " —

kegyednek teve.

Ezen végső szavakat sebesen veté o d a , miként
a' tömjény löketik az arcz félé, — é s kevéssé hallgata,
hogy

lássa,

milly hatást tesznek szavai.

A' pápa

leszegezve tartá szemeit, és kezeit azon sasok' fejére
t e v é , mellyek székének karfáit képzék. Ezen helyezetben romai szoborhoz hasonlita ő , melly világosan
mondá : Ezen profanus beszédre már előre el vagyok

Buonaparte ismét a' szoba' közepén álló szék körül
kezde járkálni,

és szemeiből, mellyeket néha néha

a' tisztes aggastyánra vetett, látám, hogy ő sem ö n magával nincs megelégedve, sem

ellenével,

hogy

szemrehányásokat tesz m a g á n a k , miért kezdette a'
beszélgetést olly könnyű modorral. Ollykor vizsgáló
szemeket vetve a' tükörre, mellyben a' sz. atya' k o moly ábrázatát látni lehete, folytatá beszédét. A' beszélés
közt n é h a , mikor a ' p á p á h o z közelébb j ö t t , oldalról
tekinte r e á ,

de s o h a s e m

elárulni nyugtalanságát.

elölről, mintha félt volna

„Szivemen fekszik valami,

mi engem nyugtalanít : t. i. hogy kegyed koronázta-

melly

kegyedet pápának választá, az én táborozásom Olaszországban , és kegyedről kimondott véleményem nem
kevés befolyással volt. " — Elhallgata, hogy vendégének feleletét hallhassa. De

Pius csak fejét hajtá

meg alig észrevehetőleg, és ismét előbbi gondolkodásába merült.
Buonaparte lábával egy széket tolt a' pápa mellé.
Remegtem,

készülve.

mellyeket Francziaország

A' velenczei conclávéra,

mert mikor a' széket helyéből e l v e v é ,

megérinté a' kárpitot,

melly mögött én lappangtam.

— „Nekem soha sem volt i d ő m , folytatá Buonaparte,
a' theologiát

tanulni;

de

mégis nagyon bizom az

egyházban. Csodálatos életereje van annak. Voltaire
egy kévéssé megtámadá a z t ;

de nekem ö nem kell.

Kegyed meg fog elégedni, csak várakozzék egy kévéssé.
Ha akarja k e g y e d , mi együtt még sokat tehetünk."
Ekkor gyermekileg hizelgő,

ártatlan ábrázatot

ölte magára. „ Ha még annyira töröm is fejemet, meg
nem foghatom,

miért vonakodik kegyed olly annyira

főpapi székét mindenkorra Párisba áthelyezni. Esküszöm . a' tuilleriákat engedem át kegyednek. A' M o n '

r

tásomban és a' concordatumban csak kényszerítve lát-

te-Cavallo v teremei ott várják. En csak néha tartóz-

szik megegyezni. Ugy ül itt kegyed előttem, mint

kodom ott. Nem látja-e k e g y e d , hogy Páris a' világ'

vértanú, mintha más semmi sem volna már k e g y e d -

fővárosa? Én mindent meg fogok t e n n i , mit k e g y e d

nek hátra, mint keserveit az égnek elpanaszlani. Igen

kiván. Sokkal jobb ember v a g y o k , mint hinné. En

hibázik,

csak a'háborúzást's az országkormányt tartom fön m a -

kegyed nem f o g o l y , Istenemre mondom,

kegyed szabad mint a' l é g .

gamnak; kegyed tetszése szerint kormányozhatja az

u

egyházat. Én annak védője leszek. Lássa k e g y e d , és
Fájdalmas mosolylyal néze Pius Napoleon' a r czára ; érzé ő ezen zsarnok jellemű férfiú' igényeinek
csodálatosságát, k i , valamint minden hozzá hasonló,
az engedelmességgel meg nem elégszik, ha csak az
ember olly ábrázatot nem mutat hozzá, mintha az nem

az valóban szép volna, mi zsinatainkat ugy tartanok,
mint Konstantin és nagy Károly,

én nyitnám

meg

azokat és zárnám be. Igy adnám kegyed' kezébe a'
világ' k u l c s á t , és mint az ur mondá: Én karddal j ö t tem, * * ) megtartanám magamnak a' kardot, és minden

is parancsoltatott volna.
„ I g e n , kezdé el újra ismét Buonaparte nagyobb
nyomadékkal, kegyed egészen szabad,

visszatérhet

Romába, midőn a k a r , az ut nyitva á l l , senki sem
tartóztatja vissza. u

* ) A' bibornokok' gyülekezete pápa-választáskor.
**) Máténál 1 0 , 3 4 , igy állanak ezen szavak : „Nem jöt-

tem bekeseget bocsátani,

hanem fegyvertÉrté

itt

t. i. üdvözítőnk azon üldözéseket, mellyeket követőinek szenvedniök kell.

345

győzödelem után uj megszentelésre hoznám kegyed
elejbe." — Ezt mondván, meghajtá magát egy kévéssé.
A' pápa, ki ekkoráig mintegy egyptomi szobor
mozdulatlanul ült, fölegyenesité fejét, keservteljes
mosolylyal emelé szemeit az égre, és egy csöndes sóhaj
után, mintha gondolatait láthatatlan védangyalára bizná,
mondá : Commediante. (Yigjátékos)
Buonaparte fölugrék székéből és visszapattant
mint megsebzett leopard. — Szörnyű haragra lobbant.
Szó nélkül ajkait vérig harapdálva szalada ide 's tova ;
nem leselkedő szemekkel és vigyázó léptekkel jára
zsákmánya körül, hanem erős sarkantyu-csörgős lépésekkel futkosa a' szobában, hogy az ablakok recsegtek, a' függönyök ingtak, mint az erdő, ha orkán
dühöng. — Én féltem, hogy valami veszedelem történik. Fejem f á j t , és akaratlanul kezemre hajtám azt.
— A' pápa nem mozdult, csak a'széke' karfáin lévő
sasokat nyomá kezeivel.
Rögtön szétpattant a' bomba. „Commediante ! —
én ! — hah ! — én olly színdarabokat akarok nektek
játszani, hogy jajgassatok mint a' nők és gyermekek,
— Commediante! hah! tévelyeg kegyed, ha azt gondolja,
hogy engem hideg vérrel kigúnyolhat. A' világ színpadom; és én vagyok szerzője mindazon színjátékoknak , mellyek azon előadatnak. Szerepem a' parancsolóé. Ti mindnyájan színészeim vagytok, pápa, királyok, n é p , és a' félelem azon fonál, mellyen titeket
vezetlek. Commediante ! ah! az csak ugyan más legyen,
mint kegyed, ki nekem tapsolni vagy engem kikaczagni
merészeljen. Signore Chiaramonti, tudja-e, hogy nem
volna egyéb mint szegény plébános, ha akarnám ?
Kegyedet és pápai' süvegét kinevetné Francziaország, lia én kegyedet komoly üdvözléssel nem fogadtam volna."
„Alig van négy esztendeje, hogy senki sem mert
Krisztusról nyilványosan beszéleni, ki beszélt volna
a ' p á p á r ó l ? Commediante! a h ! uram, hamar akar n á lunk urat játszani. Kegyed rossz kedvű, mivel nem
vagyok elég ostoba a' franczia szabadság' félrevetését
XIV Lajosként aláírni. — De nekem nem ugy fütyölnek. En vagyok az, kinek kezeiben vagytok, ki titeket bábként délről éjszakra hánylak, ki ugy bánom
veletek, mintha valami volnátok , mivel egy elavult
ideát ábrázoltok, mellyet nekem tetszik ismét föléledni
hagyni, és nektek nincs annyi eszetek, azt átlátni,
és ugy cselekedni, mintha észre sem vennétek. —
De nem, nektek előbb mindent meg kell mondani,
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orrotokat kell bele taszítani, hogy értsétek. Azt hiszitek elég együgyüen, hogy reátok szükségünk vagyon;
és csak hamar fölemelitek fejeteket, és pompáztok
szoknyátokban. — De jól jegyezze meg kegyed magának, hogy mindezzel nálam semmire sem mehet,
é s , ha tovább is igy cselekszik, biborjával ugy fogok
bánni, mint XII Károly a' nagy vezér' kaftánjával, sarkantyúimmal fogom azt összetépni. a —
Elnémula. — Én alig mertem lélekzeni. Szava'
dörgését nem hallván, kitoltam egy kévéssé fejemet,
hogy lássam, nem halt-e még meg ijedésből a' szegény
aggastyán. De ugyanazon nyugalom vala tartásában
és arczán. Másodszor emelé föl szemeit az égre, és
mélyen sóhajtván keserű mosolylyal mondá : „ Tra(jediante(Szomorujátékos)
Buonaparte ezen szóra a' szoba' másik végéről,
hol egy hozzá hasonló nagyságú kandallóra támaszkodva állott, nyílként repült az öregre. Azt véltem,
hogy meg akarja ölni. De egyszerre megállott, és az
angyalvár' és capitolium' rajzával ékesített porczellán
díszedényt ragadá meg és a' kandallóhoz csapván lábaival zuzá össze. Ekkor rögtön nyugottá lön, leüle, és
mély hallgatásba és félelmes mozdulatlanságba merüle.
Könnyebbült szivem, látván , hogy a' meggondolás visszatér, és esze ismét uralkodni kezd hevült
vérén. Mélykomoly leve, szava tompa és mélázó.
Első szavából vevém észre , hogy ezen két szó által
megszelídített Proteus * ) ismét önmagának ura lön. —
„ Nyomorult élet " ! kiálta föl ; és ábrándokba mélyedvén, egy ideig kalapjának karimáját tördelé, és mintegy magához térve, monda : „ Igaz, szomorú és vígjátékos! Reám nézve nagy időtől fogva és mindenkorra
minden csak szerep, minden diszöltöny. Milly teher ! —
milly csekélység ! — Mint a' képfestőnek, ugy mutatni az egyik pártnak magam elölről, a' másiknak
hátulról, mint nekik tetszik; ollyannak tetszeni nekik,
a' millyennek akarnak; esztelen ábrándozásaikat igazán
kielégíteni; mindnyáját remény és félelem közt tartani;
tettek és parancsok által bennök csodálkozást gerjeszteni ; határtalan sebességgel és lelkesítő beszédekkel
őket meglepni ; mindnyájának ura lenni, és még sem
tudni mire használni őket; — ez végre minden dicsőség; és mégis mind e' mellett magát annyira megunni mint é n , ez már sok." — „Mert valóban, folytatá
* ) Neve e g y költött tengeri Istennek, ki képes vala magát
különbféle alakra átváltoztatni. Annyit is tesz, mint v á l tozékony, alakváltoztató.
*
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lábait egymásra vetve, és a' székbe jobban lemélyedve,
igen elunom magam'. Mihelyt leülök, majd meghalok
unalomból. — Nem vadászhatnék Fontainebleauban
három nap, mert meghalnék sorvadásban. Nálam szükséggé vált mozdulni, és másokat mozdítani. De hová?
őszintén beszélek, negyven császárnak is elég tervem
van, és minden reggel 's estve ujat csinálok. Soha
el nem fárasztható képzötehetségem van. De soha sem
lesz annyi időm, hogy terveim közül csak kettőt is
foganasitsak, a' nélkül, hogy testi- 's lelkileg el ne
fogyjak; mert a' mi nyomorult lámpánk igen rövid
ideig ég. — És, hogy igazat mondjak, ha létre jőne
is minden tervem, nem akarok arról jót állani, hogy
a' világ boldogabb fogna lenni, hanem szebb lenne,
mert fönséges egyesség uralkodnék azon. — Philosophus nem vagyok, és senkit sem ismerek, kinek j ó zan okossága volna, mint titoknokunkat Florencziában.
Bizonyos tanrendszerekbe soha sem avattattam. Az
élet sokkal rövidebb, hogysem nyugodni lehetne. Mihelyt valamit gondolok, azonnal végre is hajtom. Ha
czélomat elérem, elég ok fog találtatni nagyításomra,
ha pedig el nem érem, kisebbítésemre. De mindegy,
czélt érni az én dolgom, és merek is. Tettek által
készítek magamnak Iliast, és pedig naponként."
Sebesen kele föl székéből ; elevenség mutatkozék egész valóján. E' pillanatban természetes volt és
nem szineskedett; nem juta eszébe magát példázni,
és személyét a' legszebb philosophiai észfogatoknak
megfelelő kép gyanánt előállítani; ő egészen nyiltsziviileg mutatá magát. A' sz. atyához közelite, ki mind eddig nem mozdult. Gúnyosan mosolyogva, és szokása szerint aljasat nagygyal keverve, nagy sebességgel , mi mindent könnyen fölfogó eszére mulata,
ekként folytatá beszédét : „ A' születéstől függ minden ;
kik nyomorúságban jőnek e' világra, mindig elég bátrak
kétségbeesni ; ebből vagy munkásság származik vagy
öngyilkolás, a' millyen t. i. a' jellem. Ha van annyi
bátorságuk mint nekem, mindenhez fogni, esküszöm,
csodákat tehetnek. Azt senki sem rosszalhatja, mindenik akar élni, mindenkinek egy bizonyos helyezetet
T

kell magának keresni, 's bizonyos utat törni. En ágyúgolyóként törtem magamnak rést, a' mi annál károsabb
volt azokra nézve, kik utamat állották. — Némellyek
kevéssel megelégszenek, mások pedig telhetetlenek.
Mit kell itt tenni ? Mindenki annyit eszik , a' mennyi
tetszik ; és én mindig igen éhes voltam. — Lássa sz.
atya! Toulonban nem volt annyi tulajdonom, hogy

magamnak egy nadrágtartót vehettem volna ; és helyette
egy anya, és nem tudom hány testvér csüggött vállaimon. Ezek mindnyájan jelenleg mindennel el vannak
látva, és mint vélem, elég jól. — Josephine szánakozásból jőve hozzám házastársul, most én ő t R a g u i deau jegyző' daczára, ki azt mondá, hogy a ' k a r d
mindenem, megkoronáztatom. És valóban igaza van :
császári palást, korona, mik e z e k ? tulajdonom.
Diszöltönyök ezek ; egy órára magamra veszem, és
az nekem elég ; azután csak hamar levetem, zekét
öltök magamra, és lóra ülök. Egy nap sem ülhetnék
nyugodtan a' széken, mert félnék, hogy leesem róla.
Irigyelhető sors-e e z ? a h ! — — — Bizonyossá
teszem kegyedet sz. atya ! hogy csak két emberosztály van, az egyik bir, a' másik keres. Az első élvezi
birtokát és hever ; a' másik termeszt és munkálkodik.
Ezt én korán és épen jókor fogtam föl ; azért mentem
olly sokra. — Ez minden mesterségem. — Csak kettőnek sikerült czélt érni, kik negyvenedik évben kezdék
munkájokat, Cromwell- és Jean Jaquesnak. Csak
adatolt volna az egyiknek egy kis birtok, a' másiknak tizenkétszáz frank és szolgálója, soha sem fővezérkedtek, soha sem irtak, soha sem prédikáltak
volna. Különbféle iparágok vannak, az egyik házakat,
a' másik idomokat, a' harmadik beszédeket készit. Én
csatákat készítek : ez az én hivatalom, és mint 35 éves
már tizennyolez csatát adtam, mellyeknek neve „győzödelem. u Illő vala fáradságomat megjutalmazni, és
a' trón nem vala sok. Egyébiránt én tovább is dolgozom,
és még holmit fog kegyed látni, és megélni : hogy
e' föld' hatalmasságaitölem származtatják magokat; én
tőlem, ki a' népcsoportból emeltettem k i , és választattam, mint kegyed sz. atya. E' tekintetben mi egymással kezet foghatunk. "
És közelebb járván hozzá, bátor hófejér kezét a'
jó pápa' félénk, száraz keze felé n y u j t á , ki talán a'
császár' utolsó kedélyteljes jószivüsége, talán a' saját
sorsára való visszaemlékezés és a' keresztény népek'
szomorú jövendője által is meglágyittatván, óvakodva
nyujtá oda remegő keze' ujait, ugy nézvén Napolconra
mintegy anya, ki fiával kiengesztelődik, ki öt akaratlanul annyira legyalázá. Ezalaüszomoruan ingató fejét,
és szép szemeiből köny hömpölyge halavány arczára.
A' haldoklani látszó kereszténység' végső Istenveledének tekintém azt. Buonaparte lopva pillantott ezen
elnyomott szivből kisajtolt könyre, és egy rögtön
támadt mozgalom, ajkainak egyik részén nekem hason-
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lónak tetszék a' győzödelmeskedő mosolygáshoz. E'
pillanatban sokkal alacsonyabbnak látszók nekem N a poleon, mint szent ellene. Pirultam a' kárpit mögött
előbbi lelkesülésemért és különös nehézkedvüség fogá
el szivemet, látván, mennyire alacsonyíthatta le magát
a' legfelsőbb politikai nagyság álutakon nyomorult csel
és fekete hiúság által. Látám, hogy rabjától tulajdonkép semmit sem akart, és hogy titkos kedve telt
abban, hogy ezen összetalálkozáskor magát gyöngének nem mutatta, hanem hogy rabját haragjának
kitörésében az elfáradás', félelem' és erőtlenség' terhe
alatt megtörte. — Ezt az utolsót akarta ő, és a'nélkül,
hogy csak egy szót szólott volna, eltávozott szintolly
robajjal, mint millyennel jött. Nem láttam, hogy a'
pápát üdvözölte volna, nem is hiszem, hogy azt telte.
Midőn a' császár a' szobát elhagyá, jöve két
pap, és a' levert és remegő sz. atyát, karjait támogatva, elvezeté. * )
Roder

Al aj

os,

budavári káplán.

Egy éj a' papiakban.
(Vége.)

Ifjú. Azt mégis csak meg fogja ön engedni,
hogy e' bajt nem az Isten' igéje, hanem az emberek'
fonák értelme szüli.
Plébános. Teljes igaza van. A' hiba az emberi
elme' korlátoltságában és csalatkozékonyságában gyökerezik. De vallja meg ön is őszintén, elég előgondos
lett volna-e az Isten a' hitnek kincstartója iránt, ha
nem rendel vala csalatkozhatlan bírót, ki a' hitkételyekben 's religioi villongásokban vég határozatot és
csalhatatlan ítéletet hozhasson? Nem forogna-e az
egyház illy csalatkozhatlan biró nélkül kormánytalan,
's kormányos nélküli hajó gyanánt szüntelen veszélyben, hogy az emberi vélemények' ellenkező szeleitől
ide 's tova hányassék, 's utóbb szirthez ütődve szétzúzódjék? Bizonnyára! ebben nem csak isteni, de
okos emberi műre sem ismérhetnénk.
Ifjú. De ön leg szemszuróbb oldaláról is veszi
a' dolgot.
Pléh. De bizonnyára nem áloldaláról. Mert az
csak lagadhatlan, hogy a' sz. írásnak önbelátásu olvasása sokakra veszélyes, legtöbbre nézve pedig ha* ) E d d i g az apród. Mi történt utóbb e' két férfiúval, a'
históriából t u d j u k .

Pius dicsőségesen tért vissza K o -

m á b a , Napoleon fogolykép mult ki

sz. Ilonán.

szontalan. Ha sz. Ágoston, ez a' nagy eszű, élesenlátó
tudós megvallja magáról : „több van a' sz. Írásban mit
nem értek, mint a' mit értek
minő vallomásra lesznek kénytelenek a' gyönge fejűek? Sőt többet mondok:
a' bibliát az emberiségnek sokkal nagyobb része nem
is olvashatja.
Ifjú. Hogyan nem?
Plébános.
Volt idő, mellyben az egyház még
sz. írással nem is birt, minthogy Krisztus semmit
sem irt, 's az apostolok 's tanítványok is csak később,
— János p. o. ősz agg korában — irtak. Ezen időben a' híveknek nem szólhatott a' parancsolat : „ olvassátok a' bibliát ! " Csak utóbb a' 4dik század' vége
felé határozta meg, a' közhagyománynak nyomán a'
karthágói 3dik zsinat : mi könyvek tartassanak isteni
tekintetüeknek. Sőt még akkor is, miután már az egyház az uj testamentomnak alkotó részeit összeszedte,
a' legnagyobb résznek teljes lehetlen volt a' bibliát olvasni, mivel példányai csak alig voltak megszerezhetők. A' könyvnyomás csak 400 év óta divatozik, papirt szinte csak 500 év óta tudunk készíteni;
annak előtte csak pergamen és toll szaporíthatta
a' példányokat, mik tömérdek pénzbe kerültek. De
miután már könnyen kaphatók voltak is mindenütt a'
bibliák, a' nagy tömeg még akkor sem olvashatta, mert
olvasni nem tudott. Mióta taníttatik a' nép olvasni, 's
hány ezeren vannak mai napig francz- és angolhonban
's egyebütt, kik irni olvasni nem tudnak ? 's hánynak,
ki tudna, engednek foglalatosságai időt biblia-olvasásra ? Mi volna tehát, ha, hogy a' hit' dolgában bizonyosak legyenek, mindnyájának szent irást kellene
olvasnia ?
Ifju. Plébános uram ! ön veszedelmes dialektikus. — De azt akarja-e a' mondottakból következtetni , hogy a' biblia' olvasását a' világiaknak meg kellene tiltani ? Azt akarja-e kimenteni, hogy a' sz. irás
századokig dugva tartatott, mígnem Luther a' pad alól
azt ismét elővette, 's az Isten' igéjét jogaiba visszahelyezte? —
Plébános. Ön csalatkozik. Az egyház soha sem
tilalmazta a' biblia' olvasását, mint ellenségei is bevallják; (Marheineke. Symbol. I. R. 2. köt. 261. lap.)
de azt akarta mindig, hogy az irás szükséges óvás
nélkül világiak' kezébe ne adassék, hanem vagy czélirányos kivonatban, vagy fölvilágosító jegyzetekkel
ellátva. Akaratja 's rendelése pedig az, hogy az irásmagyarázásban mindenki az egyház' magyarázatát
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tartsa szem előtt. — Másik ellenvetését is igen kézzel
foghatólag megczáfolhatom. Mester, adja csak ide ama'
négy barna foliantok' elsejét.
Iskolám. Ez ugyan jó vén lehet már, bőre ollyan
mint a' füstölt sódar.
Plébános. Ugy van, ezen könyv már 400 évnél
vénebb. Lássa uram, ezen könyv nyomatott 1494ben,
akkor tehát Luther 11 esztendős volt. Tartalma a' sz.
irás' magyarázata ama' hires sz. Ferencz' rendebeli
szerzetestől Lyra Miklóstól. ( 1 3 4 0 ) — Itt a' czim
előtti lapon elég fölvilágosítást találand előítéletére.
— Emitt fön egy vers áll a' 16 századi Írásmódban:
„ Si Lyra non lyrasset "
Lutherus non saltasset. "
Alatta ujabb írásban:
„Hätt' Lyranus nicht geleiert,
Hätt' Lutherus auch gefeiert."
Ezen nincs mit magyaráznom. De itt még egy
fontos jegyzés áll : Panzer, a' lélekisméretes hires
sz. szebaldi protestáns sáfár Nürenbergben, illy czimű
munkájában: „LiterarischeNachrichten von den aller
ältesten deutschen Bibeln aus dem 15 ten Jahrhunderte,
welche in der ölfentlichen Bibliothek zu Nürenberg
aufbewahrt werden :" (Nürenberg 1 7 7 7 ) a ' bibliának,
Luther' fordítása előtt, közrebocsátott tizennégy fordítását számlálja elő, — azon világos megjegyzéssel,
hogy ő a' felső szásziakat (obersächsische) nem vette
számba. * )
Ugyan ezen iró még több azonkori fordításokat
is említ p. o. Eck' fordítását a' bajor herczeg' parancsára hat kiadásban; Ulenberg' fordítását 27 kiadásban , Dietenberg' kiadását 34 kiadásban.
Ifjú. Elég — elég ! e' pontban meggyőzetettnek
vallom megamat, de a' bibliamagyarázásra nézve annakelőtte ismeretlen volt azon nyomás, melly alá a' híveket később vetette ön' egyháza.
Plébános. Ön azon parancsot érti, miszerint a'
hivek magokat, az egyháznak őskori közhagyományon
épült irásmagyarázatához tartani kötelesek. Ebben is
csalódik. Én Krisztus' parancsáról: hogy az egyházat
hallgassuk, semmit nem szólok, az apostoloknak az
irás' önkéntes magyarázása elleni óvásaikat sem említem ; de ön' nézetének világosan ellene mondanak : sz.
Ignácz vértanú, az apostolok közvetlen tanítványa;
Irenaeus az első, Tertullián a' második, Origenes a' h a r *) E' 14 fordítás az eredetiben czimszerint elősoroltatik.
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János és Ágoston az ötödik századból. Csak ez utolsónak néhány szavait hozom föl. „ H o g y az írások'
igazságához jussunk, azon értelmöket szükség követnünk, mellyet a' kath. egyház tart, mellyről magok
az irások bizonyságot tesznek. Mert, minthogy az
irás nem tévedhet, azért a z , ki a' vizsgálat alá vett
kérdés' homályában tévedéstől tart, azon egyháztól
kérjen tanácsot, mellyet az irás minden kétértelműség
nélkül kijegyez. " (Crescon ellen I. K. 37. fej.) Másutt ugyan ő igy nyilatkozik : „Nem hinnék az evangéliumnak, lia az egyház' tekintete arra nem birna."
Mit tart most?
Ifjú. Azt, hogy ez által minden lélekszabadság
eltöröltetik, 's helyébe észellenes vakhitüség állíttatik.
Plébános. Miféle lény az a' lélekszabadság ? Az
üdvözítő szava : Veritas liberabit vos ! (az igazság
megszabaditand benneteket.) Igazság ád valódi lélekszabadságot, hol légyen pedig található az igazság,
megmondja az apostol, midőn az egyházat igazság'
oszlopának és talpkövének nevezi. A' mi pedig a'vakhitet illeti, ám lássa, hogy azzal ne inkább önpártfelesit bélyegezze, mint minket katholikusokat.
Ifjú. Még azt is ! Ez iránt szeretném a' védokokat hallani.
Pléb. Vak hitnek azt szoktuk nevezni, mellynek
szilárd 's okszerű alapja nincs. Annak hite vak, ki tulajdonkcpen nem tudja, miért hiszen. ítélje már meg,
mellyikünknek hite nyugszik erősebb alapon, önó-e
vagy a' miénk? Ön p. o. hiszi, hogy a' biblia valójában Isten' igéjét foglalja magában. Mi okra hiszi
ezt ? Mert sok mások is hiszik ; — holott a' történetek példákat mutatnak, miképen az egész világ sokáig tévedésben volt. Ön hiszi, hogy azon értelem
mit magának az irás' betűjéből kimagyaráz, az Írásnak igazi értelme, holott jól tudja, hogy egy nap nem
múlik el, mellyen egyben másban nem csalatkoznék.
Ön egy vagy más hittant igaznak tart, mivel azt
könyvekből olvasta, mellyeknek szerzőjét sem ismeri,
vagy mivel theologusoktól hallotta, kik épen olly
csalatkozható emberek mint ö n , és sok másban önmagokkal ellenkeznak.
Ifjú. 'S ö n , valljon mire építi hát ön a' maga
hitét ?
Pléb. A' katholikus az 5 hitét Krisztus' ígéretére
's parancsára építi. Ő az egész isteni kinyilatkoztatást , legyen az irott vagy nem, a' mint azt az egy-
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ház, mellyre bizatott, 's mellyet a'sz. Lélek vezérel,
az ur hallgatni parancsolt, elébe adja, elfogadja. Minden tanult 's tanulatlan katholikusoknak egy hitszabálya v a n : „hallgasd az egyházat;" 's e'szabályt
könnyen követheti mindenki. Jól megjegyezze : mi hitünket nem a' hibázható emberek' tekintetére, kik az
egyházat alkatják, 's a' zsinatokat képezik, hanem az
Isten' — az örök igazság' — tekintetére épitjük, az
Isten' fiának szavára, ki egyházával maradni Ígérkezett
minden időkre a' világ' végéig ; Krisztusra, ki Pétert
maradandó személyviselőjévé rendelte, 's az egyház'
győzhetetlen alapsziklájává tette; a'sz. Lélek' erejére,
ki az egyházat vezérli és szája által szól hozzánk, —
épitjük hitünket.
Ifju. Csodálom bőszavuságát, 's őszintén megvallom, én erről soha még igazán komolyan nem
gondolkodtam.
Pléb. Milly nyugodtnak, milly megelégültnek,
milly boldognak kell a' hivőnek ezen szilárd meggyőződésében lenni, hogy hite igaz és isteni! Engedjen
még egy példát fölhoznom. — Képzeljük magunknak:
itt egy szegény beteg nyomorult inaszakadt, fájdalomterhelten fekszik kinos ágyán ; minden tagja szélhüdött. Rögtön lángba borul háza — szétharapódzik
a' tüz 's már körüllobogja a' nyomorultat. Iszonyú r é miilésében néhány közelében lévőt segítségre kiált;
— ők visszakiáltanak: kelj föl, menj, fuss, mentsd
ki magad a' lángokból! Ah! sóhajt ő — hisz' képtelen vagyok csak fölkelni i s , segítség nélkül el kell
vesznem ! E' pillanatban jő egy másik, látja a' kétségbe esőt, oda siet hozzá, jer — úgymond — szegény beteg — elhagyatott atyámfia, éu fölemellek ,
én vinni foglak, én megszabadítlak. Milly örömmel,
milly bizodalommal engedi át magát a' szereteterős
karokba! Igy vagyunk mi. A' szakadások' tüzében,
mik az egyházat szét szaggatják, különbféle felekezetekhöz fordulok ; ők visszautalnak az irásra : olvass,
kutass, vizsgálódjál, tégy magad választást. De én
képtelen vagyok — segély nélkül elvesztem. Most
kinyújtja felém karjait az egyház. Jer, szól gyöngéden, bizd rám magadat, hadd vezesselek; én részt
veszek sorsodban, én helyetted vizsgálódni 's választást tenni fogok ; Istentől van e'j rendeltetésem, vesd
karjaimba magadat.
Ugy van, e' vonásokban ismerjük meg a' gyöngéd
anyát. Boldog, ki bizodalmasan karjaiba veti magát ;
boldog, ki hozzá tartozik.
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E' szavakra mindnyájan láthatólag megindultak.
A' tanító' szemei könybe lábadtak, 's az ifju mélykomolyan nézett a' lelkesült szónokra.
Az éjőr épen tizenegyet kiáltott, ideje volt a'
lenyugvásnak. Az iskolamester bucsut v ö n , a' plébános szobájába kisérte vendégét. De az ifjúnak minden álom ki ment szemeiből, mert a' plébános már
elvégezte officiuinát, 's vendégét maga fölött még
mindig föl 's alá járni hallá. Az ur' és boldogságos
Szűz' oltalmába ajánlá magát 's vendégét, és álomba
merült.
Alig hajnallott, már az idegen utrakész volt,
szives bucsut vőn a' plébánostól, kit bizonyossá tett,
mikép nem emlékezik, hogy valaha olly szerencsésen
töltött volna cl estét, mint paplakában. Marthának
egész komolysággal imádságaiba ajánlá magát 's utkalauztól kisértetve ezen jó emberek' áldás kivánatai
közt, útját folytatni indult.
Hat hét lefolyt már, 's beállott a' szegény özvegy molnárnénak hitelezői kielégítésére szabott h a táridő. A' szeretetbuzgó plébános segélyszerzésre minden utat módot megkísértett, de hasztalan! — Holnap
vala a' malom törvény' utján eladandó, 's a' szegény
özvegy árváival együtt véginségre jutandó. A' lelkipásztor' szivét az elhagyatottak' sorsa mélyen meghatotta 's épen a' malomból tért ismét vissza, hol
szívbeli részvét 's azon hathatós vigasztalások által,
miket szent rcligionk szerencsétleneknek nyújt a' csüggedő sziveket fölélesztette, 's azokban az isteni gondviselésbe való erős bizodalmat fölébresztette. Önmaga
is erős bizodalommal tekintett haza tértében föl a' föl—
legtelen égbe, mintha bizonyos lett volna, hogy
Isten az elhagyatottakért mondott mindennapi imádságát meghallgatandja.
Martha ismét az ajtónál várt, 's már messziről
sietteté urának lépéseit, minthogy a' levélhozó tovább
már nem várhatna. Egy levelet adott át ez téritvény
mellett a' plébánosnak, mit ő mohón feltört, 's alig
vetve belé pillanatot meglepetve fölkiáltott: „ H a h !
éjjeli vendégünktől. — Tehát még sem feledkezett
meg rólunk. "
Olvasta a' levelet, 's perczenkint növekedett bámulása. A' papir reszketett kezeiben, szemei könybe
borultak , 's mély megindulással mondá : van — van
gondviselés, él egekben az Isten, az árváknak atyja,
a' mindenható segítő a' szükségben. — Örökké igaz
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marad : Iii Istenben bizik, soha meg nem szégyenül.
Csodálatosak az Isten' utai!
A' levél' tartalma következő volt :
Nagytiszteletü Barátom !

Hasonlatosságok.

Ön nekem egykor éjjel a' malomtól visszatértében életemet mentette m e g ; 's házában váltott beszélgetése által nyugtomat vette el. Mindkettőért háláin'
léjébe az idezárt 200 tallérról szóló utalványt küldöm,
mellynél fogva a' szomszéd városban, N. N-nél a'
kitett öszveget azonnal fölveheti. Én ezen pénzt nem
ön' számára küldöm, mert illyen hálálkodás által n e mes szivemegsérthetőségétol kellett tartanom, hanem
azon szerencsétlen családnak szántam a z t , mellynek
szerencsétlensége Isten' irgalmából kettős menekülésem' okául szolgált.
Soha annak előtte hitemről 's annak okszereiről
igazán nem gondolkodtam ; csak Nagytiszteletiiségeddeli beszélgetésem hozott komoly megfontolásra. —
Gondolkodtam, vizsgálódtam, olvastam, imádkoztam , — kemény harczot harczoltam, mert eltökélés
forgott f ö n , minőtől az előtt egész valóm visszaborzadott. Imádkoztam. — 0 ! imádkozzék ön i s ,
hivei is imádkozzanak, hogy az ur kegyelmesen bevégezze munkáját, mellyet ön által bennem megkezdett.
L. S.
Fél év múlva, midőn a' völgyi malomnak kerekei
ismét vigan zuhogtak, 's az Istenben boldogult Márton'
két gyermeke ép örömben szedegetett ibolyát a' patak'
partján anyjoknak bokorba kötendőt, a' hírlapok azon
nagy figyelemgerjedésről szólának, mit egy köztiszteletben lévő protestáns nemesnek a' katholika e g y házba lett megmagyarázhatlan visszatérése okozott.
Csajághg
Sándor.

Szép vonásIsabella a' fiatal spanyol királyné nem rég testvérével sétakocsizást tevén, a' fő udvarmesternő
észrevette, hogy a' kisérő testőrök' osztálya szokottnál
kisebb. Azért a' kormányzó-tisztet magához hivatá
a' királyné, 's a' dolog' okát tudakozá tőle ; mire amaz
feleié : a' testőrség' egy része a' szentség' kisérésére
küldetett, melly imént egy beteghez vitetek. „Jól
vagyon, viszonozó a' fiatal királyné, de máskor föl
kell tartóztatni hintómat, 's az áldozó papot fölvenni,
hogy igy őt a' beteg' házáig 's onnan vissza kisérjük. Nekem ezt édes anyám ajánlá, 's én tanácsát
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó

követni kivánom." Mire nézve jövő esetre a' királyné'
W. K.
akaratja szerinti rendelkezés tétetett.

Ferencz.

IIa valamelly fejér ruha vérrel vagy más mocsokkal beszennyoztetik, 's te azt legott megmosod,
a' ruha visszanyerendi fejérségét, 's a'mocsok e g é szen el fog enyészni ; de ha azt nem mosod mindjárt
k i , hanem a' piszkot bele hagyod száradni, bajjal
fogod azt többé tökéletesen megtisztithatni. Igy van
az emberi szivvel is : ha valamelly rossz gondolat
merül föl szivedben, 's azt mindjárt elnyomod, szived nem fog bemocskoltalni, vagy legalább hamar
visszanyerendi tisztaságát; de ha azt sokáig engeded
szivedben honolni, nehezen fogod 's csak nagy f á radsággal azt onnét kiirtani.
Ágostont)
Valamint a' balsamot nem nevezhetni balsamnak,
ha jó illatját az érintkezőkkel nem közli : ugy nem
nevezhetni kereszténynek azt, ki a' vele társalkodókat jó cselekedeteinek illatjával el nem tölti ; 's v a lamint a' kovász a' közelében lévő egész liszt-tömeget
áltjárja 's megnedvesíti: ugy a' keresztény is köteles
keresztény-társaira tetteivel hatni, vagyis azokat jóra
vezórleni, rossztól pedig megóni. [Aranyszájú
sz.
János.)
Valamint a' gabnaszem, ha a' földmivelőtol elvettetik , termő lesz, és hasznot hajt : ugy az a l a mizsna i s , ha azt felebarátod'kebelébe veted, százszoros gyümölcsöt fog hozni az örökkévalóságra.
ÇSz.
Basilius.)
A' vétek elundokitja a' keresztény' lelkét, mint
ruhát a' por; 's valamint a' port pálczikával verik
ki a' ruhából : ugy iizi el Isten ember' lelkéből b ü n tetések és ostorok által a' vétket.
QUgyanaz.)

•Jáczintok.
Ne higy a' szellőnek, ha gyöngén lengedez,
's ne félj a' vihartól, ha rombolva dulong ; mert a'
lengés cs dulongás elmúlik : az igazság — Isten,
örökké megmarad, 's ki hozzá szeretettel csatlakozik,
az is. (Sailer.)
Az igazság csak e g y , 's ez elronthatatlan. Az
embereknek, kik közé j u t , helyzete 's körülményei
szerint külsőleg némelly viszontagságok ós változások
alá vettethetik ugyan, de ő maga velek együtt nem
dőlhet, nem sülyedhet. (Theodul' estvéi.)
Valamint a' gonoszság' ösvényén ritkán vagy soha
sincs nyugvópont: épen olly kévéssé sőt sokkal k e vesebbé vannak nyugvópontok az üdvösség'utján. Ki
itt pihenni 's visszapillantani akar, veszélybe jő a'czélt
el nem érni. (Kerz.)
- ~Nyomtatj~a~Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
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's adjuk meg mindenkinek a' rangjához 's állapotjához
mért tiszteletet. Előzzétek meg egymást a' tiszteletadásban; Rom. 1 2 , 10. adjátok meg mindenkinek a'
mivel iránta tartoztok, tiszteletetannak, kit tisztelet
illet. Rom. 1 3 , 7.

Az udvariasság
az értelem' és sziv' azon szeretetre méltó tulajdonainak kifejezése emberekkeli
társalgásukban, mellyek által magunkat másoknál megkedveltetjük 's azoknak gyönyört szerzünk. A' kereszMagában véve az illedelem 's udvariasság lénye- ténység' elveihez képest nem kell ugyan jó tulajdongileg nem egyéb, mint: készség a' társas életben má- ságainkat fitogtatni, annál kevésbbé azokat, mellyeksok iránti tiszteletünk', tetszésünk' 's jó akaratunk' kel nem birunk, szinleni : hanem azon kell lennünk ,
érzeteit illöleg kifejezni. — Már pedig ezen érzelmek, hogy elménk' és szivünk' kiművelése által ama' szea' mennyiben azok részint az emberiség' átalános j e l - retetre méltó tulajdonokat valóban meg is szerezzük
lemén, részint mások' személyes tulajdonságain alamagunknak, miből azután magától fog következni,
pulnak , a' felebaráti szeretettel, mint a' keresztényhogy azokat a' társas éleiben külsőleg is kijelentsük.
ség' fő parancsolatjával igen is megegyeznek. Azért
E' fölölt a' keresztény vallás a' társalgás' kellemeit 's
az apostol a' nyájas jóvoltot azon erények között emaz együttélés' örömeit akkép tanitja tekintetni, mint
líti, mellyeket a' lélek' gyümölcseinek nevezett. Gal.
kötelcségcink' további teljesítéséhez szükséges erőt
5 , 22. Lényegileg tehát az illedelem 's udvariasság
megújító , 's kedélyünket fölviditó eszközt, egyszersa' keresztény erkölcstannal tökéletesen megegyez. De
mind pedig az Isten iránti hálaérzetek' gerjesztőjét,
még ama' történetes, egyedül szokáson alapuló jelek,
mellyet azért társas körünkben általunk is örömmel
mellyek által az illedelmes és udvarias emberek amaz
előmozditandónak tanít.
érzéseiket az Hiedelemnek behozott szabályihoz k é Itt azonban meg kell különböztetni az értelem'
pest kifejezni szokták, még ezek sem foglalnak olytulajdonait a' szívéitől ; a' törekvést udvariasnak lenni,
lyasmit magokban, mi a' keresztény erkölcstannal
's a' tehetséget hozzá. Nem mindenki bir olly terméellenkeznék. Különben is e' jeleket, mint illyeneket,
szettől nyert szellemi tehetsegekkel, vagy módokkal
elfogadták már hallgatag megegyezésök által az emazokat akkép kimivelhelni, hogy azok a' társaságban
berek, 's elmulasztásuk, a' mennyiben ez nem tulajdomagokat kellőmmel nyilatkoztathatnák ki ; nem is minnittathatik tapasztalatlanságnak, vagy vigyázatlanságdenkinek van alkalma 's érkezése a' társalgáshoz szüknak, amaz emberszerető érzelmek' hiányának bizonysáséges észrevételek' 's gyakorlatok' tevésére, mellyek
gául vétetik, mellyeknek általuk kifejeztetniekkellene.
nélkül a' világ' tónját meg nem tanulhatni ; nem minAz illedelem különösen : kifejezése az emberi- denki szerezheti tehát meg magának a' társalgásban
ség iránti átalános tiszteletünknek 's azon különös h ó - illő magatartási ügyességet. Továbbá nincs is mindendolatnak, mellyel egyes embereknek, helyezőtökhöz kinek hatásköréhez képest ama' finomabb magaviseletre
képest, tartozunk. Pedig a'keresztény vallás nemcsak szüksége, melly a' magasabb rangunknál divatozik.
mindenki' becsülését, hanem azt is parancsolja, hogy Ennél fogva nem is lehet mindenkire nézve kötelesség
az állapotok közti különbséget is tiszteletben tartsuk, az udvariasság' bírása , hanem csak az ollyanra nézve,
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kinek megszerzéséhez tehetsége, ideje 'salkalma v a g y o n , 's kinek az hatásköréhez illőleg erkölcsi czélokra szükséges. Magok az emberek is azt, mit ők
„jó [iónnal bimi" mondanak, csak attól kívánják 's
várják m e g , ki a' nagyobb világgal érintkezésben van,
és erre hatni tartozik, 's az udvariasság' hiányát minden másnak örömest megbocsátják, csak az illő tisztelet és emberszerető érzelem, 's ennek természetes
kifejezései ne hibázzanak.
Az illedelem' 's udvariasság' czélja abban áll,
hogy az embereknek magunk viselete által a' társas életben meglessünk. Az embereknek-tetszést tilos ugyan
a' kereszténynek fő czél gyanánt venni. Olly cselekedeteknek, mellyeknek egyedül ez czéljok, a' kereszténytan szerint.legkisebb erkölcsi értékök sincs ; az emberek'tetszése tehát mindig az Isten'tetszésének legyen
alárendelve, mert ki az Isten' tetszésének mellőzésével
embereknek kíván tetszeni, nem Krisztus' szolgája.
Gal. 1, 10. Ellenben erkölcsi czélokból, olly dolgokban keresni az emberek' tetszését, mellyek az Isten'
akaratjával nem ellenkeznek, egészen megegyez a'
kereszténység' elveivel, melly maga utasit rá minket,
hogy ne csak I s t e n , hanem emberek előtt is illően
viseljük magunkat. Rom. 1 2 , 17. 14, 18. Kor. 8 , 2 1 .
Ezen érzelem, mellyből az emberek' tetszése utáni
törekvésnek származnia kell, a' szeretet, a' kereszténység' főkötelessége, 's Krisztus' tanítványinak jellemző bélyege, mellynek kifejezése a' társas életben
szükségképen tetszik ; 's mellynek természetében v a n ,
hogy tetszeni vágy ; de melly az emberek' tetszését
csak magasabberkölcsi czélok' előmozdítására használja.
Az illő magaviselet' következései: hogy minket
az embereknél, kiket általa megtisztelünk 's kellemesen mulattatunk, kedvesekké t e s z , 's e' kedvező b e nyomásnál fogva őket hajlandókká teszi, hogy czéljainkra közremunkáljanak, 's minket abban, mit s e gedelmük által megnyerni törekszünk, gyámolitsanak.
Eszköz tehát az saját javunk', előmenetelünk' 's olly
hasznaink' létesítésére, mellyeknek elnyerése az emberek' kegyétől f ü g g ; eszköz, mellyet a' keresztény
erkölcstan, szinte jóvá h a g y , ha ugyan a' valódi érdem sem hiányzik, (mellynek fogyatkozását természetesen a' tetszetős külsőnek pótolnia nem szabad,) 's
czéljaink és törekvéseink igazságosak, és szeplőtelenek. Hiszen maga az evangeliom is azt akarja, hogy
ne csak együgyűek legyünk, mint a' galambok, hanem
okosak i s , mint a' kigyók! Mát. 1 0 , 16.
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Az illedelem továbbá szerfölött sokat tesz a r r a ,
hogy az emberek, kik egymással közelebbi összeköttetésben állnak, ugyanazon házban együtt laknak,
vagy pedig keresetmóüjok- 's hivatalos foglalatosságaiknál fogva kapcsolatban vannak, megférjenek egymással, hogy a' békeséget és egyetértést egymás
közt föntartsák ; minthogy nem csak a' tiszteletet, 's
illendőséget sértő ollyatén szavaktól 's cselekedetektől
tartóztat vissza bennünket, mellyek által némellyek
olly könnyen megbántatnak 's boszuságra indíttatnak, hanem még a' szenvedélyes embereket is, ha ugyan
tartanak még valamit az illő magaviselet' jó hirére,
indulatjaik' olly kifakadásaitól, mellyeknek máskép
szabad folyamatot engedtek volna , nem ritkán szerencsésen visszatartóztatja.
Továbbá a' keresztény emberbarátnak az emberek' tetszése, mellyet udvariassága 's módossága által
szerez, még arra is szolgál, hogy vele mások' bizodalmát megnyerje, hogy szavai 's cselekedetei azoknak sziveire nagyobb hatással legyenek 's ez által jót
tehessen ; valamint más részről az udvariasság' hiánya
gyakran akadály némelly jónak teljesítésében, mellyet
örömest végbe vinnénk. Ez főleg az eset a' miveltebb
rcndüekkel bánó vallás-oktatóra nézve. IIa tehát az
apostol' példája szerint mindennek minden akar lenni,
mivelt emberekkeli társalkodásában, neki is mivelt
férfiúnak kell magát mutatnia, hogy őket az erénynek
megnyerhesse. I. Kor. 8 , 1 9 — 2 2 .
Végre az erényes ember' udvariasságának még
ama' fontos haszna is van, hogy az erénynek kedvező
alakot á d , azt a' világ' szemében szeretetre méltóvá
teszi, 's az által annak ajánlására 's előmozdítására
szolgál. Ollyan a z , mint a' r u h a , melly maga az ember iránt is figyelmet ébreszt, kit ékesít. Ellenben az
erényesnek otromba viselete nem tetsző 's visszataszító
árnyékot vet a' keresztény erényre, 's azon nem é r demlett váddal terheli, mintha nem világba való volna,
's megháboritná az emberi társaság' örömeit.
Kitetszik tehát, hogy az illedelem több tekintetben
összeköttetésben áll a' keresztény erénynyel. De más
részrőlviszontezisa'legjótékonyabbhatássalvan amarra,
minthogy elősegíti azon tulajdonságok' bírását, mellyek
tulajdonkép az udvariasság'alapját teszik,—továbbá
azokat a' megkívántató erkölcsi korlátok közt tartja, 's
csak ő szerzi meg neki átalában valódi erkölcsi érdemét.
A' keresztény erény ápolja a' társas élet' ama'
tulajdonit , mellyek ae udvariasságnak tulajdonképeni
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alapjául szolgálnak. 0 tudni illik, mini ezt mar megjegyeztük, átalános tiszteletet parancsol minden ember
iránt 's az egyesek' állapotjának és rangjának különös
megbecsülését. Rom. 12, 10. 13, 7. Parancsolja,
hogy szerények és alázatosak legyünk, jeles tulajdonságainkat ne mutogassuk, 's az érdemet másban
örömest elismerjük. Rom. 1 2 , 3. Másoknak engedni
tanit, 's arra oktat, hogy sajátságainkat 's vágyainkat felebarátunk iránti szeretetből megtagadjuk. Phil.
2 , 3 — 4 . Kedveskedőkké tesz bennünket 's készekké
amaz apró szolgálatok' megtevésére, mellyek embertársainknak tetszésökre vannak, 's mellyekre a' társas élet olly bő alkalmat nyújt. Galat. 5 , 13.1. Pet.
4 , 10. Buzdit minket, hogy azoknak java és keserve
iránt szíves részvéttel legyünk, a' vidámakkal vigadjunk, 's a' kesergők iránt szánakozással viseltessünk.
Rom. 1 2 , 15. Saját emberi 's keresztényi méltóságunk' nemes érzetét önti belénk, a' magasabb sorsut
minden őt környező fénye 's ragyogása mellett is
mint felebarátunkat és testvérünket's mint szeretetünk'
tárgyát tekinteti velünk, 's e' nézet által és magasabb
rendeltetésünkre és az isteni segedelem' Ígéretére való
utalás által megszabadít az emberektőli hiu félelemtől ;
Mát. 1 0 , 26. 28. I. Kor. 7 , 20. 's illy módon társalkodásunkat szabadabbá, nyíltabbá 's fesztelenebbé
teszi. A ' j ó lelkiisméret által, mellyet szerez, 's az
Isten iránti fiúi bizodalom által föntartja vidám kedvünket 's elevenségünket: Phil. 4 , 4 — 7 . I. Thes. 5 ,
16. mi által annál alkalmatosabbakká válunk társas
körünkkel is közleni vidámságunkat.
Továbbá a' keresztény erényesség által abbeli
törekvésünk, hogy az illedelem 's udvariasság által
megtessünk , erkölcsileg illő korlátok közé szorittatik.
A' keresztény erény' kivánata, hogy a' mások iránti
tisztelet és megbecsülés' jelei őszinteséggel és becsületességgel párosuljanak, utálja a' hamisságot és hizelkedést, mellyek különben is minden értelmes férfi
előtt, kit az által tisztelni vélünk, gyűlöletesek. Szeressük egymást ne puszta szavakkal, hanem tettel és
igazságban. I. Joan. 3 , 18. Mindenki felebarátjával
igazán szóljon. Eph. 4 , 25. Némelly divatos bókolatok 's udvariassági nyilatkozások azonban az emberek'
közös megegyezésével nem vétetvén a' gyanánt, mit
szoros értelemben jelentenének, a' keresztény őszinteséget nem sértik. — A' keresztény erény' szabályai
szerint a' társalgásbani tetsző 's lekötelező magaviseletnek nem szabad az igazság' szeretetét és a' köteles

őszinteséget gátolnia, nem szabad bennünket hátráltatnia, hogy másoknak illő módon kellemetlen dolgokat is ne mondjunk, vagy pedig nem tetszésünket hallgatva tudtokra ne adjuk azon esetben , midőn erre
lelkiisméretünk fölszólít, 's midőn különben azt, a' mi
rossz, jóvá hagyni látszanánk. Nem is szabad az e n gedékenységnek, mellyet a' társaságban egyebek'
kivánatai és ötletei iránt mutatunk, annyira terjednie,
hogy erkölcstelen vágyaiknak és szenvedélyeiknek is
hódoljunk. E' szabályok szerint a' szabad és fesztelen
társalgási tónnak alázatossággal és szerénységgel szükség mérsékelve lennie. Vakmerő, elbízott és követelő
magaviselet úgyis ellenkeznek a' jó életmóddal, 's
olly hibák, mellyek bizonyára még sokkal kevésbbé
tetszenek, mint az ezekkel ellenkező bátortalanság.
A' keresztény erényesség őrködik társas mulatságaink
fölött, ne hogy a' vidámság és vig szeszély pajzánságra fajuljon; szerénységünk, mond az irás, mindenki előtt ismeretes legyen, mert az ur közel van. Phil.
4 , 5. Atalában oda utasit minket, hogy a' társas
élet' örömeit, mellyeknek csupán megujulásra kell
szolgálniok, foglalatossággá ne tegyük, és a' j ó m a gaviselet' gyakorlása miatt, melly mint magasabb
erkölcsi czélokra szolgáló eszköz csupán alárendelt
értékkel bírhat, fontosabb kötelességeinket 's közhasznú foglalatosságainkat, mellyekre hivatva vagyunk, el ne mulaszszuk.
A' keresztény erény által nyer csak az illedelem
's udvariasság is valódi erkölcsi értéket, először azon
jó érzés által, melly vele össze van kapcsolva, a'
szeretet által, melly az erényesnél ama'tiszta forrás,
mellyből a' mások iránti tisztelet', hajlandóság' 's jó
akarat' minden kifejezései 's jelei származnak a' társas
életben ; mert mit ér minden külsőség, ha bár első
tekintetre még olly kedveltctő 's vakító i s , a' sziv'
jósága nélkül! Tovább azon jó mód által, mellyel az
erényes ember az illedelmes és udvarias magaviseleténél fogva nyert köz tetszést használja; minthogy ő
az emberek' tetszését egyedül a' végre keresi, hogy
annál több jónak tevésére legyen tehetsége. Végre: a'
munkás életnek a' társalgásban kifejezett emberszerető
nyilatkozatokkali összehangzása által. Tiszteletünk'bizonyításai, mellyeket mások iránt kifejezünk, szolgálataink' ajánlása, bizodalmasságunk' jelei csak ugy
tiszteletre méltók , ha azon tiszteletünket, mikor erre
alkalmunk v a n , tettel is kimutatjuk, ha a' szolgálatokat, mellyekre magunkat ajánlottuk, adott alka-
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lommal valóban teljesítjük i s , és meghitt barátságunkat tettleg is bebizonyítjuk.
A' kellemes külső magaviselet értelmes embereknél ugy nyerhet csak valódi 's tartós helyeslést,
ha annak egyszersmind belső becsületesség 's erényes
élet felel meg.
A' valódi erény nélküli világfi mind abban, mit
világtónnak és finomult erkölcsöknek nevezünk, h a ladhatja az erényes keresztényt, ha utóbbinak arra,
hogy magát kiművelje, ideje, vagy alkalma nem volt.
De mi amannál csak külszín, az ennél valóság. Amaz
külsőleg mindenütt tiszteletet 's hajlandóságot színlelve,
gyakran szivében legellenségesebb érzelmeket rejt,
mellyeketnem mindig titkolhat eléggé; ez minden embert igazi szíves szeretettel ölel, és baráti erősítései
biztosak. Amaz mindenhol szolgálatit ajánlja, 's hiu
ürügyek alatt megtagadja azokat, midőn az alkalmatosság elérkezik ; ez kevesebbet igér 's annál többet
cselekszik. Amaz már tekintete által önkénytelenül is
életmódjára, valódi érdemeinek hiányára, 's a' majd
itt, majd amott elkövetett rosszakra emlékezteti az
embert ; ennek ellenben az erényessóg' hire már előre
megnyitja az emberek' szivét 's bőven kipótolja az apró
tévedéseket, mellyeket a' finom magaviselet ellen ollykor elkövet. Amaz visszaél az emberek' kegyével,
mellyet haszonleső szándékból vadász ; ez pedig azt
egyedül a' jónak előmozdítására 's az emberi társaság'
javára használja. Lehet-e ez' összehasonlításnál még
kétség az iránt, hogy e' kettő közül, a' társaságbani
magaviseletére nézve, mellyik érdemli az elsőséget,
's hogy maga a' világ is mellyiket fogja valódibb tisztelettel illetni, mellyiket fogja alaposabb tetszésével
és szívesebb bizodalmávalmegajándékozni? Igy bizonyul be e' szerint itt i s , mit az apostol mond : hogy
a' jámborság mindenre hasznos, és a' jelen 's jövő
élet' igéretét bírja. I. Tim. 4, 8.
Linzi havi-irat után
TJ'acht1er

Károly.

Az algíri foglyok' kfcserélfetése
Diipueli püspök' eszközléséreAz algiri püspök' Dnpuch ur'
Alul-el-Káderhez küldött levelének azon szép sükere lett, hogy az
emir 300 franczia fogoly'visszaadását megígérte; mire
viszont fíugeand general azonnal valamennyi arab fogoly' szabadságba helyezését igéré. A' kicserélés'
munkája mult hónapban megbízott küldöttség által f o ganasittatott is.

A' Journal des Débats az algiri püspöknek a'
foglyok' kiváltását illető levelét május' 23káról egész
terjedelmében közli. Ezen ügynek, mint ezen oklevélből kitetszik, kizárólag ő az alkotója, még pedig nem
csak állása' befolyását forditá r e á , hanem 10 ezer
franknál többet saját vagyonából. Hol az egyház igy
lép föl, ott nem lehet nem mély benyomást tennie
a' vad beduin kedélyére is. Mikor a' püspök és chalifa egymással kezet fogtak, szemeikkel sziveik is t a lálkoztak. Ünnepélyes szünet után a' püspök kezdé
a' szót : „ Ezen kezek képei lelkeink' egyesültének
ama' szent és komoly foglalatosságra, mellyet végezni
akarunk. Nem nyújthatok neked teritőket és szőnyegeket, kivévén ha azokra kívánnál leülni, mellyeket
Isten körülöttünk virágokkal ékesít, vagy ha inkább
akarsz sátoromba lépni, mellyet lovaim ide vontanak."
Erre a' kocsin mène véghez a' három órai szólalkozás.
A' chalifa damaskusi tőrt 's yatagant hordozott, 'skét
gyönyörű pisztolytövében, a' püspöknek kereszt függött nyakán és salesi sz. Ferencz' elefántcsont g y ű rűje , mellyet egy nappal az előtt szaváért elzálogosított, uján volt a' pásztori gyürü, 's a'kocsi' háttérében pásztori botja 's püspöksüvege. Mellettök ült
magyarázóként Massot ur. Beszédök' tárgya volt az
Isten, szerencsétlen feleik, az édes érzés olly sok kellemetlen tévedés után egymást végre illy küldetési
kapcsolatban látni. Nem csak a' foglyok hanem az arabok is a' kocsi körül szorongtak, 's a' püspök kandiságuknak eleget teendő kiszálla 's közikbe lépe. Egy
pillantat a' chalifától, 's tiszteletes távolságba vonulának. Kíváncsian nczdegelék a' főnöküknek nyújtott
egyszerű ajándékokat. Ez pedig illy megjegyzéssel
fogadá azokat: „Legkellemesebb ajándék a' te arczád
és szived." A' püspök égre tekintve igy szóla a' chalifához: még néhány óra,'s azon napra virradok, melly
első sugarait hintó bölcsőmre. Soha sem kelt föl az
nekem azóta tisztábban, soha szebben. Itt olly messze
vagyok bölcsőmtől. Elhagytam Francziaországot, szeretett családomat, gyermekségem' barátait. Egyedül
vagyok i t t , sem gyermekem, sem társnőm, melly
sorsomban osztoznék, egyedül vagyok egyedüles küldöttségben , minden nap' minden pillantat' küldöttségében , hogy titeket szeresselek , feleimet szeressem,
mindnyájatokkal jót tegyek. Szemeim gyöngék, azért
csak szivemmel látok. De ha bölcsőm messze van,
sirom nem lesz messze, 's ezen a' földön, mellyen
mindketten állunk ( e ' szavaknál háromszor dobbanta

345
lábával), melletted, tieid mellett aluvandom. " A'
chalifa kezével a' szép de miveletlenül álló földekre
mutatván, maga is mélyen illetődve igy válaszolt :
„Minek hát köztünk háború ? Olly kegyetlen az e' földön ; igaz, az égre nézve jó az és szelid. " És a'
püspök leoldván keresztjét 's az arab' yataganmarkolatára tévén , mondá : „ Béke a' földön, béke az é g ben ! Ha tudnád. Si scires donum Dei ! " Mielőtt a'
chalifa ismét lovára ü l t , sokáig tartá a' püspök' kezeit
a' magáéiban, és szivéhez szoritá; a' püspök pedig
szives kifejezésteli bucsupillantatot vetve a' puszta'
nemes fiára, jelt adott a' fölkerekedésre, melly a'
kiszabadultak' következő éneke alatt meg is történt :
N o n , n o n , non
Nous ne sommes plus,
Nous ne sommes plus prisonniers !
az a z : Nem vagyunk többé foglyok.
ÇA. Z . )

Ijacortlaire atya ujolag föléleszti
Franeziaországliaii a' domokosi
rendet. =»)
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többet kénytelen visszautasítani. Lacordaire atya egy
évet fog még társaival Romában tölteni ; kik predikálásukat 1842-diki aprilisben kezdendik el Francziaországban. Lacordaire atya imént adta ki sz. Domokos'
életirását, melly nagy tetszésben részesül, 's olly
ékesszólással van irva, melly sz. Péter' székének l á bainál töltött két esztendei kolostormagányban nyerte
fölmagasztaltságát.
Az ágostai közöns. hírlap Lacordaire felől ugyancsak Párisból a' következő tudósítást közli : „Tudva
van ön előtt, mikép ama' híres szónok, kinek nevét
imént említettem, azon gondolatra jött, hogy hitszónokokat képző iskola' alapításául, a' domokosi rendet
hozza be Francziaországba ; melly czélból néhány
évet Romában töltött. Jelenleg visszatérvén, mindenütt
hol föllép, tömött sokaságot lát igéjének hallására
egybegyűlve. Nem a' szokott templomlátogatók azok,
kiket ő magához vonz; ott, hol ő megjelenik, nem
j u t , mint Párisnak sok más templomában, tíz nő egy
férfira, tíz öreg egy fiatalra. Leginkább a' collegiumok' és főiskolák' ifjúsága a z , melly előadásaira t o lakodik , melly mellőzve az udvariasság' szabályait,
a' legjobb helyeket előre elfoglalja, 's átalában olly
örvendetes buzgóságot tanúsít, mintha e' beszédek
egyedül végette tartatnának. * ) 'S valóban Lacordaire
a' fiatalságban látja igazi hallgatóit 's tanítványait;
az ifjúságra kíván ő hatni, az ifjúságot
kívánja
ön szellemében
képzeni; ő ahhoz tanulmányainak
nyelvén szól, sajátjául teszi annak gondolkodásmódját , 's ollykor a legforróbb barátság' szavait i n tézi hozzája. — Tiz éve, hogy egy, a' farsang' v é g napjának orgiáiról haza térő vad csoport a' legundokabb képekkel tölt képzelődésében, 's a' legalacsonyabb éji saturnaliák' gyakorlása által minden durvaságra fölhevülten ronta be Páris' székesegyházába,
megbecstelenité a' sz. ruhákat és edényeket, m e g -

Párisból irják: Lacordaire. atya jelenleg k ö z tünk van. Elhagyá a' domokosiak' romai kolostorát,
hogy hat hetet itt töltsön, szerzetének u j tagokat
nyerjen, 's alapítandó intézetének korszerűsége iránt
a' közvéleményt és kormányt kipuhatolja Francziaországban. Igyekezetének előmozdítására mindenütt k é szeknek találja a' kedélyeket. Az utóbbi években kijött
történeti munkák, valamint Laoordairenek tavai közzé
tett emlékirata a' domokosi szerzetesrendnek visszaállításáról, sokat tettek a' rend ellen táplált előítéletek' legyőzésére, mellyet az inquisitionak valamennyi
kivégzéseiért felelőssé akartak tenni. A' változás olly
tökéletes, hogy; Lacordaire atya szerzetének fehérszin
öltözetében szerte jár Páris' utczáin, a' nélkül, hogy
legkisebb ellenmondást vagy sértést tapasztalna.
Ugyanazon ruhában vesz részt az egyháznak minden
ünnepélyeiben, 's ez senkit sem nyugtalanít. A' notredamei templomban tartandó beszédével fogja a' rend- *.) Ez, 's a' mi utána mondatik, elegendő arra, hogy megczáfolja azon levelező'tudósitását, ki Francziaország',
nek Francziaországban újra feltüntét beavatni. A'
nevezetesen Páris' mostani hitszónokai közt nem
kormánynak nincs szándékában e' fiatal, buzgó reforakar semmi nagyobb tehetségű férfiakat ismerni, (1.
mátor' törekedéseit gátolni. — Februarius' végével fog
Rel. és Nev. 20. sz.) 's csupán csínnal öltözött abbéRomába visszatérni, hat uj tagotvivén magával; mj
kat emleget. Lacordaire legalább nem tartozhatik
ezek közé ; de még Bautain, Bonnecho se, Genoude,
által azok' száma 12-re menend. A' szerzetbe lépni váGerumb, Ravignan 'stb. sem ; kik épen az által,
gyó fiatal emberek' egész tömege jelenti magát nála,
hogy a' csupán élvezet után sóvárgó korszakban és
csupán a' választás' terhe okoz neki zavart, "s l e g nép közt is olly rendkívüli hatással tudnak szólni,
— bizonyítják, mikép a' tehetséget, még pedig kiNem érdektelen e' férfiúról, mint a' franczia anyatűnő tehetséget tőlök el nem tagadhatni.
szentegyház.' egyik kitűnőségéről, ismét emlékezni.
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mászta a' födélzetet, 's letöré a' keresztet annak magas ormáról : 's tíz év utém e' templom' tág hajlékai
alig képesek egészen befogadni a' néptömeget, melly
egy férfi' hallására sereglett össze, ki a' keresztet
minden üdv' és igazság' jelének hirdeti. Vitáznak,
veszekednek ülésért, a' jobb helyek' birtokosai ellen
a' kevesbbé alkalmas helyzetben lévők egész a' fenyegetésig mennek, szóval, a' franczia indulatosság olly
jelenetekre vesz magának szabadságot, mellyek a' hely'
méltóságával nehezen valának összeegyeztethetők,—
's mindez egy pap miatt, kit a' több évi nélkülözések,
és a' világtóli teljes elzárkódás csaknem élettelen vázzá
soványitottak , 's ki a' szószéken megjelenve mintegy
sírjából látszik kikeltnek. Minek ez az anomalia, hallom kérdeni, az érzéki gyönyörök' 's a' világ' örömeinek eme' korszakában? Minek e' csontváz olly
társaság'közepében, mellynek egyetlen vágya — élni?
Nézzetek csak körül ti, kik olly bölcs szavakat hangoztattok, nincsenek-e köztetek is elaggott rémvázak ? Nincsenek ismerőseitek, kik az élvezés' ölében
harmincz év alatt épen annyira kiasztak, mint ama'
szerzetes a' virasztás és böjtölések által? Csak a'mód
különböző, az eredmény egy. Akaszszatok szőrruhát
magatokra, 's bátran játszhatjátok a' trappistát. A'
különbség köztetek 's egy Lacordaire között egyedül
abban fog állni, hogy a' ti gondolataitok szintúgy ki
vannak száradva mint testetek, 's hogy ama' halavány
árnykép, mellyet amott a' szószéken láttok, ép szellemet, lángoló lelket zár magába. Mozdulatlanul, 's
kifejezés nélküli ónarczczal várakozik, míg a' sokaság' dongó zaja kissé elnémul, 's a' legalább egy
részben előállott csönd némi reményt nyújt m e g é l h e téséhez. Megcsendül végre a' szónok' tiszta, hangos
szava; hatalmas zene tör elő a' töredékeny hangszerből,
a' holt vonalok élénkülni kezdenek, az eddig csaknem
zárt szemek megfelejtkeznek alázatosságukról, 's
büszke fényökben a' fönsőbbség' öntudata ragyog.
Fölegyenesül a' hajlott test, magasba emelkedik a'
konyult f ő , az összetett kezek megnyílnak, 's a ' k a rok' gyors mozdulatai megerősítik a' szónok' hangja
által annak belső megindulásáról adott bizonyságtételt.
— A' beszéd' tartalmába bocsátkozás' terhétől megkímélem magamat. Csak azon egy helyéről teendek említést, mellyben Lacordaire Roma' töténetének átnézése
után megmutatja, mikép a' megmérhetetlen birodalom
annyi tartományok' meghódítása által nem csak nem
tartóztathatá vissza a' barbariest, hanem inkább még

sietteté azt, 's utána fölkiált: kül nagyság még nem
polgárisodás. Jelenleg illy szózat, habár az nem p o litikai szószékről hangzott is alá, tagadhatatlan jelentőséggel bir. "

Osius püspök' felelete Constantius
császárhoz.
Szűnj ! ne kisérts kérlek, császár ! nézd fürtöm egész ősz !
Jézus' tiszta tanán őrködve színére ezüst lön.
Hatvanodik tavaszon legel a' nyáj gondom alatt már !
Nézd az idő' terhét; derekam' megtörte — hitem' nem.
Nézd sebeim', mikkel testem hóhérok elöntők,
Egyházam' mikoron négy császár vérbe borítá.
Nemde saját fényben ragyogó tolmácsok azok mind :
Hogy kínlódni tudék ; 's így életölő vasaid sem
Sajtolnak ki belőlem eretneket, üdvöm' ölőjét.
r

r

f

r

En Jézus' neveért szenvedni gyalazatot, es meg
Gyilkos pallos alatt elvérzeni rég betanultam.
Gyönge agyag hüvelyem lehető csak elontanod ember t
Nincs kínzó 's vesztő fegyver, melly lelkem' eloltsa.
Én közlék első legtisztább égi tanitmányt,
Hamvaiban se' halott nagy Constantinnal — atyáddal.
És te szülöttje vehetsz tévelygő hitre ? ne hidd azt !
Emlékezz' ! ássák a' sirt, már nyitva koporsónk,
És keves évek után szél hordja maroknyi porunkat,
'S rettenetes, de igaz bíránk' eljötte közelget.
Borzadj ! álhitben meghalva, hogy állsz meg előtte ?
Gyötri gehenna tüzén Ariust ördög, — hova jutsz még?
Oh ne avasd magadat kérlek soha hittan' ügyébe ;
'S minket püspököket ne taníts te hit-ágozatokra ;
Sőt ezeket te tanuld tőlünk : igy hagyta Urunk meg.
Nagy birodalmad ugyan, de világi, nem égi hatalmad,
Ámbár Istentől j ö v e , szent tárgyakban erőtlen.
Szinte nekünk sem adott Jézus fejedelmi palástot.
A' hiv nyáj mireánk, tereád országai bizvák.

K1 Istenben b i z i k , meg nem csalatkozik
Julcsa szegény, de istenfélő emberek' egyetlen
egy gyermeke volt. Atyja' kora elhunyta után szegény
anyja napestig dolgozott, hogy öt tisztességesen fölnevelje; mindenek előtt pedig isteni félelemre tanitá
leányát. Sokszor igy szólott hozzá : „kedves gyermekem , ha meghalok, semmitsem hagyhatok, de ha az
Istent féled, már elég gazdag vagy ; mert ő azután
*) Mutatvány illy czimii könyvből: Munkálatai a' pesti
növendékpapság' magyar iskolájának, \ y o l c z a d i k
kötet. Budán A 1 magyar kir egyetem' betűivel, 1841.
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atyád lesz. " Tizenegy esztendős volt Julcsa, hogy
anyja mcgbetegiilt, 's ugyanakkor éjszakának idején
tüz ütött ki a' faluban, és olly hamar clterjedett, hogy
néhány csűrön kivül semmisem mentethetett meg. Ezek'
egyikébe vitetett a' beteg asszony ; de itt a' kiállolt
ijedés és meghütés mialt más nap meghalálozott.
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Kis, nagy halak a' vizekben,
Vadak rengeteg erdőkben
Megtalálják a' mi kell;
Levegőben a' madárkák,
Mezőn, réteken a' sáskák
r

Ehökben nem vesznek el.
Most Julcsa igazán szegény, az egész világtól
Hát az ember maga volna,
elhagyott árva lelt. Senki a' faluban rajta könyörülni
Kivel Isten nem gondolna ? !
vagy nem tudott, vagy nem akart. Mindenütt, a' hová
Végezvén ez éneket először egy kutyát látott,
fordult, ezt hallá: „magunknak sincs fedelünk, Isten
azután vadászt 's egy nagy urat, kik vadat nyomozsegítsen rajtad !"
tak. Ezek' látásánál először fölrezzent Julcsa ; de a'
Mihez fogjon most a' szegény leányzó ? koldulni
nagy ur nyájasan közeledett feléje, 's kérdezé: mit
szégyenlelt, dolgozni még nem tudott; mert eddigelé
csinál itt, 's miféle szép éneket énekelt csak épen most ?
csak iskolába járt.
Julcsa könyező szemekkel beszélé el szomorú
Elhagyá tehát zokogva anyja' sirját 's a' leégett
sorsát, 's kóré ö t : könyörülne rajta. Azon urnák, ki
falut, és elméne, annélkiil hogy tudná hová.
a' közelben birtokos és nemes szivü férfi volt, megMár messze haladott, 's végre egy erdőben elesett az egyszerű elbeszélésen szive; eledelt nyujta
bódult. Késő este lett, 's mégsem akadt kimenetre.
neki vadásztáskájából, 's azután magához vitelé k a s Szomorúan 's éhen — mert az nap még semmit sem
télyába; megtanittatá minden asszonyi munkákra, 's
evett — feküdt le egy fa a l á , hogy elaludjék. De
atyailag gondoskodott róla egész éltében. 'S jgy b e igen korán már fölébredt, 's a' nyomorúság egész
teljesedett Julcsán is a' mondás :
sulyjával nehezkedelt szivére. „Oh Istenem ! fohászko„ Ki Istenben bizik, meg nem csalatkozik. "
dék, az emberek elhagytak : el akarsz-e te is hagyni ?"
Mélyen megszomorodva ballagott tovább, 's k ö rültekintgetett: nem találna-e valamiféle vad gyümölcsöt , mellyel kinzó éhét lecsillapíthatná. Egyszerre
állatot hall nyögni. A' hang után indulva egy rókára
bukkan, melly sebes lábain magát odább nem v o n czolhatá. Könyörülve nézett a' beteg teremtményre, 's
bekötözé, mikép tőle kitelhetett, annak sebeit mohával és fűvel. Az állat köszönni látszók szívességét, 's
kinyujtá nyelvét, mintha enni is kérne. „Nyomorult
állat! mondá Julcsa, sebeidet ugyan boköthetem, de
élelmet én szegény leány neked nem adhatok ; mert
ah! e' vadonban alkalmasint magamnak is éhen kell
elvesznem ! ! "
Alig mondá ezeket, fölötte repül el egy nagy
keselyű, 's épen a' beteg állat előtt esik ki körmei
közül az elorzott bárányka. — Néma csodálkozással
nézé Julcsa a' beteg állatot, minő vágygyal emészti
el az ohajtott eledelt. Egyszerre gyönge vigasztalás
szállá meg szorongatott lelkét. „ Szerelmes Istenem !
igy szóla, nem, te nem engedheted, hogy elveszszek,
miután e' szegény állatot is olly atyailag táplálod ; " 's
most eszébe juta azon ének is, mellyet anyja szomorú
pillanatokban olly sokszor énekelt. Térdre veté magát
's bizodalomteljes szívvel elénekelé azt : .

Nagyhét' megszentelését illető
rendelet Bajorországban.
A' következő rendelet, mellyet a' nagyhéti ü n nepek' illő megtartására nézve a' felsö-frankoniai kormány 1840dikiaugustus' 1 - é n hozott, szükséges utasításul 's teljesítés végett valamennyi kormánykerületekkel közöltetett: „ Virágvasárnapot szentségtelenitő
bizonyos eset' következtében, (okozva egy müvészilovagtársaság' nyilványos menete, 's némelly kötél—
tánezosok' szinte nyilványos mutatványai által,) szükségesnek tartja az alulirt hatóság a' vallásos érzés' föntartására és nevelésére, a' virágvasárnappal kezdődőnagy hét alatt jövendőre minden színházi, lovagmüvészeti, kötéltánczosi és bábjátéki 'slb. mutatványokat
keményen eltiltani. Váratik, mikép mindey kerületi
rendőrhivatalok nem csak szorosan c' rendelethez f o g ják ezentúl magukat tartani, hanem magok is g o n doskodni fognak a' nagyhétnek illő csöndbeni, és méltó
megülése felől ; minek eszközlése a' testületi hatóságoknak, 's uradalmi törvényszékeknek is ezennel hasonlóképen utasitásban adatik. "
(K. S.)

Magas érzés.
Wcstphalnak egyik helysége Tünen nevet visel
's két részre, 0 - és Uj-Tünenre oszlik, mellynek e l -
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sejét katholikusok lakják ; míg az utóbbiban jobbára
protestánsok és csak kevés katholikusok találtatnak.
Több izben megtörtént, hogy a' katholikus pap u j tiineni híveinek egész egyházi öltözetben szolgáltatta
ki a' szentségeket, min a' protestáns lelkész megütközött, 's a' hatóságnál ki is vitte, hogy a' katholikus pap hasonlók' tevésétol eltiltatnék. Végre a' király
elejbe került a' dolog, 's ez nem csak megengedte,
hogy a' katholikus pap , mint eddig, ugy ezután is
gyakorolhassa hivatalát, hanem megértve a' katholikus
község' szerfölötti szegénységét, annak e' fölött a'
templomi kiadások' födözésére évenként két száz tallérnyi segedelempénzt rendelt adatni. (K. S.)

I»áví«l' 33ik zsoltáraPásztorom a' j ó , nagy Isten,
Nem leszek szűkölködő,
Szirtpatakhoz a' virányok'
Pamlagára fektet ő.
Imádandó szent nevéért
Földeríti lelkemet,
Az igazság' és az üdvnek
Boldog ösvényén vezet.
Járjak bár a' zord halálnak
Árnyas völgye' éjeién,
Mért remegjek? vélem Isten,
Vélem a' vigasz, remény!
Megvendégelsz, telve álla'
Serleg ellenim között,
És fejemre az olajnak
Ulatárját öntözöd.

Oktass engem útaidra,
Mert segédem csak te vagy ;
Lelkem téged vár epedve
Hogy ha kél vagy hűny a' nap.
Emlékezz' örök kegyedről
És feledd el vétkemet,
Melly létem' virágkorában
Szennyezé be lelkemet. —
Jó az Isten, üdvre inti
A' bűnbánó tévedőt,
Szent törvényében vezérli
Az alázatos hívőt.
Isten' utja kegy, igazság,
'S bő malaszt azok felett,
Kik parancsait betöltik,
'S véle frigyre léptenek.
A' ki őt imádva féli,
Föltalálja útjait ;
Nemzedéke birni fogja
A' földet 's áldásait
Békeoltár van szivében,
Istenével társalog.
A' kiket az ur kiválaszt
Véghetetlen boldogok.—
Szemeim feléd irányzóm
Mindörökké, Istenem !
Mert kimented a' gonoszság'
Börtönéből életem.

Igy valóban a' kegyesség
Kisér át az életen,
Csarnokodban lesz lakásom
Mindörökre Istenem !

Nézz reám, milly árva lettem,
Milly szegény bűnös vagyok,
Tágíts kinaim' bilincsén,
Mert gyötrelmeim nagyok.

Dávid' 24-dik zsoltára.

Nézd ellenfelim' csoportját,
Mint gyűlölnek engemet;
Benned biztam, oh ne hagyj e l ,
Isten! ódd meg lelkemet.

Istenem
Emelem
Benned
Minden

! Uram ! tehozzád
föl lelkemet,
biztam, 's eltörölted
ellenségemet.

Nem pirul meg, a' ki téged
Mint atyát imádva vár,
Csak a' bün' fián van átok,
A' ki tőled messze jár.

Az ártatlan k é z , 's igazság
Mellettem fegyvert emelt,
Nézz le kinom' tengerére,
Mentsd meg Isten Izraelt !
Tár hányi

Béla.

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — "Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 4 5 3 .
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