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Békevölgyi lelkipásztor' végórai hiv nyája' körében ( K o v á c P á l ) 49 
Belgiumban létező szokás a' v e g y e s házasságok körül . 338 
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k á s , mellyet Magyarország' 's a' hozzá kapcsolt részek' 
püspökei a' v e g y e s házasságok körül a' kath. félnek a' 
maga vallásában nem háborgattatása s minden g y e r -
meknek a' kath. hitben neveltetése iránt k ö v e t n e k , az 
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tulajdonosai java iknak , 's azokat örökös , e l idegenit-
hetlen földesúri j o g g a l birják 292. Különben is az illy 
javak és adományok szentek és sérthetetlenek voltak 
mindenkor, nemcsak a' keresztény nemzeteknél , hanem 
a' pogányoknál is 296. Az egyházi javak' e lvétele nem 
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Ç g y franczia vasas ' ajándéka . . . . 
Éjszakafrika" gyarmatos í tása . . . . 
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ban 241 , Nyitrai püspök ö méltóságának . . 363 
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T A R T A L O M : XIXdik század. Kürmöc zy / / / n e . ) — N e v e l é s -

ügybeni szózat . (Horváth Júztef.~) — Lazaris ta térítők. — 

Szerzetes élet. — T a u l e r ' s an juhász . — l s ö cs 2dik zsoltár. 

[h'.gyed Antal.') — Nem mind bölcs , ki annak tartja magát . 

X . l X . i k s z á z a d . 

A' kor' embereitől magasztalva dicsőített, 's a' 
földerűlés' és haladás' bájoló alakjában oily sokszor 
elönkbe tüntetett 19ik századot, el nem széditletve sem 
az idő' szellemének divatozó eszméitől, sem a' gyönge 
lelkek' ijedelmeitől, részrehajlatlan ecsettel ohajtnám 
rövid vázlatban festeni. 

Sok nagyszerű, sok bámulatos lbganzott szá-
zadunk' termékeny méhében ! mert az emberi észnek 
kifejlődéseiben olly haladási kor ez, minőt a' múltnak, 
's ellebbent éveknek; sorában nem igen találhatunk ! 
— Igen is olly haladási kor ez, mellyről elmélkedve, 
el kell telnie a' vallásos kebelnek valódi hálával te-
remtője iránt, ki megáldva az embert mennyei szik-
rával — az észszel — őt a' lelketlen 's állatvilág fölött 
olly magasra helyezé! 

De mégis bármilly nagyszerűek a' lilik század' 
szüleményei ; bármilly szemfényvesztő is dicsősége : a' 
mélyebben vizsgáló szemet ki nem kerülhetik fogyat-
kozásai , ki nem kerülhetik tökéletlenségei. — Főké-
pen ki nem kerülheti azon szomorú látvány, hogy szá-
zadunk boldoggá nemzedékét minden nagysága mel-
lett sem teheti! — 

Leginkább kitetszik a' fönebbi állítás' igazsága, 
ha a' népek' belső állapotát polgárilag 's emberileg 
közelebbről tekintjük. 

Az emberiség' polgári létének pályáját szemlélve, 
majd minden müveit nemzetnél tapasztaljuk, hogy 
polgári szerkezetének tökéletesítésén sőt egészen ujjá 
alakításán iparkodik, 's imigy a' köz jólétet, 's bol-
dogitást eszközleni törekszik. — Az avíttat, a' régit, 
mint az ujabb kor' óriási eszméihez szükkörüt 's nem 
illőt, az elenyészett időnek visszaadni, 's mintegy 

születése' korába visszataszítani, helyébe jobbat, kor-
szerűbbet , tágasb hatásút, 's a' népek' boldogitására 
alkalmasabbat alkotni köz törekvés századunkban. — 
És valóban sok elavult méltán eltörülve, sok az idő' 
szükségeihez helyesen alkotva mutatkozik a' nemzetek' 
polgári lételében! És ez tagadhatalanul a' 19ik szá-
zad' dísze ! De más részről felötlő esemény mégis, hogy 
bár keleten mint nyugoíon, délen mint éjszakon a' 
köz jólét' 's boldogság' eszközlésére olly sok nagy 
férfiak munkálódnak : a' társas élet'belsejében a 'nyug-
hatatlanság' 's dúlás' elemeit kiirtani még sem tudják. 

A' parlamentaris szószékeken egy ujabb, tidvös-
ségesebb charta többször föllengző eszmékbe burkolva, 
pompás szavakkal dicsőíttetik! — És valóban míg az 
ékesszóló' beszédét halljuk, 's a' teremnek által nem 
lépjük küszöbét, örvendve álmodozunk valamelly de-
rülő jobblétről : de alig lépünk vissza a' néptömeg-
közé, fölriaszt édes álmunkból a' zavart arezok', a' 
rongyos szegénység', a' sápadt reményvesztett ember-
társak', 's végre a' békételen csoport' szomorú lá-
tása ! — 'S ekkor eszméledünk csak föl , hogy, min-
den dicséret 's ékes szónoklat mellett is, a' dologban 
valamelly csalódás rejtezik, 's valamelly nagy fogyat-
kozás vagyon a' polgári társaság' belső életében ; 
melly miatt nem élvezhetni annyi nemes törekvés' 
és annyira magasztalt charták' üdvös eredményeit. — 

Ritkán nyílik meg valamelly alkotmányos ház, hol 
dicsérő méltánylattal ne számláltatnának el a' szenvedő 
emberiség' enyhítésére czélzó intézetek, vagy törvény-
javaslatok. És mégis (keserű tapasztalás} ha a' papi-
rosból szemeinket a' társaság' belsejére fordítjuk: ín-
ség-facsarta könyüket látunk hullani, "s az elégedet-
lenek' panaszait nem tapasztaljuk ritkulni, ügy tet-
szik tehát, hogy emez intézetek vagy első f o g a n a t -
jaikban már elégtelenek , vagy magok a' szenvedők 
belsőképen fogyatkoznak ! — 

Békéért szózatok, a' legemberibb és ékesebb szó-
zatok hallatnak, 's vérengző harcz ellen hathatós be-
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szedek tartatnak. De a' legveszélyesb tusát, melly 
a' nemzetek' életerejét fogyasztja, a' családok' viszo-
nyait rongálja , a' legédesebb nyugodalmat, a' négy 
Fal közti boldogságot földúlja, megszüntetni a' leg-
virágzóbb ékesszólások, fájdalom , nem tudják. Sőt 
korunkban az egyes polgárok gyakorta a' legkeserűbb 
liarcznak dulásait önkeblökben szenvedik, mert az 
elégedetlenség, határt nem ismerő önzés, irigy ka-
jánkodás pusztítják az édes örömök' és érzetek' ter-
mészetes lakhelyét — a ' szivet. — É s ez ismét száza-
dunk' szennyesebb bélyege! 

Szabadságért sovárg ma igen soknak kebele, azt 
kivíni, azért mindent áldozni, a' legdicsőbb haza-
fiuságnak mondatik. Ennek elérésére készek többen 
az évszázados rendet és szerkezetet tengelyéből ki-
forgatni ! Azonban tapasztalás mutatja, hogy épen ott, 
hol legtöbbetbcszélnek az emberi szent jogok- és sza-
badságról , ott legkevesebbé honosulhat meg a z , 's 
a' rendet , a' belső békeséget csak szuronyokkal 
oltalmazhatják, 's magát az ohajtott szabadságot a' 
legnagyobb erőszakkal képesek csak végső vonaglá-
saiban föntartani ! miért ? mert a' nemzeteket a' szol-
gaság' 's rabság'legnagyobbikából, tudniillik a ' féket 
nem ismérő szevedélyek' és indulatok' bilincseiből ki-
fejteni az újkornak minden emberi intézményei sem 
tudják ! — 

Ha a' mechanica' bámulatos találmányait vizsgál-
juk , 's képzetünkben előnkbe varázsoljuk mindazt, mit 
az emberi ész olly remekileg alkotott; ha a' gőz-erő-
müvek' csodálatos használatát fontolgatjuk; ha végre 
figyelembe veszszük a' nemzetek' törekvéseit, a' ke-
reskedésben, iparban's művészetben, szóval az érzéki 
's anyagi jólét' kiküzdésében: a' sok nagyszerű szü-
leményeitől századunknak mintegy megbűbájolva, ngy 
tetszik, mintha ma már földerült volna azon ohajtott 
nap, mellyben kiki dúsan szedheti a'jólét' 's földi bol-
dogság' arany kalászait. De tündér képzetünk olly 
hamar ellebben, miként a' liverpooli gőzkocsi a' bá-
muló szem elö l , mert tettleges állapotja embertár-
sainknak ismét érezteti velünk csalódásunkat; tudatja : 
hogy még mindez nem elég a' népek' boldogitására ; 
's hogy hiányzik még valami, melly ennyi találmá-
nyok és törekvések mellett is gátolja az emberiség' 
közös jólétét. 

Végre mi a' tudományok'tág mezejét illeti: igaz, 
tagadhatatlanul igaz, hogy nyíltabbak ma az embe-
rek' nézetei, a' tudásvágy ébredve,*'s a' mai; nem-

zedék a' szellemi műveltség' pályáján merész léptekkel 
siet tökéletesítésének főpontjához. De a' jelenkor 
annyi kitűnő jellemei mellett is, századunkban a' szi-
lárd tudományosság, a' boldogító tudás hiányzik; mert 
a' tudományok is mintegy tévesztve irányukat, a 'nagy 
néptömeget sem jobbá, sem elégedettebbé nem te-
szik. Hihető azért , mivel az emberiség' igen nagy 
kárára, a ' fé lszeg tudákosság törte ketté pálezáját a' 
valódi tudás fölött. 

Az ekként kifejtett nézetekről részvéttel eszmél-
kedő emberben önkéntszülemlik vágyódás: tudni okát 
e' nagyszerű eseményekkel teljes század' hiányainak? 
Igenis önmagából támad a' kérdés : mellyik tehát azon 
kapcsolat, melly összetartván az egészet , ezt tökéle-
tesíthetné? Mi az , mi embert, polgárt , családot, 
népe t ' s nemzetet boldogíthatna? — Felelet: „az 
igaz vallásosság. " Ez azon nélkülözhetlen kapcsolat, 
mellyben fogyatkozik korunk, mert aránylag egye-
bekbeni haladásához képest az igaz vallásosságban jó -
val hátra maradt; pedig nélküle századunk valódi 
nagyságra nem magasodhatik ! — Ez azon pont, melly-
ben egyesülni kell a' művészetnek, polgári intézmé-
nyeknek 's minden tudományosságnak, hogy általa 
az emberiség' boldogitására irányozva legyenek ! 

Hogy valóban az igaz vallásosság'jótékony ered-
ményei boldogíthatják korunkban Çmint mindenkor) 
akár az összesen vett társaságot, akár annak magá-
nyos egyéneit, könnyen kitűnik, ha az igaz vallá-
sosságból áradó malasztokat mindkettejükre közelebb-
ről fontolgatjuk. — Ugyanis közösen elismert igazság, 
hogy a' polgári jólét csak a' törvényes engedelmes-
ség' védpajzsa alatt díszlik; mert hol a' törvény' sza-
bálya holt be tű , 's a' felsőség élet nélküli tehetetlen 
árnyék : ott nem teremnek a' társas élet' gyümölcsei, 
's a' béke , személy- 's vagyonbátorság helyett 
zavar és aggodalom űzik rémítő rombolásaikat. Tanú-
ságot erről korunkban is nem egy ország nyújt. — 
Tehát csak az, mi törvények iránt hiv engedelmes-
séget szül, csak az szilárdíthatja a' polgári élet' nyu-
galmát. Ez pedig egyedül a' vallásosság' munkája ; 
mert ha egyszer a' polgár hiszi, 's meggyőződik, hogy 
honol fölötte Isten, kinek szent akaratja engedelmes-
séget parancsol a' törvények iránt ; kinek mindent látó 
szemei elöl elbújni nem lehet; kihez a' legmélyebb 
rejtekben véghez vitt erkölcsös tettnek is fölhat drága 
illatja, 's így jutalmat érdemel : oh az illy szent hittől 
áthatott polgár tisztelni 's teljesitni fogja a' törvények' 
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rendeletét ott i s , hová a' legvizslább polgári rend-
őrség sem hathat; mivel mindenkor, minden időben, 
a' legelrejtettebb magányban is önkeblében hordozza a' 
csalhatatlan rendőrt és birát; mivel a' rendőrséget 
keblében lelkiismérete képezi, mellynek figyelmét soha 
el nem kerülheti. — Igen , ez minden rendőrség' 
ultimatuma, legremekebbike ! — 

Korunk' másik kitűnőbb fogyatkozása a' népek-
nek törvényes felsőségök elleni küzdése ; de ez más-
ként mindaddig nem leend, meddig az alattvaló a' 
felsőbbséget emberi intézménynek tekinti, mellytől 
magát mint valamelly tehertől nyomatni véli. Igen, illy 
hiedelem melleit épen nem csodálható, ha a' trónok 
ingadoznak, 's ha a' kamarák chartáikkal együtt a' 
nép' szeszélyeitől hányatnak ! De ha közbe lép a' re-
ligio 's tudatja a' polgárokkal, hogy minden törvényes 
hatalom Istentől j ő , 's ki a' hatalommal ellenkezik, 
Istennel ellenkezik; ha megtanulja, hogy maga az 
erkölcsiség' és szentség'remek példányképe mondotta 
a' romai helytartónak : nem volna hatalmad fölöttem, 
ha fölülről (Istentől) nem adatott volna : ekkor könnyű 
fejet hajtani az elöljárók' fölségének, könnyű hódolni 
parancsuknak ; mivel illy hittől lelkesült polgár nem 
annyira ember' mint Isten' akaratjának hódol. És ezen 
hit 's vallásos meggyőződés hiztosabban megőrizendi 
a' fölséget a' legmesteribb kézzel munkált uti fedeze-
teknél, vagy a' legtömöttebb sorkatonaságnál; mivel 
csak illy vallásos közös érzelem és szent lelkesülés 
semmitheti meg a' pokol-erőmüveket első csirájokban. 

Százados, sőt ezredes igazság, 's napi renden 
való szomorú tapasztalás, hogy a' nemzetek' belső 
egyenetlenségei és szakadásai gátolják a' jó rende-
zett társas életből keletkező édes örömöknek élvezését. 

Ezen egyenetlenségek' megszüntetését, 's a' pol-
gárok' kibékítését szinte csak az igaz vallásosságtól 
reménylhetjük ; mert ez megtanítja a 'polgárt éshivőt 
az isteni gondviselésben megnyugodni, 's a' jövendő 
életben nyerendő boldogság' édes reményében nélkü-
lözhetni a' földi múlékony javakat. Igenis csak illy 
hittől lelkesített keresztény szűkölködő tekintheti irigy-
ség nélkül a' gazdagok' dússágát 's a' nagyok' fényét, 
tudván azt, hogy e' földi lét nem végczél, csak ut 
és eszköz az örökkévalóságban elérendő végrendel-
tetéshez. Szent hite megnyugtatja, hogy a' véghe-
tetlenül jó 's igaz Isten legszükölködőbb 's legnagyobb 
szenvedőnek is nyújt elegendő malasztot és erőt, ugy 
mint a' legdúsabbnak mennyei örökségének elnyeré-

sére. Megtanulja, hogy a' kincsek és méltóságok ma-
gokban még nem elegendők az embert boldogítani, 
mert csak a' lelki nyugodalmon, és belső megelégedé-
sen épülhet az. Ezt pedig a' nyomorgattatott is elér-
heti erkölcsös és vallásos érzetében, 's többször kön-
nyebben, mint a' javakkal áldottak. 

Hát ha még megemlékezik üdvözítőjére ! — Minő 
vigasztalás a' szűkölködőnek : „ hogy a' rókáknak lu-
kai, az égi madaraknak fészkei voltak, 's az ember-
fiának nem volt hová fejét le haj tani!" — Illy szent 
érzetek tehetik csak a' szűkölködőnek édessé a' fala-
tot , mellyet neki a' keresztény felebaráti szeretet nyújt. 
Illy érzeteket csöpögtessetek ti emberbárátok és szó-
nokok honfitársaitok' szivébe, mert ezek enyhítik vol-
taképen a' sovárgóknak kebelét. 

Végre a' religio eszközli egyes családok' jólétét, 
midőn a ' f é r j e t nőjével, a 'magzatot szüléivel, 's eze-
ket szülötteikkel, az urat szolgáival, a' kölcsönös 
hivség' és szeretet' édes kötelékeivel összeszorítva erős 
egészszé alkotja ! A' religio szünteti meg a' belső 
ellenségeskedéseket, midőn a' kereszten függő üdvö-
zítő' szent példájával int megbocsátani üldözőinknek ! 
Es igy a' boszuállást kiirtván az egymást gyűlölő 
szivekből, eltávoztatja mindazon borzasztó eseménye-
ket, mellyek az engeszteletlen boszuforralók' rossz 
szándékaiból, minden rendőrség mellett i s , olly sok-
szor a' legdiszlobb családokra pusztulási veszélyt 
hoztanak! — 

Tehát religiora, igaz vallásosságra van szüksége 
századunknak, hogy méltó nagyságra emelkedhessék. 
Mert nélküle minden elsőbbségei mellett is boldoggá 
nemzedékét soha nem teendi. Magok a' legbáinulatosh 
találmányok igazán üdvös intézményekké csak akkor 
válhatnak, ha fölöttek az isteni vallás' mennyei szel-
leme őrködik. Vallásosság nélkül az igaz fölvilágoso-
dás' napja soha nem derülhet; mert habár oszlat is 
a' müveit elme némi homályt: meddő világ, halavány 
fény a z , mit nyú j t , melly sem nem érlel, sem nem 
táplál ! 

Ha boldogító elmederülést óhajtunk, ne távoz-
zunk, hanem inkább közeledjünk az örök világosság' 
szent forrásához , a' véghetetlen isteni bölcseséghez, 
és ezen mennyei fénynek kinyilatkozásához a' Jézus 
Krisztus által hirdetett szent hithez. Mert valamint a' 
hold csak akkor világit, ha a' napnak reája hajlanak 
sugarai, 's mihelyt ez a' föld mögé búj ik , veszti 
ezüst csillámját: ugy az emberi ész is meddig az is-
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teni kinyilatkoztatás' mennyei sugaraiból meriti fényét, 
szépen tündöklik boldogító világa; de mihelyt önma-
gába zárkózik : az ál tudákosság', vétkes elbizottság' 
's káihozatos büszkeség' gőzétől környeztetik; hiány-
zik 's elhomályosodik kölcsönözött világa. — Mind-
ezekből igazsággal következtethetni, hogy századunk, 
tekintve jelességeit, a' legkitűnőbb lehet, de csak az 
igaz vallásosság állal. Dr. Körmöczy Imre, 

Kalocsán theologiai professor. 

Xevelés-ügybeni szózat. 
Mind hiúság, mit a' tanítás ád a' gyermekek-

nek , ha a' nevelés nem segít raj ta, hogy bel- 's kül-
sőkép erős legYen abban, mivé lennie kell; ha meg 
nem szokja, 's mintegy másod természetivé nem te-
szi azt, mi jó 's illendő, mi neki egész éltében 

r 

szükséges. Es milly tisztának, milly fölséges tisztá-
nak , szóval bün nélkülinek kell annak lenni, ki gyer-
mekeit igy nevelni akarja ? nem szándékunk jelenleg 
e' tárgyba mélyebben bocsátkozni, csak ezen kérdést 
akarjuk fejtegetni: valljon czélszeriibb-e a' gyerme-
ket az atyai háznál magányosan oktatni, vagy pedig 
iskolában nyilványos tanítóra bízni ? Ámbár az utóbbi 
intézkedést sok bölcs nép-kormányzó 's jeles iró he-
lyeselte: találkoznak mégis , most kivált, honunkban 
is számtalanok, kik e' majd általános jóváhagyással 
erősített rendszertől eltérvén, két szempontból indul-
nak ki. 

Azt állítják először : hogy az erkölcsösség in-
kább biztosíttatik ollyak' körén tul, kik koruknál fogva 
hajlandók a' rosszra; másodszor hogy egyes tanító 
sikeresbben közölheti tanulmányi tárgyait egy, mint 
több növendékkel. — Az első ok valóban nyomasztó, 
ha igaz, hogy nyilványos iskolákban a' tudományos 
ismeretességek előmozdittatnak, az erkölcs pedig ha-
nyatlik; mert csakugyan böcsösb az erényes mint a' 
tudós világpolgár; azonban a' józan Ítélet elválhat-
lannak tartja e' kettőt egymástól ugy , hogy valódi 
tudóst erkölcs nélkül képzelni sem lehet. ( ? ) — Először 
is e' felül értekezünk. 

A' házi nevelés' pártolói azt hozzák föl ügyök' 
erősítése végett, hogy iskolában a' gyönge növendék 
megromlik; mi néha, fájdalom! valósul; — de nem 
romlik-e meg honn is ? mert számtalan példák tanú-
sítják valamint a' megvesztegetett, ugy a' megőrzött 
ártatlanságot is. Jók-e mindnyájan, kik a' szüléi 
háznál neveltetnek? jók-e a' társak, kik között a 'gyer -
mek felnő ? nem lát-e , nem hall, nem tapasztal-e 

itt is , mit nem kellene? A' természeti hajlam, 's hív-
őrködés határoz el mindent. IIa a' gyermekben a' go-
nosz vágyak és szenvedélyek féktelenek, a' képzés 
hanyagos, szemérem' becsére kevés az ügyelet : az atyai 
falak közt, a' magányban is megfertőztetik a' sziv , 
kivált ha maga a' nevelő szennyes példáival, az el-
aljasodott cselédség' fajtalan beszédivel, szemtelen 
tetteivel sietteti a' gyönge úrfi' vásottságát. 

De bár mi magunk ne vesztegetnők meg gyer-
mekeink' erkölcseit ! mindjárt zsönge éveikben gyö-
nyörökkel lágyítván el szívókét. A' szerfölötti kedve-
zés az elmét 's testet elpuhítja. Mit nem kíván majd 
később, kinek csöcsemő korában minden kényekint 
történik ? alig képes egy két szót dadogni, már is 
tudja, mi a' pipere, mi a' bíbor, 's bibort kér. Előbb 
szoktatjuk a' mézes falatokra, mint a' szólásra. Se-
lyem pamlagon, puha párnákon serdülnek gyermekeink, 
's ha talán a' földet érintették, ölbe vétetnek, ringat-
tatnak. Örülnek a' szülék, ha valamit szabadabban 
mondanak; a' legmocskosb szavakért csókot oszto-
gatnak. Nem is csoda, magok tanították, 's tölök 
hallották. Eajtalan beszédeket hallanak, szemtelen-
séget látnak. Ezek szokássá, azután természetté vál-
nak bennök. — Sok szülék nem igen tudakozzák, 
mennyire haladott jövendő örökösük az erényben 's 
tudományokban; hanem ha egy lepkét tud papirosra 
mázolni, zongora-hurt pengetni, furcsa feleleteket 
adni, uj izlés szerint lépdelni, korszellemü taglejtése-
ket tenni, — mintha tánezmesternek készülne — 
vége nincs a' csóknak, a' gyermekbálványt az egész 
ház imádja ; — láng az esze, mondják, nagyember 
lesz belőle ! Szegény piczinyek tehát előbb megtanul-
ják, mintsem tudják 's értik mi a' vélek , mi a' hiba; 
későbben magokkal hozzák a' gonosz , vesztegető 
mérget iskolába. 

Palingenius ugyan az atyák' kártékony engedé-
kenységét rója feddő szavaiban : 

Si tibi lascivi, aut alia ratione pudendi 
Contingunt nati, tu tu culpandus, et hiiius 
Causa mali es demens pater, 
Qui pueros neglexisti. 
Való is, hogy az apának komoly tartása mély 

hatású a' gyermekekre, 's csak nem általában állit-
hatnók, hogy ezek' jövendő boldogléte annak bölcs , 
vallásos viseletén alapul. — De különösen jeles be-
folyása van, főleg a' íimagzatokra az anyának. Ez, 
ha szilárd jellemű, jámbor, istenfélő: bizton reményi-
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heti , hogy fiszülöttei a' gyönge keblükbe szítt eré-
nyeket egész éltökben ápolandják, nevelendik. Az illy 
anya jóságával nemesíti fiainak szivét; beléoltja a 'va l -
lásos elvek' jótékony magvait, mellyek égi malasztok' 
harmatjától növekedve, legböcsösb gyümölcsök' élve-
zetével jutalmazandják anyai fáradalmait. — 0 anyák ! 
ti jó, kegyteljes, istenes anyák ! higyétek: pályátokon, 
házi körötökben kitüntetett ipar, rendszer, csin, taka-
rékosság sok jót szülhet fiaitokban; mert ezek erosebben 
szítnak, inkább simulnak anyjokhoz, mint apjokhoz. 
Anyjának édesded szava, szelid bánása jobban hat 
sebes érzeteire, fékezi szilaj szenvedélyeit; tanácsa, 
vigasztalása, intése mély, kiirthatlan gyökeret ver 
keblében ; felejthetlen mindaz, mit szeretett nemzője 
mond 's tesz javára. 

Térjünk kitűzött czélunkhoz, 's vizsgáljuk tovább 
a' nyilványos tanítás' ellenségeinek nézeteit. Azt mond-
ják : a' tanító egyes egyeddel foganatosabban közöl-
heti a' tanulmányok' tárgyait. Erre válaszul elég le-
hetne, hogy a' gyermek' iskolábani képeztetése sem-
miképen sem kisebbíti a' házi nevelés' érdekét; ha 
pedig ez egyezhetlen, mégis kiemeljük a' nyilványos 
tanítást; mert a' buzgalmas tanító annál lelkesebben 
viszi tisztét, minél népesebb iskolája, sot nemes ön-
érzetekint mindig tágosb hatáskörre számol : ellenben 
a' pulya és szunnyadozó lélek gyöngesége' tudatából 
csak egyes gyermekhez ragaszkodik. — De hisz, 
okoskodnak tovább az ellenfél' védnöki : vagy a' házi-
barátok' befolyása, vagy jutalmasb dij' ígérete által 
a' dús családatya nemes jellemű oktatót fogadhat fia 
mellé ? igen; de valljon ez kész-e az egész időt ta -
nítványára fordítani? a' tanuló olly szilárd kebelü le-
end -e , hogy lelki ereje ne csüggedjen? kivált ha 
tekintetbe veszszük azon sok elvonult időt is , melly 
a' tudományok' körében az eléadottak' taglalgatására 
kívántatik. Midőn a' fiu vagy tanul, vagy i r , vagy 
elmélkedik, magára hagyottan többet i s , helyesebben 
is végezhet, más' jelenléte háborgatja. — A' tanulás 
sem kíván minden tárgy fölötti magyarázatot, érteke-
zést; igy csak sokára 's nehezen szerezhetnénk szük-
séges isméreteket. Azért czélirányosb a' tanítást né-
hány órára szorítni, 's 'a mi egyes növendékkel vala 
közlendő, ugyan abban többet is részesíthetni. Sok 
tudnivalók természetileg ollyanok, hogy egy szájból 
minden hallgatókra hathatók. A' tanitó' szava valamint 
a'jótékony nap, fényével 's melegével mindenkit éleszt, 
nem pedig mint az étel, melly miután szigorú fölszá-

molás után csak néhány vendégnek készült, abban már 
többen nem részesülhetnek. 

Még egy kifogásuk van a' házi nevelés' barátai-
nak: azt hozzák föl az ügy'támogatására, hogy a' 
népes iskolában a' kidolgozatok, mint számba sem 
vétethetők, meg nem javíttatnak. Előre bocsátván, hogy 
körülöttünk misem tökéletes minden oldalulag , 's 
nekünk sem szándékunk a'gyermeket olly gyülekezetbe 
küldeni, mellyben tehetségei elhanyagoltassanak, 
erre igy felelünk : a' józan, 's növendékei' csinosbu-
lásáért igazán buzgó oktató erején tul több ifjat nem 
bocsát kormánya alá; és ámbár magunk sem helye-
seljük a' népes iskolát, innen mindazáltal következ-
tetni nem lehet, hogy kárhoztatnánk minden iskolát ; 
mert más az , valamitől egészen idegenkedni, más 
abban választást tenni. 

Az ellenvetett állitások' czáfolata után a' rend-
szer kívánja, hogy mi is nyilványitsuk véleményünket. 
— Azon serdülő polgár, kinek szándéka idővel fény-
leni , szándéka honosi' körében élni, a' világ' nagy-
színpadján játszani szerepét, nem pedig magányba 
vonultán tespedni; — már zsönge korában szokjék 
ember-társaihoz simulni; mert ha elszakasztjuk őt a' 
hasonlók' társaságától, kikkel mégis majd egykor élnie 
kell, igy észrevehetlenül belé oltjuk mások' megveté-
sét, a' nagyravágyást, büszkeséget, mellyet idővel 
is nehezen, vagy soha sem teszen le. — Számba kell 
azt is venni, hogy iskolában a' gyermekek elméjökre 
nézve gyorsabbak, erkölcseikben gyakorlottabbak le-
hetnek ; sok gyászos és gyakran szüléiktől reájok ma-
radott balvéleményekből kivetkeznek ; az emberek' 
megítélésiben a' szivre 's értelemre, nem pedig az 
ősökre tanulnak tekinteni, és számtalan kecsegteté-
seket kikerülnek, mellyek kivált a 'gazdagok' magzat-
jait elpuhítják, ellágyitják. — Mennyit tesz egyebek' 
jó példája, az ösztön, a' vetélkedés, a' jók' megdi-
csérése , a' rosszak' dorgálása. Ezek hathatósbbak az 
előmozdításra, mint a' tanítónak bármilly unszolása, 
vagy intése. Gyönge korban kell ahhoz szokni, mit 
későbbre kell megszoknunk; illyen a' szer ' s rendtar-
tás , a' többektőli függés, társalkodás, különbözés a' 
jók 's rosszak között a' föladott gyarkorlatok' meg-
határozott időrei elkészítésének sürgetése, 's több e' 
féle. — Nem kedves, nem érdekes-e az iskolákban 
font barátság ? melly mintegy szentséges frigygyei 
erősülve, késő vénségig bonthatatlan marad; tudni-
illik a' tudományok' pályáján együtt haladni szinte 
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annyi, mint ugyanazon vallásba avattatni. Ti reátok 
hivatkozom nagy férfiak! kik az iskolai falak között 
vetettétek meg jelen állástok' alapját; nemde most is 
édes érzelemre olvasztja kebleteket ama' vissza nem 
varázsolható idő' emléke, mellyben a' tanulmányok' 
kötelével sorsositokhoz csatlakozva, örömittasan él-
delhetétek a' barátság- szülte édes örömeket ? — Bé-
fejezésül még egyet mondok : nőjön az annyira féltett 
kedvencz az atyai palotában, a' nemes család' zsiba-
jában, elvonultan a' népesb köröktől, 's csak ha már 
a' legények' tógáját viseli, jőjön napfényre : minden 
mint szokatlan tűnik föl előtte. Lépjen tanácskozási 
gyülekezetbe, szóljon véleményét osztandó, habozni 
fog ; mert eddigelé magányban tanulta azokat, mely-
lyek nyilván többek között szavaltatandók. 

Atyák, ti nagyok! kik a' haza' szent ügyét me-
leg részvéttel fölfogjátok, kik csillagként ragyogtok 
a' Magyarhon' egén, 's csüggedhetlen iparral, fára-
dalmas munkássággal, lelkes szónoklattal törekedtek 
kivíni lételünk'boldogulását, minden sérvektől őrizni 
nemzetünk' legbecsesb kincsét nyolczszázados alkot-
mányunkat: éber vigyázattal legyetek; mert sejthető, 
hogy elvonván gyermekeiteket a' nyilványos intéze-
tektől — képeztetésöket honn eszközlendők — tiszti 
gyülekezetekben vagy elnémulnak, vagy akadozó 
szavalással kitűzött czéljokhoz nem érendnek. 

(Leginkább Quintilian után.) 

Horváth József, 
kegyes-iskolai áldozópap. 

Lazarista téritök. 

Tudomás szerint a' jesuiták' eltöröltetése óta a' 
lazaristák' gyülekezete pótolta ki ezek' helyét a' mis-
siokban. Dicsőségesen munkálódik az , 's mindenfelé 
bő áldást áraszt. A' világ' minden részein leirhatlan 
buzgósággal 's nagy sikerrel fáradoznak annak tagjai. 
'S mégis e' rendet is olly súlyosan éré a' forradalom' 
vas keze, hogy elenyészettnek látszék. De lecsillapult 
a' vihar, a' rend újra föléledt, 's noha csak mintegy 
23 év előtt emelkedheték föl, mégis mintegy tere-
bélyes csodálatos fa messze kiterjeszti ágait, hogy a' 
tudatlanságban 's hitetlenségben epedezőknek oda 
nyújtsa a' katholikus élet' és hit' Ízletes gyümölcseit-
Mert e' rend már is 157 tagot számlál, kik a' kül-
földi missiokban apostoli szelemmel munkálódnak. — 
Slatistikai adatok a' következők közöltetnek felölök : 

12 

r 
Ázsiában, 's ugyan Chinában van e' rendnek 16 

franczia, 20 chinai, 6 portugali téritője; ezek'mun-
kássága kiterjed 80,000 keresztényre, kik fél Nan-
king és Peking tartományban elszélyedve honolnak, 
azonfölül el kell látniok mongol Tatárországban és 
Macaoban egy-egy seminariumot ; van továbbá 10 
novitiusa Macaoban, 's egy nem misés társa. 

A' levantei missionak 26 áldozópap 's 16 amollyan 
társa van , 's két tartományra terjed k i , mellyek' 
mindenike egy apostoli praefectus alatt áll. A' kon-
stantinápolyi öt állományt foglal magában, u, m. kon-
stantinápolyit, smyrnait, naxosit, salonichiit és san-
torinit; a' syriai négyet, u. m. a 'damaskit , aleppoit, 
anturait és tripoliit. 

Afrikában, t . i . Abyssiniában csak 1839benállít-
tatott föl ismét egy missio , 's három lazarista kül-
detett oda. 

Amerikában a' gyülekezet rendkívül kiterjedt. 
Csak nem rég bizta reája ismét az uj-orleansi püs-
pök a' donaldsvillipapnevelő házat, ' s a ' st. louisipüs-
pök a' missiot Illinoisban , melly utolsóban három 
térítő jól fölvilágosult, számos noha elszórt községet 
alakított. Szintigy a' szent széktől Texas is e' rendre 
vanbizva, hol a' téritők igen sokat tehetnek. Külö-
nösen papi szolgálatot tesznek a' missionariusok St. 
Maria de Barrensben, a' Misisippi mellett, alsó Ca-
nadában, Richwoodban és Salleben. 

Számra Amerikában harminczkilenczen vannak : 
2 amerikai, 6 franczia, 10 olasz, 11 spanyol, 2 
belga, 3 német és 5 irlandi. Ezeken kívül van még 
e' tájakban 12 szerzetes társ és 8 novitius. (N. S.) 

Szerzetes élet. 
A szent földön elszórt ferenczszerzetbeli husz 

klastromban jelenleg mintegy kétszáz részint olasz, 
részint spanyol és német szerzetes találtatik. Ezek 
vagy látogatók (visitantes), vagy téritők (missio-
narii). Az elsők rendszerint csak három évig marad-
nak a' szent földön , 's ezen idő alatt valamennyi 
szent helyet meglátogatják; az utolsók mint lelki 
pásztorok hivatalkodnak, 's legalább 12 esztendeig 
maradnak a' missioban. Közönségesen a' kairói és 
damaskusi ldastromokban tanulják meg a' társalkodási 
arabs-nyelvet. Valamennyi klastrom' és térítő' esztendei 
kitartására 200 ezer franknyi alamizsna-segítség kí-
vántatik ; mert nekik sem földtulajdonuk sem szolgá-
latbeli jövedelmök nincs : sőt a' török adón 's a' tem-
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plomok' föntartásán kivül igen sok szegény katholikus' 
táplálása is nekik esik terhül. Bátorság' okáért jeru-
salemi klastromukban két dragomant tartanak szol-
gálatban. Régi szokás szerint az ő költségükön 
él valamennyi iskolagyermek tanítóstul, valamennyi 
özvegy és árva; ők látják el 28 vizfogójok- vagy 
kutjokból , mellyek tulajdonaik, iható vizzel J e -
rusalem' minden lakosát ; czélirányosan elrendezett 
gyógyszertáraikból ők szolgáltatnak ingyen minden 
gyógyszert válogatás nélkül kereszténynek, muhame-
danusnak; szegény adósokért, kik a' törököktől kény 
szerint kínoztatnának, ők állnak jót , vagy ők teszik 
le érettök a' büntetéspénzt. A' szegény, noha kis 
számú szarándokok' élelmezése is tetemes költségökbe 
kerül; e' végre különös házat vásárlottak, mellybe 
minden jövevény valláskülönbség nélkül, katholikus 
vagy protestáns, fölvetetik, 's egész egy hónapig 
mind Jerusalemben, mind a' többi klastromokban ne-
mes vendégszeretettel tápláltatik. Ezen sokoldalú 's 
hasznos munkásság miatt általános becsben állanak ; 

's mindnyájoktól, kik ama' szent helyeket megláto-
gatták, méltó dicsérettel halmoztatnak. (N. S.) 

Tauler 's a' juliász. 
Nincs személyválogatás az ur előtt, egyiránt 

osztozik ajándékiban dús és szegény, és igen sokszor 
örömest nyilatkoztatja ő ki magát az alázatosaknak 's 
együgyűeknek. — A' külsőkép 's a' világ' szemei előtt 
legalacsonabb sorsuaknál gyakran mennyeileg fölvilá-
gosult lelkekre akadni, mellyek a' legnagyobb tudó-
sok' lángelméjénél derültebbek 's fölségesebbek. Ezt 
tapasztalá a' hires Tauler is, * ) ki véletlenül egy 
juhászszal találkozva a' mezőn igy szólitá meg azt: 

T. Jó reggelt kivánokönnek, barátom. 
J Köszönöm a' jó reggelt, mellyet kiván, de 

nekem rossz reggelem nem volt soha. 
T. Nem csak egy napi, hanem egész életére 

áldást kivánok Istentől. 
J. Hála az égnek, mindeddig részesültem benne. 
T. Hogyan barátom ? állapota terhes, és mióta 

világon van, egy rossz napja sem volt ? 
J. Higye el : minden napjaim szerencsések vol-

tak , 's e' maiig misem zavará lelkem' csöndét. 
T. Kérem, fejtse ki jobban, hogyan érti 

mindezt ? 

*) Dr. Tauler János Domonkos'rendebeli szerzetesa' 14ik 
században élt. Strassburgban halt meg mint hitszónok. 

J. Talán nem értek jól hozzá, de kívánságára 
elmondom, miként gondolkodom. A' jó Isten mindent 
szeret e' világon, mondom magamban, ő atyánk és 
urunk; nem akar mást, mint a' mi javunkra szolgál. 
Azért szent akaratját nyugodtan tűröm mindenben, 
bármi töríenjék velem ; 's a' gondolat, hogy Isten' 
akaratját teljesítem , mondhatlanul boldoggá tesz 
engem. Szóval, mindenen megnyugszom, tudván, hogy 
káromra nem enged történni az ur semmit. 

T. Igaza van, Isten' akaratjának teljesülni kell 
mindenben. De ha önt Isten e' pillanatban pokolra 
akarná vetni, mit fogna akkor tenni? 

J. Tudom, hogy Isten azt nem akarja ; minden 
esetre olly szorosan ragaszkodnám hozzá, hogy 
attól magamat elválasztatni nem engedném; 's halsten 
velem volna, mindenütt paradicsomban volnék. 

T. Kicsoda ön , kedves barátom ? 
J. Én király vagyok. 
T. 'S hol van országa? 
J. Szivemben. 
T. Mit tészen országlani? 
J. Uralkodni alattvalóin. 
T. 'S ön' alattvalói valljon kik ? 
J. Indulatim 's vágyaim azok, ezeket iparko-

dom leküzdeni, és Isten' törvénye alá hódítani. 
T. 0 barátom, beh boldog ön! 
J. Mindenik kezdhet illy boldog lenni, de töké-

letesen boldog csak más világon lehet. 
így végződék beszédünk, mond Tauler, 's el-

mentemkor imádáin az isteni jóságot, melly a' világ 
előtt annyira megvetettet illy különös módon fölvilá-
gosítja; míg más részt az állítólag erős lelkeket meg-
vakítja , mellyek gondolataikban elmélyednek 's tév-
utakon járnak, mivel csupán szentségtelen 's Istentől 
elvetett belátásaikat követik. Megvallom , ezen sze-
gény juhásztól többet tanultam, mint minden köny-
veimből mindeddig. [Németből.) 

l sö zsoltár. 
Fölötte boldog ember a z , 
Kinn nem fog a' gonosz tanács ; 
Kit lába bűnre nem ragad, 
'S a' gúnyolok között nem ül. 

Ki tiszta kedvgyönyörre csak 
Az ur' parancsiban talál; 
'S nappalhoz éjszakát tevén, 
Üdvös szabályin andalog. 
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A' vizperenire ültetett 
Fához hasonlít ez nagyon, 
Mellynől, gyümölcsözik, virit, 
'S tettin szerencse működik, 

Nem megy, nem ! annak így ügye, 
Ki bűnös életet visel ; 
Mint léha polyva ollyan ö , 
Mit elsöpörnek a' szelek. 

Azért nem áll meg a' gonosz 
A' számvevő ítéleten; 
Nem állja rossz csapása ki 
A' jámborok' tanácshelyét. 

Mert a' nagy alkotó előtt 
A' jóknak utja kellemes ; 
De a' fajultak' nyomdoka 
Füstként örökre elsuhan. 

Sdlk zsoltár. 
Minő sötét vihar közéig! 

A' nemzetek kevergenek, 
'S a' néptömeg' szemin hiu 
Boszonkodás tüzelkedik. 

A' föld' királyi és nagyok 
Lázadva összegyültenek; 
'3 végzék, hogy ők az ur 's az ö 
Fölkentje ellen álljanak : 

Rázzuk le, azt kiáltozák, 
Rólunk az ő bilincseit : 
Szűnjék hatása meg reánk, 
'S tovább ne légyen ő fejünk. 

Az Isten, a' ki mennyben él, 
Jól látta vakrohantukat, 
Mosolyga; 's végezésöket 
Meg fogta semmisíteni. 

Majd szóla; és az ő szava 
Széthányta a' kevélyeket. — 
„Nem én keném-e, monda, föl 
„Sión' hegyén királyomat?" 

Szót vett a' fölkenettetett. — 
„ Végzése , mond az urnák ez : — 
, ' S hozzám igéje igy leve: — 
„ Fiam vagy, én ma szültelek . 

„ Kérj tőlem, és ajándokul 
,A ' földbiróit átadom. 
„Parancsidat kövesse már 
„Széltében a' kerek világ. 

„Minden szilárd igád alá 
„ Hódolva nyújtja nyers nyakát, 
„ 'S mint a' cserép edényeket 
„ Kezed darabra tördeli. " 

Oh térjetek tehát okosb 
Ösvényre föld' hatalinasi : 
Nagyok, lyrák! hajoljatok 
A' jó tanács' igéire. 

Féljétek a' magasbelit; 
Szolgáljatok híven neki : 
Tisztelje rettegés között 
Egész valótok a' fiát : 

Ne hogy harag tüzelje föl, 
'S rosszabb legyen bal ügyetek ; 
Békestürése csüggedez, 
Boldog ! ki benne bizni fog. 

Eyyed Antal, 
koppánmonostori apát, földvári 

plébános és alesperes. 

Mem mind bölcs, ki annak, tartja 
magát. 

F 

A' kegyes Antonin még Ázsiában al-consul volt, 
hivatalos utazásakor Smyrnában beszálla Polemon 
philosophus' házába, ki épen nem vala otthon. Haza 
jöttekor annyira zajgott a' magas rangú vendég miatt; 
hogy Antonin kénytelen vala éjfél tájban a' házból 
kivonulni. Midőn császárrá lön, megjelent Romában 
Polemon. „ Adjatok neki szállást, mondá Antonin, 's 
abból senki őt ki ne hajtsa. " Nem sokára egy szín-
játszó jelenik meg a' császárnál panaszszal; hogy Po-
lemon őt a' színpadról elkergeté. „Melly idő tájban ? " 
Kérdé Antonin „Déltájban" feleié a'színjátszó. „En-
gem pedig, mondá a' császár, éjféltájban űzött ki 
házából, 's én békével tűrtem." (Thilostrat) — An-
tonin Mark Aurel' tanítására Apollonius stoikust hítta 
meg Syriából. Mihelyt megérkezék Romában a' phi-
losophus, Antonin a' császári lakba hivatá őt, hogy 
a' császári ifjat neki általadhassa. A' fölfuvalkodott 
Apollonius üzené a' császárnak : „ a' tanítványnak in-
kább illik mesteréhez, mint a' tanítónak tanítványá-
hoz menni." A' jó Antonin, ki az illy bódultakat is 
békével tudá tűrni , mert bölcs volt, mosolyogva 
mondá: Syriából könnyebb va la -e Apolloniusnak 
eljőni Romába, mint mostani szállásáról a' császári 
palotába? (Stolberg.) 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Iíárolyi, uri utcza 453. 
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T A R T A L O M : A' szent képek. (Szaninzlii Júztef.') — Adat 
Fi ancziaorszag' erkölcs iségének történetéhez. — Közlemény. 
( P . Thewretvk József.) — A' ke ie sz t . 3dik és 4dik zsol-
tár. {Egyed Antal.) — A' tiz paiancsolat' két táblája. — 
Theophilus' az Isteni öl. 

A' sz. képek. 
A' képek általán, legyenek azok Írottak, fara-

gottak vagy öntöttek, bizonyos személyek- és 
történetekre emlékeztetnek minket ; egyszersmind az 
azok iránti tiszteletet, hálát és szeretetet bennünk 
megnyitják, 's minket a' történtekhez hasonló nemes 
és erényes tettekre buzditanak. Mi az egykoruaknak 
az élő személy vagy az eleven példa, ugyanaz az 
utóvilágiaknak a' személyeket vagy szép példákat áb-
rázoló képek. A' millyen hatást gyakorol a' tanultak-
ban a' történet-iratok' olvasása: ugyan ollyant, pedig 
rövidebb idő alatt, kevesebb költséggel 's foganatosb 
móddal eszközöl a' kép a' nemtanultakban. Sőt a' 
müveit i s , ha az olvasottakat elevenebben akarja föl-
fogni , képzelő tehetsége által azt bizonyos alakba 
öltözteti, 's képben igen örömest szemléli. A' kép 
egy pillanat alatt megujitja emlékezetében mindazt, 
mit ő több idő' leforgása alatt látott, hallott vagy 
olvasott. 

Ezen okból az alattvaló fejedelmének, a' gyermek 
szüleinek, a' házastárs társának , a' barát barátjának, 
az utód elődeinek, a' harezfi nagy hősöknek, a' ha-
zafi jó hazafiaknak, a' tudós és művész jeles tudósok' 
's művészek' képeit szereti teremében 's nyilványos 
helyeken fölállítani. Nem egyedül azért cselekszi ezt, 
hogy a' tisztelt-, szeretett- 's az elfelejthetetlennek 
emléke a' kép' látásakor megujuljon elméjében, 's 
irántai köteles tisztelete , hálája 's hozzá vonzó 
szeretete szivében gyakran uj életre ébredjen ; ha-
nem azért is, hogy szép tetteinek 's nemes törek-
vésinek követésére buzduljon. Az illy gyöngéd é r -
zésű 's nemes lelkű ember nem csak maga tartja 
tiszteletben és becsüli képeit; hanem azok iránt kímé-
lést kiván másoktól is; 's fáj neki, ha valaki azokat 

csúffal vagy undoksággal illeti, 's ha irántok akár-
minemű tiszteletlenséggel viseltetik. Tudja ugyan ö, 
hogy a' kép csak papiros, vászon, vagy f a , kő és 
érez lelketlen anyagból készült mii, 's mint illyen 
tiszteletet nem érdemel ; de azt is tudja, hogy az illy 
képek' megvetése 's becstelenitése némileg azokra is 
hárámlik, kiket jelentenek, 's azokra is , kik azon 
képeket becsben tartják, 's ezt fájlalja; 's van-e olly 
józan gondolkozású 's gyöngéd érzésű ember, ki az 
illyennek érzését 's cselekvését nem helyeslené 's nem 
becsülné ? 

IIa a' világi tárgyaknak képek általi kifejezését 
czélszerünek tartjuk, mért ne helyeslenök a' vallási 
tárgyak' ábrázolását is ? ha a' világi képek varázse-
rővel hatnak az emberi kebelre, mért nem várhatnánk 
a' vallásos érzelmek' fölgerjesztésére 's emelésére ha-
sonló , vagy még nagyobb hatást a' sz. képektől is ? 
„ Tanformák 's rendszerek, mellyeket az ész képez, 
igy szól Wessenberg, sokkal kevesbbé mozdítják 
elő a' hitet, mint az értelem 's érzelemreható szép 
képek, mellyek a' külérzékek által szólnak a' szívhez ; 
mert nem az észben, hanem a' szívben gyökere-
zik a' hit. Sehol nem működik olly nemesen a' mii-
vész, mint ha az isteniek' ábrázolására fordítja teremtő 
ecsetét. A' jól eltalált képek különös szónoki hatást 
gyakorolnak az emberi kebelben" (Die gross. Kir-
chenversamml. 4. Bd.). Ha az ó szövetségi történe-
teket Raphaeltól; üdvözítőnk' születését 's a' pász-
torok' imádását, vagy a' bűnbánó Magdolnát Corre-
(jiotól ; ha az ur' vacsoráját Leonardo da Vinci\X)\ ; 
ha Saulnak a' mennyei fény által történt leveretését 
's Pálra fordulását vagy sz. Péter' megfeszittetését 
Michael Angelotol ; ha a' Madonnákat vagy Mag-
dolnákat Guido Renilől rajzolva látjuk , kénytelenek 
vagyunk megvallani a' sz. képek' hatalmas befolyá-
sát az emberi kebel' buzdítására ! 

Miért ne hinnők tehát, hogy ugyanazon termé-
szetes okok indították a' ker. katholikusokat is már 

2 
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kezdet óta a' sz. képekkeli élésre, mellyek reá birták 
az emberiséget világi képek' használására ? — Studites 
sz. Thódor konstantinápolyi patriarcha a' császárhoz 
intézett beszédében a' sz. képekkeli élést az anya-
szentegyházban a' kereszténységgel azonkorunak, 's 
előtte négyszáz évvel sz. Basilius ezen szokást az 
apostoloktól reánk maradottnak és semmikép sem 
tiltottnak állítja (Epist. ad Julian 205.). 

Igaz ugyan, hogy az anyaszentegyház' első szá-
zadiban, míg a' vérengző üldözések folytak, 's taná-
csobb vala a' ker. híveknek lappangani 's a' vallás' 
dolgában is a' lényegesebbekre szorítkozni, gyéreb-
ben jelennek meg a' sz. képek. Igaz az is : hogy 
alexandriai Kelemen , Tertvllianus és Ar nob in s, 
kik bölcseségök' 's ékesszólásuk' minden erejét a' po-
gány bálványozás' lerontására 's az egy igaz Isten' 's 
az üdvözítő Krisztus' megismertetésére forditák, ke-
ményen nyilatkoztak a' bálványképek ellen, 's hogy 
a' keresztényeknél illyen képek nincsenek, bizonyi-
ták. Az első századokban t. i. nem lévén még a' ke-
resztény hit annyira elterjedve 's meggyökeresülve ; 
's a' képek körüli képzetek a' pogányok' fogalmától 
nem lévén még olly általánosan megtisztulva, mint 
ma , óvakodtak a' főpásztorok a' sz. képekkeli élést 
általánosan elfogadni : hogy a' megtért zsidóknak 
botrányra, a' pogányságból megtérteknek pedig bál— 
ványozásra okot ne szolgáltassanak. Mindazáltal azt 
sem tagadhatni, hogy valakik a' hitben eléggé felvi-
lágosultak 's erősek voltak, tiszteletök' 's hálájok' 
nyilványitására 's buzgóságuk' ébresztésére sz. képeket 
szabadon használhattak. 

Már az első századokban akadunk illy sz. képek' 
nyomaira. Sz. Irenaeus, Lampridius és Eusebius em-
lítenek illyeneket; maga Tertullianus is emlékezik 
egy üveg-kehelyről, mellyre a' jó pásztor' képe vala 
rajzolva. Romában sz. Praxedis' templomában, ki 
Pudenlins' leánya vala, föntartatikíKrisztus' képe , 
mellyet az őshagyomány szerint sz. Péter ap. ajándé-
kozott kedvelt romai házi-gazdájának Pudentiusnak. 
Arinyhius pedig Roma Sabte.rranea czimü könyvé-
ben az ős , földalatti 's még nagy Constantin előtt 
használt templomokban talált több illy sz. képeket hoz 
föl (Binterim Denkwürd. IV. Bd. 1. Th.). Ezek 's 
több ezekhez hasonló adatok bizonyítják, hogy a' 
keresztényeknél a' sz. képek kezdettől fogva szokás-
ban voltak. 

Mihelyt pedig Constantin császár a' keresztény-
hitre tért ; az üldözések megszűntek ; a' ker. hit' igaz-
ságai terjodeztek, 's velők együtt az elmederültség is 
gyarapodván a' bálványozásra vetemülés' félelme a' 
keresztényeknél elenyészett : a' keresztényeknél is 
azonnal feltűntek a' művészek, 's a' sz. képek mind 
a' magánylakokban, mind a' sz. egyházakban bátran 
használtattak. A' szentegyházak, mellyeket nagy Con-
stantin császár Romában építtetett, falakra rajzolt 
képpel, Krisztus urunk', az angyalok"s apostolok' 
ezüst képszobraival ékeskedtek QVIahrzohl.). 'S ne-
gyedik század óta anyaszentegyházunkban a ' sz. képek' 
divatozását 's tiszteletét a' sz. atyák egyhangúlag bi-
zonyítják (Natalis Alex. Petavius- és Binterimnél.). 
A' tisztelet' kifejezésének módjáról is találunk némelly 
adatokat. A'régi jámbor keresztények közül Rosveid-
nál olvassuk Rarlaam- 's Josap/iatróihogy a' ke-
resztfán függő Krisztus'képét, ugyszintc Mária' 's más 
szentek' képeit csókolgaták; ugyanott a' törödelmes 
eyyiptnsi Máriáról olvassuk, hogy a' szűz anyának, 
Máriának képe előtt állván könyörgött, esedezzék sz. 
fiánál bűneinek bocsánatjáért. Moschus irja az ős 
János apátról, hogy szobácskájában a' szeplőtelen 
szűz anyának képe előtt, gyertyát égetett. Sz. Basi-
liusról beszéli llelladius, hogy az gyakran a' szűz 
Mária' képe'elébe, mellyre vala Mercurius vértanúnak 
képe is rajzolva, állott 's imádkozott könyörögvén Is-
tennek, hogy az anyaszentegyházat üldözőjétől, a' 
hithagyó Juliánustól szabadítsa meg (Binterim). 

Milly szándékkal 's érzéssel használák 's tisztelék 
a' régi keresztények a' sz. képeket, világosan kifejezé 
a' 6 században sz. Gergely pápa, ki Secundinushoz 
küldött levelében igy ír : „Tudom, mikép te üdvözí-
tőnk' képét nem azért kívánod, hogy azt, mint Istent 
imádjad , hanem , hogy a' kép által az Isten' fiára em-
lékeztetvén annak szeretetére ujolag fölgyuladj. Ugyan-
is mi a' kép előtt nem mint istenség előtt borulunk 
le, hanem azt imádjuk, kire minket a' kép vagy mint 
újszülöttre, vagy mint szenvedőre, vagy mint feje-
delmi székében ülőre emlékeztet." 

Azonban nincs olly igaz, olly szent dolog, 
mellyel a' rossz akaratú vagy tudatlan 's gyarló em-
berek vissza ne élhetnének; de azért az igazat és szentet 
mi a' visszaélésnek soha sem oka, nem szükség elvet-
nünk ; hanem a' rossz akaratuakat fékezni, a' tudat-
lanokat tanítani 's fölvilágitani, a' gyarlókat jobbítani 
szükséges. Ugyan igy kellett volna bánni mindenkor 
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azokkal is , kik a' sz. képekkel babonaságra vagy 
haszonkeresésre visszaéltek. De fájdalom ! gyakran 
megtörtént, hogy kik a' képek körül történt túlságos 
tisztelet vagy a' haszonlesés ellen buzogtak, magok 
is ellenkező tulságokra ragadtatván a' rosszal a' jót 
is elveték. Illyen példát olvasunk már a' VI század-
ban. A' marseillei püspök Serem/s tapasztalván megyé-

jében a' képekkeli visszaélést, buzgósága' hevültében 
a' szentegyházakban minden képet összetöretett. Rendre 
igazitá, 's mit kellett volna cselekednie megtanitá őt 
sz. Gergely pápa, igy irván hozzá küldött levelében: 
„Hogy buzgókodtál a' kézi müvek' 's képek' imádása 
ellen , dicsérjük ugyan ; de hogy azon képeket össze 
is töretted, helyben nem hagyjuk. Mert azért hasz-
náltatnak a 'sz . képek a' templomban, hogy, kik ol-
vasni nem tudnak, legalább a' falon láthassák sze-
meikkel , mit könyvből olvasni nem birnak. Köteles-
séged vala, o atyámfia ! a' képeket megtartani 's a' 
népet tanitás' által azok' imádásától visszatartóztatni." 

A' nyolczadik században Isaurus Leo' példáját 
követve a' napkeleti császárok a' képeket 's képek' 
tisztelőit üldözőbe vették. Ezen üldözők ellen 787 
évben nyilatkozott a' II niceai közönséges egyházi sz. 
gyülekezet, 's a' kath. anyaszentegyház' tanítását a' 
sz. képekről imigyen nyilványitá (Sess. 3—6 és 7.): 
„A' szentegyházakban, falakon 's táblákon Krisztus' 
és a' szentek' képei azért állíttassanak föl: hogy a' képek' 
szemlélése által az (é lő) eredetiképek' emlékezete és 
szeretete bennünk fölébredjen; mert a' képek iránt 
nyilványitott tisztelet mindenkor egyedül azon erede-
tiképekre irányoztatik 's hárámlik, kiket jelentenek 
( 's ábrázolnak). Az igazi imádás egyedül Istent illeti." 

Olly érzéki lények, mint mi vagyunk, látha-
tatlan tárgyakhoz csak érzéki vagy látható jelek által 
emelkedhetünk föl ; t. i. vagy az irás' vagy a' képek' 

által kifejezett hasonlatosság' szemlélése állal; 
igy egy részről a' hallás, más részről a' látás által 
vezettetünk a' láthatatlanhoz. " 

A' tizenhatodik században Luther és Calvin keltek 
ki a' sz. képek ellen, 's a' visszaélést, mit a' közön-
séges anyaszentegyház' tanításának ellenére egyes kath. 
személyek vagy testületek talán elkövettek, az egész 
anyaszentegyháznak tulajdonítván, a' kath. egyházat 
bálványozónak rágalmazák; 's Luther ugyan az illy 
képeket mint épületes emlékjeleket tovább is megtar-
tandóknak vélé, 's a' képeket 's oltárokat összerom-
boló Caro/oí/ar/mí'merényének Wittcnbergában ellen-

állott; de a'reformátusok Zürich", Bern' 's Genf' pél-
dája után a' képeket sem imádság- sem magányhá-
zaikban meg nem szenvedék (Siegel Handbuch der 
ehr. kirch. Alterthíimer I . Bd.). Ezen újítók ellen föl-
szólalt a' tridenti közönséges egyh. sz. gyülekezet, 
's a' Ildik niceai sz. zsinat' nyomán indulva a' kath. 
anyaszentegyház' tanítását a' sz. képekről még jobban 
kifejtve elhatározá (Sess. 25. de invoc. et sacris 
imaginibus.) : „ Hogy Krisztusnak, az Isten' anyjának 
Máriának és más szenteknek képeit főleg a' szent egy-
házokban használni 's föntartani (imagines habendas et 
retinendas) 's azok iránt illő becsülettel 's tisztelettel vi-
seltetni szükséges, (eisque debitum honorem et vene-
rationem impertiendam). Nem azért, mintha hinnők, 
hogy azon képekben valami istenség vagy erő, mi miatt 
tiszteletet érdemelnének, legyen elrejtve;—nem is azért 
mintha a' képektől valamit kérés által nyerhetnénk, 
vagy mintha azokban bizodalmat helyezhetnénk, mi-
kép régenten a' pogányoknál történt, kik minden 
reményöket magokban a' bálvány-képekben helyezék ; 
— hanem egyedül azért (tartjuk 's tiszteljük a' ké-
peket), hogy tisztelet adassék azon élő erédetiké-
peknek, kiket a' képek ábrázolnak ; ugy hogy a' képek 
által, mellyeket mi megcsókolunk, föveg- (kalap) 
emeléssel (vagy főhajtással) 's leborulással tisztelünk, 
lélekben egyedül Kristust imádjuk 's a' szenteket tisz-
teljük, kiket azon képek ábrázolnak ( 's emlékeze-
tünkbe hoznak)." 

Hogy ezen tanitás szerint a' kcr. katholikusoknál 
a' képek körül minden babona 's visszaélés gondosan 
elhárittassék, a' sz. zsinat forrón óhajtja (vehemen-
ter cupit); 's azért czélszerü rendeleteket is tesz. Sür-
geti a' püspököket: 1) hogy a' népet szorgalmatosan 
tanítsák és taníttassák a' sz. zsinat' határozata szerint : 
mi végre vannak í's mit jelentenek a ' sz . képek? hová 
kell emelkednünk lélekbenj, kit kell imádnunk, vagy 
tisztelnünk, kiben kell bíznunk, midőn testtel a' rajzolt, 
faragottvagy öntött képek előtt vallásos tiszteletünket 
nyilványitjuk? 2 ) Sürgeti a' püspököket, hogy a' 
szentegyházokban vagy nyilványos heheken képeket 
vagy képszobrokat megtekintésök 's jóváhagyásuk 
nélkül fölállítani ne engedjenek, 's olly képeket el-
távolítsanak , mellyek vagy hibás tanítást, vagy ha-
mis történetet, vagy igaz történetet dísztelen 's illetlen 
modorban ábrázolnak , mert a' sz. képek' czélja min-
ket az igazságra 's erényre emlékeztetni 's minket 

Isten iránt imádásra,szeretetre, a' szentek iránt tisz-
* 
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leletre és példáik szerint Krisztus' törvényének hü 
követésére buzdítani ; valami tehát ezen czéllal ellen-
kezik , azt a' sz. zsinat eltávolíttatni rendeli. 3 ) Sürgeti 
a' püspököket, hogy a' ho l , 's a' mikor a' képek 
körül babonaságot vagy más visszaéléseket tapasztal-
nak, azokat tanítás és a' képek' eltávolítása, vagy 
megmásitása által orvosolni ügyekezzenek. 

A' tridenti zsinat' ezen érintett határozatából 's 
rendeleteiből kiviláglik : 1) hogy a' ker. kath. anya-
szentegyház' tanítása a' sz. képekről egyedül abban 
áll : hogy sz. képeket tartani szabad, sőt általán véve 
igen épületes és hasznos, mivel azon jókra emlékez-
tetnek 's buzdítanak minket, miket ábrázolnak; — 
hogy azokat mint épületes emlékeztető 's buzdító j e -
leket becsülnünk kell ugyan ; de a' képeket imádni, 
azoknak isteni hatalmat vagy valamelly erőt tulajdo-
nítani, 's azokban bizni tilalmas. Az Istent egyedül 
's Jézus Krisztust, kire a' képek emlékeztetnek, kell 
imádnunk 's ő benne kell bíznunk; és a' szenteket, 
kiket a' képek ábrázolnak, kell tisztelnünk ; 's eré-
nyeiknek, mellyeket itt a' földön Isten' segítségével 
gyakorlottak, követésére kell buzdulnunk. 2) Az is 
világos : hogy a' kath. anyaszentegyház a' sz. képek 
körül semmi babonát vagy visszaélést soha nem pár-
tolván, ha az egyes helyeken vagy egyes személyek 
által elkövettetik, azt az anyaszentegyháznak tulajdo-
nítani bántalom 's rágalom nélkül nem lehet. 3 ) Azt 
sem tagadhatni : hogy a' sz. zsinatoknak a' képekről fön-
tebb előadott tanítása olly igen megegyez a' keresz-
tény hit' szellemével, a' józan gondolkozással 's az 
emberi természettel: hogy magok a' protestánsok is 
a' képekről hasonló értelemben nyilatkoznak. Luther 
munkáiban (zu Jena im Jahr 1560, bei Donatus Rich-
zenhain.) igy szól a' képekről reformatioja után 8ik 
évben: „Feszületet vagy más szentnek képét tartani, 
nem tilalmas... Ti képrombolók, mutassátok meg az 
ellenkezőt" (3 . Kt. 38 lap.). — „ De képeket imádni 

megtiltá Isten. " Ha oltárokat szabad emelni — 
a' nélkül, hogy Isten' parancsa ellen cselekednénk , 
minthogy az imádás mellőztetik ; ugy a' képostromlók 
kénytelenittetnek nekem egy feszületet vagy Mária-ké-
pet is hagyni" (2 . Kt. 39 lap.). Valamivel alább 
állításának természetes okát is adja a' reformátor, igy 
írván: „Azt is bizonyosan tudom, hogy Isten akarja, 
mikép az ő munkáit halljuk 's olvassuk, főleg Krisztus' 
kinszenvedésit. Ha pedig azokat hallanom, vagy azok-
ról elmélkednem szükséges ; lehetetlen , hogy azokat 

szivemben képekbe ne foglaljam; mert akár akarom, 
akár nem, ha én a' megfeszítettről elmélkedem, szi-
vemben egy kereszten függő férfitest képződik, ugy 
szinte, mint a 'v ízben, habele tekintek, képem visz-
szatükröződik. IIa tehát nem vétek, hanem jó, Krisztus' 
képét szivemben hordozni; miért volna vétek e' képet 
szemem előtt tartani." Igy tanított Luther, 's hihető 
igy cselekedett is; mert különben munkáinak prote-
stáns kiadója Jenában nem bátorkodott volna Luther' 
képét feszület előtt összetett kezekkel 's térdelve 
könyveinek homlokára függeszteni. A' mélybelátásu 
protestáns Leibnicz is megvallá : „ hogy a' képek' 
tisztelete, a' visszaélésektől megtisztítva, senkinek 
igaz okot nem adhatott a' különvallásra ; mert az in-
kább igen hasznos lehet 's méltánylást érdemel ® 
(System der Theol.).A'nevezetes protestáns Schubart 
életrajzában (Tom.l . ) beszéli : „ Most is lelkem előtt áll 
a' müncheni Franciscanus, ki épen akkor, midőn a' 
kolostor' kertjébe léptem, Krisztusnak, ki még a' 
poroszlók' marczangoló korbácsitól vérzeni látszók, 
jóltalált fresco-képe előtt térdelve imádkozott 's be-
léptemkor hirtelen fölkelt. Tisztán csillogó szemei az 
áhítatosság' sugarait lövelék felém. Gyönyörű kép ez, 
tiszt, atya ! mondám. De az eredeti még fölségesb , 
viszonzá ő mosolyogva. Miért nem beszél tehát ön 
inkább az originállal ? kérdém. Ugy látszik, feleié, ön 
protestáns. Hiszen a' miivész csak képzeletem' röpté-
nek nyújt segédkezet, szellemem úgyis az igaz Krisztus 
előtt borul le. Valljon imádkozhatik-e kegyed szel-
leme' képei nélkül? Nem czélszerübb-e ha remek mű-
vész rajzolja előmbe a' szenteket, mintha saját gyön-
gélkedő képzelődésem cselekedné azt ? Igy szóla ő , 
's én erre mitse felelheték. " 

Mit is lehetne azokra felelni ? Ha Krisztus tér-
delve imádkozott (Luk. 2 2 , 41 . ) , ha üdvözítőnk' 
példája szerint sz. István, az első vértanú, ha Péter 
és Pál apostolok, ha az első keresztények is térdre 
hullva imádkoztak (Ap. Csel. 7 , 5 9 . - 9 , 40. — 
2 0 , 36. — 21 , 5.): a' mostani keresztényeknek 
nem szabad-e térdre esve imádkozni ? Ha puszta 
helyen szabad, miért nem kép előtt ? főleg miután 
a' sz. zsinat' határozata 's a' katekizmus szerint min-
denki tudja: hogy a' tisztelet nem igazittatik a 'képre, 
hanem arra, a' mit mutat; ugyszinte a' kérés ahhoz 
irányoztatik, kit a' kép jelent. 

Szaniszló József. 
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ÜLdatFrancziaország'erkolcsiségének 
történetéhez. 

Lyon ; april. 20. A' minden erkölcsi erőt elfojtó 
kéjek' özöne mellett is csillámlik Francziaországban 
némi reményszikra a' belkifejlődés által eszközlendő 
jövöhez. Francziaországban is tétettek próbák a' ma-
gokra hagyott gyermekeket 's fiatal gonosztévőket 
javitó intézetekkel ; minők FaW idejétől fogva Né-
metország' minden részében alakultak. A' középponti 
fogházak, mellyekben a' fenyitéktelen ifjúság mintegy 
előrekészittetik a' kitanult latorságban teendő nagyobb 
előmenetelre, megélték azon szomorú eredményt, mi-
szerint a' szabadon bocsátottaknak legalább is három 
negyedrésze rövid távollét után ujabb gonosztettekben 
részesülve tért vissza, pályáját egykor a' bagnók' 
főiskolájában végzendő. — Először Lyonban , később 
Bordeauxban, Párisban 's Marseilleben tevének próbát 
jobb bünbánási rendszerrel; ámbátor azonban többféle 
mesterségekben adatik is itt oktatás, mellyek a' sza-
badon bocsátottaknak biztos életmódot nyújthatnak, 
bátor Bordeauxban a' mostani algiri püspök által a' 
becsukott fiatalok hajó-épitésre taníttatnak, 's hajó-
sokká képeztetve tengeri szolgálatba adatnak, 's igy 
kiszakittatnak rokonaik' romlott társaságából : mind e' 
mellett nem lehet mégis az elsőséget azon bánásmódtól 
megtagadni, mellyel az illy tolvaj-rivadék' nevelése 
körül Mettrayben — Tours mellett, legújabbantéteték 
kísérlet. Fissioux abbé, marseillei kanonok, 's a' fiatal 
gonosztévők' számára ugyanott fölállított nevelőintézet' 
igazgatója, e' napokban visz át a' helybeli fenyiték-
házban ülő gyermekek közül harmineznégyet saját 
intézetébe, hogy ott őket kézimüvekre vagy pedig 
földmivelésre oktassa, 's egykor mint megjavult és 
jól kitanított ifjakat adja vissza a' társaságnak. Mult 
vasárnap nagy számú hallgatóság előtt tartott a' fő-
templomban ezen müve 's annak fontossága felől pipere 
nélküli beszédet, mellyben minden szivet megnyert. 
Valamint rendőrök' 's porkolábok' segedelme nélkül, 
csupán néhány sz. József-rendi szerzetes' kíséretében 
vezeti kis csapalját Marseillebe, ugy ott is kör-
falak és tömlöcztartók nélkül fognak ők egy házban 
fenyíték alatt tartatni. — Az ugy nevezett frères 

ignorantins szerzetesek a ' népoktatást nagy részben 

magokhoz vonták, sőt városunkban is fölállították már 
első nevelő-intézetöket, melly polgár-iskolának elren-
dezve , az e' nemű más intézeteknek mintául fog szol-

gálni. Hír szerint valamennyi javitó- és fenyitő-házak, 
sőt utóbb még a' gályarabok fölötti felügyelést is a' 
sz. József-rend' szerzeteseire akarja a' kormány bizni. 
Ez a' kormány'szándéka, ebben egyezett meg lionald 
bibornokkal, ki az illy gyakorlati dolgokban látja a' 
francziaországi katholika egyház' üdvét, 's határtalan 
munkásságot fejt ki. — Francziaország, központo-
sulási rendszerénél fogva, itt is óriási lépésekkel fog 
előrehaladni, 's lásson utána Németország, hogy elszi-
getelt intézkedései mellett hátra ne maradjon. Soha 
az egyház szerzetei által olly nagy előmenetelt nem 
tett, mint ez utóbbi évben. Valamennyi franczia püs-
pököknek tanítási szabadságot sürgető folyamodásai, 
's azon megtámadások, mellyeknek az egyetemek ki-
tétetvék, tanúi a' clerus' szellemi befolyásának olly 
országban, melly a' legesztelenebb hitetlenség' pré-
dájának lenni látszott. (A. Z.) 

Közlemény. 
(Ponori Thewrewk Józsefnek „ Katholicismus 

és Protestantismusa czim alatt kijövendő munkája' 
első füzetéből.) 

Valóban szivemelő az embereket ott vizsgálni, 
hol mind külső- mind belsőkép legtisztábban szoktak 
megjelenni, 's hol a' gyülekezet szilárd lélektől kor-
mányzott egészséges testhez hasonlít. Ertem az egy-
házban különösen vasárnap összesereglett kereszté-
nyeket. 

Isten' képére teremtett és arcza' véres veríté-
kével kenyerét kereső ember az élet' legkülönnemübb 
viszonyi, foglalkozási, szövevényi, bajai közt hat 
napon keresztül folyvást bolyong, működik, izzadoz, 
küzd, gyakran azon szellemi gyógyszer és benső öröm 
nélkül, hogy az ur' házát meglátogathatná. Mikor a' 
várt szombat-este beáll, ő, mikint a' biztos födél alá 
vonult elfáradt utazó, bágyadt tetemit az éj' nyug-
ágyán kipihenteti. Istenes álmaiban színről színre látja 
az emberi 's isteni magasság' remekét, a' megváltót, 
és szentséghatotta lelke a' tisztaság' édenében mereng. 
Mélyen hunyt szemeiről a' reg' angyala könnyű ujai-
val a' sürü mákot leszórja, 's ő, a' fölocsódott, a j -
kait hálafohászra nyitja. 

Korányimája után nyomban imígy elmélkedik: 
„Üdvözlégy szerencsés vasárnap'hajnala! hő mellem 
kettős érzeménye hiven köszönt. A' nap csöndes nagy-
ságban támad, előbb keletet világító koránytüzzel 
festi, aztán lassanként fölebb emelkedik, és egyik 
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népnek a' másik után világosságot és örömet hoz, E' 
fölséges tünemény engem a' világ' világosságára , 
Krisztusra emlékeztet, ki hasonlólag keleten, hóduló 
tiszteletre gerjesztő csöndes nagyságban támadott, 
és szentséges tudománya' fényével előbb Zsidóor-
szágot, aztán lassanként az egész földet besugárzá." 

„ Ismétlem üdvözlő igéimet irántad, boldog vasár-
nap ! mellyet a' szeretetlángokkal tündöklő Jézus a' 
hetedik nap' munkájától megszűnt teremtő nagy neve' 
imádására rendele. Te vagy minden keresztény ünnep' 
kezdete, 's téged a' mennyei atya' követésére fiúi hű-
séggel és üdvözítő parancsa' teljesítésére hálaérzettel 
buzgó kereszténység szentül megülni ragadtatik. 
Szentes pályafutásod alatt pihen a' föld, pihen a' 
szántó, pihen a' barom; a' pör' veszekedő hangja 
nem csapdossa a' füleket; az epesztő bánatot vidám 
kegyesség cseréli föl ; minden lélekerő és szüinozga-
lom Isten' magasztalására buzog ; a' keresztény áhi-

r 
tatosság'lángjai, mintáz ártatlan Abel'áldozatfüstei, 
az eggyüttérző természet' ereiben rokon részvétre ta-
lálnak , és magasság 's mélység együtt ünnepelnek." 

Ömölten ömöl benne a' nemes buzgalom, és azon 
meggyőződéssel, hogy Isten előtt csak az lehet 
kedves, ki tiszta : fölkel, áradozó könyörgése közben 
lemossa 's letörli magáról a' száradt verítéket, mit 
a' mult napi serény munkálkodás okozott vala, 's 
tisztába öltözik. Sejtő ohajtozással a' harangszóra fi-
gyelmez, és mikor gyülőt húznak, az egyház felé siet, 
hogy a' beharangozáskor ott jelen legyen. Majd annak 
küszöbéhez érve, lerázza saruiról a' port , leteszi 
világi zarándoksága' ingatag vándorbotját, és tiszta 
elmével és szivvel a' nap' szentsége-nyújtotta bizo-
dalom' erős horgonyát megragadja, 's igy az egyházba 
áhítatosan belép, a' vallási bölcseség' Jézus- nyitotta 
kutforrásából tiszta kezekkel örök javulást , üdvöt 
merítendő. 

Lélekderitő, hasznos, szükséges az egyházba-
járás. Minden társaság közt egy sincs olly jeles, olly 
szilárd, mint mikor a' rokonbuzgalmu keresztények az 
egyházban egyesülve jelen vannak. Itt az egyenlőség, 
mi máshol kivihetlen , teljes kifejtésében virít; mert 
Isten' zsámolyánál mindnyájan egyenlők vagyunk. 

A' szorgalmas egyházbajárás a' külső vallásosság' 
nyilványos gyakorlata, mi megint a' belső vallásos-
ság' megtestesült tanuja. Ember, ki a' köz áhitatos-
ságot kerüli, kevésbbé lehet j ó : neki az egyházba 

járnia kell, hogy itt az üdvözitőveli együttlétei' * ) 
gyönyörpillanatiban szive 's elméje a' mennyei mag-
nes iránt fogékonyabbakká váljanak ; neki az egyházi 
szószékről az isteni kijelentés' igazságait ottan-ottan 
hallania kell , hogy lényében az erény' szentségét 
kellőn megalapíthassa. A' vallásosság a' lélek' lelke 
's az élet' világítótornya. 

A' kereszt. 
Ferus Pál parasztgazda volt a' Rába' táján. Elté-

benjói ment dolga, mert értett a' gazdasághoz's teljes 
szivéből jámbor volt. Nem lehete nagyobb öröme, 
mint pihenés' óráiban valamelly épületes tartalmú köny-
vet olvasni ; azért tudott is egyházi 's világi dolgok-
hoz okosan szólni. A' szomszédok szívesen megláto-
gaták őt , 's ha beszélni kezdett, mindnyájan hall-
gattak , 's figyelemmel tekintének reája. Egy este 
örömteljcsen jött haza földéről, mert vetései gyönyö-
rűen állottak. „Aldassék Isten, igy szólt az övéihez 
belépvén, vetésünk megérett, 's aratóink két nap múlva 
kimehetnek. " 

E' beszédre mondhatlanul fölvidámultak az anya' 
's gyermekek' szivei, 's örömmel ültek vacsorához. 
De csakhamar fölriaszták őket a' távol mennydörgés' 
tompa moraja 's a' czikázó villámok. Pál az ablakhoz 
lépett megnézni, honnét jő az égi háború. 'S ime fe-
kete , terhes felhő vonult föl rémitően a' láthatáron ; 
sebesen emelkedék a' förgeteg, 's rémitőleg neki zudult 
az erdő' fáinak. Egyszerre kitárá méhét a' fölleg, és 
csak ugy szakadt a' diónagyságu jég. Borzasztó re-
csegés volt a' házfödélen, 's az ablakok összezúzattak. 
„Oh Istenem! fohászkodék az anya; most minden oda 
van ! u a' gyermekek pedig szegletbe vonulva remeg-
tek. „Csöndesüljetek szeretteim, mondá szelid fájda-
lommal az atya, mert az ur' keze van rajtunk." 

Más nap reggel férfiak, asszonyok kimenének 
a' földre : „ ah vetéseim, ah kenderem , lenem, ah 
kertem, szőlőm!" igy veszékelének itt és ott, 's ke-
servesen sirtanak ; mert földig le volt pacskolva min-
den , 's a' pusztaság' utálatossága mutatkozék min-
denütt. Lassanként a' falu' emberei Pál körül csopor-
tozának, ki épen a' mezei keresztfa előtt állott, mely-
lyet a' vihar kidöntött 's darabjait kétfelé szórta. A' 
férfiak kezeiket kulcsolva igy szólának : „ Ah oda van 
az egész esztendőnek sanyarú munkája! hiába minden 

*) Valahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én ne-
vemben , olt vagyok öközötlök. Máté 18, 20. 
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izzadásunk! A' gyermekek és cselédek otthon kenye-
ret kérnek, 's nincs mivel éhöket csilapitsuk ! Már 
ez kereszt ! mondá az egyik. Már ez nagy kereszt ! 
mondá a' másik. Pál szomszéd, mondá a' harmadik, 
te sokszor fölvidámitál bennünket szomorú napjaink-
ban; ha tudsz vigasztalást e' nyomorban: o közöld 
velünk szegényekkel ! " 

Ekkor fölbátoritá magát Pál, és igy szóla : „Ked-
ves társaim! a' bennünket ért csapás minden esetre 
szomoritó ; de az Istennek utai mindig sinorirányuak 
r ,r 

es egyenesek. 0 soha sem küld emberre keresztet ; a' 
keresztet mindig csak mimagunk csináljunk ! " 

Ezen elcsodálkoztak az emberek, 's egyik igy 
szóla : Beszéded homályos Pál gazda, ugyan mondd meg 
ezt nekünk világos szavakkal. 'S Pál igy kezdé : „ Látjá-
tok itt e' széttört keresztnek két fáját ? Ha én mind 
a' két darabot egymás fölé vagy mellé egyenlő irányba 
teszem, azokból soha sem lesz ismét kereszt: de ha 
egyik darabot a' másikra keresztirányba helyezem, 
akkor lesz csak belőle kereszt. 

Igy van az isteni 's emberi akarattal is. Ha aka-
ratunk a' bú' napjaiban szintúgy mint az öröméiben 
Isten' akaratjával megegyez, 's ha fiúi szivvel Isten' 
szent rendeletében megnyugszunk : soha sem fogunk 
szenvedés és nyomorúság ellen panaszkodni. De mihelyt 
testiségünk az isteni bölcseség' rendeleteinek ellene 
szegül, azonnal súlyos kereszt nehezedik vállainkra; 
komorság- 's vigasztalatlanságba merülünk, 's nem 
tudjuk, miként segítsünk magunkon. 

Azért kedves bajtársim, e' nagy Ínségben is bo-
ruljunk le Jobbal, 's mondjuk: az ur adta, az ur 
elvette ; az ur ezt tízszeresen is visszaadhatja, áldott 
legyen az urnák neve ! ! " 

r 

„Áldott legyen az urnák neve! mondák a' töb-
biek is ; mert hisz él még a' jó Isten ! " 

„Valóban él mégő, 's táplálja az ég'madarait, 's 
ruházza a' mező' virágait. Rólunk is fog ő gondos-
kodni ; mert az ő neve atya ! a — Igy szóla Pál, 
's a' helység' emberei vigasztalódva 's csöndes bá-
nattal oszlának szét. 

3ik zsoltár. 
Kegyelmes Isten! ellenim, 

Kik gyűlölik személyemet, 
'S fegyvert ragadt kezök reám , 
Milly nagy seregre nőttenek ! 

Száj ok gúnyolva sürgeti 
A' legvadabb szidalmakat; 
„lm elhagyá egészen őt , 
„Mondják, az ur , kiben bizott. 

De félni nins mitől okom, 
Vigyáz fölöttem Istenem; 
Majd megvigasztal engem ő , 
'S visszadja régi fényemet. 

Hozzá kiált azért szavam , 
Tudván, hogy ö igen szeret, 
'S imádkozásomat füle 
Fölvenni kész Sión' hegyén. 

Ágyomba békésén menek, 
'S nem dúlja semmi álmomat, 
Frissülve fölkelek megint, 
Mert Isten őriz engemet. 

Habár körülkeríte is 
A' dőre népcsoport' hada, 
Lelkemre félelem nem ü t , 
'S rettenthetetlen áll szivem. 
Fölkelt a z u r , 's erős keze 
Győzelmet engedett nekem ; 
Kiverte pártosim' fogát, 
'S a' vakmerőket elnyomá. 

Hirdesse hála-énekem 
Az üdvadó' dicséretét ; 
'S atyáskodólag öntse ki 
Népére áldomásait. 

4Ulik zsoltár. 
Ártatlan éltem' Istene ! 

Hozzád emelkedik szavam. 
Tőled van, hogy szabad vagyok 
Figyelj reám kegyelmesen. 

Oh férfiak ! feleljetek, 
Meddig gyaláztok engemet? 
Meddig nyom a' hiuskodás? 
'S egyszer hazudni szűnjetek. 

Tudjátok: Isten engemet, 
Ki félem ő t , szeretve néz; 
'S meghallja kértemet füle, 
Midőn könyörgök én neki. 

Rettegjetek tehát, nehogy 
Vétekre vétket adjatok ; 
Gondolja meg korán kiki, 
Mit mivel, és mi érheti ! 
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Hajoljatok meg öszvesen 
A' halhatatlan úr előtt; 
'S törvényes áldozat között 
Hiv szíít fogadjatok neki. 

'S t i , kik követtek engemet, 
Kéteskedést ne fűzzetek; 
Rajtunk van Istenünk' szeme, 
Ügyünk javunkra változik. 

lm ! már kinyílt felénk keze : 
Szivünk örömre virrada ; 
Musttal megálda, és búzát 
Számunkra bőven osztata. 

Már béke szunnyad ágyamon, 
Álmám zörejre nem szakad; 
Mert Istenem lakásomat 
Védő kezével őrizi. 

Juj y ed Antal, 
koppánmonoslori apát, földvári 

plébános és alesperes. 

A' tiz parancsolat' két táblája-
Posenben történt az idén, hogy két jóismerős 

és mivelt férfi, egyik keresztény másik zsidó, nem 
tudtak egymás közt megegyezni azon : A' tíz paran-
csolat közül hány állott Mózes'két kőtáblájának mind-
egyikén ? A' keresztény az ottani főrabbinus Eíger 
Salamon' ítéletére bizta a 'dolgot , ki azt felelte: hogy 
a' talmud szerint mindegyik táblán öt öt parancsolat 
állott. Az izraelita ellenben Dunin poseni érsek' ítéle-
tére hivatkozott, ki is imígy felelt • Noha nincs időm 
rabbinusi kérdésekre, mellyek ritkán hasznosak a' 
valódi jámborságra, különös figyelmet fordítani : mégis 
ön' fölszólitására ez egyszer igen szívesen felelem : 1.) 
hogy Mózes' törvény táblája csupán kettő volt, mivel 
az Isten és felebarátunk iránti szeretet' kettős paran-
csában áll a' törvénynek teljesedése ; igy van Máténál 
22 , 3 7 — 4 0 ; 2.) hogy azon táblák kőből voltak, 
mivel tartalmuknak irthatatlanul sziveinkbe is be kell 
vésve lenniek — tekintetbe véve azt is , mi a' Korin-
thiusokhoz irt 2ik levél' 3ik része' 3ik versében áll; 
3.) hogy e' kőtáblák épen tíz parancsot foglalnak 
magokban, mert a' tízes szám arithmeticai jelkép az 
Isten 's emberek közötti szeretet-egységre nézve. Mert 
a' háromszemélyü egy Isten e' jelképben birja a' há-
rom , az ember a' 7 számot ; mivel az ember testére 
nézve a' térnek négy, lelkére nézve pedig az időnek 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. • 

(múlt ' , jelen' 's jövő') három mértékét birja. Végre 
4.) hogy a' rabbinusok' véleménye szerint mindenik 
táblán 5 parancs állott, — a1 keresztények azonban 
azt tartják, hogy az első táblán három, a' másikon 
hét parancs foglaltatik, épen mivel az istenség az 
emberségtől különbözve a' hármas szám által jelké-
pesen tiintettetik elő, és magának a' tiz parancso-
latnak is csak a' három elsejében mondatik k i ' s fog-
laltatik az Isten iránti közveletlen kötelességi tan. 
Egyébiránt illyes vitakérdések miatt nem zavartathatik 
meg a' béke, 's nem szabad megzavartatnia. Posen, 
febr. 17kén 1841. Dunin, gneseni 's poseni érsek. 
(Aug. Postztg.) 

Tlieopliilns az Istenről-
Halljad o ember, Isten' alakját sem szóval sem 

ecsettel rajzolni, sem testi szemekkel látni nem lehet. 
Mert az ő dicsőségét megfogni, fönségét képzelni, 
erejét hasonlítani, bölcseségét megközelíteni, jóságát 
utóiérni, jótevőségét kimondani lehetetlen. Ha fény-
nek nevezem ö t , munkáját nevezem ; ha igének 
mondom, uraságát nevezem; ha észnek mondom, 
bölcseségét nevezem ; ha leheletnek mondom, magam 
léledzését nevezem ; ha erőnek mondom, hatalmát 
nevezem; ha gondviselésnek mondom, jóságát neve-
zem; ha uraságnak mondom, dicsőségét nevezem; 
ha urnák mondom, bírónak nevezem ; ha bírónak 
mondom, igazságosnak nevezem; lia atyának mon-
dom , mindennek nevezem ; ha tűznek mondom, ha-
ragját nevezem. Kérdezni fogsz : haragszik tehát az 
Isten? Igenis, mert haragszik azokra, kik rosszat 
cselekesznek, de kegyes, jóakaró és irgalmas azok-
hoz, kik őt szeretik és félik; mert ő nevelője a ' j á m -
boroknak és atyja az igazaknak, de bírája 's büntetője 
a' gonoszoknak. Örökkévaló ő , mert soha sem kezdő-
dött; nem változik, mert halhatatlan. Hatalmas ö , 
mert mindenen uralkodik ; atya, mivel mindennél előbb 
volt; teremtő és alkotó, mert mindent teremtett és 
alkotott; magasságbeli, mert mindenen fölül van; 
mindenható, mert mindenen uralkodik, mindent átölel; 
mert az egek' magasságai 's az örvények' mélységei, 
's a' föld' határai az ő kezében vannak ; 's nincs 
hely, hol ő nem volna 's nem léteznék; az egek az 
ő munkái, a' föld és tenger alkotványai, az ember 
teremtménye 's hasonképe; nap, hold és csillagok az 
ő elemei, az idők', napok' és évek'jeleiül alkotvák, 
hogy embernek segítségére és szolgálatára legyenek. Es 
mindent Isten teremtett, az előtt semmisem létezvén, 
hogy munkáiból tessék ki 's ismértessék meg sz 
ő nagysága. 

- Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 453. 
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G e n e z a r e t lt. 
I. 

A' tó vihartól nem dagad, 
Csönd üli árjait , 

Felületén hajó lebeg 
Hasitva habjait ; 

De mint a' part tovább marad, 
Orkán üvöltve kél, 

'S hullámokat hegyek gyanánt 
Tornyozni kezd a' szél. 

Emelkedő habormokon 
Hányatva föl 's alá , 

A' csüggedő hajós-sereg 
Enyésztét gondolá; 

Segélykiáltozásukat 
Elnyomta szélmoraj, 

'S hangzék dühöngő vész között : 
— Mint fajdalom-sohaj — ! 

II. 
Halál' ezer félelme közt 

A' nép sóhajt, remeg, 
De J é z u s a' veszély alatt 

Nyugodtan szendereg; 
A' kis sereg felkölti ő t , 

'S kiált szünetlenül : 
„Segíts Uram! mind elveszünk, 

Hajónk immár merül!" 
Az ébredőnek homlokát 

Nyugalm övedzi á t , 
'S dorgál, — a' hitlenekhez igy 

Intézve szent szavát: 
Miért féltek kicsiny hitük? 

Hol van nyugalmatok ? 

Életveszélyben illy hamar 
Elhágy bizalmatok? 

III. 
J é z u s ' parancs-szavára szél 

'S a' tó' habormai 
Lecsöndesednek, — 's nyugszanak 

Dagályos árjai. 
A' nép , melly sziv-gyötrődve már 

Enyésztét képzelé, 
Vihar-rongált hajón halad 

A' békepart felé ; 

Szivök csodálkozás', őröm' 
Vegyültét érezi, 

'S álmélkodó társát kiki 
Szorongva kérdezi: 

Ki ez ? — kinek parancsira 
Zajos vihar, szelek, 

Vad orkán és tengerdagály 
Lecsöndesedtenek ? 

IV. 
A' lét' zavargó tengerén 

Gyakran dühöng veszély, 
'S mindenfelé tekintgetünk, 

Honnan jövend segély ? 
IIa mindjárt nem vonulnak el 

A' vészes föllegek, 
Panaszkodunk, elcsüggedünk, 

Miként hitetlenek. 
Az égre kell tekinteni 

Sanyar 's nyomor között, 
Adand segélyt, ki emberért 

Portestbe öltözött; 
'S kinek szavára vész-vihar 

Nyugalmra visszatért, 
Gyümölcstelen nem kérte őt 

Halandó még kegyért!. — 
Z«y Jánot , 

nváradi püspöki ceremoniarius. 
3 
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A' Oik zsoltár' magyarázata. 
(Aranyszájú sz. János után.) 

Lelkében a' próféta ama' rémületes itélőszéknél 
állván, egyebet nem kér, mint ezt : uram ! ne feddj 
meg engem boszuságodban, mintha mondaná: „Tu-
dom uram, hogy rettenetes Ítélőszék várakozik rám, 
hol te majd trónuson ülsz, és mindeneket, miket elkö-
vettünk, az angyalok és minden teremtmény előtt ki-
nyilatkoztatsz : nem merek hát vétkeimről előtted val-
lást tenni; mivel nagyobb az én bűnöm, mintsem bo-
csánatot várhassak. Mert többet vétettem egyebeknél : 
szentségedet mód nélkül boszontottam ; a' tékozlónál 
tékozlóbb voltam ; a' tiz ezer talentumi adósnál több 
adósságot tettem; gazdagságodat elpazaroltam, kincse-
det elvesztegettem; a' jegypénzt, mellyet adtál, ellen-
ségiddel költöttem el; a' dolmányt, mellybe öltöztettél, 
beszennyeztem; a' világlót, mellyet számomra készí-
tettél, eloltottam; ábrázatomat, mellyet megtisztí-
tottál, berutitottam ; szemeimet, mellyeket megvilágo-
sítottál, megvakítottam ; ajkaimat, mellyeket meg-
szenteltél , bemocskoltam ; több bünt tettem a' kánanai 
asszonynál ; Ninivénél megtéretlenebb voltain. Tudom 
pedig, hogy minden tetteimet megrovod; tudom azt 
is , hogy nincs hová futnom, hanem kénytelen' is 
feddésed alá jövök. Uram, tehát ne feddj meg en-
gem boszuságódban. Nem mondom, hogy meg ne 
feddj ; mert az lehetetlen : hanem, ha megfeddesz, csak 
boszuságodban ne legyen az. Mert ha egy halandó 
király' boszuját sem lehet elviselni : mentül inkább 
az Istenét ki nem állhatja a' teremtmény? Sem à1 te 
haragodban ne fenyíts meg engem. Nem mondom: 
meg ne fenyíts ; mert a' fenyíték és rendentartás mind-
nyájunknak szükséges : hanem, midőn meg fogsz fenyí-
teni, ne tedd ezt haragodban. Tudom, hogy könyör-
gött a' lator, és bocsánatot kapott ; hozzád járult a' 
vétkes nő, és bocsánatot nyert ; sohajtott a' publikánus , 
és megigazult: de én nem vagyok ollyan, mint ezek. 
Mert nincs huzamos könyhullatásom, nincs igaz meg-
vallásom, nincs tiszta lelkem, nincs atyafiúi szerete-
tem; nincs könyörületem, hogy könyörületet nyerjek; 
nincs megbocsátásom, hogy nekem is megbocsáttas-
sék; nincs Istenhez illő akaratom. Micsoda orczával? 
micsoda bizodalommal kérjek hát engedelmet? Sokszor 
föltettem uram, hogy hozzád térek : de te hazugnak 
találtál engem ; sokszor leborulok előtted a' templom-
ban : de ha kimegyek, azontúl igaztalanságimba dűlök. 
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Hányszor könyörültél rajtam, 's én megvetettelek ! hány-
szor tűrtél, de én meg nem fordultam! hányszor emeltél 
föl, de ismét vissza estem ! Midőn vétkeztem, hányszor 
vigasztaltál, mint atya a' fiát ! hányszor csókoltál meg, 
hányszor híttál kiterjesztett karjaid közé;! mondottad 
sokszor: kelj föl, a' ki aluszol Ef. 5 , 14 . ; nem 
üldözlek, nem forgatlak ki , nem hányom szemedre 
vétségidet; mert nem gyűlölöm alkotmányomat, nem 
keményítem meg belseimet szülöttem iránt, nem vetem 
meg képemet, ha hozzám tér ; nem fordulok el az 
embertől, kit kezeimmel formáltam, kiért megalá-
zódtam, kiért véremet kiontottam. Jól hallottam én 
mind ezeket, de nem akartam érteni: ugyanazért jól 
tudom, hogy nem érdemlek egyebet igazságodnak 
boszujánál. Hanem uram! veled született a' jóság, és 
választhatatlan tőled a' megmérhetetlen béketűrés : ne 
fenyíts meg hát engem haragodban , hanem csak 

1 tűr j , és türj még tovább is. Ne hamarkodjál engem 
az életből éretlenül kimetszeni ; ne siess levágni, mint 
a' gyümölcstelen fügefát : hanem mint alfélé jóságos 
ur ajándékozd nekem a' többi jótetteidhez ezen esz-
tendőt is a' jobbulásra; ne und meg lajhaságomat, ne 
ragadj el készületlenül. Ne kapj el engem, midőn 
még nincs menyekzős ruhám : ne állítsd lelkemet ítélő 
székedhez örök gyalázat' emlékéül. Ne végy el engem, 
midőn még semmim sincs, mit neked bemutassak : 
hanem légy békével hozzám, és szánj meg engem 
szegényt, röstet, szánandót, hálaadatlant, megva-
kultat, bizodalmatlant, elmerültet, méltatlant, ment-
hetetlent , minden büntetésre és gehennára méltót. 
Urain , ne feddj meg engem boszuságodban , és 
a" te haragodban ne fenyíts meg engem. 

3. Könyörülj rajtam uram, mert beteg va-
gyok: gyógyíts meg engem , mert megháborodtak 
csontjaim. Beteg a' lelkem, beteg az elmém. Erő-
szakot szenvedek a' természettől, zsarnokságot go-
nosz szokásomtól. Ugyanazért könyörülj ra j tam, 
mert erőtelen vagyok. Megmetszette inaimat az én 
ellenkezőm ; ellenségeim letiportak és összezúztak. 
Pedig kinek csontjai összetörtek, nem kelhet föl, nem 
futhat, ellenségitől nem szaladhat: a' mit tehet, leg-
fölebb az, hogy szemeit fölveti, kiált, orvost kér , 
és körülnéz, honnét jő a ' seg i tő , ki bekötözi a' törő-
dötteket, megtartja a'kétségbeesetteket, és fölemeli 
a' roncsoltakat. Gyógyíts meg hát uram, és meg-
gyógyulok Jer. 17 , 14.: keress engem , ki azt jöttél 
keresni, mi elveszett; fogd föl azt, ki a' latrok közé 
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esett; mert nem holtelevenen, hanem egészen holtan 
hagytak engemet. 

4. Es a' lelkem nagyon megháborodott : de 
te uram meddigí (hagysz még igy?) Látom, hogy 
életem' virága már elhullott, öregségem megérett, 
végem közel van ; látom, hogy arattatásom metszetén 
van, hogy aratóm siet, mutogatja a' kaszát, hozza 
a' fejszét, melly kivágást, és mint gyümölcstelennek 
tüzet jelent : és megháborodik lelkem. Látom, hogy 
a' tolvaj közelget, ki akarván engem ragadni az életből, 
és lelkem megháborodik. Látom, hogy az ut menny-
országba ez életből nehéz, és messze tart, nekem 
pedig utravalóm nincs, és lelkem megháborodik. Lá-
tom, hogy hitelezőm j ő , 's fölülkerül, és lelkem 
megháborodik. Látom, hogy számvevőm kezem'irását 
forgatja, és tombolnak a' poroszlók ; látom, hogy sok 
a' vádolom, és senki pártfogóm, és lelkem igen meg-
háborodik. Remegek, gyötrődöm, rettegek, szagga-
tódom: nem tudom, mit csináljak. Időt kérjek még 
életemnek ? de félek, hogy csak bűneimet szaporí-
tom; nem lelek tanácsot, mert dolgaim nagyon rossz 
lábon állnak. Az ördög is egyre aggódtat: testemnek 
házi és otthonos zavarodása nem szűnik meg hábor-
gatni, ellenségim a' hadtól el nem állnak, gonosz . 
gondolataim nem nyugosznak. — Hanem te uram 
meddig J Miket nem mondott eddig? miket nem ho-
zott elő ? de midőn az ínség' mélyében mármár el 
kellene sülyedni, összeszedi magát, és fölkiált: íme 
uram ! látod, hogy mindenem pusztul, és elhagya-
tott: mért nem szánsz hát meg? mért nem látsz utá-
nam ? mért nem tartasz meg ? mert ámbár én méltó 
vagyok, ki épen elhagyassam : de a' te irgalmassá-
godért mégis megbocsátasz nekem. — Midőn tehát 
ezeket es illyeseket lelkének mély alázódásával 
fontolgatná, állapotján fölül kapaszkodik, és könyö-
rögni indul: 

5. Térj meg uram, és mentsd ki lelkemet: 
üdvözíts engem a' te irgalmasságodért. Nem cse-
lekedetimért, mert rosszak; nem munkáimért, mert 
beteg vagyok : hanem a' te irgalmasságodért. Ha 
pedig ítélettel vitatkozol velem, magam hozom ellenem 
a' kimondást, és megvallom, hogy halált érdemlek : 
üdvözíts hát engem a' te irgalmasságod szerint. Kö-
nyörületet kérek, ne keresd annakárát; mert a' kö-
nyörületet nem adja áron senki, hanem ajándékozza: 
ugyanazért irgalmasságodért üdvözíts engem. Em-
lékezzél meg szavaidról, mellyeket szent könyveidben 

mondtál. Emlékezzél meg , hogy az ember' gondo-
latja rosszra hajlandó ifjúságától fogvaNoz. I . k. 
8 , 2 1 . ; emlékezzél meg, hogy tűzből, vérből alkottál 
engem ; emlékezzél meg, hogy az ember hiúkép 
alkottatott, Zsolt. 1 4 3 , 4 . ; emlékezzél meg, hogy 
te előtted semmi élő nem válik igazzá Zsolt. 142, 
2. ; emlékezzél meg, hogy ha igazságtalanságinkat 
föntartod, senki nem állja ki Zsolt. 129, 3.; jusson 
eszedbe , hogy senki nem tiszta a' szennytől, ha csak 
egy nap élt is a'földön; emlékezzél meg,hogy igaz-
talanságokban, fogantattam, és bűnökben hordo-
zott engem méhében az én anyám Zsolt. 5 0 , 7 . ; 
emlékezzél meg uram, hogy sem az é g , sem az 
angyalok' seregi nem tiszták te előtted, mert az égből 
is leestek némellyek a' bűn miatt : azért tarts meg 
engem a' te irgalmasságodért, ki erre rá szorultam. 
Mert ha annak irgalmazsz, ki erre méltó, semmi csoda ; 
ha igaznak kegyelmezsz, semmi újság, mert érdemes: 
és ha az istenfélőt dicsőíted, semminagy, mert igaz-
ságos ez is. Hanem én rajtam méltatlanon tedd cso-
dálatossá a' te irgalmasságodat, hogy én bennem di-
csértessék a' te jóságod. Mert a' jó orvos is akkor 
hireszteltetik , midőn gyógyíthatatlan nyavalyákat 
gyógyít; a' jó király is akkor nyer dicsőséget, midőn 
érdemetleneknek ajándékoz életet. Tudod a' természet' 
erőtlenségét, ki annak alkotója vagy ; isméred ö t , 
ki azt viselted és megtartottad : ugyanazért könyö-
rülj rajtam a' te irgalmasságodért. Ne győzze meg az 
én rosszaságom a' te szelidségedet : se ne haladja 
meg az én tunyaságom a' te fölmulhatatlan embersé-
gedet. Mert hány jótéteményit bizonyíthatom a' le 
kibeszélhetetlen jóságodnak ! Midőn nem volnék, te -
remtettél, megneveltél , gyarapitottál, mindeneket 
alám vetettél ; és midőn megcsalatván halálra méltó 
voltam, véreddel megváltottál : mezítelenségemben 
födöztél, szegénységemben gazdagítottál , fiadnak 
és örökösödnek rendeltél. Mindezek után nem találok 
valamit védelmemre : de épen azért ne szálj Ítéletre 
a' te szolgáddal; ne mérd vétkeimhez fenyegetésidet, 
hanem fordítsd el orczádat bűneimtől. A' fontot ne 
tedd egyensúlyba, hanem kegyelmezz : hajlíts erről 
amarra , az én súlyomtól a' te irgalmasságodra. 
Szántszándékkal kerüld el igaztalanságimat, menj el 
vétkeim mellett, és üdvözíts engem a' te irgalmas-
ságodért, mellyel megtartattak, valakik üdvözültek. 
Mert ha Mózest említem is , ő sem volt bün nélkül; 

ha Áronra gondolok, ha Péterre, azon tetőpontra, és 
« 
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nagyra ; ellenök is panaszkodnak irásid. Könyörülj hát 
rajtam a' te irgalmasságod szerint. Es sarkamban 
lesz nekem a' te irgalmasságod életem minden 
napjaiban Zsolt. 2 2 , 6 . ; sarkamban lesz, ha futok 
tőled, és a' bűnre szaladok; sarkamban lesz, és aka-
dályt tesz, és féken és zabián vezet, ki hozzád nem 
közelitek. Mert te vagy azon Isten, ki egyedül cse-
lekszel csodalatosakat Zsolt. 7 1 , 18. Tedd tel tat 
csodálatosokká irgalmaidat én bennem i s , ki üd-
vözíted a benned remény löket Zsolt. 16, 7. Hozzád 
járult uram, a' tizezer talentum' adósa, csak kevés 
időt kérvén : te pedig mindeneket elengedtél neki, 
ha atyjafiát nem fojtogatta volna. Visszatért a' tékozló, 
hogy csak béres lehessen : de te fiaddá 's örökö-
söddé tetted őtet. Kért a' lator, hogy országodban 
csak emlékezzél meg róla: te pedig paradicsomot aján-
dékoztál neki. Hozzád járult a' bűnös no, csak sirván 
és semmit nem kívánván : és megnyerte a' miket ke-
resett és ohajtott. Sirt Péter bocsánatért: te pedig 
mennyországnak kulcsárjává rendelted őtet. Hlyen a' 
te akaratod azokhoz , kiket a' reménység elhagyott, 
és kik a'bünök' alján a'legmélyebbre szállottak. Ugyan-
azért kiáltok, és kiáltani meg nem szűnöm : üdvözíts 
engem «' te irgalmasságodért. 

6. Mert nincs ki halottaiban megemlékezzék 
rólad: oda alatt pedig ki jog tégedet megvallani ? 
Azért remegek, azért sietek, azért szorongatódom , 
mert tudva van előttem, hogy, ha elérkezik életem' 
vége, oda lent nem vallhatom meg Istenemet. Nincs 
ott megtérés , nincs bocsánat. Tudniillik kalmárkodás 
ez az élet, melly ha elröpült, senki nem keresked-
hetik: ha a' pálya eloszlott, senki nemví , senki nem 
kap koronát : ha az éjszaka megjött, vége a' piacz-
nak , vége a' nyereségnek. Ezen élet a' munkáé, amaz 
a' koronáé; ez a' kegyességé, amaz az igaz ítéleté : 
üdvözíts hát engem a' te irgalmaidért. Midőn 
a' próféta azon rémületes órán igy elmélkedik, szün-
telen való félelmet ölt fel: törődik, és fájlódjk; ugyan 
azért illy szókra fakad : 

7. Elfáradtam fohászkodásomban , minden 
éjjel megnedvesítem ágyamat, könyHimmel áztat-
tam fektem' helyét. 

8. Elborult szemem a' búsulás miatt: mert 
megaggottam ellenségeim között. Azaz : ugy visel-
tem éltemet, hogy annyi ellenségim közt mégiscsak 
balOR járlam ; és szinte vén koromig bűnhődtem ide oda. 

9. 10. Távozzatok tőlem minden gonosztevőké 
mert meghallgatta az ur könyörgésemet, bevette 
imádságomat. Vedd itt eszedbe, hogy a' próféta a ' 
bűnökben való avasodása után sem vetette el remény-
ségét , hanem a' törődés által megtisztult és üdvözült. 
Látod-e a' könyhullatás' erejét ? látod-e a' bünvallás' 
gyümölcsét? Nemond hát ezután: öreg vagyok, erőt-
len vagyok , megavultam minden vétkekben, nem 
tarthatom meg Krisztus'parancsolatit : mert csak akard, 
sokkal jobban megtarthatod ezeket öregségedben, 
mint. fiatalságodban. " 

Kövér János , 
vörsi plébános és segesdi alesperes. 

Erőszakoskodás a' vallásszertartási 
szabadság ellen. 

A' rheimsi journalban április' 13káról ezeket 
olvassuk : „ A' napokban lőtte magát agyon Juinvil-
leben egy ember. A lelkipásztor, egy köz szeretetü 
's tiszteletű aggastyán, nem akará az öngyilkos' testét 
a' templomban elfogadni. Halljuk, hogy a' maire (biró) 
a' helység' kovácsát elhivatta , a' templom' ajtaját be-
törette's a'holttestet a' karba helyeztette, sőt vallásos 
énekekkel némi ünnepélyes alakosdiságot is vitetett 
véghez." Ezen 's ezekhez hasonló esetek Cormenin 
igen nevezetes országos követ' csipős tollából folyt 
következő czikkre adtak alkalmat : 

„Két község' papjai, úgymond Cormenin, nem 
rég az egyházi szertartással járó temetést megtagadták; 
a' mairek erővel kinyittatták a' templomajtókat, bevi-
tették a' holttesteket elkergetvén előbb a' papokat, 
azután pedig magok vagy mások tele torokkal elki-
álták a' De profnndist. Kétség kívül szép 's nagy-
szerű tett ! De legyen szabad az egyházajtó-romboló 
maire urakhoz kérdést intéznem. IIa, mikor a' tem-
plomajtót betörték, törvényes eljárásban működlek, 
kérdem uraim! mellyik az a' törvény? mert én nem 
ismérem azt*) . Ha a' sokaság' nevében 's kérésére 

*) Rosszul mondám. A' respublica' törvénye az, germinal ' 
ISkáról a ' Xdik esztendőből a' concordat lölölt. Azon-
ban jó azt vigyázattal megolvasni , 's az u j munici-
palis törvény szerint abba a ' következő varians he -
lyeket beleszőni : 6ik czikk. Az elöl járók- és más 
egyházi személyektől elkövetett visszaélés' minden 
eseteiben az országtanácshoz folyamodhatni. (Olvasd; 
A' panaszkodó felek lesznek a' b i rák . ) — 7ik czikk. 
Szinte az országtanácshoz folyamodhalni, ha a ' vallás' 
szolgáinak szabadságát biztosiló törvények és rende-
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tevék amaz erőszakoskodást, azt mondom, hogy köte-
lességökben állott volna azt jobbra oktatni 's nem ki-
vánatának engedni. Egyébiránt uraim, még tovább is 
haladhattak volna; 's ha egyszer gondolják, hogy 
egyházi törvény szerint a' papokat vének által helyet-
tesíthetik , kik megkezdjék a' De profnndis-t : akkor 
valóban igen kegyesek, ha itt megállapodnak, 's én 
önök' helyén véneik' oremns-kt opera-fuvolyákkal 
vagy sipládákkal kisértettem volna. Más részről uraim, 
ha önöknél kicsinált dolog, hogy véneik elégségesek 
a' halottakat eltemetni: nem látom ált, mért nem 
volnának elégségesek ifjú házaspárokat az oltárnál 
összeadni 's a' községek' kisdedeit megkeresztelni. El 
ne mulaszszák a' világért helyhatóságaiknál eziránt 
javaslatot tenni. Továbbá el ne feledjék uraim, kérő-
levélben , mellyet támogatni ígérek, a' kamarának kö-
vetkező törvényjavaslatot benyújtani : „Szabad a 'mai-
reknek akárkinek — legyen az török, ujrakeresztelő, 
eretnek vagy akárki más — fölszólitására a' szent 
könyveket magyarázni, a'liturgiát énekelni, a'papok' 
lelkisméretét megsérteni, szent helyeiket megrohanni; 
karinget viselni, 's kiséret vagy kiséret nélkül Ore-
mus-t énekelni." Megismérem önökkel uraim, hogy 
e' czikk nélkül a' községi törvényben hézag van. Nem 
mondom, ha beliigy-minister volnék, hogy, mivel kö-
telességökben nem jártak e l , önöket teljes tisztelettel 
hivatalukból letettem volna; de azt mondom, ha pap-
létemre velem ugy bántak volna, előbb elhagyám 
tisztemet, ha koldusbotra szorulandottam is, mintsem 
önök' paczkázásait eltűrjem. Milly ellenmondásban van 
szegény társaságunk ! Életünkben nem hiszünk Isten-
ben, 's a' papokat kényszeríteni akarjuk, hogy mond-
ják el holttetemeink fölött az anyaszentegyház' imád-

letek megsértetnek. (OIv. A' vallás' szolgáinak s z a -
badsága nincs biztosítva) — 14ik czikk. A' püspökök 
őrködni fognak megyéikben a' fenyíték' föntartására. 
(Olv. A' mairek fognak őrködni 's tb.) — 30ik czikk. 
A' papok hivataluk' gyakorlatában püspökeiknek v a n -
nak alá ja vetve. (Olv. A' maireknek.) — 31ik czikk. 
Valamennyi kathol. egyházra nézve egy liturgia lészen. 
(Olv. két liturgia lészen, a ' papoké 's a ' maireké.) 
— 46ik czikk. Ugyanazon templom csak egyféle vallás' 
gyakorlatául szolgálhat. (Olv. mindazonáltal a ' ma i -
rek' val lás-gyakorlatául is.) — 73ik czikk a' kath. 
va l lás 'gyakor la tá ra szentelt épületek a ' püspökök' 
rendeletei alá bocsáttatnak. (Olv. a 'ma i r ek ' rendeletei 
alá.) 

ságait. Soha sem olvastuk a' szent könyveket, 's azt 
mondjuk: téved a' pap, ha azokat ránk alkalmazza. 
Állításunk szerint nem a' templomajtót betörő maire 
a' türelmetlen, hanem a' pap, ki a' sekrestyében elzár-
kózik. Tehát a'templom nem szent hely többé, hanem 
a' helyhatóság' gyülterme, vásárszerü valami, csarnok, 
színház, hol a' vének' karai, előlállván a' maire, a' 
De profundis-t leénekelik. Az imádság nem azon szent 
ige többé, melly a' pap' szája által égre emelkedik, 
hanem valami ál bassus, mellyet a' csapszékből jövő 
borgőzös torok elordít. — A' meghalálozott már nem 
holtteste az eretneknek , ki egyházi törvény szerint 
temetési tilalom alá vettetik, hanem holtteste a' hívő-
nek , mivel a' maire' kegyelme által bűneitől föloldoz-
tatott. A' pap nem Isten'szolgája már, hanem a 'sek-
restye' kulcsárja, kinek nyitni kell, ha a' maire ko-
ezogat, a 'az egyházat, szolgagyermekeket, szentelt 
vizet's énekeseket rendelése alá bocsátani. A' püspök 
nem természetes és törvényes elöljárója immár a' pap-
nak , ki inkább a1 mairnek és adjunctusának tartozik 
csak szent dolgokban is engedelmességgel. A' meg-
holt' örököseinek 's rokonainak nem szükség többé 
a' pap ellen visszaélés miatt az országtanácshoz fo-
lyamodni, ők emelcsővel, kalapácscsal, ajtóbetöréssel 
szerezhetnek magoknak igazságot, a' mi sokkal ké-
nyelmesebb 's hamarább is megy. A' maire nem pol-
gári tisztviselő többé, hanem egyházi biró, ki kér-
dőre vonja papját; ö nem végrehajtója többé a' tör-
vénynek, hanem alázatos szolgája a' lármázó, fanaticus, 
türelmetlen egyénekből álló csoportnak. A' belügy-
minister nem szilárd, őrködő, felelős minister többé, 
ki a' maireknek szívökre kösse a' törvényeket 's azo-
kat az álthágásoknál megbüntesse , hanem valami 
egykedvű Jupiter, ki philosophiai nyugalomban nézi, 
mi történik a' falukon és sekrestyékben. Végre nem 
igaz, hogy a' charta a' hivők' javára alapította meg 
a' vallásgyakorlatok' szabadságát, hanem csupánakár-
melly szertarlásbeli hitetlenek' javára, 's nem védel-
mezi többé a' pap' függetlenségét, hanem egyedül a' 
világinak erőszakoskodását. Igy áll a' dolog e' kér-
déssel." (K. St.) 

Mernes, keresztény bátorság 

Ugy hiszszük, a' nemes, keresztény bátorság' 
következendő vonása tisztes helyet foglal egyházi fo-
lyóiratban is; közöljük tehát azt az augsburgi Allge-
meine Zeitungból : 
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Ön már egyik előbbi számában közlötte, hogy 
gr. Széchenyi Andor austriai kapitány Damaskusban 
pestis által kimúlt. Épen előttem fekszik Dumont had-
nagynak, hasonlóképen Syriában tartózkodó austriai 
tisztnek, c' halálozásról szóló eredeti tudósítása, melly-
ből önnel némelly kivonatokat közlök, minthogy ma-
gokban is érdekesek lévén, egyszerismind érzékenyítő 
tanúságot adnak az austriai hadseregnél uralkodó ba j -
társsági szellemről.— Gróf Széchenyi, igy szól a ' t u -
dósítás, 24dikén fölkeltekor panaszkodék, hogy nem 
jól érzi magát. Néhány órával később Jochmus gene-
rálnál hirtelenül lázborzalom lepé meg őt; Dumont 
hadnagy haza kiséré 's lefekünni kényszerité a' grófot. 
Megkönnyebbült, de nem sokáig, 's bal hóna alatti 
fájdalomról panaszkodék, mire akaratja ellen barátja 
orvost hivatott, ki tüstént borogatásokat rendelt ' s 25 
pióczát. „Mikor, igy ir Dumont hadnagy, a 'szobát 
az orvossal elhagyám, ez kijelenté nekem, hogy a' 
nyavalya a' pestis' minden kórjeleit hordozza magán, 
's hogy kötelességének tartja engem a' háznak, melly-
nek tüstint bezáratnia kell, elhagyására fölszólítani. 
E' gondolatot természetesen elvetém, de rémitő tudo-
másomat az austriai consullalközlöttem,'s vele kicsinál-
tam, hogy a' be teg , ennek szolgája (Klippel János 
bécsi bérkocsics, ki a' grófot mint lovász kisérte) és 
én a 'házban elzárassunk. Andor gróf semmitsem sej-
tett nyavalyája' természetéről, de sokszor panaszko-
dott a' fájdalomról hóna alatt, hol kemény daganat 
keletkezett ; egyébiránt vidám volt, kivált ha szüleiről 
's hazájáról szólott, mellybe nem sokára visszatérni 
reményle. Este az orvos föloszlató labdacsokat rendelt. 
Az éj szerfölött nyugtalan volt ; a' szegény beteg 
szemét sem hunyta be. 26kán a' kelevényre ismét 
34 piócza tétetett. A' fej azonban nem volt elfogulva, 
ugy hogy a' beteg velem a' Seri Pervas' (mellyen 
akkor ő is jelen volt) hajótöréséről szóló czikket az 
Allgemeine Zeitungból maga előtt fölolvastatá. Három 
óra tájban — nyavalyája' negyedik napján — nö-
vekedett a' fájdalom, melly a' daganattól a' mell és 
hátgerincz felé terjeszkedék, és a' könyöknél egy 
másik keményedés támadt. Az orvos még mindig le-
hetségesnek tartá a' pestises daganat' eloszlását. Andor 
gróf maga sem kételkedek fölgyógyulásán, 's a' napot 
majd ülve majd fekve a' divánon tölté el. Valahány-
szor fekhelye megváltoztatott, mindannyiszor ugy 
kellett nekem és szolgájának őt kiemelnünk az ágy-
ból, mert egész jobb oldala mintszélhüdött volt. Szegény 

barátom közben közben 5 — 1 0 perczig elszunyadott, 
de fölébredésekor mindig rémképekről panaszkodék, 
mellyek őt üldözék. E' napon harmadszori látogatá-
sakor kinyilatkoztatá előttem az orvos, hogy emberi 
segítségtől már most keveset várhatni. Mély fájdalom-
mal szánám el magamat lelkipásztor' elfogadásához 
készíteni el a' szegény szenvedőt, hogy részesüljön 
a' vallás' vigasztalásaiban. Andor gróf itt is eltökélt-
nek 's férfiasnak mutatta magát, csak néhány szivrázó 
szót ejtett , 's kért : kiméivé adnám kedves szüleinek 

r 

tudtokra halálát. Ajtatosan 's nyugodtan vevé magá-
hoz az utolsó szentségeket, mellyek után többé nem 
szólt. Lélekzése mindig nehezebb lett, nem hallá többé, 
ha nevén szólittaték, és rövid de kemény tusa után 
februarius' 28kán áltköltözött a' jobb életre. A' sze-
retett kimultnak testét korán reggel kellett csöndben 
eltemetni. Fájdalom, nem kisérhettem őt végső utján, 
mivel szoros veszteglés alá tétettem. A' martius' 2kán 
lelkéért tartott isteni tiszteletnél jelen volt Jochmus 
general 's valamennyi európai sőt több török tiszt is. 
Gróf Széchenyi Andor a' syriai tábortestnél tartózkod-
takor nagy mértékben birta minden derék katonának 
tiszteletét és szeretetét. Az erre vonatkozó tanuleve-
leket ki fogom adatni, 's azon esetre, ha a' vesz-
tegidőt kiállóm, Konstantinápolyba érkeztemkor kéz-
hez szolgáltatni. " 

Igy végződik a' derék tisztnek szintolly megható 
mint igen szerény tudósítása. Azóta a' damaskusi 
austriai consultól érkezett levélből értesülünk, hogy 
Dumont ur' viselete fölgerjesztette az egész lakosság' 
csodálkozását, 's hogy nem találnak szavakat odaadá-
sának méltó magasztalására. Haditársát, kit azelőtt 
fölülrá alig ismert, föláldozó hűséggel ápolta olly 
állapotban, mellyben nem ritkán anyák is elhagyják 
gyermekeiket. Katonai bátorság már olly közönséges 
valami, hogy alig nevezhetni azt különös tünemény-
nek ; de illyszerű morális bátorság az ember' nemesb 
természetének egyik legszebb tanúsítása, a' legritkább 
nemű lélekvirág; 's Krippel a' bérkocsis csaknem 
szintolly csodálatra méltóan tűnik itt föl. E' czikk' ol-
vasói bizonyosan örvendeni fognak hallván , hogy 
Dumont ur 's a' szolga 10 napi veszteglés után tö-
kéletesen egészségesek valának. (K. St.) 

Redemtoristák. 

Bajorországban már most redemtoristák is van-
nak. A' legszentebb megváltóról nevezett vagyis re-
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demtorista-rendet száz esztendőnél valamivel előbb 
Liguori Alphons Maria alapitá Nápolyországban. Ün-
nepélyesen megerősité azt a' tudós és jámbor pápa 
14dik Benedek 1759ben. Mondhatlanok valának a' 
nehézségek, mellyekkel Alphonsnak a' rend' alapításá-
nál valamint élete' utolsó éveiben (meghalt 1 7 8 7 ) 
küzdeni kellett. De valamennyi vihar sőt maga a' fran-
czia forradalom' romdühe sem árthatának az Istentől 
védett gyülekezetnek. Megerősülve a' küzdésben, mi-
után a' béke helyreállott, csakhamar kiterjeszkedék 
e' rend Olaszország'határain tul, 's jelenleg házai van-
nak Ausztria-, Schweiz-, Alsatia-, Belgium- 's Hol-
landiában , valamint missioi állomásai az éjszakameri-
kai Egyesült-Statusokban 's Bolgárországban. E' he-
lyeiken mit 's mennyit tettek a' nép' erkölcsi kimive-
lésére a' tisztelendő atyák, nem kürtölték ki az egész 
világnak, hanem nem törődvén dicséret- 's becsmér-
léssel csöndesen folytaták utjokat. Azonban a' nem 
egészen pila szem észreveheté , mikép például Bel-
giumban, a' forradalom' 's elégedetlenség' szellemét 
fékezve, az ifjú statust biztos jövendőnek vezeték elébe. 
Hallottunk ugyan ellenkező szózatot is , mintha a' re-
demtoristák lázadást hirdettek volna, de kik ezt mon-
dogaták, tett által fényesen meghazudtoltatának. Mie' 
helyit csak a' szabályokra utalunk, mellyeket sz. Al-
phons adott szerzeteseinek. E' szabályok tökéletes sze-
génységet követelnek, 's egyeseket mindennemű kincs' 
vagy jószág' birtokától eltiltanak ; követelik az akarat' 
föltétlen alávetését az előljáró' akaratjáénak, melly 
mindazáltal alattvalói által vezettetik 's határoztatik 
meg; követelik a'szeplőtelen tisztaságot 's holtaiglani 
kitürést. Többféliek a' sanyargatások, bűnbánati tet-
tek 's nélkülözések, mellyeket a' szabályok paran-
csolnak. 'S ezen férfiaknak volnának dicsvágyos irá-
nyaik? ezek hirdetnének lázadást? A' szent alapitó 
föladatul tevé a'rendnek prédikálás, catechesisés atyai 
tanitgatás által a' gyónószékben kiváltképen a' közné-
pet a' legfontosabb igazságokra tanítani 's Istenhez 
vezérleni. 'S ki ne látná be, hogy a' népnek alapos 
vallási tanításra szüksége van ? Ok a' bajor clerusnak 
saját körükben segítségül leendnek. A' benedekieknek 
föladatuk a' tanuló ifjúságba jobb szellemet önteni, a> 
redemtoristáknak pedig kezet fogva a' világi papság-
gal csüggedetlenül a' nép' javításán munkálódni. Az 
által, hogy a' redemtoristák' rende egészen kizárja az 
iskolai tanítást, lényegileg különbözik a' benedek-
vagy jesuitarendtől, valamint a' ferencziektől is mun-

kás beavatkozása által a' lelkipásztori hatásba. E' rövid 
észrevételek' végén még egyre szeretnénk figyelmez-
tetni, t. i. azon egészen különös ájtatosságra, mely-
lyel a' redemtoristák' rendének sz. alapitója Liguori 
Alphons a'boldogságos szűzhöz viseltetett, 's mellyet 
tanítványaiba is önteni igyekezett. A' bajor nemzet is 
minden időben a' boldogságos szűz' különös tisztelő-
jének tüntette ki magát, azt pártfogónéjának válasz-
totta * ) , képét pénzére és czimerére alkalmazta 's 
minden szükségében és szorongaltatásában nála kere-
sett 's talált segedelmet. E' tisztelet ujabb időkben 
alkalmasént kialunni látszott, 's azért a' kathol. Ba-
jorországra nézve kétszeresen örvendetes jelenet az, 
hogy épen Altöttingben, hol Mária mindenkor legin-
kább tiszteltetett, most a' boldog szűznek olly hű 
szolgái tisztelik őt, 's az urnák's isteni anyjának ne-
vét hirdetik. Az nem maradhat el, hogy valamint 
Mária mindinkább tiszteltetik, pártfogása is Bajoror-
szág fölött hathatósabban kitünendik. Üdvözöljük azért 
a' redemtoristák' szerzetét Bajorországban, és sok 
jót várunk tőle. (Kirchenconrespondent.) 

Mocsár és patak-
Szép reggelen kiméne Gáspár két fiával a' me-

zőre. Mocsár mellett kelle elmenniek, és Jóska az 
ifjabbik fiu befogá orrát. Piha, a' ronda fertő ! monda, 
atyám , menjünk szaporábban ; mert a' rothadó viz' 
bűze kiállhatlan. Sőt állapodjunk meg egy kévéssé, 
feleié Gáspár; merítsünk e' posványból is az életre 
tanúságot. 

Hogyan? atyám, szólott csodálkozva Jóska, ez 
ocsmány pocsolya nekünk valami tanuságul szolgál-
hatna? Ugy bizony, viszonzá az atya; mert a ' j ó 
Isten a' természetben azért helyzé a' szép' tőszom-
szédságába a' rutát, hogy amaz annál kedvesebben 
tűnjék ki, 's annál könnyebben meghassa az emberi 
szivet. 'S igy a' rut is szolgálhat tanuságul. 

Jól van tehát kedves atyám, megszólamlék Vil-
mos az idősebb fiu, kérünk, terjeszd elénk az üdvös 
tanúságot. 

'S az atya igy kezdé : E' mocsár, kedves gyer-
mekeim , a' gonosz, elromlott ember' képét tünteti 
elénk. — A' mindig nyugvó viznek végre megposhad-
nia ' s elromlania kell. Igy romlik el az ember is, és 
elmerül esztelenségbe 's vétekbe, ha gyalázatos reny-

*) Szinte kedves magyar hazánk is. A' szerk. 
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heségnek adja magát ; mert a' henyélés minden rossz-
nak kezdete. — A' megromlott vizet ember 's állat 
meg nem ihatja; mert ebihalak 's vizigyikok lészkelik 
benne meg magokat, és partjain méregfii, csalán és 
metsző sás terem. Igy van a' megromlott ember is 
haszon 's érték nélkül a' világra nézve, terhül társai-
nak , belsejében pedig a' rossz lelkisméret' égető 's 
metsző érzete dulong. — Továbbá látjátok, hogy 
maga a' fölségesen ragyogó napnak fényképe is csak 
homályosan 's aléltan sugárzik vissza a' zavaros isza-
pos posványból. Igy sötétül el az elvetemedett ember' 
lelke i s , és elenyészik benne lassanként az istenség' 
képe. Ah, a' szegény nyomorult ember, ki Isten 
nélkül sötét éjben bolyong!! 

Így szólott az atya, 's most már tovább mène 

a' réti völgy felé. Fiai hallgatva, gondolkodva köve-

ték, mert szívökre vették az atyai szavakat. Ekkor 

Vilmos kezén fogván őt: oh kedves atyám! mondá, 
megmutatád a' gonosz, elvetemült ember' képét; ter-
jeszd elé most a' jámbor és nemes szívű férfiúét is. 

Ezt könnyen megtehetem, mondá az atya. Illyen-
nek képét elétek tünteti a'rétvölgyön keresztül folydo-
gáló tiszta patak. Nézzétek csak : — Folyton mozogva 
csergedez tova, 's azért olly friss és tiszta is vize. A' 
szomjas vándor hálával veszi belőle az enyhítő italt; 
's apró csatornákon áldás szivárog belőle a' közel vi-
rányra. Iinigy é l , kedves gyermekeim , szüntelen 
munkásságban a' nemes; és fáradhatlan törekvése: 
áldást terjeszteni, 's jót tenni mindeneknek, kik eny-
hülés után sovárgnak. — A' patakcsa' partjait kelle-
mes zöld 's különbféle virágok szegélyzik : a' szerény 
ibolya 's gyönge nefelejts, és mindenki örömest bal-
lagdogál mellette. Igy honol a' nemes érzésű ember' 
kebelében a' csöndes öröm, mindenki örömest közelit 
feléje, 's a' hálás emberiség soha nem feledi őt sze-
retettjének nevezni. — Végre a' nap lerajzolja magát 
a' patakcsa' tiszta világos tükrében, 's megszépíti a' 
vizet. Igy tükrözi magát és sugárzik vissza a'deréknek 
tiszta szivében az istenség' képe. E' ragyogó viz-su-
gár kideriti arczáját, 's leirhatlan szendeséget 's kel-
lemet áraszt reája. — 

Gyermekek ! mellyike a' képeknek tetszik jobban? 

A' második, kedves atyánk, ah a' második ! 
felelek egyszerre a' fiuk , mindenik hozzá téve : „ oh 
patakcsa, bár csak hozzád hasonlítanék !" 

Későn hiszszük az igazat, melly 
bántja keblünket-

Azon pillanatban, mellyben Napoleon Fontai-
nebleaut elhagyá Elba szigetébe költözendő, Josephina 
a' többi közt illy tartalmú levéllel kiséré előbb sze-
retett férjét, most barátját : „ 0 barátom! most ajánl-
kozik alkalom példáin' követésére; mondjon le a'csalfa 
világról ! — Miily töredékeny 's mulandó a' világ' minden 
java, dicsősége ! — Milly állhatatlan és csapongó a' nép-
nek minden kedvezése 's hódolata ! - Ki Ígérheti magá-
nak, hogy, ha ma szerencse' fia, holnap is azleend? 
— Boldog az , ki ősei' hajlékában nyugodtan lehajt-
hatja fejét 's mondhatja : szántóföldeim , nyájam 's 
kalyibám engem kielégítenek. Csöndes kebellel néz ő 
aggott korának elébe. Mennyire különbözik e' bol-
dogtól a' hiu dicsőség' és a ' szenvedély' embere ! ? 
Sokakon valósul Young' mondása: valamint a'bomlott 
óra máskép jár belől, 's máskép mutat kívül : ugy az 
ember'benső természetével nem egyeznek külső tettei. 
A' halandó azt véli, még csak hatot ütött az óra , 
holott természete már éjfélre hanyatlott. Itt nincs ma-
radó lakhelyünk. Nem a' jelenben, hanem a' siron 
tul kell boldogságot keresnünk. Kik a' mulandókhoz 
tapadnak, a' mulandókkal boldogságuk is el enyé-
szik." (Joseplune.) 

Szép feleletek. 

Montmorenci herczcg királya elleni összeeskü-
vésbe levén bonyolódva vérpadon végzé életét. Midőn 
a' herczegnőnek e' borzasztó hirt megvivék, ezen 
valóban keresztény feleletet adá: „Te tudod, o Iste-
nem ! hogy férjemet szerettem. Azért vevéd el ő t , 
hogy most egyedül téged szeresselek." 

A' frankfurtijournalban olvassuk : Midőn a' pápa 
Brühl grófot egyik audientia' alkalmával kérdezé : mi-
kép tetszett neki sz. Péter' temploma ? a' diplomata 
feleié: hogy az először neki egykevessé visszataszí-
tónak tetszett, dd miután beléje lépett, e' nézete 
álmélkodásra változott. A' szent atya, ki a' finom 
czélzásokat szereti, erre igy válaszolt: „ Hisz épen 
ez az, mit szüntelenül hirdetek : Lépjetek be az 
egyházba; ne maradjatok az ajtó előtt; 's csakhamar 
tetszeni fog közöttünk lennetek ! " 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Iíárolyi, uri utcza 453. 
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A1 békevölgyi lelkipásztor' végórái 
liiv nyája' körében. 

CBeszély.) 

A' nap épen kibontakozik párnái közül, varázs-
fénynyel övedző Békevölgyét, a' regényes tájak' leg-
szebbikét. A' teremtő véghetlen tökélyeinek dicsősége 
magasztosan pompáz égen és földön, 's az egész ter-
mészet reggeli imára látszik olvadni. Csak Békevölgye' 
jámbor lakosit fonnyasztja aggály, és, mint mikor rablók' 
közeledtével nyugtalanul zsibong kas előtt a' fürge 
méhraj , sápadt arczczal gyülöngnek öregek, ifjak a' 
paplak körül, 's ezer kérdés intéztetik a' folytonos 
virasztástól csüggedező éltes cgyházfihoz. 

Benn a' paplak' nyugotra néző egyik szobájában 
életremény nélkül, de keresztényi bajnoksággal küzdi 
végharczát a' helység' lelkipásztora. Hetvennyolcz év 
vonult el jót 's rosszat viselő idő' szárnyain a' tisztes 
aggastyán fölött. Negyvenötször tartatott alatta egy-
háznap, és aranymiséjét a' tisztelt nem régen tartotta 
meg. Hivei nem számosak, 's épen ez az oka, miért 
hogy a' kisded közönségtől elszakadni soha nem tu-
dott, bölcsen számítván arra, miként kis testületben 
gyöngébb hatás is eléggé sikeres, míg nagyban a' 
feszitettebb erő is sokszor meghiusittatik.Mindazok, ki-
ket ez életben vérség kötött egybe a' jó öreggel, 
immár örök létre szenderültek, és igy csak egyedül 
állt ő tiszta szivével, feddhetlen lelkületével Istentől 
nyert hiv nyája' körében. Ekkor történt az, hogy aggság' 
gyöngeségei, mellyek nála már eddigelé is nem rit-
kán beálltak, a' kevés életerőt ujolag földulák, 's 
nyugodtan mondá orvosának a' beteg', hogy az elválás' 
órája még ma ütni fog. 

Egymást váltották föl a' szenvedőnél tisztelői, 
hogy kezét, habár csak egyszer is még, barátilag meg-

szoríthassák. Am inert a1 környékbeliektől fölöttébb 
»r 

szerettetett. 0 pedig a' szeretetet hévvel viszonozta , 
's repedezni érzé nemes szivét, midőn a' szobát hő 
részvét' zokogási tölték be. 

„Hagyjatok édesim magamra, szólt végre a' 
beteg, hadd térjek magamba, mielőtt a' számadást 
Istenemmel megtenném. " 

Minden a' mellékterembe takarodék. Most az 
enyészet' útjára készülő szigorú szemlét tarta leélt 
napjai fölött. Gyermeki korának tündérképei, valamint 
nyíltabb szakának jelenetei reggeli liarmatfelhőkként 
húzódtak el képzelődése' varázstükrében. Majd felejt— 
hetlen szüleinek, majd ismét hű barátjának árnyékai 
léptek az ágyhoz. — „Jövök, igenis, jövök," kiálta 
föl tört hangon, 's örömkönyü merülvén föl szemei-
ben, bágyadtan tárta ki reszkető karjait a' kedves 
lények után. 

De valóját a' tisztes öregnek leginkább megia-
gadá azon tekintet, mellyellelkipásztorkodása' éveire 
visszavetett. Itt nyúlt el ezen korszak előtte, mint vé-
getlen terjedelmű kert, mcllyben dús áldás tenyészik. 
Amott a' gazdag gabna, mellet ő vetett, mellynek 
kikelését, növekedését, hullámzását, virágzását és 
érlelését gondos szemekkel kisérte. Es mindenegy jó 
útra téritett bűnös, mindenegy a' jóban megerősített 
igaz, mindenegy fájdalmiban fölényhifett özvegy és 
árva teljes kalászként állott a' haldokló' szemei előtt. 
Jobbról szemlélte a'csemetetárt, az ifjúságot, a 'kert ' 
díszét és hivatása' szemefényét, mellyet szorgalmas 
kertészként ő ápolgatott, és mondhatlan gyönyörrel 
látott abban olly növendékcsemetét is , melly szép re -
ménynyel biztatva nem sokára áltültetendő vala. A' 
fenékszint illatozó virágok tölték ki, hű jelképei a ' j ó 
cselekedeteknek, mellyekkel hiveit elárasztá. Minden 
hiány ellenben, minden eljárás, mellyet lelke' sugralma 
szerint buzgóbban lehet vala végezni, minden erkölcsi 
üszög, melly itt olt mutatkozék, és mit kiirtani csak 
későbben lehetendett, keblét fenékig megrázták ; — 

ti 
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de győzött az érdem, az öntudat, és fölemelkedve 
mondá: „ iparkodtam, mennyire tőlem lehetett; azon-
ban nem é n , hanem Isten' kegyelme működött álta-
lam. Én ültettem és öntöztem, Isten pedig adott tenyé-
sző és érlelő erőt !" — Ennyire ment a ' beteg szám-
vetésével, midőn a'csöngetyünek ezüsthangja őt föl-
ébresztvén arra figyelmezteté, hogy az ur hajlékához 
közelit. 'S ime ! az ajtó nyílik, és a' szomszéd hely-
ségbeli plébános békeséget hirdetve tér be az oltári 
szentséggel. 

A' bánat' és töredelmesség' könyözönében tárta 
föl a' beteg lelki sérveit az ur' helytartójának, ki 
azokat a' hit' vigasztaló csöppeivel behegeszté. A' 
föloldó szavakat fölötte elmondván, ugy látszott, 
mintha a' betegnek arczulata megdicsőíttetett volna. 
És midőn imígy mindketten Istenhez fölemelkedve, 
áhítatos fohásziknak szabad folyást engednének, és a' 
teremben ünnepélyes csönd uralkodnék, fölnyittatik 
az a j tó , 's ez által fölséges látvány idéztetik szem 
elébe, melly a' legközönyösebb keresztényre nézve is 
szivemelő leendett volna. Ott hever térden, búsko-
moly arczczal, csillogó szemekkel csaknem az egész 
közönség, és tanuja azon lelki elragadtatásnak,azon 
több mint emberi megnyugvásnak, melly az elváló' 
egész valóján elömlik, midőn a' mennyei táplálékot, 
az Istentől rendelt útravalót magához veszi, és a' be-
tegek' sz. olajával megkenetik. Még egyszer megáldja 
az ur' szolgája betegünket, és testvéri csókot, az 
elválás'csókját függeszti annak mindinkább halványuló 
ajkira. 

A' sz. szertartások' végivel egybegyűjteti bete-
günk a' helység' elöljáróit, 's azokhoz ekként intézi 
hattyúdalát : „ Kedvesim ! negyvenöt éve, hogy lei-
keitek' javát 's üdvösségteket tehetségem szerint esz-
közlöttem , 's itt az idő, hogy sáfárkodásomról a' 
mennyei bíró előtt számot adjak. ígérjétek meg nekem 
végperczeimbcn, hogy hittisztaságban és erkölcsiség-
ben fogtok ezentúl is józanul előhaladni, 's azon ös-
vényen maradni, mellyet nektek valamint eddig, ugy 
végintézetemben is lelki javatokra , egyszersmind pe-
dig e' helység' külső díszére is kimutattam. Azon le-
gyetek tehát íiaim ! hogy Békcvölgye' lakosi minden-
kinek a' magáét zúgolódás nélkül megadván , Istentől 
áldást és békeséget nyerjenek, mit én nektek ezúttal 
szóval ugyan utoljára kívánok, de oda fön reátok le-
kérni meg nem szűnöm.a 

Könyzáporral válaszolt a' megilletődött elöljáró-
ság , és görcsös zokogások közt menének búcsúzó 
atyjoknak kezeit, melly őket annyiszor megáldotta, 
csókokkal elhalmozni. 

„ Kedvesim ! úgymond mindinkább lágyuló hangon 
betegünk, nekem igen kevés időm vagyon hátra, azért 
engedjetek szólnom KristólTal is halálom előtt. " — 

„Kristóf! folytatá az elővonulóhoz, te vagy hí-
veim közül az egyetlenegy, kit a' részegség' kárhoza-
tos fertőjéből ki nem ragadhattam. Ezerszer kértelek 
nemde, hogy bűnös szokásodból kivetkőzzél, de ed-
dig siker nélkül, — ám márma utolszor szólhatok 
veled édes fiam ! utolszor kérlek, — avagy haldokló 
atyádnak végső kívánságát is szélnek ereszted ? — Te 
sirsz Kristóf, te már boldog vagy ! " 

„Istenemre nem, mert megrögzött vétkemben 
mélyen elmerültem" — 

„Azon légy tehát, hogy mi nem vagy eddig, 
ezentúl lehess. ígérd meg most nekem, hogy a' vé -
tek' karjai közül ki fogsz bontakozni;— ime Kristóf! 
mielőtt egy óra elmúlnék, én az örökkévaló' trónja 
előtt állok , ott fogom Ígéretedet nyilván Istennél 
beszámolni, ne cselekedd kérlek , hogy ott is hite-
szegettnek találtassál. " 

„ígérem atyám, jobbulásomat. " 
Helyt adott most Kristóf a' bezajongó tanuló i f jú-

ságnak, mellyet az ősz mester jótékony nemtöként 
vezérlett. „ Atyánk ! rebegék a' siró gyermekek, add 
reánk áldásodat ! " 

És az öreg' szava elakadt. Körültekinte ő szive' 
kedvenczinek sorain, és elérzékenyült. Még egyszer 
öszpontositá tünedező életerejét. „ Szivem kedveltjei ! 
úgymond, ti éltemnek öröme és gyönyörűsége, ti, kiknek 
ápolására szenteltem életem' minden napjait, va jha , 
mint alattam, ezentúl is föntartsátok szivetek' ártat-
lanságát, Isten' és emberek' szeretetét, hogy ama' 
nagy napon dicsőségesen léphessünk együtt a' kis-
dedszerető Jézus elébe." 

De ismét elalélt a' beteg, és e' percztől hangja 
mindinkább gyöngült, szemei mindinkább homályo-
sodtak. Halk imába merengve áldá meg jobbjával az 
ártatlan gyermekkoszorut, baljában tartván az öreg 
mester' kezét. Ekkor ellankadva a' mester' keblére 
hamatlék feje. Lélekzete rövidült. Feje lejebb és 
lejebb sülyedt, 's a' mint ezt a' tanító fölemelné, már 
lelke a' földieken tul lebegett, elhunyva az urban 
kedveseinek buzgó fohászokkal élesztett körében. Har-
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madnapra kisórék földi részeit a' megdicsőitettnek szo-
morú hivei a' nyugalom'helyére, ott , hol a' feszület 
áll , nyertek enyhhelyet, fölhantolák időről időre a' 
feledhetlen atyának sírját kedvesei, ákász és nefelejts 
árnyéklik fölötte, és még Békevölgye fönáll, hantja 
a' földdel egyenlő nem leszen. 

Kotách Pál, 
váczi sz. széki jegyző. 

Az algíri püspökség. 

Akármelly része legyen az a' földnek, mellyet 
a' keresztény hit' jótékony világossága által földerit-
tetni, 's az ezt híven követő miveltség és polgáro-
sodás által boldogittatni hallunk, mindenkor örven-
detes benyomást tesz az emberre és keresztényre nézve : 
de kétszeresen örvendetes, ha olly tartományt látunk 
e' jótéteményben részesülni, melly egykor maga is 
hatalmas terjesztője volt az igazság- és világosságnak, 
's egykori fénye miatt több tekintetben emlékezetessé 
vált. Illy része a' földnek Afrika , különösen ennek a' 
francziák által elfoglalt algíri vidéke. Sz. Cyprian', 
sz. Ágoston' 's több nagynevű püspököknek eme' ha-
zája egész évezreden keresztül a' halál' sötétségében 
ült! 'S a' tartomány, melly egykor egyetlen zsina-
tában i 14 püspököt látott egybegyűlve (a ' karthagoi 
4dik zsinatb. 398. e . ) , örvend ma, hogy püspököt 
nyert, ha csak egyet i s , ki neki az élet' kenyerét 
megtörje. 

Mint kezd az annyi viszontagságokon átesett 
országban a' keresztény hitujra gyökeret verni, ér-
dekes lesz magának az uj püspöknek — Dupnch Ant. 
Adolfnak — apostoli szellemben irt leveléből tanulni ; 
mellyet ő a' francziaországi hitterjesztő egyesület' 
középponti tanácsának tagjaihoz intézett Bonából 
1839iki apr. 22én ; mellyben többi között ezeket írja: 

„Magában Algír városában mintegy 10,000 
kath. hívem van , az őrizethez tartozó katonaságot 
ide nem számlálván. Az egész elfoglaló-sereg mint-
egy 50,000 főre megy, kik csaknem mind katho-
likusok. " 

„Az egész regensségbeli katholikusok' számát, 
e' Fondouktól Belidáig, — ama' hires narancs-
ligetekig kiterjedő messze földön, még eddig nem 
tudom. Mind az a' mit tudok, annyiból áll, hogy 
legalább is négy templomra vagy kápolnára volna 
szükség, hogy a' religio' vigaszlalásait akár a' gyar-

matosoknak, akár a' környékben szétszórt 25,000 
fegyveresnek, vagy az utcsinálásnál büntetésből al-
kalmazott 1,200 katonai egyénnek illőleg lehessen 
nyújtani. Delhy Ibrahim nevű faluban sz. titkainkat 
is alig ülhetjük meg, egy hajlékban, melly nem csak 
a' katholikusoknak szolgál egyházul, hanem templo-
mul még Luther' és Calvin' követőinek is, több fele-
kezetű hitszónokok használván azt oliykor saját szol-
gálataikra. EJ szomorú helyezeten mindeddig hiában 
igyekeztem segíteni. De nem csak templomokra van 
szükség, hanem, és mindenek előtt, a' megkívántató 
segédeszközökre is, hogy három négy missionariust 
tarthassak. Elbiarbm, Algírtól két órányi távolságra 
lakó kitűnő család egy szobát engede át, mellyben 
mintegy 60 személy elfér, 's azt föl is készítette mind -
járt kápolnának. Oltárt, ékesitvényeket 's mindent t"> 
szerzett be ; mi reánk nézve, kik szegények va-
gyunk, sok." 

„Itt, Algírban magában, függetlenül a'sz.Fülöp 
kisded székesegyháztól — melly, ha a' nekem Párisban 
tett ígéretek teljesedésbe mennek , csinos templom-
má válhatik— a' cassaubai külső mecsetben, mellyet 
maj. 3kán fölszentelni 's a' sz. keresztről elnevezni 
szándékom, rövid időn igen hasznos administraturá-
val fogok birni ; melly az ezen város-rész', vala-
lamint a' császár-erősség' 's a' két szomszéd község' 
lakosira nézve is, csaknem nélkülözhetetlen. — Kedves 
és fáradhatatlan munkatársnéim, a' sz. József' apá-
czái, itteni főintézetökben szinte készítenek föl egy 
egy kápolnát. ígérik, hogy a' polgári kórházban 's 
a' collegiumban is fognak hasonlót építeni ; sőt még 
ahhoz is nyújtottak, reményt, hogy az esztendő' vége 
előtt a' liab-el-Onedi kapunál egy másik segéd-egy-
házat is szentelhetek föl , tudniillik az eddig raktá-
rul használt mecsetet. Már is van egy szépen virágzó 
leányiskolám, van óvó-intézet száz kisded' számára, 
van műterem, van olly jótékony egyesület, melly száz 
nőből áll , 's a' népnek szükség-in segit, mellyek se-
hol nem olly nyomasztók, mint itt. De a' készülendő 
egyházakhoz, a' fogházak mellé, hol ezer meg ezer 
nyomorult van összehalmozva , 's a' nagy kiterjedésű 
kórházakhoz mindössze is csak két papom van, kik 
fejenkint 1800 frank fizetést húznak. Három kanonok ' 
jövedelméből kell föntartanom a' székes- és segéd-
egyházakat , a' megyei titoknoki-hivatalt, a' helytartó-
sági személyzetet — és káptalanomé! ; ennyi munkához 
összesen öt személyt ! " 

* 
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w Kisebb papnevelő-intézetem még nincs. Csak 
terveket készitgetek, mint építőmester , hogy alapot 
készíthessek előbb neki. Tizenkét ezer fr. jövedelem 
mellett, minden egyéb segedelemtől megfosztva, még 
néhány papnak alapításával kell, akár itt Algírban 
akár egyebütt a' megyében, ezen intézetet fölsegél-
nem; mert a' kormány, Gener. Vicariusokat és káp-
talant bele véve, csak 11 papot akar elismerni az 
egész regensség' számára, 's nem is fizet többnek ; 
mell y szám szembeszökőleg csekély. Miként lehet az-
után illy mérsékleti összegből nyújtani valamit a' 
szegényeknek , különösen a' minket szüntelen ostromló 
bennszülött szegényeknek; főleg olly tartományban, 
hol minden éltékén fölül kél?" 

„ Oran , Mostaganem 's ezen egész tartomány 
felöl igen tökéletlen tudósításokkal birok. Néhány hét 
alatt magam szemügyre fogok venni mindent. Két oda 
küldött papnak eddigi jelentései szivemet szaggatják. 
Templomuk nincs ; egy terem vagy inkább egy egé-
i/en közönséges szoba mindaz, mit a' nevezett váro-
sok' elsejében eddig bírhatnak, holott az mintegy 5,000 
kath. lakost számlál, a' tetemes őrizetet oda nem 
véve. Mostaganem, Arzén- 's Mars-el-Kebirben, 
mindjárt Oran közelében, még csak kápolna sincs-
Hangosan kérik mindenütt az apáczákat, iskolákat, 
még egy lelkipásztort, templomi ékességeket, köny-
veket . . . „Messis quidem multa, operariiautempauci!" 
(Az aratás ugyan sok, de a' munkások kevesen van-
nak.) Több mint száz papi személy kért meg az utóbbi 
hónapban, hogy szerencsésitném őket ezen apostoli 
hivatallal. De vissza kelle utasítanom őket, míg leg-
alább eleimet és ruházatot (alimenta et quibus te-
gantur) nem adhatok. " 

„ A' bonai és constantinei tartományokról, ugy 
llugia? vidékéről is már bővebb tudósítást adhatok. 
Később más tájakról is fogok önöknek írni, mellyek 
mód nélkül kiterjedt megyém' részeit teszik, vala-
mint azon pusztaságról is , melly azt a' maroccoi 
külvárostól kezdvén egész Tunisig, mintegy három-
száz ötven órányi távolságra kerili." 

„ liougia kisded város mór, spanyol és genuai 
romokból álló. Fekvése a' legkellemesebb, termékeny 
vidéken: még csak most kezd franczia birtokká lenni, 
s talán az egész többi Algírnál nagyobb szüksége 

van a' hit' világára 's a' keresztény polgárosodás' 
jótéteményeire. Az őrsereg ott alig megy 500 főre ; 
gyarmatosa 300 van. E' gyögyörii, gyümölcskertektől 

körülövedzelt, 's ezen olly sok urat ismért parton, 
hajdan nevezetes kisded város 1800 házból állott. Az 
ostromlás alatt 's után 1200nál több lerontatott; né -
hány közülök csak most emelkedik föl újra. A' franczia 
kormány nem ismer még egy papot is e l , ki ezen 
kisded községet lelkiekben elláthatná; csupán a' városi 
hatóság, melly mint mindenütt, ugy itt is csodálandó 
vallásos buzgóságot és föláldozást tanusit, biztosított 
egy kápolna 's egy szerény paplak felől. A' kápolna, 
melly valójában nem egyéb, mint gondosan kifejéri-
lett viskó, néhány hónap előtt még színház gyanánt 
használtatott!. . . Egy igen jeles alsatiai papot hagyék 
ot t , ki az idegen-legio' katonáira 's a' gyermekekre 
nézve igazi gondviselő. Ő plébános és iskolai tanító 
egyszersmind. Csak a' legszükségesebbeket adtam 
neki, míg majd a' gondviselés engedni fogja, hogy 
azon múlhatatlanul megkívántatokkal elláthassam őtet, 
mellyek nélkül Francziaországban a' legszorultabb és 
szegényebb plébánia sem szűkölködik. Az anyai gond-
viselés nem fog elhagyni minket. Oranból visszatér-
tem után legalább egy hetet szándékozom e' városban 
tölteni : csak nyolezvan órányi az ut oda és vissza ; 
's a' középtenger is nem olly szeszélyes nyáron mint 
az év' hanyatlásakor." 

„Bougiatól 30—40 órányira a' part'mentében a' 
Storni tengeröböl' (Sinus numidicus) hátvégében 
létezik egy város' bölcsője, melly mint valamelly va-
rázsütésre emelkedik. Tavai octoberbcn még csak 
Russicatla' messzeterülő romjai hevertek ott, annak 
kikötőivel, színházaival, vizvezctéseivel 's romai épí-
tésre mutató víztartóival; — most pedig ott áll Phi-
lippeville a' maga Fort - Francejaval, Orleans-
bástyájával 's ezerre telő gyarmatosival, kik hamar-
jában összeütött deszka bódékban laknak, munkásak 
mindnyájan, fáradoznak's feszülve néznek a' jövendő 
elejbe, melly valóban igazán rendkívüli lehet, ha 
Francziaország Constantine' birtokában marad; — 
egyébiránt Constantine' odahagyása Algir' vesztét 
vonná maga után. " 

„ Van itt szükség : papra, tanítóra , követko-
zöleg templomra 's iskolára is; és a' lakosok mindezt 
sürgetve kérik. Azon ötletem támadt, hogy a' jövő 
hónapban legalább annak végével, ha kivált önöknél 
segedelemre találnánk, egy nagy deszkaszint—bo-
csássanak meg a' kitételért, mellyet mellőznöm lehe-
tetlen — építtessek , melly nem csak a' papnak la-
kásul, hanem egyszersmind két deszka-vagy vászonfal 
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által osztályokra különözve, kápolna 's iskola gyanánt 
is szolgálna; minthogy a' plébánosnak szükség egy-
úttal iskolamesternek is lennie; mi ez uj országban 
máskép nem lehet , bármilly alkalmatlansággal van is 
az egybekötve. Egy derék papnak a' katona-kórház, 
melly különösen megkívánja szorgoskodását, 's melly-
ben, mint általában egész Afrikában, vigasztaló jeleit 
adja a' katonaság vallás iránti részvétének, a' gyer-
mekek 's a' naponként növekedő népesség igenis ele-
gendő foglalatosságot nyújtanak , ha kötelességének 
megfelelni 's munkás életet akar folytatni. Ezen kiviil 
időnként a' constantinei országutat védő két legköze-
lebbi tábort is meg kellene neki látogatnia." 

„Milly jövendője nyílik Francziaországnak 's a' 
vallásnak olly tartományban, hol csaknem álmodni 
képzelém magamat, midőn az egykori dicsőség'annyi 
nyomaira találtam, 's a' tisztelet' és szeretet' annyi 
jeleit vévén, olly bizodalommal láttam magamat az 
araboktól, ezek' főnökeitől 's a' marabutoktól fo-
gadtatni . ' " . . . 

„ Constantine csaknem 30,000 lakost számlál. 
Az őt Storától 's Pftilippevilletől elválasztó pusz-
taságot nagy számú néptörzsökök lakják, mellyek rövid 
időn keresztény hitre térnének, ha a' fővárosnak vagy 
akár a' nagy pusztának ama' lakóihoz hasonlítanának, 
kiket nekem a' Scheik-el-Arabi bemutatott. " 

„T. Suchet ut, ki a' constantinei missionarius-
ságot olly nemcslelküleg kikérte magának, 's ott olly 
áldást-hozólag munkált, egy szép templomot, plé-
bánia-házat 's az engemet kisérő apáczáknak is lak-
helyet készített föl, melly be őket azonnal be is ve-
zettem. A' tartomány'kormányzója egész befolyásával, 
melly pedig e' népnél igen tetemes, segedelmére 
van neki." 

„Engem itt mint jóbarátot fogadtak 's vendé-
geltek meg, és akként tiszteltek, mint atyjokat és 
püspöküket. A' bennszülöttek egész testőrséget alkot-
tak számomra , 's kísérőim levének ; főnökeik hozzám 
tolakodtak, tejet , irósvajat, virágot, ételt hoztak 
ajándékul, részt vettek az isteni szolgálatban . . . egy-
szóval arabok és keresztények keverve valának. A' 
templomot ünnepélyesen fölszenteltem, ugy a' temetőt 
is és egy hordozható oltárt. Továbbá hálaáldozatot 
mutattam be az elfoglalásért, 's a' Constantine' falai 
alatt elhullott bátrakért; végre öt , általam megbérmált 
gyermeket az első áldozatban részesítettem. A' többi 
ajándékok közt nem feledkezhetem meg egy pompás 

szószékről, mellyet mozlemck hoztak egy mecsetből 
ff 

a' kereszteny templomba. Ok vágyódnak az evange-
lium' tanításaival és szülőföldjük' atyáival megismer-
kedni; én pedig azon leszek, hogy amaz atyákhoz 
méltó tanítványokat adjak nekik oktatókul. Milly öröm-
mel járulnék hozzá a' magaméból, ha ezen óhajtáso-
mat valósithatnám ! De hiszen csak kegyetek legyenek 
segítségemre. Algírnak ezen részében magában három 
papra volna szükség." 

„El is feledém önöknek mondani, hogy Philip-
pevilleben temetőt szenteltem be , 's nagyszerű szer-
tartás után magát a'várost i s , az araboktól körülvett 
táborban, trombita-harsogás és ágyuk'dörgése között 
A' sz. mise-áldozat után a' virágokkal ékesített 's 
fegyver - trophaeumoktól környezett gyöpoltár előtt 
néhány hathatós szót intéztem az örömittas seregek- és 
azok' vezéreihez, 'sreájokadám a'pápai áldást, melly 
buzgó tisztelettel fogadtatott." 

CVége köveik.) 

Az enyéiigi templom. 

A' veszprémmegyei enyéngi templom' fölszentel-
tetésérol az Egyházi Tudósítások' mult félévi 21 dik 
számában volt szó. E' gyönyörű épületnek rövid rajzát 
adni czélja a' jelen soroknak. 

Nagy mélt. Batthyány Fülöp hg elhatározván ma-
gát dicső emlékezetű eldődei' szándéka szerint Enyén-
gen a' kath. hivek' számára templomát építeni, ahhoz 
1838ban julius' 16kán ünnepi szertartássala' talpkö-
vet le is tevé. 'S ime három év még nem mult el, 's 
az olasz sztilü szentegyház teljesen elkészülve áll. 
Május' 16kán történt annak fölszenteltetése főt. Szalay 
Imre bélakuti apát 's veszprémi kanonok által. Ugyan-
ekkor tartott ékes egyházi beszédet nt. Sámson János 
veszprémi professor, iktattatott be mint enyéngi első 

I plébános t. Kanovich Rudolf, osztogattattak ki berezegi 
főkormányzó 's ez alkalommal képviselő tek. Sényi 
Gábor ur által az alattvalók között atyai szeretet'jeléül 
élelmi szerek, 's vendégeltetett meg 420 az ünne-
pélyre összegyűlt egyházi 's világi vendég. 

Az ékes egyház, mellyről egy nagy műveltségű 
's dologhoz értő ur ezt mondá: „kisebbszerü alakban 
illy diszes, illy czélirányos templomot még nem lát-
tam," fekszik a' herczegi kert 's lak, és az ezekkel 
egy vonalban álló tiszti lakok' sorával keletirányban; 
és 18 öles kup-idomu, rézzel fedett, gazdag arany-
zatu kereszttel ékesített, jó órával ellátott tornyával 
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's doriai másodrendű hat oszlopon nyugvó homlokza-
tával nyugotra néz. 
Hossza 2 2 , széle 10 ölre nyúlik. Külszine a' neme-
sebb uj épületeken látható világos sárga. A' homlok-
zat alatt egy igen nagy , 's csak számosb népsereglet' 
alkalmával megnyitandó ajtó , mellynek fölületét már-
ványtáblába vésett aranyos vas betűkből ezen fölirás 
koszorúzza : „IIERCZEG BATTHYÁNY FI LEP 184-0", 
's mellyen által a' tiszti lakok' sorában kijelelt paplak-
ból egyenesen a' nagy oltárra láthatni : oldalról pedig 
a' toronynál legott két felől egyegy, a' háthajlásnál 
ismét egyfelől a' sekrestyébe, másfelől pedig a ' k é t 
osztályú oratoriumba vezető ajtó nyit tért a' bemenni 
szándékozóknak. 

A' közép nagy ajtón a' belépő lábak nem botla-
nak harang-kötelekbe, hanem a' szemet fölülről csi-
nos karbollozat foglalja el, melly két kisebbszerii 
oszlopra támaszkodva , arany diszitményü tizválto- ' 
zatu orgonát tar t , 's belsőbb zárt részéből rejtett 
lépcsőkön vezet a' harang- 's órakezeléshez. A' karzat 
alatt két felől egyegy terem alakú 's a' templomha-
jóval keresztet képező (egyike közülök annak idejében 
Krisztus' koporsójának leszen használható) nyilt térek 
látszatok. 

Belebb haladván, elragadó szépségével a' világos 
lilla festésű hajó gerjeszt bámulatot; a' hasonló alap-
festésű boltozaton az élénkebb rózsa szinü négyszeg-
letekbe művészileg rajzolt tarkás rózsa-csillagokat a' 
mindkét oldal' félkör alakú ablakain áttörő napsugár 
tündökölteti báj fényben. 

A' márvány-padolaton megszakasztott párvonal-
ban álló erős, mindössze 24 tölgypad' tágos köze a ' 
nagy-, osztályköze pedig a' mellékoltárokhoz vezet. 
Éjszakról a' mellékoltárt Lajos', másikát pedig délről 
Mária' képe disziti. Mindkettőnek deszka-szerkezete 
egyforma, csupa egyszerűség, 's mégis merő gyö-
nyörűség : fölülről tojás-kerekdedségü 's lefelé vas-
tagon aranyzott ráma-alakban Wi arasztnyi széles 
szárnyaival az oltár-asztalig hajlik. Lajos, erős athle-
lai tagokkal, korának megfeledő harczi öltönyben , 
hosszú, hegyes orrú pánczélos lábbelikben a' felsőt 
majd egészen betölti. E' kép Czimmermnn bécsi mű-
vész' utósó remeke, ki fogadását, miszerint képet köz 
tiszteletre soha éltében nem festeni kijelenté, ennek 
már gyöngélkedő korában történt elvállalásával meg-
szegte, 's bevégeztével életét is befejezte. Mária — 
a' dél felőli mellékoltáron kifejezhetlen elragadó szép-

ség, minden földi királynék' legragyogóbb csillaga •" 
ezen a' legmesterségesebb idomzatu női tagszerkezet 
's külruhacsin a' legbájlóbb, legtündéresb diszben 
mutatkozik. Míg szépségével mindenkit bámulatra ra-
gad , addig a' műhöz értő komoly vizsgáló a' jövőbe 
mélyedt szemeknek egekbe helvzett erős bizodalmat 
és szilárd elszántságot igénylő tekintete gyulasztja 
részvétre. A' szűz anya mellett mohos kősziklán igen 
gyönge alakban a' kis Jézus üldögél; ezen is látszatok 
az isteni természetre emlékeztető komoly fontolgatás' 
jelei. Festője Silcher bécsi fiatal művész, ki az oltár-
képek'behelyezése végett Enyéngre szállíttatott. Mind 
a' két mellékoltár' közepén kereszt áll, mellette pedig 
két oldalról aranynyal tündöklő két két gyertyatartó. 

A' szenttár (sancturarium) egy lépcsővel ma-
gasbra emelkedett; falának szinczete 's ékitvénye a' 

r 

hajóéval megegyez. Éjszakra van a' sekrestye 's az 
ezen nyugvó oratorium ; délre pedig a' már emiitett 
kettős, alsó 's felső osztályú oratorium. A' nagy 
oltár, mellyhez három magas lépcső emeli az áldozni 
kívánót, egyszerű méltóságával szent buzgalomra ra-
gadja a' jámbor szivet. Egy kitűnő nagyságú húsvéti 
's más kisebb nagyobb, összesen 14 mind aranyos , 
gyertyatartó veszi köfbe a' leggyönyörűbb szentszek-
rényt (tabernaculum), mellynek hátkerületét a' tem-
plom' védszentje Nep. sz. János Mayer Károly 
szinte bécsi művész által szerencsés ecsettel festett 
erős , izmos testalkatásban, féltérden 8 angyal kö-
zölt esengő helyzetben foglalja el; fölületét pedig 
7, hoszas négyszegű ablak keriti, mellyek a' szenttárt 
dús fénynyel árasztják el. 

Megemlitendők még a' templom- és áldozathoz 
herczegileg megszerzett ruha, könyv 's edényféle 
igen gazdag eszközök és diszitmények : u. m. mon-
strantia, ciborium, kelyhek , mind gazdagon arany-
zott tiszta ezüstből; a'szenttárban függő lámpa, egy 
füstölő pakfongból, egy templomi ezüstös kereszt, 
továbbá pluviale, casulák, dalmatikák arany himzetes 
varrásokkal, egy baldachinum, két zászló aranynyal 
rojtozott veres bíborral, egy arany metszésű mise-
mondó-könyv. Ezek mind bámulatra ragadó ékességek, 
's több mint százezer pengő forintra hágó drágasá-
gok , a' nmlgu Batthyány Fülöp herczeg bőkezűségé-
nek 's apostoli buzgóságának mind annyi tanúi. 

Köves János, 
mezőkomáromi káplán-

\ 
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A' hét íoIliin. 
Ha a' vélek léleknyavalya, akkor a' kevélységet 

agylobnak, a' fösvénységet sorvadálynak, a' bujasá-
got dögmirigynek, az irigységet sárgaságnak, a' 
torkosságot vizikórságnak, a' haragot epeláznak, a' 
jóra való röstséget rothasztó láznak lehetne nevezni 
a' lélekre nézve. Ha pedig a 'hét főbűnt személyessé-
gek gyanánt tekintjük, akkor a' kevély hasonlít a' 
toronyőrhöz, ki magas állásáról minden embert tör-

ff 
penek néz. 0 soha sem imádkozhatik Istenhez igy : 
kiáltok hozzád a' mélységből, mert ő mindig a' ma-
gasban lakik. — Hasonlít ő az ittashoz, ki azt gon-
dolja , hogy ő mindennek a' központja, és személye 
körül kereng minden. Azért mondja Habakuk próféta : 
( 2 , 5. 6.) „Valamint a' bor megcsalja az ivót: ugy 
lészen a' kevély férfiú, 's nem tiszteltetik : ki feltá-
totta mint a' pokol az ő lelkét : és ő mint a' halál és 
be nem telik: és magához gyűjt minden nemzetsége-
ket, és magához gyűjt minden népeket. Valljon nem 
mondanak-e ezek mindnyájan őfelőle példabeszédet, 
és homályos igékkel mesét róla : és ezt mondják : Jaj 
annak, ki sokasítja a' nem-övét? de meddig nehezíti 
is maga ellen a' sürü sárt ? " 

A' fösvény hasonlít a' pókhoz, melly egész bel-
részét mintegy kihajtja testéből, hogy fáradságosan 
font hálójával egy bogaracskát fogjon. Ha végre ki-
merítette magát 's órákig leselkedett, jön seprűjével 
a' szolgáló, 's a' hálót pókostul lesepri. — Igy bánik 
a'halála' zsugorival. IIa kémnyerészkedési tervkoholá-
sokban kizsarolta magát, 's évek' folytán számolt és 
leskedett aranyra 's ezüstre, jön fehér lovon a' ka-
szás, és lecsapja a' zsugorít légváraival egyetemben. 

A' buja hasonlít a' sóhoz. Só a' vízből vetetik, 
's leghamarább oszlik föl ismét vizben, 's nem marad 
belőle egyéb mint savanyu viz. Igy van az emberrel. 
Eredete gyönyörön alapszik, 's mihelyt gyönyörnek 
adja magát, föloszlik, 's nem marad fon egyéb mint 
megrongált alak 's keserű köny-viz. 

Az irigy ollyan mint a' holdkóros, kinek nya-
valyája a' hold' nőttével vagy fogytával növekszik 
vagy enyhül. Az irigynek baja is mások' szerencsé-
jével öregbedik vagy csillapul. Gonosz füst az irigy-
ség ; ki beereszti azt házába, annak mindenét meg-
fogja, sőt neki is szemeit veresre marja. 

A' torkos ollyan mint a' vízkóros; minél többet 
iszik, annál szomjasabb lészen, 's minél inkább vas-

tagszik kifelé, annál betegebb lesz belülről 's annál 
inkább közeledik a' halálhoz. Egy régi hitszónoknak 
ezek a' szavai : „ A' jó Isten minden embernek mind-
járt születésekor egész elétére kiszabja az étel- 's 
italmennyiséget; ki igen hamar 's mohón emészti 
osztályrészét, időnek előtte elfogaszfja azt, és akkor 
vége." 

A' haragos hasonlít a' ragadó erdei csermelyhez, 
ritkán egyez ő meg önmagával ; ma földuzzad , hol-
nap leapad ; ma tiszta, holnap zavaros, de soha 
sem képez tiszta tükröt. Minden kőnél fölsustorog, 
minden esésnél habzik, minden könyöknél más irány-
ba rohan, és senki sem bizhatik hullámiban. — A' 
haragos ollyan mint a' kemény kő ; ha valami lágyba 
ütődik, ez enged, 's a' kő erőtelenül fenékre száll; 
de ha más kemény kőre esik , akkor szikrát vet 's 
elzuzódik. 

A' renyhe ember odvas ember, az odvas ember 
odvas fog, mellyet a' társaság' álkapczájából ki kell 
húzni, hogy fájdalmat ne okozzon 's a' többit eljárá-
saikban ne akadályozza. — „Valamit a' kezed cse-
l e z h e t i k , igy szól az irás, (Predik. 9 , 10. 11.) 
szorgalmatosan cselekedd: mert sem cselekedet, sem 
okosság, sem bölcseség, sem tudomány nem lészen 
pokolban, a' hova te sietsz. Látáin a' nap alatt, hogy 
sem a' gyorsaké a' futás, sem az erőseké a' had, 
sem a' tudósoké a' gazdagság, sem a' mestereké a' 
kedvesség." (Némelfjóí.j 

Hitterjesztöi egyesület Francziaor-
szágban. 

Hogy a' kath. tartományokban is naponként 
élénkebb lesz a' hit és ennek terjesztése iránti rész-
vét , örvendetes tanuságul szolgálhat a' francziaor-
szági „hitterjesztői egyesület," melly nem csak 
otthon, de a' külföldön is mindinkább növekedő figye-
lemre és fölsegittetésre méltattatik. Mi annál inkább 
megjegyzést érdemel, minthogy a' kath. országokban 
is léteznek olly egyesületek (például a' Leopotdina-
alapítvány az austriai birodalomban), mellyek a' 
híveknek egész adakozási buzgóságát igényleni látsza-
nak. A' francziaországi hitterjesztői egyesület' évi 
jövedelmét 1839ben kimutató tábla szerint ezen in-
tézet' föntartására adakoztak : 

Francziaország 486,246. , Poroszország 5,900., 
Bajorország 8,194., Németország'egyéb tartományai 
1,497., Belgium 34,944., Nagybritannia (Anglia 8,9 64., 
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Skotia 2 0 1 . , Irland 3648) 12,813. , Pápai birtokok 
9,628. , Toscana 8 ,674 . , Modena 2 ,900. , Parma 
3 ,546 . , Lucca 3 ,164. , Sardinia 32,404. , Schweiz 
11,676., Portugalia 2,422., Oroszbirodalom 1,015., 
Kelet 1 ,494. , összesen 626,972 forintot. Mi az 
előbbi év' jövedelmét mintegy hatod részszel haladja. 
De az egyesület' segedelmére szoruló algiri püspök-
ség tetemesen nevelte a' kiadások' összegét is. 

Ezen egyesület számot adott idei évkönyveinek 
májusi füzetében I840diki munkálatairól, 's a' bejött 
's kiadott summákról; azon summákról, mellyek a' 
szent atyának augustus' 13kán költ ajánló körlevele 
előtt és után begyültek. A' bevétel harmadfél millió 
forintra (írankra)ment, melly öszvetheza' sajnos vizára-
dás mellett is egyedül Francziaország 1,370,000, ne-
vezetesen a'társulat ' lyoni nagytanácsa 765,000, a' pá-
risi pedig 604,946 forinttal járult . Különösen a' lyoni 
megye 134,507 forintot adott , a' párisi pedig csak 
8 3 , 9 0 2 - t , mi a' két város' népességére nézve jel-
lemző, ha tudjuk, hogy minden társ hetenkint csak 
egy sous t , tehát évenkint 52 sous-t fizet. Bajoror-
szág egymaga 207,368 forintot adot t , tehát tölfcet, 
mint egész Nagy-Britannia gyarmataival egyetemben, 
mert innét csak 202,633 frank került, 's ehhez is 
Irland 163,000 forinttal járult. Az egyházi status 
68,943 forinttal, Poroszország 62,187 fttal, Schweiz 
30,411 forinttal adakozott, Németország 5609czel , 
mellybe bele van számítva az Austi iából jött 405 frt. 
A' bajorországi öszvethez részletesen : Bamberg adott 
1295 fr tot 's 15 krajczárt; Eichstädt 549 for. 21 kr . ; 
Speyer 1459 for. 10kr . ; Würzburg 10,353for. 35 kr.; 
P a s s a u l l , 2 3 0 for. 38 kr.; Regensburg 13,145for. 14 
kr.; Augsburg 26,592 for. és München 32,200 for. „Ezen 
adományok által, igy szól a' tudósítás , elzárt pályák 
nyílnak, 's elhagyott menhelyek újra megnépesülnek. 
Szent Ferencz' szerzetesei újra Arabia felé vonulnak, 
más részről pedig álthágva ar Himalayát a' keresztény-
ség' táborszemeit Kaschmirig tolják előre. Szent Do-
monkos' tanítványai elfoglalják Mesopotamiában el-
hagyott missioikat. Syriában , Persiában, Malabaron 
a' karmeliták nevezetes segítséget nyernek. Tizenhá-
rom uj térítő van uton Australia felé, hol őket a' 
sandwichszigetekbeli szabad egyház 's 15 ezer u jse-
elandi megkeresztelendő várja. A' harmadfél millió 
frank öszvet 120 millió európai katholikust véve mu-
tat ja, hogy minden 120dik ember társa az egyletnek." 

Ezen arány azonban oda igazítandó, hogy egyes sze-
mélyek — például egy olasz nemes, ki 13,000 fran-
kot adot — tetemes ajándékokkal járultak az emii-
tett öszvethez, mi által a 'rendes adakozók' ( 5 2 sous-
val) száma természetesen alább száll. Alsó Wallisban 
mégis egy faluban két ezer lakosra 300 társ esik. 
Az évkönyvek, mellyekből ezen adatokat közöljük , 
120,000 példányban terjesztetnek szét, 's egyes érdekes 
levelezéseken kívül a' különbféle missiokra tett költ-
ségeket is elő terjesztik. Ha a' missionariusok' száma 
születéseik' helyei szerint volna előterjesztve, hihetőleg 
kitűnnék : hogy azok között németek is elegen vannak, 
de legtöbben francziák. Az említett ujseelandiak csaknem 
mindnyájan francziák, közöttök néhány igen gazdag 
és kiművelt férfi van, kik az építészetben is jártasak. 

A' folyam. 
A' Dunaparton járdáit egykor növendékeivel a' 

a' tanító. Sokáig nézték a' hatalmas folyamot, melly 
nyugottan hömpölygeté vizeit, fölszine pedig nagy 
sima tükörhöz hasonlita. „Honnan lehet az , kérdé 
egyik növendék , hogy e' nagy 's hatalmas folyó olly 
csöndesen és zajtaíanul eregeti v izei t?" 

„ Az onnét van, mivel mély , feleié a' tanitó ; 
mert tudnotok kell kedvesim, hogy csak a' csekély 
patakok csörögnek; a' mi mély, az csöndben 's lárma 
nélkül foly odább. " 

, , 'S igy van az ember' életében is. Csak silány 
bohóezok azok, kik nagy zajt ütnek, 's kerepelés 
által gyöngeségöket 's tudatlanságukat elárulják. " 

„Az embernek, kinek lelkében mély alaposságú 
erény honol, élete csöndes és zajtalan; hiszen tudja 
ö : hogy szóból kevés telik, szóval az ember sokra 
nem megy ; hanem tett bélyegzi a' művészt. " 

Ekkor egyik fiu megszólamlék: kedves tanitó ? 
én is tudok hasonlatosságot a' folyóhoz , de nem tu-
dom magamat jól kifejezni. Csak mondd el, a' mint tu-
dod , feleié a' tanitó, 's a' fiu igy szóla : 

„Az idő ollyan, mint a' folyam; valamintelfoly 
a' viz, ugy elfolynak az órák i s . " 

„Valóban , folytatá a' tanitó, a' siető folyam 
leghívebb képe az időnek. Valamint a' milliónyi mil-
lió csöppök, mellyek e' pillanatban elfolynak, visz -
szahozhatlanul oda enyésznek, ugy múlnak el vissza-
idézhetetlenül az időperczek is , midőn észre sem vesz-
szük." 

„Azért kedves gyermekeim, ugy használjatok 
minden órát, hogy soha ne legyen okotok azok' elmultát 
megbánni, 's el ne feledjétek : hogy az idő reppenő 
ugyan, de hogyannak örökkévalósági böcsöt adhatunk 
— bölcs használat által. " 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Iíárolyi, uri utcza 453. 
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Károly' „á l ta lános n é z e t e i ' " ü g y é b e n , a' kath. papsághoz. 

( . V a g y Ferdinánd— Felelet . (Somogyi Károly.') - Je les 

mondások — Hasonlatosságok. 

A' sz- szűz' képe. 
Villefranche mellett, nem messze az úttól, ma-

gányos gunyhó áll, inellyben, mintegy harmincz évvel 
ezelőtt, egy gyönge, hatvan éves szerencsétlen öz-
vegy lakott, tizenhat esztendős leányával. 

E' két szegény nőszemély keze' munkájából 's 
némelly jó emberek' alamizsnájából éldegélt. Franciska, 
igy nevezték a' leánykát, bármilly munkának alá veté 
magát, ' s a ' környékbe napszámba járt ; anyja eleséget 
keresgélt kecskéje' számára, vagy száraz gallyakat 
tördelt tűzhelyére, vagy pedig, ha az idő rossz volt, 
fonogatott. Es igy, egész boldogságban éltek , mert 
szereték egymást , 's mert egy boldogabb életben 
hittek. 

Gunyhójok' belseje igen nyomorult szint muta-
tott. Képzeljünk magunknak négy, a' füsttől fekete, 
beomlással fenyegető fa la t , egy szu-ette nyoszolyát, 
három széket, egy szekrényt a' többi házi eszközök' 
számára és egy asztalt. A' gunyhó egyik szegletében 
szalma hevert a' földön, fekhelyül a' kecskének, 's 
a' nők' ágya sem volt sokkal jobb, de ők azt jónak 
találák, mert jó álmot aludtak benne. Az ágy fölött 
Mária a' sz. szűz' képét akasztá föl, mellyet már igen 
régen- valami csekély áron vett. Valamint az anya, 
ugy leánya is nagy tisztelettel viseltettek e' kép iránt ; 
kivált az anya, ki ezen képben védszentje' isteni képét 
tiszteié, 's ki minden szerencséjét, mellyet e' földön 
élvezett, az őbefolyásának hitte tulajdonithatni. Este, 
midőn a' hegyek beárnyazák a' völgyeket, 's az estéli 
harangszó a' szomszéd faluból hangzott : térdre estek 
a' sz. szűz' képe előtt, hálát adók Istennek a' kenyér-
é r t , mellyet azon a 'napon ettek; reggel pedig , mi-
helyt a' nap' első sugarai szalmagunyhójokba beha-

tottak , ismét a' sz. szűz előtt térdeplőnek , hálát adók 
a' nyugodt, csöndes álomért. 

Mária, reggeli 's estéli imádságaival nem éré 
be ezen mennyei kép iránti tiszteletével, hanem mi-
dőn a' dologban kifáradt, mi kora miatt gyakran meg-
történt, zsámolyát ágya mellé helyezé, 's imádkozva 
vagy nem imádkozva, összekulcsolt kezekkel tekinte 
föl magasztalt érzéseiben védszentje' szelid vonásaira. 
Minden vasárnap elment a' plébánia-templomba, inelly-
ben a' gyümölcsoltó boldogasszony' képe létezett,egyike 
a' vidéken lévők' legszebbikeinek , de azért az ő képe 
neki jobban tetszék. Háromszor volt Villefrancheban, 
's mindannyiszor látá a' monostornak egy hires olasz 
festőtől készített sz. családját: de az ő képe mégis 
végetlenül kedvesebb volt előtte. Egyébiránt, meg-
kell jegyeznünk, hogy nem azon mázolt papir dara-
bok közül, mellyek képárusoktól 's vásárokon árui-
tatnak, hanem valósággal szép festmény volt. Hogy az 
ido már jóformán lekoptatta, jól tudá Mária, de a' 
sz. szűz a' homályos fenékszinből i s , tisztán 's vilá-
gosan tündöklött ki ; 's a' gyermek Jézus — olly szép 
kifejezésével birt az ártatlanság' isteni jellemének! 

„Látod , igy szólott gyakran leányához az anya, 
milly kegyesen mosolyog le ránk védszentem ! 0 őrkö-
dik fölöttünk, arról meg vagyok győződve, 's csak 
azt sajnálom, hogy nevére nem kereszteltettelek. Milly 
szép az ő fátyola ! milly gazdag palástjának szegélye ! 
Miként veszi körül gyermekét a' fénykör ! Én téged 
hiszlek benne látni , midőn még kisebb valál, 's én, 
kék buzavirág-koszorut tevék homlokodra. Viseltessél 
a' sz. szűz iránt mindenkor tisztelettel édes Francis-
kám, mert Krisztus' anyja, mindnyájunk' anyja, kü-
lönösen pedig anyja a' szerencsétleneknek, kik sír-
nak és — szenvednek. 

A' nők e* kép előtt mindannyiszor karjaikba estek 
egymásnak, valahányszor a' puszpáng - füzért , az 
örökzöld koszorút megujiták, egyetlen ajándékukat, 
melly által a' sz szűz e' szegény gunvhóban sokkal 

5 
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inkább tisztelteték, mint a' leggazdagabb székesegy-
házakban. Könyiik, mellyek tiszta szívből fakadnak, 
imádság, mellyet ártatlan ajk rebeg, kedvesebbek 
neki a' csillogó pompa- 's a' fényes ajándéknál. 

Azonban, Mária 's leánya, nyugalmukban meg-
háborittatának. Isten gyakran nehéz kísértéseket 's 
veszélyes napokat bocsát azokra , kik törvényéhez 
hiven ragaszkodnak. Szerencsés, ki szenved e' földön; 
a' visszafizetés' nagy napján, nagy boldogságban ré-
szesülend ! Villefranchera 's egész környékére szeren-
csétlen esztendőt bocsáta az u r ; a' gabonát zivatar 
dulá szét, a' mezőket viz boritá, a' szőlőhegyeket 
jég veré e l , az egész termés semmivé lön, 's miként 
szerencsétlenség nem jár magányosan, a' terméktelen 
nyarat szigorú tél követé, ollyan, minőre a' tartomány' 
legöregebb lakói sem emlékeztek. 

Az ínség közös lön, azoknál is , kik azelőtt némi 
vagyonnal bírtak ; a' gazdagok, kiket a ' jövendő nyug-
talanított, 's a' félelem, hogy pénzeikből kifogynak, 
minden munkát fölfüggesztének. 

Mária 's leánya, kik sohasem gyűjthettek előre, 
hanem csak napról napra keresheték meg élelmöket, 
miként tárták föl életöket e' télen, nem tudni. Eladák 
kecskéjüket, mellyre olly nagy szükségök volt, 's 
mellyet olly nagyon szereiének. Lelkipásztoruk' köz-
benjárása által jutottak ugyan némi alamizsnához, 
de mi volt ez a' szörnyű Ínséghez! Megtartásukat ők 
tehát a' sz. szűz' oltalmának köszönék, ki fölöttök 
virasztott, 's kinek képe előtt szünet nélkül imádko-
zának. „Sz. szűz! anyám' védszentje! szólott Fran-
ciska , ne hagyd őt ínségében elveszni ! " „ Sz. szűz ! 
imádkozék Mária, ne hagyd el leányomat; hogy meg-
haljon , ő még igen fiatal ! " 

Tavasz közelgetett, 's vele a' remény jobb napo-
kat élhetni. Franciska ujolag dolgához nyúlhatott, 's 
az élemedett Máriának sem merevedtek már meg ujai 
a' rokkán. Hiu remények ! — Egy reggel , midőn Fran-
ciska virágokat ment szedni, friss koszorúval körítendő 
a' sz. szüzet, a' gunyhó' birtokosa, mellyben az özvegy 
lakott, jött hozzá. Durva, keményszívű ember volt; 
nem félte Is tent , 's nem volt könyörülete emberek 
iránt. „ A' bérlet' idejének vége, — szólott hozzá — az 
idők mostohák valának, pénzem elfogyott, 's azt tőle-
tek kell kérnem." 

„Ah! felelt Mária, az idők [részemre még mos-
tohábbak valának. Leányomnak 's nekem nem volt 
kenyerünk ; ítélje el há t , hogyan elégíthetem ki." — | 

„Hát keressetek más menedéket, vagy valami jó em-
bert, ki benneteket Isten' nevében befogad ; válaszolt 
a' keményszívű. Holnap a'városba megyek, 's onnan 
visszatérvén , nektek azonnal ki kell házamból taka-
rodnotok;" és tombolt haragjában a' földön. 

„Istenem ! o Istenem ! sikoltott a' szegény asszony ; 
engedjen hát legalább egy napot, hogy a' mint mondja 
kegyed, legalább Isten' nevében kereshessünk va-
lahol menedéket. Reménylem, nem kell sokáig keres-
nünk, öregségem 's leányom' ifjúsága bizonyára irgal-
masságra birandanakvalakit.Vagyazutra kell-e nyoszo-
lyámat, korhadt asztalomat 's három székemet tennem ? !" 

„Noszolyádat, székeidet, korhadt asztalodat! 
olly botor volnál-e ö reg , hogy azt gondolhatnád, 
hogy ezeket elviheted magaddal ? 'S ki fizetendi meg 
tartozásodat? Én mindenedet elfogom adatni's pedig 
nem sokára." t 

„Nyoszolyámat? mit mondott kegyed? Es arra 
akar-e juttatni, hogy szalmán kelljen meghalnom? " 

„Haljon meg a' hol akar; azzal én nem gondolok. 
Az én gondom, hogy kifizettessem, 's kétlem, ha 
ezen nyomorult szu-ette fadarabokkal kielégittethe-
tem-e. " Midőn a' szerencsétlen kezeit könyörögve 
megragadni 's kérni akará , eltaszitá magától, 's igy 
folytatá elmenőben : „ Tudtodra adtam már a' . ludan-
dókat, holnap a' törvényszolgának kell felelned, ki 
bizonyára itt leend." 

Mária e' szavakra elnémult. Látá már magát 's 
bujdosó leányát oltalom 's födél nélkül ama' koldusok' 
sorsára juttatva, kiket a' hideg és éj fészerek alá szal-
maizék közé szorítanak ; 's midőn Franciska visszatért 
éneklő ajakkal 's virágfüzérrel kezében, karjába esett, 
és — sirt. 

Szomorúan és lassan mult el a' nap, annélkül, 
hogy bátorsága lett volna a' szerencsétlenséget leányá-
val közölni. Este , forróbban mint valaha könyörgött föl 
védszentjéhez, 's midőn éjjel fölébredt, a' sz. szüzet 
fény körité ; a' hold a' födél hasadékán világított be , 
és sugarai vevék körül. E' pillanatban Mária vissza-
költözni érzé a' nyugodalmat szivébe. „ 0 sz. szűz, 
mondá lassan, nehogy leányát fölébreszsze, sz. szűz, 
anyja az anyáknak és dicsőséges oltalmazom ! látom, 
hogy meghallgatál, tudom, hogy nem fogsz elhagyni 
illy nagy szerencsétlenségben." Ezen imádság után 
Mária majdnem egészen megvigasztalódva aludt el. 

r 

Almodá : hogy a' sz. szűz utána terjengeté karjait, 
's mind azokat eltávolitá tőle, kik neki ártani akartak ; 
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álmodá: hogy aranynyal tölt erszényt kapott ajándé-
kul, szép bútorokat, uj ruhákat 's mindazt, mire a' 
szegény özvegynek szüksége volt. Midőn a' törvény-
szolgáktól kisérve a' házbirtokost meglátá, fölébredt 
rögtön, 's meg lön inditva álmától, mellynek vége 
ismét a' szomorú valóba helyezé vissza. 

Világos nap volt. Franciska már régen fölkelt és 
dolgozott. „Mint aludtál az éjjel?" kérdé anyját. — 
„Ah, válaszolt Mária, utolsó éj volt, mellyet e' guny-
hóban 's ezen ágyban tölték, mellyben már negyven 
évig aludtam. Ah leányom ! édes leányom ! mától 
fogva nincs hely, hová fejünket hajthatnék, a' rét' 
kövei szolgálandanak székül, párnául ! " 'S most el-
mondá a' házbirtokos' látogatását, keménységét, fe-
nyegetéseit, kegyetlen fenyegetéseit; mellyeknek nem 
sokára kellett beteljesittetniök. 

Alig végzé beszédét, midőn több személyt hallott 
jönni, 's a' házbiitokos megjelent a' törvényszolgák-
tól kisérve. Asztalhoz ültek, Írandók, mialatt a' ház-
birtokos kihordatá a' ház' elébe a' bútorokat, azokat 
azon néhány ember közt, kiket e' szomorú látvány 
előidézett, elharácsolandó. Először a' nagyobb érté-
küeket adák e l , de jó Isten ! milly értékűek valának 
ezek, olly silány, olly csekély értékűek, hogy a' 
házbirtokos aggódott , hogy belőlök nem fizetheti ki 
a' költségeket. Ezen kivül huszonnégy frank volt még 
fizetendő. 

Az eladott holmik' ára ezen mennyiség' egy har-
madát tevé csak, 's már semmi eladandó sem volt 
hátra, mint egy tükör, 's ez is olly fénytelen, fekete 
és összekarczolt volt, hogy a' törvényszolga vonako-
dott azt általvenni, 's a' sz. szűz' régi képe, mellyet 
ncgy szeg erősített. Mária 's leánya a' kép előtt tér-
deltek, 's a' szerencsétlen árverés' minden mozdula-
tára figyelének; és sorsuk hasonlított sz. Józseféhez, 
midőn bátyjai ruháit tépték szét, vagy pedig üdvözí-
tőnkéhez, midőn a' kereszt' magasságáról köntöse 
fölött a' két romai katonát sorsot vetni látta. 

„ Semmi egyéb sincs hátra ? " kiáltott boszon-
kodva illy csekély bevételen, a' törvényszolga. „Tekint-
setek újra körül, talán még egy pár fillért csinálha-
tunk össze. " 

Egyik a' poroszlók közül újra kifürkészett min-
dent. Levevé a' tükröt 's a' képet is akará. És e' percz-
ben a' nők a' félelem' és kétségbeesés' sikoltását hal-
laták. „ Hogyan , szólt Mária megrémülve, védszen-
tem' képétől is meg akarnak fosztani?! Ah, ez az én 

legnagyobb szerencsétlenségem! semmit sem fognak 
érte kapni, 's mégis el akarják tőlem ragadni? Ez az 
én vagyonom, ez minden vigasztalásom! Leányom, 
térdelj le előttök, mikint é n , hogy megindittassanak 
kérelmeinktől!" 'S midőn Franciska e' férfiú elébe 
térdelt, anyja a' böcsös kép mellé állott 's gyönge 
erejével azt védeni iparkodott. 

A'szóváltás előszólitá a'házbirtokost, ki elégü-
letlenül az árverés' rossz következéseivel, baromi vo-
násaival lépett be. A' szegény asszony rá rohant, 's 
kéréseivel ostromlá : uram ! mindenemet elvevé, 's 
én azt megengedem kegyednek, mivel annélkül is 
mindenem kegyedé lett volna, mert fizetni nem let-
tem volna képes ; de íme, meg akarnak e' képtől is 
fosztani, védszentem'képétől, melly előtt már negy-
ven év óta imádkozom ! E' képre esett leányom' első 
pillanata, 's e' fogá föl , midőn férjem utolsódszor 
emelé föl szemeit! menyekzőm' napján függesztémén 
azt oda , 's ez az egyedül, mi belőle nekem fönma-
radt. 0 , mindenekre kérlek benneteket, hagyjátok 
meg nekem e' képet. Mit akartok vele csinálni? Épen 
olly öreg mint én; — épen olly kész darabokra 
szét mállani, miként én porrá válni. " 

A' köszivü feleletre sem méltatá. Hallgatva nyitá 
föl kését, a' szegeket , mellyekkel a' kép erősitve 
volt, kiszedendő, 's midőn azt megtevé, elvevé a' 
képet. — „ K i á d ezen fölséges képért két fillért? — 
senki többet ? " Megmutatá azt a' jelenlévőknek , kik 
között több városi ur is volt, kiket, az Aveyron' part-
jain sétálván, az árverés iránti kíváncsiság csalt ide. 
A' gunyhó' lakói tiszteletűk tárgya' megszentségtele-
nitésén nem valának jelen. Mária' szivét a' fájdalom 
szaggatá, leánya pedig sirt és aggódott. 

„ Két fillér ! ismétlé a' kikiáltó ; két fillér ; senki 
sincs i t t , kinek a' sz. szűz védszentje lenne ? Ver-
jék föl!" 

„ Három fillér ! " Kiáltott egy fiatal Mária nevű 
leányka. 

„ Öt frank ; " válaszolt a' városi urak' egyike, ki 
először veté most szemeit a' madonnára. A' kikiáltó 
zavarba jött, hallgatott 's bámulásában kezeit leereszté, 
Js a' fölverőre olly gúnyosmosolylyal tekintett, hogy 
a' jelenlevőknek nevetniük kellett. 

„Husz frank!" hangzott ugyanazon csoporto-
zatból. 

„Husz f rank;" mormogott a' kikiáltó egy álmodó' 
ábrájával. 

» 
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„Harmincz f r ank!" szólalt föl az első hang. 
„ Negyven frank ! " tévé hozzá a' második. 
„ Száz frank ! " 
„Kétszáz f rank!" 
„ Száz tallér ! " 

„Ötszáz f rank i" 

„Ötszáz f r a n k ; " ismétlé a \ k i k i á l t ó ; a' parasz-
tok között morgás hal la tszot t . . . 

„Nyolczszáz frank ! " esék közbe egyike a' fö l -
verőknek , olly hévvel , hogy mindnyájan le valának 
veretve. 

„Én ezer tallért a d o k , " tevé hozzá nyugtalanul 
egy másik. Egy perczigmély csend lön, 's a' kikiáltó 
kétszer mondá ki lassan : „ezer tallér ! ezer tallér ! senki 
többet ?—harmadszor !" „Uram, szólott egy fiatal festő, 
ki első pillanatra megismeré a' remekmüvet, a' ma-
donnában csodálatra méltó festménynyel bir itt kegyed; 
minden vagyonomat fölajánlottam , hogy magamévá 
tehessem, de kegyed' rendelkezése alá a' kormány 

javai vannak bizva — 's nekem azt kegyednek kellett 
hagynom. Párisba érkezvén legelőször is a' museumba 
sietendek e' csodamű' megtekintésére; 's mosolyogva 
tevé hozzá, majd hogy az enyém nem lett." Midőn 
eltávozók, még egy sóvár pillanatot vetett a' fölséges 
képre , mellyet ellenese szorgalmatosan takargatott be 
tárczájába, 's helyette egy 3000 frankos bankjegyet 
nyújtott kicserélésül o d a , mellyet nagy , bámész sze-
mekkel tekintének meg a' jelenlevők. 

Midőn Mária ismét magához té r t , 's a' csodá-
latos eseményt neki elmondák, nem akarta 's nem 
tudta azt magának egyébkint megmagyarázni, mint 
védszentje'csodatétele által. ítéljük meg magunk, milly 
szerencsés lett egész életére. De hálásan is emlékezett 
leányostul megmentetésére; évenkint, bútorai elada-
tása' évnapján misét szolgáltatott a' sz. szűz' kápol-
nájában, 's gyertyát égetett előtte. 'S egy másik 
képet vett magának, melly az üdvözítő' anyja' mennybe-
menetelét, az angyalfejek'egész föllegétől körülvéve, 
ábrázolá ; 's e' k é p , igen gyakran emlékezteié őt arra, 
mellyet elveszített, 's habár neki köszöné is csekély 
vagyonát , visszatért ollykor a' fájdalom szivébe, 's 
könyük nedvesiték szemeit, 's igy szólott leányához: 
„ah , az én szép , az én kedves képem! " 

Ezen történetben valóban semmi csodálatos sincs, 
s mégis világosan láthatni benne , a' tisztelet' mennyei 

jutalmát, mellyel a' szegény özvegy az ur' anyja iránt 

viseltetett; midőn jó és rossz napjaiban egyiránt mondá 
szive mélyéből : „ szent anya , bizom te benned ! " 

E' kép , Párisban, a' louvre-i csarnokban, máig 
is valóban látható. (Németből.) /». / . 

K é r d é s 

gr. Zay Károly' „általános nézetei '" ügyében, 
a ' kath. papsághoz. 

Kath. vallásomat mélyen tisztelvén, legdrágább k in-
csemnek lar tom, és hálát adok a' teremtőnek, hogy ebben 
neveltettem ; mennyire tisztelem pedig val lásomat, a ' sz i -
veket és veséket vizsgáló Istennel bizonyíthatom. G- Zay 
Károly urnák azon iratára, miszerint a ' hitet tökéletesíteni 
a k a r j a és a j á n l j a , — meglehe t , kivülem többekben is 
feljöhet ezen eszme, és Krisztusnak ezen mondása : „Még 
sok dolgok vágynák há t ra , mellyeket néktek kell monda-
nom , de mostan el nem hordozhat já tok, majd eljön az 
igazságnak le lke , az megtanít titeket. " — Miként véle-
kedjem ? — Tudom a' tiszt, clerus azt mondja erre : hogy 
a' szent lélek'el jöttét érté Krisztus, midőn ezt mondá , — 
ámde a ' s z e n t lélek máig is munkálódik , a ' mint a ' segí t -
ségül hivás a ' kath. anyaszentegyházban bizonyítja. — 
Hiszem és reménylem, hogy ez által nem vétkezem, ha 
kérdem a' c le rus t , és a ' feleletre tisztelettel fölszolitom, 
nem csak n e k e m , de talán több illy kétségeskedők' és 
ekkép elmélkedők' megnyugtatására. Nagy Ferdinánd m-k-*) 

F e l e l e t . 

Elegendő volna talán e' tárgyban a'keresztény 
katholika hittan' bármelly kézikönyvére, * * ) vagy csak 
a' Relie/, és Nevel, első félévi 14ik számára is utal-
nom ; hol elég alaposan ki vannak fejtve az elvek, 
mellyeket az egyház a' hitbeni lökéletesbülésre nézve 
magáéinak ismer : miután azonban a' kérdés föl van 
téve , még pedig nyilványos lapokban, 's az arra más 
helyen és időben adott válasz nem könnyen j u t , sőt 
bizonyosan nem jut sok ollyan' értésére, kinek hogy 
el jusson, érdekében fekszik; szolgáljanak a ' k ö v e t -
kezők némi feleletül addig is , míg másoknak tetszeni 
fog 's alkalmuk leend azt bővebben kifejteni. 

„ Még sokat kellene nektek mondanom " : igy 
szól tanitványihoz a' végvacsora után előrebocsátott 

*} Beküldetett a ' szerkesztőséghez azon hozzátétellel, hogy 
más lapokban is közöltetni fog. A' szerk. 

**) L. többi közt : „A" keresztény katholika religio' tiuU>-
mánya"'stb. SzaniszlóFerencztol. Budán 1839. (magy. 
forditO I- kötet. 249—255. 1-
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hosszabb beszédje' folytában üdvözítőnk, „de most el 
nem viselhetitek. Mikor pedig eljön amaz igazságnak 
lelke; minden igazságra megtanít titeket. Mert — hoz-
záteszi — nem szól csak magától ; hanem valamiket 
hall, azokat szólja, 's a' következendőket megjelenti 
nektek." (Ján. 16 , 12 —13. ) Az már most a' kérdés, 
valljon ama' szavak : „ de most el nem viselhetitek, " 
és „ mikor — eljön amaz igazságnak lelke ; minden 
igazságra megtanít titeket ; " valljon e' szavak annyit 
tesznek-e, mintha csupán az apostoloknak egykori, 
több századokkal ifjabb utódai volnának ama' boldo-
gok , kik majd Jézus' szavait elfogják tudni viselni; 
's valljon a' sz. Lélek, mint az igazságnak lelke, nem 
mindjárt, még az apostolok' éltében kiildeték-e el, 
hogy őket megerősítvén, azokra is megtanítsa, mi-
ket előbb el nem viselhetének ? Az a' kérdés : valljon 
amaz isteni kijelentett igazságok, mellyek a' keresz-
tény vallás' rendszeréhez tartoznak, ki lettek-e nyi-
latkoztatva már az apostoloknak is mind, és miképen? 
elég teljesen-e, vagy csak tökéletlenül, hiányosan ? 
és későbbi tökéletesítésre volt-e még a' keresztény-
vallásnak szüksége ? 

A' fölhozott, 's az ezeket megelőző bibliai sza-
vak' figyelmes olvasója nehezen fogja kétségbe von-
hatni , hogy ott különösen és egyedül az apostolokhoz 
vannak intézve urunk' igéi , úgymint az evangélium-
nak legközelebbi hirdetőihez. Nekik ígéri tehát — 
nem zárva ugyan ki e' tekintetben utódaikat — de 
itt főleg és egyenesen nekik ígéri, hogy: amaz igaz-
ság' lelke, mcllynek bevárása végett a' szent városbani 
maradásra is inté, (Luk. 2 4 , 49 . ) „minden igaz-
ságra" meg fogja őket tanítani. Igenis : minden igaz-
ságra ; tehát mindazokra, mik az evangeliumi taní-
tások' teljéhez, mik Jézus' vallási rendszeréhez lénye-
gesen tartozhatnak. 'S igy ezen igért igazság' lelke 
olly tökéletesen be vala őket a' keresztény tan' egész 
mélyébe , annak minden titkaiba avatandó, hogy 
többé semmi kívánni való sem maradhatott hátra, és 
senki a' ker. vallásnak náloknál is tökéletesebb taní-
tója nem lehetett : annál kevésbbé taníthatott pedig 
valaki valaha náloknál többet és jobbat ; miután csak 
jobban is ugyanazt, mit ők, tanítani képes nem vala. 
Egyéb értelme ama' „ minden " szónak nem lehet. Ha 
tehát az ur nem nyilatkoztatott is ki tanítványainak 
már akkor, midőn e'földet elhagyni készüle, mindent, 
vagy inkább, ha az utóbbiak nem fogtak is föl még 
ekkor tökéletesen minden általa kijelentetteket, de 

1 miután csak hamar mennybemenetele után elküldé Jézus 
a' sz. Lelket, minden homálynak, minden előbbi hi-
ánynak 's tökéletlenségnek el kellett enyésznie. Külön-
ben ugyanis ama' nagy ígéret — egy, még Jézusénál 
is kimerítőbb 's teljesebb oktatásról, — semmit sem 
jelentő üres szójáték, és keserű áltatás lett volna. 
— De nem is volt senkinek nagyobb szüksége, mint 
épen nekik, arra, hogy a' ker. igazságokat egész 
terjedelmökben átlássák, megértsék 's ennél fogva 
azokat egyebekkel is elfogadtatni bírják. Egy illy min-
den kétséget 's homályt elűző, 's teljesen fölvilágo-
sító szellem' küldéséről tett ígéretnek még az ő ide-
jekben 's jókor kelle teljesednie ; mivel a' czél , melly 
végett adatott, épen általok volt elérendő, tudniillik: 
a' valódi és meg nem vesztegetett evangeliumi ta-
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nitásnak rendületlen megalapítása. Ok, az apostolok 
állana!; Jézushoz legközelebb, nekik vala a' Lélek' 
gyámolitására és vigasztalására legnagyobb szükségök; 
nekik, kik ama' nagy órában, midőn tőlök elválni 
készült az u r , mint meghitt barátjai 's ügyfelei, ma-
gokrahagyatásuk' iszonyú félelmében leginkább leve-
retve valának. Olvassuk át az egész 15dik fejezetet, 
különösen annak 3dik 's 27 dik versét, 's látni fogjuk, 
hogy itt Jézus ollyanoknak tesz ígéretet, kik eleitől 
fogva vele voltak, mint isteni tetteinek állandó szem-
tanúi; a 'mint 's hogy a'következő fejezetben általában 
olly rendkívüli mennyei gyámolitásról szól, melly őket 
még jövendölői tehetséggel is föl fogja ruházni, 's olly 
tettekre nyujtand erőt és hatalmat, mellyek egyedül 
az isteni mindenhatóság' müvei. Ezt pedig amaz állí-
tólagos religioi tökéletesedés' pártfogói alig fogják 
magoknak tulajdonítani merni ; 's igy nehezen fogják 
elhitetni i s , mikép ő k , mint az apostoloknál sokkal 
későbbiek, amaz igazság' lelkének fölvilágosító ado-
mányiban szintolly vagy nagyobb mértékben ré-
szesülének , mint magok az apostolok. — Ha az igért 
isteni lélek által minden igazságra meg akará J é -
zus híveit tanítani, ugy hiszem e' jótéteményből leg-
kevesebbé zárta ki az apostolokat : sőt inkább azokat, 
kiket az egész világ' mestereinek szánt, tanításá-
val legjobban is megbarátkoztatta. Különben ugyanis 
mi következnék ? az , hogy az apostolok'utódai, elő-
deiknél mindinkább és jobban megértették, fölfogták 
's alkalmazák az evangelium' tanításait, 's végre az 
idők' folytával első mestereiket annyira tul haladák, 
(vagy legalább fogják haladni,) hogy inkább ők — az 
apostolok—jöhetnének századunk' felvilágosult hittani-
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óihoz iskolába, mintsem hogy ez utóbbiak egy szegény 
halásznak, egy Péternek vagy Pálnak szavaiból akar-
hatnának a' ker. elvekre nézve okulást és fölvilágo-
sítást meritni. . . De ha igy, pedig ide kell jutnunk 
ama' föltevés szerint, melly a' keresztény hittant mind-
inkább tökéletesithetőnek tartja, — minek akkor to-
vább is ama'sz.Írásokra hivatkozni, mellyeket a' mai 
tökéletesbitők a' magok saját nézeteinél sokkal fej-
letlenebb - 's tökéletlenebbeknek állítanak ? . . . 'S 
ime, mint eltűnik egyszerre a' sz. Írásnak protestan-
tismus. által annyira magasztalt tekintete ! (Mert hi-
szen protestánsok tevék magokévá a' hitbeli töké-
letesbülésnek egykor kizárólag rationalisták által vé-
dett elvét.) Eltűnt az alap — amaz egyetlen, 's 
a' katholikusok' ellenében olly rendületlennek hirde-
tett a lap , mellyre ők, az egyházi tekintet' meg-
vetöi, egész hittanukat építeni mondattak; ' s-pusz-
tán áll előttünk a' saját esz' 's belátás' istenívé maga- j 
sitott bálványa, melly előtt a' kevesbbé avatottak le-
borulni , mellyet néhány népoktató' szavára elfogadni 
elhinni köteleztetnek : — mert ők már annyira töké-
letesítették a' keresztény religiot, hogy a ' legtudat-
lanabb, 's egy avult hit' formáiban megfásult szánandó 
bigótnak kell annak lennie, ki még ma is többet haj- • 
tana ama' századok előtt élt 's tanított egyszerű em-
berek' véleményére, mintsem az övékére, a' legújabb, 
's épen azért legtökéletesebb maira! Ekkép imád-
tatik a' mai nap' véleménye, hogy holnap egy más, 
természetesen még tökéletesebb nézetnek adjon helyet, 
melly hihetőleg Straussét is elhomályositandja — 
újdonságával ! 

„ De hát nincs az Isten' országában haladás ? 
Nem munkás-e ma is az Istennek lelke az ő anyaszent-
egyházában ? — minek tehát annak segítségül hivása ? " 
Igazság, a' sz. Lélek' ajándéka nem egyedül az aposto-
loknak vala megigérve, hanem ezek' utódainak is , 
az egész egyháznak, és pedig örök időkre. De ko-
rántsem a' végre, hogy ezen isteni szellem csak idő-
vel vezesse a' keresztényeket olly igazságok' ismere-
tére, mellyeket magok e' religionak alapitói sem tudtak, 
legalább nem értettek eléggé; (oh pedig a' betű semmi, 
az értelem minden !) — nem ám, hogy az először 
prédikált evangeliummal 5 , vagy 10, vagy 15 század 
után ellenkezőt hirdessen valaki a 'földön, hanem más 
czélból. — Az isteni közremunkálásra és segélyre 
tudniillik, az igazság' lelkének fölvilágosító, oktató, 
erősítő befolyására — nem kevesebb szüksége volt 

's van az anyaszentegyháznak korunkban i s , mint volt 
az apostolok' idejében ; és erre lesz is szüksége a' 
világ' végezetéig. Épen e' hiténél 's meggyőződésénél 
fogva, hogy t. i. az isteni kegyelem nélkül semmi jót 
nem mivelhetünk, azon hitében , hogy nélküle még 
csak arra is, hogy Istenhez méltólag könyörögjünk, 
elégtelenek vagyunk ; épen e' hitében őrizte meg 
olly hiven az egyház az üdvösségünkre adott mind-
azon szentségek' és kegyelemszerek' tekintetét, mely-
lyeket ellenei mint nélkülözhetőket' elég könnyelmü-
leg megvetettek. — Igenis, érzi az egyház, milly 
nagy szükségünk van Istennek eme' sz. Lelkére, hogy 
általa amaz egyszer változhatlanul kinyilatkoztatott 
igazságokat mindinkább és jobban fölfoghassák az 
egyesek is; (mert ezekből áll az egyház; 's tagjainak 
— kik szünet nélkül fölváltják egymást a' földön, 
szünet nélkül is kell tanulniok, — csakhogy nem 
ujat, szünet nélkül szükség fölviláyosodniok, csak 
hogy a' világosság' ugyanazon nemében, mellyben 
őseik ; ) hogy azon igazságokat mindinkább megértsék 
mindnyájan, azokhoz az emberi gyarlóság és inga-
tagság mellett is tántorithatlanul ragaszkodjanak, hogy 
a' hiu tudomány szülte kétségek hitök' élénkségét 
soha be ne fátyolyozzák, 's az igaz elveket körülmé-
nyeikhez képest — mellyek változók — mindig helye-
sen tudják alkalmazni. E' rendületlen állhatatosság az 
egyszer megismert igaz mellett, a' mi hitünk szerint 
nem emberi mű, hanem isteni adomány, melly a' 
mennyei segedelemnek örökös gyámolitását igényli: 
's ezt igérte Jézus, mikor mondá: „Ime ! én veletek 
vagyok minden időben, a' világ' végezetéig. " Éreztette 
is mindig e' segedelmet az ő híveivel : de nem uj taní-
tásokat kijelentve, a' régieket pedig mint elidosülte-
ket 's avultakat visszahúzva, tulajdonkép meghazud-
tolva; nem vallásos nézeteinket örökké változtatva,— 
nem igy érezteté ő jótékony segedelmét, hanem in-
kább, az emberi véleményeknek szüntelen hánykódó 
hullámai közt is védve a' tévedéstől, 's föntartva az 
igaznak keskeny ösvényén, mellyen tul és innen egy-
iránt tévedés honol, és bűn, és kárhozat. — Ismét 
mondom, ez isteni mü, 's méltó reá, Isten'részéről 
ugyan, hogy híveinek illy segedelmet, illy jótéte-
ményt nyújtson; az utóbbiak' részéről pedig, hogy 
érette, mint legfőbb ajándékáért folytonos fohászokat 
küldjenek égbe, megnyeréseért pedig örökös há-
lákat adjanak. Ezt jelenti a' sz. Léleknek mai napig tartó, 
's örökké tartandó munkássága; erre vonatkozik az 



77 
102 

anyaszentegyházban annak soha nem szűnő segítségül 
hívása. Ez minden; de — ugy vélem — elegendő is. 

Egyébiránt ha a' tökéletesbülés' elvéhez olly igen 
ragaszkodó vallásnak mostani — mit jól megjegyez-
zünk, mert egykor az igenis tökéletesnek tartá magát 
— nézetei szerint amaz igazság' lelke csakugyan uj 
meg uj ismeretekkel, az előbbiektől lényegesen kü-
lönbözőkkel, mert tökéletesitettekkel gazdagíthatná 
is a' ker. utókor' hittanát, fogyasztva ennek hiányait; 
azt talán még sem tehetjük föl amaz isteni, magával 
örökké egy, igaz, és épen ezért soha nem változó 
lélekről, — nem lehet, nem szabad föltenni róla 
káromlás nélkül, hogy azokkal, miket egykor isteni 
igazságok gyanánt kinyilatkoztatott, később egészen 
ellenkező nézetekre 's állításokra vezesse hiveit. Oh ! 
hisz' ez kétségbe ejtene minden igazat 's jót őszintén 
szomjazó lelket; illy föltevés minden követelt szép 
jogainkról az észre és igazságra örökre lemondani 
kényszerítene ! Már pedig könnyű korszakonként ki-
mutatni , mint ellenkezének eleitől fogva, 's mint 
ellenkeznek egymással tanításaikban jelenleg is magok 
ama' szünteleni tökéletesbedést föltevő hitfelekezet' 
oktatói; kimutathatnék, mint tanítanak p. o. Luther' 
és Calvin' nevezetének, de csak nevezetének — örö-
kösei egészen ellenkezőket azzal, mit amazok egykor 
a 'kath. egyház'ellenében, többi közt Jézus' istensége, 
a' sz. Háromság, ollári-szentség — vagy az eredeti 
bűn, szabad akarat és praedestinatio felől, vagy a' hit' 
mindenható ereje 's a' jó cselekedetek' haszontalansága, 
hogy ne mondjam, mit egy valaki monda közülök , 
kárhozatossága felől — tanítottak. Ez tehát ama' ma-
gasztalt tökéletesedés a' hit' dolgában ? hogy csak egy 
évtizedig se hallhasson az emberiség egyenlő 's meg-
nyugtató biztos tanítást legszentebb érdekeiről? hogy 
soha előttünk éltekre ne hivatkozhassunk, kik velünk 
ugyanazt hitték 's vallották volna ? hogy minden ké-
sőbbi hittanitó lerontsa eldődeinek üdvözítőül hibásan 
hitt rendszerét, 's csak azt tanulhassa meg minden 
utóbb élő, hogy hányszor 's m illy fölöttébb csalat-
koztak elhunyt ősei ? . . . Ám tartsák ezt tökéletese-
désnek , kik abban helyezik bölcseségben 's boldog-
ságbani minden előhaladásukat, hogy minél keve-
sebbet kelljen hinniek ; a' kath. egyház valódi tökéle-
tesedésnek egyedül azon alanyi — subjectiv — hala-
dást fogja , és méltán, tartani, mellynél fogva a' 
megismértek' nyomán mindig előbbre menve , nem 
tagadva az egyszer elhittet, de azt naponként job-

ban értve, növekedik belátásunk, erősödik meggyő-
ződésünk, lelkesittetik munkásságunk, 's igy napon-
ként bölcsebbekké 's jobbakká válunk : míg csak kinőve 
az emberi gyarlóság' 's hibázhatóság' kiskorúságából, 
az apostol' mondása szerint, tökéletes férfikort érvén, 
Krisztus' életidejének teljességére el nem jutunk , 
(Ephes. 4, 13.) midőn majd hitünk tudománynyá fog 
válni. Mert most csak „tükörben és homályosan látunk, 
— de akkor színről szinre : " azonban akkor is csak 
azt látandjuk, mit most ; csakhogy végetlenül job-
ban és világosabban, mint most. Es ez tökéletesedés; 
nem pedig puszta változás, melly rosszra szintúgy 
üthet ki mint jóra. — Sz. Pál még angyali tanítóknak 
is anathemát mond, kik tanításától különbözőt hirdet-
nének , vagy egyebet mint ő ; „De ha szinte m i , " 
úgymond „ avagy egy mennyei angyal hirdetne is t i -
nektek azon kivül, mit nektek hirdettünk, átok le-
gyen . . . Mert az evangelium, melly általam hirdette-
tett , nem ember szerinti. Mert én sem nem vettem 
azt embertől, sem nem tanultam, hanem a' Jézus 
Krisztusnak kijelentése által nyertem." Mit mondana 
az isteninek eme' hű őre olly tanítókra, kik vele sokszor 
egészen ellenkezőről akarnak,mint valami tökéletesbről 
meggyőzni ? — Azért nem is kárhoztatnak az evan-
gelium' első hirdetői semmit annyira, mint az eret-
nekséget , azaz : az ő tanitásuktóli eltérést, az emberi 
vélemények utáni indulást, 's a' „tudomány" neve-
zetével kérkedő álbölcseség' csalárd oktatásait. — Az 
átvett tanitás melletti hiven maradásra sürgetik 's kérik 
ők minden híveiket. Ezt köti szivére sz. Pál is Ti-
motheusnak: „A' nálad letett böcsös kincset, úgy-
mond , őrizd meg . . . az igaz igék' formáját, mellye-
ket tőlem hallottál, megtartsad. . . 's a' miket tőlem 
hallottál sok tanuk által, bizzad hív emberekre, kik 
alkalmatosak lesznek egyebeket is tanitani. " (2 . lev. 
Tim. 1 , és 2.) 

Való, hogy előmenetelt, tökéletesbülést sürget-
tek magok az apostolok is , előmenetelt az értelem-
ben , „ a' kegyelemben, és a' mi üdvözítő Urunk J é -
zus Krisztusnak ismeretében;" (Pét. 2. lev. 3.) de 
egyedül azon értelemben, mellyet ők követtek, azon 
ismeretben, mellyet ők nyujtának, 's mellyet épen 
azért bíztak „ hív emberekre," kik alkalmatosak len-
nének változatlanul oktatni reá egyebeket, hogy min-
denkor sértetlenül megőriztessék az anyaszentegyházban 
egész az idők' végéig. 
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Szépen magyarázza ama' Timotheusnak adott 
apostoli intést lerinai Vincze, 's méltó, hogy szavai 
minden vallástanitó által figyelemmel tartassanak : 
„ Értsék, " úgymond „ mások magyarázatod után vilá-
gosabban , mit annakelőtte homályosabban elhi t tek. . . 
azonban csak azt tanitsad, a' mire taníttattál, hogy 
midőn ujan elmondod, ne mondj egyszerismind ujat. 
— De azt fogja talán némelly mondani : nincs tehát 
legkisebb haladás is az anyaszentegyházban ? Sőt le-
gyen inkább minél nagyobb. . . ugy mindazonáltal, 
hogy ez valóban előmenetel legyen a' hitben, ne pedig 
annak elváltoztatása. Az előmenetel ugyanis abban 
áll, hogy minden dolog önmagából fejlődjék k i , az 
elváltoztatás pedig, hogy valami más különbözővé 
átalakittassék. Szükség tehát, hogy nőj jön fokonként, 
's igen is nagyon és hatalmasan növekedjék, vala-
mint külön, ugy összesen, mind az egyesek' mind az 
egész egyház' minden kora- és századaiban az értel-
messég , tudomány, bölcseség ; — csakhogy mindig 
azonegy nemben, tudniillik azonegy ágazati hitben, 
azonegy értelemben , 's azonegy vélekedésben." 
(Commonit. c. 27. 28.) 

Egyedül illy értelemben vett haladást ismer 
a' ker. kaih. egyház; mellyre valamint az egyházi 
zsinatok, ugy a' katholicismusnak koronként fénylő 
csillagai, a' sz. atyák, 's más egyházi irók folytono-
san és foganatosan közre is munkáltak, a' keresztény 
hit' igazságait mindinkább jobban kifejtvén, 's az 
egyesek által annál könnyebben fölfoghatókká tévén ; 
a' hit és tudomány, dogma és emberi vélekedés , 
bizonyos és kétes közötti határokat mindinkább szo-
rosabban kitűzve. Így növekedett az egyesekben 's 
terjedt mindig messzebb a' vallási értelmesség és 
belátás. Így hatott mindig mélyebben a' ker. hittan az 
életre 's a' tudományok' minden ágaira: koronként 
láthatóbbá tételvén az igy haladóktól, mikép a' tudo-
mányos vizsgálódások' eredményei egészen összehang-
zásban vannak a' hit által előlegesen elfogadott té-
nyekkel 's elvekkel ; — mi csak nevelheté az egyesek' 
meggyőződését, a 'ker. hittudomány' fényét és tekin-
tetét minden gondolkodni tudó és igazságot szerető 
emberek előtt. Uly haladás' utján jutott a' keresztény 
kath. egyház' tanítási rendszere, mellyben hittanát, 
a' mindenkor egyformát előtünteti, azon magas 
tökéletesség'fokára, millyennel, a ' m i az egységet és 
következetességet illeti, vele semmi más rendszer nem 

mérkőzhetik, 's mellyet eddig még ellenségei is csak 
csodálni tudtak. 

Somogyi Károly. 

Jeles mondások. 
Minél gyakortább imádkozik valaki, annál ked-

vesebb lesz előtte az imádság ; 's minél ritkábban 
imádkozik valaki, annál hamarább fogja azt megunni. 
(Sz. Bonaventura.) 

Más embereken csak azt nézd, mi bennek jó ; 
's ha hibáikat látod, fedd be azokat saját gyöngeségeid' 
's hibáid' meggondolásával. (Sz. Theresia.) 

Al alázatosság az, ha valaki, hogy ne dicsér-
tessék , hibáit fedezi föl ; hanem mindegynek kell 
előttünk lenni, ha dicséretet vagy gáncsot hallunk-e; 
's ez az igazi alázatosság. (Ugyanaz'.) 

Ha üdvözítőnk' szenvedéseit többször emlékeze-
tünkbe hozzuk, minden ínséget egykedvüleg fogunk 
eltűrhetni. (Sz. Ambrus.) 

Beteg (azaz gyönge) azon töredelem, mellyet 
beteg ember igér 's véghezvinni törekszik, 's haldokló 
az elégtétel, mellyet haldokló igér. (Sz. Ágoston.) 

A' fösvény nem ura hanem örje , nem birtokosa 
hanem szolgája a' pénznek. Inkább adna ő valamit 
tulajdon testéből mint pénzéből. (Aranyszájú sz. 
János.) 

Istent az szereti igazán, ki hiszi, hogy Isíen a' 
legnagyobb 's legtökéletesebb j ó , 's hogy Istenen 
kivül épen semmi jó nem létezik. (Ugyanaz.) 

Hasonlatosságok. 
Mikor testi nyavalyában szenvedünk, mindent 

elkövetünk, mindent türünk, hogy attól megszaba-
duljunk: de ha lelkünk beteg, akkor huzzuk, ha-
lasztjuk a 'dolgot ; — és innét j ő , hogy vétkeinktől 
nem szabadulhatunk meg. (Aranyszájú sz. János.) 

Az aranynyal himzett ruha szép akkor is, ha 
azt csak láthatjuk, de szebbnek tetszik az, ha azt 
reánk is vehetjük. Igy van az Isten' parancsolataival 
is : szépek azok és fölvidámitanak bennünket, ha 
azokat hallgatjuk ; de szebbeknek fognak tetszeni, ha 
a z o k a t beteljesítjük's azok szerint élünk. (Uyyauaz.) 

Vétkeknél az útbaigazításoknak az a' foganatjok 
van, mi nyavalyáknál a' gyógyszereknek ; valamint 
tehát oktalan az, ki betegségében a' gyógyszert elveti, 
szintúgy nem bölcs az, ki hibában az útbaigazításokat 
hálásan nem fogadja. (Sz. Basil.) 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Iíárolyi, uri utcza 453. 
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(F.gyed Antal.) — Korszerű apróságok. y — z . ) 

Oueleii párisi érsek. 
Nem teszünk tán kellemetlen dolgot, ha Quelen 

boldogult párisi érseknek tettekkel dús, nem közön-
séges vihara, és , örömest mondjuk, keresztényileg 
hős életéből lehetőségig röviden némelly vonásokat 
közlendünk, megfontolásul : milly nagynak mutatja 
magát az ur azokban, kiket kegyelme', ereje' 's di-
csősége' eszközeiül választott. 

Született a' nagy érsek Párisban 1778dik évi 
october' 8án. Alig esett keresztül Francziaország a' 
forradalom' rémidején ; 's alig emelte föl e' nehéz próba 
után az előbb olly igen virágzó anyaszentegyház vér-
tanuk' koszorújával dicsőitett fejét : teljes buzgóság-
gal 's lelke' egész erejével a' papság' szent pályájára 
szentelé magát Quelen. A' mély bölcseségéről hires 
Emery vevé nevelése alá az ifjút, 's ez fölségesen 
haladott. Pappá szenteltetése után Quelen, a' fiatal 
abbé, katechizálással foglalkozott, 's fáradatlanul ipar-
kodott a' kisdedek' sziveibe plántálni a' hit' 's jámbor 
élet' első csiráját ; utóbb a' katonáknak lön vigaszta-
lója 's gyámola: a' franczia had' emberei ezrenként 
tölték Páris' kórházait ; ezeknek ő nyújtott minden-
nemű lelki segélyt, 's ápolta a' neki tulajdon nyájas-
ságával 's leereszkedésével a' szegény csonkultakat. 

Nagy munkássága , mély belátása , magasztos 
és egyszersmind szelid charactere csak hamar kitünte-
nek ; 's ő az egyházi méltóságokban sebesen emelke-
dék. Egymás után a' megyének püspöki helytartója; 
1817ben samosati püspök (in partibus); 1819ben 
trajanopoli érsek', és Perigord bibornoknak, a'párisi 
érseknek segédje, 's végre ennek 182Iben october' 
20án az érseki székben utódja lett. Méltóságában he-
lyén volt. Tiszta, világos lelke fölfogta megyéjének 

sokféle szükségeit, 's ezekhez képest terhes köteles-
ségeit ; 's nemes óvakodása kitalálta 's elérte a' leg-
bonyolultabb ügyekben is az igazi czélt. A' nagyok 
iránti magatartásában méltóságost minden szűkölködő 
megközelitheté ; a' szegény mindig kész segitőt talált 
benne, 's minden sziv kénytelenült neki hódolni. 

Világi kitüntetések nélkül nem volt ; a' meghalá-
lozott Bausset bibomok' helyébe a' franczia academia' 
tagja lett; utóbb francziaországi pair. — 

Különösen szivén fekütt, hogy a' híveknek az 
élet' igéje hirdettessék ; 's még emlékeznek azon idő-
ről , mikor maga is hetenként kétszer szószékbe lép-
vén a' Notre-Dame' tágos csarnokiban az összesereg-
lett népnek a' hit' igazságait hirdette. Az apostolként 
^Vondàatta magáról : Isten' segítségével megsegít-
tetvén bizonyságot teszek kicsinynek és nagynak, 
semmit azon kivül nem mondván, miket a' próféták 
hirdettek (Ap. Csel. 26,22.). Szintigy gondoskodott ő 
a' papságról, melly körülötte évenként szent gya-
korlatok végett összegyűlt ; 's ha ezeket személyesen 
nem tarthatá : tudott maga helyébe érdemes szóno-
kokat választani, kik a' dicső hermopolisi püspök' 
nyomdokaiba lépvén az olly jó sikerrel összekapcsolt 
conferentiákat folytatták, 's évenként a' főváros' min-
den rangú legjelesebb személyeit a' terjedelmes fő-
egyházban magok körül összegyüjték. 

De inség' napjainak is kelle következniek. Pró-
fétai lélekkel előre megmondá az érsek, mik bekövet-
kezendnek, 's magára alkalmazá a' látnók' szavait : 
„Elrontom a' téli hajlékot a' nyári hajlékkal együtt, 
elvesznek az elefántcsont paloták, elpusztulnak számos 
nagy épületek." Arnos 3 , 15. A' juliusi napok ki-
tilták Francziaországból a' régi királyi ágat. Nem ta-
gadjuk , hogy e' súlyos történet az érsek' szemeiben 
nagy szerencsétlenség volt; mert ő a' jámbor és szelid 
uralkodóknak szeretet- és hűséggel hódolt. De tudta 
azt i s , hogy-a' religio már nagyobb viharokat is ki-
állott és mégis mindegyre fönáll. Azonban noha szo-
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rosan minden politicai ügyek' határán belől tartózko-
dók , mégsem kerülhető e l , hogy keményen 's igaz-
ságtalanul ne bolygattassék. A' legkalandosabb hírek 
terjesztetének felőle; minden kigondolható rágalom 
viszhangra talált ellene ; érseki palotája fölizgatott 
népcsoport által kiostromoltatott, bútorai összetöret-
tek , ékruháji elszaggattattak 's a' Szajnába vettettek, 
az épület földig romboltatott. Futnia kellett , mert a' fa-
naticus tömeg életének sem kegyelmezendett. Ugyanez 
történt conflansi mezei lakával Páris mellett. A' fosz-
togatásnál testvérének eladott jószágából bejött nagy-
summa pénz veszett el. Ezóta a' főváros' érseke ide-
gen házban kénytelenült födeléket keresni! 's idegen 
házban halt is meg ! — Az idő megnyitá ugyan a' 
nép' szemeit, de a' nagy szerencsétlenség már meg-
történt. 

Csak hamar találkozók alkalom megmutatni: mi-
kép boszulja meg magát a' katholikus főpap. A' fő-
városban kiütött a' cholera. Áldozatok mindenütt 
hullottak ; de, mint mindenkor, az alsó néposz-
tály' sorsa Iegszánandóbb vala. Quelen mindnyájok' 
angyala lön. Nemes elszántsággal például szolgált 
a' papságnak; bement a'nyomornak valamennyi bor-
zadalmas helyeibe, valamennyi kórházakba; lát tából: 
mikép az epemirigytől meglepetteket vigasztalá, gyá-
molitá, szentségekkel ellátá, 's önkarjaival más fek-
helyekre vonczolá. Csupa jelenléte csodálatosan ha-
tott a' betegek' kedélyeire. Es mikor e' rettenetes kór 
megszűnt, fönmaradt a' legnehezebb föladat. A' cholera 
által szüléiktől megfosztott árvák' számára biztosító 
intézetet állított föl ; és jótevő ajándékok és saját ál-
dozatai által képes lön több éviglen ezernél több, 
illymódonelhagyatott gyermeket táplálni, ápolni, ne-
velni. Milly találékonnyá tevé őt a' szeretet ! E' vál-
lalat' javára tartott első beszédével annyira megha-
totta a' hallgatók' sziveit : hogy ezek nem csak pénzt 
adának ; hanem a' nálok levő aranyot és drága köve-
ket is a' szeretetteljes buzdító' kezeibe letevék. Cho-
leraárváji még halálos ágyán is foglalatoskodtaták ! 

A' kormánynyali közlekedésében, mellyet tiz év 
óta a' lehetőségig szűkre szabott, méltóságos cha-
racterét megtartotta. A' szenvedett bántalmakat nagy-
lelkűen megbocsátotta, de világi kegyekre, ugy hitte, 
nem szorult, 's egész erejét nyájának lelki javára 
szentelt soha nem lankadó buzgóságából meritette. Ha 
hiszünk a' hirnek, azóta gyakori ajánlások tetettek 
neki a' kormány' részéről : de Quelen többre becsülé 

a' nemes függetlenséget akármelly kegynél; 's noha 
szegény's lak nélkül, mély tiszteletet gerjesztett maga 
iránt a' szerencse' nagy kegyenczeiben. Magához ő 
mindig hasonló maradott; 's mikor nyolez esztendő 
után az udvarnál először megjelent : azt szent hivatala' 
egyik kötelességének teljesítése végett tevé; mit an -
nál szivesebben tön , mivel ezáltal megmutathatá : 
hogy mindenről le tud mondani, de a' religio' magas 
kivánatainak akármi ember' ellenében meg akar felelni. 
Jelen volt a' párisi g róf keresztelésénél. 

r 

Erdemei' mértéke végre megtelt, 's az ur meg-
határozá őt elhíni a' földről. Ne hirtelen ragadja el őt a' 
halál ; hosszú, fáj dalom teljes nyavalyában nézzen annak 
elébe; számlálja annak minden feléje közeledő lépteit; 's 
állja ki ez utolsó tökéletes tisztulást e' földön. 'S milly 
épületes lelki erővel állotta ki e' próbát ! Már a' nyáron 
aggályt gerjeszte állapotja. Több visszaesések a' kórba 
előjelei valának egy talán hamar következendő fölosz-
lásnak, mellyel hiában küzdött az orvosok' minden 
tudománya. De mihelyt megérté veszélyét, olly időben, 
mikor mások mindig még a' legjobb reményben va-
lának, a' haldoklók' szentségeiben kivánt részesülni ; 
's végerőtlensége mellett is olly buzgósággal vevé föl 
azokat, millyen volt egész istenes életének kifejezése. 
Midőn általános helyetteseinek egyike Augé fájdalom-
tól elfogultan nem teljesité pontosan valamennyi szer-
tartást, maga a' beteg emlékezteté őt minden egyes 
tételre; 's miután megváltójával egyesült volna, föl— 
emelkedék, a' hála' és szeretet'érzelmeit, mellyekkel 
papsága iránt viselteték, fönszóval nyilványitandó : 
„Viharostengeren hajóztam keresztül, igy szóla, ha, 
mint reménylem, urunk Jézus Krisztus' kegyelme 's 
a' tengeri csillag' védelme alatt révpartra jutandok, 
az örökkévalóság' partján fogok állni, ott benneteket 
elvárni, befogadni 's az örök atyafiúi csókkal illetni. 
Milly boldogul fogunk akkor fölkiálthatni: Eccequam 
bonum et quam jucundum habitare Fratres in unum ! 
— Az ur' testében holtaiglan naponként részesüle. 

Panasz nem jött ki száján; 's a' legélesb fá j -
dalmak között , a' mindig tartósabban beálló, szo-
rongató fuldoklásokban megtartotta lélekvidámságát. 
December' 30án egész nap nyilványos és házi ügyei-
vel foglalkozott, valamint temetése' előkészületeivel 
is , mikre nézve a'legszigorúbb egyszerűséget ajánlá. 
Birta az erőt valamennyi drága rokonai- 's barátaitól 
elbúcsúzni. Mindnyájokat megáldá a' neki annyira sa-
ját szívességével. Két gyermek — fi és nő unokái — 
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kiket maga tartott keresztvízre , könyüket csalt sze-
mébe: „legyetek szüléitekhez méltók!" igy szóla, 
midőn áldását reájok elmondá. Még szilárd kézzel irt 
alá több irományokat, mellyeket egyik általános he-
lyettese elébe terjesztett, 's ezen, mint valami igen 
szivén fekütt dolgon, nagyon megnyugottnak látszék. 
Az apostoli internuncius darab ideig magán volt vele, 
's könyező szemekkel hagyá el őt. Bizodalmas barátja 
és rendes orvosa dr Gaillard ágyánál sirva fakadt : 
„Ne szomorodjék barátom, szóla az érsek, meglát-
juk még eg y mást.u 

E' fárasztó napra rossz éjszaka következék. Belső 
titoknoka Surat hozá neki el az ur' testét, mellyet 
utolszor vőn. Ezután Jammes általános helyettes el-
mondá előtte a'haldoklók'imádságait, mellyekre belső 
hódolattal felelt. Más nap reggeli tizedfél óráig, mi-
kor végvonaglásokba jöt t , alkalmas imádságok és 
szentirásbeli helyek mondattak elébe. Utolsó nyugal-
mas pillanatait, mellyeket nagy fájdalmai engedének, 
még megyéje' ügyeinek szentelte. Egyébiránt mindig 
imádkozott. Egykor egy mellette álló papnak mondá : 
„meg fogok Ítéltetni, de az által, kit szeretek." 

Mikor végéhez közel lenni látszék, utolsó áldá-
sát kérék tőle papságára, megyéjére és Francziaor-
szágra: „Tiszta szívből," igyekvék szólani, fölemelé 
remegő kezét, 's még képes volt a' körülállókra a' 
szent keresztnek jelét vetni. Néhány perez múlva e' 
tiszta, Istenben bizó lélek visszatért atyjához. 

A' Notre-Dame egyház' főoltárja alatti sírbolt 
födi porlandó részeit. A' király temetés-költségre 
magán pénztárából 12 ezer frankot ajánlott, mellyek 
szegények között osztattak ki ; mivel a' boldogult' 
családja maga kívánta az exequiák' költségeit kiál-
lani. Az érsek nem hagyott annyit, hogy azon elte-
mettethetett volna. Hű pásztori gondban a' szegények-
nek ő mindene volt, 's tetemes vagyona lassanként 
egészen a' nyomor' ölébe folydogált. Fölséges példa a' 
religio' minden szolgáira nézve! 

Igy hunyt el 61 esztendős korában — emberi 
nézet szerint a' franczia anyaszentegyházra nézve ugyan 
korán, de isteni előrelátás szerint, szent életet szent 
halállal koronázva, bizonyosan jókor — a' főméltó-
ságu érsek, gróf Quelen Jáczint Lajos. Minden ke-
resztény' szivében él az ő emlékezete kitörölhetlenül, 
és a' szegények' 's árvák' könyüi, barátai' szeretete 
's minden rondü 's rangú jó emberek' tisztelete ké-

pezik a' legszebb emlékjelet, melly egy főpásztor' 
sirját jelelheti. Az ur megszámlálta az ő müveit, a' 
legtisztább keresztény szeretet' müveit. 

ÇA' Katholik után.) 

Az algíri püspökség. 
( V é g e . ) 

„ Oh, hogy ezúttal Hipponba sz. Ágoston sír-
jának romjaihoz tett zarándoldásomat le nem írhatom ! 
— A' Constantinebe vezetett apáczák' kíséretében 
mentem oda, 's ugyanott az ez előtt másfél ezer évvel 
sz. Ágoston' könyörületességéből épült kórháznak 
csodálkozásra ragadó omladéki fölött nyújtottam ne-
kik az oltári-bzentséget. A' misét egy még megle-
hetősen ép boltív alatt olvasám, melly a' szél 's 
eső ellen eléggé védett. Oltái teritöül és szőnyegekül 
virágok szolgáltak. Ezen, a' hivő' szemében olly pom-
pás oltáron, a' sz. atyának egy tetemét helyeztetém 
k i , ugyanazt, mellyel ő szentsége megajándékozott, 
's melly 1410 év után most jő e' szeretett földre 
vissza! Mise után a'tolongó sokaságotmegáldámezen 
olly sok tekintetben megszentelt maradványnyal. Erre 
elmondok azon imádságot, mellyet a' szent „ Vallo-
músaia-\\&\ végén Istenhez intéz, 's mellyben a ' k e -
gyelemnek leggyöngédebb 's élénkebb munkálatai fö-
lött elmélkedik. Alig válhatánk meg e' romoktól. Van 
tervem, mellyet önökkel közlendek, 's valósitni is 
fogok, csak segedelmet nyerhessek. A' gondolat égből 
jött a' felszentelés' ama' napján . . . a' hitterjesztő 
egyesületért lelkem' mélyéből imádkoztam, 's azt sz. 
Ágostonnak a'legbensőbben ajánlám. De zárnom kell." 

„ Honában 500 húsvéti gyónóm volt ; ugyan-
ott mintegy 60 személyt bérmáltam meg, 's meg-
szentelém e' megyében a' legelső harangot. Mind-
nyájan el valának örömtől ragadtatva, magok a' benn-
szülöttek is. Estére kivilágítást és karénekeket léte-
sítettek , ugy hogy Francziaországban képzelők ma-
gunkat. Meg kell vallani, hogy a' páratlan lelki-
atya, kit a' gondviselés ezen újra éledő egyháznak 
adott, elkészité előttem az utat. Vannak ott : apáczák , 
iskola, 1,500 betegre kórház 'stb. Kilencz év óta 
Bonában husz-tzer katona halt el. Mégis csak nagy 
bajjal nyer egyetlenegy pap fizetést, holott legalább 
kettőre volna szükség; azon kivül, kit ez' évtájban, 
1,500 korall-halászai' számára La Calle olly sür-
getve kér." 

* 

*) L. a' 4ik számot. 



88 102 

„Ezzel önök megyém' állapoljának és szükségei-
nek némi kis átnézésével fognak birni. Mit a' kormány 
ád, az távolról sem elegendő. Három hónap óta mégis 
bátran hozzá fogtunk az Isten' müvéhez. Történt 15 
megtérés, több keresztelések, az anyaszentegyház' ke-
belébe térések számosan előkészitvék, a' talált gyer-
mekek gondviselés alatt, csaknem 3,000 húsvéti gyó-
nás, két ordinatio, több templom-szentelés, 14 apácza-
fogadás kezembe letéve, több felnőttek megkeresz-
telve, egy arab pap az uton, hogy a' katholika egy-
ház* kebelébe térjen 'slb. " 

„De mit nem fogunk még akkor tehetni, ha önök 
segedelmünkre jönnek imádságaikkal, 's ezekhez ke-
gyességük nyújtotta adományaikat csatolják ! — Fran-
cziaország', Roma', az egész kereszténység' tetszése 
fogja önöknek eme' derék tettöket jutalmazni. . . . 
Megyémben két millió hitetlen találtatik, 's ha Isten 
küldetésemet megáldja, még sokkal messzebbre is ki-
terjeszkedhetcm. Önök pedig tartsanak számot részök-
ről mennyei egyesülőtök' fölállítására : Bonában, Con-
stantineben, Oranban, Algirban, — röviden minde-
nütt." Antal Adolf, algíri püspök. 

Fenelon' levele l¥. Sí. urlioz. 
(A' szellem' szerfölötti munkásságát szinte mint a' tudósok' 

hiúságát kerülnünk kell.) 

Kegyed' szelleme a' kiildolgokban 's méginkább 

a' philosophiai fontolgatásokban olly igen foglalatos-

kodik , hogy időt nem nyerhet magának gondolatiban 
Istennel foglalkozni. Igen tartok önnek az eszeske-
désre szerfölötti hajlamától. Legyünk egyszerűek, alá-
zatosak 's az emberektől őszintén elvontak. Legyünk 
magunkba vonultak, csöndesek 's Istennel ne vitáz-
zunk. Azon emberek, kikre ön előbb hallgatott, igen 
szárazak, philosophusi csevegők, bírálgatok'saz igazi 
benső életnek ellenségi. Akármilly kévéssé kívánna 
is ön reájok figyelni, kénytelen leendene eszeskedő 
szavalásukat, melly véget nem ér , meghallgatni 's 
a' veszélyes kandiságnak helyet adni, melly kegyedet 
malasztos állapotjából lassanként kiemelvén természeti 
állapotjába visszalökné. Az előbbi rögzött szokások 
hamar uj életre kapnak; 's mivel a' változások, mel-
lyek a' természeti állapotra visszatértünkkor történ-
nek, emberi természetünkkel összehangzók, azokat 
sokkal kevesbbé érezzük, mint másokat. Tartózkod-
jék ön attól, 'svigyázzon a' kezdetre, melly mindent 
magával sodor. 

Már négy hónap óta nem volt időm olvasni 's 
tanulni; mindazáltal én a' tanulástól 's minden mástól 
örömmel megválók, mihelyt az isteni gondviselésnek 
engem reám halmozott dolgokkal és szenvedésekkel 
tetszik elfoglalni. Talán a' közelítő télen bevonulhatok 
tanuló szobámba; deákkor is egyik lábommal a' lég-
ben fiiggendek, hogy az első jeladásra kiléphessek. 
A' szellemet szinte, mint a' testet meg kell böjtöltet-
nünk. Nincs kedvem írni, sem beszélni, sem mások-
nak rólam beszélni valót nyújtani ; nincs kedvem Ítél-
getni, vagy valakit valamiről meggyőzni. Napról napra 
tengek, 's pedig elég szárazan, 's különbféle külső 
függések közt, mellyek nincsenek ínyemre; de mi-
helyt lehet és szükséget érzek az enyhülésre és szóra-
kozásra , vigadok. Azok, kik rólam különbféléket 
költenek, 's tőlem félnek, nagyon tévednek. Isten 
áldja meg őket. Olly távol lakom tőlük, hogy bohó-
nak kellene lennem, ha terheltetésök végett magamat 

r 
terhelni 's fárasztani akarnám. Edcs örömest monda-

r 

nám nekik, mit Ábrahám Lótnak mondott: „Ihol 
előtted az egész tartomány! IIa te balra menendesz, 
én jobbra tartok; ha pedig a' jobbra fekvő tájékot 
választod, én balra térek." (1 . Móz. 13.) 

Boldog ki igazán megszabadult! Csak az Isten' 
fia szabadit meg minket; de ő az által szabadit meg, 
hogy minden köteléket, (melly minket a' világhoz 
lekötve tar t ) , megszaggat. 'S mikép szaggatja meg 
azt? Azon kard által, melly a' férjet nejétől, az atyát 
fiától, 's a' testvért testvérétől elválasztja; (mihelyt 
t. i. egyik a' másikat az üdvösség' útjában 's Isten' 
szeretetében gátolja.) 'S ha ezen kötelék egyszer szét-
szaggatva van , akkor a' világ többé semmi előttünk. 
Míg a' világ valami előttünk, addig szabadságunk 
puszta szóból áll ; fogva vagyunk mind a' madár, 
mellynek lábára fonál köttetett. Szabadnak látszik 
ugyan az , mert a' fonál nem látható ; föl is röppenik, 
de nem röpülhet messzebbre mint meddig a' fonál ér , 
's ő fogva van. Ön érti e' hasonlatosság' czélzását. 
Mit én kegyednek kivánok, mindannál jobb, mit el-
veszteni retteg. Legyen hü abban, mit már ismer és 
tud; hogy érdemesiítessék többnek 's nagyobbnak is-
meretére. Félve bízzék szellemében, melly önt már 
gyakran megcsalá. Az enyém már annyiszor tév-
útra vezetett engem, hogy többé bátran nem igen 
számolhatok reá. Legyen ön egyszerű, ' s egysze-
rűségében állhatatos. „E' világ' állapotja e l m ú l i k / 
(1 . Kor. 7.) 's mi vele együtt elmulunk, ha hiu-
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ságihoz hasonlókká képezzük magunkat; de Isten' 
igazsága örökké fönmarad, 's mi is vele együtt fön-
maradandunk, ha egyedül vele foglalkozunk. 

Ismételve mondom, tartózkodva társalkodjék ön 
a' (hiu) tudósokkal 's az úgynevezett mélyen gon-
dolkozókkal, ezek önnek mindenkor kelepezéül szol-
gálandnak ; 's kegyednek több rosszat fognak okozni, 
mint mennyi jót tenni bírnának. Ők a' vitatárgyak' 
terhe alatt roskadoznak, 's az igazság' tudományára 
szert nem tehetnek. Tudni 's belátni vágyásuk szel-
lemi fukarság, melly kielégithetlen ; hasonlók ok azon 
hóditókhoz, kik a' világot elpusztítják, a' nélkül; 
hogy azt bírhatnák. Salamon mély belátással szól az 
ö vizsgálódásaiknak hiúságáról. 

Ha tanulunk, csak igaz szükségből, melly az 
isteni gondviseléstől j ő , kell tanulnunk; akkor is ugy 
kell áltkelnünk rajta, mint általmegyünk a' piaezon 
holmi szereket élelmünkre bevásárlandók. 'S ekkor is 
imádságtól lelkesítve kell tanulnunk. Isten az igazság 
és a' szeretet egyszerismind. Az igazságot csak an-
nyira ismerjük voltaképen, mennyire azt szeretjük. 
Ha szeretjük, akkor jól ismerjük. A' szeretetet nem 
szeretni tészen azt nem ismerni. Ki igen szeret, 's 
alázatos és kicsin marad tudatlanságában, az , az igaz-
ság' kedveltje. 0 tudja, mit a' tudósok gyakran nem 
tudnak 's tudni nem is akarnak. Én kegyednek e' tu-
dományt kívánom „ melly a' kisdedeknek kijelentetett, 
a' bölcsek 's okosok elől pedig elrejtetett." (Mát. 
1 1 , 25.) 

(Fenelons sämmtliche geist. Schriften üb. von 
Silbert. Regensb. 4. B. 92 Brief.) 

Ujabb felelet Hagy Ferdinánd1 

kérdésére. 

E' lapok előbbi (5 ik) számában olvasható Nagy 
Ferdinánd'kérdése a' kath. papsághoz, egyszersmind 
t. Somogyi Károly' igen fontos és alapos felelete. 
A' tárgyhoz alul irt is jónak gondolja hozzá szólani: 

Kettő foglaltatik a' kérdésben: lör nem követ-
kezik-e a' vallási tökéletesbülés' szüksége Krisztus' 
ime szavaiból: „még sok dolgok vágynák hátra, mely-
lyeket nektek kell mondanom, de mostan el nem 
hordozhatjátok, majd eljön az igazságnak lelke, az 
megtanít titeket." 2or mivel a' katholikusok' vallása 
szerint a' sz. lélek máig is munkálódik az anyaszent-
egyházban , nem lehet-e ebből is az érintett vallási 
tökéletesbülés' szükségét következtetni ? 

Mi az elsőt illeti: minekutána üdvözítőnk egy 
tökéletesen befejezett isteni vallás' szerzője, 's azon 
vallás' minden pontját örök időkre az üdvösség' mul-
hatlan eszközeivé 's föltételeivé tette, önkényt követ-
kezik: hogy e' végre, ha csak az annyi csodával 
megerősített keresztény religiot bitang emberi ke-
zekre bizni, 's ez által az isteni müvet megsemmi-
teni nem akará, elkerülhetlenül szükséges volt, a' 
világ' végezetéig élő, hiteles és állandó tanítói kart 
rendelni, melly minden tanítást, mindenkinek, minden-
kor Jézus' hatalmával hirdetné. Mivel pedig e' czélra 
a'tanítványok, tekintve természetes tehetségöket és sok-
féle nemzeti előítéleteiket, magoktól alkalmasok nem 
valának ; Jézus pedig, az igazság' rendithetlen hirdetője, 
nyilványos tanítását csak három évig folytatta e' földön : 
szükséges volt a' tudatlan tanítványokat hivatásuk' hű 
teljesítésére felsőbb isteni segedelem által alkalma-
tosokká tenni. — Mit igért e' végre Jézus a' tanít-
ványoknak, világosan kitűnik e' szavakból: „a'vigasz-
taló sz. lélek pedig, kit az atya az én nevemben küld, 
az titeket megtanít mindenekre, és eszetekbe juttat 
mindeneket, valamiket nektek mondandok" Ján. 14, 
26.; és ismét: „még sokat kellene nektek mondanom, 
de most el nem viselhetitek, mikor pedig eljövend 
amaz igazságnak lelke, megtanít titeket minden igaz-
ságra" Ján. 1 5 , 12. 13. Az irás' e' két helyéből 
látható: hogy apostolainak Jézus sz. lelket igért, ki 
őket megtanítja mindenekre, minden igazságra, 
és eszökbe juttat mindeneket ; ha pedig igy , akkor 
mindenki láthatja , hogy azért , mivel üdvözítőnk az 
apostoloknak a' sz. lelket megígérte 's el is küldötte, 
a' vallási tökéletesbülés nem csak meg nem állhat : 
hanem inkább, mivel az apostoloknak magától a' sz. 
lélektől minden igazság közöltetett, egyenesen ki is zá-
ratik; mert hol minden igazság magától a' sz. lélektől 
közöltetett, ott a' kijelentettek en kívül sem más , sem 
több igazságot, üdvösségünk' eszközlésére, józanon 
elfogadnunk nem lehet; azokból pedig, mellyek kö-
zöltettek , épen azért, mivel a' sz. lélektől származtak, 
valamelly igazságot félrevetni, legnagyobb vétek nélkül 
nem szabad. — Azért, midőn kevéssel Jézus' menny-
bemenete előtt az apostolok urunknak ime kérdést te-
vék : „Uram! ebben az időben állatod-e helyére az 
Isten' országát?" Jézus imigy felelt : „nem ti dolgo-
tok tudni az időket vagy alkalmatosságokat, mellye-
ket az atya az önön hatalmában helyeztetett, hanem 
elveszitek erejét a' fölül reátok jövő sz. léleknek, és ta-
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tiuim lesztek nekem Jerusalemben, és az egész J u -
daeaban, és Samariaban, és mind a' föld' végéig " 
Apóst. Csel. 1 , 6—8.; az apostolok tehát to/««leen-
dettek Jézusnak, és az ő tanításának, a' hü tanúnak 
pedig legfőbb 's legszentebb kötelessége a' látottak-
's hallottakról igaz "'s lehetőleg kimerítő tudósítást 
adni, de tanúságához valamit adni, vagy abból va-
lamit elszakasztani, vagy módositani a' hűtlenség' leg-
rutabb vétke nélkül épen nem szabad. A' vallási tökéle-
tesbitést tehát az apostoloknak tanúi hivatala is 
egyenesen kizárja. 

Mi a' kérdés' második részét illeti : igaz, hogy 
a' katholika vallás' elvei szerint a' sz. lélek az anya-
szentegyházban maiglan is munkálódik, de nem azon 
okból, hogy a' kinyilatkoztatott igazságoknak vala-
mellyik ágát vagy czikkelyét elváltoztassa, vagy ujabb 
tanokat jelentsen ki; hanem azon okból, mivel a' sz. 
lélek folyton folyvásti munkálódása nélkül Jézus' leg-
tökéletesebb religioja eredeti épségében és szeplőtelen-
ségében, puszta emberi erő 's működés által soha 
fön nem tartathatnék ; mert minden isteni munkának 
ismét isteni erő által kell 's lehet csak fönmaradnia ; 
's mikép e' látható világot föntartani egyedül annak 
teremtője képes : ugy a' szellemi világ' és igazság' 
föntartója is hasonlókép csak a' szellemek' 's igazság' 
Istene lehet. — Különösen állithatjuk ezt a' keresz-
tény religioról, akár annak eredetét, akár czélját, 
akár természetét tekintjük. 

Eredetét tekintve isten-ember volt annak szer-
zője, kinek legszentebb charactere, tanjainak fönsége, 
religiot erősitő csodás és betelt jövendölései hango-
san's győzhetlenül hirdetik a' keresztény religio' isteni 
eredetét; 's épen azért föltennünk józanon nem lehet: 
hogy a' rendkívüli uton 's módon létre jött keresztény 
religio csak első zsöngéjében lehete isteni gondvise-
lés' tárgya, utóbb pedig a' változékony emberi elme' 
játékára, önkényére 's nézeteire bízatott volna. 

Annál kevesebbé lehet pedig ezt föltennünk, ha 
a' keresztény religio' czélját tekintjük, melly nem 
egyéb, mint az emberi nem' üdvösség' dolgábani 
tudatlanságának, botlásának, habozásának, 's ebből 
sarjadzó szellemi 's erkölcsi sülyedésének orvoslása, 
's az üdvösséget eszközlő isméreteknek tökéletessége, 
tisztasága, ereje, 's hathatóssága; e'czél 'elérésére 
pedig a' szakadatlan isteni segedelem annyival inkább 
szükséges vala, mennyivel bizonyosabb a' Krisztus 

előtti önmagokra hagyatott népeknek vallási tekintet-
ben tévelygése és siralmas állapotja, azoknak pedig 
kik Krisztus után az élő, hiteles és állandó tanitói in-
tézetről , a' katholika anyaszentegyháztól vagy végkép 
elszakadtak, vagy azt hit' dolgában hallgatni 's kö-
vetni vonakodnak, szünteleni habozása 's ingatagsága. 

A' szakadatlan isteni segedelem' szükségét kí-
vánja elvégre a' keresztény religio' természete is. 
Istentől kinyilatkoztatott téteményes (positiva) religio 
az , 's az egész emberi nem' sajátja leend a' világ' 
végezetéig, 's épen azért egyedül czelszeril tekintet 
által tartathatik fön eredeti épségében, teljében, és 
tisztaságában; jlly nemű tekintetnek pedig nem em-
berinek hanem isteninek kell lennie; mert a' millyen 
a' religio, ollyannak kell a' föntartó 's őrző tekintet-
nek is lennie; 's pedig a' keresztény religiora nézve 
nem csak azért, mivel abban észhaladó tanok is ta-
láltatnak, mellyek emberi tekintet alá nem is eshetők, 
hanem, 's pedig főkép azért, mert a' keresztény re-
ligio Istentől örök üdvösségünk' elnyerésének eszkö-
zévé 's föltételévé rendeltetett, 's épen azért az egész 
keresztény religionak nem csak csalhatatlan ismere-
tére, hanem annak határtalan hódolattali elfogadására 
is üdvösségünk' vesztesége alatt köteleztetünk ; már 
pedig ezt józanon és szellemi természetünk' sértése 
nélkül csak ugy, és akkor tehetjük, ha bizonyosok 
vagyunk, hogy ezen religio' épsége, telje és tisz-
tasága fölött maga a' csalhatatlan Isten őrködik. 

Mivel tehát, a' mondottak szerint, Jézus az 
apostoloknak a'sz. lelket azért igérte , hogy io\e min-
den igazsáqot megtanulhassanak, 's ekkép ők 's tör-
vényes utódaik a' világ' végezetéig urunk hú tanúi 
lehessenek , 's e' végből Jézus is tanítványainak meg-
ígérte: hogy világ' végezetéig velök leend, 's ezen 
isteni segedelemért az anyaszentegyház szakadatlanul 
imádkozik, kiki láthatja, hogy ezekből a' vallási tö-
kéletesbülést nem csak nem következtethetjük, sőt 
inkább a' föltett kérdésnek mind az egyik, mind a' 
másik részéből egyenesen azt kell kihoznunk, hogy, 
mivel a' keresztény religio minden igazságaira nézve 
Istentől származik, 's annak teljes megőrzését világ' 
végezetéig Jézus magára vállalni, 's erről minket 
isteni szavával biztosítani méltóztatott: vallás' dolgá-
ban tökéletesbitésnek, az ellenfél' nézetei szerint, 
teljességgel helye nem lehet. 

Szenczy Ferencz 
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."»«lik zsoltár-

Isten ! kit e' világ ural, 
Hozzád zeneg föl énekem ; 
Oh kérlek! esdeklésemet 
Hallgasd meg irgalmad szerint. 

Jó vagy te ahhoz, a' ki kér, 
Atyám, királyom, Istenem! 
Benned vetem reményemet, 
'S reggel feléd fohászkodom. 

Csak azt , ki józan életű 
Pártolja a' te szent heved, 
Kedvedre nincs az elfajult, 
'S a' rossz szemed' nem állja ki. 

Elveszted a' hazugokat, 
Utálod a' szineskedőt, 
'S a' vérszopókra megvető 
Tekintetet bocsátsz alá. 

Nekem kegyed megengedé, 
Hogy lábom érje szenthelyed', 
'S ott arczra bukva hódoló 
Tisztelkedésemet tegyem. 

Oh te tökéletes Való ! 
Intézd javamra sorsomat; 
'S törd össze ellenim' nyilát, 
Mellyel reám rohantanak. 

Nincs ajkukon valódi szó, 
Szivök belül veszélyt kohol, 
Torkuk kitárt halotti bolt, 
Nyelvök hizelkedést pörög. 

Büntesd meg őket Istenem ! 
Rontsd meg gonosz tanácsikai, 
Szórd a' hiuskodókat e l , 
Mert fölkelének ellened. 

Azok pedig vigadjanak, 
Engedd, kik híveim nekem , 
Mivel szeretnek, és sirig 
Benned vetik bizalmukat. 

Öntsd rájok áldomásidat: 
Tartsd vértedet fejők fölött; 
Hogy lássa a' konok világ, 
Miként segited azt, ki jó. 

Ciliik zsoltár. 
Midőn hibáimért uram ! 

Méltán haragra gyul szived, 
Kérlek hevedben ellenem 
Ne nyújtsd ki büntető karod. 

Irgalmasan tekints reám, 
Mert fonnyadás fogott körül; 
Öntsd csontaimba gyógyszered', 
Mert reszketésre hajlanak. 

Nyugtot szegő szorongatás 
Epeszti árva lelkemet ; 
Oh Istenem! mikor fogod 
Elvenni rólam ostorod' ? 

De tedd le ellenem boszud', 
Viditsd föl aggodalmamat, 
Fejemre nézz mosolgva le, 
'S rajtam segits kegyed szerint. 

Mi hasznod elveszésemen? 
A' földalattiak neked, 
A' néma sír' lakosai, 
Dicséretedre nincsenek. 

A' sok sirás erőm' töré, 
Zokogva töltöm a1 napot, 
Könyüm sötétben is szakad, 
'S megnedvesíti ágyomat. 

A' búk' ezernyi mételye, 
Arczomra sárgaszint vona, 
És a' kiállt sok üldözés, 
Vén ránczba szedte képemet. 

Távozzatok gonoszkodók ! 
Mert látja Istenem könyüm', 
Meghallja esdeklésemet, 
'S kész engemet segíteni. 

Megszégyenülnek ellenim. — 
Leikökre rémülés rohan. — 
Pirulva szét futamlanak, 
'S békém megint reám derül. 

Egyed Antal, 
koppánmonostori apá t , földvári 

plébános és alesperes. 
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Korszerű apróságok-
1. Oroszországban az israeliták tökéletes vallási 

szabadságban élnek ; a' pogányságot sem szabad bál-
ványozásában akadályozni, vagy vallása miatt akár-
mikép megsérteni. 1820ban Pétervárban a' status' 
költségén a' Koran arabs nyelven az Oroszbirodalom-
ban lévő muhamedánusok' számára kiadatott. Egyedül 
a' katholikusok, nevezetesen az egyesült görögök, 
nem csak nem számolhatnak a' kormány' pártolására, 
sőt vallásukért keserű faggatásokat kénytelenek kiál-
lani , 's mindennemű álfogásokkal csábittatnak az ural-
kodó vallás' elfogadására. (L. Perrone über die ge-
mischten Ehen. Augsburg, 1840. 19. 1.) 

2. A' katholikusokat sokan türelmetlenségről vá-
dolják ; mert noha embertársukat szeretik, de e' mel-
lett az emberi tévelygéseket gyűlölik ; ellenben azokat 
türelmeseknek állítják, kik a' katholikusok' vallását 
helytelenítvén, egyébként mindennemű tévelygést pár-
tolnak, 's a' pokol' kapuit bezárva, a' mennyei bol-
dogságot de plenitudine potestatis suae, mindenkinek 
megígérik. 

3. Binterim Poroszországban illy czimü iratá-
ért: „Katholischer Brüder- und Schwesterbund zur 
Nichteingehung von Ehen mit Akatholiken " bebörtö-
nöztetett. — Valóban igen szép példája a' vallási 
szabad gyakorlatnak, és a' sajtószabadságnak ! 

4. A' katholika anyaszentegyházban élt keresz-
tény bölcsek, a' sz. atyák, öszhangzólag a' hitet minden 
igaz tudomány'kútfejének, alapjának, 's legbiztosabb 
próbakövének állították ; mi ezen próbakövet ki nem 
állá , azt ábrándozásnak, tévelygésnek, 's botlásnak 
állították. 'S e' meggyőződést tizennyolcz századi ta-
pasztalás igazolja. Kik vallás' dolgában a' tudományt 
tevék alapul, 's az ész által akarák a' hitet kitisztí-
tani , a' legnagyobb tévelygésekbe bonyolodtak. 

5. Hurter „Ausflug nach Wien und Presburg" 
czimji munkájában Straussról mondja : hogy olly czim-
mcl lehetne őt a 'hittan' (dogmatica') tanítójává tenni, 
minővel Sobrit a' magányjogévá (jus privatum). Igen 
helyesen; mert valamint ezutóbbik az egyesek' birto-
kát kénye kedve szerint bitangolta: szintúgy bánik 

Strauss is a' keresztény vallás' tizennyolcz század óta 
tiszteletben álló czikkelyeivel. 

6. Valahányszor a' protestantismus' kebelében 
merények támadtak a' keresztény vallás ellen, mindig 
nyert a' katholicismus ; mert illy esetekben annál tisz-
tábban kitűnt, hogy keresztény vallást a' maga épsé-
gében és szeplőtelenségében egyedül a' katholicismus-
ban lehet föntartani. 

7. Ideje volna már egyszer vizsgálat alá venni 
a'protestánsok'azon elhírhedt állítását, hogya ' le lki -
isméret' szabadságát ők küzdötték ki az emberiség' 
javára ; mert a' figyelmezőnek nem lehet nem észre-
vennie , hogy épen a' protestantismus az , melly Eu-
ropa' több tartományában a' lelkiisméret' szabadságát 
nyomasztó polgári törvényeket vagy fölélesztette, vagy 
a' fölélesztetteket maiglan erejében föntartja. 

8. Kinek az anyaszentegyházról igaz fogalmai 
vannak, alázatos hódolattal fog annak intézkedésein 
megnyugodni, és soha olly szövetségre nem lépend, 
melly annak szellemével megütközik. Szüleink' jóvá-
hagyása nélkül nem bátorkodunk valamelly fontos lé-
pést életünkben tenni, és a' házassági szövetséget az 
anyaszentegyház' akaratjával és szellemével megütkö-
zőleg kössük-e? 

9. Mivel a' jó házasok egy testté 's lélekké 
tartoznak összeolvadni, azért a' vegyes házasságok-
ban egyik fél sem kapcsolhatja magát a' szerint egy-
házához , mint akarja és kötelességében áll. 

10. Ha azzal, ki nincs velünk rokon érzelem-
ben, lehetetlen állandó 's igaz barátságot kötni: 
mennyivel kevesebbé lehet azzal, ki velünk öszhangzó 
vallás tjnem követ, a' legfelsőbb 's legtisztább barátságot 
kifejteni kellő örökös házassági szövetségre lépni. 

11. Kik a' katholika vallás' és egyház'jogait és 
szabadalmait nyilván megtámadják, azokról hihető-e, 
hogy honn, családuk' körében, hol teljes urasággal 
és hatalommal bírnak, ugyanazon katholika vallást 's 
annak jogait, tisztelni 's védeni fogják? Ki az egész 
testet fölbonczolja, egyes tagokat sem kiméi, 's ha 
csakugyan egyes tagot kiméi, azért teszi, mert az t ; 

mint a' testtől elváltat tekinti, 's magával mintegy 
amalgamizálta. ~U-

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — Nyomtatja Trattner-Iíárolyi, uri utcza 453. 
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Szigethvár religioi tekintetben. 
Hogy hazánk külön időszakban számosb jeles 

események'színhelye lön, a'honi történetek' majdnem 
végetlen lánczából világos. Azok' figyelmes átnézése 
több nagy szellemű férfiakat tüntet szemeinkbe, kik 
vagy rideg vagy egyesült erővel a' mindig virulandó 
babérért vítanak. Hazánk' bokros történetei külön kor-
szakokra sorozhatok, a' mint t. i. a' lefolyások alatt 
sikerült tárgyak' diszteljes kibonyolodása vagy vész-
terhes súlya jellemzi őket. E' jelen pillanatban csak 
azon viharos időszak rémlik előttem, mellyben a' vér-
szomjazott Ozmán'fegyvere dulakodott kies téreinken 
's halmainkon. Nevezetesen pedig a' gyászthozó Mo-
hács, a' mindenkép fönséges Buda, a' ritka hősiség-
gel kérkedő Szigeth 's országunk' megtámadott egyéb 
őrhelyei lebegnek előttem. Mindezeknek illő tárgyal-
tatása több tekintetre nézve nem megvetendő foglala-
tosság lehetne ; azonban jelennen a' többitől figyelme-
met elvonva csak Szigethvárt, ama' magyar Thermo-
pylat választom rövid elmélkedésem' tárgyául, és pedig 
azon időpontban szemlélendem itt azt, midőn ama' 
fölélemedett szittya Leonidas Zrinyi Miklós a' keresz-
ténységet vadászott törökök ellen elszántan rohant ki 
annak belsejéből, vagy kedves övéinek ez által üd-
vöt készítendő, vagy magának kedveltjeivel együtt 
végső vermet ásandó. 

Történt ez köz hitelii iróink' tanúsítása szerint 
I56C august. 7dik napján. E'páratlan hazafiság szülte 

merénynek történeti bontakozását itt örömest, ugy 
mint az általam hallgatóimnak előadni szokott tanu'-
mány' egyik kedveltebb ágát, kitárnám ; de mivel azt 
mások másutt már nyomosán megtevék, annak hosz-
szadalmasb itteni ismétlését jelen vállalatom' körén tul 
fekvőnek nézem; miértis e' hősi csatának történeti 

előadását mellőzve, az ekkép sarczoltatott helynek min-
denkor tisztelendő romjai mellett állapodom meg egye-
dül, ' so t t egy ideig elandalodván a'mellette kitünte-
tett Zrinyi Miklós' hősisége' szentebb oldalát nézege-
tem. Az az : a' régi és mostani Szigethvárt vallásos 
tekintetbeni fontolatra méltánylom. Keletkeznek innét 
gondolatimat tolmácsoló némelly töredékek. 

A' kérlelhetlen II. Soliman honunk' határai' 's így Szi-
gethvár' megszálltával hazánk' 's a' kereszténység' föl-
forgatására agyarkodék; magyart és keresztényt vérbe 
borítani, ölni egynek látszék az ádáz sultán'agyában. 
A' haza tehát és a' kereszténység az illy módon fon-
dorkodott félnek kijelelt czélzata' hiusitására egymással 
kezet fogtanak, 's a' közelítő veszedelmet magoktól 
elhárítani minden áldozatokkal készen állának. Illy 
valóban aggasztó helyzetben előáll Zrinyi Miklós, a' 
hajdan elhíresült breberiai grófok' méltó ivadéka, 's 
mind a' két kemény ostrom alá vetett , megrémült 
résznek bástyáit hősileg védendő táborba száll, hol is 
a' boldog emlékezetű atyja'szerencse-kardjával övedzve 
a' hamarjába összevonható csekély számú harcosihoz 
ezen lelkesítő szavait hangoztatta : „ Deli férfiak ! hív 
fegyveresim ! kik velem hazánk' védelmére kelvén Mars' 
vérző mezején éhséget, meleget, hideget, szomjúságot 
's kemény munkát tűrni tanultatok, eljött íme! dicső-
ségünk' napja, hazánkért, édes hazánk'földén szálljunk 
még egyszer szemközt a' halállal. Hadd ontsa pogány-
kard vérünket, csak másoktól szűnjék meg. Hazánk-
nak életet igy szerzünk. Rólunk minden idő pompás 
hangon fog szólani, hogy nagy szívvel hazánk melleit 
nem sajnáltuk testünket vetni sebekre 's éltünket ha-
lálra. Romának ezután nem irigyli honunk Deciust. 
Rajta vitéz magyarok! magam elől menendek méltó-
ságos halált keresni ezernyi sebek közt. Menjünk ! " 
Lásd Istvánfy' XXIII. könyvét. Itt ugyan a' dicsőült 
bajnoknak csak a' haza' oltalmára irányzott buzdítását 
halljuk, de mivel a' haza vallás nélkül nem létezhetik, 
a' józan következetesség elhiteti velünk : hogy a' haza' 
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védelmére katonáit biztató hős egyúttal a' vészben for-
gott vallás' oltalmára is hevité azokat. 'S valljon milly 
sikerrel ? kimondom röviden : a' sűrű zápor gyanánt 
ellene lövellett golyókkal nem sokára lesujtatik a' nagy 
férfi, 's igy a' hazáért és kereszténységért lelkét 48ik 
évében kiadá! — Ki nem látja itt a' tiszta hazafi-
ságért , melly századunkban bár ne csak elméletileg 
hangoztatnék sokaktól! és a' kereszténységért olly 
nemesen buzgott férfinak követendő példáját? — 
Zrinyi' jeles hazafiságáról szóljanak mások; én itt csak 
keresztényi szellemben kisérendem végső vonaglásit, 
és a' hálás nemzedék által hősi árnyának kereszté-
nyileg szentelt emléknek bővebb vizsgálására tőké-
iéinél magamat. Töredékeim a'catholicismus' némelly 
másolhatatlan elveit védendik, az ellenek nem épen 
guny nélkül szórt ellenzőink' nyilait megtompitják, 
de a' személyeket messziről sem bántják; azért r e -
ményihetem , hogy azokat a' t. szerkesztőség a1 föl-
vételre érdemesnek találandja. 

Három száz év gördülend le ma holnap, hogy 
értekezésünk' tárgya Zrinyi Miklós szigethvári laká-
ból dicsőül kirándulván a' hazáért és kereszténységért 
föláldozá magát. Hős tettei följegyezvék ugyan év-
könyveinkben; de tiszteletére nem állíttatott még az 
idő' vasagyaraival daczoló emlék. 

A' védett haza' később unokái e' részbeni szent 
kötelességök' teljesítésével elmaradtak; tán az emlé-
kekkel foglalatoskodó mai század lefizetendi kellő 
adóját. Jobban haladté ' pontban a ' re l ig io , ez elébb 
méltatta némi figyelemre Zrinyi Miklós' dicső halálát. 
Ugyanis miután a'katholikus szigethváriak 1786 szent 
Kokus' tiszteletére a 'város 'egyik részében egyházukat 
fölépiték, nem sokára annak boltozatján a' hajdani 
hősi történet' vázlata lefestetett. Sokan több oldalról 
szemlélgették ezt már ekkoráig, 's felőle tett tarka 
vegyületii Ítéletüket folyóiratainkban közlötték. Vágyva 
vágytam mint felföldi e' szent helyen sikerült műnek 
mibenlétét önszemeimmel látni. E' nem épen kárho-
zatos kandiságom' kielégítésére a' mult évi szünnapo-
kat használtam, mikoron a' volt tisztelve szeretett 
püspököm' udvarlásán Pécsett lenni szerencsés valék. 
Milly hatású volt reám nézve e' magas jelentőségű 
festménynek első megtekintése ? sokáig magamban 
rejtettem; most nyíltan kimondom: fechnicai értelem-
ben annak competens bírája nem lehetek ; a' történeti 
oldalát pedig szemlélve elég itt többekkel egyetértve 
öljegyeznem. hogy e' festménynek a' művész által 

szándéklott jelentősége bizonyos históriai adatokkal 
nem fér egybe. Minek itteni megmutatása könnyű 
volna ; hanem minthogy az érintettem egyházi lapok' 
vágányain kül esik ez , azt mellőzve elégségesnek 
tartom, ha itt csak az e'tárgyróli vallási nézetimetter-
jesztem elő. 

A' kath. templom valódi rendeltetésére nézvo 
azon hely, mellyben az oda gyülekezett ájtatos nép' 
szivei a' hit- remény- szeretet' köteléke által egygyé 
fonatnak, 's azon indulatok' lángjai által szinte egybe 
olvadva az Isten' dicsőítésére ömledeznek. Ennek kö-
vetkezésében annak belsejében és szentelt falai között 
egyedül olly nemű emlékek türethetnek el, mellyek a' 
kijelelt 's más istenes indulatok' gerjesztésére alkot-
vák. Azok közé mi keresztény katholikusok a' szent 
képeket sorozzuk. Ezt előre bocsátván legyen szabad 
kérdeni: a'szigethvári egyházban létező Zrinyi Miklós' 
merész kirohanását ábrázoló festészet megfelel-e azon 
szent vallásos czélzatnak ? Elkülönözöm én itt a' mű-
vészetet rendelkezőnek szándékát és tettét. Szándékát 
helyeslem; mert a' religionak hálás szolgái ez által 
akarák a' nagy hősnek a' kereszténységért merészlett 
kitörése' emlékezetét hosszabb időkig föntartani, 's 
annak látásával az oda megjelenő buzgólkodókat a' 
netalán üldözőbe veendő szent vallásunk' védelmére 
bírni. Ha pedig magát a' tettdolgot, vagyis: Zrinyi 
Miklós' örökítésére czélzott emléknek fölállítását te-
kintem, ollyast inkább a' hajdan szorongatott, 's ma 
holmi gazdasági bútorral ellátott várnak téréin, mint 
a' város' templomában, hol a' szivek' egyesülésére ve-
zérlő , 's nem a' harcz' előtiintetését tárogató rajzolatok 
foglalhatnak méltó helyet, kívántam volna látni. E' 
kivánatomat pártolja az igaz magyarra nézve leggyá-
szosabb mohácsi ütközet' képmásának helyezete , ezt 
az ottani püspöki lak' egyik csarnoka' tisztes falain 
szemlélhetni finom ecsettel lefestve, nem pedig az 
egyházban. Miért nem szolgálhatott volna ez mintául 
a' szigethvári eseményt visszavarázsoló rendelkező-
nek ? — Azonban mivel itt a' czél szentesitheti né -
mileg a' tettet, mellyel ugy sincs valami botrány egy-
bekötve ; véleményem szerint ékítse tovább is e' tem-
plom' mennyezetét a' kérdéses festmény, 's ujitsa a' 
háladatos maradéknál a' kereszténységért vérrel adó-
zott hősnek emlékezetét. 

Ezen kettős fénynyel ragyogó hősnek érdemei' 
méltánylásában fölségesben kitüntette magát a' religio 
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ez által, hogy annak szellemében a' szigethvári kath. 
egyházban évenként sz. Mihály hó' 8kán az ottan eles-
tek' boldogléteért az egek' urának miseáldozat mu-
tattatok be. Vélem, ezen ájtatosság'kezdetét t. olva-
sóim tudják — vallásos ötlet' dicsérendő szüleménye 
ez — azért csak röviden érintem azt. — Nagy-atádi 
Czindery László Somogynak lelkes alispánja, és Szi-
geth' érdemteljes birtokosa e' szivemelő tüneménynek 
eszközlője. Buzgó javaslatja azonnal visszhangra talált 
több keresztény ihletű férfiaknál. Góczy Konrád hely-
beli lelkipásztor szive' meggyőződéséből használá e' 
jámbor fölszólamlást ; hathatós pártolása alá vevé 
annak sikerülését Juranics László pécsi kanonok a' 
hasonnevű zászlótartónak dédunokája: 

„ Zrínyivel, a' kit lát , halni rohanni Szigeth ! " 
1832ben mutattatott be legelőször magyar egyházi 
szónoklat közbejöttével engesztelő áldozat az oda cso-
portozott számos keresztény kath. nép' ájtatos fohá-
szai közt a' Mindenhatónak ; 's ez időtől fogva a' már 
kijelelt napon szakadatlanul folytattatik. íme miként 
emlékezik meg a' religio azon századok előtt élt hő-
sökről , kik annak föntartásáért vérökct ontották ! 
Boldog állapotjokért eseng, 's ezt tevén véleményem 
szerint, tartósb emléket állit, mint ha akármilly ma-
gas és nagy értékű, de porlandó oszlopot emelne; 
az illy emlékoszlop legfölebb az utazókban gerjesztene 
bámulást ; de ezen ájtatosságra megjelenni szokott 
keresztények' egyesült szivei buzgó imáikkal egész a' 
vég nélküli könyörületesség' atyja' zsámolyáig emel-
kednek, 's kétes sorsukon segíteni igyekszenek. 

E' vallásos és a' szigethvári hősiséget sziveink-
ben megújító gyakorlatról többeket hallottam a' hon-
fiak közül szólani, 's több rendű az iránt tett észre-
vételeket olvastam, ezekből meggyőződtem , hogy 
ugyanazon évenkénti ájtatosságnak hazánkban vannak 
helyeslői, de vannak ócsárlói is. Az utóbbiak külön 
alakba öltözve ezen bevett egyházi szokást a' köz 
divatú újság- és szaklapokban böcsmérleni, az ellen 
nyilván vagy álorczáson kikelni bátorkodtak. Nem 
szükség itt azokat fölfedeznem, a' ki a' hazai mult 
éveki közleményeket kezeiben forgatta, könnyen meg-
ismérendi azokat. Szigethvárott termettem, szólt egyik, 
épen akkor isteni szolgálat tartaték Zrinyi Miklós' 
lelkeért, a' ki mind e' mellett protestáns vala. — Néz-
tem , fölszólamlott a' másik, a' szigethvári kath. egy-
házban Zrinyi Miklós' halálát előidéző festményt, a' 
hol érette, noha protëstans volt, évenkint miseáldozat 

tartatik. Uly 's több ezekhez hasonló kifakadások a' 
katholikus olvasó előtt, ki a' maga vallását tiszteli és 
elveit tudja, közönbös nem lehet; az avatatlanok pe-
dig vagy rossz akaratuak jó útra téritendők. Hog) 
illy értelmű kitételekkel a' katholika hitnek egyik ága-
zatja támadtatik meg, kiki látja ; látja egyúttal, hogy 
az elvszcrii szigethvári ájtatosság vallásos szempont-
ból nem helyeseltetik, sőt kigunyoltatik. Van-e igá-
zok? arra vezérlő álfogalmaikat azonnal a' critica 
serpenyőjére teszem. 

Igy lelkesülve azt mondom : a' kérdéses szigeth-
vári ájtatosság a' kigunyolódás' méltó tárgya nem le-
het , sőt azt a' katholika hitnek elveinél fogva helyes-
leni lehet Helyesleni lehel; mert a ) ez a' kijelentett 
Isten' igéjével nem ellenkező; a'keresztény kath. vallás' 
tanaival, szokásival pedig megegyező — mert b) czá-
folhatatlan tanúbizonyságokkal meg nem mutathatni : 
hogy a' szigethi hős Zrinyi Miklós csakugyan prote-
stáns volt. — Sőt c ) többet mondok : azon nem várt 
esetre i s , lia hiteles kútfőkből bebizonyodnék ama' 
nagy hősnek az ujdon termett hitbeli ujitók' seregé-
hezi szegődése, akkoris az alapított szigethvári ájta-
tosság a' catholicismus' értelmében megállana. E' hár-
mas pontot egyenként megfejtem. Származnak innét 
e' lapokba iktatandó külön három rendű közlések. 

Isö közlés. 

A' szigethvári ájtatosság az Isten' kinyilatkozta-
tott igéjével nem ellenkezik. Illy holtakérti könyörgé-
sek 's áldozatok tétettek már az ó törvényben; följe-
gyezvék azok a' Makkabeusok' II. könyve' 12 részében 
39—46 verseiben, azok' idézésében használandom 
itt b. e. b. Szepesy Ignácz' magyar sz. írás' kiadását: 
„Más napon pedig elméne Júdás az övéivel, hogy az 
elhullottak' testeitfölvenné, 's azokat atyjaik' kopor-
sóiba az ő rokonaik mellé helyezné. Találának pedig 
a' megöletettek' ruhája alatt a' Jamniai bálványoknak 
szentelt ajándékokat, mellyeket elvenni a' zsidóknak 
megtiltatik a' törvényben : mindnyájok előtt tehát vi-
lágos lön, hogy azok annakokáért vesztenek el. Ez 
okáért mindnyájan áldák az urat, az igaz birót, ki 
a' titkot kinyilatkoztatá. 'S imádságra fordulván ese-
dezének, hogy az elkövetett bün bocsáttatnék meg. 
A' jeles vitéz Júdás pedig inté a' népet, hogy magát 
a'bűntől megőrizné, szemeik előtt látván, a 'mik a' 
megöletteknek bűnökért történtek vala. Ezután pénz-
szedést rendelvén tizenkét ezer gira ezüstöt külde 
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Jerusalembe, hogy a' mcghaltaknak bűnökért áldozat 
mutattatnék b e , jól és istenesen gondolkodván a' 
föltámadásról. (Mert ha nem reményiette volna , hogy 
azok, kik megölettek vala, föltámadnak, hiába való 
és haszontalanság lett volna a' halottakért imádkozni.) 
Mivelhogy meggondolá, hogy azok, kik isteni féle-
lemmel halnak m e g , igen nagy kegyelmességben 
részesittetnek. Azokáért szent és üdvösséges gon-
dolat a' hallottakért imádkozni, hogy bűneikből föl-
oldoztassanak. " Eddig az idézett szent könyvnek sza-
vai, a' mellyet ha nem vesznek is ellenzőink isteni 
ihletünek; históriai hitele még sem vonható kétségbe. 
Már ennek értelméből meghatározottan következtet-
hetni a' zsidóknak hitbeli tanítását az ember' lelké-
nek halhatatlanságáról, az igazak' jutalmaztatásáról, 
a' gonoszok' megbüntetéséről, a' tisztulás' helyéről, 
az ott lévő lelkekre nézve az imádság', áldozat' és 
egyéb jó cselekedetek' hasznos voltáról, a' hívek-
nek egymásérti könyörgéséről. Vagyis : a' föntebbi 
állításomat illetőleg ebből világos : hogy Krisztus 
urunk'születése előtt az Isten'választottainál a' meg-
holtakérti könyörgés, áldozat keletben volt , 's Is-
ten' törvényébe nem ütköző, különben Júdás az ó 
törvény' olly szigorú megtartója ahhoz nem nyúlha-
tott volna. 

Midőn Júdás' ezen tettét fontolgatom, rögtön 
elmémbe ötlik azon nagy hasonlatosság, melly közte 
és szigethvári Zrínyi közt észrevehető. Júdás boszút 
áll a' Joppe és Jamnia városok' lakóin, hogy a' 
közöltök lakó zsidók közül némellyeket vizbe fulasz-
tának. Megver egy csoport Arabokat, megveri Timo-
teus' és Gorgiás' csapatjait. Júdás' emberei közül né-
mellyek megfertőzteték magokat a' bálványok' ajándé-
kival; többen elestek közülök; Júdás menekülve ál-
dozatot mutattat be a' hadban elestekért. Mit mivelt 
Zrínyi Szigethnél, 's mi történt vele ? — Siklós' 
elestével szembeszáll ő kevés övéivel a' hallatlan tö-
mérdekséggel biró Soliman császárral, 's ki tudja har-
ezosai közül néhányan nem részesültek-e a' hitetlenek' 
babonáiban, vagy legalább a' magát jelentkező refor-
matio' elveiben ? Sokan közülök elestenek, a' kik-
ért Zrínyi Júdás' módjára nem könyöröghetett ugyan, 
sem ;érettek vér nélküli áldozatot nem mutattathatott 
be, mert ugyan ott neki is ütött végső órája. Azon-
ban mit hősünk kimúlta miatt nem teljesíthetett, egész 
készséggel teljesiti ezt jelenleg a' háladatos szigeth-
vári katholika közönség; de valljon a' Krisztus' hité-

nek elveivel megegyezőleg-e ?j ezt folytonosan nyo-
mozzuk. 

A' kath. hit' elveivel a' megholtakérti könyörgés, 
és az érettek tartatni szokott miseáldozat helye-
sen megegyez. A' kath. hitnek egyik szakadatlan 
's egyszersmind elmenyugtató tanítása: hogy van 
holtunk után is egy tisztulásbeli állapot, hol a' nem 
tökéletes tökéletesedik, a' megtörött nád ujolag hely-
reáll , a' füstölgő kanót lángra lobbanik, az elkezdett 
szeretet teljessé válik. (Lásd erről t. Rácz András' 
Liturgikáját III. r. 376 lap.) Azon közép helynek, 
melly a' végetlen öröm és hason nyomor közt léte-
zik , megmutatásával itt bíbelődni szükségtelennek 
vélem ; ezt minden katholikus tudja és hiszi. Sokkal 
nyomosabb kérdés előttem : valljon az illyetén szen-
vedő feleinken mi későbben élők könyörgésekkel, 
áldozatokkal segithetünk-e? mert hiába hiszszük az 
elsőt , ha nincs hatalmunkban a' másik' teljesítése. 
Hogy segélyt nyujthatunk könyörgéseinkkel, áldoza-
tinkkal a' sirontuli szenvedőknek, meggyőzhet ben-
nünket erről azon szünet nélküli égő szeretet, melly 
a' keresztény kath. vallásnak czimeres bélyege. Nem 
de kötelességében jár minden embernek, hogy a' 
szerencsétleneken, foglyokon 's mindenkép szenve-
dőkön , legyenek bár azok akárkik, tehetsége szerint 
könyörüljön ? Avagy talán eloltja a' halál bennünk 
azon szeretetet, mellyel éltünkben Isten' parancsa' 
következésében egymáshoz viseltetni tartozunk? nem; 
ez a' halál által tőlünk elvált embertársainkra is ki-
terjed; mert a' felebaráti szeretet ugyanazon egy az 
isteni szeretettel. írva vagyon : „Ha ki mondja : sze-
retem az Istent, és az ő atyafiát nem szereti, hazug 
a z ; mert a' ki nem szereti az ő atyafiát, a' kit lát, 
az Istent, a' kit nem l á t , mi módon szeretheti? 
(Ján. l . lev. 4 , 1 9 . ) " —Ezen isteni 's felebaráti sze-
retettől sz. Pálként semmi sem választhat el minket, 
's mindkettő erősebb a' halálnál. Azon szeretet lel-
künk' tulajdona, melly halhatatlan, és igy porhadó 
testünk' elenyésztével el nem enyészhetik, hanem 
képes működni ezután -is a' szenvedő lelkek' javára. 
Illy messzeható szeretettel megfelelünk mi azon egyes-
ségnek és atyafiságnak, mellyet olly mélyen szi-
vünkre kötött Jézus' religioja : ez által csatoltatunk 
Istenben elnyugodott szüleinkhez, hitves társainkhoz, 
gyermekeinkhez, jó barátinkhoz, polgártársainkhoz, 
elöljáróinkhoz, jótevőinkhez, szolgáló cselédeinkhez, 
kikkel egykor egy fedél alatt laktunk, kezeinknek ke-
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resmónyit fölosztottuk, örömünket, szomorúságunkat, 
szerencsénket, bajunkat, kétkedésünket közlöttük, 
kiktől vigasztalással, tanácscsal, pártfogással segit-
tettünk , intéssel, feddéssel jóra igazíttattunk. Mind-
ezektől halál által testileg elszakasztattunk ugyan ; de 
ők mégis azért nem szűntek meg mint testvéreink 
ugy anazon egy közönséges atyának gy ermekei, ugyan-
azon egy testnek tagjai lenni, mellynek feje Krisztus 
Jézus; halálok után is teljes joggal számot tarthat-
nak szeretetünkre , háladatosságunkra , könyörgé-
seinkre, és az Is ten, ki maga is merő szeretet, 
nem fogja megvetni azt az imádságot, mellyet legelső 
keresztényi kötelességünk, a' szeretetnek szent és 
édes kötelessége hangoztat ajakinkon. 

E' sirontuli embertársainkhoz vonszó szeretetet 
gyakorlatba vevék már az anyaszentegyház' zsöngéjé-
ben élt jámbor keresztények. Nézzük meg e' végett 
a' legrégibb sz. atyák' irományait. Tertullian a' 2dik 
századból (de cor. mil. C. 3.) emlegeti : hogy a' ke-
resztények a' holtaknak esztendőnapján áldozatokat 
mutatnak be. — Sz. Ambrus (serm. pro Saty.) Satyrus 
nevii rokonáért szolgált misékről emlékezik. — J e -
rusalemi sz. Cyrillus (Cath. Myst. 5.) mondja: hogy 
azért imádkozunk a' holtakért, mert legnagyobb se -
gitségöknek tartjuk azon áldozatnak, melly az oltá-
ron van, bemutatását. Illy irányú adatokat olvashatni 
Cyprian', Ephrem', arany szájú sz. János', Jeromos', 
kantuari Theodor' Írásiban ; (Lásd Tompa P. I. § . 2 1 . ) 
ezeket mindazáltal rövidség' okáért elmellőzvén még 
csak sz. Ágoston' szavait hozom elő , ki nem csak 
anyjáért Mónikáért mondott misét; de halmozott dol-
gozatinak egyik helyén (T. VII. serm. 172. P. II. ed. 
Ven.) szőnyegre vett tárgyunkat ekképen dönti e l : 
„Nem kell kételkedni, igy szól ő , hogy a' holtakat 
az anyaszentegyház'imádsági, az üdvösséges áldozat, 
s az alamizsnák , mellyek az ő lelkeikért osztogat-
t a l a k , segitik, hogy az Isten irgalmasabban bánjék 
velek, mint bűneikkel érdemiették. Mert ez a' sz. 
atyáknak reánk szállott eleven tanítása , 's azt tartja 
az egész közönséges anyaszentegyház, hogy midőn 
azokról, kik Krisztus' testének 's vérének egyessé-
gében multak ki e' világból, az áldozat' szolgáltatá-
sakor annak helyén emlékezet vagyon, az az : áldozat 
ő érettek is mutattatik be az Istennek." Azután igy fe-
jezi beszédét : „A' mik pedig a'holtak'lelkeit segíthetik, 
u. m. az áldozatok, az imádságok, azalamizsnálko-
dások, ezeket sokkal szorgalmatosabban , állhatato-

sabban 's gazdagabban szolgáltassák értek azok, kik 
megholt rokonikat nemcsak testi hanem lelkiképen is 
szeretik." — Már ezen, 's még több idézhető sz. 
atyák' tanúsításai ellenzőink előtt a'próbát kiállhatják, 
mert ha nem tekintik is őket ugy, mint az anyaszent-
egyház' tanárit, legalább mint hiteles írókat nézhetik 
azokat, kik a' magok idejében történt dolgokról, di-
vatozó szokásokról kellő bizonyságot adhatnak. A' 
föntebb idézett bizonyításokból pedig vak , a' ki nem 
látja: hogy a' megholt hivekérti ájtatoskodás nem a' 
tegnapi időknek nyereséges találmánya, hanem a' szent 
atyákról maradt, egész az apostolok' korától szárma-
zott hagyomány. 

A' mi a' szent atyák' előadásiból azonkép bizo-
nyos , azt a' Krisztus' anyaszentegyháza az egyete-
mes zsinatokban is szakadatlanul tanitá. Maga helyén 
álland itt a' tridentomi gyülekezet' végzése, melly a' 
szent miseáldozat' értékéről (Sess. 22. C. 5.) igy szól : 

r t 

„Es mivel ebben az isteni áldozatban, melly a' mise-
ben vitetik végbe, ugyanazon Krisztus foglaltatik, és 
vér nélkül áldoztatik föl, ki a' kereszt' oltárán ma-
gát egyszer véresen föláldozta; tanítja a' sz. gyü-
lekezet : hogy ez az áldozat valóságos engesztelő ál-
dozat, és azt viszi végbe, hogy ha igaz szívvel, 
egyenes hittel, félelemmel, tisztelettel és töredelmes 
lélekkel Istenhez járulunk: irgalmasságot nyerünk, 
és kegyelmet találunk alkalmatos segítségben. T. i. 
ennek bemutatása által megengesztelődvén az u r , 's 
a' penitcntziának kegyelmét és ajándékát adván, a' 
tömérdek ffonoszságokat és bűnöket is megbocsátja ; 
mert ugyanazon egy az áldozat, ugyan az most az 
áldozó is a' papok' szolgálatja által, ki akkor maga 
magát a' kereszten föláldozta, csak az áldozásnak 
módja különbözvén, melly véres áldozatnak gyümöl-
csei ezen vér nélküli áldozat által bőven reánk árad-
nak ; annyira távol vagyon, hogy az ez által va-
lami módon kissebülne. Mire nézve nem csak az 
élő híveknek bűneikért, büntetéseikért , elégtéte-
leikért és egyéb szükségeikért, hanem a' Krisztusban 
kimultakért is, kik még teljesen meg nem tisztultanak, 
méltán mutattatik be az apostolok' hagyománya sze-
rint." íme! a' holtakérti miséket helyeslő sz. gyülekezet 
a' kereszténység' legősibb korára hivatkozik. Innét 
magyarázható az , hogy némelly vallásos társulatok 
minden esztendőben bizonyos napot választottak a' 
megholtak' emlékezetére 's azokérti könyörgésekre ; 
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míglen idővel ugyan arra különösen szánt nap, az az : 
sz. András' hava' 2ka , melly mainap is e' miatt ha-
lottak' napjának neveztetik, az egész kath. anyaszent-
egyházban rendeltetnék. 

A' kath. anyaszentegyház' a' megholt hivekérti 
könyörgések 's áldozatok felől tett határozatit a'józan, 
el nem fogúit ész is helybenhagyja ; ennek tiszta su-
gallna hirdeti az Isten' e' szarándokságunk utáni lé-
tünkre kiterjedő birodalmát, hirdeti az isteni igaz-
ságnak valódiságát; már pedig mikor könyörgünk, 
böjtölünk, alamizsnát osztogatunk, sz. miseáldozato-
kat szolgáltatunk a' megholtakért, valljuk akkor azon 
szent hitet, hogy az elhunytak is az Istennek biro-
dalma és kormánya alatt vannak ; valljuk azon szent 
hitet, hogy az igazság' Istene valamint a' tökéletes 
igazaknak, a' szeplőtelen életii jámboroknak haladék 
nélkül megadja az örök boldogság' bírását : ugy a' 
kikben hiányosság, árnyék, tökéletlenség találtatik, 
azok a' dicsőült szentek' örvendetes sorsában addig 
nem részesülhetnek, míg hibáiktól meg nem mene-
kednek. — A' megholtakért fölajánlott könyörgések, 
áldozatok, jóságos cselekedetek által bizonyítjuk be 
azon szent hitet, hogy ez élet után föntartatik egy or-
szág, mellyben részrehajlatlan igazság uralkodik, 
mellyben az érdem' mértékével osztogattatik k i n e k -
kinek a' jutalom. Ellenben a' ki nem hiszi a' jövendő 
életet, a' ki nem hódol az Isten' igazságának, kevés 
gondja van annak a'holtakra, nem aggódik az elhuny-
taknak állapotja felől, ós valamint nem fél a' bün-
tetésektől, ugy a' jutalom' reménye sem kecsegteti 
többé őtet. Következőleg a' holtakróli buzgó megem-
lékezés jótékony befolyással van a' mi jelenvaló éle-
tünkre. 

A' katholika hitnek a' holtakérti könyörgésekről, 
's miseáldozatokról eddig általam kifejtett elveit tud-
ván, minden keresztény katholikus a' józan észnek 
sugalmit követve, magasztalandja a' szigethváriak' ez 
által kitűnő buzgalmát, hogy a' vad barbar ellen 
vitézül küzdött 's téreiken lekaszabolt keresztény 
honfiakért, u. m. Zrinyi Miklós- 's egybekért éven-
kint könyörögnek , 's boldog lótokért a' mindenség' 
urához ünnepélyes misével ájtatosan közelednek. Ez 
által nyilványitják, hogy a' Krisztus' anyaszentegyhá-
zának szellemét fölfogták, a'régi keresztények'nyom-
dokit követik, a' fölebaráti szeretetnek kötelessé-
gét teljesitik a' siron tuli szenvedő lelkeken szána-

kodván, és a'szabadulásokon tehetségűk szerint mun-
kálkodván. Lehet-e ez ellen alapos kifogás ? 

De tán a' csöndes magány' andalgásai, vagy 
e' tárgyróli komoly elmélkedései közt igy szólhatna 
valaki: örömest részt vennék a' szigethváriak' áj ta-
tosságában, 's köz megvetésnek átadnám annak böcs-
mérlőit, ha bizonyosan tudhatnám: hogy a' keresz-
ténység' védelmére kirohanást parancsoló szigethi Zrinyi 
Miklós kisded seregével együtt nem volt-e protestáns ? 
— különben a' kétes vallásuakért imádkozni, misé-
ket mondatni nem igen helyesnek látom. Ezen a' ka-
tholika hitben nem kis járatlanságot eláruló aggodal-
mat majd eloszlatom a' jövő közlésben. 

Hollók Imre, 
rozsnyói professor. 

A' nagykürüi iskola és próbatét 
Heves vármegyében-

Ilonunk' minden érseki és püspöki megyéjében 
a' falusi nép' 's iskolás gyermekek' nevelését illetőleg 
olly czélszerü 's nagyhasznu körlevelek forognak keze-
inkben, hogy ezek' vezérfonalával a' falusi nép' '$ 
iskolás gyermekek' nevelése, lelkipásztoraik által teljes 
virulásra juthat a' hit- 's erkölcsbeli dolgokban. Ezek' 
következtében a' kerületbeli alesperesek is minden 
évben rendes vizsgálatot tartanak. Csupán a' többi 
tanulmányokra nézve , mellyek többnyire csak a' kán-
torokra és segédeikre bizatvák, eshetnek rendetlenségek 
fonák bánásmód által, ha a' lelkipásztorok gyakrab-
ban meg nem tekintik az iskolát. 

Mindig fáj szivemnek, ha azon panaszt hallom, 
hogy a' falusi gyermekek nem akarnak iskolába járni, 
hogy kötélen, veréssel hozzák, vagy hajtják őket ma-
gok előtt a' szülék. Ez mind igaz lehet, de mégis 
csak hozzák, és hajtják, — és igy a' gyermekek' 
vonakodásának a' tanítók lehetnek okai, mert szere-
tettel , szelídséggel nem képesek őket iskolába édes-
getni, hanem fonák bánásmódjok szerint éles fára , 
borsóra térdepeltetik, főbe verik, 's többfélekép kí-
nozzák a' növendékeket. — Otthon a'szülék' korlát-
lan dühétől csavargóvá lett a' gyermek, az iskolában 
pedig veréssel vaddá és félénkké tétetett; szemeit 
sem meri fölemelni azt gondolván, hogy minden moz-
dulatára a' somfa-csapóval szerencséltetik mesterétől, 
vagy feje a' pálczával töretik be. 

Ezen durvaságnak a' nagykürüi iskolában nincs 
helye; mert mint igazgató csupán én büntethetek, 
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hivatalát vesztené a' tanító, ha a'tanulókkal a' fölebb 
emiitett kegyetlenséggel bánnék. Barátim ! czélhoz 
nem érünk, ha a' gyermek csak azért tanul, jó e r -
kölcsű, jámbor, hogy feje fölött van a' korbács vagy 
vessző. Azt kell szüntelen csöpögtetni szivébe : 
hogy egyedül a' jó erkölcs és tanulás teheti a' növen-
déket boldoggá és szerencséssé ; 's a' jó erkölcsöt 
önnön magáért is kell szeretni. A' jól tanuló, erköl-
csös gyermek kedves Istennél és embereknél. A' melly 
gyermek élete' zsöngéjében fáradhatatlan iparral jó er -
kölcsöket, tudományt, ismereteket és ügyességet gyűj-
töget magának, önnön keblében föltalálja azon gaz-
dag kutforrást, mellynek jótékonyságai otet a' bol-
dogság', bőség' 's megelégedés' üdvadó keblébe ölelik. 
Ellenben az engedetlen iskolakerülők, kiknek lelki 
és testi erejök kisded korukban a' henyélés' és mun-
kátlanság' ronda fertőjében hervad, azon gazdag kut-
forrás' elveitől örökre megfosztatnak. 

r 

En nem engedem, hogy az iskolában vessző 's 
korbács uralkodjék. Kántorom és segédje csupán tér-
depeléssel büntethetik a' növendékeket ; és ez elegendő 
a' csöndet föntartani ; mert gyakrabban köztök forog-
ván , ha a' vagyonosabb gazdák' gyermekeit több izben 
térdepelni találom, mint háboritóit a' figyelmezőknck 
haza utasítom ; 's többször jöhet sírva szüléivel udva-
romba a' kiutasított, míg megtört szívvel jobbulást 
ígérvén , kegyelmembe veszem. Ezt tudván a' szegé-
nyebb sorsú és idősb iskolások, példásan figyelve ül-
nek; és mondhatom, hogy csupán a' hat , hét éve-
seket vagyok kénytelen a' fölhozott módon büntetni, 
azok is ha észreveszik jöttömet, a'lábát is csókolják ta -
nitójoknak, jobbulást ígérvén , csakhogy térdelve ne 
találtassanak. 

Kik az iskolai törvényt áthágják, szobámban 
büntettetnek , nehogy a' két nem' szemérme szenved-
jen , de alig érnek lakom' ajtajához, több társaik' kí-
séretében , midőn sirva jobbulást Ígérnek mesterök-
nek, 's igy visszatérhetnek kemény dorgálás után, 's 
valóban magokat jól viselik. Ha a' büntetés elkerülhet-
len , még akkor is szeretettel 's verés ellen biztosítva, 
arra birom a' gyermeket, hogy önmaga vallja ki bű-
nét ; ha ez megtörtént: először atyai szavakkal intem, 
másodszor keményebben feddem , harmadszor testi 
büntetéssel fenyegetem. Ha pedig a' gyermek nem 
vallja ki bűnét, sőt még kettőzteti hazugságát, én is 
kettőztetem büntetését; mert „kiket semmi jó mód meg 
nem zabolázhat, azokat sokszor a' szégyen töri meg," 
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Cicero' állítása szerint Tusc. 2. Két év' lefolyta alatt 
eléggé tapaszlalák már , hogy az igazmondás becsü-
letük- 's épületökre vál t , a' hazugság ellenben gya-
lázatot és sírást okozott vagy kettőnek a' kétszáz husz 
iskolás közül ; 's ezek sem a' szorgalomhiányért , 
hanem a' tolvajságért lakolának. A' veréssel megbün-
tetetteket az iskolában újra keményen megfeddém , 
hogy a' többiek is visszarettenjenek a' tolvajság' rut 
bűnétől. A' bünhödöttek egész évben tőlem semmi 
ajándékot, sőt még könyvet , papirost, tintát sem 
kaptak, juliálisban részt nem vehettek, 's a' színpadon 
föl nem léphettek. 

Illy bánásmóddal azt nyerém, hogy minden ter-
vem eddig, a ' földesuraságok' , helybeli lakosok ' leg-
nagyobb örömére az iskolában és színpadon sikerült. 
Igyekszik minden növendék tanulásával 's jóviseleté-
vel nekem tetszeni, 's velem nem órákat de napokat 
tölteni fő öröme. Az ezt óhajtó igazgató- és tanítónak 
szükséges, hogy változhatlan szeretettel viseltessék 
gyermekei iránt; bér, hivatal, dicsvágy sohase legyen 
vezérfonala a' tanításban. Nem külokok barátim ! ha-
nem a' növendékek' szoros értelmű kiképezése feküd-
jék sziveteken, hogy a' még csirában rejtező legne-
mesebb tehetség fölébresztessék, és czélszerüleg ki-
miveltessék , 's igy hív oktatástok 's vezetésiek által 
az élet' szükséges szereit, kényelmeit 's örömeit is 
éldelhessék. 

Hogy sok papirost ne vesztegessenek az írni ta-
nulók , egy négyszegű fatáblát homokkal beszóratok, 
és azon egy hétig irnak példányról metszetlen tollal. 
Második hétben metszett tollal papirosra kisebb pél-
dányról irkálnak, és a' mestertől dicsértetnek. Har-
madik hétben két vonalban irnak magoktól 's nem 
rajzón után, és a' helyes tollfogásra, irásra szoktat-
tatnak, intetnek is , de nem körmeik' kopogatásával, 
hanem szelídséggel, míg egy vonalban vagy a' nél-
kül is képesek írni. 

Szombaton keresztényi tudományra és szent 
énekekre oktattatnak általam, mert tapasztalásból tu-
dom, hogy a' mostani kántorok többnyire saját elmé-
jök' siró rívó szüleményeit szeretik egyházainkban 
énekelni elmellőzvén a' halhatatlan emlékű Pázmán, 
Szelepcsényi, Illés, Biró Márton főpásztoroktóljavalva 
kiadott énekes könyveket. En a' régi könyvekből a 
legjobbakat kiszemelem, uj darabokkal bővitem a' 
nyelv' és hangászat' mostani izlése szerint. A' kántor 
és segédje a' növendékekkel énekeimet az iskolában 
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jól fölfogván a' templomba viszik, többszöri eléneklés 
után az egész nép legnagyobb örömmel 's buzgóság-
gal sajátává teszi, és énekli. 

Szünnapokban szinjátéki darabokra 's énekekre 
tanítom a' jelesebbeket, ezek' végrehajtása után meg-
engedem , hogy két zászlóval dobszó mellett a' mezőre 
ránduljanak a' kántor'és segédje' kíséretében; gyak-
ran magam is jelen valék játékaiknál, két zászlóaljra 
osztottam őket küzdésre , 's gyönyörködém ügyessé-
gükben. A' győztös tőlem ajándékot nyert. Igy a' dücső 
hős magyarok' nagy tetteivel a' katonaéletre buzdí-
tom a' pór növendékek'szivét, ifjuságuk1 zsöngéjében 
dobszóhoz és zászló alá jókor szoktatom ; mert ha víz-
áradás, tiiz vagy valami veszély éri falunkat, azon-
nal dobot veretek, 's egyes erővel hárítjuk el a' 
közveszélyt. 

Nagy vizsgálatot tartok félévenként. A' vizsgálat' 
napja nem csupán a' növendékekre öröm- 's becsii-
letnap, hanem az igazgató-, földesurak-, szülék- , 
elöljárók- és tanítókra nézve is bir némi ünnepélyes 
jelentőséggel. Az igazgató itt szemeli ki érettebb gyü-
mölcseit fáradozásainak; czélirányosan vezetvén a' 
tanuló' iparát a' haza' oltárához. Örömmel szemléli 
kevés költségei mellett a' pór növendékek' nevelésé-
nek sikerét, minden j ó , szent, igaz és szép iránti fo-
gékonyságukat; a' közjó iránt tanúsított buzgalma 
teremti lelki csöndességét, mellyet semmi földi hatalom 
nem adhat, de el sem is vehet tőle. 

A' földesúr örömmel szemléli hü jobbágyai' paj-
kos fiainak virgoncz elmetehetségeit. Tapasztalja meg-
elégedve, hogy csupán a' czélszerü nevelés olthatá 
beléjök a' józan gondolkodás' és helyes érzés' csirá-
ját ; a' nevelés teszi, hogy a' durvább pór' gyerme-
kéből is a ' haza jó embert, jó keresztényt,jó hazafit, 
a' földes ur hivebb jobbágyot várhat. A' gondos sze-
retteii szülék nein adhatván nagyobb örökséget a' jó 
nevelésnél, elgondolhatjuk: mennyire neveli ezen ün-
nepélyes próbatét óhajtóit örömüket, midőn az értel-
messég' legnemesebb bimbóit kifeselni láthatájk sze-
retetök' zálogaiban. 

Szomorú volna, ha az elöljárókat nem érdekelné 
ezen dücső nap. Mert a' vizsgálat' napján láthatják : vall-
jon igyekeztek-e a' növendékek minden lelki tehetsé-
geiket kimivelni, minden jó, szent, igaz és szép iránt 
fogékonnyá tenni, vagy csupán müszerileg, vagy 
madárként a' sipládán többször eljátszott darabokat 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. — 

dadogták el az érdemes elöljáróknak ! 's tapasztalhat-
ják : valljon a' növendékek csupán hiu ismeretek után 
törekedve, nem mulaszták-e el végkép az erkölcsi 
és hitbeli dolgokat?! A' vas szorgalmú tanítókat pe-
dig , kik nemcsak éltek vagy tengődtek, hanem az 
életre méltókká is tették magokat czélszerü tanításuk-
kal, 's kik nem szemfényvesztők hanem valódi oktatók 
valának, legnagyobb öröm éri a' próbatét' napján, 
bár a' világtól, fájdalom ! érdemök eléggé el nem 
ismértetik is. De barátim ! sorsosim ! ne légyen a' 
nyilványos próbatét soha napja azálfénynek és szem-
fényvesztésnek , hogy a' gyermek előlegesen figyel-
meztetve a' próbatétben felelendő egy néhány kérdésre, 
azokat betanulja, mint szerepét a' színjátszó. Illy 
alacsonyságokra a' becsületérzésü tanitó sohase vete-
medjék. A' növendék húzzon magának kérdéseket, 
hogy meg ne semmisítse czélját a' nyilványos vizsgá-
latnak. Mert az előre megmondott kérdések nem azt 
tanúsítanák : mit nyertenek 's mennyire haladtanak a' 
tudomány' világában, hanem azt: mit tanultak be 
szajkóként a' vizsgálat' napjára. Az önbecsületkere-
sés, dicsvágy még a' gyermekekben se uralkodjék 
igyekezet és szorgalom nélkül. 

Legyen tehát a' nyilványos és ünnepélyes pró-
batét mind az igazgatókra, mind a' földes urakra, szü-
lékre, elöljárókra 's tanítókra nézve tisztelet' 's becsület' 
napja, használja azt a' tanitó minden igyekezettel 
arra, hogy tanítványaiban a' tanulás' élénk buzgalma 
ápoltassék és emeltessék, — igy örök áldásban ma-
rad még a' későbbi nemzedéknél is lanitásmódja 's 
kedves emlékezete. 

Száz János. 

Az érzékeny szív dísze az embernek. 

Márk Aurel nevelőjének halálán könyüket hullata ; 
az udvariak azért az érzékeny szivii ifjat kigunyolák. 
„ Engedjétek , hogy ember lehessen , mondá Antonin ; 
mert sem a' philosophia sem a' császári fönség nem 
vetkeztethet ki minket emberi érzelmeinkből. — Midőn 
az Athenabeliek küztlőszinhelyet (amphitheatrum ) 
akarának építeni, hogy a' Romában divatozó véres 
küzdések nálok is napi rendre jőjenek, Demonax 
philosophus a' népgyűlésben fölkiálts: „ Rontsátok le 
előbb az oltárokat, mellyeket őseitek az irgalmasság' 
Istenének építettek. " ÇStolberg.) 

- Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 453. 
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Iktatás a' szentek közé. — A' tudomány fö l fuvalkodtat , — 

a' szeretet épit. ( S í . od . ) 

Szigethvár religio! tekintetben. 

(Ildik közlés.) 

A' szigethvári hős' vallásának lehető kikutatása 
leend e' jelen közlésnek tárgya. Megpróbálom hát 
legelői Zrinyi Miklósét, azután a' többi alatta vitéz-
kedett-társaiét egész lehetőségig világosságra hozni, 
és igy a' szigethvári ájtatosságban ingadozót annak 
méltánylására bimi. 

Milly vallású volt Zrinyi Miklós ? nem mondhat-
nám , legkönnyebb históriai föladat. Ha az ö korabeli 
történetírók azon pontossággal 's őszinteséggel j e -
gyezték volna föl , mellyik vallásos felekezethez tar-
tozék a' szigethvári feledhetetlen hős, minővel csüg-
gedetlen lelkületét, viselt hivatalait 's élete' egyéb 
viszonyait előadták: ugy vallása' megtudhatásában 
napfény világitna előttünk. Azonban miután ők erről, 
legalább tudtomra, mélyen hallgattak, jelennen e' 
vallásos csomónak megoldásában csak tapinthatni. A' 
történetek' ezen éjében mécset kívántak gyújtani né-
melly későbbkori tudósok, hanem azok' alkalmazásá-
ban szeretném használni azon ismeretes latin mon-
datot: „Fide, sed cui ? vide." Azok közül némellyek 
hősünk' protestáns vallására nézve kétesen fejezték ki 
magokat : igy Katona a' „ História critica Regum 
Hungáriáé" roppant munkájában „creditur" ki nein 
elégítő igével él; valamint a'történetek' vasszorgalmu 
búvára Hammer-Purgstall József „Geschichte des Os-
manischen Reiches " dolgozatában „ villeicht " hatá-
rozatlan szócskát használa ; 's igy azok' vezérlete 
alatt e' históriai tömkelegből ki nem vergődhetünk. 
Találtatnak mindazáltal néhányan, kik e' pár nélküli 
hősünket egyenest állítólag protestánsnak hirlelik. 

Illyen Tóth Ferencz , ki „a' Magyar és Erdély országi 
Protestáns Eklésiák' Históriájában " ezt irja felőle : 
„ Zrinyi Miklós , ama' nagy vitéz , a' ki Szigethnél 
1566ban elesett, Horváth országban a' Reformáta val-
lásnak nagy terjesztője volt. " — E' húron pendült 
Engel Keresztély is, ki „ Geschichte des Ungrischen 
Reichs " 4dik kötetében róla azt vallja : „ Übrigens 
war Zrini ein Protestant, seit einiger Zeit auch bev 
Hofe nicht beliebt." Kezemnél van, hogy többeket 
ne említsek, egy névtelennek e' czimü munkája : 
„História Ecclesiae Evangelicae Aug. Confessioni ad-
dictorum in Hungaria etc. Halberstadt 1830" ebben 
a' nagy emlékezetű hős 1557ben mint Tárnok a' pro-
testánsok' névtárában áll. 

Ezen 's más illy értelmű irók' érdemeit megis-
mérem ugyan ; de minthogy a' magyarított közbeszéd 
szerint még a' nagy Homerok is néha aluszékonyok, 
szabad legyen nekem itt azok' állításai ellen a' critica' 
vesszejét egy kissé fölemelnem ; 's igy annak hasz-
nálatával ezennel nyilványitom : hogy ezen későbbi 
írók' tanúsításainál fogva szigethvári hősünket protes-
tánsnak nem tarthatom. Nem tarthatom : 1 ör mert 
ők a' távolad eső u. m. a' XIX századnak fiai a' majd 
nem három száz év előtti fordulatokra, következőleg 
Zriny i Miklós' vallásos érzéseire nézve alkalmas tanuk 
nem lehetnek. Az ő általam fölebb kiemelt állításaik 
a' történeti hiedelem' mérlegén többet nem nyomhat-
nak, mint azon hősünkkel egykorú kutforrások, mely-
lyekből a' magokét netalán kölcsönözték. Azon szük-
séges kutforrásoknak kijelelését azonban hiába ke-
resnők az ő munkáikban ; ők e' tárgyban dicta-
tori hangot követnek ; ők a' Zrínyinek tulajdoní-
tott protestáns vallásról o'ly bizonyossággal szó-
Ianak, mintha őtet az ágostai vallástételt magában 
foglaló oklevelet aláírni ön szemeikkel látták volna. 
Valóban csodálhatni, hogy azon irók magok' tekinte-
tében bizakodnak, holott mások' tekintetével mit sem 
gondoltak! — Vagy talán haszontalan fogna lenni 
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azon régi kútfőkre utalások ? épen nem mondhatnám ; 
ha tanácsosnak vélte p. o. az egyébiránt nagy olva-
sottságú Engel Oláh Miklósra, a' jesuitákra vagy más 
illy egyénekre ruházott némelly ferde lépések' bebizo-
nyításául akkori tanukra hivatkozni : miért mulasztá el 
azon őszinteségét Zrinyi' vallásának kétségtelenitésé-
ben? — Nem tarthatom Zrinyi Miklóst protestáns-
nak ezen későbbkori irók után 2or azért, mert ugyan-
azon irók egyről egyre protestánsok, 's igy feleke-
zetök' érdekeiben szólók, gyanút támaszthatnak állí-
tásaik ellen. Engedelem e' szózatért ! a' nyilványosság' 
korát él jük, ennek tulajdonitható őszinteségem is. 
Van az emberi kebelben olly gyönge fonák erecske, 
melly az embert a' maga felekezeteblieikhez néha aka-
ratlanul is vonzza. Bár ne tudnók ezt tapasztalásból ! 
Eme' gyöngeségnek engedve a' fönebbi irók vallásos 
felekezetök' számát nagyítani akarni látszattak. E'ferde 
viszketeg kitetsző, midőn nem csak Maximilian, ha-
nem I. Ferdinand apostoli királyinkat ugyan ők iromá-
nyaikban a' reformatio' hálójába keriték. Szerintök a' 
ki csak valami nagy hivatalt viselt, már protestáns 
volt. Igy járt Nádasdy Tamás hajdani nádorunk ; de 
az önkényt rejtő fátyolt lelcplezé már arczaikról t. 
Horváth Mihály az emiitett nagy nevü Nádor' életraj-
zában. Nekem itt elég a' sz. írással fölkiáltanom : ne 
higyetek minden szellemnek. 

Mindezeket hallván egyki a' lefegyverzett irók' 
hitelét védőleg némelly tudós jesuita' szavaihoz ra-
gaszkodva ekkép kelhet ki ellenem: Szentiványiban 
(Diss. Par. 127 lap.) olvashatni: „Ezen alkalmatos-
sággal, igy forditá Tóth Ferencz, erőt vettek Magyar-
és Erdélyországokban különbféle eretnekségek, mely-
lyeknek ámbár a' püspökök magokat ellene szegezték, 
erőt vett mindazáltal az elragadozott egyházi jószá-
gokból részt vevő magnósoknak és nemeseknek erő-
szakos ellentállása. Mert már annyira ment a 'dolog, 
hogy a' jesuiták' közönséges iskoláinak fölállítása előtt 
egész Magyarországban a' katholika valláson csupán 
három mágnások volnának, a' nemesek közül pedig alig 
volt csak egy is, mint bizonyítja Arator (Szántó) István 
egy a' M. országi elsőbb jesuiták közül a' maga kéz-
irásiban.8 — Szentiványival, igy folytatja az ellen-
zőm , kezet fog líazy Ferencz hasonlólag t. jesuita, 
ki azon nagy rangú's számú magyar családokat mun-
kájában elszámláld, mellyek 1617ben a' reformatio' 
kezdetét jubilaeumi vigságok között megülték. Mivel 
pedig e' kath. tudósok' a' katho likusok' érdekei ellen 

szólanak,az előre bocsátott elvnélfogva hitelre méltóknak 
tartathatnak. A'jesuitarendnek a' katholicismusra nézve 
szerencsés hatásáról még ma is hálásan emlékezik a ' 
katholika közönség, de nem az egyes tagjairól, kik 
emberek maradván többekben hibázhattak minden jó 
szándék mellett is. Mit ellenzőmmel eleve tudatván fe-
lelek már neki a' két jesuitára tett hivatkozására. Ezen 
két jesuitára tett hivatkozás a' fönebbi protestáns irók' 
Zrinyi Miklós' vallását illetőleg düledező tekintetét 
nem emelheti; mert ők is azon hősnek idejétől igen 
igen távol estek, u. m. kik csak a' 17 dik század' vége 
felé éltek. Hozzá járul : hogy ezen jesuiták, ide tudva 
Aratort is , a' katholicismus' érdeke ellen csak látszó-
lag szólanak, szorosan pedig mellette, az az: felölök 
kérdés támadhat: ' valljon a' katholicismus' illyetén 
anyagilag kisebbítésével nem czéloztak-e azon társu-
latnak, mellynek avatottjai voltak, nagyobb dicsősé-
get szerezni? Én legalább, ujdoni engedelem az őszin-
teségért ! azon ugy szólván semmi számú akkori ka-
tholikus magnásokat, nemeseket nem tudom meg-
egyeztetni azon katholikusokra kedvezöleg ható, 's 
a' protestantismust irgalmatlanul sújtó törvényeinkkel, 
mellyek I. Ferdinand alatt, 's igy Zrinyi Miklós' ide-
jében napvilágra jutának. Ezek közül néhányat alább 
fölhozandok ; itt csak azt kérdem : ki hozta ezen ka-
tholicismustpártoló törvényeket? ha azon irók' hitele 
e' pontban rendithetlen, azt követelem : hogy sem 
Ferdinand, sem Maximilian királyaink ; mert szerin-
tök protestánsok voltak; — mágnások nem, mert 
ezek közül csak hárman voltak katholikusok — végtére 
a' nemesek közül alig volt egy katholikus ; tehát ök 
illy jótékony (de ismétlem a' katholicismusra nézve) 
törvények' alkotásában részt nem vehettek. 

Ezek igy lévén, mondja egyvalaki : Zrinyi Miklós' 
vallása' kikutatására nem szükség nekünk irókat haj-
hászni; nem de a' fát gyümölcséről ismerjük meg? 
nézzük meg hát az ő kétségtelen tetteit, és vallása 
tárva lészen előttünk. Már az ő tettei ollyanok, mik 
a' protestáns vallásra mutatnak. Igy bizonyos az : a ) 
hogy ö szigethi kirohanása előtt katonáit a' hűség' 
megtartására egyedül az élő Isten' nem pedig katho-
likus módra a'boldogságos szűz Mária"s egyéb szen-
tek' nevében esküttette meg. — E' mellett köz tudo-
másu : b) hogy több kedvezésekkel viseltetett a' német 
honból hozzánk költözött uj vallásuakhoz. Sőt c) 
György fia' udvarában bizonyos Lonchei Pál reformá-
tus ( ? ) prédikátor tartózkodott. Felelek mind ezekre 
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sorban, 's meglátjuk nagy hősünk' előhozott tetteinek 
elégtelenségét arra, hogy őt azok' tekintetéből pro-
testánsnak valljuk, — A' mi az a ) alatt sorozott es-
kűttetés' formáját illeti, ezzel ellenzőink nem boldo-
gulnak; mert általában az esküttetés' formája a 'keresz-
tényeknél külön időben változott, de különösen vál-
tozott hazánkban is. I gy : 1267 (Lásd Codex Jur. 
deeret. Mart. Kovachich T. 1. p. 109) e' végett ezen 
szerkezetűt használták : Sic nos Deus adjuvet , et 
Sancta Dei Evangelia, et vivificum Dominicae Crucis 
signum." Miután pedig a' szentek' tisztelete sarczol-
tatott, ez is más alakba öntetett. Már I. Ferdinand apos-
toli királyunk azonkép' esküdött: „Juramus per Deum 
per ejus Sanctissimam genitricem Virginem Mariam, 
et omnes Sanctos, sic nos Deus adjuvet , et omnes 
Sancti. " — Ezen törvénykönyvünkbe iktattatott eskü' 
formája honunkban közös volt a' katholikusoknál, nem 
különben a' protestánsoknál i s , míg a' bécsi békekö-
tés sem másolta azt az utóisókra nézve, csak későb-
ben az 1790 : 26. §. IX. menté föl őket a' szűz Mária 
és dicsőült szentek' kiejtésétől. Miért nem tartá meg 
Zrinyi Miklós e' honosult, törvényes eskü' formáját, 
annak okát nem a' vallása' változásában, hanem azon 
aggasztó körülményekben kell keresnünk, mellyekbe 
akkor tétetett. A' veszedelem' nagysága, az időnek 
rövidsége legrövidebb szerkezetet kivánt katonái' bá-
torítására; noha meg kell vallanom : az egész esküvés' 
szövete katholikus szellemet lehel. Ha illy kurtítások-
ból valakinek vallását kihozhatni, ugy sz. István sem 
leendhetne a' kath. hit' követője öntörvényei' elsejét 
fontolatra vévén. (Lásd S. Steph. Deer. L. I. C. I. §. 4 . ) 

— Élhetett tehát Zrinyi Miklós is katholikus létére a' 
főn jegyzett vészthozó idő miatt megkurtított eskii-
formával. — A' másik b) alatti észrevétel nem nyom 
többet az elsőnél; mert azon kedvezések, mellyekkel hő-
sünk által netalán halmoztattak az újított vallásúak, csak 
gondolhatok , de be nem bizonyíthatók. Azután legyen 
ugy, következtethetjiik-e azért Zrinyi Miklós' protestáns 
vallását? tegyünk kezet keblünkre: hány katholikus pár-
tolja ma protestáns rokoninkat, szomszédinkat a' nélkül, 
hogy a' pártolókat protestánsoknak mondhatnók ? ez 
nem egyéb, hanem a'katholikusok'sziveiben helyesen 
fogamzott 's buján növekedő .felebaráti szeretetnek, 
ha nem vásott irányú, valóban dicsérendő gyakorlata. 
— Végtére a' c ) alatt fölhozott bizonyos református 
prédikátornak Zrinyi Miklós' György nevü fiánál tar-
tózkodása a' dolgon nem javit. — Emlékezik erről 

Tóth Ferencz szokása szerint minden idézés nélkül. 
r 

Állítani merőbben nem merem, mert a'kútfőbe, mclly-
bol ez meríthetett, nem pillanthattam, de valószínű-
nek hiszem, hogy azon Lonchei Pál Zrinyi György' 
udvarában mint prédikátor tartózkodott. Ezen „prédi-
kátor " szóval még ma sem vagyunk egészen tisztá-
ban. Nem rég az Athenaeum' egyik számában egy no-
vella'szövetében említtetett egy buzgólkodó 's a' bol-
dogságos szűz Máriához fohászkodó német leányzó, 
ugyanazon leányzónak a' papja alább „prédikátor" 
czimmel neveztetik. Hogy a' boldogságos szűzhez fo-
hászkodónak papja katholikus pap, arról nem kétel-
kedhetni. Hason értelemben fordul elő e' szó „prédi-
kátor" törvénykönyvünkben is , nevezetesen 1 5 4 8 : 
6. §. 2. „Quibus, sí forte pro se sufficientes non 
sunt; Praedicatoresboni adjungantur, ut ubiquevetus 
religio; pristinusque Dei cultus restituatur." Ezekhez 
képest gondolhatni : hogy azon Zrinyi György' udva-
rában élt prédikátor katholikus', nem református pap 
vala. Azonban legyen református pap, kérdem : lehet-e 
abból helyesen következtetni Zrinyi Miklós' protestáns 
vallását ? azt mondom : nem lehet a' logicara, és ta -
pasztalásra hivatkozólag. Sőt tovább megyek: ezen 
adatból még a' Miklósnak mondott György fia' pro-
testáns vallása sem bizonyítható. Észbe juttatom itt 
II. Ulászló' tespedésnek indult korát , és a' mohácsi 
ütközetnek nemzetünkre legszomorúbb következmé-
nyeit; ezek miatt tudományos intézeteink majdnem 
végső enyészetre jutottak. Ennél fogva hatalmasbjaink 
kénytelenittettek udvaraikba, gyermekeik' nevelésére 
kültartományokban képzett egyedeket, nem ügyelve 
a 'val lásra , fölfogadni. Igy tudjuk: hogy ama' nagy-
hatású és kath. szelleme miatt ismeretes Verancz Antal 
esztergomi érsek Jeromos unokaöccsét Bártfán lakozott 
Stökel nevü protestáns által taníttatta. Illy tünemények 
inainap is mutatkoznak. Nemde tagadhatatlan: hogy 
Szász-Ivoburg-Koháry fejedelmi sar jadéka, mostani 
portugaliai király Ferdinánd katholikus, mégis Diez 
nevü egykori evangelikus pap volt nevelője. 

Mindezen eddig előhordott 's Zrinyi Miklósnak 
protestáns vallást tulajdonítani látszó nézetek ollyanok, 
mellyek komolyabb gondolkozónál történeti hitelt nem 
szülhetnek ; részemről sem tarthatom őt ezekre nézve 
valódi protestánsnak. Vannak ellenben sokkal nyomosb 
tevőleges okaim, miknél fogva ugyan őt romai ka-
tholikusnak vallhatom. Nevezetesen: 

* 
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tör Zrinyi Miklós' élete azon időszakra esik 
ugyan, nieilyben a' reformationak árja hazánk' hatá-
rait is átfutá ; mindazáltal hogy ezen hitbeli áradások-
nak foganatos gátok tétettek, bizonyos. Fölséges kirá-
lyaink, az országosan összegyűlt Statusok és Rendek az 
ősi kath. vallás' további megtartásáértbuzgóan őrködtek. 
Szóljanak érettem ez időbeli vallást érdeklő törvények' 
czikkei: 1523: 54. - 1525: 4. 1542: 41.— 
1548: 5. fi. 8. 10. 11 .— 1550: 12. 13. 14. 15. 
1 6 . 1 8 . - 1552: 7 .— 1 5 5 3 : 7. 9. — 1554 : 7 . — 
1556: 25. 26. — 1557: 1 0 . — 1 5 5 9 : 4 0 . 4 1 . — 
1560 : §. 5. 10. 12. — 1563: 31. 32. — Nem 
szükség itt azoknak tartalmát fölhozni; egyedül az 
utóbbitju.m. hősünk' korához és halálához legközelebbet 
vélem emlitendőnek, melly szóról szóra igy hangzik : 
(Vid. corp. Jur. p. 503.) — „Status,et Ordines regni — 
decernere non omiserunt — ut omnia, et singula, 
quae in superiorum; signanter tamen 1548. — 1552. 
— 1554. annorum articuiis, super negotio Religionis 
publice, et unanimi consensu fuerunt décréta; im-
posterum quoque firmiter, et inviolabiliter observen-
tur ; nullusque contra ea sub poena ibidem statuta 
quicquam attentare audeat. " Valljon mit foglalnak 
magokban azon czikkek, mikre a' most idéztem tör-
vény által utaltatunk? megmondom röviden: védik 
azok 's hazánkban állandóvá teszik a' romai kath. 
vallást, 's ellenben a' máskép hívőket keményen osto-
rozzák. Ebből következtetem azt : hogy azon törvény-
hozó test, melly a' reformationak gátlására , hiusitá-
sára illy szigorú törvényeket alkotni képes vala, még 
abban nem részesült, vagy ha részesült, annak bal 
oldalát átlátván az elhagyott anyaszentegyház' karjaiba 
visszalépett ; különben azt kell mondanunk : hogy az 
ekkép egyetértőleg rendelkező testület' tagjai magok 
's nemzedékeik ellen fegyvert élesítettek, vagy leg-
alább ha nem mindnyájan, de nagyobbára, mi megint 
nem hihető, színlett katholikusok voltak. Ezen a' kath. 
hithez annyira ragaszkodott egyesületnek tagja volt 
a' szigethvári hős is ; őt tehát e' tekintetben méltán 
katholikusnak mondhatom. Nem említem, hogy ő egy 
időben ország' zászlósa volt; elég nekem itt napfényre 
hozni : hogy a' szigethi várnak kétségtelen kapitánya 
vala. Mint illyenről pedig ( 1 5 6 3 : 32 ) igy rendel-
kezett a' törvény: „Et quia, ut plurimum Capitanei, 
et Praefecti, militesque Suae Majestatis concionatores 
haereticos non legitime missos, ob pravam, et impiam 
eorum doctrinam aliunde pulsos ad se recipere, et in 

arcibus, bonisque regiis plerumque fovere consveve-
runt dignetur Sacra Majestas sua Caesarea pro 
officio suo Imperiali, pariter et Regio, quo veram , 
et sanetam Religionem tueri, et defendere tenetur, 
in talcs animadvertere eadem poena , quae Capitaneis 
et Praefectis locorum finitimorum, qui quaestum vi-
ctualibus exercent, superius (az az : azon évi 12. 
czikk szerint) id est : ofliciorum privatione." — Ezen 
országos rendeletnek betűje- és szelleméből Zrínyink' 
vallására igy okoskodhatni: tilos volt a ' várkapitá-
nyoknak hivataluk' elvesztése mellett nem katholikus 
lelkipásztorokat táborukban tartani; bizonyára azért, 
hogy a' zászlójok alatt lévő zsoldosok az igaz hittől, 
mellynek föntarthatása a' királynak és törvényhozó 
testnek szivén olly mélyen feküdt, el ne csábittassa-
nak. Ez igy lévén , mondhatni : hogy azon törvény' 
értelmében a' kapitányoknak még inkább katholikusok-
nak kellett lenni, máskép a' törvény azon gyönge 
pókháló-szövethez hasonlított volna, mellyen az erőt-
len legyek fönakadnak, de az erősebb darázs könnyen 
átvergődhetik. Hátra van még , hogy Zrinyi' várnagy-
ságát 's egyéb országos hivataljait előszámitsam. 
Csáktornai síremléke föntartá ezeket, hol is ezeke 
olvashatni: (Ser. rer. hung. p . ' 5 3 2 . ) 

„IllustrissimoComitiNicolao Z r i n i o 
„Croatiae, Dalmatiae, et Sclavoniae Bannato Taverni-
„corumque Regalium in Pannónia Magisterio singulari 
„cum prudentia functo : copiis (itt a' dolog' veleje) 
„Caesaris ad dextrum Danubii latus a Ferdinando I. 
„et Maximiliano Il.Imperatoribus Praefecto : victis 'stb." 

Volt tehát Zrinyi Miklós hadvezér, 's neveze-
tesen szigethi kapitány, és mint illyen katholikus. 
Megengedem én azt, hogy e' tájban Schvendy 's 
hihető több hadi főnökök protestánsok lehettek, voltak 
is ; azonban meg kell jegyeznem : hogy ezeket a' honi 
ellenkezőt parancsoló törvények' vesszeje nem korlá-
tozá. 'S azt itt mondanom elég. Tovább megyek. 

2or Zrínyit katholikusnak hiszem , mert tótor-
szági bán vala. (Lásd. Caroli du Fresne lllyricum ve-
tus , et novum. 183. lap.) — Milly nagy 's valódi 
álmélkodásra méltó állhatatossággal viseltettek Hor-
váth- és Tótország' lakói megtérések óta a' kath. 
hithez, a' történetkönyvek bizonyítják. Ezekből tudjuk : 
még akkor ellenszegültek ők az idegen mag' elfoga-
dásának , midőn az az anyaországban már elhintetett. 
Még az 1790 : 26. alkotásakor óvás tétetett (XIV. §.) 
ez iránt : hogy a' protestáns vallás' szabad gyakor-
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latára szentesitett kedvezések, végzések Dalmát, Hor-
váth, Tótországokra ne terjedjenek. Hogy Zrinyi 
Miklós' századában Tótországban a' kath. vallás disz-
lett , az ekkor hozatott törvények' foglalatából kive-
hetjük. 1538 : 6. 10. 16. Remete Pál' szerzetesiről, 
kath. lelkipásztorokról gondoskodnak, nyilványos j e -
léül , hogy ott a' katholicismus kitünőleg becsültetett. 
Ekkor Kelemen pápa atyailag inté Frangepan Feren-
czet, hogy e' tartományt a' már magát jelentkező Lu-
ther' újításától ójja meg. — 1539ben Zondy Pál által 
a' bononiai egyetemben egy tanuló horváth' részére 
alapítvány tétetett. Mindezek odamutatnak, hogy ezen 
tartományokban a' kath. hitnek megőrzésére 's virág-
zására minden elkövettetett. Ha tehát bizonyos Zrinyi 
Miklós' tótországi bánsága , bizonyos egyúttal a' 
föntebbi körülményekre nézve az ö kath. vallása is , 
máskép I. Ferdinand király által azzá lett kineveztetése 
a' józan politikával megütköznék. De talán épen e' 
miatt mozdittatott el e 'fényes méltóságtól; mert pro-
testánsnak nyilványitá magát ? hanem ennek okát 
maga Engel ( 1 9 6 lap.) abban leli, mintha Zrinyi 
Horváthországot ferde utakon magának sajátítani tö-
rekedett , 's ez által a' kormány előtt magát gyanúba 
ejtette volna. 

3or Hogy Zrinyi Miklós kath. hitii volt , elhi-
tetik velünk családjának viszonyai. Nem czélom itt 
hires nemzetsége' régi kath. bölcsőjét bolygatni, sem 
számosb utódjait fedezgetni; csak arra figyelmezte-
tem t. olvasóimat : hogy mind eldődei, u. m. breberiai 
grófok, mint Zrinyi név alatt ismeretes következői 
katholikusok voltak; igy 1651 az „Adriai tenger' 
sirenájának " elhíresült szerzője önmagát annak vallja. 
A' ki tehát szigethvári hősünket a' protestánsok' so-
rába iktatni akarná, múlhatatlan tisztében állana olly 
erejű adatokkal állani e lő , minőkből tudjuk , hogy 
p. o. Perényi Péter csakugyan a' vallásujitók' tábo-
rába költözött. Míg azt nem teendi, Miklósunkat 
ősei' vallásától el nem pártoltnak nyilatkoztatom. Már 
hogy a' kérdés alatti Zrinyi megmaradt atyja' val-
lásában, erről többnemü házi viszonyai nyújtanak 
kezességet: a ) hitves társa volt'a kétségtelen kath. 
törzsökházból származott Frangepan Katalin, b) Nő-
testvére Alapy Jánoshoz ment férjhez, ki mint ka-
tholikus 1567ben a' remetesz. Pál' szerzeteseinek 
templomában temettetett el , ez nemzé Gáspárt, ki-
nek, azon szomorú esetre, ha ő maga a' csa-
tában elesnék , vezérletére bizá tartalék katonáit. 

(ßudina 524 lap. Schvantner.) c ) Ő az ellenséget 
Jézus' háromszori fölkiáltásával támadá meg. Végtére 
d ) elhűlt tetemei a' csáktornyai sz. Ilona' kolostorába 
takaríttattak el. Mindezek Zrinyi Miklós' kath. vallását 
mintegy ujjal mutatják. Ide csatolom 

4er Némelly irók' hősünk' kath. vallását nyil-
ványitó jegyzeteit. Első helyen álljon az elhunytnak 
másod unokája Zrinyi Miklós (VI.) kinek tudomására 
legkönnyebben juthatott: milly vallású volt nagyatyja? 
Ez „Zriniászaában róla ( 3 8 — 4 0 lap.) igy énekel : 

„Zriniegy hajnalban, az mint volt szokása, 
Valamikor hajnalnak volt hasadása, 
Az szent feszület előtt térden áll vala, 
'S igy kezde könyörgeni az ű szent szája — 

Igy az Isten előtt Zrini esedezett, 
Azért meghallgatá az ő könyörgését. 
Háromszor láttatott Zrininek feszület, 
Hogy hozzá lehajlott felelvén ezeket : 

Örülj én jó szolgám, mert jól kereskedtél, 
Mert öt talentomodra még ötöt nyertél, 
Világon magadnak coronát kötöttél, 
Mellyet aranyossan atyámhoz viszed fel. " ( igy.) 

Ime ! feszület előtt imádkozék Zrinyi, mi a' ka-
tholikus' nem a' protestáns' sajátja. Tudom, hogy ez 
költészeti szellemben ejtetett k i , de tudom egyszers-
mind , hogy költésznek szabadságában nem á l l , 
p. o. Didót azon alakban varázsolni vissza , mintha ő 
Mithrának áldozott volna, kinek isteni tisztelete a' 
phaeniciabelieknél honos nem volt. — Hasonlólag 
katholikusnak gondolá őt Fabriczi Pál , ki mint a' 
bécsi iskolának egyik hajdani tanítója , (tehát katho-
likus) e' hősnek szivemelő halálát eme' katholikus 
érzelmekkel duzzadozó latin versekkel (Scrip, rer. 
hung. 533 lap.) kiséri: 

„ si sacros reputabimus ordine libros, 
Forte Machabaeo laus est communis Judae. 
Et simili facto tecum : sed quicquid et hoc es t , 
Obticeo, dum quae restât possessio vitae 
In Christo ae t e rnae t ib i d é b i t a redditur.— 

— — Caelo tandem fulgente r e c e p t u s 
Heroas inter , qui sangvine posteritati 
Consulêre suo — —. " 

E' nézetekből indulván, én e' magyar Leonidást 
katholikusnak üdvözlöm 's reménylem ezen kath. val-
lását igénylő általam eddig kitárt okokat az őtet pro-
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testansnak hirdető némelly később irók' puszta állítá-
saikkal , kétes kifejezéseikkel megmérve hihetőbbnek 
tartandja kiki az ő kath. mint protestáns vallását. 

Mire nézve épen nem látom vallásos ábrándnak 
a' szigethvári katholikusok' azon Zrinyi Miklós' hősi-
ségére évenkint emlékeztető szokását, mellynél fogva 
a' hazáját és kereszténységet ama' machabaeusi Jú -
dás' példájára védő hősnek 's rokon érzetü bajtársai-
nak, kiknek vallásokról bővebben szólani a' jövő köz-
lésben alkalmam leend, dicső halálát megülik, 's 
boldog létökért a' kath. hit' csalhatatlan tanaihoz 
illesztve, imádságukkal, vér nélküli áldozattal esdek-
lenek. Ezen a' kath. hit' rendületlen elvein alapított 
szigethvári ájtatosság megállhat, 's ki nem gúnyolható 
még azon nem várt esetre sem, ha azon hős , ki 
ezen évi ájtatosságnak kitűzött szemefénye, csak-
ugyan a' hazánkban becsuszamlott reformationak ör-
vényébe sodortatott, 's annak özönlött folyamában 
némileg úszott volna is. E' látszatos anomaliát következő 
észrevételeimmel világosítom föl. Hollók Imre, 

rozsnyói professor. 

Az egyházi tekintet' szükséges 
voltáról. 

(Szózat a* mult korból.) 
Gróf Stolberg Fridiik Leopold (született novem-

ber' 7én 1750 , a' kath. vallásra tért juliusban 1800, 
meghalt december' 5én 1819) gróf Sch-hez intézett 
iratában a' kath. hitre térésének, melly kivált Német-
ország' protestánsainál igen feltűnt, igazolásául kö-
vetkezendőkép nyilatkozók: 

„ Ritkán történik, hogy 50 esztendős protestáns 
a' kath. vallásra térjen. Az indító okoknak, mellyek 
engem e' lépésre vittek, itteni fejtegetése Excellen-
tiád' béketürelmét fárasztaná. Nőtestvére' barátjától 
amúgy sem vár egyebet, mint hogy azt arra az njo-
nau fölvett religio' igazsága felőli tökéletes meg-
győződése vezérelhette egyedül. De mivel Excellen-
tiád abban , mit cselekedtem, nagy lelküen részt vé-
szén : kötelességemnek tartom röviden előterjeszteni : 
mi adott alkalmat, hogy régtől fogva a' két religiot 
egymással összehasonlítsam, 's végre mi bírt a r ra , 
hogy a' katholika hitnek teljes meggyőződéssel első-
séget adjak." Némellyek' kihagyása után igy 
folytatja : „ Ggyerinekségemtől fogva mindig hittem a' 
kinyilatkoztatást ; egy idő óta azonban hitem megren-
dült. Ez vizsgálódásokra bírt, 's e' vizsgálódások 
meggyőződésre vezéreltek, melly most annál tökéle-

tesebb , minél nyugtalanitottabb volt a z e l ő t t . — 
„ Mint született protestáns sajnálkozva látám, mikép 
a' protestantismus neki saját csirájánál fogva okve-
tetlenül vesztének közelit, 's végre szükségkép össze-
roskad. Már neve is olly értelemre mutat, melly in-
kább lerontásra mint fölépítésre irányoztatok. A' ke-
zében lévő fegyvereket önmaga ellen fordítja, mint-
hogy az igazságok közül, mellyek eddigelé mindig 
nagy tiszteletben tartattak, egyiket a' másik után oda 
adja, 's érettek merő kétségeket váltogat. — Viszont 
a' katholika religio minden romboló elvek' közepette 
fönáll 's rendületlenül marad ; mert a' katholikus meg-
szűnik katholikus lenni, mihelyt csak valamelly dog-
mától eltávozik; az ő rendszere igazságon épült, melly 
csak egy — e' rendszer tehát az egység' jellemét soha 
sem vesztheti el ; egyenlő természetű az az ő tárgyá-
val — az igazsággal. " — E' nyilatkozás mellett áll-
jon még egy olvasásra méltó jegyzet, mellyet a' tisz-
teletre méltó gróf maga tett , midőn szent Ágostonnak 
az igazi religioról 's a' kalhol. egyház' erkölcsei-
ről szóló két könyvét fordította. A' 314ik lapon igy 
szól : „ Valamint némelly világi bölcsek a' kereszté-
nyeknek azt vetik szemökre, hogy a' keresztény religio 
a' kinyilatkoztatás' tekintetén alapul , ugy némelly 
keresztény, de a' katholika anyaszentegyháztól elvállt 
felekezetek' tagjai nekünk katholikusoknak azt hány-
ják föl : hogy religionk nem csupán isteni ige' tekin-
tetén alapszik, hanem az anyaszentegyház' tekintetén 
is. Mintha valamelly törvény authenticus végrehajtó 
nélkül magát erőben föntarthatná, vagy mintha az irás 
authenticus magyarázat nélkül ellehetne, — mintha 
tizennyolez század' tapasztalása is nem tanította volna, 
milly különböző magyarázatokra nem látszik az irás 
alkalmasnak, mihelyt valaki vakmerő „az élő Isten 
anyaszentegyházéit, az igazság' ezen oszlopát és 
talpkövét " elhagyni. " — „ A' felekezet-állitók mind 
azon elvből indulnak ki : hogy a' szent irás az egész 
tannak ismértető alapját szintolly világosan mint egé-
szen magában foglalja.'S mégis épen ezen elvvel csak 
hamar ellenkezőleg kénytelenültek cselekedni, midőn 
számtalan, a' szakadásból származott szakadások min-
den felekezet' tagjait kényszeriték magokat valamelly 
különös hitegyesülethez tartani. Míg ezen felekezetek' 
állandóságoknak csak árnyékát akarják is mutatni : 
kell, hogy folyton kicsinált hittanjok' föntartásához 
tartsák magokat, 's mind egyházi mind iskolai nyilvá-
nyos tanitóikat ünnepélyesen kötelezzék : ki nem 
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lépni azon körből, mellyet alapitójik' pálczája a' fö-
vényen , hová hit ép // lelöket let er ék , kijelelt volt. 
Ha ezt nem akarják ; ha egyesülésök' egyetlen tárgya 
az ellenmondás, protestatio minden tevőleges (positiv) 
tan ellen, miként ezt már főbbjeik közül sokan állít-
ják és tanítják : akkor a' hitvallástól, mellyhez épen 
e' főbbek magokat esküvel leköteleztetni engedik, 
inkább eltávoznak, mint eltávoztak az ő alapitójik a' 
katholika anyaszentegyháztól, 's minden eszmének a' 
kereszténységről közöttök hamar el kell enyészni, 
valamint minden eszmének a' társasági egyesületről." 
— „Ellenben mi katholikusok emberi tekintetnek, 
m i n t i l l y e n n e k , soha sem vetettük magunkat 
alá a' tanításban." — „Az anyaszentegyháznak, az 
az: Isten' anyaszentegyházának a' hitben egyesült püs-
pökei' tekintete előttünk a' hinnivalókra nézve isteni, 
mivel Krisztus az apostoloknak 's ezek' utódainak 
megígérte, hogy velek leend minden napokon egész 
a'világ ! végéig, 's hogy a'szent lélek, az igazság'lelke 
velek maradand örökké, bennek leend, őket mindenre 
megtanitandja, minden igazságra vezérlendi." — 

Iktatás a' szentek közé. 
Sokan a' protestánsok 's az anyaszentegyház' 

ellenei közül is elismerik, hogy a' szent szék, mielőtt 
valakit a' szentek' sorába iktat, a' csodatétek' vizs-
gálatánál a' lehető legnagyobb emberi figyelemmel 
van; 's hogy csak ezért is a' szent széknek illy ügy-
ben kimondott ítéletét —mellőzve azt hogy e' tettnél 
Isten is fölvilágosítja Krisztus' helytartóját — mint 
minden emberi kétségen felül emelkedettet bizton el-
fogadhatni. 

Erről egy protestáns angol nemes szép tanúbi-
zonyságot ád. Ennek , Romában tartózkodtakor, va-
lamelly főpap olvasás végett pört adott kezébe, melly 
több csodatétel' vizsgálatát foglalá magában. Az angol 
nagy figyelemmel folytatá az actákat, 's visszaadván 
azokat igy szólt : „ Hja! ha minden csodának, mellyet 
a' kath. egyházban hisznek , hitelessége ugy be volna 
bizonyítva, mint ezeké itt : mi protestánsok sem vo-
nakodnánk azokat elfogadni. " A' főpap erre igy felelt 
a' britt nemesnek : „No lássa kegyed, mindezen cso-
dákból, mellyeknek actáit csak épen olvasá, 's mely-
lyek kegyed előtt olly világosan bebizonyitottaknak 
látszanak, az illető congregatio, vagy is a' szent atyá-
tól e' csodák' megvizsgálására kinevezett főpapok' 
gyülekezete, egyetlenegyet sem fogadott e l , mert 
korán sincsenek ugy bebizonyítva 's megmutatva , 

mint azt illy esetben az anyaszentegyház megkívánja. * 
A' protestáns elálmélkodva c' feleleten, inegvallá: 
hogy csak vak előítélet vitázhat a' szentek' lajstro-

r 

mábai sorozás ellen. Es valóban! nem az anyaszent-
egyház tesz valakit akkor először szentté, mikor ezen 
iktatás' cselekedetéhez fog : hanem elisméri a' szenteket, 
mint illyeneket, az ő szent életökből 's csodáikból, mely-
lyeket tettenek, vagy mellyek halálaik után az ő segítsé-
gül hivatásuk és szenttetemeik' vagy egyéb ereklyéik' 
érintése által történtek.Valóban elvethetetlen tanutételek 
a' szent életre nézve ! És csak ezután állilja őket a ' k e -
resztény nép elé nem imádásul, mint ellenségeink reánk 
fogni szokták, hanem csak tiszteletül 's utánzásul. (Phil.) 

A' tudomány lolluvalkotUat, — a" 
szeretet épit. 1- kor 8, 1. 

Az igazságért, 's az igazság' biztos ismereteért 
és szemléleteért, vagyis tudományért van teremtve az 
ember. Ámbár itt egyedül a' hit' szemeivel 's úgy-
szólván csak leplen által láthatjuk az igazságot ; 
mégis benső érzetünk 's az igazság' birhatása utáni 
kiolthatlan szomjunk bizonyosokká tesz minket, hogy 
a' leplezetlen igazság' világos és tiszta ismeretére 
kell alkotva lennünk; 's hogy ezen fönséges czélt 
az örökkévalóság' kebelében a' tiszta szívűek el is 
érendik, kezeskedik Krisztus' evangéliuma. 

„Én vagyok az igazság, én vagyok az é le t , " 
mondja Krisztus. (Ján. 14, 6.) 'S hogy mi, kik a' 
tévelygés' és halál' e' homályfödte tartományában 
vándorlunk, kétségbe ne essünk, mintha az igazsá-
got láthatni, az életet bírhatni soha képesek nem 
leendenénk, hozzáadja az u r : „En vagyok az ut , 
melly az igazságra 's az életre vezet. Jőjetek, 's 
kövessetek engem." 

Kitűzött czélunk, — az igazság' forró óhajtása, 
keresése, megismerése, követése's éldelete, vagyis 
a'' tudomány — ugyan fönséges ; a' kínálkozó ut is 
biztos; mégis, fájdalom! sokan a' czéltól messze 
eltándorodnak. Nem mondhatnók, hogy vándortár-
saink közül a' tudomány' pályáján kevés versenyzők 
volnának ; de azt tapasztaljuk : hogy valamint magok 
ugy tudományuk is hiu, üres, az igaz útról eltéve-
dett 's azért czélhoz nem vezető. Mi ennek oka, 
kérded? megfelel sz. Pál mondván: „A' tudomány 
fölfuvalkodtat — a' szeretet épit." 

Figyelemre méltó: hogy sz. Pál a' fölfuvasztó 
tudománynak ellenébe helyezi az épitő szeretetet. Ha 
a' tudomány fölpuffaszt, ugy nem az igazság, nem is az 
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igazság' ismerete fújja föl az embert; hanem a' tudo-
mányban 's a' tudósban pöffeszkedő szói, kópzemény, 
önhittség, üresség, hiúság, ez az mi őtfölfuvasztja. 

Isten' szeretete nélkül minden tudomány fölfuval-
kodtat. Mert hol a' tudománynyal az isteni szeretet 
nem párosul, ott a' tudósnak nem az igazságban — 
az Istenben ; hanem önmagában, aztán ismeretében 's 
ismerete' módjában telik kedve. Az illy tudósban tehát 
az önteíszés és önszeretet uralkodik. Minden öntet-
szés és önszeretet természeténél fogva hiu és üres ; 
minden hiúság 's üresség pedig szükségkép fölfuvó-
dik. Azért a'hiu tudós önmagába 's tudományába sze-
retve, magában mindent nagyitó üvegen lát. 0 na-
gyobbnak , tudósbnak 's tehetősbnek képzeli magát, 
mint millyen valójában, 's képzeletében annyira emel-
kedik, hogy végre csupa hiúsággá, ürességgé válik 
s mint a' szappanbuborék fölfuvalkodva emelkedik. 

Képzelt magas állásából körül álló embertársait, mint 
tudatlanokat, törpéket lenézi; 's ha találkozik, ki őt 
alapos ismereteivel túlszárnyalni bátor, azt hazugsá-
gival, régalmival, gunynyilaival lealacsonyítani nem 
szűnik, csak hogy fölül emelkedhessék. Ő, ki ma-
gával tele van, magában az igazságnak — az Istennek 
többé helyet nem adhat. Igy Istent, a' legfőbb igaz-
ságot , Krisztust az eleven igazságot, végül az örök 
életet, melly Isten' és Krisztus' ismeretében áll — 
szeme és szive elöl elveszti ; ezt elvesztvén mindegyre 
sötétebb éjbe merül, 's mennél mélyebben merül — 
a' valódi igaznak, jónak és szépnek annál rögzöttebb 
gyűlölőjévé 's ellenségévé fajul, miglenaz örök ha-
lál' és sötétség' martaléka leend. 

Innen magyarázható : hogy az ugy nevezett mű-
velt 's tudós világban szintannyi hiúság, gyűlölség, 
ellenségeskedés, hazugság, gonoszság , fonákság és 
erkölcstelenség uralkodik, mint az ugy nevezett tudat-
lan, műveletlen és sötét világban. Isten'szeretete nél-
kül a' tudósok minta' tudatlanok tévúton járnak 's gono-
szokat cselekesznek azon különbséggel : hogy a' go-
noszkodásnak csak alakja 's foka változik nálok ; 's 
hogy a' műveltnek leplezett csinjai 's gonoszsági sok-
kal több vészt hoznak a' hazára 's emberiségre, mint 
a' műveletlennek durva 's nyers bűntettei. A' tudo-
mány fölfuvalkodtat. 

Azonban ha a' tudomány szeretettel j á r , az min-
den bizonynyal jót 's pedig tartós alapra épit. Mert 
ki az isteni nyilatkozás' világát követve fő dolgának 
tartja: Istent, a' legfőbb igazságot minden más igaz-
ságnál; Istent, a'legfőbb szépséget minden más szép-
ségnél; Istent, a' legfőbb boldogságot minden más 
boldogságnál többre becsülni : az a' legfőbb igazság', 
szépség' 's boldogság' vagy is az Isten' meghitt tár-
salgásában mindinkább megisinerendi, szinte szemlé-
lendi a' legtökeletesb Valót, 's mindinkább fogja sze-
retni Istent 's annak sz. akaratját; 's épen ezen sze-

retet sürgeti őt untalan . hogy minden gondolatját, 
kívánságát Istenre irány ózza, mindent Isten' kedveért 
szóljon, írjon 's cselekedjék. 

Már az illy tudós nem önmagában vagy tudomá-
nyában, hanem egyedül Istenben, minden tökély'for-
rásában, nem is magáért, hanem Istenért él. Tudomá-
nya szeretetből ered , szeretettől indíttatik , szere-
tetre vezet. Kit ezen isteni szeretet lelkesít, az nem 
magában 's magáért; hanem Istenben másokért él ; 
mert ez a' szeretet' tulajdona. 'S épen ebben külön-
bözik Isten' szeretete az önszeretettől. 

Az önszeretet csak magában, önbecsületében, 
dicsőségében, kéjében 's hasznában, egyedül önma-
gáért , öndicsőségeért, vágyáért 's hasznáért ól ; a 
szent szeretet pedig Istenben az emberiségért él. 
Istenben szivével, az emberiségért él tetteivel. Vala-
mint t. i. Isten nem akar mást, mint hogy minden 
ember ismerje és szeresse az örök igazságot, 's azt 
szeretve életében nyilványitsa ; az örök igazság' isme-
rete 's nyilványitása által pedig boldog legyen : ugy 
az olly tudós, kinek tudománya szeretetből szárma-, 
zott, szeretetben működik és szeretetre vezet — nem 
ismer nemesebb vágyót, nem érez forróbb kívánságot 
keblében, mint embertársait az örök 's iidvözitő igaz-
ság' ismerete, szeretete 's tettleges nyilványitása ál-
tal boldogokká tenni. 

Im' az élö keresztény hit' rajza ! Ez szeretetből 
eredett, szeretetben működő és szeretetre vezérlő is-
meret 's vilétgosság. Istentől származott, Isten' szine 
előtt vándorló 's munkálkodó, Istenben nyugvó szere-
tet. Kiben illy szeretettel párosult tudomány 's vilá-
gosság honol, ott a' tudomány föl nem fuvalkodtal, 
mert alázatos, 's botrányokat nem okoz, mert a' sze-
retet épit 's pedig jót 's tartós alapra épit. 

Ezekből világos : hogy a' pöffeszkedő tudomány 
esztelenség; mert minket végczélunktól az igazság', 
jóság', szépség' 's boldogság' forrásától, az Istentől 
eltávolít, 's az áligazság', jóság', szépség"sboldog-
ság' olly tündérképeihez bilincseli le szivünket, mely-
lyeket talán álmunkban 's forró lázunkban koholtunk 
önmagunknak , miből, ha fölserkenünk vagy kigyó-
gyulunk, bámulva fogjuk tapasztalni: hogy minden 
képzelt ismeretünk, jóságunk 's boldogságunk csupa 
hiúság, üresség 's ábránd vala. Nem ugy a' szeretet-
tel párosult tudomány. Ez valóság, ez igaz bölcse-
ség. Az illy tudósban az isteni világosság' fokonkénti 
növekedésével fokonként emelkedik a' szeretet' heve 
is. Elméje Istennel az örök igazsággal, szive Isten-
nel az örök jósággal, szépséggel 's boldogsággal Krisz-
tusban egyesülvén, szóval és tettel terjeszti Isten' or-
szágát embertársai között. Igy épit, igy boldogi t, a' 
tudománynyal párosult szeretet. 

Sailer után cx> 
(Blicke des h- Paulus.)   

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. - - Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 453. 
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Ismét egy szó a' vallási korszellem' 
ismertetéséül, különösen hazánkban.*) 

Már néha magyar iratokban fis olvashatni a' 
keresztény vallást illető olly állításokat, mellyek 
jövendőre nem kis aggódásba hozzák az igazság' 
barátait; mert azok nem csak tizennyolcz századnak 
eddigi vallási meggyőződését és hitét igyekeznek 
gyanúsítani, hanem t. Fáy Andrástól annyira, 'spedig 
méltán, sürgetett kegyelet' (pietas) föntartását is-
tagadhatlanul veszélyeztetik. — Lássunk pár példát : 

Eddig a' keresztény religio, isteni eredeténél 
's tizennyolcz századi szembeszökő üdvös és népeket 
boldogító eredményeinél fogva nem csak hazánkban, 
hanem a' világ' minden civilisait nemzeténél böcsben, 
tiszteletben tartatott, és senkinek sem jutott eszébe 
állítani, hogy a' keresztény vallás dicső pályáját lefutva, 
a' hatékony előtérből ki 's hátra van szorítva; — 's 
ime az 1841 Athen, első félévi 5lik számában V. I. 
ezeket mondja : „ a' keresztény vallás' befolyása a' 
polgárodásra már kétségkívül ( ! ? ) bevégzé nagy 
kezdeményi munkáját, 's az előtérből sokkal hátrább 
van szorítva, hogy sem ezentúl is vezetőként me-
hessen elő; 's van okunk hinni, hogy criticus korunk' 
jobb elemeiből ( ? ) egy minden salaktól megtisz-
tult uj hitphilosophia fog kifejlődni, melly józan é r -
telmi és erkölcsi szabályai által a' legelmüveltebb népe-
ket is képes lesz visszavezetni az egyszerű természe-
tesség' tiszta forrásához " — Ugyan, legyen szabad 
kérdenem, mikor és hol végzé be a' keresztény val-
lás a' civilisatiora nézve olly formán munkáját, mikép 

*) L. az első félévi 20ik számot. 

V. 1. állítja ? dicső Pannoniánkban , hol ön vallomá-
sunk szerint is még annyi a' salak , bizony nem ! A' 
legmiveltebb 's legvirágzóbb nemzeteknél a' keresztény 
vallást maiglan nem a' háttérbe szorítva, hanem a' 
megkezdett civilisatiot mennyei hatása által szüntelen 
élesztve, táplálva, tökéletesítve látjuk az előtérben 
munkálni, 's ha a' keresztény vallás, az ugy neve-
zett fölvilágosodottaktól néha néha megelőztetik , 's 
azok' vak merényei által az emberiséget, 's innak 
valódi civilisatiojátveszély fenyegeti, akkora' keresz-
tény vallás a' háttérből, mint hajdan a' triariusok, 
előlép, 's a' kártékony dulongásokat erős karral tönkre 
teszi. — A' „minden salaktól megtisztult uj hitphi-
losophia'" minél előbbi kifejtésére criticus korunknak 
's,e' kor' buzgó hősének V. urnák sok jó szerencsét 
kivánok ! E' nagy munkában már igen soknak, mikép 
a' közmondás tartja, kése bele törött, 's azért illye-
tén salak-tiszta uj hitphilosophiának sem kecsegteté-
sek elragadtatással nem várjuk , sem fenyegetéseitől 
nem rettegünk. Non audio verba, ubi facta loquuntur. 
— Eddigi tapasztalásomból (pedig szunyátolva én sem 
éltem napjaimat) azon keserű eredményeket látám , 
hogy nyomorult embercsék' kezeiben, ha az ur' lelke 
nem őrködik, nem csaknem támadhat minden salak-
tól megtisztult uj hitphilosophia, de a' legjózanabb 
értelmi 's erkölcsi szabályok is legocsmányabb salak-
kal undokittatnak, 's az egyszerű természetesség' tisz-
ta forrásai maszlagos iszapokká változnak. Igazán 
mondja 1841 Athen első félévi 56ik számában Erdélyi : 

Az ember ember mindig, mindenütt, 
Országot épit avagy kalibát, 
A' meddig Isten'fényes napja süt, 
Ejtett is , ejtend is szarvas hibát ! — 

És az illy szarvas hibáktól valamint eddig, ugy 
ezután is egyedül csak a' keresztény religio őrzentli 
meg az emberiséget, és nem a' philosophia; legke-
vesebbé pedig az uj hitphilosophia, melly a' ker. religiot 
vagy háttérbe szorítani, vagy épen nélkülözni akarná. 

8 
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Lássunk a' vallási korszellem' ismertetéséül egy 
más példát. Ipolytáji (1841 Athen 2ik félévi 3ik szá-
mában) Könyves Tóth Mihálynak a' „Rationalismus 
és supernaturalismus' ügyében, adott válaszában" meg-
említvén, „hogy a' (protestáns) papi jeleltek a' kül-
földi egyetemeken rationalismust és nem supematu-
ralismust tanulnak , ezt pedig itthon aligha használ-
hatják, mert kötve hiszi, hogy volna hazánkban, ma-
gában Debreczenben is közönség, mellyhez a' karékról 
ralionalismusi szellemben most még szólni lehetne, 
mit ha tehetnénk, a' népnevelésröl nem kellene most 
gondoskodnunk, 's népünk'neveletlenségeoka, miért 
nem használhatni nálunk a' rationalismust, " válaszá-
nak vége felé pedig ismétli meggyőződését, hogy „ha-
zánkban a' rationalismus, nem lévén az egy házi kö-
zönség egyenlő tudományu \ miveltségü, most 
méi) csak privát tudományul szolgálhat, s nép-
oktatáskor egyedül a supernaturalismust hasz-
na!halni. " — Milly szép vallomások ezek egy rövid 
ozikkelyben ? ! Tehát 1. szerint valóban igaz, mit so-
kan eddig csak gyanitának, t. i. hogy nálunk a' pro-
testáns papi jeleltek mást tanulnak külföldön, minta' 
mit honn a' népnek hirdetnek ; — igaz továbbá : hogy 
a' supernaturalismust eddigelé követő 's pártoló Pro-
testantismus a' népnevelést elő nem mozditá, mert 
ezt I. szerint csak a' rationalismustól lehet okszerűen 
reménylenünk, ( ! ? ) 's azért helytelen volt az eddigi 
vád, mellyel a' catholicismus terheltetett, mintha a' 
keresztény vallások közül egyedül csak ez akadályozná 
a' népnevelést; — de igaz végre az is , hogy a 'nép-
nevelésre nézve kecsegtetőbb jövendő nem is reményl-
hető, mert „ az egyházi közönség egyenlő tudományu 
's miveltségü " soha nem lehetvén, a' rationalismus' 
fölfogására is, mellyhez I. szerint minden népnevelési 
üdv csatolva van , soha alkalmatos nem leend. — De 
más szempontból is ügyelőmre méltók az érintett val-
lomások. — Eddig a' keresztények, ha különböző 
osztályokra szakadozva, egymást kölcsönösen vallási 
tévelygésekről vádolák is : de kik magokat valamelly 
egyház' tagjainak vallák, egy lélekkel igaznak ismé-
rék sz. Pál apostol' tanítását : egy az Isten, egy a' 
hit , egy a' keresztség; 's nem lehete hallani azon 
elvet : hogy nem lévén az egyházi közönség egyenlő 
tudományu 's miveltségü, más vallásának kell lenni 
a' népnek, más az ugy nevezett tanult embernek. Cso-
dálatos vélemény! 's egyike azon paradoxiáknak, 
inellyeket századunk olly bőven terem. Polgári alkot -

mányban majd nem tűzzel vassal sürgetjük a' törvény 
előtti egyenlőséget, noha polgári tekintetben kimond-
hatlan különbség van köztünk vagyonra, szabadsági 
's egyenlőségi fogékonyságra, sőt kölcsönös viszo-
nyokra nézve: ellenben vallásban, noha mindnyájunk-
nak, mint ugyanazon mennyei atya' gyermekeinek, 
egyenlő viszonyaink vannak teremtőnkhöz, ' sugyan-
azon egy végczélra teremtettünk, ön magunk szeretnénk 
ember 's ember közöttelkülönző közfalat emelni, 's mivel 
Isten' kegyelméből magunknak egy kis tudományos 
iniveltségetszerezheténk, vagy nyíltabban szólva, da-
gályos pöffeszkedéssel religio dolgában magunkat» a' 
nép fölé szeretnők emelni, már azt gondoljuk , hogy 
„ a' rationalismus most még csak privát tudományul 
szolgálhat, a' népoktatáskor pedig egyedül a' superna-
turalismus használható." — Ugyan mutasson akárki 
csak egyetlenegy alkalmas helyet az egész sz. Írásban, 
hol a' tudósok' 's a' nép' religioja között különbség 
tétetnék? nem kötelez-e Jézus'religiója mindnyájun-
kat egyiránt? nem mondja-e sz. Pál: „irva vagyon: 
elvesztem a' bölcsek' bölcseségét, és az okosok' okos-
ságát megvetem. Hol a' bölcs? hol az írástudó? hol 
e' világnak tudakozója? nem bolonddá tette-e Isten 
e'világ'bölcseségét 1. Korinth. 1, 19. 20.?" A' po-
gányoknál állott ugyané' vallási különbség, de Jézus' 
intézetében ez a' mi fölvilágosodott korunkig hallatlan 
volt. — De különben is lehet-e a' leglealacsonyitóbb 
tettetés' vádja alól fölmenteni azon papi jelelteket, 
kik mást hisznek lelkökben , 's mást hirdetnek a' nép-
nek ? nem lehet-e e' szerint az israeliták' zsinagógájában 
keresztény, 's viszont a' keresztény egyházokban is-
raelita, vagy istentagadó a' hivatalos tanitó, a'nélkül, 
hogy ötet a' morál' szabályai szerint vádolhatnók ? 
nem fog-e a' vallási tanitók' tettetését csak távolról 
gyanitó nép a' legveszedelmesebb vallástalanság' ör-
vényébe sodortatni ; 's Epicurus' tanítványaival végre 
imigy szólani : imposuistis cervicibus nostris sempter-
num dominum, quem dies et nodes timeremus ? vagy 
tán azon külföldi tudós' véleményében osztozzunk, ki 
a' rationalismust hirdető tanitót, ha a' nép ellene nyil -
ván ki nem kel, a' nép titkos megegyezése' ürügye 
alatt, följogosítja a' további haladásra?*) elhallga-
tom a r többi szomorú következményeket, mellyek illy 
nemű tettetésből szükségkép erednek, 's megvallom , 
szivemből fájlalom, hogy honunkban Ipolytáji' tollából 

*) L.Emil. Ferd. Vogel der kirchliche Symbol-Zwang in sei-
ner Unverträglichkeit mit dem wahren Geiste des Pro-
testantismus. Leipzig. 1841. 39. 40. 1. 
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illy nyilatkozásokat olvasni kénytelenitlctem; mert sze-
retem hazámat, szeretem nemzetemet, 's azt minél 
előbb igen boldognak óhajtanám látni, de korunknak 
czélba vett vallási törekedései által hazám- 's nemze-
temre nézve üdvös eredményeket épen nem remény-
lek. — A7égre hogy Ipolytáji tudós protestáns létére 
a' rationalismust a' supernaturalismussal a' fön érin-
tett válaszban, protestáns szempontból összhangzásba 
hozni nem tudja , előttem legalább igen világos; 
mert egy részről téteményes isteni vallást állítani, 
más részről pedig azon vallás' hiteles magyarázójává 
mindenkit fölhatalmazni, mi egyéb, mint, szoros kö-
vetkezetesség' utján, a' supernaturalismustól elfordulva, 
a' rationalismus' karjaiba dőlni ; de a' vallását ismérő 
's tisztelő katholikus illy helyzetbe nem jöhetvén, a' 
józan ész és isteni tekintet között mindenkor a ' leg-
szebb harmóniát találja, 's a' supernaturalismus alá 
rendezett rationalismust is vallásának erősbitésére I 
használni tudja , mert azon iránytűtől, mellyet Jézus 
vallás' dolgában a' híveknek kimutatott, szemeit 's fi-
gyelmét soha el nem fordítja. Szenczy Ferencz. 

Szigetlivár religioi tekintetben. 
(IIldik közlés.j 

Krisztus' isteni hitének, 's igy a' kath. egyházé-
nak is egyik legragyogóbb bélyege a' szeretet. En-
nek gyakorlati oldalát tekintve nagy a' terjedelme 's 
hatása. Tartozunk ezzel legelői az Istennek olly mér-
tékben, hogy mindenki sz. Pállal elmondhassa: „Bi-

zonyos vagyok, hogy sem a'halál, sem az élet, sem 
a' jelenvalók, sem a' jövendők, sem az erősség, 
sem más valami teremtett állat nem választhat el en-
gemet az isteni szeretettől." Az isteni szeretettel 
azonos a' felebaráti szeretet is, mellyet a' katholika 
hit nem kevésbbé parancsol, mintáz előbbenit. Emez 
embertársainkhoz viseltető szeretet kiterjed nem csak 
azokra, kiket barátinknak, jótévőinknek nevezünk, 
hanem kiterjed azokra is, kiket ellenségeinknek, rossz 
akaróinknak tartunk; kiterjed tehát a' velünk erköl-
csileg , vallásilag nem egyetértőkre is. Illy hatású 
szeretet megkívánja tőlünk, hogy valamiképen segí-
tünk minmagunkon 's keressük üdvösségünket : azon-
kép segítsünk ellenzőinken és a' velünk nem rokon 
érzetfleken is. Imádság, böjtölés, alamizsnálkodás, 
az irgalmasság' lelki, testi cselekedetei, 's egyéb 
erényes tétemények, az engesztelő sz. mise áldozat 
azon érdemeszközök, mellyekkel saját boldogságun-
kat keressük, és magunkat Krisztus' érdemében ré-

szesítjük. Ugyanazon segélylyel kell hatni azon lel-
kekre, kik már átestek azon a' borzasztó órán, melly 
a' mulandóságból az örökkévalóságra hí , kik tapasz-
talták egy részint az isteni ítélet' rettenetességét, és 
ott laknak, hol csak hajszálokat hasogató komolyság 
uralkodik ugyan, de a' honnét később vagy hamarább 
bizonyosan kiszabadulhatnak, 's e' miattideigleniszen-
vedéseikbeni segédkezünket óhajtják. Illyen közép 
helynek létezése a' kath. hit' egyik egészítő része. 
Ennek alapja a' sz. írásban, hagyományban, sőt né-
mileg a' haladó észben is nyugszik. Szabad légyen 
tehát nekem ezt itt mint bizonyost föltenni. Igy annak 
fölösleges további mutatását mellőzve, a' megpendített 
tárgyat folytatólag kérdem : a' felebaráti szeretetből 
folyó ama' tisztet, melly parancsolja, hogy ellensé-
geinkért 's igy az eretnekekért is imádkozzunk , velek 
jót tegyünk, — teljesité-e valaha a' kath. anyaszent-
egyház ? Feleljen erre a'história. Ennek világánál fogva 
bizonyos : hogy már az első keresztények megváltónkat 
követve, ki üldözőiért azonkép imádkozott: „Atyám! 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják : mit cseleksze-
nek ," az üldözések' idejében a' császárért, királyért, 
vagy akármincmii fejedelmekért, még azután i s , mikor 
ezek eretnekek voltak, a' mindenhatóhoz könyörög-
tek. Ide alkalmazható Tertulliannak eme' mondása : 

f 

„ Áldozatot mutatunk be a' császárnak üdvösségéért." 
— Alexandriai Dénes irja (ap. Eus. Hist. Eccl. L. VII 
C. 11.) : „hogy szünteleni könyörgésekkel kérik az 
Istent, hogy a' császárok' birodalma állandó és föl— 
dulhatatlan maradjon. — Athanasius is védiratában 
tanúsítja : hogy Constantius császárért , ki arianus 
vala, a' liturgiában, az az : misében imádkoztak. Ezt 
tettel bizonyítja mainap is a' kath. egyház , midőn 
nem csak nagy pénteken az eretnekekért, vele nem 
egyesültekért, hitetlenekért nyilván imádkozik ; ha-
nem a' sz. mise-áldozatot is mind ezekért bemutatja-

Miként viseltetik anyaszentegyházunk az élők 
iránt, azon indulattal vagyon ő a'megholtakhoz i s ; 
minthogy a' szeretet szünet nélkül működő ; kiterjed 
tehát ez a' már kiszólított atyánkfiaira is ; következő-
leg valamint e' szeretetnek tekintetéből imádkozunk 
és szent misét szolgáltatunk a' még élő jóakaróinkért, 
sőt ellenzőinkért, ugy imádkozhatunk, szent misét 
szolgáltathatunk a' megholt pártolóinkért, vagy üldö-
zőinkért. Ide mutat azon bemohosodott szokás, mihez 
képest az áldozó pap az ur' fölmutatása után nem sokára 

a' holtakat is az Isten' kegyelmébe ajánlja, és nekik 
% 
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az enyhülés', világosság', és békoség' helyét kéri a' 
minden jónak urától. Erre nézve a' hajdani anyaszent-
egyházban egész a' XII. századig a' holtak' nevei dia-
conus által a' szent táblákról vagy dyptiehákról leol-
vastattak. 

Ha ezen a' kath. sz. egyházban mindenkor diva-
tozott holtakérti könyörgésekről eddig általam kifejtett 
általános elveket a' kérdésben levő szigethvári ájtatos-
ságra alkalmaztatjuk, azt amazok minden bizonynyal 
megerösitik, jóváhagyják; találkozhatnak mind e' mellett 
ollyanok, kik azon elvek' tisztaságát csak az egyedül 
üdvözítő hitben lévőkre 's az abban kimultakra mond-
ják illeszthetőnek; minek könyörögne az ember a' meg-
holt eretnekekért? holott azoknak siron tuli kárhoz-
tatásuk bizonyos, azokon többé nem segíthetni. IIa 
tehát csakugyan Zrinyi Miklós a' reformationak áldo-
zatja lett , a' szigethváriak' rólai megemlékezése, kö-
nyörgése haszontalan. Kik ekként gondolkodnak 's 
igy szólanak, nincs azoknak helyes fogalmok a' kath. 
anyaszentegyház' alkotmányáról, ők abban egy elve-
temedett, kegyetlen dajkát, nem pedig ön kisdedeit 
karöltve magához szoritó anyát képzelnek magoknak. 
A' katholikus vallásos elveinél fogva megkülönbözteti 
az eretnekségben sínylődő embertársait egymástól. Né-
mellyek akaratlanul, ön hibájok nélkül kerülnek annak 
hálójába, nincs annyi elmebeli tehetségök, hogy annak 
hínárjából meneküljenek, 's igy győzhetetlen tudat-
lanságuk miatt abban holtokiglan tespednek. Azok fö-
lött anyaszentegyházunk soha sem törő kárhoztató 
pálezáját; az illyen kimultakértvalóban könyöröghet, 
miséztethet minden katholikus. Sz. Pál apostol kedves 
növendékének Timolheusnak (I. lev. 2. r. 1. v.) azt 
irja : „ Kérlek, hogy mindenek előtt könyörgések le-
gyenek, imádságok, kérések, háladások minden em-
berekért." IIa minden emberekért hagyott imádkozni 
a' nagy apostol, tehát az eretnekekért, pogányokért, is-
tentelenekért is. Teljesiti ezt az áldozópap, midőn 
az evangélium után a' többi között kéri az Isteni : 
hogy minden megholtaknak lelkeit szabadítsa ki „de 
poenis infemi, de profundo lacu, de oreleonis, ne 
absorbeat eas tartarus, ne cadanl in obseurum." El-
lenben ha ki tudva korcs elvhez, hibás véleményhez 
makacsul ragaszkodik, 's az igazsághoz jutni ismere-
tes tehetségeivel nem törekszik, azt tartja a' katho-
likus vétkes, valódi eretneknek, 's mint illyenre kár-
hoztató átkot szór az anyaszentegyház, nem is imád-
kozik érette; mert készakarva ön kárhoztatja magát. 

Ezeket tekinté sz. Ágoston (L. IV. de symb. ad Cat. 
C. 13.) mondván: „Siquis absque Ecclesia inventus 
fuerit , alienus erit a numero filiorum, nec habebit 
Deum patrem, qui noluerit Ecclesiam habere matrem." 
Ezekből értődik, hogy az illynemü eretnekekért, kiket 
az anyaszentegyház' átka nem nyom, könyöröghetni, 
miseáldozatokat mutathatni. De kik azok az eretneki 
egyének, kikel a'kárhozat' súlya terhel? azokat meg-
határozni az emberi Ítéletnek bírálatán tul vagyon. — A' 
sz. írásban mondatik: hogy Isten a' veséket (7 . zs. 10.), 
a' sziveket bírálja ; hogy Isten a' szivet tekinti, az ember 
pedig csak az ábrázatot látja. Ezek igy lévén, állit-
hatni-e : hogy Zrinyi Miklós a' kath. hitnek megis-
mért igazságait vakmerően tagadá, 's az ujdon szü-
lemlett roformationak eltéréseit konokul védte ? Ha 
históriai bizonyossággal nem mutathatni meg : hogy 
tisztelt hősünk a' keletkező reformationak zászlója alá 
valóban szegődött, miről az előbbeni közlésben érte-
keztem ; annál kevesebbet hihetni : hogy ő a' mondott 
reformationak egyes czikkeihez makacsul ragaszkodók, 
's igy bízvást ki nem mondhatni róla: hogy katho-
likus értelemben eretnek lett volna. Ezt felőle annál 
inkább nem tehetni föl, ha visszapillantunk azon bo-
nyolódott időre, mellyben élte' virányát élvezé. Nemde 
akkor egy részről a' dicsőült I . Ferdinánd király, és 
Zápolyiak közt folyt vérbe mártott politikai kérdés' 
megoldása foglalá el a' magasb hazafiak' kebleit ? 
más részről a' hazánkban eláradott törökhad minden 
honfit fegyverfogásra riaszta föl? Ezen nehezkésküz-
dések miatt országnagyjaink az időből kifogyván a' 
vallási dolgok' kellő belmeghányására elégtelenek 
voltak; akkor viszhangra talált azon honos mondás: 
maradjunk a' régiek mellett, az az : a' katholika hit 
mellett. Mit eleve megfontolva hiszek, ha Zrínyink 
csakugyan reformatiot pártolni, 's annak némi téte-
leit elfogadni látszatéit, azt egyedül vaktában, mél-
tányos meggondolás nélkül , nem meggyőződésből 
tehette. Illy helyeztetésben pedig őt mint az anya-
szentegyházból kilépett tagot nem tekinthetem, 's 
mint katholikus ezen akaratlanul eshető botlása miatt 
az örök vészre nem kárhoztathatom ugyan, mindaz-
által a' gyarló ember' gyöngéire ügyelvén hajlandó 
vagyok elhinni : hogy őtet az isteni igazság némelly 
kisebb vétkei' következésében ideigleni biinhödésnek 
elviselésére Ítélte ; de meddig maradandó ott, a ' legmé-
lyebb 's emberek által soha ki nem puhatolható vég-
zések' sorába tartozik. Ki nem látja itt azon alapos 
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szempontot, mellyből indulva hálás maradéki, név-
szerint pedig a' szigethváriak arra tökélék el mago-
kat , hogy a' városuk' oltalma közt dicsőségesen el-
esett hós' nagy lelkének megszabadulásáért az isteni 
irgalomhoz évenkint buzgóan járuljanak. 

A' szigethváriaknak ezen, kath. társulathoz illő 
eltökélésök még azon nem várt esetre is méltánylást 
érdemel, 's ájtatosságuk kikaczagásra méltatlan, ha 
e' vizsgálódásunk' tárgya, Zrinyi Miklós a' beszi-
várgott reformationak szellemétől egészen elkábítva 
a' vralódi, vétkes eretnekek közé számítandó lenne 
is. Mert föl kell itt fedeznem, és t. cz. olvasóim' 
emlékezetébe visszahoznom : hogy azon sept. Sdiki á j -
tatosság Szigethvárott nem csak Zrinyi Miklósért tar-
tatik kirekesztőleg, hanem mind azokért, kik az ő 
hősi rendithetlen unszolására, bátorítására a' hitetle-
nek által vég ínséggel fenyegetett Szigethnek bástyái 
között a 'hazáért, kereszténységért vértanúi ággal ko-
szoruztattak. Ezeket hősünk az eldöntő csata előtt 
magához esküvel csatolá; a' kirohanás egy közaka-
ratu merénylet' szüleménye lön; közös tehát az ér-
dem is. A' jelenvoltak' mennyisége nem egyformán 
jegyeztetett föl. Istvánfy (L.XXI1I. p. 295.) 2500 teszi 
azok' számát. Ezen fölfegyverzett öszveg magyar, 
horváth, rácz nemzetből alakult, a' mint Fessier (Die Ge-
schichte der Ungarn. VII. T. 44. p.) említi. Szerinte 
a' főbbek közül Zrinyi után azonnal elestenek: Pap-
rotowics Farkas, Otscharovvics Gyula, Kobák Mik-
lós , Patatics Péter, Bajom János, Nóvák János , 
Istvánfy Pál, Csáky György, Kecskey György. Hogy 
ezen külön nemzetből elegyült néptömeg egészen a' 
vallás' újítóihoz csatlakozott volna , gondolom, az 
ellenfél sem akarná velünk elhitetni; de viszont bát-
ran föltehetni : hogy azon harczosok közül többen, 
ha nem mindnyájan is , a' kath. anyaszentegyház' hü 
fiai maradtak. E' valószínű gondolatimban gyámolit 
engem egy azon időben hozott törvény' (Ferd. I. R. 
deer. VI. Novisol. 1542: 41.) szerkezete, melly igy 
hangzik : „Teneantur igitur Monachi cujuscunque or-
dinis, et professionis sínt, duos Fratres de singulis 
Monasteriis eorum mitlere ; — qui Evangelium Dei 
castrensibus praedicent, vitia corrigant, confessiones 
audiaut, et pro fide Christiana fideliter tuenda unum-
quemque animent et confortent. " E' szerint szerzete-
seket látunk e' korban a' táborban, és pedig azon 
okból, hogy nálok a' katonák fülgyónásukat elvégez-
hessék , mit egyedül katholikus tesz. Nem puszta 

képzelem szülte tehát azon hiedelmemet : hogy Zrínyi' 
seregei közül sokan katholikusok voltak, vagy leg-
alább lehettek ; mint illyenek szerették hazájokat, de 
szerették egyszersmind a' kereszténység' szentségét is, 
és valamint a' hazánk' földulására irányzott Soliman' 
kedélyes törekvéseinek férfiasan ellenszegülének, ugy 
az Isten' oltárainak sértetlenségét óhajtván méltók 
találtattak azokért is véröket ontani. Minthogy pe-
dig a' szeretet viszonyos, nem érdemlik - e meg 
a' védett nemzedéktől , hogy rólok megemlékez-
zék, 's ha szükségük van , könyörgéseivel rajtok 
segítsen. E' keresztényi lépésre legelői a' szigethvá-
riak ösztönöztettek azon kapocs által, melly őket az 
elestekkel összeköté ; nagyobb rugóul szolgált nekik 
a' kath. vallás, melly a' keresztényi szeretetet a' meg-
holtakra is kiterjedhetendőnek vallja. 

Miket eddig inondék, azokat immár mintegy 
dióhéjba szorítom. A' józan 's a'kath. hit' szellemével 
párosult ész a' szigethvári ájtatosságnak évenkinti 
gyakorlatában mit sem lát , mi a' keresztény kath. kö-
zönséghez nem férő, 's mi ennélfogva a' megvetés-
nek , vagy szeretet nélküli torzképnek mássalehetne. 
Nem lehet, ismétlem, azért: mert a' holtakérti kö-
nyörgés és áldozat az isteni téteményes religioval szé-
pen megegyező ; ezt czáfolhatatlan tetteikkel bizonyí-
ték a' régi keresztények, kik nem csak a'megholt 
jótévőikért, hanem ellenségeikért, az eretnekekéit is 
imádkoztak, 'smakula nélküli áldozatokat bemutattak. 

Okszerű tehát a' keresztény kath. hit' tiszta fo-
galmiban gyökerezett ájtatosságtok szigelhi hitsorso-
sim! Nélkülözhetitek ugyan e' gyönge fölszólamláso-
mat; ismeretes állandóságtok az elkezdett jónak gya-
korlásában. Folytatandjátok nem kétlem ezen gyakor-
latba vett Zrínyiféle ájtatosságtokat; a' tietek maradand 
az a' kies tér, mellyre, hogy a' tavali jeles szónokotok' 
szavaival éljek, ha valaki lépend, oldja meg saruit. 
Illy kedvező kinézések mellett mégis szivemben elszo-
morodtam, midőn a' lefolyt évi ünnepély felül a'hazai 
lapokban tett értesítésben az iránt némi aggodalmat 
olvastam, hogy azon vallásos gyülekezet az azt fede-
zendő költségek' hiánya miatt soká föl nem tarthatja 
magát. Ezen köz hírré tett aggálynak hiusitására bátor 
vagyok ezennel szózatot emelni, 's azon vallásosságot 
jellemző szent szokásnak örökítésére vezérlő módot 
indítványozni. Eszközöltessék ki legelői a' megyei püs-
pök' pártolása, kinek hatóságát illeti természetesen 
minden illy rendű gyakorlat' alapithatása. A' jelenleg 
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pécsi megyét kormányzó főpap' személyes tulajdonai, 
minden jóra törekvő hajlamai elhitetik velem, hogy a 
folyamodó szigethiek buzgó tervök' kivitelében általa 
szerencséltetni fognak. Bizonyára követendi ő nagy 
emlékezetű másod elődjét, ki a' mohácsi vésznek éven-
kint előforduló 's minden magyart még mais megrázó 
napját alapított egyházi szertartással ünnepélyessé tenni 
tudá. En e' szigethi ájtatosság' czélját tekintvén, an-
nak szilárdithatása' alapját nem a' vendégek' pazar 
ellátásában látom, sőt véleményem szerint annál tar-
tósb leend az , minél csekélyebb physicai erőltetés for-
dittatik reá. Ez ünnep' lényege nem az étkek' sokasá-
gából, külső tisztelkedések' vakitó fényéből, 's ki 
tudja, milly czimü kiadásokból áll; hanem annak kí-
vánatos megszentelésére a' felebaráti szeretetnek szi-
veinkben lángoló tüze, a' hálás érzet' élénk fölébre-
dése kívántatik előlegesen. Így lelkesülten reményl-
hetni egyedül: hogy a' városban kevés lakmározó 
vendégek, de az egyházban buzgólkodók számtalanok 
lesznek. Ezzel mindazáltal a' hazafiságot 's vendég-
szeretetet száműzetni illy alkalommal nem czélom, 
maradhat a z , de csak korlátolva, 's kinekkinek ere-
jéhez mérve. Szép a' hazafiság, kivált ha vallásosság-
gal párosulva jár. Legyünk tehát lelkes hazafiak ; de 
maradjunk egyúttal jámbor kath. keresztények; csak 
igy csókolják meg egymást a' szeretet és igazság. 

Hollók Imre, 
rozsnyói professor. 

A' franczia királyné' levele Dupucli, 
algiri püspök úrhoz. 

Az algiri hirlap a' királynénak következő iratát 
közli az algiri püspökhöz: „Neuilly, junius' 3kán 
1841. Főtisztelendő püspök ur ! Teljes szivemből mon-
dok köszönetet a' mult hónap' l i k é n hozzám intézett 
böcsös leveléért 's azon biztositékért, mellyet abban 
nyilványit, hogy legforróbb ohajtásom teljesülésbe 
ment, 's hogy ezentúl vitéz seregünket különbféle 
hadmeneteinél mindig pap is követendi. Ez igen meg-
nyugtatja szivemet ; mert jól tudja ön , hogy szeret-
teim' lelki üdve legelső ohajtásom. 'S nagyon szomo-
ritó volt , hogy vitézeink' elvesztésekor még azon bú 
is ére bennünket, hogy szent vallásunk' vigasztalásai 
nélkül látók elveszni azokat. A' király szintúgy örvend 
mint én ön' intézkedéseinek e' szerencsés sikerén, s 
megbízott önnek ezért köszönetet mondani. Hasonló-
kép mindketten igen örvendünk a' foglyok' kiváltása 

fölötti alkudozások' szerencsés kimenetelén. Nem ol-
vashattam mély megilletődés nélkül a' részleteket 
mellyeket ez ügyben a' hírlapok közlöttek, 's önnel 
olly igen megható iratát. Ön ugy cselekedett mint aíya, 
mint valódi apostol ; érzem mint kellett ön' jó szivé-
nek a' fölött örvendenie. Isten önnek szeretetteljes 
szándékait 's azon jó t , mellyet a' gyarmattal tett, 
mindinkább megáldandja. A' király, kivel e' szeren-
csétlenek' szükségei felől beszéltem, meghagyta titok-
nokának , hogy önnek ezer frankot küldjön azok' 
nyomorainak némi enyhítéséül. — Két fiam kijelenté 
nekem azon örömöt, mellyet ön azok' látásánál érzett, 
's milly kegy es és atyai volt irántok. Köszönöm önnek, 
's mindinkább ajánlom őket kegyes imádságaiba; ők 
jelennen egykevessé szomorúak, hogy egymástól el-
váltak : de reménylem, hogy Isten őket megőrizendi. 
Fogadja, kérem, ön iránti igen őszinte érzelmeimet. 
Vagyok jó hajlandósággal Mária Amália." — A' hir-
lap hozzáteszi, hogy Dupuch püspök ur ugyanakkor 
a' királytól is különös és nem kevesbbé érzékeny le-
velet kapott. 

Első Pá l orosz császár 's a' 
katholikus pap-

Első Pál' kormányzásának utolsó éveiben történt, 
hogy Lengyelországban uj lázadási mozgalmak mu-
tatkoztak. A' gyanúsok közül néhányan befogattak 's 
vallásra kényszerittettek. Egyiket a' leggyanúsabbak 
közül semmikép sein lehete reábimi , hogy vagy 
szándékát megvallja, vagy bűntársait elárulja. Azon-
ban megbetegült 's gyóntató atyát kivánt. Pétervárban 
akkor egy kiköltözött franczia pap tartózkodók, abbé 
Pinguilli, kit nem csak hitsorsosi isméi tek, hanem a' 
város' nagyjai 's az udvar is. Mikor t. i. a' császár még 
mint nagyherczeg Francziaországban utazott volna, 
ezen abbé, akkor falusi lelkipásztor, házánál a ' c s á -
szárt nőstül vendégül fogadta, 's a' magas utazókkal 
olly udvariasan bánt, hogy utóbb is , midőn a' forra-
dalom' iszonyai miatt hazáját elhagyni kénytelenittet-
vén Oroszországba jöt t , Páltól és nejétől mint jóba-
rát fogadtatott 's folyvást ugy is tartatott. 

Ezen jámbor férfiú Pater Sándor név alatt a' vá-
rosban általánosan tiszteltetek. Egy napon a' császár' 
meghittje Kutaissotf gróf annak parancsára őt a 'be teg-
hez vivé, hogy ennek gyónását kihallgassa ; 's mivel 
a' grófnak parancsában állott a' papot saját kocsijá-
ban vissza is vinni, az előszobában addig várakozott, 
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míg Pinguilli lelki foglalatosságát elvégezte. Ezután 
visszavivé ő t , de nem lakába, hanem egyenesen a' 
császári palotába, hol csakhamar a' császárral szemközt 
állittaték. Visszavonulván Kutaissolf, a' fejedelem ba-
rátságosan szóla a' paphoz, 's rövid tisztelgő előzmény 
után kívánta tőle mindannak közlését, mit a' fogoly 
politikai tekintetben a' gyónásban kinyilatkoztatott. Az 
öreg férfiú akaratlanul is megborzadott, midőn illy 
parancsot hallott, de csakhamar összeszedé magát és 
mondá: „Fölség! a' bűnbánóról most még kevesebbet 
tudok, mint azelőtt, mikor öt még nem láttam." 

„ Te bátorkodol tehát," mondá a' haragra gyúlt 
fejedelem, „parancsomnak ellene szegülni ! nem kan-
diságból teszem a' kérdést egyedül, hanem hogy vér-
patakokat kíméljek meg 's legnagyobb szerencsétlen-
séget hárítsak el; azért beszéld e l , mit tudsz, vagy 
a' kinpad kényszeritend kivallani azt , mit most ön-
kényt kimondani vonakodol." 

F 

„Eltem kezeidben van, uram !" viszonzá nyugal-
masan Pinguilli, „de lelkem' rendeltetése az örökké-
valóság; azért bár minden egyébben határtalanul hó-
dolok, ez egyben mégis egyedül Istennek kell en-
gedelmeskednem; ajkaim, valamint minden kathol. 
papéi, a' penitentziatartás' szentségének pöcsétjével 
vannak lezárva, és zárva maradnak örökre. Iíinok, 
's maga a' halál, reménylem, olly kévéssé hatandnak 
reám, mint hatottak anyaszentegyházam' szent vér-

rr 

tanujara Nepomuk Jánosra. 0 lebeg e' pillanatban lel-
kem előtt, 's törekedni fogok példáját végleheletemig 
utánozni." 

Kis ideig hallgatva nézett szemei közé a' császár, 
azután kabinetjében egypárszor föl 's alá járt; a ' be l -
sőkép reszkető öreg férfi azt gondolá, hogy keserii 
sorsa már el van határozva , midőn Pál előtte hirtelen 
megáll, Kutaissolf grófot behíja, 's a 'papnak kezét 
megfogván 's megszorítván láthatólag elérzékenyülve 
igy szól a' belépőhöz : „Vigye ezen papot szállására 
vissza, eddig őt mint jó embert böcsülém, de most 
ugy böcsülöm őt mint erényest 's ennél is többet. " 
Mindketten kiléptek a' császár' szóbájából, felültek a' 
kocsira, 's hallgatva tovább indulának. Az abbé' ér-
zelmeit könnyen elgondolhatja magának a' keresztény 
olvasó. A' ház' lépcsőinél elhagyá öt a' gróf. 0 pedig 
nedves szemekkel 's lángoló képpel elbeszélé az egész 
történetet egyik barátjának, kitől azt ezen eset' köz-
lője hallotta. Pál' halála után Pinguilli több izben el-

hivatott az özvegy császárnéhoz, ki neki saját kezei-
vel férjére emlékeztető jelül drága ajándékot nyujta át. 

Bölcs Socrates és a' kérkedő 
Alcibiades. 

Socrates' bölcsesége 's erényes élete olly mély 
behatással birt tanítványára, a'nagyravágyó, elméncz 
'sigen csintalan szeszélyü Alcibiadesre, hogy egye-
dül ő fékezheté kicsapongásit és fönhéjázásit. Alcibia-
des maga mondogatá barátinak: „Mi velem senkinél 
sem történik, az megesik rajtam Socratesnél : hogy 
magamat csínjaimért előtte szégyenlem, 's olly pilla-
natban meggyőződöm, mikép nem volna érdemes él-
nem , ha ollyan maradnék, millyen vagyok. Azonban, 
utána tevé, mihelyt távozom tőle, a' nép elront, en-
gem hizelkedésivel. " Lássuk egy példáját Socrates' 
intő módjának. Egykor Socrates távúiról állván hallá, 
miként kérkedék ifjú barátja Alcibiades messzeterjedő 
jószágaival. Ki engedé magát beszélni ; aztán fölvezeté 
öt a' várba, az oszlopos csarnokba, hol az athenabe-
liek' legdicsőbb tettei lerajzolva valának, ott függe 
a' föld' abrosza is. „ Keresd föl ezen abroszon, kedves 
Alcibiadesem ! Attikát; igy szóla Socrates. 

Igen szívesen, ím itt van. 
31eg tudnád-e mutatni nekem Athena várost is ? 
Miért nem, itt van. 
Most légy olly szives, mutasd meg, hol vannak 

följegyezve tágos birtokaid ? 
Alcibiades Socratesre függesztvén szemeit, azok, 

igy szóla, nincsenek a' földabroszon. 
Ugyan ugy-e ? folytatá Socrates, 's te mégis 

annyira kérkedel egy darab földdel, melly a' földnek 
egy észrevehető részét sem teszi ? 0 te hiu 's bal-
gatag !" Alcibiades megismeré hibáját 's legalább So-
crates' közelében soha többé dicsekedni nem bátorko-
dók. (Nösselt.) 

H u r l e r * n y i l a t k o z a t a fl83flben. 

Hurler protestáns antistes 1830ban a'schaffhau-
seni helyettes kormányhoz a' többi között ezeket irá : 
„ Teljesen meg vagyok győződve, hogy az egész Eu-
rópában szétágazó lázzadás' lappangó főnökei czéljokat 
még el nem érék, és hogy ők politikai rationalismu-
sokat mindaddig biztosítottnak nem vélik, míg azzal 
a' religioi liberalismust nem párasitandják. — Most a' 
világ arra törekedik , hogy az őskor' megszentelt ha-
gyományait , a' hajdannak legbölcsebb intézeteit, az 
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elődök' összes örökségét, 's azon kapcsot , melly a' 
föld' lakosát Istenhez csatolja, szétszaggassa. Az egész 
testület" 's egyének' elválasztása egy felsőbb tekintet-
től ; minden kegyelet' (pietas) elhanyaglása ; a' leg-
szemtelenebb elvetemültség ; a 'nép'életébe maszlago-
san vágó erkölcstelenség; mindannak, mi eddig ne-
münknek rendületlen alapjául szolgált, eltűnése ; azon 
dulongás, mellyet a' fölvilágosodás' ürügye alatt el-
követénk, még korán sem érék el ama' pontot, mellyre 
a' sötétség-szülte hitegetők kortársainkat vezetni tö-
rekednek. " — A' legközelebb lefolyt évtized igenis 
világos commentariust nyújt a' mondottakra. 

— ! / • — 

Halászat a' szent atyákból. 

Szent Hilarius igy szól az ifjúsághoz : „ Mikép 
fogja tisztán megtartani életét az i f jú? Ha minden tet-
tét, léptét szigorún a' te parancsaid [szerint intézendi 
o Isten ! Az ifjúságot reá kell szorítani az ártat-
lanságra , nem akkor, mikor ez már elveszett, hanem 
kezdettől fogva, mikor amaz még ment a vétektől, 
sőt mikor ennek nevét sem ismeri. A' szokás erős 
hajlamot hágy maga után a' lélekben ; 's nehezen té-
rünk el attól , mi második természetünkké vált. Nem 
az a' legjobbik szolgája Istennek, kitől a' vétek, mi-
után az már ki tör t , bocsánat állal elvétetik , hanem 
ki attól ártatlanság által menten marad ! — Azért 
mondja Jeremias: Jó a' férfiúnak, ha igáját ifjúságá-
tól fogva hordozta ! Kik csak évült korukban szentelik 
magokat Istennek , nyernek ugyan azok is még ke-
gyelmet , de a' hajdani vétkek' szomorú emléke min-
dig megmarad. . . . Továbbá a' megállapodott kor, 
engedelmességre már hajlatlanabb lévén, nehezebben 
veszi magára az igát, holott a' gyönge ifjúság, foly-
vást növekedvén a' jóban, a' terhet alig érzi." 

Ki a' kutatásra 's vizsgálódásra szükséges tehet-
séggel föl van ruházva, nem szünend meg keresni 
akarni, míg föl nem találandja. Ha pedig már föl-
találta , bámulni fogja (az örök szeretet' te l jé t ) , 's 
bámulva uralkodni fog (mindenen, mi nem isteni, 
mi rossz ) , 's uralkodva megnyugszik (az eredeti 
szépben). — Tehát keresni 's találni; bámulni, ural-
kodni 's megnyugodni, ez a' bölcseségi tannak va-
lódi lánczoza'.a. (Alexandr. Kelemen.) 

A' Hold, 

Csöndben nyugvék a' föld a' hold' szelid fényé-
ben. Az ég tiszta volt 's csak itt ott úszkált egy felhő. 
Elkésve rokona' látogatásánál, ekkor mène gyerme-

kével haza egy atya. A' fiu különös örömmel tekintgete 

mindig a' holdra. Nézd csak atyám ! igy szóla, a' 

fényözönlő napra nem emelhetném igy föl szemeimet! 
de a' kedves hold olly barátságosan fénylik, és világa 
milly szende , milly szelid, milly szerény ! — Jól 
tudod , mondá az atya, hogy a' holdnak nincs tulaj-
don fénye, hanem világát a' naptól kölcsönözi; 's 
ugy látszik mintha ezt tudná 's azért haladna a' csil-
lagok között olly csöndesen, olly alázatosan ; miért 
is alakja annál szelídebb, annál kedvesebb. — Igy van 
az istenfélő emberrel is. Jól tudván ez , hogy akár-
milly erény nem csupán az ő munkája, hanem leg-
inkább Islen' ajándéka , minthogy fölülről nyert vilá-
gosság 's erő nélkül semmi jót sem tehetünk, ember-
társai között csöndesen, szelíden és alázatosan járdái, 
és lelke ezért csak szebb Isten 's emberek előtt. 

Alig szóla igy az atya, sötét fölleg vonult fö-
löttök el 's eltakaró a' holdot, mintha sürii fátyolt húz-
tak volna elébe. Ekkor elszomorodott a' fiu 's boszon-
kodék az ellenséges föllegre. 

Légy nyugott kedves fiam, mondá az a tya , 's 
várd el a' végét ; mert íme a' homályos felhő elvonul 
's a' kedves hold dicsőségesebben fog ismét sugárzani. 
Ugy is történt. Csak hamar eltávozott a' felhő, újra 
kitűnt a' hold, 's világa uj fényben látszott ragyogni. 
Ekkor fölvidult ismét a' gyermek' szive, 's az atya 
igy szólt ; Lásd liam, mikép a' hold, ugy jár sokszor 
az istenfélő, erényes ember is. T. i. vannak a' vilá-
gon mindenütt semmirekellők, kik sötétben járnak, 
's nem tűrhetik, hogy a' derék mellettök világoskod-
jék és fényben álljon. Azért hírnevét rágalommal 's 
mindennemű gonosz fogásokkal igyekeznek elhomá-
lyitani. De végre mégis a' világosság diadalmaskodik 
a' sötétség' ármányain , 's a' küzdésből nagyobb kel-
lőmmel és szépséggel jön elő az ártatlanság. 

Azért kedves fiam , csak jó légy és derék, azután 
nincs mit félned a'gonoszoktól ; mert olly kévéssé fog-
nak személyednek árthatni, milly kévéssé olthatja el 
a' hold' fényét a' felhő. 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. -- Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 453. 
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Az nr szőlője. 
(Példabeszéd. Mát. 21.) 

Vala egy gazda ember, ki szőlőt plántála, és 
azt munkásokra bizván eltávozék. 

Sok idő folyt le , és a' munkások' nagyobb része 
lassanként feledé a' szőlő' gazdáját, és ennek törvé-
nyét; és ők kényök szerint élvén a' szőlőt elvadulni 
engedék és lön nagy pusztulás. 

Ezt pedig látván a' gazda a' még hü munkáso-
kat külön választá, szőlőjét szűkebb határ közészoritá. 

Utóbb ugyanazt gyepűvel körülvevé, sajtót is 
ása abban és őrtornyot épite ésujonan választott mun-
kásokkal mivelteté azt. 

Hogy pedig a' szőlőmunkáltatást illető parancsi 
feledékenységbe a ne menjenek ; sőt mindaddig , míg 
majd a' jövendő örökös másokat nem rendelend, azok 
szerint munkálkodjanak, egyik hű szolgája által mind 
azokat irásba foglaltatá. 

Az idő haladva haladott1 és a' későbbi munkások 
nem követék hiven a' kezökbe adta irott törvényt, 

Es az elhanyagolt szőlő dudvát és pömyét ne-
vele ; a' szőlővesszők buján sarjadzván pajkosan föl-
nyultak, és a' gyepün kívül terjeszkedének és a' vad 
szőlővesszőkkel összecsimpajkozván elfajzott gyümöl-
csöket termének ; szóval az egész szőlő sok viszon-
tagságok közt romlásnak indula. 

A' gazda pedig megbízó levéllel időről időre 
buzgó munkásokat kiilde szőlőjébe; hahogy szőlőjét 
megmenthetné; de a' romlásnak indultak rendet és 
törvényt már nem tűrvén a' fölhatalmazott munkásokat 
megölék. 

Igy az 6 szőlő végpusztulásra siete. 

Azonban a 'gazda kedveié szőlőjét, ' snemakará, 
hogy az végképen elpusztuljon. 

Ugyanazért utolszor fiát küldéel a' munkásokhoz, 
önmagában mondván : tisztelni fogják fiamat és fejet 
hajtandnak neki. 

A' fiu megjelent és eléggé bebizonyitá : hogy ő 
a' gazda által régen megígért és most elküldetett örö-
köse, mentője és mestere a' szőlőnek. 

És azonnal lelkesen fogott a' szőlő' helyreállítá-
sához, a' gyomot irtani kezdé 's a' vad hajtásokat 
nyesegeté. A' földet gyümölcstermésre elkészítvén a' 
régi munkásokat rendre 3 s munkára szólitá az eredeti 
törvény szerint. 

De a' régi munkások már elfajultak volt, és a; 

törvénynek hódolni nem akarának ; azért a' fiu uj mun-
kásokat választa és őket szóval és tettel oktatván a' 
szőlőmivelésre, uj szőlőt kezde ültetni. 

Erre az ó szőlő' miivesi fölháborodtak és láziták 
egymást mondván: öljük meg az örököst és mienk 
leszen öröksége. 

És megragadván a' fiút kiveték a' szőlőből és 
megölék őtet; mire az uj munkások nagyon megfé-
lemlének. 

De a' dicső örökös hatalmat vett a' halálon is, és 
a' félénk uj munkásoknak gyakran megjelenvén föl— 
viditá és lelkesité őket. 

Egy kévéssé 's már nem láttok engem, mert 
fölmegyek az atyámhoz és a' ti atyátokhoz, igy szóla 
a' dicsőült mester, és folytatá: a' melly hatalommal 
küldött engem' az atya, ugyanazzal küldlek én is tite-
ket a' szőlő - munkálásra ; azért ki titeket hallgat, 
engem hallgat, és ki titeket megvet, engem vet meg. 

Így szóla ő , és elkiildé munkásit az egész vi-
lágra, hogy tanja 's törvénye szerint, hol termékeny 
földre találnak , ültessenek szőlőt, rendezzék , mun-
kálják és rendelt szereivel ápolják és tökéletesítsék azt. 

Meghagyá pedig nekik, hogy a' hol szükséges-
nek lá t ják, az ő nevében rendeljenek munkásokat, 's 

10 
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intsék őket , hogy tanítását 's gyakorlatát épen fön-
tartsák, és a' szőlőmunkálás' módjában egyértelműek 
legyenek. 

És hogy az olly igen szükséges egység föl ne 
bomoljék, megparancsolá : hogy minden munkások 
azon egy fömunkásban, kit ő rendelt, 's az ő utódi-
ban központosuljanak. 

A' szeretettel teljes mester látá a' viharokat is, 
mellyek századok' folytában szőlőjét vészszel fenye-
getendik; azért vigasztalá munkásit mondván : el ne 
csüggedjetek, ime ! én veletek vagyok a' világ' vég-
zetéig és az ur' lelke őrködni fog fölöttetek, hogy a' 
pokol' hatalma erőt ne vegyen szőlőmön. 

Ezeket mondá szóval a' gazda' fia és munkásai' 
kezébe Írott törvényt nem adott, csak azt köté 
szívökre: hogy rendeleteit szóval terjeszszék, példával 
erősítsék. Végezvén pedig beszédét csak hamar lát-
tatni megszűnt. 

A' választott tizenkét munkás pedig ment és el-
széledt a' világon, és a' nagy mester' lelkétől áthatva, 
hol fogékony földre talált, uj csemetéket plántált. 

És az uj szőlő már reménydúsan tenyészett, mi-
dőn a' főmunkásoknál erről is, amarról is különbféle 
helyeken kérdés tétetett ; mire némellyek köziilök 
adtak is feleletet, és mások a' gazda' fiának életéről, 
tetteiről, tanításairól és parancsiról sokat írásba fog-
laltak. 

Idő' jártával több iromány keringvén az első mun-
kások' neve alatt, a' főmunkások megvizsgálák mind-
nyájokat és összeszedvén a' kétségnélkülieket, által-
adák azokat a' gazda' híveinek mondván: ezen irás 
szent : 's ha benne mindent föl nem találtok , ha néha 
homályra is akadtok, ne csodálkozzatok: hiszen tud-
játok , a' nagy mester nem adott kezünkbe irott tör-
vényt; hanem szóbeli tanítást és azzal egyező gya-
korlatot hagyott nekünk hátra; azért parancsa szerint 
a' szőlőben mindenütt 's mindenkor divatozó összes 
munkások' tanítására 's gyakorlatára figyelmezzetek ; 
ez minden hiányt ki fog egészíteni és minden borút 
földeríteni. 

Igy alakult, igy tenyészett és hova tovább ter-
jedett az urnák uj szőlője. 

És jöttek nem sokára viharok és tördelék, pusz-
t i ták, jöttek darázsok és seregélyek és megszállák , 
emészték a' szőlőt. 

De a' lepazarlott szőlő' magva bőven sarjadzék, 
és az uj szőlő virágzóbbá lön, mint annak előtte vala. 

r 

Es ime ! virágzó állapotjában saját kebléből kel-
tek ki önmagukban bizakodó és fenyítéket nem tűrő 
szőlőmunkások. Ezek pártot ütvén az igaz munkások 
ellen, uj tant állítottak föl és gyakorlatot a' szőlő-
kezelésre. 

A' törvényes szőlőmunkások pedig összegyűltek, 
's a' szőlőben mindenkor divatozó nagy mester' tan-
jával és gyakorlatával ellenkező tévelygéseket kárhoz-
tatván, a' makacs tévelygőket az ur'szőlőjéből kizárák; 
nehogy az ur' szőlőjét bitangolják. 

Ezek a' gyepün kiviil szédelegvén hosszú időig, 
végre részint igen megfogytak, részint egészen el-
enyésztek. 

Az ur' szőlője pedig tovább terjede és üdvös 
gyümölcsöket terme. 

Tizenöt század mult el, és az ur' szőlőjét uj vész 
fenyegeté. 

Öneszökben bizakodó újítók tolák föl abban 
büszke fejőket és megveték az ur - választotta mun-
kásoknak és a' munkások' fejének tekintetét, nem 
hallgatók tanítását. Ok jobban akarák tudni, mint 
annyi század óta tudták a' törvényes munkások a' 
nagy mesternek a' szőlő-munkáltatást illető törvényét 
és szokását. 

És nagy lármát indítanak mondván: ime! irott 
törvényt adott kezünkbe a' szőlőgazda, mellyben 
minden, mi szükséges, foglaltatik, és mi ott írva van, 
nem ugy kell érteni, mikép azt a' szőlő-munkások' 
egyeteme főnökével együtt érti ; hanem mint kinek-
kinek szelleme sugallja. 

A' büszke ujitók, hogy e' képtelen állitásnak, 
melly a' szőlő-örökös' nyilatkozásival és törvényivel 
homlokegyenest ellenkezett, minden fölhatalmazó le-
velük' 's győző okok' hiánya mellett mégis némi nyo-
madékot adhassanak , és az ur' igaz szőlőjének vala-
mikép árthassanak, mindazt, mi abban kényök 's 
kedvök szerint nem volt, kiirtandódudvának, burján-
nak és gyomnak rágalmazák. 

Es csábitgaták a' rokon érzelmiieket mondván : 
mit figyeltek a' szőlőmunkások' tekintélyére és tanítá-
sára ? fineszetekkel éljetek. Minek a' különbféle tar-
tózkodás és öntagadás és fenyíték? szabadok legye-
tek. Miért aláznátok le magatokat ember előtt gán-
csaitok' megvallására, 's egyéb szertartásokra 's ál-
dozatokra? ez mind szükségtelen. 'S miért ne nyúl-
nátok a' szőlőmunkások' vagyonához, hogy ti ké-
nyelmesebben élhesselek ? Ám itt a' természeti 's 
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polgári jog kivételt szenved, illy társulatnál a' va-
gyonbátorság' szent jogára nem kell ügyelni. 

E' csábitó szózat pedig sokak' vágyódásával meg-
egyezett, 's viszhangra talált mindazoknál, kik ön-
eszöket bálványként imádták , az alázatosságtól 's 
üdvös fenyítéktől irtóztak és idegen javakból csak 
amúgy, akár könnyeden akár erőszakkal örömest 
gyarapultak. 

Az ur' szőlőjének hű munkási fölszólaltak ugyan, 
és taniták az elcsábitottakat, czáfolák a' csábitókat 
mondván: nem dudvák és burjánok, miket káprázó 
szemeitek az ur' szőlőjében látnak ; hanem a' szőlő-
termés' érlelésére 's föntartására szükséges óvó jelek , 
vagy karók , vagy kötelékek , vagy ápoló szerek 'stb. 
minden esetre pedig a' nagy mester' iskolájából reánk 
maradt szőlőkezelési módok. Veri ugyan föl néha a' 
szőlő' földjét pörnye 's egyéb gyom, de abból a' szőlőt 
kitisztítani a' mi gondunk és dolgunk, mit annak 
idejében cselekedni el nem mulasztunk, igy szó-
iénak ők. 

r 

Es hozzá adák : a' szőlő' tenyészete nincs ugyan 
a' munkások'javaihoz kötve; de tagadhatatlan, hogy 
a' munkások' vagyonossága előmozdíthatja a' szőlő' 
virágzását; és tagadhatatlan, hogy valamint minden 
magányosnak 's társulatnak igaz uton nyert vagy 
szerzett vagyonát erőszakkal elvenni a' természeti 's 
polgári joggal ellenkezik ; ugy ellenkezik azzal a' sző-
lőmunkások' javainak elfoglalása is. 

Azonban mint máskor, ugy most, a' szenve-
délyek az igazság' szózatára nem ügyelvén, az újítók 
tévelygéseikben makacsul megmaradtak ; miért a' szőlő' 
hű munkásinak egyeteme őket az ur' szőlőjéből kizárá. 

Es nagy zavar támada; mert az ur' szőlőjének 
gyepüjén kívül az ujitók más szőlőt kezdének ül-
tetni; hol a' gyom' tisztítás' színe alatt gyepűt, ka-
rókat, kötelékeket nem szenvedvén az összebonyo-
lódott, árnyékot vető és földre terülő szőlővesszők 
megszűntek nemes nedvü és jó zamatu szőlőgerez-
deket teremni. 

Az elfajzott szőlőnek hatalmasbjai pedig kinyuj-
ták haszon-vadászó kezeiket az ur' szőlője' hű mun-
kásinak javai után 's a' gyepün kívüli szőlőt erővel 
is terjeszteni kivánák. 

És az ur' szőlőjének hatalmasi ellenállának a' 
rombolóknak. Fegyverek zörögtek, vér is folyt; végre 
csönd állott be és a' gyepün kivüli szőlő is terjede. 

Az ur' szőlőjének hű munkási pedig imigyen 
fölizgatva most még buzgóbban folytaták egyetértve 
munkájokat. Vigyázattal irtogaták a' pömyét és gyo-
mot, nehogy a' szőlőnek is ártsanak; ápolák a' 
vesszőket, karókhoz kötözék és óvák, hogy a ' g y e -
pün belől maradjanak, és az idegen szőlővesszőkkel 
össze ne csimpajkozzanak. 

Azonban idő' haladtával a' gyepün kivüli szőlő-
vesszők a' fákra 's az ur' szőlőjének gyepüjére föl-
futván átsuhogtak és hajlongtak a' gyepün belőli szelíd 
szőlővesszők felé; ezt mindaddig folytaták, míg 
velők összecsimpajkozhattak. 

És az ur' szőlője' munkásinak egy része elnézte 
ezen összecsimpajkozást, vélvén, hogy az által a' 
gyepün kivüli szőlőt is megjavíthatja. 

A' munkások' nagyobb része pedig főnökükkel 
együtt észrevévén: hogy az illy összecsimpajkozás 
által az ur' szőlőjének termése satnyulni 's vadulni 
kezd, többi munkástársaikat is (igyelmezteték arra. 

És ezek sajnálkozva tapasztalván a' jó nedvü és 
zamatu szőlővesszők' elfajzását, kezdék az összecsim-
pajkozást a' gyepün kívüliekkel rosszalni, és azt he-
lyeselni mindenkép vonakodtak. 

Ekkor minden oldalról nagy zúgás keletkezék. 
Némellyek a' gyepün belőli, de már elfajulni kezdő, 
szőlővesszők közül a' gyepün kívüliekkel egyetértve 
süvöltve suhogtak a' hü munkások feje fölött, egy-
másnak mintha mondogatnák : rettentsük őket a' tör-
vény'ellenére is, hiszen itt kivételt szenved a'törvény, 
mihelyt tervünk azt kívánja; rettentsük, talán a' féle-
lem reábirandja őket, hogy helyeseljék összecsimpaj-
kozásunkat. 

Igy vélekedtek ők ; de az ur' szőlőjének hű mun-
kási félelem nélkül folytaták megkezdett munkájokat; 
a' szőlőben bevet t régi szabály mellett, mint a' szikla 
rendületlen állának, bizton reménylvén : hogy a' ha-
talmas szőlögazda 's ennek győzödelmes örököse, ki 
már tizennyolcz század folytában a' legnagyobb viha-
rok között is védeni, őrizni 's föntartani bírta igazi 
szőlőjét, ezután is ótalmazni 's föntartani fogja azt! 

Sz. J. 
Szombathelyi szőlőmunkás. 

Négy folengyel' föl irata a' porosz 
belügyek.' minister éhez, Duiiiii poseni 

érsek* ügyében. 
„Nagy tekintetű 's mélyen tisztelt Status Minister 

u r ! A' Posen tartományra nézve olly fontos esemé-
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nyek, mellyeknek Dunin ur' gneseni 's poseni érsek' 
folyó évi october' hetedikén történt erőszakos eltávo-
lítása által, olly gyászos végök lön, alkalmat adnak 
nekünk ezennel Excellentiád elébe járulni. A' nélkül, 
hogy magunknak valamelly küldöttségi fontosságot 
tulajdonítanánk; sőta ' nélkül i s , hogy polgártársaink-
tól megbízattunk volna, szemeink előtt egyedül tar-
tományunk' javát , csöndét, mint szinte hitsorsosink' 
lelkisméretének nyugtatását hordva, bátorkodunk Ex-
cellentiádat ez események' fontosságára figyelmeztetni, 
's kegy es kihallgatásért legmélyebb tisztelettel esedezni. 
Azonban midőn ezennel ismételjük, hogy épen nem 
követekként lépünk föl : nem fogja Excellentiád két-
ségbe vonhatni, hogy mi részint tartományunk' körül-
ményei iránti hosszú tapasztalatink-, részint befolyá-
sunknál fogva, mellyel birunk, képesek vagyunk a' 
fenső hatóságnak az ügy' mibenlétéről biztos tudósí-
tásokat adni; 's ez volt szinte oka itteni fölléptünknek. 

Az egyházi 's világi hatalom' összeütközése Posen 
nagyherczegségben mélyen meg rendité e' tartományt; 
sokak' lelkisméretét szorongásba ejté; és számos ha-
nyag katholikusokat, religiojok'buzgó védelmére lel-
kesített. Mint polgárok 's tagjai egyszersmind a' ka-
tholika egyháznak nem tulajdonithatunk magunknak 
hatalmat a' világi hatóság 's egyházi főbbek közötti 
vita fölött itélni ; vagy az ország' törvényes és egyházi 
rendelkezmények közötti ellenkezést — ha csakugyan 
volna, mit sokan kétlenek — kiegyenlíteni: azonban 
polgártársaink' meggyőződése az: hogy Dunin érsek 
az egyházi 's világi hatalom közötti összeütközésnek 
áldozata lön. A' romai szék az érsek' cselekvésmódját 
a' religio' szabályival egészen egyezőnek ismeré, 's 
ezzel mind a' főpásztornak, mind alattvalóinak egyezni 
kell. Másként itél e' fölött a' világi hatalom. Méltány-
lását azon indító okoknak, mellyeket mind a 'két rész 
határozata mellet fölhoz, mindenkor ugyan az kizá-
rólag magának tartja föl. Posen nagyherczegség' la-
kosinak nem lehet a' szent atyát annak nem tekintni, 
kit legfőbb méltóság illet a' katholika egyházban; 
kinek az egész katholikus világ minden religioi ügyek-
ben engedelmeskedni tartozik. Ha tehát az érsek egy-
házi főnöke előtt igazolva vagyon : a' katholikus nép-
ség ez ítéletet csakugyan nem vetheti félre, 's érse-
kének erőszakos eltávolittatását, ki az egyház' tanit-
míínyát védő állhatatosságánák lön áldozata, hanyag 
szemekkel nem nézheti. Arról épen nem kétkedhetünk, 
hogy érsekünk' amaz iratában nyilványitott elvek 's 

tanitmányok a' romai katholika egyházéival legponto-
sabban megegyeznek; 's ha kevesbbé lettünk volna 
erről bizonyosok, az egyház' feje teljesen méltányol-
ván érsekünk' viseletét, minden kétségünknek el kelle 
oszlani. Azonban ezt nem tekintve, érsekünket ez 
egyháza' tanitmányához ragaszkodásáért vádolja a' vi-
lági hatóság, nyájától elszakítja 's fogva tartja. Ta-
nitmánya' folytonos védelmezését — mellyben mi csak 
papi kötelessége' teljesítését tekinthetjük — mint 
királyi parancs iránti engedetlenséget, mint status-
vétséget , kárhoztatni látjuk egész világ előtt. Igy te-
hát mi, ugyanazon hit miatt hason kárhoztatás alatt, 
benne mindnyájan büntetve vagyunk; 's bár eddig 
bántalom nem ért : ki tudja mellyikünk 's hányunk 
fölött lebeg még a' csapásra emelt amaz erőszakos 
kar , melly őt sújtotta ? Már azon hírek, mellyek e' 
szerencsétlen tárgyról nyilványos lapokban terjesztet-
nek , a' papság mellett az egész benn született nemes-
séget is politikai fondorkodások' gyanújába hozzák, 
's a' religiot mindkettőnél csak önző terveik' palástjává 
akarják alacsonyítva láttatni. Kik illy nehéz vádakat 
nem lettdolgokra, hanem nyilványos hazugságokra 
alapitni nem átalnak, ugyanazok, kik nyolez év óta 
az uralkodó 's alattvalói közé léptek ; kik a' helyett 
hogy hivatásukat, a' közjó' föntartását, az által igye-
keznének teljesitni, hogy az uralkodó' 's alattvalók' 
sziveit egymás iránt megnyerjék, nem szűnnek köl-
csönös idegenitésökre munkálni; hogy igy az álta-
lok költött vagy valóban okozott veszély' elhárításá-
nál érdemöket neveljék 's magokat szükségesekké 
tegyék. E' veszélyes szellem' befolyása alatt 's nem a' 
részünkről történt politikai fondorkodások' következ-
tében keletkezett az egyházzali összeütközésben öreg-
bítve folytatott keseritések által rosszból a' nagyobb 
rossz; ugy hogy az érsek előbb megyéjéveli közle-
kedésében gátoltatott, most pedig tőle erőhatalommal 
épen elragadtatott. Hogy ő a' fogság által, el hagyja 
magát az egyház' tanitmányától — mellyet véle val-
lunk — 's a' szent atya' határozottan kimondott rende-
letétől tántorittatni : nem óhajthatjuk, se nem reményl-
hetjük. Igy hát végkép fosztva maradunk-e föpászto-
runktól? nélkülöznünk kell-e a' religio' 's egyházi 
rend'fegyelmének jótéteményeit, mellyek reánk csak 
általa folyhatnak? Míg ő távol van, senki nem pó-
tolhatja őt, nem tehet eleget, az egyház' szükségei-
nek. Meg kell dugulni egész életrendszerének; min-
den egyes nyá j , minden egyes tag veszélyben forog, 
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rövidséget szenved, 's ez a' sziveket, lelkismérete-
ket ne nyugtalanilsa-e ? — Ez kétség kiviii olly ál-
lapot, melly az uralkodónak egész bölcseségét igényli. 

Kezdete e' jelen hangulatnak olly valami ugyanis: 
mi családi életbe vág. Nem egynek kellene-e a' status' 
kormányzói előtt lenni, e' vagy amaz egyházhoz tar-
toznak-e egyes tag ja i , e' vagy ama' házasság köt-
tetik-e, csak a' társaság' közczéljára készséggel mun-
káljanak? Alaposan 's joggal tartományunkat nem 
vádolhatni, hogy ellenszegülés vagy kicsapongás által 
valahol a' nyugalom háboríttatott volna. A' jelen egy-
házi eseményekbeni részvétet mindeddig nyugalom 's 
méltóság bélyegzik; 's a' rendőrség' minden ollyas 
zavart 's vészt jósló fuvolgásai valósultlan maradtak. 
Annál nyugodtabb lélekkel 's merészebben léphetünk 
tehát lehető illyes rágalmazóink' elébe ; és szinte annál 
több hitelt is érdemlünk, midőn tartományunk' helye-
zetét festjük, 's a' rossz' orvoslását kérjük. Tartomá-
nyunk' müveit főbbrende, mint szinte a' papság is , 
nyugodtan ugyan, de legnagyobb részvéttel tekinték 
mindez' eseményeket. A' kisebb városok' polgársági 
's a' földmivelők azonban a' statustól nyert minden 
kedvezmények mellet sem maradtak egészen a' mér-
séklet' e' nyugalmában, 's elégültlenségöket minden 
szavaikban 's tetteikben nyilványitják. Az átalános 
gyász, melly jelenleg — 's még a' két egyházi tanács' 
(consistoriunf) fölhívása előtt — minden templomban 
ültetett, a' legnyugalmasabb résztvevő katholikusra is 
mély benyomást tön. A' papság komoly nyugalomban 
maradt; de egymáshoz szorosan csatlakozva 's fő-
pásztora iránti legmélyebb tisztelettől áthatva, min-
dent kész ugyan tűrni, de nem az egyház' tanitmá-
nyától legkevesbbé is távozni. Vakbuzgóság 's túlzó 
religioi ingerültség egyházi szószékeinket még eddig 
nem szennyezé; de ki láthatja előre, egy lelkesült 
szónokot heve meddig ragadhat? Nagyobb várasokban, 
's hol számosabb őrség 's más tartományból jött 
tisztviselők vannak, igyekeztek illyesek a' protestáns 
egyháznak némelly hiveket keritni, hol vegyes házas-
ságok erre alkalmat nyújtottak; de falukon sokkal 
több protestáns tér a'katholika szentegyházba, ' s i l ly 
esetek a' papságnak alkalmat nyújtanak híveiket a' 
jelen viszonyok felöl fölvilágositni. Szóval rend- 's 
állapot-kivétel nélkül mindkét felekezeti vallásúak szo-
rosan szövetkezve állanak egymás' ellenébe, 's vetél-
kednek minél több hiveket szerezhetni részökre. Mint-
hogy azonban a' katholikus népség a' protestánsnál 

sokkal számosabb, 's a' sok katonai 's egyéb tiszt-
viselők — kik katholikus lakosinkkal kevesbbé bizo-
dalmas lábon állanak — ez utóbbiakhoz tartoznak: 
munkájok sikeretlen, 's minden esetre övék a' vesz-
teség. Eddig semmi tetemes súrlódásra nem került a' 
dolog, 's ezzel egyéb tartományok fölött dicseked-
hetünk. Egyébiránt az érsek ur különös parancs által 
fölszolitá papjait, hogy minden bizgató beszédet 's 
tettet kerüljenek, csak e' jelen viszonyok' minél előbbi 
szüntetéseélt imára hiván föl a' népet. Azonban ki 
láthatja előre, ki gátolhatja ma jd , hogy az első or-
szágos vagy héti vásárkor, egy bucsumenet', egyházi 
ünnep' alkalmával, vagy más számos gyülekezetekben 
a' legcsekélyebb viszálkodási okból, tettlegi zavaros j e -
lenetek ne következzenek, 's Ilire villámként átfutván az 
egész tartományt,belőle többilly események ne keletkez-
zenek ? Illy zavargásokat a' katonai hatalom csak hamar 
elnyomhatandugyan; de ez nem kevesbbé volna káros 
a' tartományra ; 's erősen meg vagyunk győződve , 
miként a' kormány illy kemény rendszabályokhoz csak 
legnagyobb kénytelenséggel nyuland, 's igyekszik azt 
kerülni. Az ottani hatóságok' többféle szinte nem elő-
ítélet nélküli tudósításaiból ismérheti Excellentiád tar-
tományunk' politikai helyezetét; tudhatja, miként fő-
leg amaz 1830—3 f ki események óta — midőn több 
tartományi tisztviselők, sok igazságtalanságok- 's ár-
mánykodásokban érettek — a' német eredetű 's benn-
szülött lengyel lakosok semmi bizodalmas viszonyban 
nincsenek, 's egy párt a' másik' ellenébe hideg ide-
genséggel sőt majdnem ellenségesen áll. Idő, tarto-
mányunk' lakosivali kegyes bánásmód , nemkülönben 
irántok tettleg bizonyított jó akarat azon eszközök, 
mellyek ez állapotot jövendőre jóvá tehetik. A' jelen 
körülmények között azonban, miután a' religioi viszál-
kodások olly bal irányt vettek, 's minden katholikus 
politikai hitének különbsége nélkül a' kormány' ellené-
nek tekintetik : csak növekedhetik a' bennszülöttek' 
eddigi bizodalmatlansága a' német származatuak iránt, 
's végre gyülölséggé fog változni. Ama' körülményt 
sem feledhetjük i t t , hogy egyházi elveknél fogva az 
érseket kötelességeiben senki nem pótolhatja egyéb, 
mint kit ő 's a' pápa helyettesévé rendel. Eddig az 
érsek erről gondoskodott. De hogyan lesz ez mostani 
kemény fogsága mellett? ki szentel papokat, ki oszt 
kegyelemeszközöket, ki ád fölmentéseket (dispen-
satioQ, mikre csak neki vagyon hatalma? ki igazgat-
hatja az egyházi rend' fenyítékét a' főpásztor' folha-
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talmazása nélkül ? mindezen bajokon gyökeresen egye-
dül az érseknek nyájáhozi bocsátása segíthet. Egye-
dül ez biztosithatja az egyház', tartomány' 's katholi-
kus lakosok' nyugalmát. Ismételni bátorkodunk itt, 
miként ennek szükséges voltától minden igazán gon-
dolkodó katliolikusok mélyen áthatvák. Ha azonban 
a' jelen pillanat' körülményeiben lehetetlen volna ér-
sekünknek Posenbe visszatérni : hiszik az alólirtak, 
miként a' kormányhatóságnak nem volna lehetetlen 
az érsek ur' lakását előlegesen legalább Gnesenbe 
rendelni, honnan a' főbb akadályok' elhárításáig ké-
pes lenne megyéje' dolgait, magának a' dolognak 
kára nélkül 's a' status' elégülésére vezetni. 

Távol van tőlünk azon állítás, hogy rendsza-
bályokat szabad nekünk a' kormányzóság' elébe adni, 
vagy a' világi hatóságnak ellenszegülni. Mi csak tu-
datni kívántuk ő fölségével, miként az emiitett ese-
mény, az érseknek nyájátóli elszakasztása, e' tarto-
mány' katholikus lakosit mély gyászba boritá, e 'gyá-
szuk még folyvást növekedhetik, 's epedve, szo-
rongva óhajtják, hogy ő királyi fölsége legbölcsebb 
belátása szerint kegyeskednek utat 's eszközt találni, 
melly e' nyomasztó állapotnak, mennyiben csak lehet, 
javaslatunk szerint minél előbb véget vessen. Ezek 
hitsorsosink' óhajtásai a' tartományban. Mint hü alatt-
valók, hiszszük, kötelességünket teljesítők, midőn itt 
a' dolog' mibenlétét minden előítélet nélkül ábrázol-
tuk. Különben legünnepélyesebben ismételjük, hogy 
mi egyedül az események'fontosságától, minél előbbi 
's egyedüli orvoslásának elkerülhetetlenségétől halva 
á t , nyujtjuk ezennel Excellentiádnak előterjesztésün-
ket, ama' legalázatosabb kérelmünk mellett: hogy 
azt a' királyiszék' zsámolyához juttatni, 's ő fölségét 
eleve biztositni kegyeskedjék, miként mi e' léptünk-
kel csak nyugalmas és jóakaró érzelmünket akartuk 
bebizonyitni. Ezek mellett bátorkodunk ismételni, hogy 
nem mint követek, hanem maga részéről kiki mint 
polgártársaink' tolmácsa jelenik itt meg; és szeretjük 
reménylni, hogy nekünk, a' legszentebb szándéktól 
lelkesülteknek , e' lépést balul nem veendhetik. Külö-
nös tisztelettel 'stb. Berlin, nov. 5kén 1839. Gra-
bowszki, Poninszki, Raczinszki Edvard, Lubienszki." 
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Átnézvén ez emlékiratot, ugy hiszem, minden jobb 
érzelmű méltánylani fogja azt. Azonban annyi ezerek' 
fohásza hallgatatlan nem maradhatott. A'nép—mellyre 
nézve ez esemény talán próbaeszköz volt a' gondvi-
selés' kezében — hűnek találtatott ; nem késhetett 

tehát soká a' szabadulás' pillanata. 'S csakugyan ütött 
az óra, 's oldva lön a' csomó. Az ügy más fordula-
tot vön ; a' nagy méltóságú szenvedő' zárai megnyíl-
tak ; 's bizhatunk, miként a' föltolult elem vesztett egyen-
súlyába jövend ismét. 

(Kath. 2. füzet 1840.) 
Eperjest/ Ferencz, 

jász-árokszállási segédpap. 

A' műveltebbek tartoznak példát adni 
a' fejedelein iránti lmségben 's tükö-
rül szolgálni a' törvények iránti en-

gedelmességben. 
Minden nemzetnek reményét's jövendőjét fiatal-

sága' lelkületétől tapasztaljuk függeni. Az jól vezé-
reltetve megőrzi a' közjót, neveli a' nemzeti boldog-
ságot, ellenben tévutakra csábittatvasirtás a' népnek, 
's a' legvirágzóbb birodalmat is bús omladékká változ-
tatja. — Példa ezekre nemünknek minden korszakában 
ezer mutatkozik. Innét Cicerónak ama' mondása : Quod 
munus május meliusque adf®rre reipublicae possumus, 
quam si erudimus juventutem ? Innét a' kormányszé-
kek' éber gondoskodása a' nevelési rendszer iránt; 
innét a' tudományos ifjúságot pártoló mecaenasok' 
száma, nagylelkű adakozása ; innét végre tűnik még 
ki a' nevelők' 's tanitók' szent kötelessége is , ugy 
vezetni a' reájok bízottakat, hogy megbarátkozzanak, 
mennyire kifejlődésök engedi, a' kor' találmányival, 
ismereteivel; átlássák a' tudományok' 's miveltség' 
hasznát, szükségét, iparkodjanak mintául, vezérül 
szolgálni az elmepallérozódás', szivnemesités' és pol-
gári élet 'pályáján, 's vegyék észbe, minél korábban, 
hogy ügyességök 's miiveltségök honukra csak ugy 
fog áldást hozni, ha saját érdeköket a' közjónak, ön-
akaratjokat a' fejdelmi parancs' és törvények' rende-
letiben kijelentett közakaratnak mindenkor 's örömest 
alárendelik. — Minél fogva nem fog talán czéltalan-
nak tetszeni, hogy a' komáromi kath. tanuló ifjúság, 
's ennek előmentén résztvevő lelkes gyülekezet az is-
kolai év' ünnepélyes bezárásán az illy alkalommal tar-
tatni szokott búcsúzó 's buzdító szónoklat által a' 
műveltebb osztályok' azon főfő kötelességeire figyel-
meztetett , hogy ők tartoznak például lenni a' fejdelem 
iránti hűségben, 's tükörül szolgálni a' törvények iránti 
engedelmességben. Korunknak csodás haladása 's 
óriási léptei a' tudományok', művészetek', 's mes-
terségek' minden ágán — könnyen elbizottá, túlzóvá 
's féktelenségre vágyóvá teszik a' találmányok' 's föl-
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fedezések' sokaságán bámuló és önerejének még kora 
szerencséjének örvendő fiatalságot, ha a' religio 's 
nevelés, az ész a' tapasztalás' és évkönyvek' nyelvén 
őt a' polgári függés' szükségéről meggyőzni nem tö-
rekednek. 

— — „ Mit használ, ha osztályoztuk az égi 
testeket, tanultuk mozgásaikat, bámultuk rendszeröket, 
ha a' polgári osztályzatok' czéljáról nem gondolko-
dunk, haladásukról nem elmélkedünk, összehangzá-
sukra nem figyelmezünk ? Mit használ, ha ismerjük 
Athena' műveltségét, Spárta' szilárdságát, Roma'di-
csőségét, ha honunk' pallérozódását, nemzetünk' virág-
zását, hazánk' nagyságát nem forgatjuk szemeink előtt? 
Avagy használ talán hallani, tanulni Europa' fönra-
gyogását , Amerika' fejlődését, Ázsia' hanyatlását, 
Afrika' aggtehetetlenségét és a' sziget-világ' bárdolat-
lanságát, ha Hunnia' áldott határaiban az elmélet' és 
tapasztalás' gyümölcseit honositni nem törekedünk? 
'S végre mit használna, ha a'szónoklat'szivrázó ere-
jét, a' költői lant' bájhangjait tulajdonunkká tenné vas 
szorgalmunk, ha ez embernemesitő tanulmányok ná-
lunk nem az ész ' , hanem a'szenvedélyek' szolgálatá-
ban állanának, ha általok nem közjót, hanem magány 
hasznot nyerni törekednénk?— Világosítson tehát ked-
ves tanuló társaim , világosítson agyunkban a' tudo-
mányok' fáklája, de keblünk is az erény'szeretetétől 
lángoljon; n e , ne hanyagoljuk el ön boldogságunkat, 
de a' haza' javáért is áldozni mindenkor készeknek 
mutatkozzunk. Mi nagyok irántunk édes hazánk' ér-
demei ! mi kitűnő kegyessége ! mi kora ápolása ! 'S 
mindezek hálátlan homokra, terméketlen sziklákra 
vesztegettettek, ha meg nem gondoljuk, hogy a' kik-
nek nevelésére több gond fordíttatott, azoktól több 
figyelem a' haza iránt méltán váratik. Legyünk tehát 
kedves tanuló társaim, például a' fejedelem iránti hű-
ségben ! szolgáljunk tükörül a' törvények iránti enge-
delmességben ! ! Ezek a' nemzeti jólét' talpkövei, ezek 
a' tudományos ifjú' főkötelességei ! Íme magyar honért, 
magyar erényekről szólok hozzátok szeretett kortár-
saim ! Ti pedig nagy érdemű hallgatóim, nézzétek 
el a' kezdő szónok' hiányait, és gyönge törekedési-
met kegyes figyelmetekkel kisérjétek , bátorítsátok, 
gyámolítsátok. 

Egyik oszlopa tehát a' nemzeti jólétnek, egyik 
főkötelessége a' tudományos nevelésű embernek, a' 
hü ragaszkodás és tántorithatlan hűség nemzetének 
fejéhez, népének fejedelméhez. Ezt ha én nem csupa 

kötelességnek, hanem természet' szavának 's termé-
szeti ösztönnek is inondandom , egyki előtt talán 
újnak, szokatlannak tetszik majd állitásom, de azért 
annak igazsága rendületlenül fog állani. Mert járjuk 
be földünk' akármellyik részét, vizsgálgassuk nemünk' 
bármelly népségét, üssük föl, hol tetszik, a' föld-
leírás' vagy évkönyvek' lapjait, és tapasztalni fogjuk, 
hogy a' fejedelemért munkálni , küzdeni, izzadni, 
vérzeni, élni 's halni, mindenhol 's mindenkor szép-
nek, nemesnek, dicsőnek tartatott, hirdettetett. — 
Az üldözött szeminolok Florida' ős erdeiben, a' tu-
datlan negerek Senegámbia' égető homokjain, az el-
puhult azsiaiak kelet' boldog virányain, a' szűkölködő 
szamojedek éjszak' dermesztő hidegében fölemelik kar-
jokat, megfeszítik erejüket, fegyveröket edzik 's él-
töket elszánják ; valahányszor fejedelmek', főnökök' 
java kívánja, parancsa sürgeti. 

Ne gondoljátok pedig, hogy csak a' 19ik század' 
elmederitő napja világit ekként nemünknek , csak ko-
runk' sziv nemesítő szelleme tüzeli illy módon az em-
beri kebleket: évezredek előtt sem volt ez különben; 
az ősidőkben is ugyanezt lehetett föllelni. A' bárdo-
latlan teutok, a'győzhetlen seythák, a'félelmes pár-
thok, a' művelt hellenek, a'ravasz punusok, a' hódító 
romaiak, szinte tiszteletet, hűséget hirdettek, mu-
tattak az iránt, kinek jobbja vezéri kardot, vagy bi-
rodalmi pálezát hordozott. Illy váratlan megegyezést, 
illy bámulatos összehangzást, nemünknek különböző 
ítéleti, ellenkező szokási, ezerféle viszonyai közt, 
m i n e k tulajdonithatnánk tehát inkább, mint azon ter-
mészet' szavának, melly a' szende holdat földünk mel-
lett tart ja , a' bolygó csillagokat az ég' királynéja kö-
rül forgatja, a' munkás hangyákat, az ügyes méheket, 
a' csodálatos természeket fejedelem alá rendelte, oku-
lásul nemünknek : hogy nem lehet egyenlőség a' tár-
sas életben, hogy a' kisebb a' nagyobbnak, a' tagok 
a' főnek, a' sokaság a' vezérnek alá legyenek vetve, 
rendeltetve. 

Azonban örömest megengedem én, hogy a'honfit, 
a' polgárt fejedelme, uralkodója iránti tiszteletre nem 
egyedül természeti ösztön, nem csak az elkerülhetet-
len szükség' homályos érzése serkenti 's izgatja , ha-
nem még a' józan ész'szava, a' lelkisméret' parancsa, 
a' hálával eltölt szívnek hangos sugallata is ébreszti, 
nógat ja , kötelezi; mert ki a' társas élet' örömeiről, 
a' népegyesületek' hasznáról, a' köztársaságok' bol-
dogságáról valaha elmélkedett, lehetetlen, hogy ne 
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hódoljon, ne áldozzon annak, ki az ország'kormányát 
bölcs kezekkel vezeti, 's mint törvények'őre, igaz-
ság' oszlopa, merények' gátja, jámborság' gyámola, 
vétkesek' ostora, bátorság' angyala milliók' boldog-
ságátfedezi, 's létöket édesebbé, kellemetesbbé tenni 
igyekeszik. Mit Ítélnétek ama' gyermekről, ki élete' 
szerzőjét, boldogsága' alkotóját hideg közönbösséggel 
tekintené? 31it mondanátok a' puszták'ama' vándor-
járói , ki derék kalauzát 's bátor védőjét szüntelen 
egykedvűséggel jutalmazná? Mit szólnátok olly hajós 
nép felől, melly ügyes kormányosát, 's hányatási közt 
legfőbb segédét hálátlan kebellel búsítaná? Tehát gya-
lázat várja és kárhozat fogja terhelni azoknak nevét 
is , kik a' haza' atyját, a' polgári élet' kalauzát 's 
a' köz bátorság' kormánytartóját, mindazon áldozattal 
nem védi, nem oltalmazza, mellyet erei engednek, 
körülményi parancsolnak 

Hanem hála a' magyarok' Istenének ! illy gyalázat 
nemzetünk' dicsőségét soha semhomályosilá. Példabe-
szédkülföldön is a' magyar hűség, 's titeket, Árpád' 
népének sarjadéki, a' természet'szaván, kötelességtek' 
érzetén kívül még őseitek'nemes példája is ösztönöz, 
hogy a' fejedelmi ház iránti hűségben tántorithatlanok 
maradjatok. Forgassátok a' lefolyt századok' történeteit, 
és édes öröm szállja meg majd kebleteket, és szivetek 
hangosan fog dobogni, ha látjátok, mint oltalmazta 
meg magyar hűség fejedelmeit, 's fejedelmeiben sza-
badságát, szép hírét, lételét Ottóknak nehéz karja, 
Bizantium' ravasz ármánya, a' tatárság' pusztító csor-
dája , 's a' török' kegyetlen fegyvere ellen. — Hanem 
mit emlegessem a' dicső ugyan, de rég eltűnt időket? 
— Hagyjuk nyugodni borostyán füzéreken az örök 
hírben élendő Forgácsokat, kik a' Sajónál elvérzett 
nemzetnek bujdosó fejedelmét Balu' fegyveresitől vé-
rükön váltották meg; hallgassuk el, noha lantot, ecse-
te t , oszlopot érdemlene, Szécsi Dezső' hős halálát, 
ki, hogy királyát az álnok oláhok' nyilaitól, szikláitól 
mentse, királyának öltönyében harczolt a' legbizo-
nyosabb halállal. Elég legyen, nem leirni, nem méltólag 
magasztalni, hanem csak említeni azon európai hirü 
nagy napot , mellyen a' magyar hűség szeretett ki-
rálynéjának vérét és életét ünnepélyesen oda igérte }  

's nem engedé letapodtatni sok ellentől a' Habsburgiak' 
dicső házát, mellynek egykor nemzetünk önkényt hó-
dolt , 's mellyet már csirájában mint frigyes társ Ot-
tokár' gőge ellen védelmezett. Igy, igy üdvözlötték 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz.-

seytha apáink is hajdan a' keleten feltűnő égi tüzet 
imádták azt déli fényében, és ha ragyogó sugárait 
föllegek homályositák i s , őt tisztelni, neki áldozni 
meg nem szűntek. 

Hűség, tántorithatlan hűség tehát a' magyar nem-
zetiség' szép bélyege, és kapjon bár uj erőre a' szu-
lejmánnok' most haldokló népe, 's pusztítson élet-
ölő számumként határinkon; vagy nyelje bár el a' 
régen éhezett keletet is Néva' óriása, és ostromolja 
száz kezű Briareusként, doni, uraii , 's orenburgi 
centaurusiva! birodalmunk' határait, nem, nem fog soha 
ingadozni a' sz. korona'ős keresztje, mivel azt a' magyar 
bátorság', magyar vitézség', magyar ős hűség'hármas 
halma, minden vészek ellen, győzhetlen fal gyanánt 
védelmezik." (Vége követk.) 

Sárkány Miklós, 
sz- Benedek' rendbeli áldozó pap 

és komáromi professor. 
Krisztusnak az igazság' keresésére 
nézvést első, második és harmadik 

parancsa. 
Kedves Dioscurusom ! az igazság' fölfogására, 

's állandó bírására ne nyiss magadnak más utat , mint 
mellyet előtted nyitott az, ki isteni pillantásával lé-
pésink' bizonytalanságát előre látá. 'S mellyik ezen ut? 
Az igazságra vezető első ut az alázatosság , a' máso-
dik az alázatosság, a' harmadik is az alázatosság; 
' sha még tovább kérdeznél is , mindegyre ezt felel-
ném; nem mintha más parancsok nem volnának, ha-
nem mert, ha minden jót , mit cselekszünk, az alá-
zatosság meg nem előz, mindennel nem jár, mindent 
nem kísér; lia ő , mint elöljáró, szemeinket magára 
nem vonja, ha ő, mint velünk járó, gyarlóságunkat 
nem támogatja, ha ő , mint kisérő, az utánunk siető 
hiúság' ingereit le nem alázza : ugy a' jó tény' örö-
mének közepette is a' kevélység minden érdemünket 
ki fogja csikarni kezeinkből. Mert más bűnökben csak 
attól félhetünk, mi magában gonosz; de a' kevély-
ségtől még a' jó tettekben is kell óvakodnunk ; mert 
mi tetteinkben dicséretet érdemel, a' dics-vágy által 
tőlünk elraboltathatik. Ezen okból, valamint a' leg-
nevezetesb szónok (Demosthenes) kérdeztetvén, mely-
lyik a' szónoklat' első parancsa? feleié a' szavalás 
(pronuntiatio); mi a' második ? a' szavalás; mi a' har-
madik ? a' szavalás : ugy én is , ha a' kereszt, religio' 
parancsiról kérdezkedel, a' hányszor kérdezendesz, 
annyiszor válaszolni fogom : az alázatosság, ismét az 
alázatosság 's végre is az alázatosság. (Sz. Ágoston. 
Epist. 118.) 

^Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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37. V A S Á R M P . 

A' „Rel ig io és N e v e l é s " társával az „ E g y h á z i Tudos i tásokkal" megjelenik minden vasárnap másfél Íven. Félévi ára mindkettőnek helyben 
kihordással 3 ft. 40 kr . ; postán nyomtatott boríték alatt 3 f t . 40 kr. e. p. Előfizethetni Budapesten a' „Rel ig io és N e v e l é s " szerkesztőségénél 

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

T A R T A L O M : Népnevelési részletek, (\~agij Péter.') — A ' m ű v e l -
tebbek tartoznak példát adni a' fejedelem iránti hűségben 's 
tükörül szolgálni a' törvények iránti engedelmességben Vége . 
(Sárkány Miklós— Az egyházi személyek ' nemességéről 
Magyarországban. (Somnpry i Károly.) — Katholikus érze l -
mű angl icanusok. — Gyümölcsfa - tenyésztésről . {Szenczy 
Ferencz.) 

Népnevelési részletek. 
A' népnevelés' üdvös eszméjéről valahányszor 

n. megyéink' gyűléseiben tanakodó, vagy nyilványos 
hírlapjainkban sok belátással inditványzott egyedek' 
nézeteit hallja, vagy olvassa a' hűkeblü emberbarát, 
vigasztaló érzetekre derül, bizton reménylve, ezen, 
a' status' boldogságától elválaszthatatlan szent ügynek, 
országszerte, minél előbbi tettleges sikeresitését : de 
midőn más részről nemzeti lánghévvel pártolt több 
vállalatink' alkonyára pillant az önkénytelen tapaszta-
lás , bal sejtés leplezi a' szép kilátást; ne tán ez is 
a' sivatagban elhaló ömledezések' nyugalmára szende-
redjen ; mert nincs e' tárgyban az emberi erőt annyira 
mozgékonyitó's tettre varázsoló rögtöni haszon, nincs 
a' jelenre dúsan kamatozó ösztön : pedig többnyire 
csak jelen perczi haszonnak élünk, arra legkevésbbé 
sem számolva, mit hozand a' jövő nap. Vagy talán, 
némelly korszak' szellemétől ihletve, szép szavak' 
özönével megfutottnak véljük már pályánkat, elját-
szottnak szerepünket? Igaz, nagy munkák' kivitelére, 
rendszeres tervezetek vezetnek biztosan ; mellyek 
azonban tettekkel egyedül, 's anyagokkal lelkesül-
hetnek. 

Kérdés tehát, mert nézeteink különbözők : 1. mi 
kívántatik főleg a' népnevelésben? 2. Kik szolgál-
tathatják ennek létesítésére a' szükséges anyagot? 
3. Kikre bizhatjuk ezen status' kincséveli sáfárkodást? 

Minekelőtte véleményemet az első kérdésre ki-
mondjam , halljuk erről az ó világ' bölcseinek ítéletit : 
Cicero a ) az emberi kötelességek' fokozatát az iste-
nességtől, a' halhatatlan Istenek' tiszteletétől kezdi, 

a) A' köteless. 

melly nélkül b ) sem hitel , sem emberi társaság , 
sem igazság fönn nem állhat ; mert kiki tudja , úgy-
mond , hányféle ügyek erősíttetnek esküvéssel, mi 
üdvhozó a' szövetségek' szentsége , melly sokakat 
visszatart vétkes botlásaiktól az isteni büntetés' jókori 
félelme. Seneca c ) pedig : Isten nélkül jó senki nem 
lehet; mert a' veszedelmekben bátorságot, a' sanya-
ruságok közt elégülést, az indulatokon diadalt, a' 
vész' közepette nyugalmat csak isteni erő adhat a' 
halandónak. Euripides d) szinte főkötelességiil teszi 
az ifjaknak, az Istenek, a' szülék 's törvények iránti 
tiszteletet. Ugyanis, képzelhetni-e az emberi társa-
ságban olly szabályok' tömegét , melly millióknak 
egyes működéseit csak külsőleg is korlátozhassa a' 
kijátszhatás' veszedelme nélkül? hát az indulatok' 's 
romlott igények' rejtek gyárait, a' külsőre előbb utóbb 
kiáradó gonoszok' forrásit mi fogja zabolázni az iste-
nesség', a' lelkisméret' elhanyaglása után , hacsak ál-
embert nevelni nem szándékunk? Azért M. Antonius 
hálával áldozék Isteneinek, hogy neki módot 's érté-
ket ajándékozának a' bölcs életre, hogy ifjúságában, 
vétségében vele voltak a' vétektől oltalmazok, hogy 
neki jó szüléket, tanítókat 's barátokat juttattak. 
Hlyekre's a' mindennapi tapasztalásra támaszkodva, 
a' nevelésnél az istenesség' szükségét annyira tudom, 
hogy e' nélkül bármilly nevelést nem csak jónak nem 
tarthatok, sőt a társas életre legveszedelmesebbnek 
hiszek. Mert ámbár több oldalú ügyeseket, 's minden 
tudományok' ágaiban jártasokat képezhetünk : de iste-
nesség nélkül, az apostolként, képezünk egyszersmind 
gonoszokat, fajtalanokat, fösvényeket, irigyeket, 
gyilkosokat, ravaszokat, rágalmazókat, hamis eskü-
vőket , kevélyeket, elöljáróknak, törvényeknek en-
gedetleneket , hivteleneket, könyörületleneket. 

A' nevelésben másod czélszerü irány a' nemze-
tesités legyen; de ne erőszakosan arra törekvő, hanem 

b} Az 1st. term, c) 41. Lev. d) Stob. 
11 
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tettlegesen akaratot inditó : ez pedig mesterkólés és 
önzés nélkül is önkényt következik, mihelyt nemze-
tünk az erény"s tökéilet' tündöklő ösvényin vállvetve 
halad. Nem helyeselhetem tehát azoknak véleményét, 
kik nemzetinek csupán kívánják e' nevelést ; mit sem 
gondolva, vallásosságában, fölényének akár a'napot, 
akár hagymáját tisztelje a' pór: hajdan már meg lévén 
siratva azon nemzet'sorsa, mellynek fővalósága kert-
jében tenyészik. Vallástalan nemzeti neveléstől 
azért mentsen merj bennünket a' népek' alkotoja. 

2. Ezen istenes népnevelésre természetesen azok 
kötelesek a' szükséges anyaggal szolgálni, kiknek 
leginkább érdekekben áll szerény, hiv, munkás, en-
gedelmes, ügyes, minden jóra fogékony, mértékletes 
és ezek' segedelmével ép 's egyszersmind vagyonos 
alattvalókkal gazdagítani magokat, erősíteni a' közjót, 
boldogítani az emberiséget. Nemzetünk' birtokosait 
illeti tehát ezen üdvös teher. íme, a' mult század' 
első negyven évében, többeket elmellőzvén, a' ke-
resztény vallásos- erkölcsi nevelésre, csupán sz .Fe-
rencz' családja' egyik ágának, nyolez népesebb köz-
ségben száznál több tanitót tetemes költséggel örök 
időkre alapítottak őseink' tehetősbjei. Szinte a' mult 
század' négy első tizede alatt, egy más rendű csa-
ládnak tizenöt alsóbb 's felsőbb nevelő-tanító intézetet, 
roppant áldozatokkal emeltek, mellyek közül öt, egyes 
főpapjainknak, öt egyes ország-zászlósinak, kettő 
gondos községeknek , egy atyáskodó királyunknak , 
kettő ismét hűkeblü nemzetünk' nemes egyedeinek hó-
doló hálával köszöni jelenleges virágzását; és az 
ezekben erkölcsi tudományos képezéssel évenkint, 
nemesült unokák' ezrei, most is áldást imádnak a ' jóté-
kony ősi alapítók ra : mert itt is , százat fölülmúló 
tanítók' száma, 96 iskolában egyengeti az erény' 's 
tudomány' ösvényének rögeit a' haladást szomjuzó 
nemzedéknek ; mellyből kitetszik : hogy már század 
előtt ismérte nemzetünk' jobb része az őtet tulajdon-
képen illető népneveltetési kötelességet: mennyivel 
illendőbb most, midőn barmainkat versenyekkel ne-
mesitjük, a' jobblét' minden ágait helyes intézkedé-
sekkel emeljük, embertársunk'jelesb részének kiképe-
zését eszközlenünk ? Anyagilag, szellemileg haladunk, 
harsogja minden sark ; gőzösök repdesnek folyamin-
kon ; herkulesi híd maholnap, vajha a' szeretet' lán-
czával ! ugy hiszem állandóbban kapcsolja a' Duna-
hasitoHa hont ; és habár némelly vidékeinken utaink 
még gázolhatatlanok ; habár minden kikeletkor még 

rettegünk is, netán az özönviz, melly vetéseinket el-
mossa, lakjainkból kiontson: a'valódi haladásnak szent 
ingere ezek' javításáért is kezeskedik ; valamint hin-
nem nem engedi, hogy szellemi haladásunk' hajnalán, 
tanácskozási termeinkből kitiltassék a' tanácskozás, 's 
önkény igazat, pártszellem közügyet, erőszak sza-
badságot, ékes szó okokat , tele torok üdvös teltek-
ben megaggott tapasztalástörökre elnémítson. 

3. Gondosabb tárgyaltatást kíván e' kérdés : vall-
jon kiket bízzunk meg e' nevelési üdvös, ha czél-
szerü, de vajmi veszedelmes, mint egyedekre ugy 
családokra, 's egész nemzetekre is , ha fonák , köte-
lességgel ? Népünknek jelenleg szomorú helyzete ön 
magára hagyatva már is jó mélyen sülyedt mind val-
lásos tudatlanságában, .mind az erény iránti közön-
bösségben. Vágynák ugyan helyenként iskolák, vágy-
nák számosabb közönségeknél tanitók is ; de hol a' 
törvény? vagy ha van , hol azon hatóság, melly min-
den pór ifjat legalább téli hónapokban az iskolajá-
rásra szorítson ? 's hol a' kellőleg kiképzett 's csak igy 
más' képzésére nevelésére alkalmas, tisztelet a' ki-
veendőknek , tanitó ? Tudjuk minő lábon állnak tani-
tóképező intézeteink; tudjuk, kik vetemednek azok-
ban , két három hónap alatt nyerhető tanítói boros-
tyány' szerzésére ; de hányan, már az alsóbb isko-
lákból tehetetlenségök miatt kiszorulván, falusi mes-
terekké jellemzék magokat ; kik t. i. minden más ké-
nyelmesb,'s jutalmazóbb életmódoktól eltiltatva, sem 
polgári más pályára, sem egyházi, vagy szerzetes hi-
vatalokra nem számolhattak. 

Ebben tehát javítás szükséges, melly csak ugy 
történhetik, ha a' nevelő karnak szüksége fedezve, 
és személyök egész életökre biztosítva lészen ; ha 
mentori tisztök' helyes kezelésében őket nem csak 
józan öntudatok jutalmazandja , de hanyatló erejük-
nek nem kétes nyugalma is kecsegtetheti. Ekkor.lehet 
ifjaink közül e' pályára, majd ollyakat kijegyezni, 
kik több ismérettel, jobb neveléssel, szilárdabbfhaj-
lammal azon serényen haladva , várakozásunknak 
megfelelhetnek. Ekkor csak választhatunk Pliniusként 
e ) tanítókat, kiktől gyermekeink főleg az erkölcsisé-
get , azután a' tudományokat tanulhassák. — Fülöp a' 
macedo Aristoteleshez f ) irt levelében, hála, úgy-
mond, légyen az Isteneknek, kikélted' szakábanjál-
dának meg gyermekkel, midőn reménylenem szabad, 

e) 3. Lev Cf. Gell. 
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hogy hozzánk 's ügyeinkhez méltónak nevelended 's 
tanitandod őt. Mért kívánta volna pedig Fülöp, ezen 
bölcselkedő által , tudományos elvekben, Sándor fiát 
taníttatni, ha csak Plutarch' g ) ítélete szerint, nem 
hiszi, hogy a'nevelés-tanítás, a'legtökéletesb 's böl-
csebb ember által legszebb foganattal kezeltethetik. 
Ezt, Sándor után, ugyanazon valóju minden irusi 
nemzedéknek méltán kívánhatjuk. Illy tanítók pedig 
mennyire megérdemlik figyelmünket, ha Cicero' h ) 
véleménye szerint, senki nem tehet jobb szolgálatot 
a' társaságnak, mint ki oktatja az ifjúságot az erköl-
csök mostani romlásában. És ha Senecaként i ) nem 
csak az használ a' köz jónak, ki gyarlókat védelmez , 
ki tisztviselőkről rendelkezik, ki békét vagy háborút 
lé trehoz, hanem , ki illy nagy szűkében a' jó tanítók-
nak feddi az if júságot, ki ennek szivét nemesiti, ki 
az aljas nyereség 's bünvágyak után rohanót vissza-
tartja : a' magányban valóban nyilványos ügyet mun-
kál : mert míg annak köre sem diszesb, ki az idege-
nek 's polgárok közt tanács-végzeteket hirdet ; mint, 
ki tanítja : mi légyen az igazság, mi az istenesség, 
mi a' türelem, mi a' lelki erősség, mi a' halál' meg-
vetése. 

Továbbá tagadhatatlan az i s , mennyire utánozza 
az ifjúság nevelőinek cselekedetit : ezeknek példái bár 
minő szóbeli tanításnál foganatosabbak, főképen, ha 
mindketten némelly lényeges összehangzásban 's 
természeti atyafiságban állnak ; nemünk' t tulajdona 
lévén, hogy inkább szemünknek, sem hogy fülünk-
nek higyjünk. k) Socratesnek inkább példái, mint ok-
tatási emelék azon századok által tisztelve csodált 
erkölcsi 's tudományi tökélyre Platót és Aristotelest. 
De nem csak a' tanítók' példái hatnak a' tanít-
ványra; a' nagyok' , szülék', éltesebbek', 's akár-
melly tetszősb fokozaton lévők' cselekvései az alsóbb 
rendnél, az ifjaknál, a' tömegnél, mindenkor írott 
törvények gyanánt, sőt gyorsabb foganattal munkál-
nak. — Ezekből állítjuk következőleg : ámbár te te-
inesb áldozatokkal szerezzünk nevelőket, tanítókat; 
nevelési ügyünk , biztos renden, még azért nem áll : 
sót azoknak legszigorúbb iparjok minden működésük 
következetlen leend ; ha a' serdülő növendék fölfogott 
szelídebb elveivel, a' tettleges külső életben, minden 
lépten ellenkező adatokba ütközik. Bizonyítják a' tör-
ténetek: melly nemzetnél valaha szerénytelen, szilaj, 

g) i- r. h) A'jöv. 2- r.j 0 A' leik. nyug. 3. r. k) Senec 
6. Lev. 

engedetlen, 's korlátlan ifjúság létezett, annál az 
élemedettebb kor szinte hasonló tökéletlenségek' lá-
zában , szinte hatósága' 's törvénye' ellenszegülésé-
ben sinlodék. Neveljük tehát, de ne csak czimzett ne-
velők, de mindnyáján neveljük az ifjúságot, hogy min-
den gyülekezeteinkben tanulja a' sz. igaza t , minden 
beszédinkből, cselekedeteinkből tanuljon istenességet, 
szabályok iránti tiszteletet, tanulja a' törvények' szent-
ségét, értse keresztényi's polgári kötelességeit, érezze 
ön személyének helyes méltányosságát, a' társas sza-
badságnak ismérje rendes korlátit, hatóságai iránt kö-
telestartozásit : mert ezek nélkül, vagy ezekkel ellenkező 
irányban nevelnünk annyit tesz, mint a' társas élet' 
nyugalmait földúlni , az egyesek' boldogságát le-
rombolni. 

Tulajdonképen a' szorosabb értelemben vett nép-
nevelésről lévén czélom szólani; a' fölebb emiitett 
nevelők' választhatása' módja ámbár nem erőnk fölötti, 
de nagyobb áldozatok nélkül nem eszközölhető : e> 
tárgybani megszokott gazdálkodásunkat tekintve taná-
csosb tehát ezen népnevelést azoknak újra szoros kö-
telességévé tenni, kiknek, minden nemzetek' viszo-
nyait emlitő történetek szerint, általánosan egyedüli 
tisztökben állott : illyenek voltak mindenkor a' vallás-
tanítók, illyen azon emberi nemet fölvilágitó isteni 
mester, 's mindazok, kiket ő népek' tanítóivá rendelt. 

Ezeknek ugyan maiglan folytonos kötelességük-
ben áll , hivatásuknak fáradhatatlanul megfelelni: 
ezekre, minekutána mind az egyeseket, mind a' köz-
társaságokat jelen 's jövő életben boldogító tan bíza-
tott ; úgyis minden népesebb helységekben elszéledve 
lévén, 's több kiképezéssel ékülve, az ifjúság' jelesb-
jeiből szemelve huzamosb évekig a' tanulás' és tanitás' 
viszonyaiban nevelve, mért ne bizhatnók e' másod 
fokú a' népnél megkívánt tanulmányoknak tanítását 
i s? mert azt soha el nem hitethetem magammal, hogy 
csak az bocsátkozhatik le a' gyermek' gyönge eszten-
deihez tanitólag, csak az lehet türelmes és kedves 
oktató, kit a' természet atyai viszonyokban gyermeke 
iránt vonzó szeretettel fölruházott, azon szeretetet 
más magzatival is osztandót : sőt természetünk' elvei-
ből bátor vagyok állitanf: hogy amaz, szeretetének, 
melly nélkül emberi jó vér és sziv nem lehet, egész 
özönét osztatlanul, a' haza' növendékire egyiránt 
árasztja, 's csak jó vagy gáncsos viselete növendé-
kének lehet szeretetének mérlege. Ezeknek lakjai vol-
tak úgyis hajdan a' religio' tanjának , a' szelídebb 
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tudományoknak iskolái, még akkor i s , midőn a' vi-
szálkodások' dühe mialt majd mindenünnen kizá-
rattak. N(lU!J Péter, 

kegyes iskolabeli szerze tes , a ' sátoral lya-ujhelyi 
gymnasium' és nemzeti iskola' igazgatója-

A' műveltebbek tartoznak példát adni 
a' fejedelem iránti hűségben 's tükö-
rül szolgálni a' törvények iránti en-

gedelmességben. 
( V e g e . ) 

„Azonban jobbágyi hódolás és hű ragaszkodás a' 
fejedelem iránt csak egyik talp-köve a'polgári jólét' bol-
tozatának, a' másik mellyen még a'közboldogság'ive 
nyugszik, a' törvények' szentsége, az ország' rende-
letének pontos teljesítése. Magas partok, erős tölté-
sek kívántatnak , hogy a' deli folyók' pompás hullám-
zási kártékony kiöntésekké ne változzanak, azt pedig 
hogy a' nagyra termett népek nyugtalan elevensége 
villongásra, zavarra, zendületre ne fajuljon, csak 
szilárd fegy J's üdvös törvények eszközölhetik. Jaj 
azon földnek, hol 'a ' vad kény, zabolátlan akarat 's 
féktelen szabadság minden korláton keresztül törhet-
tek; ottan az emberiség' nemtője könyüit hullatja; 
mivel a' hatalmaskodók' nehéz igája, a' telhetetlenek' 
pusztító zsákmánylása, a' haragra bőszültek' véres dü-
höngése, az elvetemültek' merész latorsága-, és ezer 
meg ismét ezer rakonczátlan indulatok', szenvedélyek' 
kitörései rongálják a' népet, ostorozzák a' nemzetet. 
— Tiszteljétek tehát szeretett társaim, a' haza' bol-
dogságáért a' haza'törvényeit, és mint kelljen a' ma-
gányhaszon eleibe tenni a' közjót, példával tanítsátok. 

Ti ifjuságtok' lángkorát a' pallérozódás' templo-
mában töltöttétek, tőletek a' bün' vészes mételyei 
éber gonddal távolittattak, tévedezéseiteket nyiltszivü 
Mentorok még jókor fölfedezék, és bennetek a' be-
csületérzést , az erény' szeretetét, az ó világ' bölcsei, 
az ujabbkor' tanjai, a ' haza' figyelme, a' fejedelem' 
kedvezése ébreszték, művelték, ösztönözték. Hozzá-
tok illik elsőknek lenni a' polgári erényekben ; mert 
ti reátok legtöbb gond fordíttatott. — Mindenütt meg-
termi gyümölcseit a' fáradozás, és a' természet is fe-
lejtve törvényeit, csak hálát akar mutatni a' reá for-
dított szorgalomért: a' durva salak tiszta aranynyá 
változik, a' gyémánt alig gyanított fényben ragyog, 
a' lenge gőzök nagy erővel segítik az embert, a' fé-
lelmes villany gép-mozgonyként szolgál, a' zordon 
tél tavaszi virágokat mutogat, és a' kezdődő nyár, 
késő ősznek gyümölcseivel kínálkozik — és ti! egy 
derék nemzet' sarjadéka és reménye, megcsalnátok 

a' várakozást? nem felelnétek meg a' rátok fordított 
fáradozásnak? — Tudom, hogy nemesebb tűz heviti 
kebleteket, mintsem hogy a' jót jóval visszafizetni ne 
ohajtsátok; mindazonáltal mellőzhetlen kötelességem 
tudtotokra adni, hogy törvény iránti engedelmesség-
tekkel magatoknak legtöbbet használtok, engedetlen-
ségiekkel magatoknak legtöbbet ártatok. A' bő ismé-
retek, a'müveit ész, a'tanultság' híre, 's tudományos 
ügyesség fölébresztik a' figyelmet, magokra vonják 
a' szemet, fölizgatják a' kedélyeket, tiszteletet nyúj-
tanak, gyűlölséget szülnek, irigységet gerjesztenek, 
's mindazon vészeket magok után vonják, mellyekkel 
küzdeni kell annak, mi középszerűségen fölül emelke-
dett. Ez máskép nem lehet, ezt már a' természet is 
hozza magával. Midőn a' rengeteg lombjai közt üvölt 
a' szélvész, és Aeolus' mérge dühösködik, nemde 
leginkább a' magas tölgyfák recsegnek ? nemde főkép 
a' sudár fenyők ingadoznak ? Midőn a' föllegek' tüzei 
czikáznak, és a' haragos ég nyilait lövöldözi, nemde 
a' kitűnő paloták, az alacsony vityillóknál többször 
érzik csapásait? Miféle mákok hullaták fejőket kevély 
Tarquinius' álnok botja alatt ? és Robespierre' rémko-
rában a' nyaktiló valljon sansculottok' vérétől ázott ? 

Soha, soha sem bomlott még meg a' társasági 
rendszer, soha, soha sem szaggattattak szét a ' t ö r -
vények' kötelei, soha nein fojtotta el az igazság' 
szavát a' zajló indulatok' lármája a' nélkül, hogy a' 
szerencse kedvenczei, a' műveltség' avatottjai, a' köz-
társaság' elsőbbjei a' köznyomort kiváltképen 's két-
szeresen ne érezték volnak, — ugy látszik dijjában an-
nak, hogy ők, kiknek tisztek vala az ész' szövétne-
kével az erény' ösvényén világitni, az indulatok' kár-
tékony fáklyáját gyujták meg, és az őket követő népet 
bolygó tüzekként, a' véteknek 's törvénytelenségnek 
mocsárjába tévesztették, merítették. 

Ha tehát kedves tanulótársaim, a' természet' 
szava, a' kötelesség' parancsa, őseitek' dicső példája, 
honotok' kora figyelme,'s tennen boldogságtok keblete-
ket meghatni, 's tettekre, mint illik, gyújtani képesek, 
ugy tudományos pályátoknak czéljául nemegyedül az is-
méreíek' gyűjtését tűzitek ki, hanem azon igyekeztek, 
hogy a' fejedelem- 's honi törvényekért lángoló szi-
vetek, polgártársaitok előtt a' közboldogság' pályá-
ján , vezércsillagként világítson. Élni, ne beszélni ta-
nuljatok könyveitekből. Drégelynek bús omladéki, Kő-
szeg' regényes hegyei, Sziget' híres bástyái, Eger' 
gyönyörű halmai, ne csak mint hazánknak egészítő 
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részei álljanak földabroszaitokon, hiv Zondinak, bátor 
Jurisitsnak, bajnok Zrínyinek, győzhetetlen Dobónak, 
lelkei lebegnek a' fölsorozott helyek fölött, és titeket 
a' fejedelemért élni és halni buzdítanak. Szinte Solon-
nak intézeti, Areopágok'igazsága, Lycurg' törvényei, 
Spárta'töredelme, censori szigornság, romai erények, 
ne csupa múltkor' eseményei legyenek szemeitek előtt: 
— törvények' szentségét tanúsítják azok, és törvé-
nyek' megtartása által lenni nagygyá a' népeket hir-
detik. Siikerült tán buzgóságtoknak behatnia' szónok-
lat' titkaiba, és az eddig dadogó nyelv ékesszólás' 
pályájára merészkedik ? oh emlékezzetek meg, hogy 
Demosthenes' szava fedezte Athénét, és Romát Ca-
tilina' ármányaitól Cicero' ékes nyelve mentette meg: 
vagy épen Musák ihlették meg kebleteket, 's lelke-
sedéstek költői laatot ragadni késztet ? oh ne felej-
tsétek kérlek : hogy Orpheus szelidité a' tráczok' e r -
kölcseit , Tyrtaeus vezette győzelemre Lacedaemon' 
gyermekeit, Juvenalis feddé a' romulidák' tévedéseit, 
és Vales' szabadságának utolsó őrei Bárdok valának. 
Szívnek hangjai mindenkor szivre hatottak. Valljon 
Körner' énekei, Becker' hősdala, Lamartin' békeszava 
korunkban pusztában kiáltónak szava gyanánt hang-
zottak-e el ? Minden tanulmányinkat a' fejedelem 's 
haza' bölcs Ítéleti tűzzék ki , minden tanulmányink a' 
fejedelem' és haza' javára szolgáljanak. — Ez a' tanuló 
ifjú' rendeltetése, ez dicsősége. — Ne veszítsük e' 
czélt soha szemeink elől. — Ti pedig n. é. igazgató 
ur , 's tisztelt tanítóink, kik minket e' szép és nehéz 
küzd-téren tusakodókat buzditátok, segitétek, ve-
gyétek hálával tölt sziveink' nyilványos köszönetét! 
Érdemeitek nem mennek feledékenységbe, és ha egy-
kor buzgó törekedésünk polgári koszorúra méltattatok, 
tisztelettel emiitjük neveteket, kik fiatal korunk éveit 
védettétek, tüzeltétek, vezettétek." 

Sárkány Miklós , 
sz. Benedek' rendbeli áldozó pap 

és komáromi professor. 

Az egyházi személyek' nemességéről 
Magyarországban. 

(Válaszul a ' t . R — E - S . t b . ur által fölhordott ellenokokra. 
Jelenk. 66. sz. Pesti hirlap 68. sz. 1841.) 

Sok vitatkozás támadt darab idő óta honunkban 
olly törvények' értelme iránt 's olly jogok fölött, mely-
lyeket a' nagyobb rész épen nem hitt eddig olly ne-
müeknek, hogy felölök vitatkozni lehessen. „Sok 
vitatkozás volt már," fájdalom! „a ' fölöt t is: ha vall-

jon a' lelkészek és káplánok, kik t. i. nem született 
nemesek, tisztujitásokon szavazhatnak-e ? " Pedig e' 
vitatkozásoknak mind nem kell vala támadniok, ha 
ugyan törvényeink' szelleméhez hivek akaránk maradni ; 
's annál kevésbbé kell vala azokat megujitanunk, mi-
után e' kérdésre nézve nem csak minden ellenvetések 
és jogszoritó magyarázatok eléggé meg vannak czá-
folva, de föls. királyi rendeletek is biztosítják az egy-
házi személyek' ostromlott jogai t , mellyek végbevi-
hetnék azt legalább, hogy , országos határozás előtt, 
a' kath. papság('s különösen ennek alsóbbrendű egyénei 
a' segédek,) azon százados szokás és veleélés által 
megszentelt használatban, melly minden más törvény 
nélkül már maga elegendő volna honunkban jogot adni 
— ne háborittassék, attól tettleg meg ne fosztassék. 
1) — Miután azonban kénytelenek vagyunk az ellen-
kezőt tapasztalni, 's az ezelőtt mintegy 25 évvel tá-
masztott kérdést most is hajlandók sokan megújítani, 
sőt ama' törvényes gyakorlatba visszahelyező kegy. 
királyi rendeletek' ellenére, itt olt tettleg i s , eldön-
teni ; miután némellyek az alsóbb rendű papság' jogait 
kétségbe vonva mindinkább tágasabb kiterjedést igye-
keznek a' már eredetileg sem joggal támasztott kér-
désnek -adni : nagyon korszerű munka a' régi, de azért 
erejekben nem növekedett ellenvetéseket hasonlókép 

1) L. Ő Fölségének a' nm. kir. helyt. t. utján 1817-ben 
21,775 sz. alatt ns. Győr , 's 1820ban a' 9,045dik sz. 
alatt ns Nyitra vmegyéhez intézett legfelsőbb határo-
zatai t ; valamint azokat is, mellyek e' tárgyban 1822ben 
a' rozsnyói , 's 1823ban a' szombathelyi megyei h i -
vatalokhoz érkeztek. Az e l ső , ns Győr vmegyéhez 
intézett ekképen szól : „Sua M. Sacrat. quoad clerum 
minorem gentilitia nobilitate haud gaudentem, in co-
mitatu hocce, occasione sedium restauratoriarum a jure 
sufFragandi exclusum, dementer resolvere dignata e s t , 
eundem clerum minorem etiam gentililia nobilitate 
haud gaudentem, cum e remonstratione praetit. DD. 
vestrarum dd. 14. apr. a. c. nro 465. nullatenus usus 
clero minori ratione suffragiorum in sede restauratoria 
contrarius eveniat , a iure suffragii in repelitis sedi-
bus restauratoriis removeri non posse , sed penes huc-
adusque praehabitum usum ultro quoque manutenen-
dum esse, etc- 22. Jul. 1 8 1 7 . " — Hasonlóképen nyi -
latkozik a' másik rendelet is: „ Cum altiss. loco re la -
tum habeatur , Comit. Nitriensem in gen. congreg. 30. 
may a. c. gremiali curato clero suo ius individuális 
suffragii denegasse : illudque nonnisi gremialibus V. A-
Diaconis nomine s u o , tum Dislrictuum • et parochis 
secus progenie nobilibus aut honore Sed. Jud. Asses-



109 

régi 's eddig meg nem czáfolt okokkal kiforgatni. 2 ) 
— Nem egyedül a' segédek' szavazási jogáról tétetik 
már kérdés, mint csak néhány hónappal is előbb ; se' 
nem egyedül a' plébánosok' joga yonatik kétségbe, 
mint több évek előtt némelly megyében ; E. ur a' j o g -
kérdést ma már mindazon egyházi személyekre kiter-
jeszt i , kik nem a'királytól neveztettek ki 's nyertek 
valóságosjavadalmakat, vagyis inkább mindazokra, kik 
nem praelatusok, — kizárva az ország' nemesei közül 
még a' kanonokokat is. Tehát—kivéve néhány személyt 
csaknem az egész egyházi rend' polgári szabadságáról 
van szó , azon statuséról , mellyet a' magyar egykor 
elsőnek ismert és nevezett! 

Hogy honunkban , hol az Mswsnak Verbőczy előtt 
s után mindeddig olly nagy volt ereje; hol az még 

a' nem-egyházi személyek' kétségbe vont nemességét 
is elégséges , nem századokig de csak 60 évig is 
fölvive — megállapítani, vagy ha ezt nem, legalább I 
a' használatot ideiglen — a' pör' eldöntéseig — bizto-
sítani, 's hol azon olly számos polgári intézetek a la-
pulnak és nyugodtak mindeddig biztosan; hogy illy 
honban mikép lehetséges egyes hatóságoknak részletes 
határozataik által az ekkorig országos nemesek gya -
nánt tekintett 's nemesi kiváltságokkal élt egyéneket 
jogaik' gyakorlásában megszorítani? ennek megfejtése 
ügyesebb tollal biroknak szolgálhat föladatul: én elég-
leni fogom, ha t. E. ur' állításainak megczáfolásába 
ereszkedvén, ezzel a ' jogosság ' és igaz ügy'diadalmát 
bárinilly parányi részben is elősegitnem sikerülend. 
Tartózkodnom kellene ugyan (némellyek szerint) az 

soris condecoratis, hisque etiam nonnisitunc, si prae-
sentes fuerint addixisse : Consilio huic R. L- committi, 
ut arbüraria hac Comitatus determinatione generali 
ente nu s per Reg/mm vigenli usui contraveniente, an-
telatum Comitatum mox et indilate inviet, quo gre-
mialis eiusdem Curatus clerus sine distinctione in se-
dibus etiam restauratoriis pari cum reliqua Nobilitate 
jure depromendorum individualium suífragiorum irre-
stricte potiatnr- Datum in imp. urbe Viennae Austr. 
etc. 5. aug. 1820.i£ — Az imént idézettekkel minden-
ben egyező határozat intéztetett később ns Gömör 
vármegyéhez. 

2 ) Egész kiterjedésökben olvashatni ezen, 's az ezekhez 
hasonló ellenvetések' megczáfolását ama' jeles érteke-
zésben , melly az „Egyh. Értekezések és Tudósítások" 
1820diki II. kötetében megjelent, ugy szinte az ennek 
következésében irt amaz emlékezetes munkában, melly-

- nek czime: „Hieromizus és Dikéophilus' Levelei, avvagy: 
a1 magyar papságnak polgári megkülönböztetése iránt 
való ellenvetések és feleletek." Veszprémben, 1824. 
— Bátor vagyok hinni, hogy az, ki ezeket olvasta, 
E. ur' okait nem fogja merni magáéinak vallani ; — any-
nyira szembetűnővé válandván előtte azok' erőtlen volta. 
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e' kérdésbe avatkozástól, mint azon egyház' szolgájának, 
mellyhez az apostol, E. ur által idézett eme' szavakat 
intézte : „ ti egyházi szolgák legeltessétek az Istennek 
seregét , melly a' ti gondviseléstek alatt vagyon;" 
minthogy azonban a' kath. egyház' papjainak , ha 
egyébiránt papi kötelességeiknek megfelelnek, egy-
szersmind polgároknak lenni soha tiltva nem volt, sőt 
épen korunk' legfőbb kivánatává lön, nem egyedül 
papnak, hanem egyszersmind honfinak is lenni, — 
ennek pedig mindenkor legszentebb kötelességül té -
tetett hazája' alkotmányát és annak törvényeit, kö -
vetkezőleg saját jogait i s — az amazok által megszen-
telteket — ve ríni : nem találok „ a' sz. bibliában " 
semmit , mi az egyházi személyeket igazságosan 
szerzett jogaik' védelmezésétől eltiltaná; még akkor 
s e m , ha sz. Pál' példájára hivatkoznunk nem le-
hetne. 3 ) — Korunk igazságosabb, hogy sem az 
alatt , míg a' pap ra , mint honpolgárra és hazafira 
akár ujabb kötelességeket és terheket ró, akár a' régiek' 
teljesítését buzgóbban sürgeti , ugyanazt ama' polgári 
jogoktól 's kitüntetésektől is megfosztani akaihatná, 
mellyekben eddig folytonosan részesült : mert a' köteles-
ségeknek mindenkor jogok felelnek meg ; 's ez utóbbiak' 
megszorítása helyett, azoknak kiterjesztésére mindenkor 
hajlandóbbak voltak törvényeink. „Favores ampliandi:" 
a' méltányos törvényhozás' egyik vezérelve. 

E. ur az általa idézett hazai törvényekből azt hozza 
k i , hogy „a ' lelkészek és káplánok" — oda kell 
szerinte értenünk a' kanonokokat is 'stb., mint kik 
szinte nein tartoznak a' praelatusok és egyházak' r e -
dora i közé, — „ha csak nem született nemesek, a' 
megyei gyűléseken és tisztujitásokon szavazattal nem 
bírhatnak " . . . és pedig azért nem, mert „ nemesek-
nek soha sem ismértettek. " Mellőzve a z t , miszerint a' 
homályosabb értelmű törvények' illyetén önkényes 
magyarázása soha boldogító következéseket nem szül-
het, ellenkezvén amaz ismeretes jogelvekkel, misze-
rint : „sententia — ceteris praeferri debet , quae aptior^ 
quae nemini injuria, quae benignior et aequior es t ;" 
és „leges ad tuenda jura feruntur, in eversionem ergo 
trahi non debent : " 4 ) lássuk , mit vélünk mi kihoz-
hatni ugyanazon törvényekből ; 's midőn az általunk 
kivont eredményt gyakorlat és felsőbb rendeletek 's 
a' törvények' egész összehangzó rendszere által meg-
erősíttetve szemlélendjük, alig fogunk habozhatni töb-
bé , hogy mellyik magyarázatot tartsuk alaposabbnak. 
3.) Ap. Csel. 16: 37. — 22: 2 5 . - 25: 10. 
4.) L. Frank, Princ. Jur. Civ. Hung. I. Tom. §. 30. 
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Megengedi E. u r , hogy „ a' lelkészek és káplá-
nok a' fejadótól, katonai szállásolástól, a' réven és 
vámon való fizetéstől fölmentettek ," de, mondja „ne-
meseknek soha sem ismértettek," mert , ugy mond 
„ az ország' nemeseit egyedül maga a' koronás király 
teheti." Tudjuk mi azt, hogy némelly nemesi kivált-
ságokbani részesülés még nemessé nem lesz, de 
tudjuk azt is , hogy minden nemesi jogokkal élni 
épen annyi mint nemesnek lenni ; mert hiszen a' ne-
messég maga is csak, privilégium', előjogok' összege, 5 ) 
— 's mi többet nem kívánunk. Akár fog azután e' 
nemesi kiváltság tulajdon névveli nemességnek, akár 
„aequipollens praerogativa-nak" neveztetni, mint ez 
utóbbi kifejezést valóban használja is a' törvény, az 
egyre fog menni, 's annyi bizonyos leend, hogyha 
ezen kiváltság valóban aequipoUeus azaz : hason 
erejű 's következésü, ugy a' szavazási jog is egyiránt 
közös birtoka lesz az egyházi személyeknek szintúgy 
mint volt mindig a' nemes világiaké. — 'S e' kivált-
ság a' történetek' bizonyítása szerint valóban közös 
volt mindig és egyforma. „Láthatjuk törvényinkből, 
hogy ők a' fejadótól, katonai szállásolástól, a' réven 
és vámon való fizetéstől fölmentettek : " mint maga 
E. ur is megvallja. De nem csak ezt láthatjuk, látha-
tunk még többet is. Láthatjuk, hogy ők is — az egy-
házi személyek — mint más nemesek, ugyanazon sar-
kalatos jogokkal éltek ; hogy meg nem idéztetve, 
senkitől el nem Ítéltethettek ; hogy személyes actora-
tussal bírtak bármelly ügyben és akárki ellenmár akkoron, 
midőn még e ' j o g kizárólag nemeseké volt; láthatjuk 
hogy a' nemesek' gyűlésein mindenkor szabadon meg-
jelentek 's a' választásokba befolytak, hogy az elle-
nük elkövetett nagyobb hatalmaskodási vétségek 
(mellyekre nézve különben keresetnek sem lehetett 
vala részökről hely) szintúgy megfenyíttettek vala-
mint azok, mellyek világi nemes személyeken követ-
tetének el . . . ezeket, és több hasonlókat láthatunk, 
ha a' törvények' betűjét 's értelmét vizsgáljuk, 's 
kénytelenek vagyunk elismerni, mikép azokban olly 
kiváltságok tulajdonittatnak a' clerusnak, 's ennek 
minden egyes tagjának, minőkkel egyedül az orszá-
gos nemesség dicsekedhetett személyére, házára, 's 
javaira nézve. — Látnivaló arinakokáért már csak 
ebből is, hogy mennyit nyomjanak E. ur' ama' sza-
vai : „ a' lelkészek és káplánok . . . nemeseknek soha 

5.) U. o. I. Tom. §. 17. — Kövy, Magyarhoni Magános 
Törv. CFogarasytól.) §. i8. 

sem ismértettek." Nem tudom ugyanis, mikép ismér-
hette volna őket illyeneknek a' törvény jobban, mint 
az által, hogy a' többi nemesekével egyenlő, sőt 
némellyekben még azokéinál és kitűnőbb kiváltsá-
gokkal ruházáta föl őket. 6) Tekintsük bár sorra mind-
nyáját. (Folyt, követk.) 

Somogyi Károly. 
Katholikus érzelmit anglicanusok. 

iMíg Angolországban a' főegyházbeliek 's magok 
a' liberálisok nem fáradnak ki rutolni „a' papismust", 
hogy annál inkább fölemeljék „ dicsőséges reformatio-
jokat " : addig a' régi oxfordi egyetem' tudósai fel— 
tiinöleg egészen más szózatot hallatnak. Tudva van, 
hogy azoknak egy egész felekezete úgynevezett „ kö-
zépszázadbeli irányokat " pártol 's fejez ki , az az ka-
tholikus gondolatoknak és intézvényeknek belsőképen 
barátja, 's azokban talál egyedül üdvét a' vallási za-
varok ellen. E' tudósok nem egészen kétértelműség 
nélkül fejezik ugyan ki érzelmeiket, de mégis ugy , 
hogy már is „ Hildebrandistáknak" neveztetnek. 
Akármint legyen azonban a' dolog, mindenesetre ér-
dekes, hogy ezen „ Ilildebrandismus " a' Quarterly 
Reviewben már helyet nyert. 

Csak nem régiben adott ezen igen olvasott 's te-
kintetben álló britt folyóirat egy czikket, hihetőleg 
ama' nevezetes és szellemdűs oxfordi tudóstól Seewell-
tol, mellyben ez a' reformatio óta keletkezett legtöbb 
társasági 's politikai jelenetekben, valamint magában 
a' reformatioban is csak a' romlás' jeleit találja, de 
„ a' régi szigorú hit' koraiban egy sokkal tökéletesebb 
állapotot lát." 

Igaz, íIly nézetek a'világ" fiaitól obseurantismus-
nak bélyegeztetnek, de az ész előtt korunknak egész 
anyagi 's hitnélküli kórsága által igazoltatnak. 

Még vastagabb obseurantismusnak fogják talán 
azon urak nevezni, ha megtudják, hogy a'legjelesb 
oxfordi theologusok Pusey , Newmann, és Keble már 
is fájlalják, hogy olly egyháztól vannak elszakadva , 
mellyen annyi jót elismernek ; hogy vissza óhajtják a' 
régi szertartásokat, klastromi életet 's más vallásos 

6.) „Jure nostro personae ecclesiasticae nobilibus aequipa-
rantur ; easdem cum illis praerogativas et immunilates 
habent . . . Ideo doctores clericis nobilitatem status 
attribuunt," 'stb- Frank id. munk. I. § 61. Nem abban 
áll itt a' dolog' veleje, hogy az egyháziak' nemessége 
„nobilitasstátuszunk neveztetik, hanem abban, hoey 
vnobilHasum)í ismertetik: mert miután nemzetségi 
nemességnek mondani nem lehetett, (sem vérség által 
nem nyerctvén, sem a' nemzetségre át nem szállván) 
de tagadhatatlanul „nobilitas " levén mégis, — azért 
nobilitas sfafus-nak , a' nemzetségivel egyenlőnek, 
uequipoHensnek neveztetett el-
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intézeteket ; hogy a' bibliát egyedül nein tartják elég-
ségesnek , 's vitatják a' hagyományok' szükséges vol-
tát 's az egyházi tekintetet, a' megholtakért tartandó 
imádságot pedig, Mária' 's a' szentek' tiszteletét, az 
áldozó papok' föloldó hatalmát 's magát az oltári szen-
tségbeli áldozatot elismerik. 

Neveztessék ez bár obscurantismusnak : mi ka-
tholikusok a' tudós angol theologusoknak a' katholi-
kus igazság felé hajtásában a' gondviselésnek azon 
intézkedését, azon boldog előjelet's azon diadalmat 
látjuk, mellyet Angoloszágban naponként történő va-
lódi megtérésekben szemlélünk, 's mellyek azon vidám 
reményre ébresztenek, hogy e' nemes ország a' tév-
utakról nem sokára visszatérend az igazi ösvényre, 
mellyen egykor olly dicsőén haladott, míg rosszaság 
és zsarnokság pályájából ki nem térité. 

Gyümölcsfa. - tenyésztésről. 
A' „Magyar Gazda" f. évi 19ik számában Dr. 

Entztől igen érdekes czikket olvasánk a' gyümölcs-
tenyésztés' terjedésének és méltánylásának akadályai-
ról hazánkban. Ezek között először emliti az előítéle-
tet és tudatlanságot. „Földünk," igy szól szerinte a' 
tudatlan 's előítéletes, „fának, de leginkább gyümölcs-
fának nem alkalmas, próbáltam azt számtalanszor, 
mint régi gazda , és reménylem, hogy káromon okul-
va , senki sem fogja helységünkben pénzét 's idejét 
ollyanra fordítni, mire Isten nálunk áldását meg nem 
adja. Hiszen van gabona , terem bor , 's a' gyümölcs 
borivó embernek ugy sem való, a' gyermek megbe-
tegszik tőle. Tudja a' jó Isten, áldásinak melly nemét 
áraszsza a' föld' külön részeire. " „ De mind e' mellett 
találtatik Tamás, ki a' tisztes tapasztalt öreg' daczára 
kimegy az erdőre, néhány vad fát kiás, és pedig jó 
nagyokat, hogy gyümölcseire olly soká várakozni ne 
kelljen, nem figyelve a' szivó gyökerekre, hágy mind-
egyiken néhány hatalmas vastag gyökeret. Haza vi-
tetnek a' fák, a' luk is, mellybe ülteti meg van ásva, 
de az idomtalan nagy gyökerek nem férnek bele, de 
ez Tamásunkon ki nem fog, a' balta életlen ugyan, 
de ezért mégis ügyessége a'durva gyökereket a luk-
hoz alkalmazza , a' földet rá huzza, és hogy a' sze-
lek ki ne döntsék, jól betiporja." Az ügyetlen 
oltás és kezelés után ha megmarad is néhány oltovány, 
ezeknek sem láthatja gyümölcseit : „ mert egyiket a' 
szél törte ki, másikat megrágták a' nyulak, a' harma-
dik többszöri hernyó pusztításnak lett áldozata." 

Második akadály népünk' erkölcstelensége, mert 
a' tapasztalás szerint, ha találkozik is férfiú ki gyü-
mölcsfákat tenyészt, és gyakran messze földről és 
drága pénzen hozat, „egy negyedét ellopják a' fának, 
annak másik negyedét istentelen pajkosságból kivág-
ják ; ha pedig a' tetemes költséggel megőrzött 
maradék gyümölcsözni kezd, akkor a' gyümölcsnek 
egy részét fortélylyal csípik e l , más részét pedig 
számosan megtámadván az őrt , erőszakkal rabolják el " 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz.-

A' harmadik akadály „ azon majd nem általános 
részvétlenség, mellyet annak terjedt hasznairól ele-
gendő meg nem fontolása szül. " 

A' negyedik akadály elegendő, jó hirü 's ter jed-
tebb faiskolák' hiányában áll. 

'S ezek Dr. Entz után a' gyümölcsfa' terjedésé-
nek főbb akadályai. 

Véleményem szerint ha a' negyedik helyen emii-
tett akadályt elhárítjuk, el lesznek hárítva nagy rész-
ben a' többiek is ; 's azért én a' fa', különösen a' gyü-
mölcsfa' tenyésztésének, m e l l y a'népnevelés'egyik ágát 
teszi, eszközlését főkép az egyházi férfiak által látom 
teljesíthetőnek. 

A' legrövidebb 's legkönnyebb mód ez lehetne : 
adassék minden papnevelő házhoz , fél , legfölebb egy 
hold földből álló kert olly föltétellel, hogy abban min-
den növendék-papnak szoros kötelességül tétessék, 
azon kertben bizonyos számú fácskákat magról nevelni, 
azokat oltás, szemzés , párosítás 'stb által megneme-
siteni, ' s a ' fatenyésztés'és nemesítés'sikeréről számot 
adni, 's mindenről rendes jegyző könyvet vezetni.— 
Ha első években a' növendékek között nem találtat-
nának a' fatenyésztés' és nemesítés' módját tökélete-
sen értők, akkor az Intézet fogadjon ügyes kertészt, 
ki a' növendékeket e' dologban gyakorlatilag oktassa, 
ez legfölebb egy két esztendeig leend szükséges^ 
utóbb a' növendékek közül a' legügyesebbeket, illő 
jutalom mellett, lehetne a' gyakorlati oktatás-adásra 
alkalmazni. Mindegyik növendéknek szabad legyen, 
az intézet' javára elkülönözendő néhány (p. o. három, 
négy) fácskát, 'sa' még nemesitlen gyökereket, mely-
lyek az utódok' használatára volnának hagyandók, ki-
véve , minden egyéb ön nemesitette fácskát eladni, 
elajándékozni, vagy akármikép önkénye szerint hasz-
nálni. Sokan, kik az egyházi életre készülnek, tud-
ván ezen rendeletet, már előre a' fák' tenyésztése- 's 
nemesítésére nem csak figyelmetesekké tétetnének, 
hanem magoknak, a' papi fölvétetés előtt a' faneme-
sitésben némi ügyességet szereznének. — Ezen igen 
könnyű mód által pár évtized alatt, az ország' minden 
részében lennének ügyes utmutatók, kik nem csak 
az iskolás gyermekeket, hanem másokat is a' gyü-
mölcsfa-nemesítésre oktatnák, 's hazánkban találtató, 
de közönségesen még nem ismeretes jobb nemű gyü-
mölcsöket megismervén, azokat egyszersmind a' me-
gyei papnevelő házzal is megismertetnék. Milly nye-
reség volna ez a' hazára nézve ? — Valamint teháta' 
halottas házak' létrehozásában, mikép a' Religio és 
Nevelés' egyik számában kijelentéin, a' püspökök egy-
szerű rendeletökkel legtöbbet tehetnének : ugy a' fate-
nyésztést és nemesítést, minden legkisebb költség nél-
kül, egyedül akaratjuk' kijelentése által legsükereseb-
ben előmozdíthatnák. 

Szenczy Ferencz. 
—Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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TARTALOM : Az egyházi személyek' nemességéről Magyarország-
ban. Folytatás , (ßni/ingyi Károly.) — Gondolattöredékek 
Székács Józse f unió fölötti gondolattöredékeire. ^Siení-zy 
Ferencz.') — Istenkáromló' büntetése. — Naiv val lomás. — 
A" bolognai özvegy ' nemes le lküsége . 

Az egyházi személyek' nemességéről 
Magyar országban. 

( F o l y t a t á s . ) 

Sarkalatos előjoga a' nemesnek, hogy törvényes 
idézés és elitélés nélkül megfogni , és szabadságától 
megfosztva tartani nem lehet. 'S nem hasonló kivált-
ságban részesül-e az egyházi személy is ? nem hivat-
kozhatik-e szinte az 1723 : 5. ama'rendeletére : „Neve 
ullus, nobilitari praerogativa gaudens, non citatus, 
nec debito iuris ordine convictus in persona, aut 
bonis suis quoquo modo damnificetur ? " Sőt inkább 
tisztelve rendjét 's hivatalát a' polgári törvény, 's a' 
„beneficium competentiae " által nem csak személyes 
szabadságát, de jövedelmeinek egy részét is biztosít-
ván számára; még midőn büntetnie kell is a ' személyt, 
kiméli statusát , 's csak kiváltságos helyezetébőli ki-
lépte után fenyíti a' vétkest, a z a z : „ praehabita de-
gradatione. " (II. 44. §. 4. Vesd össze: sz. Lászl. I I : 
13. f.) — Sarkalatos előjoga a' nemesnek , hogy 
egyedül kor. fejedelmét ismeri urának, 's maga a' 
fejedelem sem gátolhatja ot egyéb mint törvényes 
utón és eszközök által , jogainak gyakorlásában. De 
szintezen joggal élnek az egyháziak is minden polgári 
viszonyaikra nézve, még pedig olly kitüntetéssel, 
hogy rendes biráiknak, legtöbb ügyekben, saját egy-
házi elöljáróikat kötelesek egyedül elismerni ; olly tör-
vényszék elejbe tartozván ők , mellyet már ősi tör -
vényeink jelesebbé kívántak a' többieknél tenni. Már 
Kálmán rendelé: „Nullus praesumat saecularis judex 
sigillum clérico dare ; " hanem : „ si clericus causam 
habet cum laico ; per judicis sigillum laicus cogatur : 
si vero laicus habet causam cum clerico, per sigillum 
episcopi vei archi-episcopi clericus cogatur , ab eisque 

tamquam judice suo, examinentur ; " 's miért? mert 
az egyháziaknak, (kik között névszerint a' capella-
nusok is említtetnek) a' főbb rendii világiakkal együtt : 
„indignumest coram judice infériorise constituerez 
(Kálm. I : 14! 6. 9. IT.) 'S e' kiváltságot Kálmán is 
csupán megerősítette ; miután azt nem csak sz. László 
I I I : 25. rendeletében találjuk föl; de már sz. Istvánt 
is érzékeny szavakban látjuk fiának szivére kötni, 
( I . K. 3.) hogy az ur' fölkentjeit tiszteletben tartsa; 
épen nem akarván „sacri ordinis v i r o s . . . in publicum 
p r o t r a h i . . . contra divinum atque canonicum institu-
tum:" sőt ezt tenni világosan megtiltván neki. l ) M é g 
pedig a' mi az emiitett két sarkalatos nemesi szabad-

ig Mit ekkép számos irott törvény 's ezeknek legjobb m a -
gyarázója a ' szokás CElöb. 11. §. 3 - 4 0 megállapított , 
még inkább megerősített II. András k i r á lyunk , nem 
csak az által, hogy a ' s z . királytól engedett valameny-
nyi szabadságokat meguj i tá , C1222: Bevezt t . 3. §.) 
hanem az egyházi rend' javára kiadott azon külön 
rendelete által i s , melly az arany bullával egykorú , 
's mellyet Kollár után főt. Fejér György is közlött : 
(Cod. Diplom. Tom. III. Vol. I. p. 3 7 9 0 melly puszta 
oklevél gyanánt tekintve is hiteles tanúságot szolgáltat 
arról legalább, hogy az egyházi rend' nevezete alatt 
kik értettek akkor , midőn ama' törvények hozattak. 
,,Volumus et s ta tuimus ' e mondatik ebben „ut nullus 
clericorum ante personam írahatur secularem." 'S kik 
értetnek e' nevezet alatt ? „Omnibus in regno nostro 
constitutis sacerdot ibus , diaconis, subdiaconis , aco-
ly th is , exorcist is , quibuslibet in sortem domini per 
tonsnmm clericalem irmymtis, t a l em, ac tantam a u -
ctoritale regia conferimus libertatem : ut si quispiam 
laicorum ex his aliquem . . . praesumserit ad iudicem 
trahere secularem ; ipse laicus eo ipso suae causae 
prae jud ic iumfac ia t . l í A' polgári törvényszékek' tekinte-
tének sérelme nélkül, csak az egyháziak ' jelesebb voltát 
akarván ez által II. András is kitüntetni : hozzá teszi 
ugyanis : hogy „ufr inque providentes, sicutordini sp i -
rituális upicis nihil subtrahi ; sic in nullo laicali d i -
gnitati tamen in h i s , quae ad forum laicale pertinent, 
volumus derogari ." 

12 
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ságot illeti, e' kiváltságokat az egyháziak annyival 
inkább sajátjoknak vallhatják, minél ritkábban alkal-
mazhatók reájok nézve azon kivételek, mellyek'tekin-
tetéből egyéb nemesek, ha p. o. számadó tisztek, 
vagy szegődött szolgák, vagy katonai fenyíték alatt 
állanak , legalább egy időre , ama' kiváltságok' 
használatától megfosztatva lehetnek: 's e' jogai-
kat annyival inkább sérthetetleneknek tarthatják, 
minthogy azok' megsértését felsőbb hatalmaskodási 
vétségnek tekinti a' tőrvény; mi az egyháziak'kétség-
telen nemességének ujabb és legvilágosabb bizonyí-
tója : minthogy illy büntetés egyedül a' nemesi kivált-
ság'' védelmére, „ad conservandam patriae nobilitatis 
praerogativam, " ( 1 7 2 3 : 10.) határoztatott ; 's azért 
helye is tulajdonképen csak ott van, hol az országos 
nemesség' kiváltságainak megsértése kétségtelen és 
világos. Ha tehát az egyházi személyek illy kiváltsá-
gokkal fölruházva legrégibb időktől fogva nem voltak 
volna, soha törvényeink az ellenök gyakorlott erősza-
koskodást illy czim alatt nem fenyítették, és soha a' 
megsértetteknek, mint nemteleneknek, ez ügyben fel-
pörösséget nem engedtek volna — még azon esetek-
ben is , mellyekben a nemesség" bebizonyítása ma 
is megkívántatik azokra nézve, kik nem egyháziak. 
A' nemesi vagy egyházi személy' házára törő egyiránt 
vétkes nemde ? míg törvényeink' némellyike átalában 
nemesekről szól, 's azok' lakhelyeinek megtámadói 
ellen („contra nobilium domorum invasores " 1723: 
10. §. 1.) rendelkezik, másutt ( 1 5 3 6 : 2. 1435: 
9. §. 4.Decr. V.'stb.) az egyházi személyek világosan 
megneveztetnek ; ez által is meg lévén magyarázva, 
hogy a' nemesi átalános nevezet alá kik tartozzanak : 
valóban nem csak a' praelatusok, de a' plébánosok 
és más papi személyek is, mert: „iuxtaantiquas regni 
constitutiones, dominorum atque nobilium, plebano-
rumque et aliarum ecclesiasticarum personarum 
damns, et curiae, " ( 1 5 9 5 : 27.) mind egyformán 
sérthetetleneknek mondatnak ; 's e' törvény' megsze-
gőire egyiránt halálos büntetés szabatik. 

Sarkalatos előjoga még az is a' nemesnek, hogy 
minden szolgaságtól 's bármi nevü adózástól, (egyéb 
mellyet maga vállalt el) ugy a' vámon 's harmiczadon 
fizetés' terhétől is (melly utóbbi alól még a' kir. városok' 
polgárai sincsenek kivéve) mentes : egyedül katonai 
szolgálatot tartozván mind ennyi kiváltságok1 fejében 
tenni. 'S ime hasonló joggal dicsekedhetnek minden 
egyházi személyek. Az 1553: 18. szerint átalánosan 

tiltatik a' 30adosoknak, ne „ quemquam dominum aut 
nobi lem. . . tricesimam solvere — cogant;" 's hogy 
e' nevezet alá az egyháziak is szokás szerint, oda 
tartoznak, az 1498 : 35. hasonértelmü tczikk mu-
tatja: „nullus tricesimatorum... de rebus et bonis per 
nobiles , ac presbyteros aut monachos, ipsorumque 
homines — emendis, aliquam tricesimam contra eo-
rundem libertates exigere valeat." Epen ugy valának 
ők is , mint a' világi nemesek a' katonai szállásolástól 
fölmentve: ( 1 4 6 4 : 2 8 . 1 4 7 1 : 9.1523: 21. 1536: 51. 
1538: 10. 1543 : 24. 1567: 39. §. 2. 'stb.) 's a' 
fölebb idézett 1595: 27. tcz-ből eléggé kitetszik, 
hogy a' nemesi udvarok közé kell az egyháziak' lakjait, 
nevezetesen a'plébánosokéit isszámitani; ( 1 6 0 0 : 20.) 
mert kik egy helyt egyházi személyeknek neveztetnek, 
( 1 6 1 8 : 58. 1662: 2. §. 3.) másutt plébánosoknak 
mondatnak, lakhelyök a' világiakévalrendjök' külön-
bözéséhez képest „ecclesiasticae et nobilitares curiaea 

névvel illettetvén. (V. 1548: 1 0 . 1 6 6 2 : 1 3 . ) De a' ki-
váltságok' egyformasága mellett egyformán viselték 
az egyháziak a' többi nemesekkel a' terhet is. Ámbá-
tor ugyanis ma már tulajdon személyükben nem ka-
tonáskodnak , mint annakelőtte ; mit azonban a' he-
lyettesítés' divatba jötte után, olly átalánosan a' többi 
nemesség sem tesz többé, de a' nemesi sereg' kiál-
lítására szintúgy 's hasonló arányban folytak be már 
régi időkben is , miként a' fegyver' viselésétől bár-
melly szempontból fölmentett, vagy arra tehetetlen 
világi nemesek. Mert jóllehet apostoli első királyunk 
az egyháziakat a' katonáskodás' kötelessége alól föl-
mentetteknek ohajtá, — szavai legalább II. K. 4. f. oda 
mutatnak, — a' veszélyben forgott haza, az ország' 
növekedő szükségei nagyon is megkívánni látszattak 
utóbb, hogy részint személyesen fölkelve , 2 ) részint 
seregeket állítva 's azok' állítását pénzzel elősegítve,3) 

2) Hogy ezt honunk' főpap ja i , míg a' kor ' szelleme ugy 
hozta magáva l , lelkesen te l jes i ték, nem szükség pé l -
dákkal bizonyítani ; az alsóbbakra nézve pedig tanul -
hat juk az ősi szokást 1 4 3 9 : 19böl : „Ecc les iae et 
ecclesiasticae pe r sonae , a taxis non diu abusive intro-
duct is , l iberae et absolutae relinquantur. Servitia tamen 
exerci tual ia , more alias consveto, facere teneantur ." 
CV. össze: 1523 :42. 's Egyh. Ér tek-1820. II. 86—90. 1.) 

3 ) L - 1 4 9 8 : 15. „Domini archiepiscopi, episcopi , capitula, 
praeposit i , abba tes , et carlusienses de Lövőid , nec 
non prior Auranae, iuxta hujus regni laudabilem c o n -
svetudinem an t iquam, pro defensione huius r e g n i . . . 
banderia s u a . . . levare tenentur. §- 2. Caetera autem 
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a' közös terhekben osztozzanak az egyháziak is : mi-
ben ugyan nem is volt a' papság soha utolsó, 's e' 
czélra ő most i s , a' béke' idején, nem szűnik éven-
ként nevezetes segedelemmel járulni. 

A' mi végre a' nemességnek azon legszebb jogát 
illeti, mellynél fogva minden nemes a' törvényhozói 
hatalom' részese, 's tagja a' sz. koronának, vagyis 
hogy az ország' gyűlésén szava van , jóllehet neki 
sem közvetetlenül, mint talán valaha, 4 ) hanem csupán 
megyei küldöttei által : e' joggal nem kevésbbé élt 
mindig az alsóbb rendű papság is, és soha a' nemesi 
gyülésekbeni résztvevéstől, a'megye'tisztjeinek f ö l -
k i á l t á s általi választásától (melly mód , mint tudva 
van , egész a' legújabb időkig csaknem egyedül di-
vatozott) el nem tiltatott. Következőleg a' többi ne-
mesekkel együtt a' közösen választott követek által 
a' megyei papság is képviseltetik: mit bizonyítani 
alig kell, mert önkényt foly a' mondottakból. 

Mit találunk tehát a' nemesi kiváltságban jóté-
konyt 's kedvezőt, mit a' törvények nem tulajdoni-
tanának, még pedig gyakran kitűnő mértékben az 
egyházi rendnek, 's az e' nevezet alatt értett minden 
egyházi férfinak ? Nem méltán hiszi-e tehát a' clerus 
magát nemesi kiváltsággal fölruházottnak ? nem mél-
tán mondja-e az egyházi rend' minden tagjáról Kövy 
(Kelemen's többek) után Fogarasihogy : „Az egyházi 
személyekpolgári állásuk szerint mindnyájan nemesek?" 
(§. 49.) Nem méltán tanittatott-e annyi évek óta min-
den leendő jogtudós és ügyvéd, országunk' minden 
törvényt tanuló fia arra, hogy : „Ecclesiasticorum" nem 
csupán praelatorum „cumsaecularibus nobilibus libertás 
aequalis," 's hogy e' nevezet alatt nem csupán főpa-
pok értetnek, hanem az alsóbb rendűek is, minden 

capitula, conventus, necnon abbates et praepositi, cae-
terique viri ecclesiastici tam religiosi, quam secula-
res décimas habentes secundum exigentiam proven-
tuum suorum . . . illi vero qui décimas non haberent, 
instar aliorum regnicolarum banderia non habentium, 
de singulis 36 portis singulum unum equitem — dare 
et tenere debeant." (Tesd össze 1500 : 22.} A' tolnai 
1518: 3. hasonló terhet minden husz telekre ró a'nö-
vekedő veszély' tekintetéből : 's határozza, hogy vala-
mint „nobiles — de singulis viginti sessionibus — 
unum equitem — secum ducere-." ugy „aliae etiam 
personae ecclesiasticae religiosae et non religiosae — 
similiter de 20 sessionibus... unum equitem . . . sint 
mittere obligati " L. 1454: 3. és 1545: 23. 1662: 
5.1681: 46 .§. 7."stb. 

4} L- Kovachich, M. Gy. Suppl. ad Yest. Comit l p. 226. 

„personae spirituals et reguläres ? " 5) Valóban mél-
tán, mert , a' törvényeket tekintve mást lehetetlen 
hinni, és tanítani. Hiszen az egyháziak' felpörösségét 
a' világi nemesek ellen törvény állapitá meg; ( 1 4 3 9 : 
38. 1557 : 1 1.) 's törvény tette az egyháziak'diját 's 
birságát a'világi nemesekével egyenlővé. ( 1 4 3 9 : 38. 
§. 1. 1723: 10. §. 7. 1486: 72. II: 44. §. 7.) 
Soha iránta kétség nem volt, valljon az egyháziak' 
tanúsága teljes értékü-e a' vil. nemes ellen; 6 ) II : 
33. §. 3. 1729: 26.; (ellenben volt idő , midőn az 
egyházi személy ellen amannak tanúsága el nem fo-
gadtatott. Sz. István II. K. 3. f.) Sőt még esküjére 
nézve is elegendőnek tartja a' szokás, ha azt „ad 
puritatem conscientiae" teszi le. Végintézetek'alkotására 
is mindenkor alkalmas nemesi tanuknak tartattak az 
egyházi személyek, (1715 : 27. §. 1.) még pedig nem 
egyedül szükség' esetében ; nem is tartattak ők soha 
az 1681 : 41. § .4 . (vagy 1655 : 46.) rendelete alá 
tartozóknak, 7) az az: soha sem tartattak „gyanús ne-
m e s s é g ü e k n e k s e m egészen birtoktalanoknak; min-
denkor valamelly egyházi czimre lévén fölszentelve. 
Mikép is lehettek volna bármelly rendű egyháziak 
hiteles conventek' tagjaivá, annyi jogokkal fölruhá-
zott személyekké, kikre hiteles pecsét, legfontosabb 
irományok' 's nemesi oklevelek bízattak ? kik előtt 
a' legnagyobb következésü törvényes tétemények vi-
tettek végbe ; kiküldöttjeik előtt végintézeteket is 
lehetvén alkotni: (mire a' kir. tábla' hites jegyzői 
sincsenek fölhatalmazva; 1715: 27. §. 1.) ha ők az 
ország' egyéb nemeseivel személyökre nézve egyenlő 
kiváltságuaknak nem nézettek volna ? De nem is ké-
telkedtek erről mindeddig hazánk' törvénytudó fiai, 
még akkor sem, midőn a' vallási újítások' idejében az 
egyháziak' jogai legtöbb megtámadásoknak valának 
kitétetve. Ez ideig bármelly jogtudós és tanitó, kér-
deztetve az egyháziak'jogairól, kétkedés nélkül uta-
sított a z l : 2. és 9re, ezek szerint itélt minden biró, 
's tudta minden, milly alapon nyugosznak polgári 
jogai. 'S mindez ma máskép legyen ? Szabadságában 
álljon bárkinek, nem gondolva az eddigi törvény erejű 

5} L. Cynosura univ. jur. hung. „Ecclesiastici" czim alatt. 
6} A' praelatusoké, mint tudva lesz, tiz nemesével ért 

föl hajdan. II: 40. — 7) „Nobiles vero impossessionati 
vei suspectae nobilitatis, nihilque penitus bonorum in 
comitalibus habentes ; extra casum necessitatis, coram 
magistratu , vei civilibus personis testamenta sua con-
dere obligentur .1655: 46. 

* 
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szokással, egészen ellenkező értelmet facsarni ki ugyan-
azon szavakból, mellyek több századokon át annyi 
ezerek' — egy egész országrend' kiváltságainak, 's ugy 
szólván, polgári lételének szolgáltak alapul ? Van-e 
törvény, melly jövőre biztosjogczimet lenne még ké-
pes illyformán nyújtani? mellynek értelmében bizni 
lehetne, 's annak elferdítésétől nem kellene méltán 
tartani ? Lehetetlen megengedni, hogy a' törvények' 
egyetlen magyarázója a' korszellem legyen , vagyis 
inkább annak néhány követelt tolmácsai : mert e' szel-
lem , szüllötteivel együtt változó és inyata<j , minővé 
a' törvény' szózatát tenni nem szabad. Különben i s , 
hogy valaki az egyszer megállapított törvényekkel 
egyebet mondasson, mint a' mit azok eddig mondot-
t ak , nincs senki' hatalmában, mert az irás hazudni 
nem tud. 

Hogy az egyházi személyek' emiitett, vagy más 
azokból származott jogai néha 's némellyekben kivé-
telt is szenvedtek, tagadhatatlan : de nem szenved-e 
kivételt a' világi nemesekre nézve is bármellyik sa r -
kalatos nemesi szabadság ? Nem lehet-e őket is bizo-
nyos esetekben elfogni? nem szenved-e függetlensé-
gük némi megszorítást a' katonai, vagy más szolgá-
latban? nincsenek 's nem voltak-e gyakran kivételek 
az adó, vám 'stb. fizetésre nézve? Pedig mindez a'nemesi 
jogok' sérelme nélkül történt. 8)—Háborgatva is voltak 
néha az egyháziak jogaik' gyakorlásában ? Meglehet ; 
de a'sérelmek jogok' ellenében csak olly erővel birnak, 
mint elvek' ellenében egyes cselekedetek ; nem ezekből 
huzunk következtetést amazok' igazságos voltára, ha -
nem inkább megfordítva, szerintök Ítélünk a' tettekről. 
Világos törvények ellen elidősitésnek sincs helye, 
annál kevésbbé gyöngíthetik azokat néhány tiltott és 
rosszait cselekvények. Törvényes kiváltsága voltp. o. 
a' clerusnak , hogy vil. bíróság elejbe nem idéztethe-
tett ; ha ezen jogát olly kor sértve találnék is , de a ' 
sértést rosszalva is látjuk ; mint a' fölebb idézett törvé-
nyek mutatják. Az adóztatás' némelly módját egyhá-
ziakra is alkalmaztatva leljük talán néha; de bizony-
nyal csak „abusive," mint 1 4 3 9 : 19. mondatik, 's 
ezt helytelenítő törvények' ellenére ; 9 ) mellyek közül 
egyik, a' régi kiváltságokat megerősítő 's fönemlitett 

8) L. I : 9. §. 2 1715: 7. 1598: 31. 1601 : 14. i 4 8 6 . 
33- §• 5. 1622: 65. 1625: 6. §. 2. 1647: 26. 1723: 
6. § . 4 . 1548 : 31-Tovább: Zsigm. VI: 6. §. 3. 1471: 
2. 1 4 9 2 / 24. 1554 : 2 0 . 1 6 8 7 : 14. 1655 : 38. 1625. 
13. §• 8. 'Stb. — 9) L. 1471: 24. 1723 : 6- §. 1. 

1222ről költ bulla imígy szól : „par i firmitate sanci-
vimus, ut nullus hominum tonsuram habens clericalem 
liberos denarios, vei pondéra, seu quemcumque cen-
sum, ad íiscum pertinentein solvere teneatur ; et si 
collector publicorum vectigalium haec ab eis exigere 
. . . voluerit ; manu valida, tamqnam fur et raptor 
turpiter expellatur . . . " 10) mi megint csak azért 
legyen említve, hogy kitessék, miily mértékben rosz-
szaltatának az efféle törvénysértések. Ha pedig né -
mellykor közös segedelmet látunk az egyházi szemé-
lyek által is nyújtatni, nem kell felejtenünk, hogy 
ezt egyedül országilag elhatározott önkénytes segély' 
neve alatt tették. 

Miután tehát a'vil. nemesekkel egészen egyforma 
jogokban részesültek az egyháziak, a' nemesihez 
egyenlő kiváltságot egyedül azért kellene megtagadni 
(E. ur szerint) tőlök, mivel őket nem nemesitette meg 
a' Fölség; pedig „az ország' nemeseit egyedül maga 
a' kor. király teheti. " Való ; ámbátor még itt is volt 
némi kivételnek helye; 11) de hát nem a' koronás kirá-
lyok által lettek-e nemesek az egyháziak akkor, midőn 
sz. István és utódai által a' nemesi jogokkal fölruház-
tattak, azokban megerősíttettek? Nem egészen mind-
e g y - e , akár egyszerre részesittetik valamelly rend és 
testület örök időkre bizonyos jogokban, kiterjesztet-
vén az adott kiváltságok ennek minden utóbbi tagjára, 
akár pedig ezeknek egyenként engedtetnek ugyanazon 
szabadságok? Nem egyformán kor. királytól eredtek-
nek fogjuk-e mindkét esetben azokat mondani? Bi-
zonynyal, föltéve a 'kir . megegyezést, egészen mind-
e g y , akár születés, akár pedig választás 'stb. által 
lesz valaki kiváltságos osztály' tagjává. 'S erről annál 
kevesebbet kételkedhetünk, miután lát juk, hogy csak-
ugyan nem mindig szükséges a' világos nemesítés, 
hanem elegendő a' kir. megegyezésseli fölvétetés is 
valamelly nemes családba (p . o. örökbe fogadás által) 
arra, hogy valaki nemesnek nézettethessék : valamint a' 

10) Zárszavai e' szabadságlevélnek: „ U t igitur haec a 
nobis , et anostr is baronibus regali sanctione facta l i -
bertatis institutio nostris nostrorumque successorum 
temporibus firma semper et illibata permaneat, p rae -
sentem concessimus pag inam, sigilli nostri munimine 
roboratam, contra cuius seriem, siquis nostrorum filio-
rum aut haeredum, seu jobbagionum quispiam sapere, 
vet attentare praesumserit , reus reyiae majeslatís aua-
themati divinae siibjaceat ultionisL. Fejér Cod. 
Dipl. id. h. 

11) L. Pacif. Vienn. ad 14um §. 2. 
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honosított 's adományzott is nem kevésbbé lett nemes, 
habár a' nemesség nem adatott is neki világos sza-
vakkal. — Minden, ki az egyházi rendbe fölvétetik , a' 
törvény által kifejezett nemesi kiváltságokban kir. meg-
egyezéssel részesül ; jóllehet maga a' fölvétetés az 
egyházi rend' természeténél fogva, nem lehet má-
sokra bizva, mint azon lelki személyekre : „ quarum 
medio salutem humanam dominus et salvator noster 
administra» voluit :" (I : 2.) minthogy az egyházi 
rend nekünk szentség; mellyben részesitni egyedül 
a' püspököknek áll hatalmukban. 'S minden ki ez' egy-
házi rendbe avattatott, közvetve kir. adományban ré-
szesült , midőn valamelly egyház' ezimére fölszentcl-
tetvén, jogot nyert az azon egyház' javaiból leendő 
kitartatására, jogot egyszersmind egyházi javak ' ' s igy 
magyar földbirtok' nyerhetése- és birhatására. 

Illy jogokkal lévén az egyház átalában, 's annak 
minden tagja fölruházva, valamint a' praelatusokat, 
ugy az alsóbb egyh. személyeket is azon kiváltságo-
sok közé kell soroznunk , kik az ország' rendjei közé 
tartoznak, 's mint a' sz. korona' tagjai személyökre 
nézve is nemesek, 's kiknek — mint illyeneknek — 
ezen kiváltságaikat az alkotmányos eskü'erejénél fogva 
magok a' kir. fejedelmek és védeni ígérik. II. Ulászló, ki 
a' koronázási eskü'letevésében mintegy első szolgált feje-
delmeinknek például, nem csak a' praelatusok' és bárók', 
hanem egyszersmind „valamennyi egyhazak' és eggházi 
személyeka szabadságainak is megtartására kötelezte 
magát: „Dominosquepraelatos et barones, omnrseccle-
st'as, ecclesiasticasquepersouas, ac nobiles et civita-
tes, etc. conservabimus in antiquis iuribus, privilegiis, 
immunitatibus, libertatibus et consvetudinibus appro-
batis." (1490 : §. 2. és 1492 : I .) 'S igy bizonyosan, 
midőn a' későbbi koronázási eskü' alkalmával adott ok-
levelekben az Isten' egyházai emlittetnek, hasonlóké-
pen alatta értetnek minden egyházi személyek. Máshol 
is, hol egyházakról 's egyh. jogokról törvényinkben 
szó van, értve találjuk a' nélkül is a' plébániakat és 
plébánosokat. Jószágaik egyiránt visszaadatni rendel-
tetnek , jogaik egyiránt megőriztetni parancsoltatnak. 
12) De hiszen 1486 : 28. 1492 :1.1595 : 27. 1662 : 
13. 'stb. egyenesen és világos szavakkal kimonda-
tik a' különbség a' két t. i. főbb és alsóbb rendű 
papok között a' nélkül hogy az utóbbiak a' prae-
latusok- és dominusoknál kevésbbé mondatnának ki-
váltságosoknak, sőt 1662: 13. épen ők emlittetnek 

12) 1550 : 1 7 . 1 5 5 7 : 11. 1597: 27- 1618: 58. k . u . 'stb. 

legelöl, mint kik e' részben legtöbb sérelmet élezhet-
tek : „pro avita statuum et ordinum libertate ac per-
mansione illud quoque cavetur et statuitur ; ut in cu-
riis etc. tam ecclesiasticarum personarum , quam do-
minorum praelatorum, magnatum, baronum et nobi-
l ium. . . neque extranei, neque nativi ullo modo con-
descendant." Bizonyítják ezek, mikép az ecclesiasti-
cae personae név alatt nem praelatusokat szükséges 
rendszerint értenünk. Ugy hogy már ez is több mint 
elegendő, minden kétséget elhárítani aziránt, ha vall-
jon az alsóbb rendű egyháziakat is értette-e Verbőczy 
akkor, midőn I : 2. igy szólt: „Etquamvis personae 
spirituales (quarum medio salutem humanam dominus 
et salvator noster administrai! voluit) personis sae-
cularibus digniores habeantur; tamen omnes domini 
praelati et ecclesiarum rectores , ac barones et caeteri 
magnates atque nobiles et proceres regni huius Hun-
gáriáé et ratione nobilitatis et bonorum temporalium, 
una eademque libertatis, exemptionis et immunitatis 
praerogativa gaudent/ ' A' mondottak után bátran hi-
vatkozhatunk akárkinek részrehajlatlan Ítéletére. De 
hogy a' rectores ecclesiarum kifejezésben se legyen 
bárkinek oka megütközni, ez iránt alább fogunk 
még valamit mondani. (Vége követk.) 

Somogyi Károly. 

Gondolattöredékek Székács József' 
uni« fölötti gondolattöredékeire. 

(I i , Pesti Hírlap 1841ki 66ik s z . ) 

A' hazánkban lévő ágostai 's helvetiai vallást 
követő evangélikusok' vallási uniójáról már több szó-
zat és czikkely jelent meg a' magyar hírlapokban ; de 
olly fontos, tüzpillantó, illedelmes's még a' katho-
likusok' figyelmét is, a'mennyire t.i. a' keresztény val-
lás téteményes (positiva) tekintetét a' katholikusok 
tiszteletben óhajtják tartani, méltán megérdemlő czik-
kely , mint t. Székács Józsefé, tudtomra 's nézeteim 
szerint egy sem. Kik eddig az unióról szóltak, minden 
psychologiai, históriai 's theologiai elveket félre téve, 
csak amollyan könnyű móddal akarának a' nehézsé-
geken átsikamlani, 's a' gordiusi csomót föloldás he-
lyett, még csak ketté sem vágni, hanem tűzre vetve, 
végkép megsemmiteni. — Ugyanis, mindazok, kik 
eddig e' tárgyban fölszólaltak , nyiltan kimondák , 's 
az unió' létesítésére fő alapul tevék a' dogmák' szóba 
sem hozását. Erkölcs, szeretet, türelem, 's Isten tudja 
minő szép szavak hangzottak le az eddigi véleményadók' 
's tervezők' ajakiról. Székács József az első, becsületére 
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legyen mondva, ki férfias bátorsággal, (mert a'vallási 
korszellemet tekintve csakugyan némi heroismus kí-
vántatik illy nyilatkozatra,) gondolattöredékeiben ki-
jelenté : „ha őszinték akarunk lenni, meg kell val-
lanunk, hoy y az unió' ügyétől— bármint irtózzunk 
is ezen annyira érzékeny és ingerlékeny tárgytól «' 
dogmákba bocsátkozás előbb-utóbb elválaszthat 
lati* Az elv szent's rendülhetlen; mertmikép erős élő 
testet ép vér 's egészséges izmok nélkül létre hozni 
lehetetlen : ugy vallási uniót, sőt bárminemű vallást, 
habár a' becsületesség vallása (!?) lenne is az, 
dogmák nélkül csak gondolni is a' képtelenségek' leg-
nagyobbika ; 's azért igazán mondja Székács, hogy 
„ az unió vagy ugy történendik, hogy a' helveták 
lemondanak különböztető fanjaikról, és lesznek 
ágostaiakká; vagy ezek ugyanazt teendik részük-
ről és leendenek helvetákká ; vagy pedig némelly 
tanok'kicserélése, elfoyadása, kihagy éisa"1 stb. által 
lesznek egy uj, például evangelikus eyyházzá, melly 
ama kettőtől egyenkint különbözni foy. a—Azonban 
nem hiusítja, nem teszi-e tönkre e' szép elvet — a' 
dogmák' szükségességét — maga Székács, midőn 
mondja: „hogy.már vagy az agostaiak helvetákká, 
vagy ezek ágostaiakká fog némák lenni, 's igy az 
egyesülést áttérés által létesíteni, ezt ugg hiszem , 
elég okunk van mai állásunknál fogva a' lehetet-
lenségek közé számítani. Az jóval hihetőbbnek 
latszik, hogy mindenik rész, mintegy nagylelkű-
ley, 'í némi nemes önmegtagadással lemond azon 
tanokról, mellyek épen az elválasztó falat képezik, 
és barátságosan egy uj egyházba olvad össze. a 

Tehát annyira jutott vagy legalább jutand már hazánk-
ban is a' protestantismus, hogy a' vallási tanok' elfo-
gadása vagy félretétele a' hívek' nagylelkűségétől, né-
mellyeknek nemes önmegtagadásától 's barátságos 
megegyezésétől függ ? 's az egy uj egyházba olvadan-
dók compromittálhatnak e' vagy ama' vallási czikke-
lyekben ? Ugyan mivé leend az isteni sanctio által 
megerősíttetett keresztény religio' tekintete, ha ezen 
elvet éleibe léptetjük ? Nem fog-e a'keresztény vallás' 
jótékony 's üdvös hatása szemlátomást csökkenni, sőt 
maga a' keresztény vallás egy időre, az emberiség' 
lumondhatlan kárával háttérbe szoríttatni, és szükség-
telen vagy épen kártékony zsellérként az Isten' .élő 
templomából, az emberi szívből kiszorittatni? Nem 
fognak-e az egy uj egyház' tagjai között csak hamar 
ismét elválasztó falak képeztetni, mellyeknek leron-

tására újra egy kölcsönös nagylelkű, nemes önmeg-
tagadásu, barátságos érzetü exmissio leend szüksé-
ges? Ezen 's több hasonló szükségképeni eredmé-
nyekről ítéljen minden elfogulatlan, tapasztalt, 's a' 
külszinnél mélyebben látó keresztény olvasó. 

Igaza van t. Székácsnak abban is : hoyy ha most 
röytön az unió létre jönne, akkor két felekezet 
helyett három fogna lenni hazánkban , — «' con-
cordia discordiát fogna szülni, — a' jéimbor 
szándékú, de tán még időelőtti lépések által még 
több fractiokra osztatnék föl a csak igenigen 
ggenge kötelekkel eggbe függő protestáns testület: 
de hogy a' tudós férfiú azt nem látja, hogy a' prote-
stantismus saját kezeivel önmagán már halálos sebeket 
ejtett, 's inkább szeretne meghalni, mint élni és 
tanuja lenni a' két testvér (protestáns) egyház' 
haldoklásának ; az valamint egy részről vallásos ér-
zelmeit és buzgóságát kitünőleg jellemzi: ugy másrész-
ről sok, gyermekkorban beszívott elfogultságra mutat, 
mellytől végkép 's rögtön menekedni nem áll min-
denkor hatalmunkban. — Avagy nem ejtett a' 
protestantismus saját kezeivel önmagán már halálos 
sebeket, a' nélkül, hogy azokat belereje által orvo-
solni tudná ? Hiszen maga a' tudós férfiú gondolattö-
redékeiben megvallja, hogy a1 protestánsok' egyházi 
és iskolai életében annyi hiány, annyi tarkasáy , 
annyi önkény annyi ínség, annyi részvétlenség 
sőt hidegség uralkodik, 's pedig azért, mert nincs 
a' két egyházat mintegy egészet igazgató főtanács, 
melly kormányozná a" belső ügyeket, orvosolná 
a' hiányokat 's eszközlené mind azt, a' mi az 
egyházi s iskolai életben kívánatos volna; 's ezért 
ismét önvallomása szerint: „még csak azt sem tud-
hatják a protestánsok, hányadán vágynák ;a 's mind 

ezek után kérdem , mikép lehet nem látni, nem tudni, 
hogy a' protestantismus saját kezeivel önmagán már 
valósággal halálos sebeketejtett? 's ejtend ennekutána 
még többeket, ha a' protestantismus' belső organis-
musa' következtében a' rationalismus a' korszellem' 
szárnyain sebesebb haladásokat teend ! 

Magát az unió' létrehozását illetőleg , e' hármat 
emliti Székács : lör az administrate egyesítését, 
2 or az uniónak az iskolákban és gyülekezetekben 
előkészítését, 3or a dogmák fölötti egyezkedést. 
Ezek volnának nézetei szerint azon stádiumok, mely-
lyeken az uniohoz haladni kellene. Hozzá adja e' 
bölcs óvást: „addig míg az elsőhöz el nem értünk 
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ne fussunk se a második, se «' harmadik felé ; 
mert könnyen nyakunkat törhetjük ; pedig «' 
nyaktörés szűz esetben kilenczvenkilenczszer ha-
lálos szokott lenni. " 

Mi az elsőt illeti-, sajnálkozva említi Székács, 
hogy Luther és Zwinyli, és « esepreyi vitatko-
zók re infecta valtak el egymástól; és hogy né-
melly szögletességek miatt, bár elvben olly közel, 
az életben mégis olly távol állnak a' protestánsok 
egymáshoz. Ugy de mikép lehete Luthertől egyessé-
get várni, ki a' keresztények között is vallási vitályo-
kat, 's egyenetlenségeket leghőbben óhajtva, imigy 
nyilatkozók: „mir ists die allergrösste Lust und Freude 
zu sehen, dass um Gottes Worts willen Zwietracht und 
Uneinigkeit enstehet, denn dies ist Gottes Worts Art, 
Lauf, und Glück." (Tom. 1. ger. p. 4 7 2 . ) Z w i n g l i 
pedig az evangéliumot igen heroice karddal magyarázá, 
végre a' csepregi szégyenvallásról már lelkes Pázmán 
Péterünk egy helyt emlékezik. Nem is elég akármelly 
elvben közel állani ; mert csak az igaz elvek szül-
hetnek az életben egyességet, szellemi közeledést 
és rokonságot : az alaptalan elvek pedig mennél 
inkább életbe lépnek, annál inkább eltávolítják az 
egyébként rokon keblű eket eyy mást ól, és a' szel-
lemi közeledés helyett számtalan meghasonlást 
okoznak. — A' czélirányos egyházi kormány' hiányát 
már Melanchton érzé, 's azért a' bajok' orvoslása 
végett imigy nyilatkozók : „ utinam restituere possem 
adininistrationem episcoporum, video enim, qualem 
ecclesiam habituri sumus hac ablata.Tyrannis érit magis, 
quam unquam alias, insupportabilis. AmariLutherum 
non alia de causa, quam ob sublatosepiscopos; hanc 
libertatem posteritati nil boni adlaturam. (Lib.4.ep.l 04.) 
Capito is , hires protestáns tudós e'tárgyra vonatko-
zólag mondá : „abolita auctoritate ministrorum omnia 
pessumire ; nulláin esse amplius in ulla Ecclesia discipli-
nam. Si quis ad regulám urgeat, objici sibi Tyranni-
demetrestaurationem novi papatus;" és ismét: „ag-
nosco quam ecclesiae injuriam fecerimus praecipiti ju-
dicio, et vehementi inconsideratione, rejiciendo pá-
pám ; populus enim quasi ablato froeno omnem spernit 
auctoritatem." (Epist. adFarell.int.epis. Calv. ep. 5.) 
'S ime ! három század' lefolyta után tudós és az ügy' 
fenekére látó hazánkfia Székács, a' vallási unió' fő 
akadályáról szólván, imigy nyilatkozik : a' fő bajt 
ott kell keresnünk , hogy nincs egg a' ngolcz sn-
perintendentiának világi í egyházi választott 

tagjaiból alakított, « két ey y házat mintegy egé-
szet igazgató főtanács , melly mindnyájunknak 
orgánum,a legyen , melly három milliónak nevében 
emeljen szót ügyünkben, melly kormányozná a' 
belső ügyeket, orvosolná a~ hiányokat, \y eszköz-
lené mindazt, a mi egyházi és iskolai életünkben 
kívánatos, melly az lenne, mit én ki nem fejthe-
tek, 's mit az urak értenek." De mit t. Székács ki 
nem fejthetett, ki van eléggé fejtve a'Jelenkor'1841 ki 
62ik és 63ik 's a' Társalkodó' hasonlókép 63ik szá-
maiban. * ) 

Mi az unió második stádiumát illeti', olvas-
hatnak , imádkozhatnak , énekelhetnek protestáns 
atyánkfiai akár meddig egyforma könyvekből; szólhat-
nak Székácsként imigy is: „ejnye , szomszéd vagy 
komám, vagy sógor uram ! hisz a kétek iskoléi-
jábau is épen azon könyvből tanulnak a gyerme-
kek , mint a' mienkben ; hiszen a' kétek templomá-
ban is ugyanazon könyvekből imádkoznak és éne-
kelnek, mint a" miénkben ; hiszen a' kétek püspöke 
a mi püspökünk is; hiszen a' mi tiszteletes és 
világi uraink is ugyanazon gyűlésekben ülnek , 
hol a' két ekei ? szólhatnak mondom talán egy ideig 
illy fomán, de mindezek állandó sikerüek az unió' 
eszközlésére mindaddig nem lesznek, míg az egészet 
igazgató főtanács az elébb mondottak szerint alakítva 
nem lesz, mi ha salvo protestantismi principio et spi-
ritu történhetik-e ? Ítélje meg a' részrehajlatlan 's a' 
dolog' szövevényébe philosophiai szellemmel pillantani 
tudó olvasó. De ha a' kédező szomszédok, komák, 
sógorok, dato non concesso, az egyforma iskolai, 
imádságos és énekes könyveket magokra hagynák is 
tukmáltatni, nem lesznek-e majd az urak közül, kik a' 
népet figyelmeztetni, és a' jó szándékot balra fogják 
magyarázni ? Poroszországban is megtörtént pár év-
tized előtt az unió, kiadatott királyi parancs mellett 
az uj agenda, 's most sokan ismét a' régire vissza-
térnek , noha e' tettük hivatal- 's kenyér-vesztéssel 
van itt ott összekapcsolva. Volna ugyan még elég 
mondani valóm, mit azonban én ki nem fejthetek, 
de mit az urak eléggé értenek! — 

Mi a harmadik stádiumot illeti: a' dogmák 
fölötti egyezkedésnek ugyan a' dolog' természetét te-
kintve, legelsőbben kellene történni, de ezt mellékel-

*) „Válasz Nyilványi közleményére az abauji ref. egyház -
megye' g y ű l é s é r ő l ; " ésBarócsayFerencz tö l „Pro tes -
tánsok' egyházi igazgatása czim alatt. 
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ve, azt mondom: a' dogmák a' protestánsoktól vagy 
Istentől kijelentett igazságoknak , vagy pedig csak 
emberi véleményeknek és egyéni nézeteknek tartatnak. 
Ha az első, ugy gondolom, azoknak „k icseré lé s t , 
elfogadása, kihagyása" 's hozzá adom proteusi ala-
kítása nem áll hatalmokban, 's azért ezen esetben a' 
dogmák' különbsége örökké akadály leend az unióban; 
ha pedig a' második áll, akkor nagyon csodálom , 
hogy a' Protestantismus, mellynek sark alapjai gr. 
Zay Károly ur' nyilatkozata szerint : „Szellemi tehet-
ségeink' szabad kiképezése, az értelmiség' szabad fej-
lődése, a' halhatatlan ész' jogainak épségbeni föntar-
tása" (P. H. 62ik sz.) illy csekélységeken bíbelődni 
nem átall, 's emberi vélemények 's' nézetek' nyűge miatt 
nemünk' legszebb díszét, az uniót, elérni nem képes. 
Miből én természetesen csak azt következtetem, hogy 
akármit beszélnek az urak a' keresztény dogmákról, 
isteni alapon's tekinteten alapulnak azok, 's azért az 
emberiség' hitéről azokat kipöczkölni nem lehet — 
Egyébiránt is : mivel minden uj vallási testületnek szo-
ros kötelességében áll symbolumját azon status elébe 
terjeszteni, mellynek kebelében azon vallási testület 
élni szándékozik: azon esetre, ha az unió olly for-
mán létesülne, hogy sem az ágostai sem a' helvetiai 
hitvallás az uj testület' hitvallása nem lenne, ismét 
országos uton kellene az uj evangélikusokat fölvenni 
és inarticulálni; merta'.status' boldogsága megkívánja, 
hogy tudva legyen a' symbolum, mellyhez egy egész 
testület legalább külsokép tetteit szabni magát leköte-
lezi. De e' részről t. Székács nem kételkedik, „hogy 
u' törvénynek áldásai ugyan, azon jogokat ruhá-
zandják az evangélikusokra, mellyekben előbb az 
éigostaiak és helveták részesültenek. " 

Szenezy Ferencz. 

Istenkáromló" büntetése. 

A' Badeni újság szerint a' császári hadseregben 
különös eset adá elő magát; t. i. egy tiszt megfosz-
tatott rangjától, mivel az istenkáromlás' bűne reá 
bizonyodott. 

l a i v vallomás. 

Egy theologiai professor az oxfordi egyetemnél 
ki valószínűleg nem tartozik Pusey' követőihez, nem 
rég inté hallgatóit, hogy az egyházi atyák' olvasásá-

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. --

tói ugyancsak ójják magokat, mert ezek mindnyájan 
— katholiknsok. 

A' bolognai özvegy' nemeslelküsége. 

Századoktól fogva ájtatosság-utezának (la strada 
pia) neveztetett egy ut Bolognában , mert az a' rege 
szerint egykor valódi nemes tettnek tanuja volt- Egy ne-
mes vérből származó dús özvegy lakott ott t. i., ki egyet 
len fiát minden fölött szerette. E' kedvencz gyermek míg 
egykor jálékkal foglalkozva az utczán mulatott, 's egy 
átmenő idegenre, ki őt játékában zavarta fölmérgedt, 
ez rögtön olly haragra lobbant, hogy kardját kirántva 
a' gyermeket agyonszúrta. Alig hogy e' szerencsétlen 
tett megesék , a' gyilkos rémülten, vértől párolgó 
vassal kezében, a' legközelebbi ház' nyitott kapujába, 
's a' lépcsőkön föl a' ház' asszonya elébe fut ; kit térdre 
esve kényszerit: adna neki az Isten' szerelmeért me-
nedékhelyet, hol rejtve maradhatna. 

A' jó nő noha elborzadt a' látványra, mégis en-
gedett kérésének; de alig volt a' menedékhely ki-
jelelve , nyomban megjelent a' gyilkost kereső rend-
őrség. ígéretétől lekötve vélvén magát a' nő nem fe-
dezte föl a' keresettet, hanem kezökbe adván a' kér-
dezőknek a' kulcsokat mondá: „Keressétek magatok 
íme szabadon". Hasztalan kutatás után elhagyák a 'há -
zat, 's egyikök hangosan mondá „Nem tudja a' jó 
asszony , hogy gyermeke' gyilkosát rejtette e l , külön-
ben első lett volna kiszolgáltatására. " 

Hallá ezt a' szerencsétlen anya, 's végre föl— 
hozaték gyermekének holtteste is; vére elhűlt, bor-
zadás és rémülés rázák meg tagjait. Magányos kama-
rába rejté magát, itt térdre borult, és most fölpillantva 
Istenéhez legalább könyezhetett. Majd ismét a' kegye-
lemtől, melly neki bőségesen adaték, megerősítve e' 
fanyar bántalmat áldozatul ajánlá föl az Urnák, 's fo-
gadást tön az isteni parancs és az evangelium iránti 
tiszteletből nem csak tökéletesen megbocsátani a' gyil-
kosnak , hanem őt e' szívbeli megbocsátása' jeléül az 
agyonszúrt helyett fiának is fogadni. 

Sikerült is sok kéréssel, 's a' közjóra ajánlott ál-
dozatokkal arra birni a' bírákat, hogy a' gonosztévő 
szabadságát visszanyerte, kit a' jó nő mindabban, 
a' mit fogadott, részesített is : gyermeke' gyilkosából 
fogadott fia lett. 

Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 453. 
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M a g y a r o r s z á g b a n . 

( V é g e . ) 

Eléggé be van, ugy vélem , a' mondottak által 
bizonyítva , hogy az egyh. személyek átalában , 's így 
a' plébánosok és segédjeik is , kiket K. ur a' szava-
zási jogtól megfosztani kiván , mert nemeseknek elis-
merni nem akar, még inkább a' kanonokok 's egyéb 
egyházi férfiak, habár nem praelatusokis, mindnyájan 
egyiránt nemesek : mert a' nemesi kiváltságokkal eyy-
iréint éltek és élnek. Mi ha egyszer kétségen kiv.ül 
van helyezve , minden, E. ur által ellenvetéskép föl-
hordott okok magoktól elenyésznek.—E. ur egyedül a' 
praelatusokat akarja az 1: 2. erejénél fogva a'nemesi 
kiváltságokban részesilni. „A' praelatusokat, úgymond, 
meg kell különböztetni.a Meg igenis, de csak ugy, 
mint megkülönböztetik törvényeink a' szoros értelem-
ben vett nemesektől az ország' nagyjait, a' mágná-
sokat, vagy az országgyűlési joggal biró közönsége-
ket ; 's mint ezeket megkülönböztette Verbőczy is : 
megengedve a' különbözést a méltóságra nézte, 
de egyformaságot állítván föl közöltök minden nemesi 
szabadságokban. Jlly megkülönböztetésre a' magyar 
magányjog' bármelly kézikönyvében fogunk találni; 's 
azt a' két táblára oszlott rendek közti különbség állal 
eléggé igazolva látjuk : azonban abból, hogy a' prae-
latusok a' diaetán szavazási joggal bírnak, más egyh. 
személyek ellenben nem, soha sem fog következni , 
mintha tehát ezek nem is volnának nemesek : sőt in-
kább , valamint az országnagyok más nemesekkel, 
minden méltóságbani különbözésök mellett is, egy-
forma szabadsággal bírnak; ugy a'praelatusok is egy-
formán részesülnek a' nemesi kiváltságokban egyéb 

egyházi személyekkel. Mit tagadni lehetetlen, ha csak 
a' magyar alkotmányt 's törvényt temérdek anomaliá-
val 's következetlenséggel vádolni, 's önmagával el-
lenkezésbe hozni nem akarjuk. Az egyházi rend' , a' 
clerus' nevezete alá mindig oda tartoztak az alsóbb 
rendű papok, szintúgy, minta ' nemesség alatt a' 
szegényebb sorsú, vagy épen birtoktalan nemesek is 
értetni szoktak. IIa ez utóbbiakra nézve nein ismer 
a' törvény zárfalat, melly őket a' vagyonra nézve 
gazdagabb nemestársaiktól elkülönözte volna, holott 
gyakran olly nagy egymástóli függésben élnek, mint 
alattvalók, szolgák, béresek 'stb.; mikép különöztc 
volna el az alsóbb rendű papokat szintazon egyházi 
rendhez tartozó paptársaiktól, kik talán a' puszta 
czimre nézve haladják őket ? Nem a' lcgkiáltóbb ano-
malia volna-e ez ? nemesi joggal fölruházottnak mon-
dani némellv rideg ezimzet' tulajdonosát, ki szinte 
csak lelkipásztor, szinte külön javakkal nem bir ; 's 
több másokat, kik azon czimen kivül vele mindenben 
egyenlők,sőt talán mint kanonokok,királyi adomány által 
nyert valódi javadalmakkal is birnak, nemesi kivált-
ságaiktól megfosztottaknak állítani? azokat, kiket min-
den nemesi kiváltságok' birtokában lenni láttunk; kiket 
az 1523 : 42. § 2 és 3. részint személyes fölkelésre, 
1) részint (az ettől fölmenteit más birtokos nemesek' 
módjára : 1545 : 13.) ha jövedelműk engedte, fejen-
ként egyegy lovas' küldésére kötelezett! Nein ször-
nyű anomalia volna-e némellyeket a' clerus közül a' 
főrendek'táblájánál, az ország'zászlósai között, vagy 
épen előtt látni, 's a többieket, ugyanazon egyházi 
rend' avatottjait, még az alsóbb rendű nemesek közül 

1) „Tot miltantur equiles, quot sunt in capitulo canonici 
. . . Praepositi lamen sseculares, ac uliae personne 
ecclesiasticue" nem praelatusok, legalább E. ur sze-
rint nem, mert utána létetik : ,,juxta limiiationem do-
minorum praelalorum suorum, personaliter advenire sint 
obligati." Többire: 11545: 25. 1662: 5 § 7. 1681: 
46- §-,7. 'stb. 
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is kizáratva szemlélni ? jóllehet törvénykönyvünk'saját 
vallomása szerint azok „personis saecularibus digniores 
habeantur:" 's míg a' clerus' főbbjei főispáni hatalom-
mal egész megyéket kormányoztak és kormányoznak, 
az alsóbbakat, mint nemteleneket, még a' megyeház-
ból is kitiltatva látni? Valóban illy ellenmondásokra 
okot régibb törvényeinkben sehol sem találunk; lioi 
inkább a' papi hivatalt már magában megkülönböztetve 
találjuk, mint lelkit; mellőzve minden praelatusi ki-
tüntetést.—Sz. István még nem vélte össze nem illőnek 
a' két nevezetet : ^presbyter vei cornes(11. K. 7. 
f.)olly kitűnő egyéneknek nézte az egyháziakat mind: 
's még az 1523: 21. is átalában presbyter ékről 
szól; nem egyedül a' praelatusokat tartván a' neme-
sekkel egy rangban lévőknek : („nemo etiam in do-
mibus nobilium aut presbyterorum . . . condescendere 
praesumat;") ugy hogy nagyon könnyű elérteni, mit 
akarjanak ama' törvények mondani : 1715 : 8. és 1741 : 
63. §. 35. „nobiles, et omnes illi, quos s//b nomen-
clatioue /tac (cujuscunque sínt honoris, dignitatis, 
et status personae) in Ungaria lex complectitur" sza-
vaikkal ; de még azt i s , hogy kikről szólhatott Ver-
bőczy, midőn irá, hogy : „omnes—domini et nobiles, 
tam scilicet spirituales, quam saeculares . . . pari 
lege , unaque et eadem consvetudine. . .uti debent," 
t. i. birtokaikra nézve ( I I : 11 : §. 4 . ) : az I : 2re 
hivatkozván, hol ugyancsak a' „lelki személyek"közül 
épen nincsenek az alsóbb rendű papok 's lelkészek 
kivéve. 'S valóban az egyh. rend' kiváltságai az egy-
házi rendnek, az egésznek adattak, nem csupán 
egyik osztályának. A' status praelatorum még nem az 
egész clerus. Hogy ez, t. i. a' clerus, az egyh. rend, 
micsoda czim alatt 's tekintetből részesittetett első 
kegyes királyunk által nemesi jogokban, 's miért lön 
honunk' első statusává, eléggé kitetszik sz. István' 
I. K. 2. fejezetéből; melly szerint „in regali palatio 
post fi dem ecclesia secundum tenet locum. " A' ke-
resztény vallás iránti tisztelet', a' religiot és szolgáit 
kitüntető külső méltóság' emelése,'s ez által a 'hitnek, 
az üdvözítőnek, a' sz. király' meggyőződése szerint 
bármelly országot egyedül boldogítónak annál foga-
natosabban eszközlendő terjesztése — ez volt a' czél. 
A' vallást szolgáiban 's hirdetőiben akará a' sz. király 
megtisztelni, fölmagasztalni, hogy igy annál hama-
rább terjedjen 's erösebb gyökereket verhessen az a' 
honfiak' szivében. Szerinte tehát az egész clerusra , 
ennek mindenik tagjára kellett illenie, mi 1: 2. mon-
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datik ; mért mindnyájan olly személyek ők „kik állal 
urunk 's üdvözítőnk az emberi nem' üdvösségét esz-
közölni akarta." Ezeket szándékozott épen, kiemelve 
a' nép közül, nagyobb tekintettel fölruházni, hogy 
Isten' igéjét nagyobb síikerrel hirdethessék: 's e' czél-
nak igen rosszul felelt volna meg ollyatén rendelkezés, 
miszerint némelly egyh. személyek, apátok, prépostok 
'stb., kik azon időben szinte nem voltak egyebek, mint 
lelkipásztorok és plébániák' administratorai, nemesi 
rangra emeltetvén, társaik az apostolkodásban, csak 
azért mert nem prépostoknak 'stb. neveztettek, a'nem-
telenek' sorában hagyattak volna. 

Miután nem áll , hogy egyedül a' praelatnsok 
részesei a' nemesi szabadságnak, mint ezt E. ur elhi-
tetni akarja, egészen közönbös reánk 's a' főkérdésre 
nézve, hogy „kik értetnek" vagy inkább kiket ért E. 
ur ,,e' nevezet alatt." E. u raz 1715: 16ből rilago-
san kit et szőnek állítja, hogy praelatusoknak egyedül 
azok nevezhetők, kik kir. adomány' utján valóságos 
egyh. javadalmakat nyertek. Legyen azonban szabad 
az idézett tezikk' e' részbeni világos voltán kissé ké-
telkednünk; miután ennek nem is az voltczélja, hogy 
ex professo minden praelatusokról határozzon , hanem 
egyedül azt kimondani, hogy az illető törvénynek 
terhelő rendelését kikre lehessen 's kelljen kiterjesz-
teni: mert tudva van, mikép a' kir. fiscus által tettleg 
ugyanazon törvény' értelme alá tartozók gyanánt vé-
tetnek azon magányos családok által kinevezett apátok 
's prépostok i s , kik, valamint javadalmukat ugy 
czimjf ket is nem a' Fölségtől nyerték. Hogy pedig a' 
praelatussághoz csakugyan nem kívántatik meg a z , 
mit E. ur szükséges föltételnek állit arra , hogy valaki 
praelatusnak és igy nemesnek tekintessék, maga E. ur 
világosan erősíti, midőn a' tiszteletbeli püspököket is 
nemeseknek vallja, 's praelatusoknak ismerni kény-
telen; jóllehet ők „actualia et provisa bénéficia" koránt-
sem „obtinent;" de még egész papi megyét's több lelki-
pásztort sem mindig kormányoznak,'s igy ismét E. szerint 
az „ecclesiarum redores" közé sem számithatók. Minél 
fogva szükségkép azt kell mondanunk, hogy a' prae-
latusok is nem azért élnek nemesi kiváltsággal, mert 
a' király által neveztetnek ki, hanem azért, mivel egy 
olly kiváltságos rend' tagjai, melly az abba lépőket 
törvényszerüleg megnemesiti. Puszta kineveztetés va-
lamelly hivatalra, jóllehet a' fejedelemtől eredjen is 
az, még nem nemesit; mert vajmi sokan nyernének 
akkor minden nap nemességet! De ha csakugyan a' 
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kineveztetósben állana is a' praelatusok' megnemesi-
tése, (jóllehet nem áll, 's épen ugy nem, minta ' 
bárói czim' vagy főispáni hivatal' megnyerésével senki 
nemessé nem lesz, ámbátor ez által a' főrendek közé 
soroztatik;) ugy a' kinevezettnek törvénybe is iktat-
tatnia, inarticuláltatnia kellene; mit pedig E. ur sem 
vél talán reájok nézve szükségesnek : jeléül annak, 
hogy a' praelatusokat nem a' kinevezés, nem is a' bir-
tok , melly nélkül a' czimzetes püspökök, apátok és 
prépostok szűkölködnek, hanem az egyházi rend ne-
mesiti meg, melly törvényeink által biztosított kivált-
ságait szintolly régen nyerte, t. i. sz. István' idejében^ 
valamint országunk' egyéb statusai. 

Következik E. ur' 's a' vele rokon gondolkozá-
suak' régi 's fő ellenvetése : „a' rendes lelkészek, ugy 
mond, nem alkalmazhatják magokra ezen czimet; 
ecclesiarum rectores, mert Ulászló' VII: 51. czikke-
lyéből világosan kitetszik, hogy ecclesiarum rectores 
czimet csak azok viselhetnek, kik egész papi megyét 
's több lelkészt kormányoznak." Látni fogjuk, milly 
világosan tetszik ki az emiitett tczikkből az , mit E. 
ur vele be akar; bizonyítani! A' szavakat, még ha tö r -
vénykönyvben állanak is, csak azon értelemben szükség 
venni, mellyben azok vétetni szoktak akkor, midőn 
az illető törvények hozattak. Milly értelemben vették 
pedig törvényeink nem csak Verbőczy előtt, hanem 
annak idejében 's később is az „ecclesiarum rectores" 
szavakat, eléggé megfejtetett az 1820dik Egyh. Értek. 
II. Köt. 92—102 lapjain; az ott idézettekből, csak 
néhány helyet hozunk föl mutatóul. A' Budán 1279. 
tartott egyh. gyülekezet' végzéseiben többször előfordul 
a' kérdéses nevezet, 's mindig alsóbb rendű papok 
jelentetnek általa : „Praepositi, canonici, plebani et 
alii ecclesiarum rectores , et clerici universi in prae-
posituris, canoniis et plebanatibus rectoriis et aliis 
ecclesiis . . . horis canonicisadminus matutinis etc. in-
tersint," mondatik a' 45. f. — Hasonlókat olvasunk a' 
19. 29. 'stb. If. ; nem különben Miklós egri püspöknek 
1336.e. költ levelében, hol a'„rectores, seu sacerdo-
tes ecclesiarum" több izben és állandóan plébánosokat 
bélyegzőleg említtetnek. A'szepesi egyh. megyei zsinat 
1460. szinte illy értelemben használja e' kifejezést, 's 
a' 12. c. többi közt igy szól: „Indulgence . . . per 
rectorem eiusdem ecclesiae, vei suum capellanum pub-
licentur. " Az 1493ban Hippolyt érsek alatt tartott 
zsinat sem máskép érti e' nevezetet, mert ezt rendeli : 
„statuimus, ut A. Diaconi, V. A. Diaconi, presbyteri 

et alii Ecclesiarum rectores singulis diebus dorn, et 
festivis moneant parochianos suos etc." A' nyitrai 
(1494 . ) hasonlólag plébánosokat ért, mondván: „qui— 
cunque . . . de bonis suis disponerc aliquid voluerit, 
seu testari, rectorem seu capellanum ecclesiae, intra 
cuius degitparochiam.. .advocet ;" 26. f. 's alább né-
melly „eccles. virorum plebanorum , seu ecclesiarum 
rectorum praesumtuosa temeritas"-áról emlékezik. Sőt 
a' Verbőczy' idejében II. Lajos alatt tartott veszprémi 
gyülekezet sem látszott más értelmét e' szónak ismerni, 
mert igy hangzik végzése: „presbyteri etalii ecclesia-
rum rectores," ismét: „plebani et ecclesiar. rectores 
parochianos suos moneant . . . ut infantes in lecto se-
cuin non habeant:" 'stb. De idézhetünk kir. rendele-
teket is. Zsigmond egyik (1400. költ) levelében az 
eperjesi plébánost („ecclesiae b. Nicolai plebanum et 
rectorem") egyházi igazgatónak nevezi. László király 
(1454 . ) Dienes eszterg. érsekhez adott iratában többi 
között mondja : „ quere lam. . . audimus continentem, 
qualiter nonnulli e s sen t . . . qu i contra antiquam liber-
tatem— regni nostri , — quos vellent... extra regn. 
nostrum Hung. — et signanter ad praef. univ. craco-
viensem, in praesentiam judicum eiusdem universi-
t a t i s . . . praesumtuose citare —attentaient, plebanique 
seu rectores ecclesiarum parochialium—ignari for-
sanetc.;" azért rendeli, hogy „omnes pit bános , seu 
rectores ecclesiarum — strictissime inhiberc velitis 
mikép efféle idézések el ne fogadtassanak, 's azok 
erőnélkülieknek tekintessenek. 'S ha illyeket olvasván, 
összevetjük az I : 10. §. 3. 1504 : 12. 1557 : 11. 
rendeleteit is , és ezekben egyházak' rectoratusa- és 
rectorairól hallunk, vagy épen a' plébánosokat a' 
rectorok' elejbe is tétetni szemléljük, 2 ) mit fogunk az I : 
2. értelméről őszintén mondhatni ? azt-e,hogy e' szavak : 
„et ecclesiarum rectores" ott tavtologice állnak a' prae-
latusok után ? 's mint E. ur hiszi, azokat jelenti, „kik 
egész papi megyét 's több lelkészt kormányoznak ? " 
korántsem : hanem inkább látva, hogy e'nevezett alatt 
mindig és mindenütt lelkipásztorok é r t e t t ek , azt fogjuk 
tartani rendes jelentésnek; 's még Ulászló' ( 1 5 1 4 . 
51.) czikkelyének szavait is hajlandóbbak leszünk arra 
magyarázni, hogy ott sem praelatusok, de mégis 
főbb papi személyek (p. o. vicariusok, fő-esperesek, 

2) „Plebani et redores" nem csak 1557: 11. fordulnak 
illy viszonyban elő. Az utóbbiak (rectores altarium . 
e tcape l la rum} alatt világosan káplánok értetnek: 1480: 
10. 1 5 3 7 : 17. 1 5 4 5 : 23. 1 5 4 3 : 17- 1 5 4 6 : 7. 2. 
1 5 9 8 : 15. ' s több helyen. 

* 
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conventek' és lőbb segéddel ellátott plébániák' elöljá-
rói) értetnek, kik paptársaik fölött kisebb nagyobb 
mértékben némi hatalmat gyakoroltak. És illy magya-
rázatot is csak az 1514: 51. kíván; mert máshol — 
mint láttuk — az ecclesiak' rectorainak neve alatt min-
denütt plébánosok értetnek, és pedig rilágomn és 
határozottan. Ezen jelentést kell tehát a' szokottnak 
's tnlajdonképeninek néznünk : különben ugyanis ama' 
sok, általunk idézett helyeket épen nem lehetne érteni: 
holott igy mindnyáját könnyű megmagyarázni. Okle-
velek, honi törvények, egyházi zsinatok' végzései, 
's a' kérdéses időszakban kijött szókönyvek, mellyek-
bena' rect. eccl. rendszerint plébánost tesz, 3) 's még 
inkább a' Hármas-törvénykönyv' magyar fordításai ,4) 
mellyek e' nevezet' milly értelembeni használatára leg-
hívebb tanukul tekintethetnek — mind mellettünk 
vágynák és azt bizonyítják, hogy ha bár a' rector 
ecclesiae nevezet egykor 's néha alkalmaztatott is a' 
főbb papokra , rendszerint mégis, kivált honunkban, 
leginkább azokra nézve használtatott, kik valamelly 
egyház' lelkészei voltak, még lia nem is szorosan 
plébánosok, hanem azoknak csupán helyettesei—ad-
ministratorok lettek volna : ugy hogy végre a' segé-
dek' tulajdonává válnék e' nevezet, 's valamint a' 
plébánosok „ecclesiarum," ugy ők „altarium, vagy 
capellarum" rectoroknak hivatnának, mint ez a' fö-
lebb idézett törvényekből látható ; 's talán nem hibáz-
nánk , ha épen e' nevezet' közönségessé és minden-
napiassá váltából magyaráznók , miért a' reformatio' 

3) L. Társaik. 71. sz. Hasz. Mulats. 73. sz. 1841. 
40 A' rect. eccle*. szavakat „plébánosoknak" forditák, 

nem csupán az 163 Oben (Fodoróczy által) Debreczen-
ben kiadott Yerbőczy' magyarosilója , Cl- Társaik. 71-
sz. 1841-, ha ugyan e' fordítás nem egy Heltai Gás-
páréval ,) hanem azon fordítások' 's kiadások' szerzői 
is, kik már 1570 körül készilvén el 's adván ki ma-
gyarázatukat , (névszerint Veres Bálás 1565ben, Hel-
tai kolosvári I könyvnyomt- 1571ben, Lasskai János 
i589ben 'stb.) annál nagyobb hitelt érdemelnek, mi-
nél közelebb éltek Verbőczy' korához, 's minél ke-
vésbbé érheti a' debreczeni kiadókat vagy reform, 
forditókat, nevezetesen Heltait azon vád , mintha a' 
kath. papságnak kedvezni akartak volna. Heltai' kia-
dásában (1571. később ismétDebr. 1611.) az I: 2. igy 
fordittaték: „Jóllehet pedig az egyházi személyek 
. . . . böcsületesbek az kiilső rendbelieknél: mindazon-
által minden papi rendeknek és plébánusoknuk, az 
szabad és nagyságos urakkal, és nemesekkel 'stb. 

egyenlő szabadsagok és méltóságok vagyon." 

terjedésekor épen ezen elnevezés használtatott azokra 
nézve, kik a' papi hivatalban vagy tanításban a' prot. 
hitszónokok' segédei lettek. Azonban bármilly jelen-
tése lett légyen e' szónak, a' kath. clerus nem szorul 
arra , hogy nemesi kiváltságainak egyetlen, vagy csak 
fő biztosítását is ebben keresse. Erősebb alapon nyu-
gosznak az ő polgári jogai , hogysem azokat egyetlen 
törvényezikkelyünk', ez is csak nem régtől, kétesnek 
állitolt kifejezése ingadozókká tehetnék: kivált midőn 
e' kétséget ősi szokás és használat, és száz világos 
törvény' ellenében, törvényeink'magyarázására fölha-
talmazással épen nem biró egyesek támasztják ! — 
Ha a' puszta „redores ecclesiarnm(t nevezet'inga-
tagsága elegendő volna az egyházi személyeket ne-
mesi jogaiktól megfosztani, ugy még a' procereseh' 
's táblájok' kitűnő méltósága is kétségbe vonathatnék 
az illy törvénymagyarázások által ; mert hiszen a' pro-
ceres szó is gyakran nem többet jelent, mint ez: no-
biles; de, ha a' nevezetek' rendjére tekintünk, ők ezeknél 
kisebb rangúak is lennének, mert még a' classicus 1: 2. 
tezikkelyben is a' nemesek után említtetnek. Ugy az in-
digenák sem volnának többé kétségtelen nemesek ,mert 
hiszen e'név alatt sokszor csak honfiak értettek: sőt a' 
rjobbagiones" nevezel'egy kori jelentéséhez ragaszkodva 
az ország' nagyjaiból adózókat is csinálhatna még va-
laki 'stb. Miután tehát egyébből is, de az 1504: 12böl 
5) is világos, hogy] az ecclesiar. rectores czimetnem 
mindig azok viselték, kik egész papi megyét kormá-
nyoztak ; miután E. ur legfölebb is annyit mondhat, 
hogy e' nevezet egy helyt főpapokra is alkalmazható, 
jóllehet máshol mindenütt alrendü egyháziakra vitetik : 
őtet illeti a' kötelesség bebizonyítani, még pedig csal-
hatatlan okokkal, mikép a'kérdéses I : 2. tezikkelyben 
is csak főpapok , 's nem egyszersmind az alsóbbak 
is értetnek: és miután ezt bebizonyitotta, bebizonyí-
tania kell még azt i s , hogy valamint az 1: 2 . , ugy a ' 
többi számláihatatlan tezikkelyekben is, hol „ecclesi-
asticae personae, clerici, presbyteri, rectores alta-
rium, v. capellarum" 'stb. nevezetek fordulnak elő, 
nemesi szabadságokban részesittetvén az ezen neve-
zettel illetett személyek,—hogy ott mindenütt praela-
tusok, vagyis olly egyháziak értetnek, kik az eccles. 

5) „Sunt nonnulli... praela t imondat ik itt „qui plébá-
nos ecclesiarum... nomine charitativi subsidii taxare 
soient ; adeo, ut - • • nonnullae eliam ipsarum ecclesia-
rum , rectoribus (tehát kik előbb plebánusok, ift recto-
rok) longa per lempora vacant." L. 1557: 11- 'stb. 
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rectores czimet E. nr' értelmében magokra alkalmaz-
hatják. 

Mit mondhatni ezek után E. urnák összefüggés 
és minden bizonyítás nélkül odavetett állítására, hogy-
ha' kanonokok sem tartoznak a' praelatusok közé ? " 
Az következik-e ebből, hogy tehát a' nemesek közé 
sem tartoznak ? 'S valljon csak azért nem praelatu-
sok-e , mert esküjöket „in manibus praelati" letenni 
köteleztetnek ? Hány egyházi lett előbb praelatus, mint 
sem kanonok? 'S midőn mint illyen, később esküjét 
letette, megszünt-e az által praelatus lenni ? Mátyás 
VI: 10. miatt tehát minden kanonokok nemcsak ne-
mesek , de praelatusok is lehetnek. 

'S ha azon adóra tekintünk, melly E. ur szerint 
„a' plébánosokra és káplánokra vettetett jövedelmeik-
hez képest," (1537 : 17. 1543: 16.) azt kell itt leg-
először is kérdenünk: valljon olly adó volt-e az, melly 
a' nemesi kiváltsággal ellenkezett ? 's midőn ugy ta-
láljuk , hogy efféle adó nem csak ő reájok, de más 
nemesekre, sőt az ország' zászlósaira, 's (jószágaiban) 
a' kir. fölségre is kivettetett 6) , azt fogjuk következ-
tetni , mint az ki is van a' törvényben fejezve, hogy 
ez csak országosan megajánlott segedelempénz vala ; 
melly ha talán egyesekre nézve nyomasztó lelt volna 
is , azt semmi esetre nem bizonyítja, hogy tehát az 
alsó clerus adó alatt, és igy nemtelen volt. És nem 
volt adó alatt azon nemesség, melly egykor a' reája 
kivetett dicák' befizetésére olly szigorún szoríttatott ; 

hogy az e' teher alól magokat kivonni törekvők még 
személyükben i s , („non obstante libertate nobilitatis " 
1548: 31.) büntettetni parancsoltatnak? 'S kétségbe 
vonjuk-e azok' nemességét, kik a' házi pénztárba egész 
időnkig (1805 : 1.§.17.) adóztak, azért hogy adóztak? 
holott ma ez épen nemességök' egyik bizonyítványául 
nézetik ? 7) 

Hogy „ az egyh. személyek törvényeinkben min-
dig külön emlittetnek, külön ismét a' n e m e s e k e z 
épen ugy nem bizonyít semmit az egyháziak' nemes-

6) A' sok közül idézzük: 1595: 3. 1548: 23- 1647: 25. 
melly utóbbi a' portáktól fizettetni szokott évenkénti 
adón kivül : „alios quinque (t. i. ílorenos ungar.) ex 
propria dominorum terrestrium bursa persolvendos... 
Salva remanente autiqua nob. ipsorum praerogativa..." 
rendel. 

7) ,,A' levélnemesek, a' vármegye' köz szükségeire mér-
sékleti adót fizettek C1647: 26. 1723: 6.) ésilly nyug-
tatványnyal be lehet bizonyitni a' nemességgel élést " 
(Fogarasi id- műnk. 72- §.) 

sége ellen, mint az, hogy az ország' zászlósai a' 
többi nemesektől megkülönböztetve neveztetnek : e' 
szerint a'praelatusok sem volnának nemesek, mert ők 
is külön szoktak megemlittetni törvényeinkben. Hogy 
külön említtetnek az egyh. személyek , oka részint az, 
hogy minden kétség elhárittassék a' törvény' értelme 
iránt, részint pedig az is , hogy ők mint „lelki sze-
mélyek" és „personis saecul. digniores" több, egyedül 
nekik saját kiváltságokkal bírtak, mellyek ellenzettek, 
hogy, a' többi nemesekkel egy kategóriába tétetve , 
ugyanazon törvények és rendszabályok alkalmaztassa-
nak mindig reájok is. Szükségtelen volna hivataluk' 's 
törvényszékök' különbözését, a' személyes katonás-
kodást, azamortisatio' törvényét, legújabban a' váltói 
tehetetlenséget 'slb. csak például is fölhozni: annyi 
igaz, hogy a' megkülönböztetések nem mindig korlá-
tozások , hanem gyakran kitüntetés', és nagyobb ki-
váltságok' szinét is viselhetik. 

A' plébánosok' E. ur' értelmébeni taxáitatására 
nézve sincs mit ujat — az előrebocsátottak után — 
mondanunk : nem más nemii volt e' taxáitatás , egyéb 
minő a'vil. nemeseket is terhelé ollykor. Csak az 1723: 
6. § . 4 . kell megolvasnunk. „Armalistae nihilominus" 
(pedig ugyanezen tezben áll, hogy: „Status et 0 0 
regni . . . ab omni tributaria Servitute exemti habe-
r e n t u r ; " ) conscientiose, juxta Comitatuum ideám," 
(még csak nem is országosan kivetett kulcs szerint) pro 
domesticis comitatuum necessitatibus, taxabnntnr." De 
erről kár volna többet vitatkozni; csak azt lehetcso-

I dálni, mikép tudott E. ur az egyháziak' taxáitatásának 
bebizonyítására épen az 1595 : 12. tez-re hivatkozni, 
holott ugyanazon lapon (a' 3-dik tcz-től kezdve) nem 
egyháziakról is olvashatott, 's csak egy pár sorral 
fölebb is (11. tcz.) láthatta volna, hogy: „Iiis con-
stitutionibus subjecti s í n t . . . tam Comités, quam Vice-
Comites, Judicesque Nobilium " . . . Láthatta volna , 
hogy minő czélból, ( „ u t majorem, quam unquam.. . 
militum numerum.. . in ca s t r a . . . mittere possint ,") 
milly óvás mellett, („praerogativa eorum salva rema-
nente,") fizettek „pro hac vice," nem csak a' plébáno-
sok , hanem minden birtokosok és nem birtokosok is, 
(„de singulis portis . . . ratione jobagionum floreni ung. 
novem , ratione autem dominorum terrestrium , sex 
flor. numerentur;") és pedig saját erszényökből : „quos 
quidem sex flor. nemo dominorum praelatorum, ba-
ronumque aut magnatum et nobilium a subditis cxigere 
audeat: sed ex.propria crumena deponat." 'S ennyit 
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az egyháziak'taxáitatására nézve. — Ulászló'VII: 24. 
azon rendelete, mellynél fogva „érsekekés püspökök 
csak épen nemesi származásúak lehetnek. " későbbi 
szokás és ellenkező határozatok által erejétől meg-
fosztatva , ma már csak isméret-gazdagitó történeti 
adatul szolgálhat : egyedül azon országos nehezte-
lésnek 's boszuló érzésnek kinyomása az , mellyet 
az elnyomott iszonyú lázadás' emlékezete az azt iu~ 
ditó néposztály iránt ébreszte: 's ez érzés — di-
cséretére nemzetünknek — csak hamar sokkal nagy-
lelkübb érzelmeknek engedett helyet ; minek az 1547: 
26. czikkely is egyik bizonysága: — 's bizonyosan 
nem csupán félig akartak a' rendek szelidebb érzé-
seikben illy nemesek lenni, hanem a' hivatalokra 
juthatást is olly szabaddá tették ismét, mint millyen 
az ama' törvényre okot adó siralmas történetek előtt 
volt. A' mint hogy, midőn a' püspöki székek nein 
nemesi származású főpapokkal töltetének be, soha a' 
törvényhozó test rosszalást nem nyilványitott, sőt az 
1514: 24. törvényt világosan eltörlöttnek bizonyitá 
az által, hogy későbbi (1552 : 42. 1588: 39. 1647: 
98.) határozataiban elegendőnek vállá, lia a ' k ine -
vezetlek honliak, és egyh. hivatalt visel tek.—E. u r a 
jesuitáknak azon jogát emlitve, hogy az 1715: 73. 
( ' s nem 1723 : 73.) erejénél fogva az ország' gyű-
léseiben székkel birtak , nem akarja , ugy látszik, 
azon igen nagy különbséget érteni, melly van a' me-
gyei gyülésekbeni részt vehetés' j o g a , és azon jog 
között, miszerint valamelly hatóságnak , vagy testület-
nek ülése és szava van az ország' közönséges gyű-
lésein : de e'különbséget érteni fogja minden más, 
és abból, hogy valaki az utóbbi joggal nem bir, an-
nak nemtelenségét nem fogja következtetni. Azért ha 
mégannyi „szerzetes rend" volt is , „ mellyeknek a' 
gyűlésekben sem hely, sem szavazat nem engedtetett :" 
abból mi sem fog egyéb következni, hanem hogy azon 
rendek tehát nem tekintetnek olly testületek gyanánt, 
mellyek külön követet küldhetnének , hanem csak 
akkép nézetnek , mint bármelly más nemesi családok. 
Sőt ha épen semmi nemesi jogok sem volnának 
is némelly szerzetes rendekre nézve biztosítva, még 
sem következnék, hogy tehát azon egyházi rend sem 
bir Hlyekkel, melly azoknak már sz. István kir. óta 
szakadatlan használatával élt: mert a' szerzetbe lépő 
lemondhat sok jogairól a' világ' és polg. társaság' 
ellenében, a' nélkül hogy az egyháznak egyéb szol-
gái, kik illy lemondásra magokat sehol sem kötelez-

ték , ősi kiváltságaikat elvesztenék. 'S milly összefüg-
gésben van ez: „több szerzetes rend is volt , mely-
lyeknek a' gyűlésekben," (E. ur itt a' diaetát ért i , ) 
„sem hely , sem szavazat nem engedtetett ;" — „már 
pedig a' rendes lelkészek és káplánok csakúgy mint 
a' szerzetesek, egyházi szolgáknak tekintetnek:" tehát? 
mi következik ebből? nem több bizonynyal, mint ez: 
tehát a' lelkészeknek és káplánoknak sincs joguk az 
ország /yülésbeni üléshez és szavazáshoz. Ezt pedig 
ugy tartom még egyik sem követelte közülök. 

Végül, a' mi a' sz. Írásnak E. ur által idézett 
szavait illeti, a' clerus mindenkor örömest fog az 
apostoli parancsolatokra emlékezni, 's azokra magát 
emlékeztetni hagyni: de azért igazságosan szerzett 
polg. jogaiból ok nélkül, sőt törvények'ellenére ma-
gát kivetkőztetni nem engedheti. Jól érti a' magyar 
egyház is az apostolok' szavait, hiszen az épen fő 
tiszte neki, hogy szerintök élni tanítson, —azonban 
ő a' vallási kötelességeket a' polgáriakkal mindenkor 
helyesen összeegyeztethetőknek hitte , 's valamint a' 
kötelességeket, ugy a'jogokat is. Ezek miatt az egy-
ház soha sem tapasztalta még magát magas hivatásá-
nak teljesítésében hátráltatottnak : sőt inkább épen a' 
tapasztalás tanitá meg őt legjobban reá, hogy annál 
többet tehetett, és tett is valóban a'közjóra, minél szá-
mosabb segédeszközökkel volt e' végre uralkodóinak 
kegyelméből 's a' hon' buzgóbb fiainak jótékonysá-
gából fölruházva. Ezt hittea' kegyes István is , midőn 
az általa alapított egyházakat és kolostorokat adomá-
nyival gazdagitá, 's az egyházi személyeket legszebb 
kiváltságokkal tüntette ki; illy intézkedéssel vélte ő 
országának maradandóságát legjobban biztosithatni, és 
— Istennek hála ! — nyolezszázados tapasztalás b i -
zonyítja , hogy e' hitében nem csalatkozott : nem fog-
nának-e ellenben csalatkozni várakozásukban azok, 
kik a' hon' boldogságát egészen ellenkező uton, az 
engedett jogok' és kiváltságok' törvénytelen elpörlése 
és visszavétele által akarnák eszközölni, az már más 
kérdés, mellynek megoldásához épen nem kívántatnék 
nyolezszázados tapasztalás : mert a' következések a' 
szörnyű csalódást sokkal hamarább is bebizonyitnák. 

Somogyi Károly. 

Ádám és H risztus. —Természet 's 
isteni nyilatkozás. — Biin 's megváltás. 

Mért keresünk mi Krisztust? Ébredj föl szeretett 
atyámfia! 's mond, mért szorulunk mi Krisztusra? 
Nemde azért, mivel átok nyomja mindazokat, kik 
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Ádámtól születtek, 's üdvöt találnak mindazok, kik 
Krisztusban ujonan születnek? íEbben tehát senki el 
ne ámítson minket. A' sz. írás' tekintete ( 's tanítása) 
igen világos; az ebbéli hit mély alapra van épitve 's 
tulhaladólag katholika (catliolicissima). Minden, ki 
Ádámtól származott, átok alatt nyomorog; és senki 
ezen átok alól föl nem szabadul, hanem ha (Krisztus-
ban) ujonan születik. 

Valljon a' természet' védője vagy-e te ? bár az 
volnál, akkor elménezségedet nem mutogatnád a ' t e r -
mészet' hamis védelmében's nem mondanád azt egész-
ségesnek; inkább a' még nyavalvgóért az orvosnak 
könyörögnél. Most pedig te védelmezed vagy inkább 
veszélyezteted a' természetet, midőn azt egészségesnek 
állítván dicséred ugyan a' teremtőt, de a 'be teg tő l 
elzárod a' megváltót. A' ki teremtett, az gyógyít is. 
Az (emberi) természet, melly önmaga által elesik, 
a ' teremtő-megváltó által emeltetik föl. A ' h i t ' , a' 
valódi igazság' 's a' kereszténység' alapja ez: Egy 
ember az, ki által lön a 'bűnbe esés, és egy egészen 
más ember az, ki által történik a' bűnből fölkelés; 
az első által a' természet elesett, a' másik által az i s -
mét fölkelt. Az esett e l , ki magát eredeti állapotjában 
fön nem tartá ; az emelé öt föl, ki el nem esett. Adám 
elesett, mert az erősen álló' (Istennek) föntartó jobb-
ját elereszté ; leszálla tehát az erősen álló az elesett-
hez , hogy őt fölemelje. 

Mi nem a' természetet vádoljuk, mert a' ter-
mészet' szerzője az Isten. A'természet ugy, mint Isten 
azt alkotá, j ó ;5 de a' (pokolbeli) kigyó azt a' rossz 
akarat által megvesztegeté. Ugyanazért mi Ádámban 
nem természet, hanem bün vala, az mi bennünk a' 
nemzés által természetté vált. A' természet' ezen rom-
lottságától, mellyel az ember születik, egyedül az 
szabadithat meg minket, ki ezen romlottság nélkül 
született. A' bűnnek ezen testétől csak az menthet meg 
minket, ki bün nélkül testben született, 's kinek teste 
magán csak a' bűn' hasonlatosságát hordozá, de bű-
nös nem vala. 

Ha természetünk minmagunkból venné eredetét, 
akkor bölcseségünket is magunkból merithetnők; 's 
nem volna szükséges arra idegen tanításból 's tanulás 
által szert tennünk. Akkor önszeretetünk is magunkból 
eredvén 's magunkra vonzódván elég lenne boldogi-
tásunkra, 's nem szorulnánk más jóra teljes kielégü-
lés végett. De most, miután egész természetünket 
Isten teremté; szükséges, hogy a'bölcseségre is ő 

legyen tanítónk ; 's a' legbensőbb örvendezésnek 's 
teljes boldogságnak is ő legyen osztogatója. 

Mivel pedig az emberi kedély (Gemüth), hol az 
ész és értelem, az ember lelki tehetségi, honolnak, 
a' bün 's a' vele járó homály által annyira elgyöngült: 
hogy nem csak Istent (a ' legfőbb jót) boldogító hozzá 
ragaszkodás által nem élvezheti ; hanem még a' vál-
tozhatlan világosságot sem viselheti el mindaddig, míg 
napról napra megujulva 's kigyógyulva képessé nem 
leend illy boldogság'bírására; mivel, mondom, eny-
nyire elgyöngült az ember' lelki tehetsége ; ennek előbb 
a' hit által kellett az első igazságba 's tisztaságba beavat-
tatnia.IIogy tehát ezen hitben merészebb léptekkel tanul-
jon (az ember) az igazsághoz vándorlani ; önmaga az 
igazság — az I s t en—az Isten' fia emberi természetet 
vett magára, a' nélkül, hogy az istenit az emberivel 
összevegyilené; ugyanezen hitet az igazság — a z Is-
ten — meg is alapilá 's erősité : hogy az embereknek 
Istenökhöz az Is ten-ember által ut nyittatnék. Mert 
ő , (ki valóságos Isten és ember) , Jézus Krisztus igaz 
közbenjáró az Isten 's ember között. Mint ember köz-
benjáró 's egyszersmind ut is. Ha közöttünk, kik ván-
dorlunk , 's a' hely közt, hová költözünk, ut vagyon; 
ugy reménylhetjiik, eljutunk czélunkra. De ha közben 
hiányzik az u t , vagy ha ut van, de nem ismerjük 
azt , mellyen kellene mennünk, mit használ akkor, 
ha tudjuk a ' czé l t , hová vándorlanunk ke l l ?—Most 
pedig épen az által vagyunk minden tévesztő 's mellék-
utaktól biztosítva; mivel ugyanazon Isten ember is egy-
szersmind. Mint Isten — czél, hová vándorlunk; mint 
ember ut , mellyen pályánkat futjuk. (Sz. Ágoston 
szerint.) 

A' váratlan keresztatya. 
X. Károly következő történetet emlit önéletéből: * ) 

Emlékezem, hogy XVIIIik Lajos' kormányzása' 
utolsó éveiben St. Cloudból sétára indulva Guiche ber-
ezeg' kíséretében egy középkorú pórnőre akadánk, ki 
könyezve egy újszülöttet tarta karjain. Fájdalma meg-
indított , 's hozzá közelítve kérdém : 

Szomorkodol jó asszony, mi baj ér t? 
0 uram! felele a' legőszintebbenaz asszony, én 

e'gyermek' anyjának megígértem, hogy keresztanyja 
leszek, mert számoltam egy vidékire, ki keresztatyá-
nak vala jövendő. De megszegte igéretét, elmaradt, 

*) Halála után megjelent munkájában: Soirées de S. M 
Charles X. 
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a' keresztelésnek pedig még ma dél előtt kell végbe 
menni; a' plébános ur , a' bizonyságok, a' falu' népe 
mind reá várakoznak. 

Örömömre vált a' pórnő' nyiltszivüsége, Isten' 
akaratját sejditém a' történetben, melly védelmem alá 
rendelt ismét egy lelket 's ezen meggyőződésemben igy 
szóltam a' vigasztalhatlan pórnőhöz : 

Egész bajod csupán az hát , hogy keresztatyát 
nein lelsz ? Ha akarjátok, én leszek az elmaradott' 
helyibe. 

A' nő azt vélte kezdetben, hogy csúfot akarok 
belőle űzni, 's véleményét eléggé értésemre adta. Is-
mételt bizonyításom, nyill bánásmódom végre hatott 
a' nőre. Általa vezettetve tehát mindnyájan a' falu' 
egyháza felé indultunk. A' számos család feszülten 
várta már a' keresztatyát 's ennek kimaradásán kinos 
zavartságban volt. Végre örömhangokra fakadtak a ' j ó 
keresztanya' szerencséjén, 's a' keresztatya' szerencsés 
választásán. Ezután a' keresztség' helyére indultunk. 

A' pillanatban, midőn kilétét tartozik a' kereszt-
atya kijelenteni, kérdeze a' plébános : 

Ön neve? uram! 
Monsieur, felelém neki. * ) 
Monsieur ? . . . miféle Monsieur ? 
Röviden, Monsieur. 
Monsieur ? — Családneve ez önnek ? 

J ó , ha ez nem elég, tegye hozzá még: Gróf 
Artois , és a' király' öcscse. 

E' szavaknál a' szent hely' boltozatja viszhang-
zott a' jelenlévők' örömkiáltásától, kik a' plébánossal 
együtt lábaimhoz borultak: én fölemelém őket , és 
a' szertartásnak hamar vége lett. Valóban szivemelő 
jelenet a' jó falusiakra ! . . . 25 louisd'orba jött e' 
történet, mellyeket a' keresztanyának adtam az ünnep' 
költségeire, azonfölül kegyelempénzről és kétség kivül 
később menyasszonyi ajándékról is lettem köteles ke-
resztlányom' részire szorgoskodni. Bár derék emberre, 
's királybarátra találhatnék benne! 

Morszcrti apróságok. 
12. A' 16dik századi reformatio önmagát nem 

értette, ha azt gondolá, hogy egyedül vallási moz-
galmat okozand, 's az emberiséget a' tiszta 's egy-
szerű evangeliuini tanokra visszatéritendi. 

*} Monsieur, volt hajdan a' király' legöregebb öcscsének 
neve. 

13. Kik a' jesuiták ellen szünetlen kardoskodnak, 
valljon nem akarják-e ez által magokról a' figyelmet 
máshová hárítani, hogy a' jesuitákra alapos ok nélkül 
kentcselszövénycket, polgári pályájokon önmagok a n -
nál bátrabban űzhessék ? 

14. Azon általános philantropia és felebaráti sze-
retet , mellyel korunkban sokan kérkednek, valljon 
nem minden vallási tévelygésnek 's bünjegyzékuek 
másokban azon okbóli elnézése-e, hogy minmagunk 
is gondolkozásunk- 's tetteinkben annál kegyesebb 
censorokat találhassunk ? 

15. Mikép magyarázható a' gyakorlati életben 
azon anomalia, melly szerint az ugy nevezett leglibe-
ralisabb hősök sokszor alattvalóik , szolgáik , sőt 
gyermekeik 's hitveseik iránt is legilliberalisabbak szok-
tak lenni ? 

16. Olly mélyen érdekli a' religio az emberiséget, 
hogy azt a' legvallástalanabb is némileg figyelmére 
méltatja ; azért nem csodálkozhatunk, ha elv-kutató 
korunk, a' religioi elveket is elmélkedése' és vizsgá-
lódása' fő tárgyává tevé ; noha pedig e' fontos tárgy-
ban számtalan botlások történtek, 's majdnem meg-
magyarázhatlan tévelygések terjesztettek el századunk-
ban : mégis meg kell vallanunk, hogy e' küzdésből az 
egészre tisztább fény , okszerűbb vizsgálat, alaposabb 
meggyőződés következett, 's a' szeplőtelen igazság a' 
sokféle terhes viharok közül teljes méltóságban és 
erőben tűnt föl mindazok' kebelében, kik a' religiot 
gúny', megvetés', ábrándozás', előítéletek' 's egyéb 
szenvedélyek' tárgyává nem tevék. 

17. Az 1791 ki 26ik t.ez. ezt mondja: evange-
lici ad actus religioni suae contrarios stringi non pos-
sint ; tehát ez áll a' katholikusokra nézve is , azért a' 
gyermekeknek más vallásbani nevelésére a' katholiku-
sok sem nem állhatnak, sem nem kényszeríttethetnek 
hazánkban. 

18. Bizonyos, hogy azon ko r , mellyben élünk, 
nagyokat tett, és sokban felülmúlta eldődeink' remé-
nyét is; de mindaz, mi e' korban nagy, mi a' jelen-
ben boldogító , 's a' jövőben csodáltatni fog , nem az 
indifferentismus' következése ! (B. Eötvös József az 
1849ki or. gyűl.) ~ ; j — z . 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. - - Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 453. 
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Rom»' kegyintezetei . — Hasonlatosságok. — Nagy Máriaezell. 

Sziklavár' eredeti története. 

A' világ' nagy városában magasra emelkedett, 
századok' sőt majd ezredek' nyomát tiszteletes falain 
viselő sziklavárnak alaprajzát előbb hű ecsettel festeni 
szükséges , hogy eredeti történetét megérthessük. 

E' vár nagyságában olly kitűnő, szilárdságában 
olly bámulatos, és eredetében olly csodálatos, hogy 
annak, ki azt jól megtekinti, 's az egészet egyes rész-
leteivel egyetemben vizsgálja, a' munka' nagyszerű-
ségétől megbájoltatva fölkiáltnia kell : valljon lehet-
séges-e illy remeket emberi kéznek alkotni ? — És 
el kell hinnie, hogy azt az ég , első foganzatábanaz 
emberi nem' boldogitására r e n d e l t e — A' várnak 
készítését (minthogy az, építése' első zsengéjében 
örök időre határozva volt) gondos kéz czélszerü vi-
gyázattal nem hirtelenkedve vezette, minthogy nagy, 
's örök időre építendő müvek nem is lehetnek pillanat' 
szüleményei, 's ha Noe'bárkája, melly csak kis időre 
építtetett, századig készült, mi csoda, ha a'sziklavár, 
mellynek első mintája szerint kivíhatatlannak kellett 
lenni, még pedig örök időkre, sokkal halkabb lép-
tekkel sietett tökéletesedésére? — Mi az építendő 
sziklavár' mintáit illeti, azok is csak lassan lassan ké-
szíttettek , a' legelső igen kicsiny volt, 's rajta csak 
a' legfőbb alaprajz' vonalai látszattak, de mégis az 
építészetben beavatottak' magyarázatai mellett kép-
zelhetővé lett alakja, annál inkább, mivel a' talpkő 
már az első mintában is kijegyezve látszott, 's olly 
sokat igért az kisded rajzában i s , hogy létesítése' 
láthatása a' legforróbb vágyat gerjesztette a' különben 
egyszerű patriarchalis életben ! — A' híres Pháraók' 
idejében látszatóbban készíttettek építésére a' szükséges 
anyagok ; a' legjelesebb időkori művészek a' mintát 

jobban kifejtették, világosabban ábrázolták, 's olly 
remekileg késziték erős czedrusból, hogy a' figyelmes 
kémlőnek lélekben nem lehete nem képzelni azt már 
egész dicsőségében. — De bármint inkább kitűnőbb, 
's részletesebb leírása következett az építendő szikla-
várnak , csak nevette a' nagy néptömeg a' jeles mű-
vészek' munkáját, mert hihetetlennek tetszett egy örök 
időkre kivíhatatlannak hirdetett vár' valahai létesítése ! 
— Voltak azonban, kik az időközi megjelent építé-
szek' egyéb bámulatos készítményeik által meghatva 
hitelt adának a' szép mintának, 's a' legforróbb óhaj-
tással várák az időt az építésre, 's boldogoknak hívék 
magokat, csak árnyéklatban is láthatni olly remek 
müvet ! Végre hosszas idők után, midőn a' szükséges 
anyagok megszereztettek, 's a' föld eléggé meglágyul« 
az építésre, megjelent a' legjelesebb mester, kinek 
tudományához 's értelmességéhez képest az előbbiek' 
tudománya csekélységként elenyészik. Az annyi ezre-
dek óta ért eszmét egész terjedelmében, 's az alakí-
tandó várnak dicsőségét egész nagyszerűségében ki-
fejtette a' kellemesen illatozó olajfák'hűs árnyékában. 
A' munkához, érezve annak nagyságára a' gyarló emberi 
erőnek fogyatkozását, mennyei fényért esdeklett ! 's 
valóban az egész olly pontosan, olly remekileg lön ké-
szítve , hogy inkább égi, mint földi szüleménynek mél-
tán mondathatik. A' vár szörnyű küzdések közt emel-
kedett, a' féltékeny nemzetek, kik emelkedésében 
önromlásokat szemlélték és jóslották, a' vallás' pajzsa 
alatt harczoltak ellene ; különösen hogy észre ne ve-
tessék magasodása, kőfalakat emeltek, mellyek elrej-
ték látását a' néptömeg elől. — De hiába, a' gátfalak 
összeomlottak, az ezredek előtt foganzott munka folyt , 
's a' részint féltékeny-, részint gőgösek' ellenére föl-
épült ! — Az épület rendithetetlen kőszirten alapszik, 
a' vár' négy része a' világ' négy sarkára van épitve, 
mindannyi tág kapuja elfogadásra tárva minden hódo-
lónak. Czimerében halom díszlik egyszerű kereszttel, 
mellyből keletre és nyugotra, délre és éjszakra a' 
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napnak arany fcnyeIövelés sugarai ter jednek, ' s ketté 
repesztik az átható sűrű föllegeket ! — Igy elkészüle 
az örök vár ! — De szerzője 's mestere , előre látva 
miként a' gonosz irigység agyarkodik müveért ellene, 
's hogy boszuálló fulánkját hiúsított törekedéseért 
rajta töltendi, 's vérét szomjúhozza, midőn látná az 
ellene növekedő ellenségeskedéseket, összehiván leg-
őszintébb barátit , 's az építészetben beavatottabb se-
gédeit, testamentomot ada nekik által, mellyben fog-
laltatik a' várbani örökösödésnek, és magának a' belső 
szerkezetnek elrendelése. ígérvén és jövendölvén, 
hogy híven megőrizve testamentomát, örök időkig a' 
sziklavár állni, 's minden ellenén győzödelmeskedni 
fog, sőt hogy átlátva a' szerkezet'jótékonyságát ellen-
ségei önkényt meghódolandnak. Igy alig elrendezve 
mindent, csakugyan csodálandó remek müvének áldo-
zatja lett ! — Azonban a' nagy mester' szelleme, mint 
a' vár' lakói mondják, maiglan is őrködik fölötte. 

Mi további történetét illeti, bár a' sziklavár' 
örökösei legbékeszeretőbb- 's türelmesebbek voltak, 
's bár vérengző dulásokra alkalmat nem nyujtának, 
sőt jóltevő karoknak mindenfelé áradtak malasztjai, 
mégis a' legdiihösebben ostromoltattak.' Fő oka volt: 
hogy a' vár' népessége 's birodalma növekedék, a' 
legvadabb népek is, kik megismerték alkotmányát, ön-
kényt meghódoltak uraiknak. Ezt nem nézhették a' 
hatalmas romai császárok, összeszövetkeztek a' vár' 
lerontására , századokon víttak minden fegyverekkel 
ellene, vezéreit ígéretekkel elcsábítani törekedtek, tud-
ván , hogy az árulás legkönnyebb mód a' kivíhalatlan 
erősségek' elfoglalására. De hiúsítva valának cselszö-
vényeik. — Az ostrom tehát meg nem sziint, és ám-
bár sok jeles vitézei, sőt magok a' várnak örökösei 
többször dicsőséges harezukban elestenek számos hív 
bajnokikkal, a 'vártmagát mégis soha sarkaiból kifor-
gatni, vagy rendszerét fölbontani nem tudák ! — Végre 
mi lön ? midőn hosszas küzdés után látnák gyönge-
ségöket, 's más részről az elfogott 's rabságra fűzött 
vitézektől értették, hogy a'sziklavár'védszárnyai alatt 
biztosabbak birodalmaik , hogy szerkezése legboldo-
gitóbb, többen legdiihösebb ellenségeiből önkényt le-
tették fegyvereiket, mély alázattal meghódoltak, 's 
a' leghívebb barátjaivá 's védőivé váltak ! 

Azonban a' meg nem szelídült ellenségek továbbá 
is a' várt ostromlották, mert gyűlölték a' fölséges mü-
vet , 's minden áron azt lerontani eltökélették. Mivel 
pedig százados tapasztalásból okulva a' külső ostrom-

nak elégtelenségét érzették, veszedelmesebb fegyver-
hez nyúltak. Tudni illik önlakóit, 's a' vár' urainak 
hiveit lázadásra ingerleni, 's magában a' várban az 
egycnetlenkedés' és szakadás' lelkét fölébreszteni töre-
kedtek. Igen finoman észre véve, hogy a' belső há-
ború legbiztosabb sírja az országok' nagyságának. 

Es valóban sokakra nézve sikerült ármánykodá-
suk , mit tekintve az egész sziklavár' belső rendezetét, 
népének nagy számát, 's végre fenyítékének szigoru-
ságát, épen csodálni nem lehe t !— Mert fő elve volt 
kormányzásában soha egyéb rendszert nem követni, 
mint a' minőt fő mestere 's alkotója testamentomában 
meghagyott, 's igy csak egy főt, kitől mindenkinek 
függnie kell, ismert, 's e' fő iránt mindenkitől szoros 
engedelmességet kivánt. De a' már nagyon elterjedt 
birodalomnak alkormányozói , sőt főbb gondviselői 
közt is támadtak, kik fejet hajtani a' vár' örökösei-
nek , 's magoknál nagyobbat elismémi, fölfuvalkodva 
a' reájokbizott tartományok' nagyságában vagy hatal-
mas és fényes városokban, nem akartak. És igy szülte 
a' gőg és vétkes nagyravágyás magában a' várnak 
belsejében a' szakadásokat, mellyhez a' vallás' szino 
alatt hamis rágalmakkal könnyű volt követőket az 
együgyű alattvalókból szerezni. — Fájt ez a' vár' örö-
köseinek, 's a'megszéditetteket szeretettel teljes keb-
lekbe visszahíni törekedtek, 's a' nagyobb, 's elszé-
dithetetlen engedelmes néphez csatolni! Többször si-
került ez , de talált többször módot is az emberi gőg, 
az egygyé olvadt sziveket cselszövényei által elsza-
kasztani. Ekkor az elszakadt hivtelenek vítták szikla-
vár ' fa la i t , de hasztalan, ők kiszorittattak kebléből, 
megfosztva jótéteményeitől, foganatlanul törekednek 
a' rendithetlen kőszirten emelkedett vár' bástyáit le-
rontani! Azonban a' l á n g o l ó szeretettől lelkesített vár-
örökösök nem tekintve a' pártosok' vétkét, a' várnak 
minden kapuját fölnyitva tartják, 's mihelyt fegyve-
reiket lerakva őszinte szívvel meghódolni akarnak, 
befogadják birodalmaikba, bocsánatot adnak, 's min-
den elvesztett jogukba szívesen visszahelyezik ! 

Második fő szabálya a' vár' szerkezetének, hogy 
fundamentuma alkotmányában semmi változást nem 
szenved, 's igy noha keletkezésétül sok század folyt 
le a'mulandóság' örvényébe, mégis azt a' vár'örökösei 
annyi idők' lefolytában sértetlenül megőrzötték. — Ez 
a' nyughatatlan's békételen polgároknak nem tetszett, 
minden, ugy mondának, az ég alatt változik, változva 
tökéletesedik, más nemzetek' példája is bizonyítja ezt. 
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Tehát ujitni a' regi alkotmányt részeiben, sőt többen 
yakmerő kezekkel sarkából kiforgatni iparkodtak. 

Ezen veszélyes törekvéseket intéssel 's fölvilágo-
sitásokkal igyekeztek a' nagy mester' utódai lecsilla-
pítani; mondották, hogy a' mi igazán tökéletes és 
méltóságos, az magában változatlan; mert mihelyt 
változik, 's ujittatik, már fogyatkozónakismértetik el. 
Emlékeztették a' nyughatatlan ujitókat a' legtökélete-
sebb lényre, kinek főbb tökéletessége abban áll, hogy 
öröktől legtökéletesebb lévén nem változik soha. — 
Azonban bár sokan a' csábitókat elhagyták, mások 
mégis továbbá is folytatták vakmerőségöket. — Csá-
bítgatták tovább a' gyönge elméjüeket még másokkal 
is; mindenek fölött a' legzsarnokibb színekkel, a' leg-
alacsonyabb rágalmakkal festették a' vár' örököseit, 
hogy igy tőlök elidegenedvén bátrabban pártot üsse-
nek , elhitették a' népet, hogy kiállhatatlan fenyítéke, 
melly nélkül pedig a' közjólét mitsem vesztene ! Tudni 
illik a' sziklavár' eleitői fogva polgárait az elpuhulás 
és kényesztetés ellen ótalmazni akarta, tudván, hogy 
az elpuhult keblekben erény nem foganzik, 's mivel 
mindenkor ellenségekkel környeztetett, az igaz bátor-
ságra edzeni akarván polgárait, többször éjjeli vigyá-
zatra , szigorú táplálékra, közhelyeken való gyakor-
latokra szorította , szóval a' legtisztább erényeket kí-
vánta. Ezeket tehát némelly zabolát 's korlátot nem 
szenvedők kiállhatlan tehernek nagyítva festeni, erő-
szakos pártütéssel lerázni, a' testamentom' egyik fontos 
és elválhatatlan részét elvetni, 's a' másikat inyök 
szerint magyarázgatni kezdék, és szabadságot hirdettek. 

A' vár' örökösei többször összehivák' a' fővezé-
reket , megvizsgálták állítólagos sérelmeiket, és miután 
tapasztalák, hogy azok csak az engedetlenség', zabo-
látlanság"s csábítás' szüleményei, — 's miután enge-
delmességre sikerellenül szólították, őket is az él-
szakadtakkal mint érdemetleneket azon jótéteményekre, 
mellyek a' csöndes, ós engedelmes vár' lakóinak tu-
lajdonai, kizárták védszárnyaik alól, nehogy a' béke-
séget szerető polgárokat is megrontsák, 's belső nyu-
galmát a' vár' lakóinak fölzavarják. Ezért felbőszülve, 
nincs olly alacsony fegyver, mellyel az örök időkre 
készült 's rendithetetlen kőszirten épült várt , 'sannak 
örököseit 's fővezéreit ne ostromlanák; majd barátot 
színlelve álnokul akarának tüzet benne gerjeszteni! 
majd igazságtalan rágalmakkal alattvalóit föllázitani! 
majd gyöngíteni ragaszkodását a' népnek főkormány-
zójához, és ősi ezredes alkotmányához ! 's igy a' lán-

goló szeretetet 's buzgóságot a' szebb erények iránt 
meggyöngíteni, meggyöngítve elpuhítani, 's a' bizo-
nyos meggyőzetésnek kitenni ! De mindezek hiu 
szándékok, következés nélküli törekvések, — mert 
több ezredes tapasztalás, és számtalan duló harezok 
és századokig folytattatott vérengző küzdések bebizo-
nyították, hogy a' sziklavárnak legyőzhetetlenek falai, 
's hogy nincs erő 's hatalom, melly levíhassa örök 
időre épített bá-tyáit, — sőt az ezredes tapasztalás 
után számtalan esetekből méltán jósolhatni boldogabb 
napnak derülését, mellyben minden, kebléből eltávozott 
's kivüle lakott nép elismeri alkotmányai, szerkezete' 
boldogító jótékonyságát, lerakván fegyvereit, átlátva 
tévelygéseit önkényt keresend nyugalmat az örök időkre 
'sa'rendithetetlen kőszirten diszeskedő sziklavár' csön-
des hajlékában! Körmöczy Imre. 

A' keresztény religio iránti ragasz-
kodás' ereje. 

(V iv ia Perpetua.) 

Minden törvény' teljesítése a' szeretetben áll; 
(Rom. 13.) a' szeretetnek pedig legfőbb és első pa-
rancsolatja ez: szeressed uradat Istenedet teljes szi-
vedből , teljes lelkedből 's teljes elmédből. (Mát. 22.) 
Valaki Istent mindenek fölött szereti: az főkép Isten' 
szavának ád hitelt; az ő Ígéretében bízik leginkább; 
az ö parancsit teljesíti, az ő dicsőségét és kedvét 
keresi mindenek előtt. Embertársait, főleg szüléit, 
rokonit, házastársát, gyermekit szereti mint önmagát; 
mert Isten' képei, Krisztus' megváltottai, 's az örök 
boldogság' örökösei; szereti tehát mindezeket egyedül 
Istenért. Kinek hite erős, reménysége csüggedetlen, 
szeretete lángoló: az nem csak földi kényelmeit, kin-
cseit , becsületét és éleiét kész inkább föláldozni, 
mint Krisztust megtagadni ; hanem készebb még az 
emberi sziv' legérzékenyebb húrjainak hangjára sem 
figyelni; hogy sem liszteltei- vagy kedvelteinek 
kedvéért Krisztus' igaz hitétől elpártoljon , vagy 
annak parancsit megszegje. Tudja ő , hogy Krisztus 
mondá: „Valaki rólam vallást teend az emberekelőtt, 

én is magaménak vallom öt atyám előtt. Valaki 
pedig megtagadand engem az emberek előtt, én is 
megtagadom ötet az atyám előtt, ki mennyekben va-
gyon. " Tudja ö , hogy Krisztus mondá : „Valaki atyját 
vagy anyját, (társát) fiát vagy leányát inkább szereti, 
mint engem, nem méltó én hozzám " (Mát. 10.) 0 
mint Krisztus' hitének 's törvényének érdemes és hfi 

* 
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követője akar élni és halni, azért attól senki és semmi 
által magát eltántorittatni nem engedi. 

A' több hőslelkek közül, kik éltöket bámulatos 
állhatatossággal Krisztus' hitéért föláldozák, itt egye-
dül Vicia Perpétuât emiitjük, kinek eltántoritására 
minden , mi csak az emberi szivet szilárd eltökéléséből 
kiforgathatja, egyesült; de ő Krisztus'hitében állha-
tatos maradt. 

A' harmadik század' kezdetén Afrikának Kar-
thago városában Minucius Timinianus al-consul alatt 
Krisztus' hitéért többen bevádoltattak, kik között mind 
nemzetségére, mind szenvedéseire nézve legkitűnőbb 
vala Vivia Perpetua. Ez huszonkét éves előkelő asz-
szonyság, egy csöcsemő gyermek' anyja 's özvegy 
vala. A' történet szerint anyja és testvéri is titkon a' 
keresztény hitet valiák; de Perpetua noha még csak 
keresztelendő (catechumena) , Krisztus' hitét nyilván 
vállá ; ugyanazért őrizet alá véteték. 

Atyja, ki pogány vala's őt minden gyermekénél 
jobban szereté, a' legérzékenyebb atyai szeretettel és 
kéréssel ostromlá Perpetuáf. hogy Krisztus' hitétől 
elállván, magát az üldözéstől mentse. Izzasztó küzdés 
volt ez olly jól nevelt 's érzékeny szivü nőnek, millyen 
ő vala; de mivel mennyei atyját és Jézus Krisztust 
mindenek fölött szereté : földi atyjának szivrázó szavai 
hitét és hűségét meg nem renditheték. — „Atyám, 
mondá, bocsáss meg, én keresztény vagyok 's az is 
maradok." Az érzékiségből eredett epedő 's esdeklő 
szeretet ha nem viszonoztatik, vagy talán mégis vet-
tetik, gyakran dühre lobbantja az emberi keblet; ezen 
atya is leánya' vallomására tűzbe jöt t , hevesen meg-
rohaná, tagolá őt 's aztán ott hagyá. A' lelkes özvegy 
néhány napig menekülvén atyjának hit elleni kisértő 
látogatásától, enyhitő nyugalmát a'keresztség' szent-
ségének fölvételére használá, 's részt vévén Isten' ke-
gyelmében, minden könyörgését oda irányzá: hogy 
a' közelgő lelki harezban erőt 's állhatatosságot nyer-
jen Istentől. 

A' harcz elkezdődék ; Perpetua rémitő tömlöczbe 
ír 

záraték. Ot , ki eddig mindennemű kenyelemmel, fény-
nyel 's bőséggel ellátott házban növelkcdék, most a' 
fogház' sötétsége, hősége, a' tömérdek foglyok'gőze, 
a' katonák' tolakodása 's leginkább kisdedének távol-
léte iszonyatosan szorongaták ; de azon gondolat : 
hogy Jézusért, ki érette sokkal többet szenvedett, 
türi mindezeket, nem csak enyhité, hanem szinte 
édesité is gyötrelmeit. A' diakonusok pénz által kinye-

rék az öröktől, hogy naponként rövid ideig szabad 
levegőre kieresztettek a' foglyok; ezen időt Perpetua 
kisdedének, kit anyja oda hozott, táplálására és any-
jának 's testvéreinek vigasztalására forditá. 

Hir szárnyal a' városban: hogy a' keresztény 
foglyok néhány óra múlva megitéltetnek. A' szenvedő 
atyában újra fölébred a' leánya iránti forró szeretet. 
Megjelenik a'börtönben, hangos zokogás közt leborul 
Perpetua' lábaihoz, csókolgatja kezeit, jajdulva kiált 
föl hozzá : „Leányom, kedves leányom! kiméld őszbe 
borult fejemet, könyörülj édes atyádon! kisdedséged 
óta gyöngéded szeretettel ápoltalak 's minden testvé-
red közül te valál szivemnek egyetlene. Ne tégy, kér-
lek, engem öregségemben emberek' csúfjává; tekintsd 
kisded gyermekedet, édes anyádat, testvéreidet; ők 
ki nem állhatják a' világ' gúnyját 's a' szívbeli kese-
rűséget ; ha te Krisztus' hitvallása miatt kinos és csúfos 
halállal múlsz ki e' világból. Tedd félre ezen büszke-
ségedet, hagyj föl makacsságoddal; teljesítsed a' csá-
szár' parancsát, áldozzál az Isteneknek 's ne hozz ve-
szélyt mindnyájunk' fejére !" Oh ki valaha gyöngéd 
szeretettel ragaszkodók szüléihez, képzelheti , mit 
érezhetett szeretett atyjának illy beszédére Perpetua! 
Milly erős, milly győzhetetlen szeretetnek kellett keb-
lében Isten 's erény iránt lángolni, hogy atyjának illy 
keservei és szavai érzékeny szivét hittagadásra el ne 
ragadják ? És Perpetua keblében illy hős szeretet 
tüze lobogott ; ő Krisztusnak hive maradt. „ Atyám, 
édes atyám ! ne keseregj, igy szóla ő , Isten' hatal-
mában van életünk, mi azzal nem parancsolhatunk. 
A' vérpadon az fog történni velem , mit Isten rende-
lend felőlem. Azért légy , kérlek, békével!" Az atya 
fájdalmaitól görnyedve, vigasztalás nélkül eltávozók. 

Ütött a' nyilványos itélet' órája. A' többi keresz-
tény foglyokkal Perpetua is az emelt padolatra ve-
zettetett, hogy kihallgattassék. Alig lépett föl az eme-
letre, megjelent az elkeseredelt atya, karjain a' kis-
dedet tartván : „ Ha már engem nem kimélsz, mondá 
fájdalommal, kényszeritlek az egekre, könyörülj leg-
alább ezen ártatlan kisdeden ! " A' tartomány' kincs-
tárnoka Hilarián is , ki most a' megholt al-consul 
helyett bíráskodott, egyesité kérését az atya'könyör-
gésével : „kiméld, igy szóla, atyád' agg korát, ki-
méld gyermeked' gyöngeségét, áldozzál a' császár' pa-
rancsa szerint és légy szabad. " Lehetséges-e, hogy 
egy kényelmesennövelkedett, atyjához, és saját kis-
dedéhez a' legszivesb gyöngédséggel ragaszkodó 22 
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éves és dús özvegy asszonyság képes legyen Krisztus' 
kedvéért illy hatalmasan ostromló érzelmeket keblében 
legyőzni ? — Igen is, Isten iránti szeretetének erejével 
ezeken is diadalmaskodott Perpetua : „ Nem áldozom 
az Isteneknek, feleié ő Hilariánnak, mert keresztény 
vagyok." Az atya most őt le akará magával húzni a' 
padolatról, miért a' poroszlók az erőszakoskodó atyát 
veréssel tovább igaziták. Ki mondhatná el, minden csa-
pás, melly ő miatta aggott atyjára esett, mennyire 
sebzé Perpetua' szivét?.' 

Az Ítéletet kimondá a' biró : vad állatokkal küz-
deni kellett az özvegynek többed magával. Hallván 
az ítéletet örömmel hagyák el az emeletet 's a' börtönbe 
siettek. Az állatokkali harcz előtti nap szokás vala 
a' kivégzendőket nyilványos helyen megvendégelni. 
Vigan ették ők a' végvacsorát, 's a' kandiságból hoz-
zájok sereglő népnek mondák: „Nem elég-e, hogy 
holnap láthatjátok kinainkat ? Ma barátainknak mutat-
játok magatokat 's holnap vérünket szomjúhozó ellen-
ségeinkké váltok? Jól megnézzetek bennünket, hogy 
utolsó itélet' napján reánk ismérhessetek." Illy sza-
vakra a' nézők' közül soknak lelkiismérete fölébredt, 
's a' vértanuk' állhatatossága 's az arczukon elterült 
vidámság meggyözék őket Krisztus hite' igazságáról, 
's keresztényekké lettek. 

Másnap, mint a' teljes diadalom' napján öröm-
mel mentek a' vértanuk az állatküzdő helyre (amphi-
theatrumba.) Örvendettek, hogy méltóknak találtattak 
Krisztusért kint 's halált szenvedni. — Vivia Perpetua 
illedelmes magaviselettel, szemeit szemérmesen földre 
szegezve, 's mennyei vőlegényének , Jézusnak sze-
retetébe egészen elmélyedve lépett a' csatatérre. A' 
többi ellen különbféle vérszopó állatok, Perpetua 
ellen igen vad tehén bocsáttatott ki , melly neki ro-
hanván őt szarvával a' levegőbe veté : Perpetua a' 
földre esvén testét a' megszaggatott ruhával illedel-
mesen befedé, elszórt haját összefüzé 's fejére illeszté; 
's megpillantván szenvedő társnéját a' földre terülve, 
azt fölemelni ment. A' nép megsajnálván őket, nem 
engedé más vadállatok' elébe vettetni. Mi történt vele? 
abból Perpetua mit sem tudott; azért a' hozzájáruló 
Rusticuslól, ki titkos keresztelendő vala, hangosan 
kérdé : „Mikor vezetnek már engem a' vad tehén 
elébe ? " 'S midőn hallá, mi történt, 's a' történtek' 
nyomait testén 's ruháján észrevevé, csodálkozék 's 
most ébrede föl elragadtatásából, most ismere Rusti-
cusra. — „ Hol vala ő , kérdi 6z. Ágoston róla tartott 

beszédében (serm. 280 . ) , hol vala ő, midőn a' vad 
tehén őt megrohaná 's megsebzé ? Mit szemlélhetett 
ö , hogy nem látá, mit mindenek láttak? Mit érez-
hetett ő , hogy illy fájdalmas sebzést nem érzett ? 
Milly szeretet- 's látás-özönbe lehete ő elmerülve, 
hogy mindezekből semmit sem tapasztalt?" 

A' vértanuk közül mindazok, kiket a' vad álla-
tok ki nem végeztek a' világból, hóhér' pallosa alá 
jutottak Vivia Perpetua ügyetlen kardosnak (gla-
diator) kezébe került 's a' rosszul esett vágásra föl-
sikoltván ujabb csapásra legördült feje. Igy halt meg ő ! 

lm ! az Isten iránti szeretet mindenen diadalmas-
kodhatik a' világon. Vivia Perpetua is elmondhatá sz. 
Pállal : „Valljon mi 's ki szakaszthat el minket a' Krisz-
tus iránti szeretettől ? Bizonyos vagyok : hogy 
sem halál, sem élet , som angyalok, sem fejedelem-
ségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem kö-
vetkezendők. Sem magasság, sem mélység, sem akár-
melly egyéb teremtmény nem szakaszthat el minket 
Isten' szeretetétől, melly a' mi Urunk Jézus Krisztus-
ban alapul." (Rom. 8,35. 'stb.) (Stolberg.) 

S.Ï. 30 

Koma1 kegyintézetei. 

A' parányi mustármagból eredt, 's most ágaival 

a' világot átkaroló fának — a' kereszténységnek leg-

kecsesebb és üdvösebb gyümölcse az annyi árnyék-

latban, annyi irányban, a' lehetőségig változó alakban 
feltűnő jótékonyság. Büvhatással hangzott el a' mon-
dat: „A' mit a' legkisebbnek cselekesztek, nekem 
cselekszitek, " és mint a' teremtő „legyen" világokat 
alkotott ; ugy e' szózatra mindenhova elhatott a' fele-
barát' kinait enyhítendő ösztön, hol csak üdvözitésünk 
hirdettetett. Ujabb időben a' philantropia a' keresz-
ténység' majmolója lett; — eltanulta ettől, mint kell 
a' rokkantat ápolni, a' beteget gyógyítani, az ifjú-
ságot tanítani, az elhagyottat fölsegélni, és a' halál' 
martalékát megmenteni; de fáradozása' főczéija csak 
a' test, a' kereszténységé a' lélek, annak intézetei 
e' földhöz tapadvák, ezé az éggel vágynák kapcso-
latban; az mindent a' jelenért cselekszik, ez eszközül 
használja a' jelent a' jövendőre. A' keresztény jóté-
konyintézetek' forrása az egyház vala, valamint fön-
tartója is és védője; és aranyfonálként kigyódzik 
azokon át a' testi gondviselés mellett a' lélekre való 
őrködés. Mindazon intézetek, mellyek' üdvös hatására 
mai nap annyira kevélyek vagyunk, mellyek'jótékony 
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hatását évenkint öntetszőleg előszámoljuk, 's még töb-
bek , már a' középkorban alapíttattak, püspököktől, 
káptalanaiktól vagy kolostoroktól ; vagy királyok, 
berezegek, városok és vagyonos magányosok által 
a' kolostorokhoz kapcsoltattak. Gyógy- és ápolóinté-
zetekkel, menedékhelyekkel, az özvegyek', árvák', 
elhagyottak' és kitettek' számára házakkal, valamint 
az utasnak nyughelyet adó viskókkal, — mellyek a' 
magas hegyeken, veszedelmes hegyszorulatoknál vagy 
járatlan vidéken testi- 's lelkileg elláták a' vándort— 
bővelkedett ama' kor , mellyre néha, vagy inkább 
olly gyakran a'megvetés'pillanatával tekintünk vissza. 

Akár a' hit volt a' forrás, inellyből ennyi szép 
keletkezett, akár az anyaszentegyház' védő szárnyai 
alatt serdültek föl ez életcsirák; semmi esetre sem 
maradhatott hátrább a' többinél azon hely, mellyen 
a' catholicismus' üterepezsg, és honnan teljes fényé-
ben ragyog a' kereszt a' világ' látkörére : valamint 
méltóságával és fontosságával, ugy a' neki átadott hit' 
éltető erejének e' bizonyságival is tulemelkedettnek 
kellett lenni Romának, ő neki e' tekintetben is a' ke-
reszténység' fejének és anyjának kellett lenni. Ez meg 
is történt; a' hosszú sorban egymást követő egyház-
főnökök, kettős hivatásuknál fogva , mint Krisztus' 
helyettesei és földi fejedelmek' követék is magas hivatá-
sukat, és annak olly mértékben feleltek meg, minő-
ben azt egy csupán világi uralkodó sem tevé. 

Roma minden tekintetben le van irva. A' történet 
szemünk elébe tartja a' viszontagságokat , mellyek 
Romulus' jósló sasaitól egész a'legújabb időkben ma-
gát a' hatalom' és zsarnokság' főpontjára emelt saso-
kig történtek. A' régiség-buvár, némi maradványok' 
nyomán indulva a' fényponton álló Romát festi elő, 
mellynek utczáin diadal-szekerek robognak át , fóru-
mán egy kevély, uralkodni vágyó és győzni szokott 
nemzedék tolong; és minden emlékszobor' töredéke 
le van irva, le van rajzolva. Az építészet' barátjának a' 
templomok', és egyházak', fördők', villák', az ó és 
jelenkor' palotái' elősorolásából jobban ismerjük Ro-
mát mint saját épületeinket. Minden képtár, mu-
seum, gyűjtemény, minden kincs, melly a' tudo-
mány és művészet' köréből a' világ' fővárosában ösz-
pontositva van, tárva előttünk; és annélkül, hogy 
lakunkból kilépjünk, megismerhetjük azokat. Az is-
teni tisztelet' fénye, a 'város ' nagyjainak életmódja, 
a' nép' szokásai, szóval minden, a' leghűbb képekbe 
festve állnak előttünk : csak egyről feledkeztek meg azon 

száz meg százak, kik Romáról irtak, csak egyre nem 
voltak eléggé az utazók figyelmetesek — Roma' j ó -
tékony intézeteire. Ha Roma központja az egyházi 
kormánynak, egy végtelen műcsarnok, az őskor' leg-
különnemübb emlékeinek hű föntartója, és e' tekin-
tetben első : ugy bizonyára elsőséget vitt ki jótékony 
intézeteinek száma, terjedése és szerkezete által. Igen 
érdekes a' minden oldalról ismeretes Romát e' pontból 
is ismerni tanulni. Ha Verona' kegyes intézetei ma-
gasztos eszmét teremtenek bennünk a' keresztény sze-
retet' hatalmáról : ugy igen természetes , ha kérdez-
zük : milly viszonyban áll Olaszország' és a' katholika 
világ' fővárosa amahhoz ? Erről kívánt utmutatást ád 
Morichini praelatus : „ Degl' instituti di publica ca-

ritá e d' instruzione primaria in Roma" munkája. 
« 

Roma általán betegek' és őrültek' számára 20 
intézettel bir, mellyek közül nyolez általános, tizenegy 
kizárólag bizonyos rendüekre való, egy pedig a' házi 
betegek' gondját viseli. A' nyolez általános közül egy 
csupán férliakat, a' másik csupán nőket fogad be ; három 
mindkét nembelit chirurgiai esetekben ; egy a' szü-
lőkre, egy az őrültekre, egy a'gyógyulókra van szá-
mítva. A' különös intézetek' egyike viszont csak fér-
fiaknak áll nyitva ; két más kizárólag gyógyszertáro-
soké és siitöké ; ezenkívül a' spanyolok, lombardok, 
llorentinusok, luccaiak, németek, portugálok, ber-
gamoiak külön intézetekkel birnak, mellyek templom-
mal és papokkal ellátvák. A' nyilványos intézetek' 
helyzete a' város' minden negyedének közeléhez van 
alkalmazva. Az ágyak' száma mindössze véve 4 0 0 0 , 
mellyekből a' köznépszámot véve naponként 1400 el van 
foglalva; a'halandóság' középszáma 7,50 procent,leg-
magosabb fokra lép a' nagy chirurgiai eseteknek tárt 
sz. akab kórházban : 11,60 ; legkisebbre pedig a' sz. 
Rochusi szülőházban: 0,70. A' gondviselés', ápolás', 
lelki vigasztalás', a''legkülönnemübb segítségek', föl-
vigyázás', és más keresztényi szeretet' eredményeinek, 
mellyekben mindezen előszámlált intézetek részesül-
nek , értékét elöszámolni és pénzértékét meghatározni 
lehetetlen; hanem az öszveg, mellyet ezen intézmé-
nyek önvagyonukból, és az apostoli kamarától húz-
nak, évenkint 4,000.000 francra megy, míg Páris 
hatszornyi népességéhez képest csak tiz és fél milliót 
szentel rokon czélokra. 

Régiség', kiterjedés' és hatáskör' tekintetéből 
Roma'minden hasonnemü itézményei között elől áll a' 
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Sz. Lélekről nevezeti kórház. Ivo az angolszász király 
épittete a' Tiber' partján, Pétertemplomtól nem messze 
már a' 8ik század' elején egyházat és fogadót népe' 
zarándokai' számára. Lehet, hogy későbben betegek 
nyertek benne ápolást, de mostani nagyszerűségének 
alapját III. Ineze pápa veté meg. Kórházat épittete ott 
nagy kiterjedésűt, és jószágokkal, kiváltságokkal 
bőven ékesité. Akkorban alapitá montpellieri Guido 
az ispotások'rendét és 1204ben a'pápa'hivására Ro-
mába jöt t , 's a ' rend 'háza e' kórházzal egyesittetett 
ugy: hogy mind a' két ház, ugyanazon egy főnök 
alatt legyen, kinek lakása is az épületbe téteték által 
Guido' halála után. Főrendelete a' háznak : árvák' és 
lelenczek' befogadása volt, mit mellőzve egyedül a' 
kórházra fordítjuk figyelmünket. 

Sok romai pápa' nevét kellene fölhozni, ha mind-
azokat említeni akarnánk, kik ez intézetet gondjokkal 
ápolák, javittották. VI Pius téteté a' legtetemesb na-
gyítást, két uj teremmel tágítván az intézetet, az 
ágyak' számát 840el szaporítván, ugy hogy jelenleg 
-1616 ágygyal bir. Hideglázasok vetetnek itt főképen 
föl, h i t - ' s állapotkülönbség nélkül, kik közönségesen 
9 napi tartózkodás után távoznak el; évenkinti szá-
muk 12000, naponkénti középszám 293 ; a 'különb-
féle felőgyelők 112re mennek. Belső elrendelése e' 
kórháznak, és a' betegápolási modor a' legjobb. A' 
termek naponként négyszer söpörtetnek; a' padlatok 
havonként, minden tavaszon pedig a' többi fanemü 
butor megmosatik, az asztalok fénymázoltatnak, me-
szelés történik; a' fehérnemű' váltására nagy gond 
van fordítva, "s a' megholt' ágyneműje szorgosan 
szétbontva, kitisztítva, megfordittatik. A' gyógyulok 
a' Sz. Háromság-kózházba jőnek, a' megholtakról pe-
dig egy világiakból álló társaság gondoskodik. A' Sz. 
Lélekrend' főmestere a' főfelügyelő, alatta vannak a' 
rend' kanonokai, kik a' ház' különnemű tisztségeit 
viselve egyszersmind a' házhoz kapcsolt plébániatem-
plomban az isteniszolgálatot végzik. Ezenkívül külö-
nösen vasárnapokon különbféle ájtatos testületek' 
egyénei jelennek mege'kórházban; ez édességethoz, 
amaz az ágyat rendezi; egyik borotválja a' beteget, 
másik vizet hoz , vagy vigasztal, tanit, tanácsol, és 
többnyire több jó akarat van e' bánásmódban, mint 
czélszerüség. 

Négy orvos' és egy két főgyógyász' t isztéé'há-
zat naponként kétszer megtekinteni, mindegyik azon-
ban saját segédekkel bir , kik mindig a' betegek kö-
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rül vannak. Ha egy orvos' gondjára bizott betegek' 
száma 80at fölülhalad, számfölötti orvosegyének hasz-
náltatnak. A' csekélyebb mütételek, az orvosnöven-
dékekre bizvák. A' gyógyszertár egy főgyógyszertá-
ros alatt 5 növendéket és 2 segédet számlál. Ezen 
gyógyszertár más több kórházat is lát el gyógyszer-
rel , 's itt nem létezik szegények' számára kölönös 
gyógyszertár, de az orvos teljes szabadsággal bir szá-
mukra ingyen rendelni gyógyszert. A' közjövede-
lemből e' részre 35000 romai scudo (2 ft. 4 kr. p.) 
fordittatik évenkint; ezenfölül 36000et ád az apostoli 
kamara. A' szolgák' dija ez intézet' kölcsönbankjának 
jövedelmeiből 5000 scudo, mi ha fölösleges lenne, 
az ispotályra fordittatik. 

(Vége következik.) 

Az első utczavilágitás. 
A' 14ik század' első éveiben 22ik Incze pápa, 

méltán megrettenvén a' törökök' hódításain, behozta 
az Ave Mariát. Ezen imádság, mellyhez a' titoktel-
jes és csöndes óra választatik, azon óra, mellyben al-
konyul, Franczia- 's Angolországban az esti harang' 
első megkondulásánál mondatott el. Minden katholikus 
akkor a' keresztény fegyverek' jó sikereért három 
Ave Mariát mondott e l , 's fölfohászkodott a' szent 
szűzhöz, hogy esedezése által béke, egyesség és 
boldoglét honoljon azon országokban, mellyek a' hitnek 
alája vetve maradtanak. I l ik Lajos az Ur' angyalát 
ugy rendezte el, mikép azt a' megtestesülés' titkának 
tiszteletére mai nap imádkozzuk, 's rendelte, hogy 
az esti imádságon kívül, melly a' kereszténység' ál-
talános nyugalmáért mondatik el, délben is egy az 
ő országa' békeségeért végeztessék. Rendelete igy 
hangzik: „Minden francziának, nemesnek, katonának 
's földnépének ezennel parancsoltatik, hogy a' déli 
harang' jelénél mind a" két térdre essék, ájtatosan 
keresztet vessen, 's imádkozza el jó béke' föntartá-
sáért az angyali üdvözletet." 

E' parancs legpontosabban teljesitteték, ugy hogy 
abból kivehetni, milly népszerű volt légyen a' boldog 
szűz iránti tisztelet. A' lóik században nem volt egy 
franczia is, ki bár hol volt , házban, utczán, mezőn, 
a' harang' megcsendülésénél térden állva az Ave Máriát 
el nem mondotta volna. 

Azon 300,000 személyből álló egyházi mene-
teknél, hol az elsők St. Denisbe érkeztek már, mi-

*) Orsini' „Leben der hl. Jungfrau Maria" czimü munká -
jából. Aschaffenburg bey Theodor Pergay. 1840. 
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Kor a' végsorbeliek még a' notre-damei előcsarnokban 
hullámzottak, szűz Mariának fekete moirée-ből készült 
's aranynyal kihimzett lobogója egyéb zászlóknál ma-
gasabban 's mindjárt a' kereszt után viteték. Királyok, 
királynék, püspökök 's a' legelőkelőbb személyek tagjai 
voltak a' boldog szűz' egyesülete' társaságának, 's 
az illy ájtatos gyülekezeteknél együtt láthatni vo l ta ' 
főszemélyek' aranypaszomántos fövegeit a' párisi pol-
gárság' félig vörös félig kék sapkáival. 

Minden utcza-szegletnél egy kis Máriaszobor ál-
lott, öregében faragva korbarnitotta tölgyfából, régi 
csipkefátyollal fedve, 's virágoktól, mellyekkel jám-
bor lelkek a' városnegyedből reggel korán azt föléke-
sítették , környezve. Sokszor ezen, hajnal' hasadta előtt 
titkon odatett virágok angyalok' adományainak tar-
tattak. Éjente ezen a p r ó , szürke fülkékben folyton 
mécsek égtek, 's minden szombaton azok tökéletesen 
kivilágíttattak. 

Ez volt az első utcza-világítás. Kétség kivül nem 
Yolt az olly fényes, mint az, melly mai nap városain-
kat éjszakának idején világítja ; de volt mégis egy 
elsősége a' mienk fölött : némi jámbor, hivő népre 
lelkesen hatni tökéletesen képes gondolat élt abban. 
A' Madonna' titkos lámpái, mellyek mintegy könnyű 
csillagkoszoru a' virágok közül itt ott kicsillámlottak, 
az éjjel, sötét tettek' elkövetése végett szerte csa-
tangoló gonosztevőt megszólítani látszattak : Ezen alvó 
város, ezen puszta, csöndes utczák fölött szem őr-
ködik , melly soha sem záródik : az Isten'' szeme. 

Az utczák' szegletein álló ezen apró Madonnák 
iránt, noha nem valának ugy fölékesítve mint azok, 
mellyek tömör ezüstből öntve, arany- 's márványoltá-
rokon állának, szerfölött nagy tisztelettel viselteték 
a' nép. Iíju emberek minden negyedből körmenetben 
vonulának azokhoz mezítláb 's virágkoszoruzottan, és 
éneklék a' boldog szűz' litániáját. Mindenki hozzá csat-
lakozók a' menethez, akármiilyen volt is az idő ; 's 
néha olly nagy volt a' tömeg, hogy alig lehete az 
utczákon keresztül hatni. Egy kis czedrusfából ké-
szült , egy láb magasságú kép, melly a' Joyeuse házé 
volt, 's a' tisztelendő Kapuczinus atyák'klastromának 
ajtaja fölött két csucstornyocska között állott a' st. 
Honoré utcza előtt, csaknem okot adott Paris' két 
városnegyede közötti polgárháborúra. Néhányan a'neni 
illedelmesen buzgók közül a' csodatevő képet el akarák 
foglalni, és saját plébániájokban fölállítani. E' szán-

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. --

dék hirül esett a' negyed' polgárainak, kik azonnal 
fegyvert ragadtak, 's éjjel nappal az Istenanya' képe 
előtt föl 's alá járván közel voltak ahhoz, hogy 
lánczot húzzanak az utczán keresztül. A' csönd nem 
állott helyre, míg a' szent kép pompásan a' klast-
rom' templomába nem helyeztetett. Sokszor megtör-
tént , mint ezen esetben is , hogy e' Madonnákat kő-
fülkéjökből kivették, 's az utczáról tisztességesb helyre, 
drága kápolnába áltvitték, hová a' köz szózattól vo-
natva királyok járultanak az Isten' anyját csodatevő 
képeik előtt tisztelendők. 

Hasonlatosságok. 
Isten minden rosszateltávolithat tőlünk, de nem 

teszi azt előbb , mint míg töredelmességünket 's job-
bulásunkat nem látja ; mert az aranyműves sem veszi 
ki az aranyot előbb a' kohából, mint mikor látja, hogy 
az tökéletesen megtisztult. — Igy Isten sem veszi el 
rólunk a' nyomorúságot előbb, mint mikor megjob-
bultunk. (Aranyszájú sz. János.) 

Az ember képe és hasonlatossága az Istennek; 
's valamint a' fejedelem' képét tisztelni kell 's meg-
vetni nem szabad, ugy embertársunkban is az Isten' 
képét nem szabad megböcstelenitenünk. (Ugyanaz.) 

Ha valamelly beteg ismét kezdi az ételt 's italt 
kívánni, azt gyógyulása' jelének tartjuk : szintigy ta-
nuja a' lélek' egészségének ( 's a ' jámborságnak), ha 
valaki vágyat érez az Isten' igéjét hallani, 's abban 
gyönyörködik. (Ugyanaz.) 

Azon várost, melly erős és magas falakkal van 
bekerítve, nem igen könnyen veheti be az ellenség: 
ugy a' sátán is, nehezen kerítheti azokat hatalmába, 
kik imádkozni szeretnek. [Sz. Ágoston.) 

IVagy JfEáriaczell. 
Nagy Máriaczellnek mint búcsújáró helynek eredete 

1157dik esztendőre esik, mellyben sz. Lambrechtből 
az első áldozópap itt megtelepedék, 's a' boldog szűz-
nek magával hozott képét tiszteletül kitevé. A' 13dik 
század' kezdetén épité Henrik markgróf és neje a' ke-
gyelem-kápolnácskát kőből. 1363 körül épité lső 
Lajos magyar király a' nagy templom' előrészét a' kö-
zépső toronynyal együtt. 1364dikben 3dik Albrechthg 
egy oltárt alapított és 4dik Rudolf herczeg egy örökös 
misét. Ez időtől fogva e' hely folyton különös védel-
mét tapasztalá az austriai uralkodóknak , kik, vatamint 
más herczegi személyek is , e' kegyelem-templomot 
különbféle alkalmakkor sok ékszerekkel 's drágasá-
gokkal megajándékozták. 

Nyomtatja Trattner-Károlyi, uri utcza 453. 
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A' zászló. 
Minden külön nemzetnek, sût majd minden vá-

rosi egyesületnek van tulajdon zászlója, melly a' nem-

zetet más nemzettől, a' várost más várostól megkü-
lönbözteti 's a' polgárokat a' haza, vagy város és 
egymás iránti kötelességekre szinte, mint a' hűségre 
emlékezteti 's egvesiti. A' hadi seregeket is zászló 
egyesíti. Zászlóhoz esküszik a' katona, 's mindaz 
királyának 's hazájának árulója, ki zászlójától elpártol. 
A' harcz' bátor fiai zászlójokhoz sereglenek a' csata-
téren ; azt elveszteni legnagyobb szégyennek, azt a' 
véres ütközetekben is diadalmasan föntartani legna-
gyobb dicsőségnek tartják a' vitézek. Ki a' nemzeti 
vagy hadi lobogót megsérti, a' nemzetet 's hadise-
reget sérti. 

Ha a' földi jóléttel foglalkozó zajos polgári tes-
tületektől az örök 's lelki boldogságot kereső keresz-
tények' csöndes egyházi egyesületére fordítjuk figyel-
münket; vagy ha a' háborgó 's duló harcztérről a' 
Mindenhatónak békés hajlékiba tekintünk, valamint 
o t t , ugy itt is zászlót látunk lobogni. Nincs olly ker. 
kath. község, mellynek szentegyházában ama' királyi 
zászló, Krisztus'győzedelmes keresztje]fölállítva nem 
volna. Sőt az oltáron, mellyen Krisztus vér nélküli 
áldozatja bemutattatik, az egyház' rendelése szerint 
keresztnek kell lenni. A' kereszt' néha a' fölfeszitett 
Krisztus' képével minden lobogó nélkül, máskor pedig 
Krisztus' képe nélkül kisebb vagy nagyobb lobogóval, 
mellyen gyakran valamelly szent, mint Krisztus' hű 
követője és bajnoka van rajzolva, zászlókép hordoz-
tatik előttünk. A' kereszt' zászlójához sereglik össze 
a' kereszténység a' szentegyházba, ezt követik rajozva 
a' buzgó hívek, midőn v a j y bizonyos szükségükben 

Istenben helyzeti bizodalmukat 's alázatos könyörgé-
söket, vagy valamelly ünnepélykor hitöket, 's a ' h i t -
beli igazság' győzödelmén, vagy Isten' dicsőségén 
örvendezésöket körmenet által a' világ előtt is nyil-
ványitani óhajtják. 

Mire a' világi zászlók a' polgárokat 's vitézeket 
földi 's ideigleni ügyeikben, ugyanarra emlékeztetik 
és serkentik az egyházi zászlók a' hívőket lelki 's 
örökké való dolgaikban. Krisztus' keresztje 's lobo-
gója a' keresztény híveket valamint a' lelki egyetér-
tésre 's egyesülésre, ugy a'lelki harezra 's győzöde-
lemre is részint emlékezteti, részint buzdítja : hogy 
mint Krisztusnak 's az anyaszentegyháznak igaz, hű 
's lelkes fiai 's bajnoki éljenek és haljanak. 

Mielőtt a' keresztény hit a' világon elterjedt val-
lássá vált, három évszázadig izzasztó 's véres harezot 
kelle Krisztus' igaz híveinek kiállani. Ezerenként vér-
zettek el Krisztus' és az anyaszentegyház' hű bajnoki 
közül a' zsidók'P's pogányok' öldöklő kezei alatt; 
végre a' világosság a' sötétségen, az igazság a' ha-
zugságon, .'s az erény diadalmaskodott a' szenvedélye-
ken. A' zsidóság már régen lealázva és szétszórva 
vala, midőn nagy Constantin romai császár a' keresz-
tény hitre térve a' pogányságon is halálos sebet ejte. 
Azon keresztjel, mellyet Constantin még mint pogány 
's hadserege a' levegőben látott, mellyet azonnal bi-
rodalma' zászlójává is választa, az volt Isten' kezében 
azon eszköz, mellyel a' császár'ellenségeit legyőzni, 
aztán Constantint a' keresztény hitre átkelni segité. 'S 
mi midőn Krisztus' hitét nem fegyver, nem öldöklés, 
hanem Krisztus' keresztjének 's evangéliumának hir-
detése 's ereje általi a' világon győzödelmeskedni lát-
juk, ne örvendjünk? Ne gyüljünk-e össze mint ugyan-
azon igaz hit' követői, ugyanazon kath. egyház' tagjai 
hitünk' és egyházunk' szerzőjének, Krisztusnak dia-
dalmaszászlójánál a 'sz. keresztnél: hogy egyetértve, 
Krisztushoz és az ő anyaszentegyházához híven ragasz-
kodva lelki ellenségeinken erőt vehessünk ? 

15 
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A' zsinagóga 's a' pogány templomok ugyan már 
halomra omolvák; a' zsidó főpap szinte, minta ' po-
gány philosophus Krisztus' keresztjének ereje által 
legyőzvék; de a' kereszténység még csatatéren áll, 
küzdései mindegyre folynak. Az egész egyesületnek 
ugy, mintáz egyes híveknek hitét 's erkölcsét kü l - ' s 
belellenségek folyton folyvást 's néha igen hevesen 
megrohanják; de azért el ne csüggedjünk. Előttünk 
lobog Krisztus' győzödelmes zászlója. 0 , ki halála 
által meggyőzé a' világot, most is még ugyanazon 
isteni igazság, szentség, erő és hatalom, melly előbb 
vala ; ő most is velünk van, 's elég erős védeni az 
üdvös igazságot, mellyet anyaszentegyházába letett 
's az apostolokra bizott ; hogy semminemű hamisság', 
tévelygés' és romlottság' hatalma, vagy is a' pokol' 
kapuja erőt ne vehessen rajta. 

Ha tehát a' keresztények' zászlóját lobogni látod, 
ne képzelj magadnak világi vagy polgári harczokat, 
ne vérontó fegyvereket. Krisztus' országa nem e' vi-
lágról való, 's egyházának harczai szellemi harczok, 
az üdvös igazság' 's erény' bátor 's állhatatos küzdési. 
Krisztus'egyháza nem az emberek' személyét, hanem 
az emberek' hibáit 's erkölcstelenségit ostromolja. 
Fegyverei: Isten' igéjének hirdetése, intés, jó példa, 
imádság 's könyhullatás a' bűnök 's bűnösök fölött. 
Ha néha a' tévutakra vezető tanítókat vagy megrög-
zött gonoszokat kizárja is az igaz hivek' egyesületé-
ből ; gondos anyai szeretetből cselekszi, részint hogy 
a' még ép juhokat megmentse az elharapózó mirigy-
től , részint hogy az eltévedetteket az által észre hozza 
's a' jó útra visszavezesse. Igy valamint Krisztus' egy-
háza, ugy igaz anyaszentegyházának minden igaz 
tagja csak szeretetet 's békeséget óhajt 's terjeszt. 
Ő lobogót oltárok's trónok ellen soha nem emel; in-
kább szellemi fegyverivel a' túlságos szabadság, hit— 
lenség 's erénytelenség ellen az oltárt és trónt védeni, 
mindkettőt legszebb öszhangzásban föntartani, egy-
házának igazait hite' szelleméhez illő uton oltalmazni 
tartja szent hivatásának. 

Ki Krisztusnak '$ anyaszentegyházának hű köve-
tője, vigasztalással tekint a' "sz. kereszt' lobogójára, 
mert a' sz. keresztségben tett igéretét megtartá; az 
anyaszentegyház által előadott keresztény hit' igaz-
ságai és sz. törvényei szerint él t , 's bizton reményli, 
hogy, ha ezután is Krisztus' győzödelmes zászlója 
alatt állhatatosan küzdend lelki elleneivel, elnyerendi 
a' megigért győzödelmi koszorút. Ugyanis, nem csak 

az anyaszentegyház' szellemi harczaira 's győzödel-
meire, hanem egyúttal minden egyes keresztény'küz-
désire 's diadalmaira is emlékeztet 's ébreszt minket 
a' zászló. 

Már Jób mondá: vitézkedés az ember' élete 
e' földön ; a' mindennapi tapasztalás is tanítja : hogy 
különbféle lelki ellenség táboroz körülünk; egyik a' 
vigasztaló 's üdvözítő keresztény hit' örökségét akarja 
tőlünk elrabolni; a' másik a' hit által fölvilágosult 
szabad szellemünket akarja a 'világ'szokásinak, vagy 
az álbölcscség' rendszerének rablánczaiba fűzni ; ismét 
másik még eddig talán ártatlan szivünket az alacson 
szenvedélyek' aljas és átkos békóiba verni törekszik. 
'S mi ennyi ellenség'közepette elcsüggedjünk? az em-
berek' tekintetétől, a' világ' szokásitól, a' rendetlen 
vágyok- 's gyönyöröktől magunkat elámittatni enged-
jük? mi mint gyáva küzdők reszketve hódoljunk-e 
lelki ellenségeinknek? vagy mint alávaló árulók és 
szökevények átkeljünk az ellenség' táborába ? Távol 
legyen ez tőlünk ! 

Keresztény társaim! vessünk egy pillantatot a' 
királyi zászlóra, Krisztus' sz. keresztjére; azonnal uj 
életerő 's bátorság fogja ellankadt 's csüggedt lel-
künket eleveníteni 's ébreszteni. Mintha hallanám a' 
sz. kereszt' lobogójára rajzolt szentek' bátorító szó-
zatit: Fügeszszétek szemeiteket, igy szólnak ők, hi-
tünk' szerzőjére 's jutalmazójára Jézusra. Mennyi fá-
radságot, megvetést, rágalmat, gyalázatot's keserű 
kínokat állott ki ő érettünk! vérét ontá, életét áldozá 
föl a' keresztfán váltságunkért; de ő mindenen dia-
dalmaskodott, meggyőzé a' világot és halált, harmad 
napra dicsőségesen föltámadott 's fölmenvén mennybe 
ül Isten' székének jobbja felől (sz. Pál Zsid. 2 , 2.). 
0 bátorítja küzdő hiveit : bízzatok, én meggyőztem 
a' világot; harczoljatok bátran 's állhatatosan, én 
veletek vagyok, 's ha győzendetek, megadom a' 
győzödelmi koszorút, ' sot t leendetek, hol én vagyok. 
Mi, igy folytatják a' szentek, mi, kik hozzátok min-
denben hasonló 's gyarlósággal teljes emberek valánk, 
hittünk Jézus' szavainak, bíztunk segedelmében, 's 
az ő igéje szerint felövedzénk ágyékainkat az igaz 
mondással 's a' megigazulás' mellvasába öltözködénk, 
aztán fölvévén a' hit' paizsát 's föltévén a' reménység' 
sisakját a' lélek' kardjával, melly az Isten' igéje , 
bátran küzdénk pályafutásunkban a' világ' csábitgatási, 
a' test' gerjedelmei 's a' gonosz lélek' ingerkedési 
ellen; tűrtünk és szenvedtünk sokat ; de vigyázva 's 
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imádkozva mindig előbbre haladtunk, 's lelkünket soha 
semmi meg nem igázhatá, Krisztus' hitét és sz. törvé-
nyét hiven megőriztük, 's rövid időig tartó heves har-
czunk után, az ur, Ígérete szerint, megadá az örökké 
viriló 's boldogító győzödelmi koszorút. Oh hitsorso-
sink, rövid pályátokon kövessétek példáinkat, hogy 
örökre velünk örvendezhesselek! 

Igy szólnak a' győzödelmes anyaszentegyház' 
tagjai, a' szentek a' zászlóról hozzánk, a'vitézkedő 
egyház' tagjaihoz; 's ki Krisztusnak 's az anyaszent-
egyháznak igaz hive, az figyelmez boldogult hitsor-
sosinak szózatira. Krisztushoz és az ő anyaszentegy-
házához szívvel 's lélekkel ragaszkodva a' sz. kereszt' 
lobogója alatt rendületlen áll a' csatatéren; hitsorso-
sival egyetértve, 's egyesülve bátran küzd mindaz 
ellen , ki, vagy mi hitét 's erkölcsét megrontani 
ügyekszik. 

CA' Katholik után.) 

Sza/iiszló József. 

Koma' kegyintézetei. 
( V é g e . ) 

A' „ Salvator " főkórház 1216ban alapíttatott 
Volomui János bibornoktól, és kizárólag a' nőnem-
nek áll nyitva. A' betegápolást, sőt a' könnyebb 
gyógyászi míítételeket is (érvágást, köpölyözést, ta-
pasz-rakást 'stb) az 182 Iben Therese Doria Pamfili 
herczegnőtől alapított kolostornők végzik , kik éjjel 
nappal a' betegek körül vágynák. A' gondviselő egyé-
nek' száma 70re megy, az ágyaké 578ra, mellyek-
ből közönségesen 200, bizonyos évszakokban pedig 
az egész szám el van foglalva. Felügyelés, tartás, 
gyógymód, a' legjobb. Két fő és alorvos, egy fő-
gyógyász két segédével szorgoskodik a' testire, a' 
lelkire pedig 7 pap és a' prior. Gyógyszertárukat a' 
környék' lakói is használják. A' betegek' száma éven-
kint 2528ra megy. Jövedelméhez , melly «32,000 
scudo, az apostoli kamara 14400at ád. 

A' „Sz. Jakabfőkórház olly mindkét nemüekre 
van alapítva, kik daganat-, seb- és bujasenyvben 
szenvednek. Colonna János bibornok' végrendele-
ténél fogva alapíttatott 1338ban, és a' 17 század' 
végén Salvi'ati Antal bibornok által megnagyobbit-
tatott. Evenkinti betegei' száma 1625, közönségesen 
200—300 beteg van benne. Egy prior négy káplán-
jával, két [gyógyász két segédével ügyelnek lelki 
és testi bajaikra; e' mellett van 15 tanuló, és" 70re 

menő személyzet. Magát a'szoros értelemben vett be-
tegápolást itt is kolostornők végzik; legszebb sii-
kerrel működik egy nemes nőkből álló társaság, melly 
neme' betegeit veszi gondja alá, ós már számosat 
vezetett az erkölcsös élet' ösvényére vissza. Évi jö-
vedelme e' kórháznak 30,000 scudo az apostoli ka-
mara ez öszvethez felénél valamivel többet ád. 

A' „ Vigasztaló S. Mária'11 főkórház azon ke-
gyes adományokból alapult, mellyek a' I ld ik század-
ban, I. János pápa alatt a' szűz Mária' tiszteletére 
épült templomra egybegyűltek.Mindkét nemű személyek 
bevétetnek, de csak azok, kit nyilt seb-, tagtörés-, 
zúzás- és ficzamodásban szenvednek. 156 ágya leg-
inkább el van foglalva camevalkor és octoberben, 
midőn a' nép leginkább vigad. Közönségesen 60 be-
tege van, de magánylakokba is elhat működése; évi 
betegei'számát, tiz esztendei középszámot véve, 826ra 
tehetni. Orvosi és papi személyzete szinte jó aránybari 
van. Különös figyelem fordittatik itt a' könyvek' vite-
lére, mivel azok pörökbenis tanuságul használtatnak. 
Jövedelme 12,100 scudo, mellyhez a' kamara 3750 
scudoval járul. 

A' „Sz. Rochus" főkórház, ISOObani jubilaeum-
kor alapíttatott, és Salciati bibornokot jótevői közé 
számlálja, 1770ben kirckesztőleg szülőháznak hasz-
náltatott. Agyai' száma csak 20. A' belépő nő elfá-
tyolozva léphet be, és állapotjáról, nevéről nem kér-
detik, és szülése után 8 nappal eresztetik el. Hajóval 
előbb lépnek be , mint sem a' szükség kívánná, csekéh 
tartáspénzt fizetnek, a' tartáshoz arányosat. A' gyer-
mekek a' San spirito lelenczházba vitetnek, és meg-
engedtetik a' viszontalálás végett jelt akasztani a' 
gyermekre. Orvos, gyógyász, p ap , ápolónők lOre 
mennek. Jövedelme 2490 scudo; ennek negyedrészénél 
többet kap az apostoli kamarától. 

A' Calabita sz. Jánosról czimzett „jó barátok'u 

kórháza 74 ágygyal csupán lobos nyavalyákban lévő 
férnembelieket vesz föl, mi a' ház' valamelly jótevője' 
ajánlására történik. Nyáron minden ágy el van foglalva; 
más évszakban többnyire csak 40. A' szerzetesek 
ápolják a' betegeket, és naponként kétszer jő az or-
vos. A' szerzetesek' nagyobb száma laicus, a' föl-
szenteltek' száma a' betegek' lelki szükségeihez van 
alkalmazva. Nevök e' szerzeteseknek onnan eredt, 
hogy Komába jöttökkor az utczákat járák ált alamizsnát 
kérve e' szavakkal: fate benefratelli per amor di Dio 
(adakozzatok barátim az Istenért). Az évenkénti 1064 

* 
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beteget középszámmal véve — kolostorjok' jövedel-
méből és kegyes adományokból ápolják. 

A' „Sz. Gallicana főkórházattöbb bibornok ala-
pitá a' bőrbetegségekben szenvedők' ápolására. A' ter-
mek, mellyek mind a' két nemnek nyitvák, és 238 
ágyat számlálnak, egy kis kápolnával vannak elkiilö-
nözve. Hat márvány fördő, és jeles gyógyszertár 
tünteti e' kórházat ki. Mivel sok gyermek is hozatik 
be , iskola is létezik e' kórházban, hol a' szentmise-
hallgatás után naponként hitbeli oktatást nyernek. Itt 
is kolostornők a' betegápolók, ezenfölül vagyon négy 
pap. Évenkint 349 beteget ápol e' kórház ; jövedelme 
2,600 scudo; de évenkint 10,000 scudo segedelem-
pénzre van szüksége az apostoli kamarától. 

A' szegény őrültek' számára az „ ájtatos szűz 
Mariáróla nevezett kórház létezik, melly ámbár a' 
jelesebbekhez tartozik a'maga nemében; de a' paler-
mói és perugiaival, mellyek Európában legelsőknek 
ismertetnek, nem mérkőzhetik. Láncz, korbács itt 
sem használtatnak többé, a' fékruhák és fékágyak is 
csak annyiban vágynák megtartva, hogy a' beteg ön-
magát ne üthesse 's másokat meg ne sérthessen. Itt 
minden fördőnemek használtatnak, mellyek között a' 
lepőfördok (Überraschungsbiider) igen sikereseknek 
tapasztaltattak. Rég tervezik ez intézet' nagyítását, 
és mivel népes utczában van helyezve, máshova leendő 
áttételét. Mindkét nemii őrültek csak gyógyításra ve-
tetnek itt föl ; a' szegények ingyen, a' vagyonosabbak 
évenként tartáspénz' czime alatt 50 scudot fizetnek. 
Közönségesen 400 egyénre megy az őrültek' száma, 
a' férfiaké kétszer annyi, mint a' nőké. A' kigyógyul-
tak' száma olly viszonyban van, mint 36,53, százhoz, 
azon sajátsággal: hogy a' férfinemből százból 45,16, 
a'nőnemből: 27,90 lép ki gyógyultan. Épen igy 
van a'halandósággal is; a" férfinem 4 ,71 , a' nőnem 
6,47 veszt százból. Ez intézet a' S. Spirito' mestere 
alatt áll, de kormányzása saját; évenkénti kiadása 
15,000 scudo, mellynek kétharmadát a' kamara pótolja. 

A' különös rendeltetésű és nemzeti kórházok 
közt legrégibb a' spanyoloké; ehhez van kapcsolva 
egy kisebb kórház a' tartománybeli szegény gyógy-
szeresek' és fiaik' számára. — Az 1500diki jubiläum-
kor a' hires Bramante által egyházat épittetének a' 
loreltoi sz. szűz' tiszteletére a'jsütők, mellynek köze^ 
lében sorsosaik' számára kis kórházat alapítottak, melly 
14 ágygyal bír. Egy orvos, egy gyógyász, két kór-
házmester és egy 'pap a' felügyelők. — A' lombardok' 

kórháza IV. Sixtus alatti első alapítását néhány jám-
bor lombardiainak köszöni, későbbi tágasbbá tételét, 
's kiékesitését pedig milanóibibornokoknak.(Borom. sz. 
Károly gyakran ápolta itt honfiait.) Évenkint 30 be-
teget vesz föl. — A' lengyel kórházat a' híres Hosius 
bibornok alapitá, és lengyel utazók szállást és tartást 
nyernek benne; 's ha megbetegednének, ápolást is. 
A' florencziaiak' kórházát kegyes adományokból ala-
piták 1606ban florenczi sütőlegények; 6 ágya van, 
és a' florenczi sz. János' templomától függ. 

VIII. Orbán pápától a' luccaiaknak átengedett 
sz. Bonaventura templom mellett, 1649ben Gtial-
teriotte János pap , egy kis ispotályt alapita 4 ágy-
gyal.— A' németországiak' számára 1500ban egy fla-
mandi alapított kórházat. -Egyedül férfiakat vesz be , 
és ámbátor csak zarándokszállás, mindazáltal hideglá-
zosakat is ápol. A' bergamoiak' kórháza e' század' kez-
detén politikai zavarok miatt zárva volt, de meg fog 
nyittatni ismét, azonban a' betegek a' társaság' tag-
jaiból lakaikban ápoltatnak. Ezeken kivül különbféle 
nemzetek birtak saját kórházakkal, u. m. flamandiak, 
slávok, franezok, mórok és abyssiniaiak, genuiaiak, 
siciliaiak, burgundiaiak és a' német sütők. De miután az 
általános kórházok annyira tágosittattak , hogy minden 
nemzet egyiránt lelt bennök ápolást, e' nemzeti kór-
házok lassanként elenyésztek. 

Mindezen előszámlált intézetekhez kapcsolva van 
a' „Szent Háromsághozu czimzett fökórház, a' gyó-
gyulok'és zarándokok' számára. Az 1550iki jubiläum 
előtt szent nerei Fülöp nagy számú ájtatos embereket 
gyüjte társaságba, mellynek czólja: szeretet' csele-
kedetei, kizárólag pedig zarándokok' elfogadása lenne; 
melly végre Orsini Ilona grófnő saját házát engedé 
ált. A' jubiläum elmúlt, de nem a' nemes szeretet, 
melly a' zarándokokat ápolá. Nerei Fülöp tapasztal-
ván : hogy a' kórházakból kiszabadultak, ha meg-
gyógyultak is, de még gyöngék, munkára alkalmat-
lanok , és a' visszaesés' veszélyének vannak kitéve, 
kieszközlé , hogy a' Szent Háromság' társulata 
nevét fölvett tagok illyeneket ápoljanak, míg dologra 
alkalmatosak lennének. IV. Pál egy templomot engede 
e' társulatnak ált, melly házat vásárla mellette ápoltjai' 
számára. Idővel annyira tágasult e' ház, hogy éttermei 
944 személyt fogadhatnak el , és 448 ágygyal bir. 
Jubilaeum-esztendőkben magas fokra megy a' zarán-
dokok'száma, egyébként húsvét, vagy más ünnepé-
lyek' alkalmával 400ra megyen. Hogy valaki, mint 
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zarándok ápoltassék, bizonyitmánya legyen: hogy 
Romától 60 migliánál nagyobb távolságról j ő , és 
püspökétől bizonyitmányt hozzon a' szent helyekrei 
utazása' szándékáról. Minden olasz egy nap, külföldi 
két nap ápoltatik , különbféle nemzet' egyénei különös 
alapítványokból utipénnzzel is elláttatnak. Asztalnál 
a' társaság' tagjai szolgálnak a' zarándokoknak. Az 
1825ki utolsó jubilaeumkor 181,914 férfi, és 91,385 
nőegyén fogadtatott itt el. — Ezenkívül különbféle 
nemzeti templomoknál is vágynák zarándokszállások. 

Fontosabb ez intézet, ha a' gyógyulókat vesz-
szük figyelemre. Minden kórház saját kocsiján hozza 
ide a' kiszabadultakat, hol négy, vagy szükség'idején 
löbb napig tartatnak, a' visszaesés' esetében ugyan-
azon kórházba, mellyből jöttek, vitetnek vissza; ha 
pedig az áttétel lehetetlen, megtartatnak. 21 személy 
végzi a' szolgálatot. 1826tól kezdve katonasági egyé-
nek is elfogadtatnak, miért az intézet fejenként kár-
mentesittetik. Évenkénti kiadása közönségesen 18,000 
scudo, mellyet a'kamara 2400al pótol ; jubilaeum-
esztendöben 100,000 scudot is fölülhalad. Évenkénti 
ápoltjainak középszáma, a' katonaegyéneket nem szá-
mítva, 5882re megy. 

Megemlitendők itt még néhány jótékony társula-
tok: 1. a' Chronicus betegeket ápoló társulat, 
melly 40 évet meghaladta özvegyekből, nőkből és 
férjhez nem mentekből áll. Több plébániákban létezik 
illy társulat, mellynek feje a' helybeli plébános, azonfölül 
van priornő, és a' tagok ujonczévet állnak ki. A ' b e -
teg jelenteti magát a' plébánosnak, és a' nőtagok he-
tenként kétszer látogatják meg a' beteget, ellátva őt 
naponként minden szükségessel , mindaddig , míg 
meggyógyul, vagy meghal. A' költségek havonkénti 
vagy évenkénti adományokból kerülnek ki. Minden 
plébánia külön pénztárral bír, de az intézetek egymást 
segítik. Minden betegre évenként 32 scudo számítta-
tik. 2. A' betegek' ápolása az apostoli elemosynaria 
által. Régtől létezett a' sz. Eustachio gyógyszertár, 
melly ingyen ada gyógyszert. XII. Incze pápa e' végre 
a' várost tizenegy részre (visite) osztotta, és tizen-
egy pap, tizenegy orvos, és tiz gyógyász rendelte-
tett e' vegre. Ha a' beteg az apostoli elemosynariától 
kiván gyógyíttatni, plébánosától jegyet kap, a' jegy-
előmutatót a' társaság' orvosa szorgosan ápolja és 
gyógyszerrel ellátja ; és ha szükség, az elemosyearia' 
költségén valamelly kórházba viteti. 7000 scudo for-
dittatik e' végre évenként. 3. A' halál- és imád-

ságról nevezett társulat, melly 155Iben alapíttat-
ván tulajdon egyházzal bír, és tagjai vagyonos pol-
gárok. lia a' vidéken valaki meghal, a' társaság' 
néhány tagjának jelentés tétetik, mire ezek fekete 
öltönyt véve, ha a' távolság nem több 30 migliánál, 
útnak indulnak. Páronként, csuklafedve, kis zászló 
vitetvén elöltök vonulnak a' holt1 háza elébe, és égő 
gyertyával, zsoltárének közt indulnak vele a'templom 
felé. A' társulatnak joga van a' vidéken megholtat 
tetszése szerint bármelly temetőbe temetni. A' vi-
dékről behozott holtaknak évi középszáma 1 3 , a' 
távolság'középmesszesége 10 miglia. 

Mindezen előszámlált nyilványos intézetek' jöve-
delme 107,000 scudora megy; az apostoli kamara 
ehhez 90,000 scudot ád. Mennyire megy a' privát-
intézetek' költsége, nem lehet meghatározni, mivel 
jövedelmei csak templomaik' jövedelmeiből erednek, 
mellyekhez kapcsolvák. Ugy szinte fölszámolhatlanok 
a' privátjótékonyság' cselekedetei, mellyeket a' sze-
relet , irgalom és részvét áraszt a' legkülönnemübb 
alakokban, árnyéklatokban az inség' enyhítésére. 

Az említetteknél nagyobb fontosságúak a'lelencz-
és árvaházak, öregek' özvegyek' és bűnbánók' szá-
mára állított intézetek, mellyekröl más czikkben. 

(Németből.) 
A' pacsirta. 

Simon, a'hetven esztendős földmives, isteni fé-
lelemben 's munkában öregedett meg. Hófejér fürtjei 
diszül szolgáltak neki, mert becsületben őszültek meg. 
Ezért, továbbá okossága- és sokféle tapasztalásaiért 
mindenütt kedveltetet, 's tiszteltetett, és kicsinytől 
nagytól joggal Simon atyusnak neveztetett. 

Egy tiszta tavaszi reggelen, \mikor a' mező 
növényei már virágzani kezdének , 's a' pacsirta' ked-
ves éneke az ifjú tavasz' örömeit h i rde tényá r i vetés-
re földét szántogatá Simon, és a' mellett siirge volt, 
mint sokan fiatal éveikben sem, és vidám, mint kö-
rülte az újonnan föléledt természet. 

Mellette ballagdogált István , becsületes fia-
tal ember, ki csak nem rég vette által a' gazdaságot, 
minthogy szülei meghaltak. 

„Simon atyus! igy szóla ez , mindig szivemből 
tiszteltelek; mert értelmes ember vagy, és sokféle 
dologban jó tanácscsal tudsz szolgálni ; azután sok 
esztendőt ált próbáltad az élet' bajait, és szerencsé-
sen gazdálkodtál ; mert láthatólag veled volt az Isten' 
áldása. — Ime, én még fiatal vagyok, és rá szoru-
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lok az öreg' tanácsára. Nossza , mondd meg nekem : 
mitévő legyek, hogy életem hasonlítson a' tiedhez, 
és Isten' áldása házamba is betérjen ? " 

Simon atyus ekkor az égre mutatva igy szólt : 
„ Boldogult szomszédom'lia ! látod ott magas levegő-
ben lebegni a'vidám pacsirtát? Az megtanít arra, mit 
tőlem kérdezsz. 

Lám, az a' mezőn keresi élelmét, 's a' föld' ba-
rázdái között sürög, de ég felé is emelkedik fütyö-
részve, vidámon hangicsálja énekét, 's azután ismét 
földre ereszkedik. 

Így, István öcsém, minden embernek, legyen 
az polgár vagy paraszt, a' földön van kiszabva napi 
munkája, mindenkinek a' maga módja szerint. Itt te-
hát az ember is fogjon hiven dolgához, 's ne átalja 
a' fáradságot; mert irva van: „Orczád' verítékével 
fogod enni a' kenyeret!" De a' földtől emelkedjék 
szive az ég felé és imádkozzék ájtatosan; mert erő és 
áldás fölülről jőnek, — megerősülve azután fogjon 
újra dologhoz. Munka és imádság között szépen 's ál-
dásban fog haladni élete." 

Simon atyus ismét megfogá az eke' szarvát, Ist-
ván pedig érzékeny hálát monda a' jó tanácsért, 's 
föntartá azt gondosan szivében. 

Ai»Iiorismák. 
Hitágozataink nem szembeötlők, de hitelességük 

az. Nem látjuk át azt, mit hinnünk kell, de tisztán's 
világosan látjuk, hogy azt hinnünk kell. Értelmünk 
korlátolt, de Isten végtelen. Isten nem volna az, a' miő, 
vagy mi volnánk az, mi az Isten, ha őt megfoghat-
nók. Meg kell különböztetni a' mit? és hogyant ? a' 
dolgot és a' módot, a' megfoghatóságot ' sa ' hiteles-
séget. Látom, hogy a' magnes magához huzza a' vasat ; 's 
noha nem tudom, mikép történik az, mégis tudom, hogy 
történik. Nagy különbség van a' hitelesség' alapjai 's 
a' megfoghatóság' okai között. Nem épen éles, sőt 
gyönge észre mutat tényeket azon okból tagadni, mivel 
azok meg nem foghatók. A' hitelesség' inditó okait 
fölkeresni 's vizsgálat alá venni, az az értelem' dolga. 

Illendő, hogy minden, mi a'legszentségesebb 
áldozatnál használtatik, olly drága legyen, mint csak 
lehet. Igy gondolkodtak már az anyaszentegyház' leg-
régibb idejében. Diocletian' és Maximin' uralkodása 
alatt Numidiában az egyház' szolgáinak jelenlétében 
pogány tisztviselők templomi szerek' következő jegy-
zékét késziték : Két arany és két ezüst kehely, hat 
ezüst kánnácska, egy kis ezüst víztartó, hat ezüst 

lámpa, két nagy gyertyatartó, hét kis réz tartó mé-
csestül , tizenegy réz lámpa lánczaikkal együtt 'stb. 

A' fölvilágosodottak szüntelen e' szót pengetik 
„ellenmondás, " és épen ezen ellenmondás magában 
a' legnagyobb ellenmondás. — Az ellenmondás szem-
betűnő ellentét, mellyet olly két dolog között veszünk 
észre, mellyekről tiszta 's világos fogalmunk van. 
Már pedig a' religio' titkairól lehetetlen tiszta 's vilá-
gos fogalmunknak lenni; következésképen lehetetlen 
is valamelly szembetűnő ellentétet, azaz ellenmondást 
találni a' titokban ; következésképen lehetetlen meg-
mutatni, hogy bizonyos titkok ész elleniek; — ők 
csak az ész' belátása' körén fölül vannak. 

Nevezetes a' szakadások' 's eretnekségek' történe-
tében azon jelenet, hogy a' tévelygő hitűek leginkább 
a' nők között igyekeztek magoknak pártot csinálni 
(Timot. 3,6.). Ezek t. i. mint gyöngébb rész könnyeb-
ben elcsábíttathattak, a' csábitóknak kéjtöltésül 's uj 
csábítások' eszközeiül használtathattak. Sz. Jeromos 
írja : Simon a' szemfényvesztő, felekezetét a' buja 
Ilona' segítségével alapította; antiochiaiMiklós a' fa j-
talan, egész falka asszonyokkal járt; Montanus arany-
nyal vesztegette meg és csábitá el Priscillát és Maxi-
millát. Arius a' császár' nőtestvérét szedte rá előbb, 
mintsem a' világot csalta volna meg ; Donatust Lucilla' 
kincsei segítették vállalatában. 

Az igazi katholikus predikáczionak ollyannak 
kell lenni, minta' gyújtó tükörnek, mellyben az em-
ber legelőször megláthatja alakját, de a' mellyből,ha 
az örök világosság malasztsugarát veti rá , tüz jő ki , 
melly emészteni bir és tisztítani. — A' predikáczionak 
lakomához kell hasonlítani, mellyben minden csak a' 
vendégek' számára hordatik föl és semmi sem a' ven-
déglőére ; tehát nem ugy, hogy a' szónok maga lakjék 
jól és töltözzék, míg a'hallgatók éhen vesznek el. 

A' hivek nyilván vallásuk' tanja ellen cselekesz-
nek , ha véteknek adják magokat. A' rationalisták el-
lenben, ha gonoszak, elveik szerint cselekesznek. 
Milly hasonlítást állítsunk föl olly hit között, melly 
iránt hivtelenné kell valakinek lenni, ha vétkes pályára 
kiván lépni, 's olly hit között , mellyről le kell mon-
dani, hogy erény' útjára térjen? (R. u. K.) 

Sx. Ágoston' 's minden bölcs' tanítása 
a' lelkiismeretről. 

„Valljon a' tér 's hely magába zárhatja-e az Is-
tent , ki minden lelkiismeretben, legyen az angyalé 
vagy emberé , jóé vagy rosszé, jelen vagyon ? Azon 
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különbséggel egyedül : hogy a' jónak lelkiismereté-
ben mint atya, a* gonoszéban mint itélő-biró van 
jelen. " 

„Isten szól a' jónak szinte, mint a' rossznak 
lelkiismeretében. Mert, mit az ember jót cselekszik, 
senki helyben nem hagyhatja 's helyeselheti, 's mit 
rosszul cselekszik, senki nem rosszalhatja, ugy, mint 
kellene, ha csak a' sziv' csöndes mélyében az igaz-
ság' helyeslő vagy rosszaló szava nem hangzik. Az 
igazság pedig az Isten. " 

„A'jámborok'lelkiismerete Isten'lakhelye; mind-
azáltal ugy lakik Isten az emberek' keblében, hogy, 
ha az ember Istentől (a ' bün által) elesik i s , Isten 
önmagában megáll, mert ő sem el nem eshetik, sem 
lakhely' keresésre nem szorul." 

T 

„Áldozzál Istennek hálát ( 's dicséret' áldozatját, 
mondja a' zsoltáros.) Igen ; magamba térek 's ott föl- ' 
találandom, mit áldozzam. Dicséretet 's hálát áldozom 
neked Istenem ! 's lelkiismeretem legyen oltárod. " 

„Bensőnkben, a' lelkiismeretben van azon nagy 
sivatag, azon igazi magány, mellyen keresztül nincs 
embernek járata, mellybe senki be sem is tekinthet. 
Ott tanyázzunk jó reménységgel, míga' reménylett jót 
elnyerendjük. Minden , mi kiilsőnkhez tartozó, foly-
tonos hullámzás- és áradásban van, minden csupa 
kísértés és keserűség. Bensőnkben, ott egyedül a' 
csöndes magány: ott vizsgáljuk meg hitünket, 's tu-
dakozódjunk , ha vele honol-c a' szeretet is ? Lássuk, 
ha , midőn könyörgünk : bocsásd meg a' mi vétkein-
ket, miképen mi is megbocsátunk ellenünk vétettek-
nek; nem egyedül ajkaink hangzanak-e, velők együtt 
érez és kiáltoz-e szivünk is ? Ezen magány-
ban csörgedeznek az emlékezetnek néhány patakjai, 
mellyekbe az elmélyedt kedélyből a' megértett 's jegy-
zett szent irás' szavainak isteni forrása kiömlik. Mert 
minden tiszta 's minden szent, mit valaha olvasál, 
hallal 's emlékezetedbe nyomtál, ha azon benső ma-
gányban, vagyis a ' j ó lelkiismeretben már nyughelye-
det megtalálád — szived' mélyéből fölserkedend, 's 
emlékezeted' bőségében özönleni fog az Isten' igéje; 
's a' reménységben , mint minden jámbor, megnyu-
godván , mondandod: ez igaz, ebben legbensőbb 
elégülést találok ; ez reményem; ezt Istenem, ki nem 
hazud, igérte; ez biztosit; 's ezen biztosítás azon 
csermelyek' andalító csörgésénél mindenkit édes álom-
ba szenderit. " V 

„lm ! Isten segítségemre jő ! 's azok, kik között 
megvonva élek, mitsem tudnak felőle. De ők is hamar 
észrevennék, miként jő Isten segítségemre, ha ők is, 
mint én , figyelni akarnának reá. Mert minden Isten-
félőnek segítségül jő Isten, de a' bensőben, hová 
emberi szem nem hathat. Mert valamint az istentele-
nek' lelkiismerete saját nagy büntetésök, ugy az is-
tenfélők' lelkiismerete ön nagy örömük. — Ez a' mi 
dicsőségünk, mond az apostol, lelkiismeretünk' ta-
núbizonysága. Valóban, legyen bár még távol-
jövendőben, mit Isten nekem igér t , mégis segítségét 
már ma jelen 's édesen érzem. Igen ; szivem'örömé-
ben már ma észreveszem, milly alaptalan azok' kérdése, 
kik mondják: ki segít minket valami jóra? Mert mint 
a' pecsétnyomóban tündöklik arczád' lénye rajtunk 
Uram! 's örömet öntél szivembe; nem szőlőhegyemre, 
nemnyájamra, nem asztalomra, nem pinczémreárasz-
tád (földerítő áldásodat), hanem szivembe. Mert ihol 
— — az Ur gondját viseli lelkemnek — 's igy jön 
ő segítségemre. " 

„Talán azt mondjuk nektek, mit se szeressetek? 
Távol legyen ez ! lomhák , holtak , utálatra méltók, 
nyomoruk leendnétek , ha semmit sem szeretnétek. 
Szeressetek, de jól meggondoljátok előbb , mit kell 
szeretnetek. Az Isten 's felebarátunk iránti szeretet 
az igazi és szent szeretet (caritas). A' világnak pedig 
's minden világi mulandóságoknak szeretete a' vágyó-
dás (cupiditas). Ezt zaboláznunk, amazt serkentenünk 
szükséges. Mert az igazi szeretet annak, ki jót cse-
lekszik megszerzi a' jó lelkiismeret' reményét. A' jó 
lelkiismeret' keblében honol a' reménység. Miként a' 
rossz lelkiismeret kétségbe esést, ugy a' jó lelkiisme-
ret (boldogító) reményt hordoz magában." 

A' leigázott* szabadsága. 
A' „Börsehalle" czimii folyóirat az'irlandiakról 

következendőképen szól : „Nem maradt az irlandinak 
religiojánál és szertartásánál egyebe ; de ezeket hűsé-
ge , ragaszkodása, kipróbált hite minden üldözésen, 
minden viharon , minden megtámadáson 's ezer veszé-
lyen keresztül elleneinek minden hatalomcsapása, min-
den csábja 's incselkedése ellen megmentette ; ezekbe 
bele élte magát, ezeket nyomorban 's mindennemű 
szükségben, futásban 's halálveszedelemben magával 
hordozza, 's drága ékszer gyanánt elrejti; ezekért 
mindent tesz, mindent mer, mindent tűr. Hét száz 
esztendős üldözésnek nem lehete nem befolyása az ő 
characterére. Az irlandi' nyakára görbesztett iga ész-
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revehető annak hajlott állásában, bátortalan beszédé-
ben , félénk tekintetében. — Ellenben mi másként lép 
föl az irlandi az egyházban ! Itt fölemeli fejét, itt ég 
felé irányozza nemes pillantalát. Itt mindenki szabad-
nak érzi magát, itt méltóságában jelenik meg a' nép, 
itt a' maga térén áll az, melly lábai alatt sohasem in-
gott , itt él benne azon birtok' öntudata, mellyért min-
den egyebét oda kellett adnia, mellyet küzdés és 
tusa, tűrés és szenvedés, nélkülözés és szűkölködés 
által nyert , biztositott 's küzdött ki magának. E' mel-
lett teljes arany-hííséggel és szereltel bajtársai iránt, 
árulást soha nem követ el. — Törvénytelen szülések 
fölötte ritkán történnek; házassági hüségök olly nagy, 
milly termékenyek házasságaik. 

A' két legfontosabb dolog. 
A' két legfontosabb dolog emberre nézve kétség 

kivül: az ő üdvössége, mellytöl függ boldogsága az 
öröklétben, és egészsége, melly nélkül nincs bol-
dogság e' földön. 'S e' kettőre — mi csekély gond 
fordittatik ! — 

Salamon' példabeszédeiből. 
istentelenek ntja sötétes: nem tudják: 

hol esnek el.a Példab. 4 , 19. A' hanyagok', töké-
letlenek' , romlottak' és istentelenek' ösvénye hasonlít 
a' délesti naphoz, melly mindig fogy és homályosul, 
míg az éjfél' sötétére nem jut. Az istentelenektol távol 
az isméret, vakok ok , 's azért veszélyt nem sejtve 
rohannak romlásukba, ugy hogy nem is tudják, mikép 
esnek el. Végre olly lelki vakságra jutnak, hogy nem 
is látják, mikor félre lépnek ; hogy tökéletlenségei-
ket 's elkövetett vétkeiket észre sem veszik, hanem 
magokba szíják, mint szivacs a 'vizet, 's azért miat-
tok semmi lelkiisméret-furdalást nem éreznek, sőt 
néha véteknek sem tartják, mi valóban az; vagy 
bocsáuandónak, mi talán halálos. Olly nagy zavaro-
dásuk 's vakságuk ! Miért méltán mondhatni : az isten-
telenek' utja sötétes; 's nem tudják, hol esnek el. 

9dik zsoltár. 

Eg' 's föld' királya, Jehova! 
Benned vetem bizalmamat ; 
Tekints ügyemben én reám, 
'S tedd, hogy ne ártson üldözöm. 

Mint a' dühödt oroszleán 
Torzadva ugrik ö nekem , 

Hogy összetörje csontomat, 
'S napomra vonjon éjszakát. 

Ha én szidalmazásaként, 
Törvénynyel ellenest tevék , 
IIa más' javát elfoglalám, 
És azt , k ibánta , üldözém : 

Nem bánom, akkor ö reám 
Emelje kárthozó kezét; 
Szegezze földhöz éltemet, 
'S dücsöm' tiporja semmivé. 

De kelj föl értem Istenem , 
Légy győzhetetlen őrizőm : 
A' rosszak ellen védd ügyem', 
És lásd mikép van a' dolog. 

Gyűjtsd össze néptanácsodat, 
Ülj tronusodra", és itélj; 
'S napfényre jő , hogy a' miket 
0 rám kiált hazug szavak. 

Szüntesd meg a' gonoszkodást, 
A' jónak adj erősödést; 
Mert a' veséket és szivet, 
Igaz való, te látod át. 

Könyörgve kérlek Istenem ! 
A' jón segitni légy kegyes: 
Szent vagy t e , és Ítéleted 
Személyre nézni nem szokott. 

Utálja lelked a' gonoszt, 
Ha vétkes űtain megáll , 
Ha mérge szüntelen lobog, 
'S ujját lövésre pöngoti. 

Szivében bün fogamsza meg, 
'S terhét gonosz cselek teszik , 
De rossz tanácsa füstbe megy, 
És szülni semmit nem fog ő. 

Azon gödörbe bukkanik, 
Mit másnak ása rut szive, 
'S átkos fejére visszatér 
A' ba j , mit ő nekem szőve. 

'S igy szám magasztalandja majd, 
Az Ur' igaz Ítéletét ; 
És nagy nevének énekem 
Míg élek i t t , zenegni fog. 

Egyed [utal. 
I g a z í t á s : A' U d i k szám' 222dik lapján I n c z e (pápa helyett 
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Prímás ö herczegségének a' nevelés' 
ügyében érsekmegyebell elernsálioz 

intézett pásztori levele. 

Nagyon [tisztelendő alesperes u r , tisztelendő 
plébánosok 's plébániák' administratorai, Krisztusban 
szeretett fiaim! 

A' lelkipásztorok a' növendék ifjúság' minden 
jobb módoni nevelésének előmozdításához járulni annál 
inkább kötelesek, minél bizonyosb, hogy a ' j ó nevelés 
egyszersmind a'lelkiüdvösség' munkálásának legbizo-
nyosabb előmozdítója, s hogy a' polgárok' képzése-
's kimivelésére, tehát a' köz statusra legüdvösebben 
hat. 'S ez az oka , hogy legfelsőbb királyi rendeletek 
által is a' nevelésnek 's elemi oktatásnak közvetetlen 
gondja, felügyelése 's előmozdítása, kivált falukon 
's kisebb városokban, a' lelkipásztorokra, mint hely-
beli igazgatókra van bizva. 

Oda kell tehát teljes erővel munkálni, hogy 
azokat, miket mint a' nép' lelkivezéreinek 's a' leg-
felsőbb bizodalom' meghittjeinek tennünk kell, Isten' 
segítségével olly derekasan teljesítsük, hogy azokról 
lelkismóretünk' tanúsága által is biztosítva, 's ugyan-
azokról mások előtt is , legalább a' részrehajlatlanok 
előtt, igazolva legyünk. 

Azért tisztemnek tartám] Tisztelendőségteknek , 
mint helybeli iskolák' és mesterek' igazgatóinak 's ille-
tőleg felügyelőinek, az iskola-ügyet nemcsak leghat-
hatósabban ajánlani, hanem a' fáradozás' jobb süke-
reért, 's az erőknek azon czélra némi egyformaság 
általi egyesitéseért a' következőket bővebben is szí-
vökre kötni. « 

lör. A' Tisztelendőségtekre bízott nevelés' alap-
jául és szelleméül a' vallásnak 's a' kath. anyaszent-
egyháztól előadott vallástannak kell szolgálnia. Azon 
kell tehát lenni, hogy a' vallástant ne csak könyvből 
tanulják meg az ifjak , hanem hogy az hetenként két-
szer az iskolában , a' reá következő vasár- vagy ün-
nepnap pedig a' templomban világosan megmagyaráz-
tassékés fiatal leikeikbe csepegtettessék, ugy: hogy 
nem csak a' hiendőkről, hanem a' teendőkről i s , azaz 
azon kötelességekről, mellyekkel tartoznak Isten és 
anyaszentegyház, önmagok, elöljáróik, általán minden 
felebarátjaik, a' polgári 's politikai társaság iránt, melly-
ben élnek,'s a'fölséges ur iránt, kinek gondos védelme 
alatt nyugodt és csöndes életet élveznek, helyes oktatást 
nyerjenek , miből hajlandóbbakká tétessenek : a' bűn' 
mocskától tiszta 's Istennel egybekapcsolt lelket min-
den kincsnél többre becsülni; a' viszontagságokat, 
mint mellyek Isten' akaratjával és engedelmével bo-
csáttatnak reánk, békével tűrni ; mindeneket, mik 
által mások vagyonban, jólétben , becsületben sérvet 
's kárt szenvedhetnének, szorgosan kerülni ; egymást 
hathatósan segíteni ; kölcsönös szeretettel illetni, illen-
dőséggel , jóakarattal egymást megelőzni. Hogy to-
vábbá a' tanulók a ' vallás' ezen igaz isméretére 's a' 
jámborság' élénk érzetére jobban oktattassanak, a' 
bibliai történetből is néhány nevezetesebb eseteket, 
e'kettős czélt illetőleg világosan megkell magyarázni's 
a' növekedő ifjúságnak tanulás végett föladni. — To-
vábbá az iskolásoka' szent miseáldozaton minden nap, 
vasár- és ünnepnapokon pedig a' vecsernyéken és dél-
esti litaniában is jelen legyenek, 's minden ájtatosság 
alatt buzgó könyörgésekkel vagy énekekkel az Isten' 
tiszteletében foglalatoskodjanak ; sőt iskolában is reggel 
ugyan a' reggeli imádságokat a'sz. Lélek" segítségül hí-
vásával, délután pedig csak ez utóisót a' tanulás előtt 
mondják el; bizonyos időben tanulják mega' harangszóra 
elmondandó angyali üdvözletet, valaamint az étel előtt 
és után a' minden jók' adójához itézendö imádságokat 
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is. — Hogy pedig e' könyörgések és énekek, a' mint 
kell, lelki épülésre szolgáljanak: azok'illedelmes és dí-
szes végzésében minden héten egyszer különösen gya-
koroltassanak , azonfölül alkalmas időben az imádsá-
gok' és énekek' értelmére jól megtaníttassanak. — 
Továbbá ezeken kivül teljes vigyázat legyen arra, hogy 
az isteni szolgálaton ájtatosan 's illedelmesen viseljék 
magokat, 's a'penitencziatartáshoz, oltáriszentséghez, 
's ha alkalom lesz, a' bérmáláshoz csak helyes elké-
szülés után ájtatosan járuljanak, 's igy az egész val-
lási tan magokat a' sziveket 's az egész életmódot 
hassa meg, 's a ' jámbor élet' védelméül szolgálandó 
készséggé váljék. 

2or. Hogy pedig az ifjak korán rendes életmód-
hoz szokjanak, vigyázzanak a' falusi iskolák' igazgatói 
's felügyelői, hogy azoknak bizonyos idő szabassék 
ki , mellyben iskolába gyülniök, onnét templomba 's 
ismét iskolába menniök, itt tartózkodniok 's innét 
elköltözniök kell. Szoríttassanak arra is , hogy tes-
tökre kellő gondot fordítsanak, 's a' tisztaságot kül-
sőkép kitüntessék ; holmijöket rendben tartsák 's őriz-
zék, végre minden renyheséget's gondatlanságot ma-
goktól távolitsanak. Továbbá ezeknek, ugyszinte mind-
azoknak , mik az igaz fenyítéknek iskolán kivül is 
föntartására kívántatnak, sükeresitésére; nemkülön-
ben azon durvaságnak, melly egyébként a' beszédben, 
viseletben 's erkölcsökben könnyen rögzötté lesz, meg-
orvoslására az iskola-mestereknek komoly és szüntelen 
fölvigvázásasoha sem nélkülözhető, sohasem tágítható, 
azért annak a' lelkipásztorok' ösztönzései által is gyak-
ran kell ébresztetnie. 

3 or. A' keresztény tudományon és bibliai törté-
neten kivül az olvasásban ugy oktattassanak, hogy a' 
mit olvasnak, értsék, 's a' mik könnyebben érthetők, 
azokat többszörös áltolvasás után magoktól is elmon-
dani tudják. A' helyes szabályok szerinti írásban is 
ugy gyakoroltassanak, hogy nem csak tulajdon Írá-
saikat, hanem másokéit is folyvást 's érthetőleg ol-
vasni képesek legyenek. — Iráspéldányokul továbbá ne 
akármi utféle példákat adjanak föl a' mesterek, ha-
nem a' plébános', mint helybeli igazgató ur' Ítélete 
szerint, rövid, velős és érthetően kifejezett jeles mon-
datokat, vagyis a' szent könyvekből vagy bölcs fér-
fiak' irataiból vett állításokat válaszszanak; néha ve-
gyenek föl példányokul a' gazdaságban, vagy ház' 
elrendezésében vagy a' társas életben használható rövid 
szabályokat; 's ne valamennyi iskolás írjon ugyanegyet, 

hanem minden "négy vagy öt növendék mást és mást , 
hogy igy több mondatot 's több szabályt gyakorta 
hallván 's emlékezetbe fölvévén, élethasználatra na-
gyobb gyűjteményt szerezzenek magoknak. 

4er. Falusi iskolákban a' számvetésből rendsze-
rint ugyan azon első négy munkálat terjesztetik elő, 
mellyek elemieknek neveztetnek, azonban tovább ha-
ladni épen nem tilos, sőt ajánlatra méltó; mikor pedig 
ezek ; taníttatnak , egyszersmind a' közéletben előfor-
duló practicus példákkal világíttassanak föl, ugy hogy 
midőn a'növendékek az iskolákból kikerülnek, az élet-
ben előforduló akármi esetekre könnyen 's hamar al-
kalmazhassák a' tanultakat; mi hogy annál bizonyo-
sabban megtörténjék, magok a' növendékek gyako-
roltassanak abban, hogy egymásnak kölcsönösen pél-
dákat adjanak föl. 

5ör. Azon kell lenni, hogy az Olvasó Könyvből, 
melly szép de könnyű 's világos írásmóddal előter-
jesztett, népszerű, a' növendékekhez mért és hasznos 
tanítást foglal magában, némelly czikkek magok a' 
növendékek által világos és értelmes szóval néha a' 
többieknek fölolvastassanak, 's a' fölolvasott czikk' 
tartalmát a' növendékek elmondani tartozzanak, hogy 
igy az ájtatos és jó könyveknek otthon is haszonnali 
olvasására vezéreltessenek. 

6or. Léteznek már az elemi iskolák' használatára 
készített, földirást és Magyarország' történetét tár-
gyazó munkácskák ; oda kell tehát a' plébános és plé-
bániái administator uraknak irányozni fáradságaikat, 
hogy mik e' munkácskákból minden tekintetben aján-
lást érdemelnek, azok az elemi iskolákban, hasznos 
isméreteknek a' tanuló ifjúságba csepegtetésére, men-
nyire annak fogékonysága engedi, alkalmas kivona-
tokban a' tanitás' tárgyai közé fölvétessenek. Nem kü-
lönben némelly általános földabroszok, p. o. a' föld-
gömbé és Európáé, továbbá részletesek, a' vármegyékre 
fölosztott Magyarországé, a' jobb tanulóknak megma-
gyaráztassanak, 's imigy a' további haladásnak ezen, 
bármi csekély segédeszközei addig is , míg a' köz 
gondoskodás nagyobbakról nem szorgoskodik, szor-
galmatosan használtassanak. 

7 er. Azt sem kellelmulasztani, hogy azon ifjak, 
kik nagyobb előmenetelttesznek, némelly, a' közélet-
ben többször előforduló fogalmazásoknak, millyenek 
a' levelek, nyugtatványok, kötelezvények 'stb. helyes 
és csinos föltevésében gyakoroltassanak. 
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Sor. Magától értődik, miszerint az iskolai oktatás-
ban arra kell törekedni, hogy az iskolások minden okta-
tásbeli tárgyakat jól fölfogjanak ugyan, ' sugy lelkök-
's elméjökbe nyomjanak, hogy mindenek ne csak pil-
lán tatnyilag köny vnélkülöztessenek, hanem az élet' 
folytában is állandós haszonul szolgáljanak : mégsem 
kell egyszersmind szem elől bocsátani, sőt nagy szor-
galmat szükséges arra fordítani, hogy a' magyar 
nyelvben minél nagyobb 's terjedelmesebb előmenetel 
történjék, 's igy a' köz bizodalomnak 's a ' törvények' 
nyilványos rendeletének viszonos kész szolgálattarelóg 
tétessék. 

9er. Teljes szorgalommal azon kell lenni, hogy 
az iskolázási idő nyárban minél tovább terjedjen, 's 
a' tanulók' vagy szülék' e' részbeni lomhasága megtö-
ressék ; 's ne hagyassanak kisértetlenül az eszközök, 
mellyek illy esetekben felsőbb rendeletek' utmutatása 
szerint használtatni parancsoltatnak; hogyj igy mind-
nyájok előtt kitessék: miszerint az itt ott talán ész-
revett iskolába nem járást nem azoknak kell hibául föl-
róni, kik az iskolai oktatást a' mostani rendszerben 
intézik: 

10er. Az iskolai növendékek' félévi próbatételei 
mindig nyilványossággal 's némi ünnepélyi szinnel tör-
ténjenek; liatároztassék meg jókor azok'rideje; ké-
ressenek meg illendő tisztelettel a' megjelenésre; a' 
tanulók' szüléi, iskolapártfogók és tiszteletbeliek ; ta-
níttassanak meg továbbá az iskolások az illy vendé-
geknek csinos és alkalmazott köszöntésseli elfoga-
dására ; sőt ragadtassanak meg buzgón egyéb jó al-
kalmak is mellyekben hasonló megszólításokban vagy 
párbeszédekben gyakoroltathatnak; végre a ' jutalmak, 
ha valahol kiosztás végett vannak, minden részrehaj-
lás nélkül a' legérdemesebbeknek osztogattassanak. 

l i e r . Valamint több megyében szokásban van, 
hogy a' megyebeli névkönyvben minden plébánia mel-
lett az iskolába járók' száma is pontosan kitétetik : 
szintúgy e' megyében is ennekutána ez szokásba ho-
zatik. E' végre tehát a' plébános urak 's a' plébániák' 
administratorai november hónap' folytában mindkét 
nembeli iskolázókat, kik az anya- vagy fiok-helyeken 
iskolába járnak minden esztendőn pontosan összeír-
ják , 's az illy följegyzéseket november' végéig az 
alesperes urak által a' helyettesi hivatalnak beadják; 
ezenkívül a' félévi próbatétel' végeztével ugyanazon 
uton a' megyei hivatalnak a' tanulókról ollyan tudó-
sítást adjanak, melly lső rovatban a' fiuk' vagy 

leányok' neveit 's mellékneveit ; 2dikban korukat; 
3dikban a' tanulmányok' tárgyait 's az osztályt, mel-
lyet ezekből a' próbatételen nyertek ; 4ikben a' szor-
galmatos vagy tunya iskolajárást pontosan magában 
foglalja; az 5dik rovat, ha volnának, különös ész-
revételekre hagyassék. 

12ör. Az iskolamesterek iránta ' plébános urak-
nak eddigi viszonyaik ezután is megmaradván, az e' 
részben fönlévő rendeletekből, valamint a' tanulmányi 
főigazgatóságnak, melly amúgy is mostanság törvény 
's legfelsőbb akarat szerint kormányozza a' tanuló in-
tézeteket , befolyásából 's főfelügyeléséből mitsem 
akarok levonni, sőt inkább annak rendelményeit kész 
hódolattal kivánom mindnyájoktól elfogadtatni. — 
Egyébiránt lesz arra is gond, 's mindenkép iparkodni 
fogunk, hogy jó és alkalmas falusi mesterek' leképe-
zésére, illyenek' praeparandiája Esztergomban minél 
előbb létesüljön. 

Ha ezek foganositásában Uraságtok őszintén 
iparkodni, 's abban állhatatosak maradni fognak , 
nincs kétség, hogy Isten' segítségével bő gyümölcsöt 
termesztenek, 's honfiainknak jó keresztényekké 's 
munkás és jámbor polgárokká képeztetéséreigen sokat 
tesznek. Olly polgárokat, és keresztényeket, és katho-
likusokat értek, kik mitsem mulasztanak el ugyan 
azokból, miket mind saját mind a' közjólót' előmoz-
dítására tenni kell, de minden reményt a' gazdagság' 
's világi boldogság' bizonytalanságában nem helyez-
nek, hanem hogy megelégedettek 's boldogok legye-
nek, lelkeikkel magasbra is tudnak emelkedni. Ura-
ságtoknak imigy gyűlendő érdemeit ha az emberek 
nem i s , elisméri bizonyosan 's megjutalmazza az 
Isten, kinek áldását mindnyájokra kiárasztatni óhajtván 
's az én püspöki áldásomat szeretetteljesen Uraságtokra 
adván , állandó hajlandósággal vagyok n. tisztelendő , 
tisztelendő Uraságtoknak Esztergomban, September' 
9dikén 1841. Krisztusban hajlandó 's jóakaró atyjok 
József s k. érsek. 

Saul' megtérte. 
Lélektani (psychologiaQ tekintetben. 

Jelen értekezésnek körén tul fekszik a' nagy apos-
tolt eseménydús pályáján végig kisérni, vagy a 'vele 
történt tüneménynek (Ap Cs.9.)csodaszerüségét tagadó 
elleneinkkel hosszú hermenevticai vitába ereszkedni : 
csupán annak rövid megmutatására szorítkozik, az 
mikép az emberi természet általán, 's különösen Pál' 

* 
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jelleme eléggé kezeskednek a' csoda-esemény' való-
ságáról, következőleg a' keresztény hit' isteni igaz-
ságáról. 

Saulnak a' keresztényeken véghez vitt méltatlan-
kodásai pusztán 's föliilegesen tekintve, legsötétebb 
árnyékot vetnek jellemére : valódi emberismerettel nyo-
mozva , legtisztább forrásra vezetnek. Ugyanis, ki 
figyelembe veszi, mikép ő Gamalielnek, a' szigorú 
felekezet' egyik kitűnőbb tagjának lábainál nyert hit-
beli oktatást; ki ismeri a' tanítványnak tanítója iránti 
vonzódását, tanjához szigorú ragaszkodását; 's ki 
méltányolni tudja a' zsönge kebelnek valódi, vagy 
képzelt igazság melletti lángolását : az nem fogja őt 
kis szörnyetegnek tartani, ha az őrjöngő népcsorda' 
ruháit őrizve minden hajított kőben részt veszen, melly 
a' Jezusvallót sújtja ; sőt inkább lelkületének két ne-
mes vonását t. i. vallásosságát, és igazságszeretetét 
— mint egykori nagysága' magvát födözendi föl. — 
A' phariseusok' felekezete, mellynek ő is korosabb 
éveiben jeles tagja lett, általán a' szineskedés' vétsé-
géről vádoltatott ugyan; de valamint téved, sőt igaz-
ságtalan az, ki egyesek' hibáit az egész testület' ro-
vására kürtöli : szintúgy csalatkozik , ki valamelly tár-
sodalomnak' általán tulajdonított szennyével annak 
egyes tagjait válogatás nélkül mocskolja. Ha azért a' 
phariseusok' osztályában szinte számosabban találkoz-
tak, kik a' mértékletes és szigorú életnek csupán külső 
színével ámitgaták a' népet: voltak bizonyosan közöt-
tük őszinte 's jólelkű férfiak is. Pál kétségkívül ez 
utóisók' sorába tartozott, mi alantabb világosan kitü-
nendik. 

Mint egyenes lelkű tagja e' szigorú felekezetnek 
Isten' szeme előtt vétkes újításnak tartá az atyák' 
jámbor szokásaitól, a'törvénynek szent betűjétől csak 
kevésben is elállani ; istentagadásnak vélé a' megfe-
szítettet Jehovával egyenlően imádni ; gonosz lany ha-
ságnak gondolá illy istentelenséget egykedvűen el-
nézni. A' törvény, kötelesség 's lelkiismeret, ugy 
hivé, parancsolólag szólítják föl veszélyeztetett hite 
mellett harczolni. A' szándék tiszta, a' buzgalom di-
cséretes volt, melly ha türelmetlen üldözői lázzá fajult, 
azt nem szive' vadságának, nem forralt személyes 
boszujának, hanem tévedt meggyőződése' szerfölötti 
szoros követésének tulajdonithatni. — Ezen tüz és 
buzgalom, mellyel saját hitét ölelte, fontos körülmény 
előttünk, ha őt a' keresztény hitre térni, mi több an-
nak apostolává lenni fölteszszük. Mert midőn egy 

részről nem vallástalan, egykedvű, vagy alacsony ér-
dektől vezéreltetett, hanem szilárd meggyőződésű 's 
igazság-szeretetü férfi tér meg : ámítás' vádja alá nem 
eshetik. Másrészről, miután nem tudatlan, együgyű, 
hiszékeny, az uj felekezethez előlegesen szitó, — ha-
nem az őshagyomány' utolsó betűjének türelmetlen, 
heves védlője hallja Jézust — remeg — hisz, miatta 
szenved, „de nem szégyenli, mert tudja kinek hisz" 
(2. Tim. 1 ,12 . ) : kitűnik, mikép őt csalódás' gyanúja 
sem terheli. 'S csakugyan lia e' kettős gyanú alól föl-
mentenünk sikerül : a' vele történt csodaesemény' va-
lósága , 's ennél fogva felsőbb küldetése önkényt kö-
vetkezendik. 

Tekintve Pálnak személyes állását, nem ta-
lálhatni, 's nem gondolhatni okot arra, hogy ámitó 
szerepet öltsön ; sőt figyelembe véve némelly körül-
ményeket, ha szinte illyesmi szándékában feküdnék 
is: merénye nem sikerülhetett volna. 

Ha ön cselekvényeinkre figyelünk, észre vesz-
sziik, mikép csekély nyomatú tetteink' okáról is ké-
pesek vagyunk számolni ; mennyivel inkább olly fontos 
lépésünkéről, mellytől sorsunk' jövendőjét elhatáro-
zólag függni véljük. Ha ez általán igaz : bizonyosabb 
ama' cselekvényeinkről , mellyeknek helytelenségét 
saját lelkiismeretünk sugallja ; mert emberiséget sértő 
gondolat állítani, mikép ok nélkül valaki gonosz tudna 
's kívánna lenni. Innen van, hogy a' rosszat is való 
vagy képzelt jónak szine alatt szoktuk gyakorolni 
millyenek: a' földijavak' 's kincsek' halmozása, te-
kintet' szerzése, hatalom' kézrekeritése, vagy más 
egyéb szenvedély' kielégítése. De olly szörnyeteget, 
ki minden haszon nélkül — semmi szenvedélytől nem 
korbácsoltatva — sőt előre látott saját kárával, bizo-
nyos veszélyével, gonoszat képes volna elkövetni : 
még emberben emberi természet létezik, — nem kép-
zelhetni. 'S igy Pálban, ha benne csakugyan ámitót 
gyanítanánk , az általános emberi természetet kény-
telenittetnénk megtagadni. Mert uj pályájára nem 
édesgeté : 

Haszon-kereset' vágya. Ugyanis fonák vagyon-
hajhászás volna a' nép' birtokos osztályától elpártolni, 
's olly felekezethez csatlakozni, melly egyedül némelly 
tehetősebbek' közre bocsátott vagyonán tengődik. Ide 
járul, mikép Pál a' községektől, mellyeknél Isten' 
igéje' hirdetésében buzgólkodott, fáradalma' jutalmát 
soha nem kivánta ; 's kész volt inkább éjtnapi szorgos 
kézi munkával saját 's útitársai' számára a' sovány 
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élelmet megszerezni, sőt éhséget, szomjúságot 's 
mezítelenséget szenvedni: hogysem a' községeknek 
terhére lenni. Illy alacsony érdektől soha nem vezé-
reltetett, azért bátran mondhatá „sem ezüstjét, sem 
aranyát, sem köntösét, mint tudjátok, senkineknem 
kívántam ; sőt mindent, mire nekem 's társaimnak 
szüksége volt, e' kezek' munkája által kerestem"(Ap. 
Cs. 2 0 , 33. 34. Vesd össze l.Kor. 4,12. — I.Thess. 
2,9. — 2. Thess. 3,8.). 

Pál, megtértével, sem nagy tekintetre, sem 
fényes névre nem számolhatott. Korában az uj fe-
lekezetet, melly alacsony születésű, szegény sorsú 
's tanulatlan halászokban tisztelte vezetőjét, — áb-
rándozó 's vak népcsoportnak, hitét botránynak, 
's balgaságnak tárták ; alapitóját a' nemzet' előkelői 
kártékony izgatónak nyilványiták, — fejére halálos 
ítéletet hoztak, melly a' gyalázat'fáján hajtaték végre. 
Mellyből könnyen látható , hogy Gamaliel' tanítványá-
nak , a' phariseusok' egyik jeles tagjának, e' megve-
tett társadalomba fölvetetni, nem fényes kitüntetés,— 
hir- 's névhajhászás' tekintetéből bele avattatni, iszonyú 
csalódás vala. 

Hatalom 's uralkodás' vágya sem birhatá meg-
térésre. Mert öldöklésre kijelelt nyájat őrizni, olly 
nyájat, mellynek pásztora kevéssel előbb gyilkoltatott 
meg ; a' főpapok 's vének által hittagadás' és árulás' 
bűnéről vádoltatni, 's ennélfogva a' törvény' szigorú 
betűje alá esni: gőgös sziv' vágyait ki nem elégítheti. 
— Találkozunk ugyan a' történetek' mezején ámitók-
kal, kik költött isteni szózat' ürügye alatt szilaj indu-
lataiknak szabad utat tártak, erényt 's törvényes ha-
talmat leromboltak : e' nemű szenvedély azonban 
mennyire számkivetve volt Pál' kebeléből, kitűnik a' 
Korinthusiakhoz intézett első iratából, mellyben a' ne-
véről pártoskodókat dorgálólag kérdezi : „valljon Pál 
feszittetett-e meg érettetek, avagy Pál nevében vagy-
tok-e megkeresztelve ?" (1 , 13.) Ö csupán szolgája 
az urnák (1 . Kor. 3 , 4. 5 . ) , az is legcsekélyebb 
(Efez. 3 , 8.). Kivitt tekintetét egyedül sorsosinak lelki 
épülésére használja; nem szorgal ujitást a' polgári 
szerkezeiben, a' felsőbb hatalom iránt engedelmes-
séget hirdet, 's gyakorol; nem engedékeny, hogy 
pártját nevelje, hanem egyiránt sarkal mindenkit pél-
dás és gáncstalan életre. Hitbajnok társai fölött pedig 
olly kévéssé tulajdonit magának elsőbbséget, hogy in-
kább őszintén megvallja, mikép ő legcsekélyebb, — 
's nem méltó apostolnak neveztetni ( I . Kor. 1 5 , 9.). 

Pál józan észszel eleve Iáthatá, hogy nem csak 
tekintetet, hatalmat 's kincseket nem szerzend uj pá-
lyáján, sőta' saját birtokában lévőket is nyilván ve-
szélyezteti. Rokonsága' és családa' kebelétől egész 
életére elszakad; barátjai' köréből, a' nagy tekintetű 
phariseusok' társadalmából boszusan száműzetik ; fegy-
veres társai, kik közt egykor fényes vezéri ranggal 
tündöklött, széttépik az érdem-koszorut, mellyet fejére 
fontak,'s helyét gunynyal, átokkal tetézik. A ' n é p ' k e -
gyencze nép1 üldözöttévé lesz. 'S még itt sincs vége 
viszontagságinak, halljuk őt magát tovább szólani. 
„a'zsidóktól ötször egyhiján negyven csapást szenved-
tem , háromszor megvesszőztettem, egyszer megkö-
veztettem , háromszor hajótörést szenvedtem. Sokat 
utaztam, sok veszedelmen mentem keresztül: vizén, 
szárazon, gyilkosok közt, saját nemzetem' közepette, 
pogányok közt, várasokban , pusztában, tengeren , 
álbarátok közt. Idejárulnak: lankadás, nyomorúság, 
álmatlan éjek, éhség, szomjúság, böjtölés, hideg, 
ruhátlanság" (2 . Kor. 11, 24—28) . Öncsalódott 's 
nem ámitó az, ki semmitől nem irtózó lélekkel, ren-
dithetlen állhatatossággal java' , becsülele' 's élete' 
koczkáztatásával az emberiséggel illy szánakozásra 
méltó játékot üz. 

Végre azt sem állithatni, hogy Pál — méltá-
nyolva a' keresztény felekezet tiszta erkölcsi fan-
jait — szabadnak vélte azok' általános behoza-
tala' tekintetebői ámitó szerepet ölteni ; mert mikép 
fér szavaiban 's tetteiben tanusilott egyenességéhez az 
áltanitók' fortélyait, botlásait és cseleit felfödözni a' 
nélkül, hogy saját csalárdsága napfényre vonatá-
sától legkevesebbé tartand? Lehetséges-e rendithetlen 
meggyőződés nélkül magát 's követőit előre látott , 
sőt jövendölt iszonyú sanyaruságba dönteni, és csu-
pán az égnek biztos és csalhatatlan jutalmával ámit-
gatólag vigasztalni? Nem fogják-e őt saját eme' szavai 
kétségbe ejteni: „ha csak ez életben volna remény-
ségünk Krisztusban , ugy minden teremtményeknél 
nyomorultabbak volnánk" (1 . Kor. 15,19.); most pedig 
miután tudjuk, „mikép néhány pillanatig tartó csekély 
nyomorúságunk fölölte nagy dicsőségnek örökös ál-
landóságát szerzi meg számunkra : nem azokra füg-
gesztjük figyelmünket, miket látunk, hanem azokra, 
miket nem látunk, mivel a' szemlélhetők mulandók, 
a' láthatlanok pedig örökké tartók" (2 . Kor. 4 ,17.18.) ; 
„mert tudjuk, hogy ha földi hajlékunk elbomlik, Is-
tentől nyerünk kázat, nem kézzel fölállitottat, hanem 
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örökös lakást mennyekben; azért mégsem 
kivánunk testünkből kivetkőzni, hanem inkább átvál-
tozni, hogy az élet bennünk megemészsze a'halandót" 
(2 . Kor. 5 , 1 .4 . ) . Ez nem vakmerő ábrándozónak 
kérkedő hangulata, hanem komoly férfinak egyszerű 
köntösbe öltöztetett erőteljes gondolati, — ki velünk 
osztályosán érzi az enyészet' iszonyát, 's tudja mikép 
szét kell omolnia földi hüvelyünknek, hogy romjaiból 
mennyei alakuljon. Mégis csöndes lélekkel halad tö-
vises pályáján, Isten' csalhatatlan Ígéretén alapítván 
nyugalmát; 's minél közelebb a' czél, annál nyugod-
tabb, — minél közelebb a' korona, annál készebb a' 
harczra, — minél közelebb a' teljes győzödelem, 
annál lelkesültebb a' végső tusára. 

Ide járul , mikép Pál a' tanítványokkal egyetem-
ben Jézus' ajkáról a' mennyei tant nem hallotta, 's az 
apostolokkal saját vallomása szerint bárom évig nem 
találkozék (Gal. 1, 7 .8 . ) ; — hogyan szerze tehát olly 
bő 's mély tudományt az uj tanitmányról ? mikép 
hirdetheti azt velők öszhangzólag ? — Hogyan merészel 
ámitó létére Péterrel szembe szállani? mért nem jár 
inkább kezére, nehogy neki álarcza' levonására alkal-
mat nyújtson ? —Mikép gondolható, hogy Ananias, 
a' köztiszteletü 's jámbor aggastyán, magát gonosz 
koholmány' eszközévé lealacsonyittatni engedje ? Ezek 
mind olly körülmények, mellyek Pált, nemes jellemét 
tekintetbe sem véve, fondorkodás' gyanújától fölment-
hetnék. — Tehát ámitó nem volt. De csalódott sem. 
Ugyanis: (Vége követk.) 

Déffhy István. 

Sz. Hippolytról neveztetett zoborhe-
gyi apátság. 

Nem lesz talán érdektelen azon tisztelt olvasók-
kal , kik a' fönt czimzett apátságot nem ismerhették, 
annak rövid vázolatban leírását közleni, azért is, hogy 
hóditó őseink' letelepedte után apostoli buzgalmu sz. 
királyunk' zsönge munkálatainak eredménye vala; azért 
is, hogy a' kolostornak jelen komor álladalmát, de 
mégis regényes helyezetét említve, a' könnyen olva-
dó sziveket az idő' mulékonyságára íigyelmeztetőleg, 
a' nagy természet' oltáránál a' fővalóság' imádására 
gerjeszszük. 

Kárpát' egy láncza nyúlik Nyitra püspöki megye' 
székes várasáig. A' lánczolat' végkupja mint éjszaki 
fergetek elleni őr tekint ama' kellemdús völgybe, 
mellynek nyílásában elláthatlan ré t - s ikon tarszik-

lára emelt püspöki várlak az ujabb épétészi izletnek 
köszöni alakját 's belrendeztetését. Az emiitettem vég-
kup kettős tetejű hegy Swatopluk Marahán király' Zo-
bor vezérétől öröklé nevét. Tudniillik a' magyarok 
hóditmányaik' terjesztésén törekedve, Nyitrát is os-
trom alá vevék, Zobort elfogák, 's a' szomszéd he-
gyen fára függeszték, igy a' szerencsétlen várpa-
rancsnoktól kölcsönözött nevét máig megtartá a' 
hegy. — 

Néhány, a' világ' zsibajától elvált istenes férfiak 
már ekkor is csöndes magányba vonultán énekelge-
ték a' szent zsolosmákat, itt ott találkozhatott a'vizsga 
vándor gályákból'összerakott remete-gunyhókra, ké -
sőbb szent István a' hegy' nyugoti oldalában kolostort 
alapított, Fülöp sz. Benedek' rendebeli apátra bizva 
az elnökséget, kinek kormánya alatt kitűnő hirt 's 
díszt szerzének a' hegynek Zórád, és Benedek vér-
tanuk ; erdei remeték , a' püspöki megye' védszentei. 
— Nyitra városa e' két szent' napját] julius' 17kén 
vallásos fogadalmaként ünnepi áhítattal megüli, fá j -
dalmas részvéttel emlékezve vissza azon mérgesen dü-
höngő dögmirigyre, mellynek 1739benmegszűntét az 
irgalmas Isten' zsámolyához bocsátni szokott imáiban, 
a' két dücsőült' közbenjárásának nyilványitja. Böjt 
előzi, szent menet, predikáczio , fényes szertartású 
mise nevezetesiti, délesti isteni szolgálat fejezi az ün-
nepet a' székesegyházban, hol sz. Zórád' ereklyéi 
ezüst szekrényben tétetnek ki köz tiszteletűi, minthü-
ledékei' nyugalmának helyén. 

Az apátság Hunyadi Mátyás' uralkodása' idejében 
szűnt meg, ki javait a' nyitrai püspökséghez csatolá. 
A' tizenhetedik század' utolsó tizedében Jaklin Bálás 
nyitrai püspök a' régi apátság' helyére camalduli néma 
barátokat szállított, kiknek 1782bentörtént elenyészte 
után a' szerzet' telkei egyházi alapítványok' javai közé 
soroztattak. — A' kolostor' jelenlegi álladalmában 
igazoltnak találjuk Cicero' állítását : „Nihil est opere, aut 
manufactum, quod non aliquando conficiat, et con-
sumât vetustas ;u mert az egész nem más, mint haddulta 
romok' puszta maradványa, nem más, mint dudva 's 
bojtorján lepte elhagyott sírkert. Hol egykor az egy-
ház' szolgája vérnélküli áldozatot mutata be , hol a' 
szakálos barátok összeolvadt szeretettel, magasztos 
kebellel dicsőitek az ég' urát, levert falak' düledékei 
emlékeztetik az elfogultlan szemlélőt a' templom' he-
lyére , hol a' szerény remeték egyes celláikban sa-
nyargaták testöket, öntözgeték virágágyaikat, ápol-
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gaták gyümölcsdús kertjeiket, ott most puszta fövény-
buczkákba botlik a' békés kalandor minden léptében. 
— Már Schreier Norbert, kegyes rendi pap, remeklő 
zenész eleven színekkel festegeté e' hajdan tisztes 
magánynak mostani képét, midőn éneklé: 

Quae videtis viri clari ruinosa tecta, 
Foris intus miserando squallore obtecta ; 

Olim pulchra vere 
Nitida fuere, 

Dum viri sacrati 
Deoque dicati 

Hic habitavere. 

Igen, itt minden darab kő, minden fűszál a' bús 
enyészet' jelét hordozza, 's létünk' mivoltát példázza. 
Illy sebes reptü tudniillik, illy mulandó minden fény, 
mellyet a' világ nyújt a' szegény halandónak! csalé-
kony tünemény, melly kecsegtet ugyan, 's betölti szi-
vünket hiu vágyakkal, de igaz valóhoz nem vezet ; a' 
véghatárnál elhágy, mint estvénként a'szaggatott fel -
hők között bujkáló hold' szökő árnyéka, 's egy hajnali 
álom' bájos jelenései ! 

De habár elnémultak a' harangok, nem kong-
nak többé horákra a'tompa érezek, nem intik ájtatos 
vizsgálatra az egyház' fiait, kik elhagyva a' porvilág' 
kétes dolgait, égnek szentelék magányos éltöket, ha-
bár az üdvezlő „mementó mori" nem ébreszti mosta' 
mélyen eszmélkedőtandalgásiból: csalódnék, ki itta' 
minden életet elnyelt enyészet' tátongó sirját keresné; 
mert mellőzve egy lakható, épségben föntartott köz 
épületet, melly hagyomány szerint a' prior' lakja volt, 
ma pedig a' lankadt vándort fogadja be , él itt a' ter-
mészet, é l , 's virány-pompa' díszében él! 

Ha tehát az ártatlan földi örömeket legtisztább 
valóságában éldelni, ha kó r , szomor, aggály seb-
zette szivednek jótékony irt szerezni kivánsz : ide siess 
tavaszi regszürkületkor, 's találsz fogadom, lelki 's 
testi enyhületre hathatós balsamot, midőn a' lágy 
zephyr' lengülete, mosolygó virágok' vegyülete, li-
getek' 's mezők' himzete, kristályfény-forrási cser-
melek' csörgedezése, csevegő tollas sereg' zengzete 
görögországi báj-tempébe, földi édenbe varázsolnak, 
megrezgetik idegeneidet, földeritik kedélyedet. Itt 
látni a' napot a' maga méltóságában emelkedni, vajmi 
fönséges tünemény ! lehetetlen itt e' szép természet' 
oltáránál legmelegebb részvéttel föl nem emelkedni 
a' természet' nagy urához ! oh a' könnyen olvadó sziv 

porig lealázva imádja itt a* Mindenhatót, sőt akaratját, 
szándékát, tetteit legnagyobb készséggel fölajánlja 
annak, ki érette az erdőket 's mezőket, hegyet 's 
völgyet illy gazdagon fölruházni, ékesitni szíveskedett. 

Horváth József, 
kegyes-iskolai áldozópap. 

A.' haldokló anya íiálioz. 

Mélyen megható látvány volt, mint gyüjté össze 
valamennyi gyermekeit halálos ágya körül az azoktól 
hosszabb időre távozó anya, 's mint osztogatá ki ne-
kik egyenként anyai szivéből származó utolsó intéseit. 
'S midőn végre fiai'legifjabbikához ér t , elakadt eddig 
könnyen folyó beszéde, hatalmas szomorúság lepte 
meg ötet, halavány arcza még jobban el látszott sápadni. 
Végre igy szóla remegő szózata : „Tőled fiam Ferdi-
nánd, nincs mit reménylenem, imádságodba magamat 
nem ajánlhatom, te imádkozni nem szoktál, te kimúlt 
anyádért sem fogsz imádkozni soha." — „„Oh igen is 
anyám!"" zokogva kiálta fölemez, 's könyüi jobban 
megeredtek. „Igenis jól tudom én, folytatá az anya, 
milly kevés érdemmel, 's ah ! mennyivel több fogyat-
kozással terhelten lépek az örökkévalónak Ítélőszéke 
elejbe, hogy milly nagy szükségem van az én Istenem' 
bocsánatjára és irgalmára. Ugyanazért szeretett gyer-
mekeimben bizom, hogy segedelmemre lesznek, hogy 
az ő hiv és jámbor imádságaik áthatva az örökkéva-
lóságba, enyhülést és szabadulást fognak számomra 
hozni. Az Ur örömest hallgatja a' szüleiket szerető 
gyermekek' buzgó esedezéseit. De te fiam Ferdinánd, 
te rólam nem fogsz megemlékezni." — Oh igen is, 
meg fogok, kedves anyám ! kiálta ismét. — „Te nem 
sokára meg fogsz feledkezni rólam. Mert látom , mint 
hajhászod bűnös könnyelműségben a' szilaj játékokat's 
tiltott gyönyörűségeket; neked a' templom, az Ur' 
igéje's a' szentségekbeni részesülés legkevesebb örö-
mödre sincs, neked egyedül a' hiu világi gyönyörök 
után van minden vágyódásod és igyekezeted. Oh 
hogy neked kell az egyetlennek az enyéim közt len-
ned, ki az üdvösséges tanításokat és intéseket, mely-
lyekkel én , 's oh már előbb elköltözött jámbor atyá-
tok éjjel n a p p a l sziveitekre beszéltünk, olly hivtelenirl 
's vakmerően kigúnyoltad. Oh hogy szivemnek ezen 
nyomasztó terhét, hogy emez érettedi.bút még ez órá-
ban , halálos ágyamon is viselni kénytelenittetem, hogy 
azt, még az örökkévalóságba is át kell magammal 
vinnem! Uram, én Istenem, Jézusom, ah! ne hagyj 
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el, erősíts meg- engem ! . . . . Nem, te nem fogsz 
anyádról megemlékezni, ki téged méhében viselt, 
emlőin szoptatott, ki téged annyi gonddal és szere-
tettel ápolt 's még most is olly annyira szeret. Olly 
emberek , kik csupán az érzókiségnek és a' pillanatnyi 
jelennek élnek, nem bimak a' távollévők iránt legki-
sebb érzéssel, nekik nincs szivök a'szeretet' számára, 
nincs gondolatjuk többé ama' túlvilágra 's az abban 
lakókra, hűtelen, háladatlan, önző teremtmények ők." 
— Ferdinánd megrendült egész valójában ; szive csak 
nem megrepedt, arczával földre borulva, könyüivel 
öntözé a'padlatot. Erre fölugrott, hogy anyjára ömöl-
jék , de visszatartatva az irántai tisztelettől, meg-
ragadá kezét , 's megcsókolván mellére helyezé : 
„Anyám, tisztelt, legkedvesebb anyám! igy kezdé 
sohajtások és zokogások által megszaggatott szavait, 
bocsáss meg, ne költözzél el e' földről, mielőtt ne-
kem megbocsátnál, 's ismét nyájas tekintetet vetnél 
gyermekedre ! . . . Szavaid keresztül járták lelkemet, 
oh igen, nagyon is megérdemlettem keserű szemrehá-
nyás ida t . . . Érzem , milly nagynak kellett a' fájda-
lomnak lenni, mellyet neked okoztam; de soha sem 
fog többé történni, itt az Isten' szine előtt fogadom 
azt , kinek Ítélőszéke elejbe mégy, és testvéreim előtt, 
kik megilletődve 's megütődve tekintenek reám 
Derüljön föl arczod, szerelmes anyám, tekints szi-
vembe, 's lásd, mint megvagyok győzetve és változva. 
Te egy szenthez hasonlóan költözöl el innen, neked 
szépen töltött életed nem okoz szomorúságot; de 
miattam se legyen aggodalmad, nem akarok én ma-
gam lenni egyedül, ki utolsó óráid' megkeseríti . . 
Örömmel fogod te ama' túlvilágból szemedet felém 
fordítani; törekedni akarok, hogy szent szeretetedre 
ne legyek méltatlan, a' te 's az én jó atyám' tanítá-
sait és intéseit ezentúl hívebben fogom követni, hogy 
sem eddig. . . . Bízzál anyám én bennem is , és ámbá-
tor közbenjárásra nincs szüskéged , többi gyermeke-
iddel én is megfogok rólad emlékezni, 's jóllehet ma-
gam sem érdemlem, hogy a' magasságbeli reám te-
kintsen : — gyermeki szeretetem 's hü esedezésem 
kedves lesz mégis előtte. — Ez volt a' fogadás, 
mellyet Ferdinánd amaz ünnepélyes órában tön hal-
dokló anyjának. — Isten megáldá az t , mert az ifjú 
azt mindeddig pontosan teljesité. (Németből.) 

f f . K. 

Töredék a' legrégibb ember-
ismertetésből. 

Az ember, mint tökéletes egész, testből, lélekből 
és szellemből áll. Mi alakit és jólétre egyesit, az szel-
lem ; mi alakot és jólétrei egyesítést nyer, az test ; 
mi pedig mind a' kettő közt létezik, az lélek; ez , míg 
a' szellemnek engedelmeskedik, általa fölemeltetik (az 
igaz', jó' és szép'éldeletére); mihelyt pedig a'testtel 
kezet fog, a' földi 's testi vágyokra lesülyed. (Sz. 
Irenacus.) 

Idík zsoltár. 
Fölséges Isten, Jehova ! 

Melly nagy vagy és csodálatos ; 
E' földön és ég' körén 
Mindent betölt dicső ragyod. 

A' kisdedeknek ajkai, 
Zengik neved' dicséretét, 
'S megszégyenülve némul el 
A' rád gonoszt kiáltozó. 

Ha menny felé vetem szemem, 
És nézem ujjaid' nyomát, 
A' holdvilágot és napot 
'S a' csillogó tekék' sokát: 

Föl kell kiáltanom, mi az 
Ember? hogy rá emlékezel; 
Mit [lelsz te benne érdemest? 
Hogy őt tekintetedbe vedd. 

Mindjárt az angyalok után 
Munkádnak ö jelesbike, 
Lelkébe szép tökélyeket 
Szorita alkotó kezed. 

Mindazt, mi általad leve, 
Szolgálatára rendeléd : 
Marhát, szelíd juhot neki 
Vadállatokkal átadál. 

A' lóg' higát szegő madár, 
A' tenger' öbleit lakó 
Nagy és kicsiny halak' neme, 
Urának őtet ismeri. 

Fölséges Isten, Jehova ! 
Melly nagy vagy és csodálatos. 
E' földön és az ég' körén 
Mindent betölt dicső ragyod ! 

Egyed Antal. 
Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó FerenczT- ~ Nyomtatja Trattner-Iíárolyi uri utcza 453. 
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Megnyitó beszéd az 1§4% iskolai év' 
kezdetén. 

Jeles Ifjak! 
Vannak az életben időpontok, mellyek arra fényt, 

vagy homályt is hoznak, mellyeknek jó , vagy czél-
talan használásától az embernek, ki magában egy kis 
világhoz hasonlít, egész jövendője, 's földi pályájá-
nak dicső vagy nyomorteljes volta fiigg. 'S ez idő-
pontok jeles ifjak ! az ifjú korban tűnnek elő — az 
emberi élet' tavaszában, mellynek kellő napjai nein 
azért öntik el az ujuló természeten meleg fényöket, 
hogy a' növények csupán virítsanak , és színezett 
alakokban gyönyörködtessék szemeinket, hanem főkép 
azért , hogy a' föld' csirája termékennyé legyen, 's 
a' gyümölcs' anyaga majd a' virág' kedves színében, 
majd az erősödő bimbó' reményében a' dús gyűjtésnek 
's használásnak sükerével éleszsze a' munkás ember' 
keblét. Még mindig valósult az, hogy az ifjúságban 
elveszteglett idő és erő teherrel, 's késő bánattal 
sulyosodott a' férfi és agg korra, 's hogy a' munkás 
élet' 's áldástszóró cselekvés az ifjú kor' szorgalmából 
's ereinek czélirányos kifejléséből keletkezett; fontos 
azért ez időpont jeles ifjak! nemcsak önhasznotokat, 
hanem a' hazának jövendőjét is tekintve ; ettől függ 
szerencsétek'fénye, vagy mostoha sorsotok' boruja, 
ettől édes honunknak annyi erők' litogatásával moz-
gatott előhaladása. 

A' tudományoknak kimondhatlan hatásuk van nem 
csak az emberi valónak lelkületére, 's életpályájának 
érdemesitésére, hanem magának az emberi társaság-
nak összefüggésére nézve is : ezek' tanulásában fej-
lenek ki legszebb lelki tehetségeink, ezek' ismerc-

*) Mondatott Nváradon, oct. 7dikén 1841ben főt- Fogarasy 
Mihály nváradi kanonok és academiai prodirector űr által. 

tétől derül fényre, igazságra az ember1 elméje, 's e' 
világosság, melly a'tudományokról terjed, boldogító 
napként melegíti az emberi kebelt erkölcsi nemes tet-
tekre. Azt merem mondani jeles ifjak! hogy a' tudo-
mányok' jótékony hatósága a' természeti szintúgy mint 
szellemi és lelki életnek minden oldalait, 's egész 
hosszú pályautját böcsössé, érdemessé 's gyönyör-
teljessé teszi, 's a' természeti állapotból magasbra , 
az állandó disz' és tisztelet' fokára fölemeli, 's hogy 
tudományok nélkül e' szép élet, az emberi társaság, 
e' polgári egyesület' díszes képe összezavarodik, 's 
a' mi most áldás gyanánt fűzi össze az embereket, 
majd akkor átokká válnék a' boldogtalanok' feje fölött. 

De a' tudományok' e' nagy böcsét 's érdemét 
csak tiszta kezelés által tehetjük sajátunkká ; mert a' 
tudomány's bölcseség mennyei eredetülévén, erkölcsi 
szennyet nem szenved maga mellett, tiszta lélekkel 
kell ahhoz járulni, 's egy fensőbb szellem' segítsé-
gével lehet annak tiszta forrásaihoz eljutni. Nincs biz-
tosabb alapja a' tudományos műveltségnek az erkölcsi 
jóságnál 's tisztaságnál, 's ki lelkét bűnnel keveré 
be, ki a' test' undokságaiban keresé az élet' kelle-
meit, ki a' vallás-tisztelet''s isteni félelem' palladiu-
mával nem erősítette keblét a' tudományok' befoga-
dására : sükerte!en fárasztá eszét azok' megszerzésén; 
mert csupa anyagi érdekektől mozgatott lélek, az 
undok materialismus' sarába sülyedt szánandó ember 
magasabb tudásra, a' láthatlanok' megbirálására, 's 
azon igazság-fénynek ismeretére, mellyet bensőnkben 
sejdítünk, 's hova nemesebb vágyaink törekszenek , 
föl nem emelkedhetik. Tiszta szivvel azért jó reményű 
ifjak ! tiszta ép szivvel kelle e' múzsák' székéhez j á -
rulnotok , a' mennyei erő' hatásában segélyt keresne -
tek, és szeplőtelen szivetek'szent rejtekeit fölnyitno-
tok , hogy a' szűz tudományok' hajlamát megnyerjé-
tek ; 's oh bár soha szenny és vétek által nemesre 's 
jóra alkatott kebleiteket föl ne zavarjátok ! A' bün 
gyilkoló méreg, a' testiség szédítő maszlag, melly 

17 
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a l a t t a ' szellemi élet sorvad, 's végre elfojtatik: isteni 
felelem, tiszta erényesség, ezek legyenek korotok' 
diszei, ezek legyenek segitö emelcsök magas hivatás-
tok' fölérésére. 

A' kor, mellynek annyi erényi, annyi hibái mu-
tatkoznak, szinte a'legfeszültebb munkára és szorga-
lomra szólítja föl szépen fejledező tehetségeiteket; 
mert a' tudásnak 's isméretnek eddig nem járt mezei 
nyiltak meg előttetek, a'józan haladás vezérszava lett 
a' jelen időnek, buzgásba jöttek az erők, s a' hol 
nemes törekvések tűnnek elő, ott versenyezve ütik 
föl fejőket a' tévtanok, 's a' tiszta erkölcsiséget ho-
málylyal fedő szenvedélyek. Legnagyobb hibája ko-
runknak az ifjúság' széditésében áll, melly az érzetre 
ható csábításokat munkásságra való fölszólításnak te-
kinti , 's nem számlálva a' lépcsőket 's fokokat, tul 
akar menni mindenen, mit századok' tisztelete szentté 
's tiszteletessé tett. A' tudományok' mezején fölüle-
tesség és sokféleség özön gyanánt merítik az ifjú el-
méket tömkelegökbe, 's ezek egyik eszméről a' másra, 
egyik fölfogásról más különnemüre repülve, ide 's tova 
száguldoznak, 's nem mint méh az édest szíják ki a' 
repdeső literatura' virágaiból, hanem azt, mi szédítő 
magasságra viszen, 's a' túlzó szabadosság' szárnyaira 
ülteti a' képzeletet. 

E' javak és bajok, mellyek korunk' sajátai, tite-
ket jeles ifjak! gondos és vigyázó szorgalomra 's józan 
óvakodásra szólítanak föl. A' tudományok' kincse, 
mint arany, a' földmélységében terem, onnan mun-
kával hosszú munkával 's fáradsággal kell azt kiásni, 
a' viráglevelekről, mellyek a' szárnyaló literatura' rétéin 
kínálkoznak, szilárd 's alapos tudományt szedegetni 
nem lehet, 's a' ki e' térét a' tudományosságnak ha-
szonnal akarja bejárni, annak a' tudományok' ben-
sőbb ismeretével eleve ellátva 's fölkészülve kell lenni, 
nehogy a' csillogó üvegdarabot gyémánt gyanánt 
összeszedje. 

Nem óhat pedig titeket jeles ifjak a'' kor' bajaitól 
semmi olly biztosan, mint a' szerénység, melly ha 
minden korban szükséges az élet' tévutainak kikerü-
lésére , az ifjúkornak valódi gyöngye, 's kellő diszjele 
szokott lenni. Szép a' tudomány, de van benne némi 
szenttelen erő, melly az ember' bűnéből ragadt arra 
— a'kevélység; a' tudomány fölfuvalkodtat, hacsak 
azt szeretetre nem építjük, hacsak azt nem kérdezzük 
naponként önmagunktól és másoktól : mit nem tudunk 
még? 'S itt határtalan mező nyilik meg előttünk, 

's ez annál inkább szélesedik nézetünk előtt, minél 
tovább forgatjuk a' tudományok' könyvét kezünkben. 
A' ki azt törekszik tudni, mit még nem tud: jobban 
halad a' tudományos pályán azon önhitt tudóskáknál, 
kik valamit tudván, a' világnak mestereivó teszik ma-
gokat , 's mindent bírálnak és mérnek, csak önpará-
nyiságukat nem. 

r 

Es íme ! e' kevés szókkal akarám ma üdvözleni 
első összejövetelünket, mellyet Istennel kezdettünk ; 
mert a' bölcseség' kezdete: az urnák félelme. Le-
begjen szorgalmunk 's ügyekezetünk fölött az a' sz. 
Lélek, ki a' vihar fölött hordoztatván a' világtömeget 
meglelkesitette, 's erejével e' nagy mindenséget tartja, 
az igazság' lelke ő, 's az igazság minden tudománynak 
végpontja; ezt követi a' méltányosság, melly szere-
tetből fakad, 's a'társasági kötelek' szigorú feszültsé-
gét kilágyitja. 'S a' kor' jellemében hazaszeretet', 's 
nemzeti érzet' magasodása 's napoukénti öregbülése, 
ezek a' mi föladataink, mellyeknek munkálását ma el-
kezdettük. Kívánom, hogy e1 kezdet mindnyájunkra 
nézve üdvös legyen. 

Gondolatok a' népneveiéiről. 
I. 

Alig van korunkban tárgy, mellyről többet és 
többen szólnának és imának, mint a' nevelésről, 's 
különösen a' népnevelésről. Ez iránti részint pana-
szokkal , 's a' tapasztalt vagy vélt hiányok' elöszám-
lálásával, részint javaslatokkal telvék a' hírlapok , 
ezektől hangzanak vissza a' tanácskozási teremek ; ez 
csaknem mindenütt a' közbeszéd' tárgya, politicusok 
és moralisták, s tatus-és hittudománynyal foglalkozók 
közt, egyiránt: — annak fontos volta felöli meg-
győzödésből-e, vagy épen csak divatból? sokakra 
nézve nem könnyű volna meghatározni ; de elég, hogy 
a' dolog igy van, — még pedig nem csupán nálunk, 
kik különben sem szoktunk effélékben eredetiek lenni, 
hanem igy van ez a' miveltség' magasztalt honában 
— Angliában és Francziaországban is: hol szinte arról 
kezdenek az előbbre látók gondolkodni, hogy valljon 
mikép neveljék a' népet, — természetesen nem csak 
értelmesebbé, hanem egyszermind jobbá és boldo-
gabbá i s , mint minő az eddig volt. — Fölöttébb 
érezhetőnek kell a' hiánynak e' részben lenni, midőn 
az orvoslás' szükségét egész nemzetek olly világosan 
átlátják, 's olly élénken sürgetik. 'S bizonynyal van 
is okuk a' népnevelésről komolyan gondolkozniok, 
nekik", kik a' föivilágosodás' híresztelt terjedésének, 
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a' bámulatig szaporodott könyveknek és folyóiratoknak, 
felfödözéseknek és csodás erejű gépeknek — az em-
beri értelmesség' ugyanannyi fényes diadalmainak da-
czára , az elégedetlenséget, zavart 's a' forradalom' 
kovászának ijesztő munkásságát, a' köz nyomort és 
erkölcsi romlottságot rémületes növekedésben szemlé-
lik folytonosan; kik az egyes tudósok'föllengző theo-
riáik mellett és az alsóbb néposztályban uralkodó 
tudatlanságot, babonát és előítéleteket nem fogyni, 
hanem inkább terjedni látják, 's itt chartistákkal, 
amott communistákkal, máshol ismét más nevet viselő 
minden rendet, törvényt 's állományt fölforgatni tö-
rekvő , minden polgári miveltségnek hadat üzenő, 
királygyilkos pártokkal küzdeni kénytelenittetnek. 

Azonban hiányok, mint gondolható , 's ennél 
fogva panaszok is , nem csak ott, hanem nálunk is 
léteznek ; következőleg a' népnevelés körüli javítások-
ról tanakodni, valamint sehol a ' világon, (mert hol 
nem kívánatos az előmenetel 's tökéletesedés e' nem-
ben ?) ugy nálunk sem időnkivüli 's fölösleges. Méltán 
lehet mégis kérdeni, valljon olly nagy-e a' hiány, 
hogy e' miatt mindazt, mi eddig a' nevelés körfii tör-
tént , semmibe kelljen vennünk; 's teljes elégtelen-
séggel, kötelességmulasztással, vagy tudatlansággal, 
és mindennel vádoljuk az eddigi tanitó- 's nevelőin-
tézeteket, 's az ezekben hivatalkodó tanítókat? 's 
különösen egy a' nevelés' gondjával leginkább meg-
bízva volt országos rendet? — Kérdeni lehet: vall-
jon olly nagy-e a' szűkség, olly fenyegető-e a' ve-
szély, hogy amannak kielégítésére, ennek pedig el-
távolítására, még az „enyém és tied'" sérthetetlen 
határaira sem kell ügyelni többé, 's bátran megfoszt-
hatni a' törvények' oltalma alá helyzett jogaiktól és 
javaiktól mindazokat, kik e' szükséget, habár önká-
rukkal i s , kielégíteni alkalmatosaknak látszanak ? Va-
lóban nagynak kell a' veszélynek (lenni , ha elhárítá-
sára nincs egyéb és jobb eszköz hátra, m i n t á z , 
mellynek használására legközelébb egy ns megye az 
ország' valamennyi hatóságait fölszólitandóknak vélte. 
1) — Veszedelmes egy kisértet, bármilly sebet illy 
gyógyszerrel akarni orvosolni, 's az orvosság aligha 
gonoszabb nem lenne a' nyavalyánál. 

Nem a' hiányokat 's kibákat akarjuk mi örökíteni, 
nem is védeni a' megismert rosszat, hanem csak hideg 
észszeli megfontolást ajánlani a' teendőkre nézve ; csak 

1) 1. Vil. 67. szám- Jelenk. 67. sz. 1841. 

a' vallás' és egyház' érdekeit kívánjuk méltó figye-
lembe vétetni 's mindenek előtt a ' jogosság' szent ér-
zetét, a' törvények iránti tiszteletet, 's az eddigi jó -
nak őszinte megismerését óhajtjuk szívökre kötni 
mindazoknak, kik a' népnevelés körül szót vagy tol-
lat emelnek. Egyedül illy méltányosság egyesíthet 
erőket, 's buzdíthat szíves közremunkálkodásra. Pe-
dig illy fontos ügyben, ugy hiszem, erre van szükség 
legelőször is , és mindenek fölött. — Nincs ma már, 
ki a' népnek lehető legczélirányosb nevelését 's taní-
tását minden hatalmában álló eszközök által előmoz-
dítani ne kívánná. E' készséget használni kell. De 
ama' nevelés és tanítás ollynemü legyen , mellytől üd-
vös eredményt bizton várhasson kiki ; 's az eszközök 
ollyanok, mellyek, a' fönállórend' 's törvények' sé-
relme nélkül , valóban javítsanak , ne rontsanak ; 
mellyek erősbitői legyenek a' polgárok közötti békének, 
egyetértésnek és bizodalomnak , ne pedig azoknak 
megvesztegetői ; mert illyetén eszközök közboldogsá-
got még sehol és soha sem alapítottak. 

II. 
Mi általában a' nevelés' és tanítás' czélja? Mi 

különösen azoké, kik a'népnevelést honunkban jelen-
leg annyira sürgetik ? Egyebet aligha akarnak elnyerni 
általa-, mint : hogy erényes és boldog embereket ké-
pezzenek , az az : mi e' nevezet alatt értetik, — ép 
testben megelégedett, jámbor, és hitökben boldog 
keresztényeket, törvények iránt engedelmes , értelmes 
és munkás, 's ez által jobb állapotra jutni képes pol-
gárokat, kik az embernek igazi méltóságot szerző 
szellemi jólét' sérelme nélkül, a' földit is megnyerni 
tudják, vagy — legalább, a' meg nem szerezhető j 

's elvesztett utóbbi fölött képesek megnyugtatni ma-
gokat és vigasztalni. Mert, higyétek el, bármilly töké-
letes legyen alkotmányotok, bármilly jó karban a' 
népnevelés, bármilly virágzó a' szorgalom, „szegé-
nyek mindenkor lesznek veletek ; " mindenkor lesznek 
ügyefogyottak, magokkal jóttehetetlenek , lesznek 
szerencsétlenek . . . a' vallásra tehát mindenkor sokan, 
igen sokan ! fognak már itt szorulni. — Föltehetjük 
annakokáért, hogy a' népnevelés által magok a ' leg-
buzgóbbak is csak annyit, 's nem többet akarnak el-
nyerni , hogy képessé tegyék az embert önszorgalma 
által a' földi, 's erényessége által az örök jólétnek 
megszerezhetésére. 

Értelmesség tehát és vallásos jámborság, — 
hiszen másféle nem is létezik ! — a' valódi népneve-

* 
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lés' fő 's csaknem egyetlen czélja. Minden egyéb mel-
lékes tekintetnek és czélnak alá kell ennek rendelve 
lennie, 's a' haza' gondoskodásában minden egyéb 
csak másodrendű helyet érdemel. Értelmesnek, de nem 
ravasz eszességünek, jámbornak inkább, hogysem 
tudósnak óhajtóm én a' népet általában véve. Értel-
mesnek, melly tudja mindazt, mi életmódjához vagy 
mesterségéhez képest a' háztartás'könnyebbségét illeti, 
's földi boldogságát előmozdítja ; de még inkább jám-
bornak, melly szellemi javáról megfelejtkezni ne akar-
jon." — 2 ) De ha ez főczélja a' népnevelésnek, ugy 
valóban az erkölcstudomány 's vallás lesz mindenkor 
a' fő tárgy, mellyre tanítani, 's gyakorlatilag vezetni 
szükséges a' növendékeket. 'S ekkor a' népnevelés 
körül valamint a' legfőbb érdemet, ugy a' legnyomó-
sabb szavat is mindig méltán azoknak fogjuk tulajdo-
nítani , kik az erkölcsre 's vallásra legnagyobb süker-
rel tanították 's tanítják a' népet: bármilly fonák kép-
zettel legyenek is némellyek a' népnevelés és tanítási 
tárgyak felől egy részről, más részről pedig az egy-
ház' és egyházi személyek' e' körüli érdemei felől ; 's 
bármilly sokan volnának is azok, kik az utóbbiak' fá-
radozásait olly annyira nélkülözhetőknek tartják, hogy 
még az ez iránt tanácskozó biztosságok' tagjai közt 
sem kívánják őket látni. 3.) Az iskolákról olly jelesen 
értekezett Szász Károly az övéikénél sokkal nagyobb 
tekintetet érdemlő szavakkal szól e' tárgyhoz, midőn 
mondja 4) : „Népiskolában — tulnyomólag szükséges 
elem a'vallásosság, 's ennek mind belső, mind külső 
eszközök általi erősítése. Innen . . . 1) A' népiskolát, 
még egyszer mondom NEPiskolát, egyházi intézetnek, 
sőt az egyház' egyik kiegészítő elemének, a' népisko-

2.) ,,A'népet, úgymond StautI. (Társaik. 60. sz. 1841.)" 
művelni 's fölvilágosítani kell , sőt kötelesség is, de 
csak bizonyos fokig a' tanulmányokban, 's inkább er-
kölcsileg, mint fensőbb tudományokban; mert csak 
az erkölcsileg müveit ember hü és engedelmes alatt-
való, jó atya, jó polgár, jó hazafi; de a' népnek 
minden felsőbb iskola' termeit korlátlanul megnyitni, 
hogy azokba kiki, — akár bir elmetehetségekkel 's 
hivatással, akár nem, — szabadon járhasson, ott fia-
tal éveit eltöltse, magát születési sorsából minden 
lángész nélkül kiemelje, 's aztán mint középszerű 
elme a' tényleges életbe lépjen, 's ott valamelly osz-
tályban éhséggel küzdjön : ez csekély belátásom sze-
rint túlságos emberiség." 

3) 1. Hirn. 65. szám. és P. Hirl. 53. sz. 1841. 
4) 1. Nemz. Társaik. 5. sz. 1841. 

lai 'tanítót egyházi hivataloskodónak, 's annál ki az 
öregeket tanítja, akár fontosság akár tekintetre nézve 
nem alább állónak, akarom tekintetni. 2 ) Hogy e' 
nézetnek valóság feleljen meg , a' népiskolát egyházi 
igazgatás' felügyelete 's kormányzása alá rendelem, a' 
polgári hatalom' ellenőrködő befolyását, mi önkényt 
értődik , erre is szintúgy, mint az egyházra áta-
lában fönhagyván." Mert tökéletesen igaz azon észre-
vétel , hogy a' népben, — pedig midőn néjmevelés-
ről van szó, talán csak ezt kell egyedül tekinteni ? 
— „mindazt, mi emberben szent és isteni, 's miáltal 
emberi társaság és polgárzat lehetségesitve van, nem 
önelméletből kivont elvek, hanem csupán a' vallás, 
és ennek őre 's depositoriuma az egyház, élteti. Nép-
iskola , — értsük meg jól — NEPiskola tehát nem 
lehet egyéb, mint az egyház' kiegészítő része, azon 
előintézet, hol a' nép megkapja az i rányt , mellyet a' 
néperkölcs' szélesebb iskolai intézete—az egyház, nem 
vezet többé, ez késő volna, hanem megtart, óv és erő-
sít." Már hogy az egyházat, illy legbelsőbb lényegét 
illető ügyben, mellőzni akarni rendkívül igazságtalan 
követelés — magában értődik. Nevelni a' népet, azt 
kereszténynek 's boldognak nevelni az örök életre , 
olly eredeti, elidegenithetlen és Istentől nyert joga az 
anyaszentegyháznak, hogy őt ettől senki meg nem 
foszthatja, 's igy az iskolából, míg az keresztény lenni 
meg nem szűnik, ki nem zárhatja. Különben is, hol 
keresztény katholika egyház létezik, ott létezni fog 
népnevelés, ott keletkezni fognak iskolák is ; mint 
keletkeztek hajdan lojolai sz. Ignácz', calazantzi sz. 
József' 's mások' buzgósága által egész Európában, 
's keletkeznek napjainkban is nem csak Amerikában, 
nem csak Belgiumban 'stb., hanem 's különösen Fran-
cziaországban i s , hol az egyház — kiszorittatván az 
iskolák' falai közül, részint a' La-Salle-tól alapított 
„keresztény iskolák' szerzetesei," részint sz. JózseP 
rendjének tagjai által csakhamar sokkal nagyobb számú 
tanítványokat gyűjtött maga körül össze, mint meny-
nyivel a' vallást nélkülözni akaró iskolák valaha di-
csekedhettek. 5 ) 

( V é g e következ ik . ) 

Somogyi Károly. 

5.) L. ,,L' ami de la religion," Jul. 11-dik 's 14-dik számait 
1840. Láthatni innen, mikép például magában Cler-
montban tizennégyszázra ment a' Frères des Ecoles 
chrétiennes" nevü szerzetesek által oktatott növendékek* 
száma : 's jóllehet eleinte csupán szegényebb sorsuak' 
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Saul' megtérte. 
Lélektani Cpsychologiai) tekintetben. 

( V é g e . ) 

A' csalódásnak , ha az lelkünk' gyöngéjében 
gyökerezik, a' lélektan' fonalán három forrására akad-
hatni. Az t. i. vagy rajos elragadtatásnak (enthusias-
mus) , vagy tudatlanság-szülte együgyüségnek, vagy 
hiszékeny hiúságnak következménye. Pált azonban 
egyikről sem vádolhatni. 

Nem volt enthusiasta. Régi mondatként mikép 
aranynak a' tüz, ugy jellemnek a' szerencsétlenség 
legbiztosb próbaköve. Mert valamint a' lélek' szuny-
nyadó nagyságát a' bajokkali küzdés költi életre: 
ugy annak parányiságáról a' tettetés' leplét levonja. 
'S mikép a' nagylelkű szenvedőt munkás pályáján tü-
relem s állhatatosság bélyegzi : ugy a' nagyságot 
színlelő törpe elragadtatásának első heve' megszűntével 
a' tusában ellankad, és szárnyaszegve visszarogyik. 
Nem példa nélküli esemény ugyan, hogy ember ábránd-
jainak mámorában vakon rohan a' veszedelembe, és 
csoda- vagy inkább borzasztó tetteket mivel; de illy 
hősiség ritkán okokon alapult komoly eltökélésnek, 
hanem többnyire kétségbeesés-okozta pillantatnyi el-
szánásnak eredménye, melly ha nem gúnyt, legalább 
szánakozást érdemel. 

Pál máskép tűnik föl előttünk. Nála a' testet le-
kalló gyakori virrasztások, verések' fájdalmai, békók' 
súlya, börtönök' sovány élelme, utazások' terhe 's 
veszedelme — szakadatlan lánczczá fonyódnak lelke' 
mélyebb sérveivel, mellyeket naponta fölszaggattak 
a' községek' czivódási, a' haszonleső áltanitók' irigy-
sége, a' hivőknek gyakori eltérése, a'fölföljajduló 
lelkiisméretnek szózata, melly ha szándékunk' szep-
lőtelensége nem vigasztal, szünteleni gyilok a' szív-
ben ; — 's ámbár harmincz évre nyúló munkás pályá-
jának minden óráját keserítik : nem csak nem lankad 
buzgalma, hanem időről időre nő ; „noha mindenben 
nyomorgattatik, nem busul, — noha gyötörtetik, két-
ségbe nem esik" ( 2 . Kor.4,8.); mert „jóllehet a'külső 
ember romlik: a'belső naponta megujul" (u. o. 16.v.) . 

javára alakult ezen intézet, ma már a' gazdagabbak 
is örömest küldik oda (jóllehet ők már fizetésért 's nem 
ingyen, mikép amazok) gyermekeiket ; a' nyilványos 
próbatételek eléggé meggyőzvén őket a' tanitás' czél-
irányos voltáról. 

— Nem köny nélküliek ugyan szenvedései, de vala-
mint a' kínzott Jézusnak eme' szavaiban „legyen te 
akaratod" több erő , komolyabb eltökélés, kitűnőbb 
önmegtagadás fekszik, mint ha tompa érzéketlenséggel 
szomjúhozná a' hősi elestet : ugy a' valódi emberis-
merő a' hosszan tűrő Pálban annál kevesbbé sejditend 
ábránd-szülte stoikus elszánást, minél gyakoriabbak 
gyöngéd érzelmét tanúsító panaszló hangjai. — Mind 
e'mellett szenvedéseinek hosszú sorát, ha isteni végzés 
reá mérte, nagy mestere' példájára mindenkor kész-
séggel viseli, csakhogy soha ábrándozókéntnem ke-
resi, ső t , ha magas hivatásának csorbulása nélkül 
történhetőnek véli, reá törő elleneinek boszuját ügye-
sen kikerüli; — szóval rendkivüliséget, ábrándozást 
szenvedéseiben nem lelünk. 

Nem volt tudatlan 's együgyii. Iratai 's intéz-
kedései éles eszű helyes itéletü férfit tüntetnek elő. 
Hitbajnok társai fölött leginkább az jellemzi, hogy a' 
keresztény tant bővebben, 's az ál-philosophia ellen 
fejtegeti. — Mikor gondolatit hosszú sorban kapcsolja, 
ok 's okozat közt legszorosabb összefüggés létezik, 
— ugy hogy az olvasó egyik következtetést a' másik 
után kénytelen mindaddig megengedni, míg végre 
oda j u t , hol az elfogulatlan elme meggyőződést nyer. 
Ha a' hely' szűke engedné, óhajtanám ide sorozni „az 
emberi nemnek Jézus általi megváltásáról, — Mózes' 
törvényének megszűnéséről, — megigazulásról, — 
test' föltámadásáról" - nyújtott velős oktatásait, 
mellyek a' józan okoskodásnak mindannyi remekei ; 
— nem különben az athenaiakhoz intézett (Ap. Cs. 17.), 
vagy Agrippa király előtt (Ap. Cs. 26.) emelt szóza-
tát , mellyet mindenki lelki gyönyörrel olvasand. Távol 
azonban, hogy Pálnak szélyes tudományt, rendszeres 
philosophiai vizsgálatokat tulajdonítanék, mert saját 
vallása, mikép „beszéde 's tanítása nem ékeskedik 
emberi bölcseségnek elaltató kifejezéseivel, hanem 
hathatóssága felső erőtől jő ; hogy hitünk ne emberi 
bölcseségen, hanem isteni tekinteten alapuljon" (1 . 
Kor. 2 ,4 .5 . ) ; „mert csupa emberi bölcseség Istennél 
balgaság" (1 . Kor. 3 ,19.) . Pálnak okoskodásai nem 
olly neműek, mellyek a' szivet hidegen hagyják ; de 
nem is kiszámolt szavakkal himezvék gondolati, mely-
lyek vakítanak, 's perczenetre elragadnôk ; ékesszó-
lása nem mesterileg szerkezeti, hanem ama' természe-
tes, melly a 'szív' mélyéből ömlik, 's meggyőződés' 
bélyegét viseli. Mert valamint a'búban osztozkodó sziv 
hathat csupán enyhitőleg elkeseredett rokonára : ugy 
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belátás és okszerű meggyőződés képes egyedül foga-
natosan valamelly igazságról meggyőzni. 

Következik végre azon kényes pont, melly többé 
kevesebbé a' nagy lelkeket is képes csalódásban tar-
tani , — ériem a' hiu önszeretetet, mellyböl tisztán 
kivetkőzni e' halandó életben alig lehet. Leginkább 
megközelíti a' tökélyt az, ki alázatosságot egyenes-
séggel párosít. A' mászó és szolgailag magát megalázó, 
ki soha sem szól személyéről, 's minden méltánylást 
zavart képpel, gyöngéjének szünteleni emlegetésével 
inesterilegelhárít, mindenkor gyanús; mert a ' tapasz-
talás' bizonyítása szerint a' kevélység gyakran az alá-
zatosság' alakát ölti magára. 

De ha Pál egyenes lélekkel, illő helyen 's alka-
lommal , nem saját dicséretére hanem az üdvös ügy' 
előmozdítására szerényen megemlíti tetteit; de einem 
hallgatja, mikép adományainak kútfeje Isten, 's ő 
csupán vető, kinek — ha isteni áldás nem száll mun-
kájára—aratáshoz reménye nem lehet: őt hiúságról 
vádolni képtelenség. — E' nemes lelkület különzi őt 
az áltanitóktól, kik ellen hivatásánál fogva ója híveit. 
'S ha azok tettetett buzgalmukkal, költött érdemeik-
kel kérkednek : magas állását méltányló nem fog meg 
ütközni, ha saját érdemeit azokéival mérlegbe teszi; 
annál kevesbbé, minthogy egyrészről nem törődik vele, 
sőt örvend „akár színre akár őszintén hirdettetik Krisz-
tus , — csak hirdettessék" (Fii. 1 , 18.) ; más rész-
ről nyíltan vallja „ha balgatagként dicsekszem, ti 
kényszeritetek engem" (2 . Kor. 12, 11 . ) , 's aggódik 
„nehogy valaki többet tartson felőle annál, mit benne 
lát , 's tőle hall" (u. o. 6. v.). Mi több, tartózkodás 
nélkül, 's több izben említi egykori tévedését, „ én , 
úgymond, vetélkedve üldözém 's rombolám Isten' egy-
házát" (Gal. J, 13.), „ki az előtt káromló, üldöző 's 
mocskoló voltam" ( l . T i m . 1, 1 3 . ) , „'s nem vagyok 
méltó apostolnak hivatni" (1 . Kor. 15, 9.). Ki igy 
beszél, 's érez, — hiu önszeretet-szülte csalódás 
nem vakíthatja. — Tehát csalódott sem volt. 

Ha pedig csalódott nem volt, jól hitte a' da-
maskusi útjában vele történt esemény' csodaszerüsé-
g é t , — 's ha ámitó sem volt, mi is bizton csodának 
tarthatjuk azt , mit ő annak vall. 'S mivel Isten csu-
pán igazsághoz járulhat munkálólag: helyes némelly 
theologusoknak azon eszméje, minélfogva a' keresz-
tény hit' isteni eredetiségét Pál' csodaeseménye' va-
lóságából bebizonyithatónak vélték. Littleton (angol) 
tevé az első próbát — 1747ben közrebocsátott jeles 

munkájával, mellynek mások majd csupán vázlatát 
közlötték, mint: Sailer Gründl, der Rel. 9. Th. 248. 
— Salzburger Quartal. 1812. 1. Bd. nro 2. 32 1.; — 
majd nyomdokán indulva az ujabb elleneket czáfolga-
ták, például: Katholik 1835. 5 Heft .— Nem tartom 
fölösnek megemlíteni Niemeyert, ki elméjében meg-
villant azon szerencsés eszméjét, mikép a' sz. könyve-
ket tartalmok, és szellemök után jellemezni épületes 
volna „Charakteristik der Bibel" czimü szellcmdús mun-
kájában remekül létesítette; — 's különösen a 'nagy 
apostolnak tizenkét ivre terjedő étetrajzát olly mély 
emberismerettel, 's ügyes tollal készité, hogy azt 
a' gondolkodó 's elfogulatlan olvasó sz. hitünk' men-
nyei eredete felőli teljes meggyőződéssel teendi le 
kezéből. 

Déghy István. 

A' jesuiták' dicséretes magok-meg-
adása rendűk' eltör ültetésekor. 

Bizonnyára a' kathol. engedelmesség' nagyszerű 
példája volt az , mellyet a1 jezus-társaságbeliek ren-
dök' eltöröltetésekor, magokat ellentállás nélkül meg-
adván , mutatának. E' hatalmas és a' föld' kerekségén 
elszéledt társaság ártatlansága' 's ereje' érzetében 
könnyen oda indíttathatott volna, hogy daczoljon; de 
elveihez híven azt nem tevé, mert katholikus szellem-
től volt áthatva. És valóban e' magamegadása nem 
kevesbbé volt dicsőséges, mint egész hatása azon tár-
sulatnak, melly esésében nagy volt, mint volt emel-
kedettségében. 

Nem olvashatni azért érdek nélkül azon leveleket, 
mellyeket a' társaság' némelly tagjai a' rendnek, 
mellyhez testtel lélekkel ragaszkodtak, eltöröltetése' 
pillanatában irtanak, 's mellyek legkésőbb időkig a' 
legmegindítóbb hódolat' emlékjeleiül szolgálandanak. 
E' levelek' gyűjteménye kétségkívül legjobb védelme 
volna a' rendnek. Közlünk azokból itt egyet : a' mint 
pap 's hitszónok egyiránt dicséretes Frey de Neuville 
Károlyé a z , ki mint érdemteli aggastyán csakhamar 
a' rend' eltöröltetése után azon bizonyítással zárá 
életét, „hogy e' társaságban csak jót hallott, 's jó 
példákat látott," 's kinek jeles beszédei*) mindig ta-
núságot teendnek arról, hogy igazán keresztény szel-
lemtől volt áthatva a' szerzet. 

*) Megjelentek Párisban 1776ban, nyolez kötetben, és 
Francziaországon kivül még kevesebbé isméretesek, 
mint érdemlenék. 
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A' kérdéses levél nyomtatásban legelőször hol-
landus újságban jelent meg, october' Íjén 1773ban, 
és igy szól: 

„A' társaság nincs többé ; a' Breve, melly azt 
elrontja, megjelent. Engedje meg kegyed , hogy e' 
szomorú eseményről, mellyen az utóvilág álmélkodni 
fog , kegyedhez mint atyához és jóbaráthoz szóljak. 
Semmi panaszos hang! semmi neheztelő tekintet! Az 
apostoli szék 's az azon ülő iránti elveinkhez nem aka-
runk hűtelenek lenni, 's az isteni gondviselésnek szi-
gorú ugyan, de mindig imádandó rendeleteinek töké-
letes alázattal akarjuk magunkat alávetni, és keserü-
séginket 's könyüinket csak Isten előtt 's az ő szent 
hajlékában kiönteni. Emberek előtt hallgatás és csönd 
jellemezze fájdalmunkat! Vajha soha ne felejtenőkel, 
hogy a' társaság iránti tartozásunk, tanitás és példa 
által a' jámborságra munkálni ! Vajha szivünkre ven-
nők, viseletünk által megmutatni, hogy a' társaság 
jobb sorsra volt érdemes! Vajha a' gyermekek'be-
szédei 's tettei védelmezése legyenek az anyának! Az 
igazolásnak e' neme a' leghathatósabb 's egyszersmind 
egyedül biztos. 

Rajta valánk buzgóságunk által neki hasznára 
lenni; vajha rajta legyünk sülyedtünk- és szerencsét-
lenségünkkel is neki használni ! Kegyed, drága társam, 
nem fogja kétleni, hogy szivem 's lelkem a' társulat-
nak , mellynek Isten után köszönöm erényemet 's mű-
veltségemet, romlásánál igen szomorú állapotban van. 
Igazán elmondhatom, hogy a' keserűség' és gyalá-
zat' kelyhét minden pillanatban fenékig üritem; de 
bátorkodjam-e panaszra fakadni, ha szemeimet Jézusra 
a' megfeszítettre, fordítom? Az Isten, ki csak azért 
fényit, hogy az igazat kisértse, a' bűnöst visszaté-
rítse 's a" bűnbánót megtisztítsa, reám még más, 
egyedül személyemet illető bánatot is bocsátott : t. i. 
szeretett testvéremet P. Freyt elvesztém. Egy gon-
dolat enyhíti e' veszteségemet; erényekkel diszité 
azon hivatalt, mellyet olly sokáig viselt; azur meg-
menté őt a' szomorú sorstól társaságunkat dőlni látni. 
Ajánlom őtkegyed"s az elszórt atyák' imádságába." 

Igy irt olly férfiú, ki a' társaság' legjelesebb 
tagjai közé tartozék, 's egész életét abban töltötte ; 
's mikép ő , ugy irának majdnem valamennyi szer-
zetes társai. Sohajtoztak 's föltétlenül megadák ma-
gokat, mint szép előpéldák a' katholikusokra nézve 
mindenkoron. 

Igen illőnek tartjuk részünkről is a' nagyhírű 
és munkáiról nevezetes Denisz Mihály jesuitának 
1800ban ir t , a' rend' eltöröltetését illető verseit ko-
szorús költőnknek főt. Döme Károly urnák remek 
fordítása szerint ez alkalommal közleni : 

Az elttfrlott Jézus' társaságának. 

A' boldog rend' tagjaiból már nem sok az élő, 
Mellynek előbb magam is bármi kis íze valék ; 

Mellyet hogy a' pokol elrontson, valamennyi gonosz dult 
A' földön szanaszét, mind kivezette reá. 

Bérnek örült nyelvek, költött félelmek, irigység, 
Rágó írások , kincs-szeretetnek heve , 

Összesereglettek vesztünkre, 's hanyatlani kezdett; 
rr 

Ügyünknek nem volt támogatója sehol. 
Hasztalan, hogy sok ezer fiatal szív's elme tanult jót, 

'S szépet ezen rendnek gondja 's figyelme alatt; 
És hogy ez annyi jeles nagyokat szült, kiknek örök disz' 

Fénye tudós hirrel czimeresíti nevük'. 
Hasztalan, hogy tőlünk hintettek az isteni törvény' 

Magvai mind város' mind falu' népe között; 
Hogy koronás főnek, 's nyomorult alacsonynak egyenlő 

Készség virrasztott itt beteg ágya fölött ; 
Hogy sokat izzadtunk, hogy még vérünkkel is annyi 

Messze vidék ázott széltiben a' nap alatt, 
Hogy nincs olly ország, mellyben nem volna felőlünk, 

'S tétünkből a' szent hit' folyamatja tanú. 
Mind nincs haszna.Kizaklatnak, széthánynak, eloszlunk ; 

A' társas szeretet' láncza kesergve szakad : 
Vádoltak : de sehol meg nem kérdeznek : igazság' 

Utja szerint ügyünk nem folya székek előtt. 
Hajh! ennyit tehetett az erőszak, az összefogódzott 

Rossz akarat. Melly vak sokszor az emberi sziv! 
Tudnillik romlásunkból, Európa, reménylve 

Vélted , aranykor fog visszatenyézni reád. 
Könnyen hivő ! nyisd föl szemedet, nézz szerte körösleg, 

Lásd, a' dolgoknak mostani folyta minő ! 
Nézzed, az országok mi zavarral forrnak! hogyan tör 

Nép a' nép ellen ! mint rohan ölni dühe ! 
Templomok, oltárok szentségtelenítve pirulnak 

A' gyilkolt vértől : így elenyésze böcsük ! 
O t t , hol előbb tornyos paloták fénylettek, alig van 

Már jelök is, vagy bús kőhalom a' mi van ott. 
Telkeit a' szántó, házát a' városi polgár 

Elhagyván föl alá számkivetődve bolyong. 
Nincs hova hajtsa fejét nyomorult, menedéket alig lel ; 

A' zavar, a' dühödés itt is amott is ijeszt. 
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Hányja magát a' feslettség, 's kikaczagva boszontja 
A' Mindentehetőt, a' nagy egeknek urát. 

A' törvényeknek nincs semmi tekintetök ; hit sincs : 
Ott lehet a' fogadás: eb, ki megállja szavát. 

Messze kikölt a' jámborság, a' tiszta szemérem ; 
Nincs nyomuk itt többé: mind szabad, a' mit akarsz. 

A' tüzes ifjúság minden zabolára neheztel, 
'S élete' rózsáját veszti időnap előtt. 

Nem vagyok én ollyan, ki boszut kívánjak az égből, 
Vagy temetésünkben nézzem ezeknek okát. 

Nem. De találkoznak, kik, ha rendünk áll vala, vélik, 
Mindez imigy nem esett volna, vagy ennyire nem. 

Mert a' szép ügyért vérünk folyt volna, vagy a' nép' 
Eszrehozásában nyujthata hasznot erőnk. 

Így mások: de nekem nincs olly nagy biztom. Az égnek 
(Mondom imádva, 's hiszem) szent akaratja vala. 

'S mint lehet, elsírolt társimnak csontjait által— 
Kulcsolom, és szerető hű kebelembe szedem , 

És mikor a' végső nap elér majd rám is öregre, 
'S fölszabadít innen, 's ővelek egybekötend, 

Síromig elkísér, társam lessz ott is az édes 
Bizodalom, 's vele fog bécsukatódni szemem : 

Hogy majd a' késő maradék, melly részre nem hajló 
Szívvel lesz 's rendem' tetteit összeveti, 

Mondani fogja talán : az idő még illyeket eddig 
Nem szült, 's rajta legyen bár , ezután se szülend. 

Hálás emlékezés a' chamberyi 
apáczákról. 

A' daniai protestáns TVit János egyik munká-
jában * ) a' néhány hetekről, mellyeket a' sardiniai 
rendőrségtől politikai okokból el lóvén fogatva, midőn 
Turinba vitetnék, az útban lévő chamberyi apácza-
kórházban töltött, következő szavakkal emlékezik : 

„Nem tagadhatom, borzadtam a' gondolatnál, 
hogy kórházba vitetem, és midőn megnyílt a' beteg-
hordó szék' a j ta ja , és egy haldoklókkal tölt teremben 
leltem magamat, eddig ismeretlen félelem lepett meg, 
és karszékemre ereszkedve nem tartóztathatám kö-

r 

nyüimet, sírtam. En, az annyira eltévedett, egy nyil-
ványos kegyintézet' gondjára bízattam ! " 

„Itt valék távol honom-, rokonim-, barátimtól, 
távol mindentől, mi az emberéletet édessé teszi. De 
a' gondviselés' keze őrködött fölöttem. A' nemes ko-

*) Fragmente ans meinem Leben und meiner Zeit. 

lostomők, kiknek gondjok alá bízva a' kórház, csak 
hamar olvasákarezomon lelkem' aggodalmát; olvasák, 
hogy fáj itt a' haldoklók közt, a' legszegényebb kol-
dussal látni magamat; és nem ügyelve a' talán nem 
kedvező magyarázatokra , munkára és kiadásra, egy 
barátságos czellát ürítettek ki számomra; és én e' czella' 
lakója lettem. Virágokkal ékesítették ki a' czellát, elö-
olvastak, mulattak, minden étket, mellyet jónak és 
kedvesnek gyanítottak, szorgosan készitének szá-
momra; szóval ápoltak, mint rokon rokonát, nő 
férjét ápolhatja. Valóban nem ismerek e' táy földön 
nemesebbet, tiszteletre méltóbbat, mint e1 kolos-
tor nőket ! " 

„A' vérség, vagyon, testi és szellemi szépség által 
jeles szüzek mindent elhagynak, — hogy szegény 
betegek' és elhagyott koldusok' ápolói lehessenek. 
Undor nélkül kötözik a' fekélyülte tagokat ; nem ret-
tennek vissza a' haldokló' hörgésétől ; inkább imád-
ság- és bátorítással igyekeznek könnyíteni a' kimúlás' 
fájdalmain. — Oh csak a' religio adhat illy szellemi 
erőt! 'S a'melly illy szellemszilárdságot ád, annak 
kell az igaz religionak lenni 

„Nem emlékezhetem könyük nélkül a' nemes nők 
közt töltött öt hétre. Minden befolyásukat használták 
az őrnek szobámbóli eltávolítására, mi sikerült is, mi-
után a' kolostornők felelősségökre vették, hogy sem 
el nem szököm, sem alattomos iratokat nem bocsá-
tandhatok ki.]" 

„Agatha szűz, kinek gondja alá különösen bízatva 
voltam, emberalakot hordó angyal volt. Ha a' tulvi-
lágróli elmélkedésben nyíltak meg ajkai; ha a' túlvi-
lág utáni vágy repesett magasztos szavain, és kezeit 
összetéve szemei égre függesztve valának, 's gyönge 
pír futá keresztül arczait : ón egy hónába vágyó, sie-
tő szeraphot láttam benne. " 

„ Szentebb érzelmeket soha nem ápolt keblem, 
mint itt e' tiszta lények között, hol a' megátalkodott 
bűnös is ellágyult volna. Megvallom, hogy e' kolos-
tomőktőli bucsuvételem sok könybe került, mellye-
ket szégyenleni soha sem fogok; — mert az ártat-
lanságot, nemes elszánást, az igaz religiot ismerni 
tanultam nálok, és életem is megmenekült a' külön-
ben bizonyos haláltól." S. A-os. 
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Gondolatok a' népnevelésröl. 
( V é g e . ) 

III. 

Valamint egyedül a' vallás lehet üdvös és tartó s 
alapja bármilly nevelésnek, ugy a' népnevelés' ohaj-
tott sikerét is csak az egyháznak hatásteljes közre-
munkálásától reménylhetni. A' vallástanitók itt soha 
sem lesznek nélkülözhetők ; de a' nép'javát, 's a' köz-
boldogságot igazán szivén viselő hazafi nem is akar-
hatja őket illyenekké tenni : sőt inkább azon leend, 
hogy az egyházzal kezet fogva, ennek a' népnevelés 
körül tett fáradozásait gyámolitsa, boldogító tanításait 
illő fenyítékkel sikeresitse, 's az akadályokat minden 
hatalmában álló eszközök által elháritni törekedjék. 
Mert ha háládatlanoknak nem is, legalább szerfölött 
feledékenyeknek kellene lennünk, ha tagadni vagy 
nem-tudni akarnók, miszerint egyedül az egyháznak, 
's ezen egyház' kitűnőbb tagjainak, ezek' bőkezűsé-
gének köszönjük legtöbb tanitó-intézeteinket. És nekik 
köszönjük azt i s , hogy ez intézetek tanítókkal foly-
tonosan ellátva vannak, 's voltak már századok óta , 
olly körülmények közt i s , midőn tanítói hivatalra 
másoknak, mint egyháziaknak, csak készülni is alig 
jutott eszökbe. Milly áldozatokkal 's kik által alapít-
tattak legtöbb főiskoláink , a' történetírás beszéli, 's 
Nagy-Szombat és Pest, Eger és Pécs, Temesvár és 
honunk' több városai állandó tanúi leendnek azon buz-
góságnak, mellyre az iskolák' ügye mindenkor talált 
az egyház' férfiainál. Azonban alsóbb iskolákat nem 
említve, a' legalsóbbak közül is hány van falvainkon, 
meliynek 's tanítójának egyetlen gyámola az egyház? 
Mondhatnók talán, hogy illyen a' nagyobb rész ; mert 
hiszen e' néptanítók' tömege, bátor itt ott elég szű-

ken , de csak igy is nem tanítói hivatalából él , hanem 
azon szolgálatjából, mellyért őtet az egyház jutalmazza. 

Mindazáltal igen természetes, hogy az egyház 
maga iránt hű, 'st igy vallásos népet akar nevelni. 
Meg lévén győződve, hogy azt boldoggá is csak 
igy nevelheti. 'S valamint illy elvből indult ki nevelő 
intézeteinek alapításában, ugy ehhez tartja magát azok' 
föntartásában és pártolásában is. Máskép ö nem is 
tehet. A' reája bizott isteni religio iránt hitszegést 
követne el ellenkezőt cselekedve. Egyedül vallásos 
irányban munká.hat annakokáért, 's csak illy czélra 
törekvés mellett számolhatni részéről áldozatokra: de 
ekkor lehet is azokra számolni, bizvást és csalhatat-
lanul, mint a' történetek tanúsítják. 

IV. 
Azt hiszem én a' katholika egyház' érdekében, 

— és sokan kezdik ugyanezt hinni a' nem egészen 
hozzátartozók közül is — hogy korunk' nevelés-
módjában itt ott van még tetemesb és károsabb hiány 
is, mint az, melly az oktatók' tudományosan kinemmi-
veltségéből, v a g y a'tanítási tárgyak'elégtelen 's gya-
korlatilag kevésbbé alkalmazható voltából származik. 
'S e' hiány abban áll, hogy a' nevelés' alapjául nem 
a' vallásos érzés' kifejtése, nem a' religio tétetik ha-
tározottan és álta/ánosan : ső t , a' mi még rosszabb, 
több adatok 's hallott javaslatok azt látszanak jósolni, 
mikép ezt jövendőre, meglehet puszta philanthro-
piából, vagy a' türödelmesség' elvéből, (de csak a' 
rosszul értettből), sokaknak még kevesbbé van szán-
dékuk tenni. — linlwer Anglia' 's angolok1 ábrázo-
lásában panaszkodva emliti, hogy a' religio nem 
taníttatik a' főiskolákban, ( ' s illy panasz sokat jelent 
ott, hol a'vasárnap'megülését olly szigorú törvények 
sürgetik jelenleg i s , hol még a ' parlamenti ülések 
is nyilványos könyörgéssel kezdetnek); hogy az er-
kölcstan' egyes elvei nem elég mélyen nyomatnak a' 
növendékek' szivébe, — mert : „ a' nevelés' czélja " 
szerinte is „az embereket értelmesekké tenni és jókká : 

18 

.11 
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nálunk mégis a' religioi' tanításokat, a' vallás' buzgó 
's nyilványos gyakorlatát nem csak a' f ő - , de a' leg-
alsóbb népiskolában is mellőzhetőknek tartották már 
némellyek! A' vallási buzgóság' élesztését pedig, 
hódolva a' divatnak, milly sokan mellőzik el tettleg, 
tapasztalásból tudva van. — Illy gondolkodás, illy 
gyakorlat mellett amaz ugy nevezett pietások' csök-
kenésén, de még végképeni kihalásán is nincs mit 
csodálkoznunk, hanem csak annál nagyobb okunk 
arra, hogy azokkal, kik kétes jövendő'küszöbén vélik 
magokat állni, e' fölötti aggódásunkat minél élénkeb-
ben kifejezzük. Bizonyára olly kebelben, mellyből 
az Isten és isteniek iránti buzgóság' lángja kialudt, 
emberek iránti kegyességet — pietast — nem kereshe-
tünk. — Cousin, a' francziaországi tanítási rendszer' 
javítása körül olly nagy érdemeket szerzett férli, mondja, 
hogy : „minden nemzet' nyilványos iskoláinak ugyan-
azon nemzet' vallásos szellemétől szükség egészen át-
hatottaknaklenmek. — „Valljon," kérdi, „a'franczia 
nép' vallása a' keresztény religio-e, vagy nem az ? 
Nem tagadhatjuk, ugy mond, hogy igen . . . De ha 
igy , akkor gyermekeinket szorgalmaznunk kell azon 
vallás' megtartására, melly által őseink polgáriso-
(lásukat nyerték. — A' religio az én szemeimben, 
legjobb alapja a' népnevelésnek... Sehol sem akadtam 
jó népiskolákra, hol keresztény vallás nem taníttatott." 
Eddig Cousin. 

Mi tehát, a' népnevelést illetőleg, fő szüksége 
korunknak ? Bizonynyal nem az, hogy minden föld-
mives és napszámos olvasni és irni tudjon, — bár-
inilly hasznosnak ismerjük is a' miveltség' ezen ágát; 
nem is annyira a' tanitási tárgyak' szaporítása, vagy 
ezeknek gyakorlatiabbakkal leendő fölváltatása, — 
jóllehet ez is egy talán a'legsürgetősebbekből; sőt még 
a' tanítók' tudományosabb kiképeztetése sem; ámbátor 
ez egyike kétségkívül a'legelőször teendőknek: hanem 
az, hogy a'nevelésnek átalában, 's különösen a 'szo-
ros értelemben vett népnevelésnek olly irány adassék 
mindenütt és minden fokozaton át , mellynél fogva az 
erkölcsi és vallási miveltséget fő czél gyanánt tekintse 
a' nevelő 's tanitó, és mindenek előtt jó és boldog 
embert akarjon képezni, — a' nélkül, hogy azt egy-
szersmind értelmessé, ügyessé, 's a'gyakorlati élet-
ben használhatóvá tenni kevésbbé törekednék. — Mond-
hatatlan kár és kipótolhatatlan veszteség volna, ha 
csupán, anyagi jólét után sóvárgó korunk e' szempontot 
elvesztve szemei elől, arra a' népnevelés körül fára-

dozó honfiakat sem engedné figyelmezni; 's ha azon 
materialis miveltséget tartanok a' népboldogság' egyet-
len föltételének, mellyel egy párisi kannibal-csoport 
ismer dicsekedni/s mellyel egy Fieschi, egy LalTarge, 
's több hozzájok hasonlók is képesek magok körül 
tisztelgőket gyűjteni össze ! — A' miveltség' e' kétes 
értékű neme egyes, a' nép' akármelly osztályából ki-
emelkedett egyéneket sem elegendő boldog és hasz-
nos polgárokká képezni ; de még kevésbbé leend 
képes egy egész néposztályt, az alsóbbat, a' nemzet' 
legnagyobb részét olly állapotba helyezni, melly ma-
gára nézve kielégítő 's boldogító, egyebekre nézve 
pedig megnyugtató's bátorságos lenne a' polgári tár-
saságban. E' néposztály nagy részint szegény, ' snagy 
részint miveletlen ott is, mind a' mellett, hogy hona 
olly temérdek népnevelési eszközökkel, annyi fölvilá-
gosodott férfiakkal 's tudósokkal bővelkedik:—mert 
a' valódi miveltség' alapja 's gyökere, a' vallásos ne-

r 
velés, hibázik. Epen e' köznyomor, e' miveltség mel-
lett tenyésző romlottság volt az, mi Rousseaubanazon 
eszmét felköltó , miszerint a' miveltség egyedül vesz-rr 

tére van az emberiségnek. 0 hibázott, de itt csupán 
abban, hogy azt «/-miveltségnek nem nevezé. Ez azon 
miveltség, melly megelégszik azzal, ha a' pórból is 
újság- és regény-olvasót, vallás és kormány, törvé-
nyek és felsőségek felől merészen Ítélni tudó politicust 
formált, ha „Volney'és Voltaire'" olvasóit a' kézmű-
vesek' ezereivel szaporitolta, 's igy számtalan, és szá-
zados rosszak' magvát egy könnyenhivő, tudományra 
szegény, Ítéletében gyönge 's épen azért állhatatlan 
közönségben elhinthette. Illy miveltség az, melly fő-
városainkban az alsóbb néposztályt kiemelve állapot-
jából olly könnyen önhitté, fényűzővé, nyugtalanná 
's kéjvadászóvá teszi, melly erkölcsiséget tanulni — 
színházba megy, (hol talán épen a' franczia drama-
turgiának valamelly ujabb rémletes szüleménye adatik;) 
elveinek szilárdítására Kotzebuet olvassa, (ollykor 
Rinaldo', Zöld Marczi' 's hőstársai' történeteit is figye-
lemmel kisérve,) 's az Istenről, a' gondviselésről, a' 
természet' müveirőli tisztább képzetek' szerzése végett 
az arab regéket, Pokolkői Vendelt lovagi rokonaival, 
vagy a' minden esetre practicusabb álmoskönyvet és 
Sibyllát veszi stúdiumának tárgyául! — 's mellette 
lenézi a' jámbor földmives' tudatlanságát és mivelet-
lenségét, ki még csak olvasni sem tud! E' mivelt-
ségnek még tovább, a' falukra is kiterjedésétől ment-
sen az ég. 
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V. 

Véleményem szerint legálább, nem azon kellene 
a'népnevelés körül teendő javításokat kezdeni, hogy 
az egyháznak az erkölcsiségre 's vallásos oktatásra 
egyenes vagy közvetett befolyását, mindenesetre hi-
telét 's tekintetét a' népnél, reája nézve sérelmes 
határozatokkal csonkítsuk; vagy hogy a' neki szintolly 
örökösen, mint más polgároknak, vagy testületeknek 
adott, 's általa szintolly joggal birt, javak' elvételével 
szavának 's parancsolatainak hatását gyöngítsük, az 
illy eljárást ama' jogok' és javak' eredeti rendelteté-
sökre fordításának nevezvén; mert az épen az utóbbiak' 
eredeti rendeltetése, hogy a' keresztény, még pedig 
katholika vallást, mint minden polgárisodás' és szel-
lemi miveltség' alapját honunkban épen, 's egész ere-
jében föntartsák, annak külső diszét és méltóságát is 
megóni segítvén. Milly rendeltetésűk van ezen javak-
nak , bizonyosan az adományok' szavaiból tanuljuk 
legjobban; 's ki ezt tanulni akarja, csak néhány ke-
gyes királyaink' adományleveleit, vagyis inkább csak 
ezeknek bevezető szavait szükség megolvasnia. 6 ) 
Igenis , az egyház' javai az ország' lakóinak nevelé-
sére vannak utoljára is szánva; cíe minőre? keresz-
tény nevelésére ; azon hitbeni nevelésére, mellyet az 
alapítók 'sadómányzók igaznak hittek 's az egész haza' 
boldogsága' előmozdítójának tartottak. Csak ha a' kath. 
clerus megszünendik e' hitet vallani, 's abban nevelni 
honfitársait, — csak akkor lesz ideje föllépni azon 
javaslattal, hogy a' neki adott javak elvétessenek 
tőle : de míg ebbeli kötelességének megfelel, míg az 
egyháziak hü őrei leendnek a' keresztény kath. vallás-
nak, addig egyedül a' polgári jog' 's egyenesség' 

6) L. több. közölt : Cod. Diplom. Georg. Fejér Tom- I- p. 
280. 285. 289. 296. 304. 312- 'stb., hol efféle ado-
mányok tisztán vallásos czélokra, Isten' dicsőségére, 
az anyaszentegyház', és ker. vallás' javára, 's leg-
tőbbnyire „ob animae remedium,"— „inomnibus 
regni — partibus veram et unicam saluliferam Jesu 
Christi fidem stabilire" kívánván az egyház' könyörgé-
seibeni részesülés végeit : „ad supernas anhelantes de-
votiones," . . . „pro spirituali salute mea, conjugis, ac 
prolium mearum et patriae t o t i u s m i n t a' kegyes 
István mondá — történtek. Vesd össze Tom. III. Vol. 
II. p. 88. 91. 'stb hol megholtak iránti kegyes meg-
emlékezés' és az azokérti könyörgések' nyomára talá-
lunk , mint efféle alapítványok' okaira. De e' tárgy 
bővebb kifejtésre méltó ; itt elég volt azt megérinteni. 

romlásával fog hasonló rendszabás foganatba mehetni. 
A' papságnak egyedül a'végett adattak e' javak, hogy 
sz. hivatásának, a' népet ker. kath. módon nevelni, 
megfelelhessen, 'saz egyháziak azon tekintetet, mely-
lyel mint vallás' szolgái, mint néptanítók, 's egy külön 
kitűnő statust alkotó személyek — az ország' egyéb 
statusaihoz méltólag, birni tartoznak, megőrizhessék. 
'S míg a' keresztény vallást az országok' boldogsága' 
' s a ' közjólét' alapjának hitték, e' tanitás elegendő 
érdem gyanánt is tekintetett, 's az illy vallást hirde-
tők' adományzása soha pazarlásnak nem tartatott : 
csak a' legújabb nézetek, mellyek szerint a 'ker. val-
lásnál valami jobbra 's hasznosabbra is lehet a' népet 
oktatni, — csak ezek tolták némellyeknél a' ker. 
vallás' érdemét háttérbe , ezek csökkentették meg te -
kintetét is azon rendnek, melly e' vallás' tanításával 
megbízatott. Ugy látszik, némellyeknek fölöslegessé 
vált a' hi t , 's vele annak szónokai is: ezért lön pénz-
vesztegetéssé azok' tartásáról gondoskodni, vagy csak 
az általok régen birtat is meghagyni nekik — igaz-
ságtalansággá ! 

VI. 

Az eddiginél jobb 's tökéletesebb népnevelésről 
gondolkozunk ? Igen dicséretes szándék : de ha a' 
népboldogság' előcsarnokát uj oszlopokkal akarjuk 
gyámolítani, nem azon kellene, gondolatom szerint, 
kezdeni a' munkát, hogy halomra döntsük a' régie-
ket; mert igen félő, nehogy a' reánk szakadt száza-
dos épület' romjai alá temettessünk. IIa a' népnevelés' 
körül fáradozó egyének' illőbb jutalmáról gondosko-
dunk, igen is helyesen cselekszünk; de illő talán, sőt 
igazságos az is , hogy e' jutalmat sajátunkból adjuk, 
's ne másokat foszszunk meg attól, mivel némellyeket 
boldogítani oha.itunk. Egy minden jót 's hasznosat 
buzgón ölelő, 's erre örömmel áldozó nemzethez csu-
pán csak illy módoni jutalmazás illik. Illy nemzet,higyük 
azt, mindig elegendő erővel fog birni arra, hogy a' 
szükségeseknek látszó javításokat közös segedelemmel, 
egyesek' vagy épen egész országrend' sérelme nélkül, 
's ősi alkotmányának megrenditését kerülve tegye meg. 
Ezen egyetlen segédforrás az , melly kimerithctlen, 
melly ama' temérdek és folytonos szükségek' fedezé-
sére is, minőket a' népnevelés közül indítványozott 
változtatások igényelnek, elegendő. Egyesek fölös-
lege soha e' czélnak meg nem felelcnd. Szomorú bi-
zonyságot szolgáltatnak erre akár a' régiebb franczia-, 
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akár az ujabb spanyolországi történetek. Tudjuk, milly 
hamar kiürült mindkét helyen az igazságtalanul elkob-
zottjavakkal egy időre megtöltött kincstár; még na-
gyobb éhséget és vágyat hagyva maga után, mint 
minőnek csillapítására némelly vakbuzgó ujitok a' két-
ségbeesett eszközhöz kevéssel előbb nyúltak. — Nem 
is lehet ez máskép. Mert hol nem mindenik hazafi 's 
polgár saját erejével 's tehetsége szerint, és folyto-
nosan támogatja a' közügyet, hol mindenki csak szom-
szédja' kezére 's erszényére tekint, fölmentve hivén 
magát a' köz szükség' fedezéséhezi járulás' kötelessé-
gétől: ott csakhamar be kell a'bukásnak következnie. 
Illy bánásmód a' fölött, hogy siralmas következésü 
idegenkedés' és félelmes zavarok' anyja szokott lenni, 
a' veszedelmes példák' adásával egyenesen 's közvetet-
lenül is íalá ássa a' népnek valamint erkölcsiségét 
és jogérzetét, ugy boldogságát is, mellynek eszköz-
lésére a' népnevelés körüli javításoknak olly hathatósan 
közremunkálniok kellett volna. ^-Egyébiránt föltéve, 
hogy csakugyan hasznos vofha az efféle intézkedés, 
a' körül forogna mégis e' tárgyban minden : ha vall-
jon törvényszerű, 's jogos-e az egyszersmind ? 's e' 
kérdésre megfeleltek már többen , de fognak reá, nem 
kétlem, még mások is felelni. • 

Somogyi Károly, 

Szózat az orosz-oláh unió' ügyében. '•-) 
Az állíttatik egyik hírlapban, hogy a' hitnek 

középalapja az evangeliom, és ez egyedül az ész' 
szabad használata mellett a' szeretet', hit' és remény' 
kútfeje. —Ezen elv szerint semmi hit nem létezhetik; 
inert a' mit én eszemmel fölfoghatok, az nem hit, ha-
nem tudás, tudomány. Egész polemico - dogmaticai 
értekezést lehetne ez iránt irni, de tartalma csak az 
lenne, hogy sokkal több kívántatik a' hithez, mint-
sem az evangeliomnak szabad ész szerinti használása. 
Sz. Ágoston egy helyen mondja: „Nec Evangelio cre-
derem , nisi me Ecclesîae convinceret auctoritas. " 
Azért igaza volt azon angol hittanárnak, midőn ezen 
kérdésre: Quid est Fides? felelt: quod non vides. 
Et quid est spes ? quod non habes. Nincs ott h i t , 
nincs remény , hol csupán szabad ész munkálkodik, 
és azért valósul azon hittanár' felelete : Quid est Cha-
ritas? in mundo raritas. Régi közmondás : Quot capita, 

*) Dogmaticai, statistical 's kivált történeti adatai miatt 
ez érdekes nyilatkozatot átvettük a' Jelenkor' 82dik 
számából. Szerk. 

tot sensus. Már most határozza el nekem valaki, hol 
létezik azon emberi lángész, mellynek szabad hasz-
nálása hitágozatok gyanánt mindenkinek szolgálhatna? 
De még az is következik ezen elvből, hogy a' két 
protestáns félnek, vagy csak legalább az uniótkivánó 
egyedeinek semmi hitök nincs, és azért az unió nálok 
igen könnyű — vacuum facile occupatur, könnyű a1  

kopaszt borotválni ; de a' többi, észszel nem dolgozó 
hivek (massa populi) mit fognak mivelni ? Megma-
radnak hivek. De kihez? az evangeliomhoz nem; mert 
olvasni sem tudnak, 's nem használják sem eszöket, 
sem az evangeliomot. Tehát kihez ? Megmaradnak hivei 
az uniót kieszközlő egyedeknek. Tehát ezen tisztes 
egyedek teszik, és fogják tenni a' protestáns egyházi 
auctoritast! Hogy dogmaticai polémiában akaratom' 
ellenére ne veszítsem el magamat, egyedül a' mun-
kácsi orosz-oláh megyét érdeklő (azon hírlapban köz-
lött) történeti hibákra vetek rövid pillanatot. Még ed-
dig nincs megmutatva, hogy a' munkácsi megye nem 
egyesült lett volna : de vannak bizonyos adatok, mik 
szerint mindig kath. volt. Sz. István 1011 évben ala-
pított Veszprémben görög (orosz) apáczákat. Katona 
hist, critic, ad a n i ^ l O l l . Minden bizonynyal azok 
készitteték számára azon arany erszényt, mell czyrill 
betűkkel, orosz nyelvű fölírással és tűzéssel a' es. kir. 
kincstárban a' bécsi kapuezinus kolostorban őriztetik. 
Rézre metszett mintáját lásd Kaprossy 1815 évben 
sz. István' ünnepére mondott, és kinyomatott egyházi 
beszédéhez kapcsolva. Imre királyunk a' romai pápától 
engedelmet kért , hogy görög rituson lévő hivek'szá-
mára a' latin ritusu püspököktől független püspökséget 
alapiihasson. Lásd Katona, Bárdossy. Világismérelü 
dolog, hogy a' kegyetlen Olgerd, lithvaniai uralkodó, 
unokáját, Kyriatovics Theodort, podoliai herczeget, 
a' nem fizetett adó miatt hónából kiűzte, Robert Ká-
roly pedig 1339ben elfogadván Kyriatovicsot, a' mun-
kácsi várral 's 300 faluval ajándékozta meg. Lásd 
Bazilovics, Balajthy, Korabinszky, Engel Gesch. v. 
Gallicien, és Ivaramzin. Már most ki teheti föl, hogy 
sz. István nem egyesült apáczákat alapított? (Caeru-
larius még nem élt akkor), 's Imre király nem egye-
sült püspökséget akart föléleszteni, és arra a' romai 
pápától engedelmet kért volna?? Ki teheti föl, hogy 
Robert Károly 's fia nagy Lajos nem egyesült hercze-
get olly nagy jószággal ajándékozott volna meg? 
Kyriatovics 1360bana' munkácsi várat már fölépítvén, 
Latorcza' jobb partján a' cserneki hegyen sz. Bazil 
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rendű barátoknak kolostort épített, és alapított. Lásd 
Schmidt Epp. Agr. et Bazilovics. 'S kétség nincs, hogy 
ezen kolostorban püspök is létezett. De nem czélom 
a' megye' összes történeteit előszámlálni, mert ezekről 
külön munka van már készülőben. Zápolya, Bocskay, 
és Bethlen Gábor, ha ki nem irthatták is , de meg-
rendítették az orosz-oláhok'katholicitását, minélfogva 
1646ban 62 orosz lelkész Ungvárott összegyűlvén, 
Jakusich György egri püspök' kezébe kathol. hitvallá-
sukat megújították. 1689ben Kolonich Leopold bibor-
nok és prímás Romából püspököt hozott Munkácsra, 
Dccamelis Józsefet, ki csakugyan katholikus volt. Ez 
nemcsak a' munkácsi megyében erősítette meg az uniót, 
hanem Benkovics püspök' és főispán' pártfogása által 
Biharmegyében is előhaladott, (lásd Keresztury Hist. 
Epp. Warad.) 's Debreczenben és Egerben lelkészeket 
rendelt. (L. Archiv. Dioec.) És igy a' bihari és szom-
széd oláhok már Decamelis' idejében ( 1 6 8 9 — 1 7 0 7 ) 
katholikusok voltak. 1708ban Hodermárszky József 
munkácsi püspöknek neveztetett ugyan k i , de propter 
irregularitatem a' romai sz'. széktől bullákat nem nyer-
hetvén , mint a' bizanczi György püspök' helyettese 
Mármarosmegyéf, a' mennyire szükség volt, az unióra 
visszahozta, ( 1 7 1 6 — 1 7 2 7 ) Mármaros még akkor 
Erdélyhez tartozott. (L. Archiv. Dioeces.) Már most, 
hogy állíthatni, mikép az oláhok 1753ban , az oroszok j 
pedig két évvel később vették föl az uniót ? ? Non-
nunquam etiam bonus dormitat Homerus. 1644benaz 
erdélyi és szathmári oláhok fölzudultak az uniót kiir-
tani akaró kóborló (Sarabaita) barátok ellen; a' vé-
rengzés és mozgás Bécsig hatott. Mária Theresia kir. 
biztost küldött oda Olsavszky Manó munkácsi püspök' 
személyében. Ez jelentést ád 1746ban. (Lásd Archiv. 
Dioeces., et apud Bazilovics Oratio Manuelis Olsavszky 
de Unione.)Igaz ugyan, hogy még később is, egész 
1761ig imitt amott az oláhok nyugtalanok voltak; de 
az oroszok sohasem. Olsavszky, mint biztos, lecsön-
desitette, és canonice visitálta őket. (Archiv. Dioec.) 
Azon hírlapban hiányos és hibás tehát az unió felöli 
fogalom. — Ezen értelemben az unió érvény nélküli 
puszta szó leend, ha a' dogmákban különböző érzé-
sek és vélekedések maradnak fön. Ez színlett unió 
lesz, melly erkölcsi érdekre nézve jobb ha elmarad. 
Az állítás, hogy az orosz-oláhok' romai egyházzali 
egyesülése csak a' pápa' primátusának elismérésében 
áll, hibás és hiányos. — — Lucskav Mihály, lukai 
udv. prépost, és ungvári lelkész. 

Az egyházi javakról. «') 

I. 

/Is egyházi javak' keletkezése. 

Minden egyházi javak a' status' javai ; tehát ren-
delkezhetik is azokról mint neki tetszik; mondják az 
egyházi javak' ellenségei. 

De törvényeink a' királyt nevezik világosan 
„supremum ecclesiarum patronum, " a) — nem nevet-
séges, árnyék — umbratilis — patronatus-e ez, ha 
az egyház' javai a' status' tulajdona ? 

Azonban nagyobb világosság' okáért tekintsünk 
röviden vissza az egyháziak'javainak keletkezése mód-
jára. Ezek hajdan egyes személyek' adakozásiból ke-
letkeztek; melly adakozásokat megtakarítva, és mind 
tanítványainak, mind egyéb szűkölködőknek számára 
összegyűjtve Krisztus apostolai közül egyikre bizta 
Jan. 12, 6. A' híveknek kegyes adakozására számolt 
Krisztus, midőn tanitványit széles e' világra küldvén 
prédikálni, azt mondá nekik, hogy sem táskát sem 
két köntöst ne vigyenek magokkal, hanem a' melly 
városban a' hivek befogadandják őket, egyék meg, 
a'mit azok elejökbe adnak. Máté 10, 10. — Isteni 
mesterüknek ezen utasításánál fogva néha kénytelenek 
voltak az apostolok a' híveket föl is szólítani az ada-
kozásra 2. Kor. 9 , 5. átalán tekintve azonban vala-
mint a' hit iránti buzgóság, ugy ezen jótékony fe-
lebaráti szeretet is nőttön nőtt az első keresztények 
között, ugy hogy sokan közülök mindenöket eladók, 
és a' bevett pénzt az apostolok' lábaihoz vitték. 

Az apostoli idökornak példája áthatott az elsőbb 
századbeli hívekhez is , noha az ájtatos bőkezűségnek 
örve alá korán beburkolta magát a' képmutatásnak 
kártékony mételye is. 

Ezen szabadakarat szerinti adakozásokhoz járult 
későbben az is, kogy az ó szövetségi papok' módjára 
az uj törvénybelieket is részesítették a' hivek termeszt-

*) Jónak véltük B. Kr. jeles munkájából az egyházi ja-
vakról bö tudománynyal 's érett Ítélettel irott érteke-
zését némi kihagyásokkal, több czikkre fölosztva, 
folyóiratunkban közleni. Szerk. 

a) A. 1715. art. 60- 1723. art 71. 179«. art. 23 'stb. Ezen 
patronatusi jognak alapját előadja Verböczy Trip. P. I-
T. 11. 
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ményeiknek első zsengéiből, utóbb szinte azoknak ti-
zed részét ajánlották. Miután idővel a' híveknek buz-
gósága csökkent, az egyháziaknak pedig mind szá-
ma , mind szükségei növekedtek : a' vonakodókat 
törvényes hatóság által kellett ezen ajánlott tizednek 
beszolgáltatására reábirni. Sőt már az apostolok' ide-
jében találhatni annak nyomdokát, hogy a' hívekre 
bizonyos fizetésbeli terh volt kivetve, mellyből más 
szűkölködőket is segítettek. 

Az egyházi zsinat, melly 1114 eszt. tartatott 
Esztergomban, azt rendelte a ' 1 7 d i k fejezetben „Ec-
clesia non consecretur, si dos , et terra prius non 
datur." Péterfy Concil.T. I. p. 450. 

A' hippoi gyülekezet, melly 393 eszt. tartatott, 
azt végezte a' Vlldik canonban „ ne Presbyteri ven-
dant praedia Ecclesiae, nescientibus Episcopis, quo-
modo Episcopis non licet vendere praedia Ecclesiae, 
ignorante Concilio, vei Presbyteris suis." Tehát volt az 
egyháznak már ekkor, a' mit eladni lehetett volna ugyan; 
de nem volt kölcsönös megegyezés nélkül szabad. 

Miután a' pogány császárok a' keresztény religiot 
nem csak üldözni szűntek meg, hanem önmagok is 
annak követői lettek ; a' bizonytalan adakozás és ala-
mizsna helyeit, az úgynevezett egyházi bizonyos, és 
megállapított beneficiumok kezdődtek. Mikor t. i. a' 
fejedelmek, vagy egyéb ájtatos, tehetős emberek uj 
szentegyházat, vagy monostort építettek, azt akarták, 
hogy azokban bizonyosan és meghatározott időben 
állandóan tartassék isteni szolgálat, következőleg hogy 
azokban állandóan egyházi szolgák — plébánosok — 
is legyenek, a' kiknek aztán , valamint magoknak a' 
szentegyházok' és monostorok' szükségeinek pótlá-
sára bizonyos jövedelmeket, főképen különbféle fekvő 
jószágokat ajándékoztak, és örökös alapitványképen 
kötöttek le. 

Első vala N. Constantin, ki mind az üdvözítő 
hitnek fölvételében, mind a' szentegyházaknak és 
egyéb az igaz hit' előmozdítására szolgáló kegyes 
adakozásoknak és intézeteknek alapításában más feje-
delmeknek is példát mutatott. Csakugyan talált is kö-
vetőkre nem csak Justinus, Justinianus 'stb. császá-
rokban, hanem sok herczegek, grófok és egyéb áj-
tatos hívek majd a' saját költségükön épült egyházak-
nak, majd a'mások' bőkezűségéből építetteknek gaz-
dag birtokokat, és különféle kivált fekvő jószágokat, 
ajándékoztak, kik még éltökben, • kik végrendelelök 
által. — Sőt márN. Constantin előtt isbirtaka' szent-

egyházak fekvő joszágokkal.a' mi egyebek között világo-
san kitűnik csakugyan N. Constantinnak azon parancso-
latából, mellynek erejénél fogva azt rendeli 312 eszt. : 
„hogy a' keresztényeknek nem csak templomai, hanem 
egyéb elrablott jószágai is visszaadassanak.8 

Az ezen módon egyesült ingó és ingatlan egy-
házi javak elejénte a'püspökök' kezén voltak egyedül: 
kikkel azonegy asztalnál éltek a' többi alsóbb rendű 
papok is , mind öltözetbeli mind más szükségeik a' 
köz pénztárból pótoltattak; valamint egyéb szűköl-
ködők' segedelmezése is abból került. A' jószággal 
biró monostorokban a' tulajdon szerzetbeli elöljárók 
ügyeltek mind a' jövedelmek' megtakarítására, mind 
az egész monostor' szükségeinek pótlására, b ) Midőn 
idővel annyira növekedett a' keresztények' száma, 
hogy azoknak lelki szükségeit a' püspök' asztalánál 
együtt élő papok el nem láthatták, hanem a' lelki 
pásztoroknak állandóan hiveik között kellett maradni, 
természetesen ezeknek egyenkénti élelmök' módjáról 
is szükséges volt gondoskodni ; ennél fogva az egyházi 
javak' jövedelmei négy részre osztattak föl : a' püspök' 
számára egy rész, másik rész az alsóbb rendű pa-
poknak, harmadik^' szentegyházaknak, negyedik a' 
szegényeknek számara. C. b. C. I. quaest. 2. — Ugy 
látszik, hogy a'püspökök az ötödik század' végekörül 
némelly részt fekvő jószágaikból is engedtek itt ott 
által a' plébánosoknak, de csupán csak addig, míg 
nekik tetszeni fog. Későbben elidegenithetleniil 's örö-
kösen a' plébánosok' tulajdonaivá lettek az efféle áten-
gedett jószágok. 

II. 
Különösen inapjar hazánkban. 

A' mi külön a' magyarországi egyháziakat és 
azoknak javait illeti, sz. István' első királynak ideje 
óta a' mai napig minden püspökségről, szerzetes mo-
nostorról, sőt az egyes plébániák közül is sokról di-
plomatice meg tudjuk mutatni, mellyik király, mely-
Iyik nádor, mellyik herczeg, gróf, nemes 'stb. ala-
pította azokat ; az az : kétségbe hozhatlanul tudjuk , 
hogy honunkban az egyházi javakat nem a' status adta 
a' szentegyházaknak, monostoroknak és püspökségek-
nek c ) , hanem azokon kívül a' miket mindjárt sz. 

b ) S. Steph. Deer. II. C- II. és Batthyán Leg. Eccl. p- 287. 
c) UndeS . Stephanus Episoopatibus adsignavit b o n a ? Forte 

equestris Ordinis viros suis bonis spoliavil? Oleum et 
operám pe rdes , si quidquam de his in antiquis m o n u -
m e n t s quaesieris. Eusebius Verinus, Comment. Jurid-
p. 38 . 
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István, utóbb egyéb királyok ajándékoztak — ná-
lunk i s , mint másutt, ollyan volt az egyháziak' mind 
élelmök', mind javaik' keletkezésének módja, t. i. a' 
híveknek önkényti adakozása, a' minek világos nyo-
mára találunk a' zágrábi egyházi zsinat' VII. pontjában, 
hol az rendeltetik : „hogy a' mik az oltár' ékesitésére 
ajándékoztatnak a' hivek által, azok egyedül ezen 
czélra fordíttassanak." A' többi adományoknak ismét 
két része a' szentegyháznak, harmad része pedig a' 
plébános' szükségeire szolgáljanak. A' szárnyas álla-
tok , sa j t , kenyér, juhok, borjuk, bárányok ugy 
osztassanak fö l , hogy azoknak csupán harmad része 
legyen a' plébánosé 'stb. Végrendeletek, törvényes bír-
ságok 'stb. általi keletkezésén és gyarapodásán kivül 
az egyházi javaknak, számtalan példák és esetek bi-
zonyítják azt i s , hogy az egyháziak majd őseikről 
reájok maradott örökségüket ajándékozták az ö jegye-
süknek , a' szentegyháznak, a' mi nyilván kitetszik 
egyebek között abból, hogy 1646iki pozsonyi or-
szággyűlésben az sürgöltetett némellyek által, hogy 
a' kik a' jesuiták' szerzetébe állanak, örökségöket a' 
zserzetbe be ne vihessék 's annak ne sajátíthassák — 
a' tilalmazó törvényalkotásra bizonyosan ellenkező 
esetek adván okot ; — majd pedig mértékletes élet— 
módjok, takarékosságuk és iparkodásuk által szer-
zett jövedelmeikből gyarapitgattákbirtokukat, a 'mint 
egyebek közt világos példánk van Bakács Tamás esz-
tergomi érsekben , a' ki II. Lajos király által meg-
erősített — 1517 — testamentomában azt erősíti és 
vallja szentül „ut malevolorum, quibus virtus germana 
pleruinqueinscopum e s t , suspicionihus ireturobviam, 
se opes has , non ex Ecclesiarum aere , ac proventi-
bus, sed industria sua, meritorumque praemiis ade-
ptum fuisse." d ) — Ki nem tudja, hogy Sennyei Ist-
ván weszprémi püspök 1630ban Zichy Páltól készpén-
zen váltotta vissza, és ugy szólván ujonan vásárlotta 
és szerezte a' weszprémi káptalannak minden javait , 
a' püspökségéit nagy részről ? e) Sőt már ügrin ka-
locsai érsek kész pénzen vette meg 1226 eszt. II. 
Andrástól Posega várát, — ez állította föl a' Szöré-
nyi püspökséget is újra. Virág Magy. Száz. I. R. 1. 
397. Ezt cselekedte Szécheny György az esztergomi 
érsekség' javainak nagy részével, sőt már sz. László 
király' diplomájában, mellyet 1082 eszt. adott a' 
weszprémi székesegyháznak, olvashatni, hogy Máté 

d) Imago Heroum PálfTy et Erdödy. p. 18. 
e) Péterffy Concil. P. II. p. 303. 

püspök „ in praedio Morus terram ad unum aratrum " 
ajándékozott ugyanazon szentegyháznak. Kétség kivül 
ezen ajándékban adott föld örökségi birtoka lehetett az 
emiitett püspöknek.(Fejér. Cod. Dipl. T. I. p. 448 . ) Pro-
danus, zágrábi püspök, 1175 eszt. két szabad telket 
— praedíum — ajándékozott a' zágrábi káptalanbe-
liek' élelmére, f ) János esztergomi érsek 1211 Bulsu 
és Szemere helységeket ajándékozta a' káptalannak, 
g) Bolesiaus, váczi püspök 1214 eszt. minden ingó 
és ingatlan javairól végrendelést tévén , a' leleszi 
prépostságot gazdagon megajándékozta ; mind testa-
mentomát, mind ajándékát II. András királyunk meg-
erősité és nyilván megjegyzi diplomájában, hogy 
„universa praedia cum libertinis, servis et ancillis, 
r a t i o n e h a e r e d i t a r i a e s u c c e s s i o n i s a d d i c t u m 
episcopum erant dévolu ta partim, partim ex raunif i -
c e n t i a regia, vei principum regni collata, etetiam 
e m t i o n i s titulo comparata." h) Nem különben csak-
ugyan a' weszprémi káptalan még 1251 eszt. kész 
pénzen vette Ochus Bántól, Pécsei helységet Zala 
vármegyében; a' mint ezt székes-fehérvári káptalan-
nak ugyanaz említett eszt. költ tanulevele bizonyítja. 
„Capitulum Ecclesiae Albensis universis Christi fidei 
cultoribus etc. Proinde Universitati Vestrae tenore 
praesentium duximus declarandum: Quod nobilis vir 
Gyurko, filius Otus (Ochus) , quondam Bani, ad no-
stram personaliter accedendo praesentiam, quamdam 
possessionem suam, nomine Pécsöl, sitam in Szala, 
juxta lacum Balaton, cum viginti et duobus capitibus 

libertinorum , quorum nomina haec cuin vi-
neis, sylvis, foenetis, ac omnibus aliis utilitatibus et 
pertinentiis e o d e m p l e n o j u r e , q u o p a t e r 
i p s i u s m e m o r a t u s e t i p s e p o s s i d e b a n t om-
nium cognatorum et commetaneorum suorum consensu 
requisito e tobtento, totaliter, nihil juris et portionis 
ibidem sibi reservando, vendidit capitulo Ecclesiae 
YVeszprimiensis pro quinquaginta quinque marcis ar-
genti , jure perpetuo et irrevocabiliter possidendam 
etc." Cod. Dipl. T. IV. vol. II. p. 119. Ugyan a' 
weszprémi szentegyháznak 1257 eszt. Zaland, wesz-
prémi püspök, testvéreinek Mihálynak és Kázmérnek 
megegyezésével Thadenka (Tátika) várát, és Szántó 
nevü falut ajándékozta minden hozzá tartozókkal egye-
temben. Cod. Dipl. T. IV. vol. II. p. 429. Kun Lász-

0 Fejér C- D- T. II p. 188-
g) Idem T. III. vol. I .p . H l . 
h) Idem ibid. p. 153. 
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ló pedig 1275 eszt. ezen oklevelet adta: „de Camera 
bonae memoriae Episcopi Weszprimiensis quindecim 
marcas auri puluerizati, et regalem Baltheum, auro, 
gemmis, pretiosorumque lapidum miro opere redimi-
tum, circiter ad quadringentas marcas aestimatum, 
quae eidem Ecclesiae per praefatum suum Antisti-
tem data exstiterant, recepimus pro expeditione perur-

r 

genti regni nostri militibus eroganda." Es e 'nagy ér-
tékű kincsért „quamdam terram castri nostri Zaladien-
sis Zerenthe vocatam cum omnibus vineis, nemori-
bus, silvis etfaenetis, ac universis utilitatibus ; perti-
nentiis dedimus, donavimus contulimus praedictae Ec-
clesiae Weszprimiensi pro quindecim marcis auri." Cod. 
Dipl. T. Y. vol. II. p. 265. Hasonló több száz meg 
száz példákra találhatni a' régi oklevelekben. 'S azt 
kérdem, ki választja ma el a' szentegyház' és mo-
nostorok' birtokaitól, mellyeket egyenesen a' királyok-
tól nyertek, 's a' mellyek status' javainak lenni állít-
tatnak , mondom, ezektől ki lehet ma képes elválasz-
tani azon javakat, mellyek a' püspököknek vagy ősi 
örökségök, vagy készpénzen vásárlóit birtokuk, vagy 
privátusoktól nyert ajándékok voltak? Vagy az effé-
léket is status' javainak nevezed-e? 

( F o l y t , következ ik . ) 

Az eltört kard. 
Gróf Stoiber g Paulai sz. Vincze' életéből k ö -

vetkező történetet emlit. Ronyemont francziaországi 
gróf, ki Paulai sz. Yinczével egykorban élt, hires 
volt féktelen életéről, különösen az akkor divatozó 
párbajokban sokakat ölt meg, ujságvágyból látni kí-
vánta a' szent férfiút, kiről már annyi csodásat hal-
lott. Isten' kogyelmével sikerült a' jámbor férfiúnak 
a' gróf szemeit megnyitni, ki ezen pillanattól bűnbá-
natot hordván magában, minden módon igyekezett 
életét megjobbítani. Vagyonát üdvös czélokra hasz-
nálta , és föltette : minden földitől megszabadulni. — 
Egykor lovaglás közben mindazon tárgyakról gondol-
kodván , mellyekhez még ragaszkodnék, oldalán függő 
kardjára pillanta, és kérdé önmagát: „Miért hordo-
zom én e' fegyvert ? igaz, sok veszélyből mentett ki , 
de sok gonoszban bűntársam is volt, és most szemre-
hányókig hozza elmémbe a' véres bűnöket; — o Iste-
nem ! — és még ehhez ragaszkodnék szivem ? " Erre 
leugrott lováról, és egy kövön széttörvén kardját, 
könnyebb lélekkel folytatá útját; mert ismét egy aka-

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

dály volt elhárítva, melly Istenéveli kiengesztelődését 
gátolhatá. 

Gyakran parányiság az , mi az embert a' bűnhöz 
csatolja. Hogy igazi bűnbánat szálljon szivünkbe, föl 
kell pattogni minden bilincsnek, a' legkisebbnek i s , 
melly a' gonoszhoz vonz. „A' ki meg nem tagadja 
magát, nem válik mindentől meg, az nem lehet tanít-
ványom. " Jézus Máténál. 

Az általtett liatárkö. 

Egy földmivelő , hogy mezejét igazságtalanul 
szélesítse, a' határkövet párlábnyira szomszédja' me-
zejére vonszolá. Kevéssel ezután füzvesszőt szedni in-
dult mezejére, és midőn a' határkőhöz közelálló füz-
höz támasztott lábtó, míg rajta dolgoznék, elcsúszott 
alatta, lezuhant, és az igazságtalanul o dább tolt ha-
tárkőre esve, azonnal meghalt. A' bűn maga ma gát 
bünteti meg. 

A' katholikusok' kötelékei. 

„Mellőzve a' bölcseséget, mellyet a' kath. egy-
házban t a l á l t a m i g y szól a' szent egyházatya Ágoston, 
„más nyomos okaim vágynák, mellyek a' kath. egyház' 
kebelébe vonzanak. A' kath. egyház' kebelébe vonz 
engem a' minden népek' hitbeli öszhangzása ; a' 
katholika hitnek csodákkal alapított, reménytől gya-
rapult, és szeretettől nagyobbult, az őskor által meg-
erősített tekintélye ; az apostolutódok', a' püspökök' 
szakadatlan sora egész sz. Péterig, kire azur nyája' 
gondját bizá; végre a' katholika egyház neve csatol 
olly erősen egyházamhoz, melly a' katholikusságot ki-
zárólag tulajdonithatja magának ; és ha minden elsza-
kadt hitfelekezet katkolikusnak állítaná is magát, nem 
merészelné a' katholika egyházat keresőt oratóriumába 
vagy főegyházába vezetni. " 

„Olly különbfélék, édesek és boldogítók, olly 
erősek e' kötelékek, mellyek a' hívőt a' kathol. egy-
házhoz csatolják ! Ellenben nálatok (Telekezetheliek) 
mitsem lelek, mi vonzana, vagy megerősíthetne hi-
tetekben; hol csak az igazság' Ígérete hangzik sokat 
mutató szavakban. Mindaddig misem leszen képes el-
választani engem azon hittől, melly hathatós, édes 
kötelékeivel csatol a' katholikus egyházhoz; míg ti 
feletkezetbeliek az igazságot csupán Ígéritek, és nem 
adjátok is meg. " 

^Nyomtat ja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 



RELIGIO és NEVELES. 
Ulásodik félév. 

P E S T E N . 

1 8 4 L 

45. VASÁRNAP. 

19 d i k szám. 

November' 9. 

A" „Rel ig io és N e v e l é s " társával az „ E g y h á z i Tudos i tásokkal" megjelenik minden vasárnap másfél iven. Félévi ára mindkettőnek helyben 
kihordással 2 ft. 40 kr.; postán nyomtatott boriték alatt 3 f t . 4 0 k r . e. p. Előfizethetni Budapesten a' „Rel ig io é s N e v e l é s " szerkesztőségénél 

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

TARTALOM : A" katholicismus s műipar. ( F - g - y . ) — Az egyházi 

javakról . Folytatás . — Az egyházi év. (ßzanisz/u József.— 

A' phi losopl ius i ' s keresztény erény közötti különbség. QK. J0 

A' katltolieisimis és műipar. 

A' katholicismus minden hasznos (igyekezetet 
átkaroló szellemének szép életjelét adá mult sept, 
folytán Elsassban, midőn a' Strassburgból Bázelbe 
nyúló vaspályát, a' műiparnak bámult alkotványát, 
a' tudós és derült szellemű strassburgi segéd-püspök 
dr. Raesz, egyházi magas tisztének diszöltönyeiben 
az igen számos részvevők"s nézők' körében megjelenvén, 
a' katholika anyaszentegyház' áldásával rendeltetésére 
fölavalta. 

Ë' jelenet, a' religionak e' működése a' kor' 
hasznos intézetei, 's anyagi fejlődése körül nagy be-
nyomást okozott a' sokaság' lelkületében , mellynek 
tolmácsa, a' hires Chevalier Mihály, ki nem rég 
hagyta el a ' s t . simonizmus' ábrándjait, azt a' „Journal 
des Debatsban" következő észrevételekkel kiséré : 

„ A' mit én szavakba nem foglalhatok, az ama' 
természetes és mégis mély tisztelettől áthatott lelke-
sedés vala, melly a' néptömegben a' megszentelés 
alatt mutatkozott. Jeles elsassi nép, jólelkű nemze-
dék, mellynek vallástüredelme az őszinte 's eleven 
hittel annyira egybeolvadt ! Egy katholikus főpap volt 
a' szent tény' végbevivője, 's a' gyülekezet többnyire 
protestánsokból állott, jelesen az előkelőkről mond-
hatni, hogy négy ötödét protestánsok tették. De az 
egyházi főnököt, kinek áldását a' más hitfelekezetbeli 
gyülekezet a' romai szertartás szerint elfogadta , jóté-
konysága 's fölvilágosodott tudománya köztiszteletre 
emelték, 's ezen egyházi ünnepély, ezen egy kath. 
főpap' részéről a' műiparnak nyújtott baráti kéz, a' 
keresztnek a' gőzművel ezen megmátkásodása ugy vala 
tekinthető, mint a' katholika anyaszentegyháztól a' 
jelen századnak bemutatott tisztelkedés, mint előre-

lépés a' kornak kedvelt ösvényein. 'S a' dolog' állása 
valóban ez. Avagy, nem veszitek-e észre, mikép a' 
kath. anyaszentegyház egy időtől fogva oda intézé 
ügyekezetét, hogy az elvesztett tért visszanyerje, 's 
hogy ma nem messze "áll azon ponttól, hol a' kor' 
újításaival kibéküljön? Nem uj a' lélek, melly őt 
eleveníti, mert öröklét, állandóság 's egyformaság 
jellemei; 's ott, hol tökéletesen be van végezve az 
isteni mű , haladásról szó nem lehet. Ki e' szavakat 
mondá; „szeresd felebarátodot mint tenmagadat," az 
Istennek végszavát mondotta el. Az anyaszentegyház' 
részéről azért e'lépést ugy kell vennünk, mintuj nyi-
latkozását az ő ős szellemének. Századok enyésztek 
el, mígő rendületlen állott; tűrés és szenvedés, nem 
pedig örök forgás, az ő választott szerepe, a' mivelt 
népek' anyagi 's értelmi mozgalmai kiengesztelhetlen 
gyűlölettel szegültek ellenébe, 's ezeket sokszor egyé-
nek' 's egész testületek' botlásai, vétkei izgatták vala 
föl : nyugodtan várta be az anyaszentegyház' a' fer-
geteg' végét, 's nem tűnődött a' kor' zajlásai köze-
pette; hiszen igényei egész öröklétre terjeszkedtek 
ki; ő nyugodtan várakozott, mert tudta, 's előre tu-
datta , hogy a' nemzetek a' bölcselkedési tömkeleg' 
széléhez jutva, meglátandják a' semmiségnek mély 
üregét, 's eliszonyodva lópendnekvissza. Igy ült a' 
kath. anyaszentegyház' diszpalástjába takarózva a 'szá-
zadok' kőszikláján , látható fejedelme egy elaggott 
öreg, kinek e' mulandó világban még csak kevés évei 

! voltak hátra, csöndesen nézte a' szenvedélyek' orkán-
I ját dühöngni, 's a' dagadozó tenger' hullámait a' szent 

szék' zsámolyánál szétpattanni. Látszók érezni azt ma-
gában , hogy neki hagyatott fönn a' hatóság a' kibo-
csátott elemeket egy intéssel lecsillapitni. A' titánok 
közül egysem nézhetett szemközt vele a' nélkül, hogy 
tőle el ne forduljon. Olly megható a' hit' ere je , 's 
olly dicsővé teszi az öröklét' érzete még a' gyönge 
emberi lénynek is homlokát ! 'S im' eljött a' gúnyo-
lódó 's hitetlen századnak rég jövendölt kora, melly-

19 
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ben csak névvel úgynevezett katholikus nemzetek, 
de a' kik önhittségökben a' kereszténység' üdvös útjá-
ról eltérve, annak porait is lerázták vala lábaikról, 
sőt azt a' guny' vigyorgásival kicsúfolták , a' kétkedő 
philosophia' tömkelegébe vetődtek, képzelvén, hogy 
annak véghatárán nyiland föl előttök a' földi paradi-
csom' ajtaja. De eltévedve 's kimenetelt nem találva, 
már ma a' helyet keresik föl, hol az egyenes utat elté-
vesztették. A' katholicismus azonban észrevevén, hogy 
az emberek megint feléje tartanak, egy lépést tön 
előre, őket anyai kegyeivel átkarolandó ; megholtnak 
tartaték a' mozdulatlan isteni mű, 's nem látjátok-e 
a' felüdültnek életerejét? Jeszsze' régi törzsöke uj 
hajtásokban fakadoz, 's bár életnedve mindig fiatal 
maradt, mert a' keresztény szeretetnek halhatlan nedve 
az, de ujuló hajtásai a' kor' szükségeihez idomulnak, 
's ma a' műipar' ága vala az, mellyet fakadni látánk. 

A' franczia papság a' mű-szorgalomra fordította 
figyelmét 's ügyekezetét. Olvassuk csak belátó 's 
buzgó főpapjainak körleveleit, hallgassuk legjelesebb 
apostolinak szónoklatait : ők az embert munkára ser-
kentik, melly az erkölcsiség' bő forrása. A' polgári 
vagyonosságot, mint elháritóját az emésztő gondok-
nak, ' s a ' nyomor' boldogtalan sugallatinak, tiszte-
letbe léptetik, 's dicséreteikkel magasztalják; 'smind 
inkább észrevehető a' kath. anyaszentegyház' készsége 
a' műipar' ünnepélyeit körébe fölvenni, 's áldásával 
szentesitni. Tekintsünk Nancyra, hol a'helybeli ^ ü s -
pök a'Mozel és Meurthe folyók'gőzöseit megszentelé; 
Strassburgban a' föntisztelí segéd-püspök az III csa-
tornára , a' rajna' hátán járó gőzmüvekre az egyház' 
áldását adá; Bordeauxban az érseket a' tartományi 
csatorna' 's a' Teste vasút' megnyitásakor a' gyüle-
kezet' elnöki székében láttuk ülni. Ezekért vagy ha-
sonlókért korántse véljétek, hogy a' katholicismus 
saját térét elhagyta, vagy traditioitól elállott volna. 
Ő hajdan ünnepeket határozott a' földmivelésnek, 
azokat szertartásainak magasztos ihletésével körül-
vette, 's érzékeny könyörgéseivel megszentelte. A' 
századé az ujitás, melly a' gyártás- és műiparra fordítva 
erejét a' földet vízcsatornákkal 's vasutakkal, 's a' 
folyókat gőzhajókkal befedi : az anyaszentegyház az 
ujabb miveltség' ezen ágaira áldását kiárasztván, azt 
teszi mosta' műiparral, mit egykor a' földmiveléssel. 

Méltó azért a' kath. religio a' magasztalásra, 's 
a' népek' háláját annál bővebb mértékben megérdemli, 
minél számosabbak a' kézgyártással és műiparral együtt 

járó veszedelmek, ha csak a' vallás' szentelő erejével 
a' felebaráti szeretet' égi szellemét magokba föl nem 
veszik. Ha valahol, itt igen is szükség a' gyár-tulaj-
donosnak azon meggyőződéstől vezéreltetni : „ hogy 
az emberek mindnyájan egy mennyei atyának gyer-
mekei, 's egymás közt atyafiak;" de a' dolgosoknak 
sem lehet üdvösb tanítást ajánlani ama' keresztény 
erkölcsi szabálynál: „hogy minden fölött kedves Isten 
előtt az engedelmesség, 's csak az méltó a' parancsszó' 
kimondására, ki azt elfogadni, 's teljesitni is tudja." 
A' religionak e' közvetése nélkül a' műipar majd 
szilaj fejetlenségre, majd ismét lealacsonyító zsarno-
koskodásra fajulhatna el: ellenben a' hitvallás' be-
folyása alatt a' gyakorlati szabadságnak, melly már 
a' nép' szükségeinek egyik ága lett , hathatós emel-
csője. A' műipar, mint roppant vagyonok' termesz-
tője, azoknak szétszórásával terjeszti és tágítja a' 
polgári egyenlőség' körét, de általa a' gazdagság 
gyakran egy halomra gyül, 's a' nép' nagy része 
napi béressé válik. Szükség azért, hogy Krisztus' 
törvénye, mellynek főeszméje az erkölcsi benső sza-
badság , 's a' külső törvényszeres függés, és melly 
a' polgári fokozatok' ormait a' religioi vagy is Isten 
előtti egyenlőség' fogalmával kiegyenlitni törekszik, 
az ujabb iparintézeteknek is főtörvénye legyen ; ezt 
eszközlendő nyújtja feléjök kezét a' mindent átfogó's 
megnemesitni akaró katholicismus, melly valamint a" 
középkori zsarnokság ellen a' földnépének védelmére 
fordította vala lelki hatalmát : ugy ma is a' rabszolgaság 
ellen emele szót, bár az a' parlamentaris gépelyek' 
robajai közt kevés figyelembe vétetett. F-y-y. 

Az egyházi javakról. 
( F o l y t a t á s . ) 

III. 

Az egy/láziak törvényes tulajdonosai javaiknak , 
s azokat örökös, elideyenithetlen földesúri joy y al 

birják. 
Már ha az emiitett, és még más egyéb a' va-

gyonszerzés' törvényes módjainak akármellyike által 
javaknak birtokához jutottak az egyháziak : a' szónak 
teljes értelmében egyszersmind földesúri jogot is nyer-
tek ez által épen ugy, mint más akárki p. o. a' patri-
monialis örökös; a' melly nevezet alatt csakugyan 
elő is fordulnak a' régieknél az egyházi javak. — 
Belépvén pedig az egyházi ember a' birtokba, belé-
pett egyszersmind annak előbbi földesura' jogaiba i s , 
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a' mint az adományoslevelekben is világosan nagy ré-
szént ki szokott tétetni illyen vagy hasonló módon : 
„Terram, villas etc. cumiisdem metis, terminis, uti-
litatibus, pertinentiis, eodemque iure possessionis qui-
busnos possedimus, Ecclesiae, Monasterio NN. pos-
sidendas, tenendas, habendas damus, donamus, con-
ferimus." — Ezen jogoknak legfőbbike pedig a' bátor-
ságos és háborgathatlan birás, és elidegeníthetetlen 
sajátság; (Ptis lae tit. 9o) a' miaunál is inkább kétség-
telen honunkban, mivel azon egyes személyek, vagy 
egész testületek, mellyek illyen adományokat nyertek, 
a' király' hivei közé számláltattak, és részt vettek 
azon tanácskozásokban, mellyeket a' fejedelem meg-
hittjeivel szokott tartani — a' mi csirája a' későbbi 
országgyűléseknek — az az : tagjaivá tette a' király az 
egyháziakat a' törvényhozó testnek; a' mi nálunk kez-
detben annál szükségesebb volt, mivel a' hármas könyv 
szerint : Gens nostra a' prima imperii nascentis origine 
rebus duntaxat bellicis intenta, ceteris disciplines mi-
nus videtur incubuisse. 

Vagy az egyháziak nem polgárok-e szintúgy 
mint mások ? 's talán azért nem polgárok, mivel sok 
költséggel, fáradsággal ollyan állapotot választottak, 
melly egészen embertársaik' szellemi müvelésének 's 
lelkek' üdvösségének van szentelve ? mivel szegények' 
's boldogok' szolgálatjára későn korán , éjjel nappal 
készen kell nekik lenni? Vagy azért nem polgárok-e 
az egyháziak, mivel a' religionak szolgái, és az egy-
házi testületnek tagjai ? — mer t , hogy polgárok 
voltak ők, mielőtt az egyházi rendbe léptek, az két-
séget nem szenved — ugy de nem tagja-e minden ka-
tholikus keresztény hasonlóképen az egyháznak; 's 
innét következik-e, hogy neki ezért nincs joga mag-
zatjainak örökséget hagyni, sem ezeknek szabadsága 
a' hagyott örökséget elfogadni ? 

Sz. Istvánnak adományait, mellyekkel sok szent-
egyházakat, monostorokat, sőt egyes plébániákat is 
gazdagított, az ő következői nem csak megerősítet-
ték , hanem annak példáját az uj meg uj ájtatos alapít-
ványokban buzgón követték is. i ) 

Vagy talán, midőn minden szabad ember kor-
látlan ura a' maga javainak, a' fejedelem nem az ? 
Nem gyarapíthatja — 's nem osztogathatja-e ez javait 
tetszése szerint, a' mennyire sem alkotmányi egyezések, 
sem nemzeti törvények által meg nincs kötve hatalma? 

i) Coloman. Decret. I. c. 1. 

Vagy a' törvényesen egymás után következelt magyar 
királyok mind csak bitorlói voltak-e azon javaknak, 
mellyekből ájtatos alapitványaikat tették ? Mellyik 
király, nádor, herczeg, nemes, és mikor , hogyan 
tulajdonította el a' status'javait ? — Nem azért vannak 
javai a'fejedelemnek csupán, mivel fejedelem; hanem 
mivel már a' társaságnak, a' statusnak keletkezésében 
azért választattak fejedelmekké , mert terjedelmes j a -
vakkal bírtak , mellyeket vagy örökösödés , vagy há-
zasság , és más törvényes szerződések, fegyver által 
'stb. nyertek ; 's az e'képen szerzett, vagy elfoglalt 
birtokokból inkább ők ajándékoztak a' status' némelly 
magokat megkülönböztető tagjainak bizonyos részeket. 
'S a' mit egyszer a' királyok, berezegek, nemesek 
az egyháziaknak ajándékoztak ; a' mit ezek törvénye-
sen elfogadhattak, 's tettleg el is fogadtak: miként 
nevezheted azokat status' javainak ? Vannak különbféle 
javak, és ezek széles e' világon azon birtokosokról 
neveztetnek e l , kiknek sajátjaik. P. o. vannak a ' k ö z -
ségeknek javaik, 's község' javainak neveztetnek; 
vannak a' czéheknek javaik, mellyeknek birtoka egyedül 
a' czéhnek sajátja, és czéh' javainak neveztetnek; 
vannak társaságak', egyesületek' javai, mellyeknek 
birtokosai kizárólag a' társaságak és egyesületek : 
tehát az egyházi javaknak is tulajdonosa az egyház 
lévén, épen ugy nem neveztethetnek azok status' j a -
vainak , miként soha egy józan gondolkozású ember-
nek sem jutott eszébe a' czéhek', egyesületek' birto-
kait , status' javainak nevezni. A' statusnak az egy-
ház' javai körül épen azon kötelessége vagyon inkább, 
mellyel minden egyéb társaságak', egyesületek', sze-
mélyek' birtoka iránt tartozik, t. i. fölvigyázni : hogy 
azok teljes bátorságban legyenek, hogy e ine téko-
zoltassanak, kivált az országon kivül ne hordassanak; 
hogy az érdemesek és honfiak részesittessenek egyedül 
azokban. A' természetnek ,1 és minden müveit nemze-
teknek törvénye szerint a ' javak azoknak sajátjai, a' 
kiknek ajándékoztatnak azoknak törvényes birtokosai 
által, vagy azokat a' törvények' rendeletei szerint 
szerzik magoknak. Soha sem kételkedett senki arról, 
hogy bizonyos egyesület vagy erkölcsi testület szint-
úgy képes legyen birtokot szerezni, mint akármelly 
egyes személy , a' mint ezt látjuk a' városoknak, tu -
dományos egyetemeknek és más hasonló intézeteknek 
példájában. Sőt maga egy egész nemzet is micsoda 
egyéb, hanem erkölcsi testület? Miképen tulajdonit-
hatná tehát magának a' nemzet az egyház' javait talán 

* 
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azon oknál fogva is , mivel az egyházi rend erkölcsi 
testületet teszen ? Nem áll-e a' clerus szintúgy egyes 
személyekből, mint a' városok, tudományos egyete-
mek 'stb. vagy a' nemzet? Tudva van pedig, hogy 
az egyháziaknak a' törvényes tulajdonosok adták örö-
kös és megmásíthatatlan joggal a' javakat, mellyek-
nek következéskép törvényes tulajdonosaivá és birto-
kosaivá lettek. 'S lehetséges-e, hogy az én javaimtól 
megfoszszon engem az a' törvényhozó, ki épen a' végre 
rendeltetett, hogy engem és az én birtokomat védel-
mezze? — Igaz, hogy az egyház sem el nem idege-
nítheti javait, sem azokat határtatanul nem gyarapít-
hatja. De hiszen egyéb nemeseknek sem szabad eladni 
az ösi javakat. — Sőt még a' király sem idegenítheti 
el p. o. az ugy nevezett korona' javait — 's innét kö-
vetkezik-e, hogy az unokák nem törvényes birtokosai 
az őseikről maradott javaknak, vagy a' király a' ko-
ronához tartozó urodalmoknak? Valamint ezt mondani 
képtelenség : ugy az egyházi birtokokhoz csatolt tör-
vényóvásokból , mellyek szerint azokat elidegeníteni, 
határtalanul gyarapítani tilalmaztatik, épen azt követ-
keztetem , hogy ^oni törvényeink épen ezen óvások 
által az egyházi rendnek mind birtokjogát megismer-
ték, mind javait elidegenithetetleneknek nyilatkoztatták. 
Különben is nem abban ál la ' birtoki jog, hogy javain-
kat elidegenithessük; hanem épen abban, hogy azokkal 
élni teljes hatalmunk legyen, valamint másokat az 
azokkali éléstől eltiltani. Vagy nemde a' kiskorú árvák 
nem rendelkezhetnek örökségükről ? kővetkezik-e azért 
hogy jusuk sincs a' birtokhoz? Nem azért nem adhat-
ják el az egyháziak a ' javakat , mintha azoknak teljes 
uraságával' nem bírnának; hanem mivel ez volt az 
ájtatos alapitóknak szándéka, hogy az ő adományuk 
örökösen a' szentegyházak' birtokában maradjon. Azt 
mondod : az egyháziaknak csak a' gyümölcs, a' ha-
szonvétel tulajdonuk a'jószágokból. Legyen ugy; de 
ha fámat levágod, mi fog akkor nekem gyümölcsözni? 
Cf. Animadversiones in Libellum de potestate et juri-
bus status in bona ecclesiastica. p. 39. — Hát az ősi 
jószágokról — de Aviticis — rendelkezhetik-e a' ne-
mes, egyéb mint a' törvény által megnevezett esetek-
ben? rendelkezhetik-e a' maioratus javairól ? vagya' 
családnak utolsó csemetéje tehet-e szabadon rendelést 
javairól a' flskusnak rövidségével ? 'S mivel ezt nem te-
hetik, nem uraik-e mindezek az ő javaiknak ? „Est nempe 
bona abalienandi inactivitas, quaedam Dominiirestrictio 
in favorem possessoris, vei alterius jus ad illa re-

motum habentis, lege inducta: ut perennius conser-
vetur, quod possidetur; non vero amittatur, quod 
habetur. Est inventa ad stabiliendum, non ad infrin-
gendum ius proprietatis etpossessorii." Stephan. Ka-
tona. Defensio Bonor. Ecclesiast. p. 53. Vagy mellyik 
magyar nemes mutathat ősi birtokairól olly régi ado-
mányoslevelet, mintp.o. a'pannonhalmi apátság, a' 
weszprémi püspökség 'stb. ? |Vagy ha épen az elide-
genithetési jogot sürgeted, nem szálnak-e az egyházi 
javak mindig idegenekre azok' ideigleni tulajdono-
saiknak kihalása után? Es kik ezen idegenek, kik 
az egyházi javakban succedálnak ? Nemde nem az 
egyháziaknak gyermekei, vagy rokoni, hanem a' vi-
lágiaknak gyermekei? Nincs-e a' fejedelemnek jó 
alkalma a' világi nemeseknek, 's egyéb főbb sor-
suaknak is;gyermekeit, ha ezek tudományos és er -
kölcsi műveltségűkkel is kitüntetik magokat, épen az 
egyházi hivatalok' és ezekkel együtt járó jószágok' 
collatioja által megkülönböztetni ? 

IV. 
Különben is az illy javak és adományok szentek 
és sérthetetlenek voltak mindenkor, nemcsak a 
keresztény nemzeteknél, hanem a' pogányoknál is. 

Különben is a' religiot illető dolgok : az annak 
föntartására, gyakorlására, szolgáinak szükségeire, 
az áldozatokra 'stb. szánt adományok szentek és sért-
hetetlenek voltak mindenkor nem csak a' keresztény 
nemzeteknél, hanem a' pogányoknál is Igen kevés 
példát mutathatnak a' történetkönyvek arra , hogy a' 
legvérengzőbb hóditók is meg nem kimélették volna 
a' vallásos intézetek', szentegyházak'javait. Nagysán -
dor a' helyett hogy a' templomokat kirabolta volna, 
megajándékozta azokat ; Darius visszaadja a ' j e ruza-
lemi templomnak azon kincseket, mellyeket Nabu-
kodnozor abból elrablott. Midőn Voltaire II. Fridriknek 
irt levelében azon kivánságát jelenté és nyilatkoztatá 
ki , miképen óhajtaná] ő, hogy a' király Lorétom-
hoz közelebb volna, 's annak kincseit elfoglalhatná ; 
a' király azt válaszolá neki : „Ha Lorétom az én sző-
lőm mellett volna is, még sem nyúlnék hozzá ; annak 
kincsei meg nem kísértenének engem, k) 

Midőn 1524-ben gyűlés tartatott a' Rákos-me-
zőn, 's azt végezték, hogy az egyházi tizedek for-
díttassanak az ország' határszéleinek megerősítésére, 
és a' romladozott várak' kiigazítására, követeket kül-

k) Triumph, der Philosophie. 
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dött azonnal Budára a' gyűlés az ottan lévő apostoli 
Nunciushoz, 's kérték ő t , ne magyarázná ezen cse-
lekedetöket arra, mintha ők rossz keresztények vol-
nának , és az egyház' jogait sérteni akarnák ; ők min-
denkor engedelmes gyermekei kívánnak az anyaszent-
egyháznak maradni, 's ezen lépésre egyedül a' szük-
ség kényszeríti őket. A' király azonban meg nem egye-
zett ezen indítványban. Következő évben átvonult Hat-
vanba a' rákosi téren tanácskozóknak egy része, 
sürgölték egyebek közt ismét a' tizedeknek az emiitett 
czélra fordítását a' királynál, de ez azt feleié, hogy 
„a' tizedekre nézve nem akar igazságtalanságot tenni 
a' Praelatusoknak, mivel úgymond, megesküdtem, 
hogy az ország' minden lakosinak szabadságait, és 
kiváltságait épségben fogom tartani." 1) Ugy tetszik, 
hogy ezen szokás mainap is fönáll, melly szerint a' 
magyar király addig meg sem koronáztatik, míg az 
emiitett esküt le nem teszi. — Őrizze, és mentse 
meg hazánkat minden veszélytől az ég ! de korunk' 
körülményei sokban igen hasonlítanak a' reformatio' 
keletkezésének időszakához : Nem a' tizedek1 megta-
gadásán kezdette-e mind Erdélyben, mind felső Ma-
gyarországban irányzatát kitüntetni az uj vallás ? — 
— denique nullás amplius décimas parochis dari, a' 
Marco Pefllingero judice regio templum quoddam vio-
lari, a questore regio Nicoiao de Gerend, ceterisque 
rem familiarem Clericorum diripi , tributa imponi 
etc. m). 

Más az , „ha az egyházi birtokok' jövedelmének 
ideigleni föláldozását a' haza' boldogsága' rendkívüli 
szükségeinek pótlása, vagy valamelly fenyegető ve-
szélynek eltávoztatása kívánja; mint például 1618-ban 
a' bácsi országgyűlésben adta magát elő az eset , mi-
dőn az elzálogosított korona' javainak visszaváltására, 
ha ez kölönben meg nem történhetnék, az egyházi 
jövedelmekből is bizonyos rósz kívántatott ; vagy há-
ború' idején a' püspökökre, jószágbirtokos szerzete-
sekre 's plébánosokra vagy pénzbeli segedelmezés, 
vagy bizonyos számú katonáknak saját zászlójok alatt 
kiállítása határoztatott : és az illyen áldozatokra nem 
volt-e mindenkor kész Sis a' magyar papság? Nem 
olvassuk-e törvénykönyvünkben is számtalan helyeken 
ezen készségnek nyomait,? n) Midőn a' mohácsi ve-

1) Ex M. SS. Baronis de Burgio etc. Nemzeti könyvtárb. 
m) Timon. Epitome, p. 108-
nD Wagner Analecta Scepus. P. II. p. 219. Szvorényi 

Amoenit Eccles. Fase. IV. p. 110. 

szedelem vég pusztulással fenyegeté hazánkat, nem 
csak minden egyházi javak megtizedeltettek o ) , hanem 
minden egyházi drágaságoknak, készületeknek, tem-
plomi ékességeknek fele nem tétetett-e a' haza' oltá-
rára? p ) A' hol egyszersmind azt is meg kell jegyez-
nem, hogy, mivel a' magyar királyok esküvel kö-
telezik le magokat a' nemzet' jogainak, szabadsági-
nak és szokásainak épségben tartására, az efféle rend-
kívüli adókat, mindenkor a' romai pápák' megegye-
zésével vetették az egyháziakra. 

( V e g e következ ik . ) 

Az egyházi év. 
Az egyházi év által értjük a1 ker. kath. anyaszent-

egyházban azon időfolyamot, melly az esztendőt bi-
zonyos ünnepi sorra és körre osztva különbféle szer-
tartásokkal , sz. titkok' kiszolgáltatásával, szóbeli 's 
gyakorlati emlékeztetésekkel figyelmezteti, lelkesíti 's 
elkészíti a 'keresztény híveket: hogy leikökben meg-
újulván Isten' fiaivá 's az örök boldogság' örökösivé 
képeztessenek. 

Hogy a' kereszténynek egész élete vallásos ér -
zelmektől áthatva , 's az evangeliumi igazságok' kö-
vetésére szentelve legyen, azt az ember' végczélja, 
azt a'keresztény' hivatása követeli, sürgeti. Azonban 
mindnyájunk' testi élete a' múlékony idő' folyamán 
evez. Lelki életünkre nézve tehát magának az időnek 
is meg kell szenteltetnie, vagy is olly pillanatokból 
's napokból kell állania, mellyek hitünk' sz. történe-
tére 's titkaira minket soronként emlékeztetvén, ké-
pesek legyenek keblünket azok' érzésére 's foganatos 
ünneplésére ébreszteni. Már az őskornak, a' pogány-
nak szinte, mint a' zsidónak , volt vallásos időszaka 
és számítása; mi eléggé mutatja, hogy minden vallás-
sal természetesen és szükségképen jár bizonyos szent 
emlékezetű napok' 's idők' ünneplése. 

Ha eltévedni, vagy haszontalan munkásságban 
időnket 's életünket veszteni nem akarjuk, még testi 
's földi életünkben is szükséges bizonyos időszakokra 
vigyáznunk, mellyeket az egünkön töndöklő napvilág 
határoz el és rendez. Ezen testi napvilág ád irányt 
a' földi életnek. Ha földünk saját tengelye körül fo-
rogván részünket a' nap felé kezdi lorditani, fölkelő 
napunk reggelre ébreszt bennünket ; ha a' nap fölöt-
tünk ragyog , delünk van ; ha távozni kezd lálhatá-

o) Kováchich Vestigia Comit. p. 487. 
p) Szvorényi 1. c. P- 132. 
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runkról, alkonyra, estvére hanyatlunk, legnagyobb 
távolságra beáll az éjszak. Valamint a' nappalnak, 
ugy a' világnak négy részét a ' napvilágnak földünk-
hözi állása, közeledése vagy távolsága határozza meg. 
Innen tudjuk a' napkeletet, delet , napnyugotot és 
éjszakot; innen tapasztaljuk a' tavasz', nyár', ősz' és 
tél' változásait. A' természetnek ezen 's hasonló idő-
szakira 's rendére nem csak vigyáznunk kell, hanem 
szükséges szerintök külső életünket 's munkássá-
gunkat is intézni , ha kárt vallani 's veszni nem 
akarunk. 

De az ember' élete nem egyedül külső, testi 's 
földi élet, melly az időben 's térben egy kévéssé 
munkálkodik 's azután elenyészik. Van az embernek 
nemesebb, benső, lelki 's mennyei élete is , melly 
örökkévaló 's halhatatlan. Ezen okból az örökkévaló-
ságra alkotott ember a' gőz és füst gyanánt enyésző 
időben is untalan az örökkévalók után sovárog. Isten-
nél nincs idő, hanem csak örökkévalóság ; 's valakik 
Isten' fiai 's a' szeretet által itt a' világon is csak érette 
's ő benne élnek, nem annyira az időben mint az 
örökkévalóságban élnek. A' bün, a' teremtőtőli el-
pártolás, a' világhoz és a' teremtményekhez tapadás 
és ragaszkodás okozá : hogy az ember feledvén az 
örökkévalóságot, a' múlékony időben csak a' jelennek 
kivánt élni; 's mindaddig, míg a' mulandókban lel-
jük kedvünket, keressük boldogságunkat, az elröp-
penő időnek emberei vagyunk, 's vele enyészik bol-
dogságunk. Egyedül akkor, ha a' mulandókon fölül 
emelkedve 's a' világot túlszárnyalva keblünk Istennél 
's Istenben keresi kincsét 's boldogságát; ha Istenért 
's Isten' akaratja szerint élve az istenes életre 's tö-
kélyre 's az innen szivárgó zavartalan békeségre szert 
tenni törekszik, egyedül akkor tér vissza a'múlékony 
időből az örökkévalóságba. 

Földi pályánkat a' napvilág vezérli ; de lelki pá-
lyánkon más nap világit, 's igazgat. Minket az időben 
és térben eltévedt juhokat az örökkévalóság' útjára 
nem vezethet más vissza, 's azon minket más nem 
igazgathat, mint az igazság' és szellemek' napvilága, 
a' megtestesült Isten' fia, Jézus Krisztus. Mert nincs 
másban üdvösség, mint Jézus Krisztusban (Ap. Csel. 
4.). Az ő világa 's kegyelme benső 's lelki életünk' 
rendezője 's intézője. Az ő története, tanítása 's pél-
dája oktat minket arra: hogyan lehetünk Isten' fiai 
's az örök boldogság' örökösei. 0 ragyog előttünk, 
s' mi, a' mint hozzá inkább és inkább közelitünk, a' 

szerint virradunk 's derülünk jobb 's tökéletesb életre. 
Sz. Pál' tanítása szerint : Krisztusnak kell tökéletesen 
kiképeztetni, Krisztusnak kell élni bennünk: hogy 
mi az ő képévé 's hasonlatosságává alakulván az ur' 
lelke által, dicsőségből dicsőségre átváltozzunk (Gal. 
4, 19. 2, 20. 2. Kor. 3 , 18.). Ez a' keresztény' hi-
vatása. 

Ugyanazért a'Krisztus által alapitolt k. k. anya-
szentegyház vasárnapokon és ünnepeken soronként 
előnkbe állitja Krisztus' életét születésétől fogva 
mennybe meneteléig; előnkbe adja minden tanítását, 
igéretét 's rendeletét : hogy mi nyomról nyomra, men-
nyire tőlünk telik, őt követvén, hitünk' kezdőjének's be-
végzőjének életét 's tanítását önéletünkben, tehetségünk 
szerint, utánozni 's nyilványitani törekedjünk. 'S ezen 
vasárnapok' 's ünnepek' bizonyos és meghatározott 
sora és köre képezi az egyházi esztendőt. 

A' ker. kath. anyaszentegyháznak van tehát kü-
lönös egyházi esztendeje, melly a' polgári évvel pár-
huzamban folydogál azon különbséggel, hogy előtte 
kezdődik, 's előtte végződik. Ezen egyházi év ünne-
peinek körével az ember' egész életét átöleli, 's időről 
időre emlékezteti a' keresztényt Krisztus' történetére, 
hitének igazságira 's Isten iránti kötelességire; föl is 
szólítja őt barátságosan és buzdítja : hogy élte' folya-
mát ugy tekintse, mint sz. pillanatok' 's idők' folyton 
folyó sorát; 's a' múlékony jelenidőt örökkévalóság 
gyanánt használván, ez élet' óráit 's napjait szentelje 
az örök élet' óráivá 's napjaivá. 

Benső életünk* etjén, a lelki napvilág Krisz-
tus ; azért az egyházi évben Krisztus' történetének 
ünnepei azon álló pontok , mellyek bizonyos ré-
szekre osztják föl az egyházi esztendőt. Valamint a' 
polgári év'szakaiba bele kell szokni külső életünknek: 
ugy benső életünkben az egyházi évnek mintegy termé-
szetünkké kell válni, hogy mindinkább tökéletesüljünk. 

Kezdetben a' három fő ünnepnek: karácson, 
húsvét 's pünkösdnek köre szerint három fő részre 
oszlott, későbben a' minden szentek' ünnepével 's a' 
halottait' napjával, mint negyedik részszel szaporo-
dott és végződött az egyházi év. Mindegyik nagy ün-
nepet vigília előzi 's utóünnep követi, hogy amabban 
lélek szerint a' nagy ünnepre méltólag elkészüljünk ; 
az utóünnepben pedig az ünnep' lelkét magunkban 
valósítani 's éltünkben nyilványitani törekedjünk. 

Az egész egyházi éven keresztül a' keresztény-
ség' szelleme leng. Lássuk annak fölosztását. 
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Az első ember bűnbe esett 's bünt örökült tőle 
minden maradéka ; ez az embert, mint sötétség' fiát, 
bün' rabját, kizárá Isten' országából, a' boldog örök-
kévalóságból, hol világosság, szentség és szabadság 
honol. Könyörült Isten az emberen, 's üdvözítőt igért. 
Négy ezer évig sohajtozának a' jámbor lelkek az üd-
vözítő' jövetele után ; és ezt jelenti az egyházi évben 
az advent' négy vasárnapja, 's inti egyszersmind a' 
híveket, hogy ők is forrón óhajtván az üdvözítőnek 
leikökben megjelenését, készüljenek annak méltó el-
fogadására. — Az igért üdvözítő megjelenik a' földön, 
az Isten' fia emberré lesz, és mint ember Bethlehem-
ben születik, ezt megújítja emlékezetünkben kará-
cson' ünnepe és serkent minket, hogy lélekben ujjá 
születni, Isten' fiaivá lenni törekedjünk. — Krisztus 
váltságunkért magát föláldozza 's bemutatja a' mennyei 
atyának, erre emlékeztet minket minden péntek, a' 
mindennapi sz. miseáldozat 's különösen a' nagy 
péntek, és sürget, hogy mi, kik Jézus' drága véré-
vel 's halálával váltattunk meg, haljunk meg a' bűnnek, 
a' lélek által zabolázzuk a' test' kivánságit, 's éltün-
ket áldozzuk föl Krisztus' szolgálatjára. — Krisztus 
föltámad dicsőségesen's örökké él. Ez húsvét' ünnepe, 
melly arra ébreszt, hogy mi is támadjunk föl lélekben 
az örök életre, 's éljünk Krisztussal. — Krisztus föl-
megy mennyekbe; 's az ur menuybe-menetelének 
ünnepe mutatja nekünk a' hazát, hová kell vágynunk, 
's teljes erővel törekednünk. — Igaz, hogy magunk 
ereje arra elégtelen, de Jézus elküldi nekünk a' vi-
gasztaló, erősítő és megszentelő sz. Lelket. Ezt j e -
lenti pünkösd' ünnepe , 's ki a' sz. Lélek' ajándéki-
ban részt veszen, 's azokkal híven é l , az élő tagja 
leend Krisztus' anyaszentegyházának , 's bemenend az 
ur'örömébe, hogy ő is ott legyen, hol isteni mestere, 
Jézus Krisztus vagyon — Voltak mindenkor, vannak 
és lesznek is Krisztus' anyaszentegyházában jámbor 
lelkek, kik Isten' ajándékival, a 'sz. Lélek' malaszt-
jával híven sáfárkodván Krisztus' képévé 's hasonla-
tosságává kiképeztetnek már ez életben, 's Krisztus' 
társaságában a' szentek' seregét nevelik mennyekben. 
Illy bizodalommal tölti be keblünket az anyaszentegy-
ház mindenszentek' ünnepén, 's nyomban tartván a' 
halottak' napját élénken figyelmeztet bennünket: 
hogy nincs itt maradandó városunk, a' költözés' órája 
bizonytalan, azért míg nappal vagyon, munkáljuk üd-
vösségünket, hogy midőn az ur szólit, mint hű szol-
gákat készen találjon minket. 

Az egyházi év' ezen rövid rajzából kiviláglik, 
hogy az egyházi év' szelleme ugyanaz Krisztus' szel-
lemével; 's hogy az egyházi év' ünnepeiben fő dolog, 
azok' lelkét életünkben 's magunkviseletében meg-
újítani , tettel nyilványitani. „ A' fő ünnepeken, igy 
szól az istenfélő Kempis Tamás, ájtatos gyakorla-
tink uj életre ébredjenek ; egyik ünneptől a' másikig 
sz. eltökéléseinket olly buzgósággal intézzük, mintha 
a' jövő ünnepet már nem a' földön, hanem mennyek-
ben ülendenők az örökkétartó ünnepben a' szentek-
kel örvendezvén." (Imit. 1. 1. c. 19.) 

Szaniszló József. 

A' pliilosopliusi 's keresztény erény 
közötti különbség. 

Az erény olly szent, az észszel 's akarattal föl-
ruházott embernek olly nélkülözhetlen : hogy még ott 
is, hol az már eltűnt, annak hátrahagyott képmása's 
eszméje lengi körül az ember' szellemét. 

Az igazi erény gondolataink', szavaink' és cse-
lekedeteink' Istenhez irányzatában 's az Isten iránti 
szeretetben áll. Az Isten 's ember közötti ezen viszony 
az evangeliumi erkölcs-tannak lelke 's lényege. Az 
evangelium — melly örvendetes híradást jelent, 's 
melly többet ígér, mint igényel — az evangelium ta-
nítja, hogy ezen erényt, melly által az örökké tar-
tandó öröm' bírásához juthatunk, sajátunkká is tehet-
jük ; azon erényt t. i., mellynek önmaga a' megteste-
sült Istenfia a' földön remek példáját adá, melly tü-
körpélda noha elérhetlen tökélyben ragyog előttünk ; 
mindazáltal, hogy ahhoz a' lehetségig mi is hasonlít-
hassunk, kész ő nekünk elegendő erőt adni, ha azért 
teljes szívből hozzá folyamodunk 's ajánlott kegyeivel 
tökélye' megközelítésére élni komolyan törekedünk. 

Az igaz világosság, melly minden embernek vi-
lágit, ki a' világra jő, soha sem engedé az erény' esz-
méjét az emberek' köréből egészen kiveszni. Isten még 
a' pogányok közt is támasztott férfiakat, kik azt , bár 
tökéletlenül, ismerék. Szilárdabb alapon látjuk azt a' 
keletieknél, szinte némelly görög böcseknél is , főleg 
Sokratesnél, kinek tanítványa Plato „Eszmetanjában" 
ugyanarra czéloz. Miért midőn ő a' szépet eredeti 
szépségre, az ismeretet eredeti bölcseségre, a' jót 
eredeti jóságra visszavezeti, és az eredeti ideát olly 
forrásnak tekinti, mellyböl minden szép, minden is-
meret, minden jó fakad, és mellybe a' visszairányzás 
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által ismét minden visszaömlik. Az eredeti ideák alatt 
egyedül az egy élő Istent értette. 

E' szerint Sokrates' philosophiája birt élő lélek-
kel , melly az Isten iránti viszonyban áll. 

Nem találhatjuk ezt föl , legalább tisztaságára 's 
üdvhozó termékenységére nézve, Zeno' csarnokának 
fönhéjázó tanításában, noha egyébként vakító fényben 
tűnik az föl előttünk , noha kénytelenek vagyunk cso-
dálni annak hatályos erejét néhány tanitványira, kik-
nél tanja gyakorlattá és életté vált. 

Zeno , ki mély értelemmel szilárd akaratot páro-
s i ta , 's ki át látá, hogy erény az ember' rendeltetése, 
Zeno, mint minden józan philosophia, nem csak az 
értelmet, hanem az akaratot i s , még pedig az értel-
met egyedül az akarat miatt, választá kalauzul, 's a' 
philosophus épen ez által különbözteti meg magát a' 
sophistától. 

Am de ő az akarat' alkalmazását az önszeretetre 
irányzá, 's tanitá: hogy az önszeretet természettel 
megegyező cselekvést követel tőlünk , az emberi ter-
mészettel megegyezöleg pedig egyedül akkor cselek-
szünk, ha erényt gyakorlunk. Mert az erény, ú g y -
mond , ád egyedül igazi j ó t , sőt önmaga az igazi j ó ; 
minden egyéb jó csak tetszjó, 's igy minden, mit az em-
berek erényen kivül szeretni és szerezni törekednek , 
csaká l jó ; ugyszinte, a' vétket kivéve, minden egyéb 
rosszat, mitől az ember borzad és f u t , csak tetsző 
rossznak állitá. 

Véleményem szerint sértjük e' komoly férfiút, ha 
Istentagadónak mondjuk. Mi okból tagadná ő termé-
szetünk'magasztosb törvényeinek elismerésénél a ' tö r -
vényhozónak létét? Annyi bizonyos, hogy ezen, mé-
lyen a' romai 's görög világ' erkölcsi 's politikai vi-
szonyaira befolyó iskolának két nagy nevü tanítványa, 
Epiktet és Seneca, az Istenséget törvényhozónak el-
ismeré és az isteni tökély' megközelítését tüzé ki 
czélul a' bölcseknek. 

Azonban a' stoa' philosophiája valamint önsze-
reteíből indula k i , ugy önszeretetre vezeté vissza t a -
nitványit. Ennélfogva, minél komolyabb volt törekvése, 
's ez minél több öntagadásába került, annál inkább 
ingerié embereit a' kevélységre, fő leg , minthogy a' 
stoikus önerejéből az erény' tetőpontját elérhetni, 's 
azon erőt , mellyel ezt teszi , magának köszönhetni 
vélé , 's jutalmát öntetszésében keresé. 

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

Alkalmazható a' stoikusokra, mit Sokrates még 
Zeno előtt Platónál nyilványitott azokról, kik a' gyö-
nyörvágyokról nem a' szép iránti szeretetből mondanak 
le — mert illyetén szeretet egyedül az eredeti szép-
ség' tisztelőinél található — mondá t. i., hogy ők csak 
vágyakért más vágyakat cserélnek. 

A' stoa meleg nélküli világgal csillámlott, mert 
hiányzott nála a' szeretet; az érzelmet kiküszöbölé t a -
nodájából, 's abba a' kevélységei fogadá föl. A' stoa 
halálkor nem adott vigasztalást, élet' folytában szere-
tetlen volt, szeretetlen annyira, hogy a' könyörületet 
gyöngeségnek nyilatkozlatá. 

Krisztus' religioja is az isteni tökély' megközelí-
tését tűzi ki czélul ; az is egyedül az erényt tanítja 
valódi jónak 's a' bűnt valóságos rossznak. De men-
nyire különbözik az ő tanítása a' stoa'tanításától! A' 
stoa az erény' gyakorlásában mindenkit önerejére utal, 
a' keresztény religio pedig Isten' segítségére figyel-
meztet minket, kitől, ha erősittetünk, minden jót véghez 
vihetünk. A' keresztény erény nem önszeretetből,hanem 
Isten' szeretetéből származik, melly a' sz. Lélek által 
öntetik sziveinkbe; 's nem önszeretetre 'söndicsőség-
vadászásra, hanem egyedül Isten' szeretetére's dicsőí-
tésére vezet; mert magának nem tulajdonit semmit^, 
hanem mindent Isten' malasztjának ; 's jutalmát nem 
önmaga' tetszésében keresi, hanem Isten' kedvében 's 
kegyelmében. Ugyanazért a' keresztény erény aláza-
tosságban gyökerezik; az isteni kegyelem' élő forrásá-
nál árnyéktartó terepélyes fává növekedik, zöldéi, v i -
rágzik s az örök életre méltó gyümölcsöket terem. Míg 
gyöke ép marad a' mennyei nedv' beszivására, tenyé-
szik a' fa ; a' gyök' vesztével — a' fa is kivesz. 

Ennél fogva a' keresztény erény az Istentőli f ü g -
gésnek mély 's boldogító érzetével párosítja azon fön-
tebbi erőt, melly az időt 's érzéki világot túlszárnyalva 
a' boldog örökkévalóságért működik. 

Az erényes keresztény t. i. öntehetetlensége' érze-
tében magát megalázván 's hitét az isteni nyilatkozásra, 
bizodalmát az ígért isteni segedelemre építvén, remé-
nyével a' mennyeiek után tárja ki karjait; 's az isteni 
szeretettől lelkesítve, az által vágyaiban részint fékezve, 
részint elrendezve, önkényt 's gyors készséggel teljesít 
mindent, mi igaz, jó ; tűr, szenved mindent, mit Isten 
reá bocsát, hogy végczélját, a ' legfőbb jó' birtokát, az 
Islenneli egyesülést elérhesse. A' pálma, melly az 
erény' ezen üdvös gyümölcseit termi, egy sz. atya szerint, 
magas és meredek bérczen virágzik; ki gyümölcsit 
szedni óhaj t ja , erőszakkal kell érettök küzdenie ; nagy 
erőre , vagy a' mi egy , nagy szeretetre van szüksége, 
melly mindenkor készen áll harezra, sem fáradságtól, 
sem szenvedéstől nem félvén ! 

Sto/fjerg után K. J. 
~ Nyomtatja Trattner-Iíárolyi uri utcza 453. 
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T A R T A L O M : Az egyházi javakról . Vége . - Egyházlátogatás és 
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legsikeresebb predikátzio. — Indifferentismus. 

Az egyházi javakról. 
( V é g e . ) 

V. 

Az egyházi javak' elvétele nem hasznos, hanem 
káros volna a' hazára. 

Ha elvétetnének az egyháziaktól mind ezek' elle-
nére is a' jószágok, hová lesznek azok? Talán ez is, 
az is egy részt kap azokból? vagy holmi uzsorás, 
fösvény, avagy pazarló, értetlen haszonbérlőknek 
adatnak ? 'S az emberiség, a' haza, annak sok meg-
nyomorodott polgári', 's a' nemzeti művelődés többet 
nyerne-e ekkor, 's méltábban lehetne-e azokat status' 
javainak nevezni? — Az egyház mindenkor ugy te-
kintette a' maga javait, minta' haza' közboldogságá-
nak, kivált a ' j ózan , vallásszerü művelődésnek elő-
mozdítására szolgáló kincstárt ; azért szokta azokat 
„vota fidelium , pretium peccatorum, Patrimonium 
pauperum"nak nevezni; és általán tekintve nem is 
mulatott el kezdettől fogva mostanig semmi alkalmat 
serény és kész szolgálat nélkül, midőn javainak föl-
áldozását ezen/közczél kívánta. 

Igaz tehát, hogy az egyház kezdetben szegény 
volt, és szerzőjétől semmi birtokotnem vett, doinnét 
az következik-e, hogy azt ismét a' régi lábra kell visz-
szaállitani? vagy ez: „Ecclesia suos olim convent us ;  

cum publica struere non liceret, privatis" sub tectis, 
aut carnificum metu, in subterrancis specubus, et 
latibulis agebat: suis igitur templis, dum pace dudum 
concessa fruitur, spoliari, atque ad latebraset specus 
redigi potest."? Animadversiones in Libellum de Pote-
st ate et Juribus Status in Bona Ecclesiae. p. 18. Mit 
mondana az ellenkezőt védő , h a ezen okoskodást 
megfordítva, ekképen szorítanám őtet: hajdan az ájta-

tos keresztények eladták szántóföldeiket, és a' bejött 
pénzt az apostolok' lábaihoz tették; tehát a' hívek ma 
is kötelesek telkeiket eladni, és azok' árát az aposto~ 
lok' következőinek átadni ? Hát ha Krisztus kezdetben 
mindjárt világi javakat is adott volna apostolainak a' 
lelki hatalom mellett? Vagy ő sem tehette ezt — a' 
status' sajátja lévén minden javak ? — Nem hasonlí-
totta-e Krisztus mustármaghoz a' maga anyaszentegy-
házát mind a' mellett, hogy annak világi javakat nem 
adott ? 's nemde ezen mustármagról azt is megjöven-
dölte, hogy az nagy fává növekedik idővel, vagy is, 
hogy az ő tanítása el fog nagyon — az egész világon 
terjedni? Valljon az apostolok, de méginkább azok' 
következői teljesíthették volna-e kötelességöket óhaj-
tóit foganattal, kivált az utóbbi időkben, állandó, bizo-
nyos és szabad rendelkezésöktöl függő jövedelmek 
nélkül? A' szentegyházak'föntartásáról, a' hozzájok 
tartozó szükségeseknek megszerzéséről, az egyházi 
hivatalra vállalkozóknak czélirányos képzéséről , a' 
köznépi iskolákról, a'hasznos és szükséges könyvek-
nek a' tanulók és éltesek között ingyen osztogatá-
sáról 'stb. gondoskodhattak volna-e csupán a' csekély 
és bizonytalan alamizsnából ? hogy ne említsem azon 
sok százezereket és milliókat, mellyeket az egyháziak, 
sok pápák, püspökök, szerzetesek a' jószág' bir-
toka mellett koronként költöttek a' haszonvehetetlen 
sivatagoknak népesitésére, posványok' kiszárítására, 
utak' és várak' építésére, szóval csupán polgári 's 
közhasznú czéloknak eszközlésére, — alsóbb 's felsőbb 
tudományos iskoláinkat nem egyháziak alapították-e 
nagyobb részént honunkban? Hány tönkre jutott ne-
mes család emelkedett föl és lett virágzóvá ismét egy-
házi rendbe lépett ivadékának segedelmezése által ? 
Hogy ne említsek egyebeket, nem világosan mondja-e 
Istvánfi „Bakacsium — Archiep. strigon. — Propinguis 
suis — Pálfiis et Erdődiis — complures arces, am~ 
plamque Ditionem comparasse ? " Azt mondja pedig 
Bakács a' maga végrendeletében : „se has opes non ex 

20 
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Eoclesiarum aere ac proventibus sed industria sua 
adeptum fuisse Imago Heroum Pálffi et Erdődi pag. 
18—19. 'S a' jelen óráig is hány megszorult, vagy 

birtokait gyarapítani kivánó honfi nem folyamodik biz-
tosan pénzszűkében az egyházi alapítványokhoz, úgy-
mint a'mellyeknek birtokosairól tudják, hogy sem ha-
szontalan fényre, sem külső országokban nem fecsérlik 
el jövedelmeiket ? Vagy ha az utóbbi időkben i s , és 
kivált jelen korunkban egyedül a' hivek' adakozására 
kellene az egyháziaknak szorulni, nem lenne-e az 
ekklezsia valósággal mendicáns ? kivált most, midőn 
az egyháziaknak nem csak tisztességes, noha egy-
szerű , öltözetét, házi bútorait 'stb. kancsal szemmel 
nézik sokan, hanem még az oltár előtt is sajnálják 
rajta a' kissé díszesebb miséző ruhát, mondván a' pör-
sölhordozó Judással : „mircvaló e' vesztegetés !" — És, 
ha sajátjokból élvén, és másoknak is adakozván az 
egyháziak, mégis sokak előtt elviselhetlen azoknak 
legüdvösebb oktatása; megbántás, vakmerőség leg-
szelídebb intésök: hát az alamizsnából tengődni kel-
lőket minő tekintetre méltatnák? Vagy hogyan i s füg -
jek én attól, kit oktatnom kell, 's néha talán kemé-
nyebben is dorgálnom, sőt szinte büntetnem ? Hogyan 
bátorkodjam azt inteni, feddeni, dorgálni, kitől füg-
gök; kitől mindennapi élelmemet és ruházatomat 
kell várnom ? És kitől én ennyire függök , miképen 
fogná az intésemet tűrni ? Valóban épen nem alap-
talan a' gyanú, hogy azok, kik az egyháziakat meg 
akarják javaiktól fosztani, egyéb nézeteik között oda 
is czéloznak, hogy birtokuktól megfosztván, elné-
mítsák azokat, és — ne legyen, ki a' rosszat rossz-
nak bátorkodjék előttök nevezni. 'S ha ez megtör-
ténnék , nagyobb léptekkel fog-e a' nemzet' szellemi 
művelődése haladni ? a' honnak közjóléte 's boldog-
sága ^virágzóbb állapotra jatand-e ? 

Végtére azt kérdem, hogy , ha csakugyan az 
ellenkezőt védő' szándéka teljesülne, — mit és hon-
nét rendelne az egyháziaknak élelemre valót? Az 
emiitett fundus erre nem elegendő ; a' miről kön-
nyen meggyőződhetik akárki, ha az ugy nevezett 
országos-rendszeres munkák között azon részt megte-
kinti, melly az egyházi és tudományos tárgyakat fog-
lalja magában. A' fejedelmi kincstárt nem lehet ter-
helni ; — a' köznépet ezen czélra uj adóval nyomni 
igazságtalanság lenne ; sőt ezen uton ellátni akarni az 
egyház' szükségeit, szintolly bizonytalan és gyűlöle-
tes lenne, mint gyakran és sok helyütt a' tettleg di-

vatban levő királyi adó. — Majd a' képzelt szükség, 
majd a' valóságos szegénység, majd háború, és az 
általa okozott inség , ' s talán a'tartományok' kevesbe-
dése , majd talán az uralkodónak változékony kedve 
's ezerféle más előfordulható okok, hol halasztanák , 
hol végképen megvonnák a' járandóságot; 's igy az 
ekklezsia és religio vagy végképen pusztulásra jutna 
honunkban ; vagy a' religio' szolgái, hogy éhhel ne 
haljanak, a' religiotis magokviseletével együtt a' ha-
talmasok' kényéhez kénytelenittetnének alkalmazni, 
ma ezt, holnap amazt dicsérni, vagy alázni; mi annyi 
volna, mint a' Krisztus' religioját a' maga eredeti 
szentségéből kiforgatni, és helyette annyiféle religiot 
koholni, a' hány jótévőknek tartoznék bókolni; a' 
mint ezt kétségbehozhatlanul bizonyítják a' még fris 
emlékezetben tudva lévő példák. Vagy mi szándék is 
rejtezkedett akár Franczia- akár Németországban az 
alatt , hogy az egyházi javak világi kezekre jussanak? 
Az egyház' szükségeire fordittatott-e a' belőlök ke-
rekedett jövedelem ? — — Nem ; sőt a' jószágokkal 
együtt magok az egyházi hivatalok is eltöröltettek 
számtalan helyeken! — Talán hát a' fejedelmek' és 
a' status' kárvallásinak pótlására fordíttattak ? Oh ! 
kevés gondjok lehetett erre azoknak, kiknek szintúgy 
nem kellett fejedelem, mint pap. — Különben ha ez 
lett volna is a' szándék, — igazságos-e valakinek 
baját másoknak károsításával orvosolni ? Hát talán a' 
közbékeségnek helyreállítása emésztette föl? Kik a' 
hazának békeségét keresve keresett okoknál fogvadul-
ják föl , és a' zavarban kívánnak halászni ; nem lehe-
tett azoknak czéljok a' közbékeségnek helyreállítására 
törekedni ! Egyetlenegy czél volt t. i. a' kath. egy-
házat, és abban a' religiot megcsökkenteni, és ha 
lehetne, mindeniket végképen kiirtani. 'S teljesült-e 
a' rettenetes terv ? Sőt, mintkiki tudja — miután sem 
az egyház' elrablott javai, sem a'már félszázadig majd 
szünet nélkül ömlő rokon vér czélhoz nem vezetheté 
a' nemzet' boldogitásának hőseit; ' saz elharácsolt egy-
házi javakat már visszaadni nem lehetett az illető egy-
házi tulajdonosoknak , — a' mit szívesen kívántak volna 
cselekedni, mivel a'tapasztalás elegendőkép megmutatá 
nekik, hogy a'religiot végképen elnyomni senem lehet, 
se nem tanácsos : — a' köz kincstárból rendeltetett 
ez egyháziaknak fizetés, q ) Azonban Francziaország-

q} Igy sürgetletett hazánkban is némelly eltörlött szerzetes 
Rendeknek jószágaikba visszaállítása, a' mi ha nem 
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nak lelkesebb papjai ismervén mind rendeltetésöknek 
méltóságát, mind sérthetlennek lenni kellő jogaikat , 
mellyektől megfosztattak, de leginkább attól tartván, 
nehogy a' közmondás szerint „kinek kenyerét eszem, 
annak dalát éneklem" a' bitang kormánynak a' vallás' 
dolgában is rabszolgái kénytelenittessenek lenni: meg-
vetették az ajánlott zsoldot, megelégedvén csupán az 
ájtatos híveknek alamizsnájával r) sorsuknak további 
rendes elintézéséig-. 

Az egyházi javaknak visszahuzása tehát honunk-
ban sem fogná maga után vonni szükségképen a1 ka-
tholicismusnak megszűnését. Hát mit ? Az t , hogy 
hasonló erőszaknak és törvénytelenségnek jogával 
( ? ) megfosztathatnak a' többi vallás - felekezetek-
nek különbféle nevelő — 's vallásos intézeteik , 
ekklezsiáik, sőt minden nemes birtokosok 'stb. saját 
javaiktól. Vagy a' katholikusok ilincsenek-e szintúgy 
a' honi törvények' védelme alatt, mint az evangéliku-
sok , görög-szertartásuak és általán a' nemes rend ? 
„Az egész test érzi azt , ha egy tagját megsértjük. 
Mi mindnyájan egy testnek tagjai vagyunk; el nem 
nyomattathatik tehát senki közülünk a' nélkül, hogy 
a' másik hasonló veszélytől méltán ne tartson. Ha 
farkas üt valamelly nyájra, nem falja föl az egyszerre 
az egész sereget : hanem egyik juhot a' másik után ; 
mert egy juh le nem csillapítja annak éhségét annyira, 
hogy többé ne éhezzék. — N e legyünk gyávák, mint 
a' juhok , mellyek megrettennek ugyan, midőn egyet 
közülök elragad a' vad, de rövid idő múlva félelmö-
ket felejtve jó ízűn legelnek, azt gondolván, hogy 
már bátorságban vannak, 's a' vad által elragadta-
tottra semmi gondjok ; sőt gondolják , hogy szá-
mukra annyival is több fű marad a' legelőn ! A' melly 
juhok igy gondolkoznak, azok bizonyos prédájává a' 
farkasnak mintegy előre ki vannak bélyegezve. — De-
mosthenes'kecskéi vígan ugrándoztak az ólban, mi-
dőn közülök némellyek a' vágóhidra vitettek; mivel 
helyük tágasabb, élelmök bővebb lett; azonban las-

lör ténik, veszedelmes példája fog jövendőre fönma-
radni a ' magános tetszés szerint megsértet t , 's meg 
nem orvosolt nemesi szabadságnak. 1790. 55. ülése. 

r ) L ' A v e n i r — • „Unterrichtete Leute sagten voraus , dass 
die so heilig versprochenen Pensionen weder p ü n k t -
lich , noch lange würden bezahlt werden, und dass 
m a n , um von dieser Schuld frei zu werden , sich der 
Geistlichen und der Religion selbst entledigen werde . " 
Triumph der Philosophie. 

sanként mindnyájokra rákerült a' sor. s ) Az erkölcsi 
mesében, parabolában rejlett igazságot tettleg itt 
ott megvalósultnak tanítja a' tapasztalás, bizonyít-
ják és hitelesitik a' történetek. VlIIdik Henrik, ki 
Angolország' nagy részét elszakasztá a' kath. hittől, 
645 monostort, és 110 kórházat fosztott meg min-
den ingó és ingatlan javaitól, magát az angol egyház' 
fejének nyilatkoztatta k i , minden a' romai udvarhoz 
tartozó fizetéseket eltiltott, és a' részére állott nagyob-
bakkal az egyházi javak' fölosztásában szívesen meg-
egyezett , ezen király, mondom, az egyházi javaknak, 
és egyéb ájtatos alapítványoknak behúzása által bol-
dogabbá tette-e nemzetét? olcsóbban ette-e aztán a' 
szegény a' maga kenyerét? A' börtönökben nem sm-
lődött-e 50—60,000 ember szüntelen, kik gonosz 
akaratjában meg nem egyeztek, sőt a' kiknek nagyobb 
része az éhség és szívbeli bánat miatt meghalt a' nél-
kül , hogy meghallgattatott, és tudta volna, miért van 
börtönre kárhoztatva? és pedig, — a' mi különösen 
a' kérdésbeli tárgyhoz tartozik — egyiránt iildözé 
mind a' katholikusokat, mind a' protestánsokat, t ) 
Közönseges szokása volt egy katholikust és egy pro-
testánst összekötöztetni, és megégettetni. Angliának 
földje fölázott az ártatlan áldozatok' vérétől, és a' 
levegő eltelt a' megégettek' gőzével! 'S az egyházi 
javak hová lettek ? Elajándékozta a' király azon ked-
venczeinek, kik elég gyalázatos lelkűek tudtak lenni 
mindent az ő akaratja és tetszése szerint jóvá hagyni; 
sok épületet lőporral vettetett föl maga, és meg-
tette a' mainapig divatban lévő azon keserves adózás-
nak alapját, mellynél fogva a' szegények a' náloknál 
még szegényebbek' élelmére bizonyos mennyiséget 
tartoznak fizetni ; holott azelőtt az elöregült hazafiak, 

s3 Worte des Gläubigers. S. 14. 'stb. Épen illyen értelmű 
nyilatkozást olvashatni a z l 7 9 0 k i gyűlés ' 55dik ülésé-
ben is : „Mindenkor veszedelmes következésü dolog , 
egy vagy más statusnak gyöngitése, mivel egyenlő 
oltalma alatt lévén a ' t ö rvénynek , az egyiken elköve-
tett sér tés a ' többiekre is hasonló uton és módon t e r -
jedhet ." Hasonlót olvashatni Maximilian II. decret. 31. 
art., hol a ' KK. és RR. az egyházi javak ' védelmeért 
könyörögnek a' fejedelemnek, 

t) Demosthenes' kecskéinek sorsára jutott hamar az egész 
nemzet. , ,Eodem anno nondum evoluto, eo egestatis 
venit aerarium Henrici VIII, ut aestimatis omnium A n -
glorum bonis , a c lundis , plus quam tertiam proven-
tuum partem regio Fisco pendere debuerint-" Analysis 
Libri ad utramque aurem dicti. P. I-
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és egyéb szűkölködők senkinek terhére nem voltak, a' 
szerzetes rendek' kegyességéből elegendő élelmet kap-
ván naponként. De maga a' kormány is megérezte az 
egyházi javaknak behúzásából következett hiányt; 
mivel ezek legsúlyosabban meg voltak az adózásra 
nézve róva ; miokért igen helyesen mondá V. Károly 
császár, hogy az angolok megölték a' tyúkot, melly 
után ők esztendőnként sok aranytojást szedtek. Az 
egyházi javak' behúzása okozta azt i s , hogy Anglia 
állandó katonaságot kénytelenittetett fölállítani, melly 
a' kormánynak bátorságot szerezzen az igen nagy szá-
mú, és minden istáptól megfosztott szegények' láza-
dása ellen. A' most ismét nagy tűzzel vitatott tizedek' 
eltörlesztésére nézve is Angliában azt jegyzék meg 
némellyek : „hogy az egyházi javakból a' legjobb ke-
zelés' esetében sem fog az ország annyi jövedelmet 
húzni, mennyit eddig az egyházi adókból ve t t , 's igy 
a' tizednek eltörlesztéséből hézag fog támadni. " 

Francziaország is el volt kábitva az álfölvilágo-
sodás' apostolai által , hogy az egyházi birtokok a' 
statusnak tulajdonai, és csak ugy lehet boldog, ha 
azokat ismét hatalma alá keriti. 'S csakugyan telje— 

' sült-e a' kecsegtető igéret ? A' szegények, kiknek 
mindenütt legnagyobb a' számuk , kaptak-e valamelly 
részt az őket illető örökségből — P a t r i m o n i u m paupe-
í um ? — Olcsóbban ették-e itt is azután kenyeröket ? 
'S a' nemzet' szellemi művelődése nyert-e legkevesbet 
a' sok milliókra menő, és sok millióknak lelki és testi 
szükségein segitő egyházi javaknak elsajátítása által ? 
Világosabban szól ezekről a' tapasztalás, mintsem hogy 
sok bizonyítványokat kellene egybehordani. Ha csak 
azt nem akarjuk az emberesedés' és nemzeti művelő-
dés' jelének ismerni, hogy p. o. Barére, és Vadier 
legelsők voltak, kik honfiaiknak bőréből készíttettek 
magoknak csizmát, egy orvos pedig nadrágot, u ) 
Egész tartományok találkoztak, mellyeknek lakosi 
füvei és falevéllel tengődtek , kiknek , ha lehetett 
volna, még leiköket is áruba bocsátották volna a' 
haza' boldogítói. 

Egyliázlátogatás és népnevelési 
alapítványok. 

Valamint a' lelki örömök után sóvárgó, 's min-
denkinek több mint földi boldogságot sohajtozó ke-
belnek legkellemesebb éldelést nyújt azon pillanat, 
mellyben látja , hogy embertársai ahhoz, mi legszen-

u) Triumph der Philosophie. 

tebb, legfőbb, az igaz valláshoz és annak elválaszt-
hatlan hiv társához, a' valódi erkölcsiséghez szilárd 
állhatatossággal ragaszkodnak : ugy az illy mennyei 
érzelmektől lángoló emberebarátnak misem okozhat 
kínzóbb gyötrelmet, aggasztóbb gondot, mint az, ha 
tapasztalja , hogy a' vallás iránti közönösség hason-
lóan a' ragályos, határvonalt nem ismerő járványhoz, 
naponként inkább elterjed, és sokak' szivében az á j -
tatos vágyakat, a' religio 's erény iránti köteles tisz-
teletet és: vonzódást gyöngiti, fogyasztja, mig utóbb 
egészen elfojtja, 's igy nem csak magán egyedekben, 
családokban, hanem egész közönségekben a' benső, 
élő hit- 's erkölcsben egyedül gyökerezett nyugalmat, 
melly forrása az igaz boldogságnak, eltemeti ! 

Ha valamikor, a' mostani, annyi dicsőséggel 
magasztalt századunkban, mellyben mindennemű ha-
ladásnak olly sok és kitűnő jelei mutatkoznak, nem 
ritkán megtagadtatik az Isten rendelte elöljáróságtól 
a' köteles tisztelet és engedelmesség; áthágatnak kön-
nyelmüleg az egyházi 's polgári parancsok ; elhanya-
goltaik soktól, másoktól végkép megvettetik az isteni 
szolgálat, a' szívbeli ájtatosság'gyakorlása ; a ' k e -
resztény nevelésre, melly inkább a' szív' mint ész' 
kiképezésében á l l , kevés gond fordittatik, szóval, 
azok, mik legszentebbek, semmibevétetnek. Ezt tapasz-
talhatja kiki , ha komolyabb tekintettel korunkat és 
annak fiait nézi , tapasztaltam ugyan ezt én is , noha 
tapasztalásom' évsora még igen keveset számit, és 
ezen szomorú látvány szivemet nem egyszer mondhat-
lan keserűséggel töltötte el. Azonban, ne mártsuk 
olly igen fekete szinbe ecsetünket; ne véljük, hogy 
a' hajdani buzgóság istenfélő őseinkkel végkép elhalt, 
és nemzedékünk magasb irányát már annyira felejté, 
hogy keblét szentebb gerjedelmeknek zárva tartja ; 
magam is , látván időnkben sokaknak napirenden lévő 
vallásos hidegségét, majd minden reménytől bucsut 
vettem, de aggodalmim' borúi lassanként ismét szebb 
reményekre derültek, és hosszabb ideig tartó tapasz-
talásom bizonyitá : hogy napjainkban is sok kereszté-
nyek' szivében a' jónak magva nem csak létezik, nem 
csak csírázik, hanem mennyei gyümölcsöt is hoz ; és 
ezen legújabb, sok örömöt és vigasztalást nyújtó 
tapasztalásomat a' tisztelt' olvasókkal röviden közleni 
kívánom. 

Szerencsém vala nem rég három hét' lefolyása alatt 
jelen lenni,midőn nméltóságu nagykéri Scitovszky János 
u r , kegyes, vasszorgalmu's apostoli buzgóságtól égő 
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pécsi megyés püspök tiz plébániában a' törvényes egy-
házi látogatást végezte, 's leirhatlan örömérzést élvez-
tem , midőn minden plébániában annak tanuja voltam : 
hogy a'vármegyebeli tisztviselők nem csak legnagyobb 
figyelemmel és őszinte tisztelettel kisérték szeretett 
főpásztorunkat, hanem egyszersmind annak a' falusi 
iskolák' jobb elrendezésére, a' tanitók' biztosabb fize-
tésére , a' gyermekek' jobb 's keresztény nevelésére, 
a' plébániabeli, törvény, szokás és békés gyakorlat 
által szentesitett jövedelmek' megerősítésére fordított 
iparát és törekedését legnagyobb készséggel pártol-
ták; — hogy az egyházi pártfogók, urodalmak és 
azok' képviselői a' szentegyház és annak tisztei és 
szolgái iránt valóban résztvevő gondoskodással visel-
tettek. Szivemelő volt nézni a' híveket, kik mélyen 
tisztelt főpásztoruk' jelenlétéből eredt örömüket min-
den tőlök kitelhető módon bizonyiták; — annak nem 
csak minden plébánia-templomban mondott erőteljes 
és szivreható lelkitanitását ájtatos vigyázattal hallgat-
ták, hanem a'mennyei üdvözítőnk által üdvösségünkre 
rendelt kegyelemszereket vagyis szentségeket kitűnő 
buzgósággal fölvették, — kik a' nép' jó 's keresztény 
nevelésének szükségéről meggyőződve, 's buzgó fő-
pásztorunk' igen sok nagyszerű , ezen szent czélra tett 
áldozatai állal lelkesítve , midőn tőle értették volna, 
hogy minden, még a' szegény elhagyatott és árva 
gyermekek' oktatása is csak akkor lehet biztosítva, 
ha a'tanítónak évenként valamelly meghatározott ösz-
veg mint tanítási dij az egész község' hozzájárultával 
fizettetik, ezen tanácsát önkényt elfogadván, oda 
nyilatkoztak : hogy tehetségök szerint közösen, meg-
határozott tanitási dijt fizetendenek ; — vigasztaló je-
lenség volt az is: hogy példátlan sokaságú hívek j e -
lentek meg az iskolai próbatétre , és nem egynek, ha-
nem számasoknak szemeiben csillogtak az örönikö-
nyük, midőn a' kisded nyájnak szép előmenetelét 
haliák, láták. — Volt is üdvös következésü ezen egy-
házi látogatás, minek csekély vázlatát adandó, né-
mellycket, mik fáradhatlan kegyes püspökünk' bölcs 
intézkedése 's adakozása, a' pártfogó urodalmak' bő-
kezűsége , 's a' hívek' készsége által létre jutottak, 
röviden megemlítek. 

Szent-Lőriuczeu : a' helybeli, csonka-mindszenti, 
's kacsotai községek tanitójoknak évenként 32 ezüst 
forintot, mint tanításért járó dijt, ajánlottak; kiket fő-
pásztorunk ezen fizetésben segitendő, 80 ezüst forint-
ból álló alapítványt te t t , hogy ennek kamatja is a' 

tanító' fizetésére fordittassék, — azon kivülegy kő-
kereszt' örökös föntartásáról 5 ezüst forintnyi alapítvány 
által kegyesen gondoskodott. 

Szabad-szent-kiráfyon : a' nemes közönség 
hasonlóan a' tanítónak évenként 24 ezüst forintot 
igért , melly fizetésnek szaporítására kegyes püspö-
künk 400 ezüst forintnyi tőkét ajánlott, hogy ennek 
kamatja által a' tanitási dij 48 ezüst forintra emel-
tessék. — Főtiszt. Csausz István cz. prépost és pécsi 
őrkanonok ur pedig, mint jelenleg Velin', a' szabad-
szent-királyi plébániához tartozó fiók-helységnek bir-
tokosa, a' vallásos buzgóságnak előmozdítására egy 
általa fölállítandó kőfeszületnek jó karbani tartására 
40 ezüst forintot adott. 

A~ù-Asszonfán : méltós. gróf Batthyányi Iván 

ur , mint egyházi pártfogó, nem csak az eddig dara-

bonként elszórt plébániabeli telek helyett egy tagban 

lévő földeket, mellyek' mindennemű munkáltatását 
a' hivek önkényt fölvállalták, hanem a' tanítónak is 
nagyobb mennyiségű tüzelőfát, és a' templomba egy 
uj orgonát kegyesen igért; melly orgonára szeretve 
tisztelt főpásztorunk, ki minden jónak előmozdításá-
ban olly igen szívesen kiván részt venni, 40 ezüst fo-
rintot, — az iskolai padok' készítésére pedig 10 ezüst 
forintot nyújtott. 

tíogdásan : hogy Sztára fiók-helységben iskola 
létesüljön m. gróf Batthyányi Iván, mint az emiitett 
falu' földesura e' végre nem csak házhelyet, és építő-
szereket, hanem egyszersmind a' jövendő tanítónak 6 
hold szántóföldet, ]A hold kenderest, és évenként 6 
öl tüzelőfát is kijegyeztetett, — annak igazgató ügy-
védje pedig t. Strázsay János ur az épitési költségek' 
fizetését és a' tanodának szükséges szerekkel ellátását 
nagylclkiileg magáévá tette. Ez alkalommal a' közön-
ség a' tanítónak évenként 26 ezüst forintot, bort 's 
búzát tetemes mennyiségben ígért , magát a' földek-
nek mindennemű miveltetésére, 's az iskolaház' épí-
tésénél a' szükséges kézi és szekeres munkára köte-
lezte, jó főpásztorunk pedig a' tanítónak pénzbeli j á -
randóságát nagyobbítandó, e' czélra 200 ezüst forintnyi 
alapítványt tetl. Továbbá: f. t. Kelemen József pécsi 
kanonok, mint a ' t . pécsi káptalan'képviselője, oda 
nyilatkozott: hogy az urodalom' nevében a' Dráva-
kereszturon építendő iskolára nem csak házhelyet, 
hanem épitési szereket és költséget is ajánl. 

Lakocsán : az ottani tanítónak a' főméltóságu 
királyi udvari kincstártól kegyesen V% telki állomány 
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jegyeztetett ki; — ugy szinte, ha valamikor Toth-
ujfalu 's Potony íiókhelységek külön tanítóval leende-
nek ellátva : ezeknek is, jobb megélhetésökre, a' fön-
tisztelt királyi kincstártól, mellynek felügyelése alá tar-
tozik most a' Zsedlitz szent-jakabi apátságnak birtoka, 
egyenként annyi földek vannak biztosítva; mire a' 
helységbeli hivek hálás készséggel a' megnevezett föl-
dek' miveltetését magokra vállalták. Ezek után t. Ka-
potsfy Mátyás ur , mint kormányzói ügyvéd azon nyi-
latkozást tévén : hogy a' foméltóságu királyi udvari 
kincstár Toth-ujfalun a' nép'kézi és szekeres munkája' 
hozzájárultával kétségen tul minél előbb iskolaházat épi— 
tend, a' toth-ujfalusi és szent-borbási hivek, k i s g y e r -
mekeinek kiképezésére ezen iskola szolgáland, összesen 
a'tanítónak évenként 28 ezüst forintot, azonkívül bor-
's búzából álló járandóságot ajánlottak. Továbbá : a' 
lakócsai 's potonyi hivek magokat önkénytesen lekö-
telezték: hogy a' lakócsai mesternek esztendőnként 
37 ezüst forintot fizetendenek, melly áldozatukat a' 
népnevelésért olly szüntelen lángoló püspökünk értvén, 
100 ezüst forintot, mint örökös alapítványt tett l e , 
hogy annak kamatja évenként szükséges iskolai köny-
vek' megszerzésére fordittassék ; — a' lakócsai kőke-
resztnek örökös jó karban tartását hasonlóan alapítvány 
által biztositá. 

Dráva-Szent-Mártony: itt a' hivek 32 ezüst 
forintot ajánlottak, hogy azokból a' tanítónak évenként 
28 forint adassék, 4 forintért pedig iskolakönyvek 
szereztessenek ; melly szent czélt főpásztorunk előmoz-
dítani óhajtván , 40 ezüst forintot tett le , hogy ezen 
öszveg azon 10 ezüst forinttal együtt, mellyet t. mo-
nostori Tassy Károly főszolgabíró ur adott, mint örö-
kös alapítvány iskolakönyvek' és papiros' vételére 
szolgáljon; azonkívül kegyes főpásztorunk a 'plébá-
nia-templom' fölépítéséhez 800 ezüst forintnyi segede-
lemmel járult. Rika Venczel urodalmi számtartó pedig 
egy kőfeszületnek föntartására 5 ezüst forintnyi ala-
pítványt tett. 

Vaiszlo: minthogy itt a' tanoda alkalmatos pa-
dokkal nem vala ellátva,'s az iskolaház' udvarában kut 
is hiányzott, ezen szükség'pótlására főpásztorunk 80 
ezüst forintot nyújtott. 

Görcsön// : a' helybeli, regenyei, kis-déri 's 
baksai hivek a' tanításért járó fizetés' fejében 49 ezüst 
forintot ajánlottak tanilójoknak , a' püspök pedig ala-
pit ványról gondoskodni kegyeskedett, mellynek kö-
vetkezésében huszonnégy iskolás gyermek évenként 

szükséges könyvet fog nyerni ; — a' tanodának hosz-
szabbitására 48 ezüst forintot adott, — azonkívül 
egy, Rádfán fölemeltetett keresztnek örökös föntar-
tására alapítványt tett. Mivel pedig a' plébániaház 
rossz karban találtatott, annak részbeni újítását, rész-
beni javítását az egyházi pártfogó nagyságos orovi-
czai 's görcsönyi Miholovics József királyi tanácsnok 
ur kegyesen megígérte. 

Petié r den : mivel a' pellérdi 's arányosi tanodák 
czélirányos padok nélkül találtattak, azok' megszer-
zésére, ugy szinte az iskolaházra függesztendő csen-
getőnek megvételére főpásztorunk 28 ezüst forintot 
adott; — egy kőkeresztnek föntartását alapítvány 
által biztosította ; — továbbá a' pellérdi hivek 24 ezüst 
forintot, az arányosiak pedig 10 ezüst forintot aján-
lottak évenként tanitójoknak. 

Biikösdön: a' helesfai fiókegyházhoz tartozó hi-
vek azon dicséretes nyilatkozást tették, hogy uj isko-
laházat építeni akarnak; melly szent czélnak hová ha-
marábbi elérésére főpásztorunk segédkezet nyújtandó 
a' helesfaiaknak 68 for. 48 kr. ajándékozott ezüstben. 
— T. kis-jeszeni 's megyefalvai Jeszenszky József ur, 
Megyefa helységnek jövendő örököse szivén hordván 
a' serdülő ifjúságnak jó nevelését, a' megyefai hely-
ségben építendő iskolaházra nem csak házhelyet, ha-
nem épitőszereket is kegyesen igért , a' tanítónak fize-
tésére ajánlván 160 ezüst forintot , mellyeket a' 
bükösdi plébános t. Teslér László úrtól igért 40 ezüst 
forinttal együtt kamatra kiadni kivánt, hogy azt a' ta-
nító évenként huzza ; t. Jeszenszky János pedig az 
előbbinek édes atyja lelkesítve a' népnevelés' szent 
hevétől azt igére: hogy a' tanítónak, míg élend, esz-
tendőnként 12 ezüst forintot fizetend; melly atyai gon-
doskodást a' hivek hálás érzettel értvén, legnagyobb 
készséggel jelentették: hogy ők az iskolaházat meg-
építeni ' s j ó karban föntartani fogják, és hogy tani-
tójoknak 12 ezüst forinton kívül évenként rendesen 
bor- 's buzabeli járandóságot adandnak.— Továbbá: 
a' bükösdi hivek tanitójoknak, — ki évenként az egy-
házi pártfogónő tek. özvegy Jeszenszky Theresia asz-
szonyságtól, ujonan is haláláig ajánlott 24 ezüst 
forintot nyert, 24 ezüst forintot — a' helesfaiak pedig 
a' cserdi 's dinnye-berkiekkel együtt mesteröknek 26 
ezüst forintot igérének ; melly jeles, a' nép' nevelését 
irányzó igyekezetet főpásztorunk elősegítendő" 120 
ezüst forintot fizetett le, mint örökös alapítványt, hogy 
annak esztendei kamatjából a' bükösdi plébániához 
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tartozó szegény gyermekek, igazságos arány szerint, 
iskolai könyvekkel és más iskolai szerekkel elláttas-
sanak. 

r 

Áldja az ég mindazokat, kik illy buzgó 's fá-
radhatlan törekedések, bőkezű adakozások által az 
Isten' dicsőségét, az anyaszentegyház' virágoztatását, 
a' keresztény nevelést, az igaz hit' 's erkölcsiség' 
terjesztését, és ezek által a' haza' boldogságát is elő-
mozdítják ! ! (A'.) 

Több, mint erkölcstani töredék. 

Ne legyetek epikureusok. Azt ugyan fontolóra 
vehetitek, mit ők mondottak ott , hol nem volt igá-
zok: holnap meghalunk, mondák. De egészennem 
hal meg az ember. — — Senki se mondja tehát: 
együnk és igyunk, mert holnap meghalunk. Ha 
azt akarjátok énekelgetni : holnap meghalunk, ez nem 
tilalmaztatik. De .mi előtte van, az ne legyen énektek. 
Mert az epikureusok, miután a' halál utáni életet nem 
hordozák szivökön, 's az érzéki gyönyörökön kivül 
más örömöket nem ismertek, nem tudtak jobbat mon-
dani , mint : együnk, igyunk, mert holnap úgyis meg-
halunk. De a' keresztények, kik számot tartanak a' 
halál utáni életre, ne mondják : együnk, igyunk, mert 
holnap meghalunk. A' „holnap meghalunkot folyvást 
mondhatjátok, de mást következtessetek belőle : p. o. 
ezt: holnap meghalunk, tehát ma böjtöljünk's imád-
kozzunk. 'S hogy azt, mi főkép teljesitendő, el ne 
hallgassam, ehhez: böjtölj, 's imádkozzál, hozzá 
adom : szolgáljon böjtöd a' szegénynek eledelül, 
mellyel éhét enyhítse ; vagy ha a böjtölést nem 
bírod meg ; annal többet adakozzál a' szegény-
nek , hogy az 6 jóllakása bűneidnek bocsánatot 
szerezzßn. A'keresztények'jelszava tehát ez legyen: 
böjtöljünk, imádkozzunk és adakozzunk ; mert 
holnap meghalunk. Tehát az apostol a' főjót, 
a' boldogság' kútfejét a' testben nem helyezé. 

Nemesebb harczot kell kiállanunk a' stoikusok-
kal. Mert ha kérded őket : miben találják föl ők a' 
boldog élet' forrását, vagyis az embernek mi szerzi 
meg a' boldog életet ? Válaszolják : nem a' test' gyö-
nyöre , hanem a' sziv' erénye teszi az ember' életét 
boldoggá. Mit szó) ehhez az apostol ? igeneli-e (a ' 
stoikusok' állítását?) ha ugy, mi szinte igeneljük; 
de az apostol nem mond arra igent. Mert az irás 
mindazokat, kik önhatalmukra építenek, ezen önbi-
zodalomtól visszaszólítja. Epikur' tanítványa, ki az 

ember' főjavát a' testben keresi, reményét önmagán 
épiti. De a' stoa' tanítványa is , ki a' főjót a' szívben, 
az ember' nemesebb részében keresi, reményét önere-
jén alapítja. 

Már pedig Epikur' tanítványa is csak ember, 's 
a' stoa' tanítványa is csak ember. Az irás szerint 
pedig átkozott mindaz, ki reményét embereken épiti. 
Mit tegyünk tehát? Im' háromféle ember áll előttünk; 
t. i. epikureus, stoikus és christianus (keresztény), 
kérdezzük ki őket egyenként. Mondd meg epikureus, 
mi tesz téged boldoggá? A'test 'gyönyöre. Szólj stoi-
kus , mi boldogít téged? A' szív' ereje, hatalma. 
Szólj keresztény, mi boldogít téged? Az Isten' ke-
gyelme. Ihol kedves atyámfiai! az epikureusok és stoi-
kusok, az apostol' állításának ellenére, véleményöket 
szinte szemeink elébe terjeszték, 's ezen ellenvéle-
mény által megtanítottak minket, mit válaszszunk. 

A' szív' ereje, az erény dicséretre méltó; dicsé-
retre méltó az okosság , melly a' jót a' rossztól meg-
különbözteti; dicséretreméltó az igazságosság, melly 
mindenkinek megadja a' magáét; dicséretre méltó az 
öntartózkodás, melly a' vágyat fékezi; dicséretre 
méltó a' hősiség, melly a' bajt egykedvüleg türi. Nagy 
's dicséretre méltó ezen lelki hatalom. Dicsérd azt 
stoikus, mennyire tudod, dicséretedet megérdemli. 
D e , mondd : honnan van ezen erőd? Az erény, szi-
ved' ezen hatalma téged boldoggá nem teend ; hanem 
ki neked ezen hatalmat adá, ki a' jó akaratot lel-
kedbe önté, kinekeda'/e//eio.y^eiajàndékozà, egye-
dül az boldogít. 

Am gúnyolj engem, miként azok Pált gúnyolva 
kineveték, nem bánom. Az engem el nem tántorít. Én 
hintem a' magot — tehetségim szerint: mindegyre 
hintem , lia te ut volnál i s , mire, midőn a' mag esik, 
eltapodtatik. Mit te énbennem rágalmazsz, az az én 
tisztem. Én vetem a' magot — ha bár a' vetett mag 
benned kemény földre találand is. Folyvást és csüg-
gedetlen vetem : majd egyszer talál jó földre is elve-
tett magvam. 

De mitévő legyek veled? A' te ítéleted már ki 
van mondva, pedig isteni hatalomszózat által. Te azok 
közül vagy, kik önerejökre építenek , 's igy embe-
reken építenek. Erényben találod örömödet. Jól van; 
j ó , miben örvendesz. Szomjat érzesz magad az erény 
után, de az erény' forrása nem akar benned fölfakadni. 
Ki vagy száradva, 's mégis, ha neked élőforrást mu-
tatnék, talán kinevetnél engem, 's gondolnád magad-
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ban: valljon ezen kősziklából igyam-e? Lásd , Mózes' 
vesszeje közelit, megüti a' sziklát 's a' rizfoly. Mert 
a' zsidók jeleket keresnek, de t e , a' stoa' tanítvá-
nya, te görög vagy, 's a' görögök bölcseség után 
tudakozódnak. Mi pedig Krisztust, a' megfeszítettet 
hirdetjük. Abban megbotránkozik a' zsidó, a' gö-
rög pedig gunymosolylyal hallgatja azt. Mert az a' 
zsidóknak botrány, a' pogányoknak pedig esztelen-
ség; de a' zsidók 's görögök közüli hivatalosok-
nak , az az : magának Pálnak 's az areopagusi Dé-
nesnek, 's minden hason-értelmüeknek , legyenek 
azok zsidók vagy pogányok, minden keresztényeknek 
Krisztus Isten' ereje 's Isten' bölcsesége. Most már 
(mint keresztény) nem gúnyolod a' sziklát: ismérd 
meg tehát a' vesszőben a keresztet, Krisztusban 
az élőforrást; 's ha szomjúhozol, igyál onnan ele-
gendő erőt. Ha ezen kútfőből elegendőt ittál, csupa 
hálaadás leendesz, és hálaömledezéseidben mondani 
fogod : téged uram ! akarlak szeretni, te vagy 
erősségem. Már nem mondandod, keblem' ereje, 
hatalma (az erény) boldogít engem. Nem csatolandod 
magadat azokhoz többé, kik Istent megismérvén, Is-
tent mint Istent nem dicsőiték, Istennek hálát nem 
adtak ; hanem gondolataikban elhiusodván, 's bal-
gatag szivökben behomályosodván bolondokká lettek, 

dicsekedvén : mi vagyunk a' bölcsek. Mert 
mit tesz az : „ mi vagyunk a' bölcsek ? " mit mást, 
mint hogy, mi'önmagunktól vagyunk bölcsek, mi 
önmagunknak elegendők vagyunk. Esztelenekké lettek 
's megérdemlik, hogy eszteleneknek neveztessenek. 
Hamis bölcseség — igazi esztelenség. Sőt inkább 
azok' számát fogod nevelni, kikről mondatik : uram ! 
arczád' világában járandnak ők, a' te nevedben fognak 
ujongva örvendeni éjjel és nappal, 's igazságodban föl-
magasztaltatnak. Mert minden erejök' dicsősége te 
vagy. A' sziv' erősségét (az erényt) keresed ? mondd : 
Uram, légy az én erőm ! Boldog élet után sovárogsz? 
mondd: boldog az ember, kit te tanitasz! Boldog a' 
nép , mellynek nem a' test' kéje, nem is a' sziv' ereje, 
hanem egyedül az ur , az Isten a' főjava. Ez a' bol-
dogság' igazi honja. (Sz. Ágost. serm. 15 i . Tom. YII. 
711 lap.) 

Egy főpap' nemes tette. 
Mikor Apchon auchi érsek volt , tüz ütött ki 

egy háznál. A' főpap tüstént ott terem, 's kérdi : 
inegmenekültck-e mindnyájan a' benlakók. „Ah !" igy 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. ; 

szól egy kétségbeesett anya, „engem kiragadtak a' 
lángokból, 's én nem hozhattam el jnagammal gyer-
mekemet, Adolfomat;" 's a' lángboritotta második 
emeletnek egyik ablakára mutatván, „ezen szobában 
kell szegénynek lennie. " Azonnal lajtorja támasztatik 
a' kijelelt ablakhoz ; „ Két ezer frank annak," kiált az 
érsek, „ki megmenti a' gyermeket." De nincs, ki 
magát a' fenyegető veszélyre kimerné tenni. Azonban 
a' valódi emberszeretet semmitől sem rémül el. A' 
főpap maga állja ki e' merényt: nedves ruhákba bur-
kolódva keresztet vet magára, fölmegy a' lajtorján, 
keresztül hat a' lángokon, 's a' gyermekkel karjain 
visszatér,'s a' megilletődött sokaság' éljenezései 's áldá-
sai között általadja azt anyjának. A' szülék örömkönyük 
közt borulnak lábaihoz. „Barátim !" mondá derült arcz-
czal az érsek, „magam nyertem el a' két ezer frankot; 
de illik, hogy az általam megmentett fiu abban részt 
vegyen; huzza ő élte' napjáig annak] kamatait !," Ki 
volt itt a' legboldogabb ? 

Hasonlatosság. 
A, napóra. 

Ha föllegburkolt a' nap , és sugarát nem löveli 
a' napórára, haszontalan ez akkor: ugy az ember, ha 
Isten' kegyelme nem vezérli, természeti erejével mit-
sem tehet. A' bölcs' bölcsesége fölülről vagyon csak, 
és fölülrőli erő nélkül az ész csak hibák' tömkelegébe 
merülhet. A' kegyelem' napjának kell éltünkre sugár-
zani, különben föllegboritott marad ez. Uram ! engedd, 
hogy kegyelmed rajtunk sükeretlen ne legyen. 

A' legsikeresebb predikátzio. 
Panaszkodol a' mindinkább lábra kapó hitetlenség, 

's az ebből eredő erkölcsromlás fölött. Miért nem pré-
dikálsz ellene? — Prédikátor vagyok-e én? — Le-
hetnél , kellene lenned , világi állapotodban is , hit 
szerénti élet által. „Az élet' tanúsága sikeresebb mint a' 
nyelvé. IIa a' nyelv elnémul is, beszéljenek a' tettek !" 
(Sz. Cypr.) 

I il «1 i lier e n t i smiis • 
Egyike a' legrémitőbb rosszaknak, mellynek az 

ember, kivált a' keresztény martalékul eshetik, a 'h i -
deg, egykedvű, részvétlen érzés a'hitbeli dolgokban, 
— az indifferentismus. E' szánakozásra méltókat igen 
közel érinti a' megváltó' szava : „A' ki velem nincsen, 
ellenem vagyon : és a' ki velem nem gyűjt, az tékozol." 
Mát. 12 , 30. 
Nyomtatia Trattner-Károivi uri utcza 453. 
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A' vasárnapok, és ütmeitek« 
I. 

Az ember nem azért van alkotva, hogy egészen 
a' földiekhez tapadván egyedül földi kényelmeiről, 
kéjeiről vagv szükségeiről gondoskodjék; fönségesb 
az ő rendeltetése. Az embèr Isten' képe 's fő méltó-
sága abban áll, hogy lelke íolemelkedhetik Istenhez, 
's hozzá magát az ur" segítségével, mint embertől 
telhetik, hasonlóvá, Isten' fiává, a' sz. Lélek'eleven 
templomává, mennyország'örökösévé képezheti; és 
hogy Istenen kivül semmi, sem a' világ' dicsősége, 
sem a' föld' j ava , sem a' test' gyönyöre őt soha ki 
nem elégítheti, meg nem nyugtathatja. 

Már maga a' józan ész, 's a' bensőnkben élő 
kiolthatatlan vágy is kötelez ugyan minket, hogy 
magas rendeltetésünkről naponként megemlékezzünk, 
's ahhoz képest Isten iránti tartozásinknak eleget tenni, 
sz. akaratja szerint életünket intézni el ne mulaszszuk. 
De ki nem tudja és érzi, hogy e' részint fáradsággal, 
részint kéjelgő 's hiu törekvésekkel teljes zarándok-
ságunkban igen könnyen megfeledkezünk végczélunk-
ról, 's majd ugy szorgoskodunk, huzunk, vonunk, 
mintha e' földnek örökös lakói maradnánk ; majd a' 
jelen élet' gyönyöreibe annyira bele merülünk -'s olly 
igen állatokká leszünk, mintha fönebbi méltóságunkat 
's hivatásunkat épen nem ismernök. 

Földi életünk' illy szórakozott 's különbféle in-
gerektől és csáboktól környezett állapotjában elkerül-
hetlenül szükségesek bizonyos napok, mellyeken félre 
vonulva minden világi hiúságoktól és csábitgatásoktól, 
mellőzve minden földi aggodalmakat és dolgokat, lé-
lekben Istenhez fölemelkedhessünk 's lelkünk' üdvös-
ségéről gondoskodhassunk, UlyJnapok' szükségét és 

hasznát, hihető az első emberek'hagyományából, min-
denkor ismerték és érezték a' népek. Valamint nincs 
nép, melly Istent nem hinne, ámbár némellyek' hite 
tévelygő 's hibás; ugy nincs nép, melly Isten' dicsőí-
tésére, 's tulajdon tökélyitésére bizonyos napokat ne 
szentelne. 

A' sz. irás' bizonysága szerint mindjárt a' terem-
tés' bevégzése után „Isten megáldó a' hetedik napot 
és szentnek rendelé azt, mivelhogy azon szűnt vala 
meg mindenmunkájától, mellyet teremtett" ( l .Móz. 2, 
3.). Ezen hetedik napnak, vagyis szombatnak megszen-
telését különösen megparancsoló az urMózes által Israel' 
fiainak az ó törvényben. „Emlékezetedben tartsad, hogy a' 
szombatot megszenteljed ; hat nap munkálkodjál, hetedik 
napon a' te uradnak, Istenednek sziinetje vagyon, 
ne tégy azon semmi munkát." Igy szól az ur. 2. Móz. 
2 0 , 8. 9. 

Nagy jelentőségű volt az ó törvényben a' szom-
batnak vagyis a' nyugalom-napnak ünneplése. Fő czélja 
vala : az embert Istennel mindenkor buzgó viszonyban 
és kapcsolatban tartani; a' teremtésre, az isteni gond-
viselésre, különösen Istennek az israelitákra árasztott 
sok jótéteményeire, a' velek kötött szövetségre, a' 
nekik kihirdetett parancsolatokra és tett Ígéretekre 
Israel' fiait hathatósan emlékeztetni, 's őket Isten iránt 
hálára, szeretetre 's hü engedelmességre buzdítani. 

Az uj törvényben megváltozott ugyan a' szombati 
ünneplés' helyzete és szertartása ; de jelentősége fön-
inaradt, sőt magasult. Az igért üdvözítő megjelent, 
's az ó törvény' példázatit valósitá, jövendölésit be-
teljesité. Miután Jézus Krisztus Istennek önmagátvált-
ságunkért a' keresztfán áldozatul bemutatá's meghalt; 
nyolezadik nap, vagyis a hét' első napján a' bűnön 
és halálon diadalmaskodván dicsőségesen föltámadott, 
's a' világ' váltságának nagy munkáját bevégzó. Föl-
támadása után szinte a' hét' első napján , sz. János 
evangelista szerint, bezárt ajtóknál megjelent az apo-
stolok között 's reájok lehelvén mondá nekik : „Ve-

21 
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gyétek a' sz. Lelket." hét' első napján jött el a' 
megígért sz. Lélek is, és kiárasztá kegyelmeit az apos-
tolokra , kik ugyanezen napon kezdék hirdetni a' 
népnek az uj törvényt, Krisztus' evangéliumát, és 
több ezeren a' hallgatók közül ugyanakkor Krisztus' 
hitére tértek, 's megkeresztelkedvén anyaszentegyhá-
zának tagjaivá lettek. Illy csodálatos, kegyelemmel 
teljes és örök emlékezetre méltó dolgok történtek a' 
hét' első napján; azért az a' keresztényeknél minden-
kor buzgó emlékezetben vala, 's ugyanezen okból az 
apostolok a' szombati ünneplést vagyis a' nyugalom-
napot Krisztus' anyaszentegyházában nem a' hetedik 
napon, hanem a' hét' első napján ülék, 's ez a' ker. 
hívektől nem szombatnak, hanem ur* napjának (dics 
dominica), magyar eleinktől pedig keresztény hitre 
tértök után vasárnapnak nevezteték. 

Ezen ur napi nevezetnek nyomára akadunk a' sz. 
Írásban is. Sz. János Patmos' szigetében e'napon látott 
titkos jelenést (Titk. Jel. Könyv. 1.). Az apostolok 
cselekedete' könyvében említtetik, hogy a' hivek 
Troas városában a' hét' első napján gyűltek össze a' 
sz. áldozatra és hallgaták sz. Pál' tanítását szinte éjfélig 
(20, 7.8.) . A' sz. atyák pedig, mint sz.Ignáczvér-
tanú (Ep. adMagn. n. 9.), alexandriai Kelemen (Strom. 
1. 7 . ) , sz. Ambrus (serm. 61.), sz. Leo pápa (Decret. 
81. c. 1.) és többek egyhangúlag bizonyítják: hogy 
az ui nap , vagy vasárnap a' kereszténység' kezdete óta 
az egész anyaszentegyházban hitünk' történetének 's 
igazságinak emlékezetére az urnák szenteltetett ; 
ugyanezt az anyaszentegyházban divatozó mindenkori 
gyakorlat is tanusitja. Igy mi keresztények vasárna-
pokon már nem csak a' világ' teremtésének, hanem 
a' világ' váltságának, urunk' föltámadásának, a' sz. 
Lélek' eljövetelének, az anyaszentegyház' alapításá-
nak napját is üljük ; 's midőn a' vasárnapot egészen 
az ur' dicsőítésére és szolgálatjára szenteljük, azt mél-
tán ur' napjának nevezhetjük. 

Vasárnapon kívül más ünnepeket is rendelt a' 
ker. kath. anyaszentegyház; közülök némellyek már 
az apostoloktól, vagy az apostolok' tanitványitól ve-
szik eredetöket, mások későbbiek. 

A' világ' fiai távol minden vallásos érzelemtől 
valamint más dolgaikat, ugy a' vasárnapokat és ün-
nepeket is testi szemekkel, 's a'földi hasznok' szem-
pontjából tekintik; azért azokban nem látnak mást, 
mint a' nép' nem dolgozását, idővesztést, 's az idő-
vesztésben az ipar' csökkenését 's a' kereset', a' pénz' 

fogytát.Ohajtható, hogy a' világ' illy hősei magok fogná-
nak a' dologhoz, talán tapasztalásból meggyőződnének, 
hogy, ha mellőzzük is az ünnepek' vallásos hasznát, 
már maga az emberi természet fáradozás után nyu-
galmat kiván, mikép aztán megujult erővel foghasson 
a' dologhoz. Idejárul, hogy az illy szünnap némi vál-
tozást is hoz az untató mindennapi egyformaságba 's 
kedvre deriti a' munkásokat. Mert a' vasárnapok és 
ünnepek, mellyek a' műhelyeket bezárják, a' nap-
számosokat 's földmiveseket az izzasztó dologtól egy 
időre fölmentik, nem csak a' sz. egyházat nyitják meg 
az isteni szolgálatra; hanem utat nyitnak egyszersmind 
az ártatlan társalgásra; időt engednek a'szőlőhegyek', 
mezők' 's erdők' megtekintésére 's a' szívderítő termé-
szet' éldeletére; igy a' fárasztó 's untalani munkálko-
dás és méginkább az aggodalmas és fösvény szerzés 
által elvadult és fásult emberi szivet vasárnapokon 's 
ünnepeken a' barátság' 's a' természet' ártatlan élve-
zése i s , hallgassunk bár a' vallás' hatalmas befolyá-
sáról, némileg megszeliditi, érzékenyíti 's fölviditja; 
hogy pedig a' fölvidult szív a' munkának 's iparnak 
fűszere, nem szükség mondanom. Azért midőn a' 
vallást kiküszöbölő íranczia forradalom a' vasárnapo-
kat és ünnepeket is kiirtá, 's hat nap helyett kilencz 
napot rendelt a' dologra 's csak a' tizediket (decadi) 
száná a' nyugalomra; a' nép tapasztalván, hogy az uj 
törvényhozók sem az ember' sem a' jármas barmok' 
erejét nem nevelék annyira, hogy kilencz nap egy-
másutáni dolgot megbírjanak, a' vasárnapokat nem 
cserélé föl a'decadikkal , 's ezek' megülése felöl mit 
sem akara tudni. 

A' jó keresztény a' vasárnapokat és ünnepeket 
főképen szellemi szempontból vizsgálja; azokat nem 
csak mint fáradt tagjait nyugtató, elméjét és szivét 
deritő örvendetes napokat, hanem egyszersmind ugy 
tekinti a' vasárnapokat és ünnepeket: 

lször Mint a' keresztény nép előtt kitárt 
eleven bibliéit. Mert mit a' biblia' holt betűi Krisztus' 
történetéről, hitünk' sz. titkairól és tanításiról, urunk' 
Ígéretéről 's törvényéről beszélnek, az vasárnapokon 
és ünnepeken az isteni szolgálatok, egyházi szertar-
tások és beszédek által elevenen előnkbe adatik. 

2szor Ugy tekinti azokat a' jó keresztény, mint 
hitágazatinak nyilványos valláséit V keresztény 
hitének megörökitését. Megjelennek a' buzgó hivek 
a' sz. egyházban p. o. karéicson napján 's az által 
nyilván jelentik : hogy ők hiszik az Isten' fiának meg-
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testesülését, az üdvözítő Krisztus' születését. Nagy-
pénteken Krisztusnak a' világ' bűneiért a' keresztfán 
szenvedett haláláról ; húsvétkor dicső föltámadásáról ; 
áldozó csütörtökön urunk' mennybe meneteléről az 
egész ker. község előtt tesznek vallomást. Pünkösd-
kor a' sz. Lélek' eljöttét, az apostoloknak a'sz. Lélek 
által történt kereszteltetését , az uj törvény' kihir-
detését, az anyaszentegyház' megalapítását ünneplik. 
A' többi vasárnapokon és ünnepeken vallják : hogy 
Krisztus az atyának jobbja felől ül , igazgatja 's védi 
anyaszentegyházát 's valaha ejövend ítélni eleveneket 
és holtakat. Igy vasárnapokon 's ünnepeken évenként 
megujitjuk hitünk' történetének emlékezetét, 's az 
egész összesereglett keresztény egyesület vallja hite' 
ágazatait. De a' buzgó keresztény azt nem elégli, 
hanem 

3szor Valósítani is óhajtja magéiban azon 
sz. titkok' történetét, mikre őt az ünnep emlé-
kezteti. Igy p . o. karácsonkor Krisztussal uj emberré, 
Isten' fiává születni, húsvétkor bűnös állapotjából az 
örök életre föltámadni törekszik. 

4szer Ugy tekinti a' vasárnapokat és ünnepeket 
mint zálogit azon boldog jövendőnek, azon örökös 
ünnepnek és nyugalom-napnak , mellynek Isten' 
országában ünneplését óhajtja s reményit. Mert 
tudja a' jó keresztény, hogy nincs itt maradandó vá-
rosunk, 's hogy ezen ideigleni vándorlásunkban a ' j ö -
vendő örökös hazát, mellynek polgári vagyunk, kell 
keresnünk. 

A' buzgó keresztény, ki hitének igazságait ismeri 
a' b. szűz Mária', az apostolok' 's más szentek' ün-
nepeit is ur' ünnepeinek tartja; mert a' szentekben, 
kiknek emlékezetét ünnepeljük, Krisztus élt, ő ben-
nök Krisztus' története újra valósult. Isten' bölcsesége 
volt tudományuk' világitó fáklyája ; Isten' szeretete 
lelkesité őket erényes életre ; csodatetteikben az ur' 
hatalma mutatkozék; dicsőiilésökben Isten' dicsősége 
és szépsége nyilatkozik. „Eltek ők, itt a' földön sz. 
Pál'szavai [szerint, de már nem ők, hanem élt bennök 
Krisztus." És épen az a'szentek'ünnepeinek szelleme: 
hogy a' keresztény hivek az ő történeteikből lássák : 
azok minden emberi gyarlóságuk mellett Isten' segít-
ségével miként utánozták itt a' földön Krisztus' töké-
letes életét, szenvedését és áldozatját? hogyan való-
siták önmagokban is Krisztus' történetét ? miként tel-
jesült rajtok Krisztus' minden ígérete? 's hogyan ve-
zette őket az ur oda , hol ő vagyon, az örök nyuga- i 

lom' és dicsőség' ölébe ? 's ezt látván a' hivek, ők 
is buzduljanak hasonló istenes életre és Krisztus' hü 
követésére; mikép az örök dicsőség' és nyugalom' 
helyére ők is eljuthassanak , 's a' szentekkel együtt 
az ur' szine előtt örvendhessenek. 

Figyelmet 's buzgó elmélkedést érdemel, mit sz. 
Ágoston, az anyaszentegyház' doctora az örök ünnep-
lésről mond : „Isten' házában, igy szól, az ünneplés 
örökké tart; az angyalok' kara Isten' arczát untalan 
szemlélvén, örvend hiány 's ünnepel vég nélkül. Ezen 
ünnepnek nincs kezdete, nincs vége. Ezen örökös 
ünneplésből nemjtudom, milly kellemes ós édes hang 
ömledezik szivünkbe, ha azt a' világ' zaja el nem zárja 
lelki füleinktől. Valahányszor Istennek e' csodálatos 
házában járdalunk, 's Isten' csodáit a' hivek' váltsá-
gában szemléljük, azon túlvilági ünneplésnek báj-
hangja verdesi füleinket, 's el elragadja lelkünket az 
élő forráshoz. Azonban a" test erőszakkal nyomja le-
felé lelkünket, 's ha néha szerencsések valánk is e' 
földi lakhelyünk' sürü ködén átvergődni 's a' buzgó 
ohajtások' szárnyain oda emelkedni, hol az örök ün-
neplés' mennyei hangjai hallhatók, a' gyarlóság'terhe 
csak hamar levon minket ismét a' szokott aljasságok' 
körébe. — Igy , ha volt előbb okunk minek örven-
deni; újra elég okunk támad minn szomorkodni és 
siránkozni." (in Psalm. XLI.) 

( V é g e köve tk . ) 

H á r o m b a r á t . 
(Herder után.) 

Ne higy barátodnak, míg őt ki nem ismerted, 
's meg nem próbáltad; a' vendégség' asztalánál több 
barátokra fogsz találni, mint a' börtön' ajtajánál. 

Egy embernek három barátja volt; kettőt nagyon 
szerete, a' harmadik iránt egykedvüleg viseltetett , 
noha ez vele mindenben megegyezett. Egykor a' tör-
vényszék elébe idéztetvén, ártatlanul kemény váddal 
terhelteték. — „Ki jő velem közületek — mond ba-
rátjaihoz — 's ki lesz tanúm ügyemben? mert ke-
ményvád' terhe fekszik rajtam, 's a'király haragszik." 

Egyik barátja tüstént mentegeté magát, hogy 
más foglalatosságai miatt vele nem mehet. A' másik 
a'törvényház' ajtajáig kisérte, 's itt félve a' bíró' ha-
ragjától visszafordult 's elment. A' harmadik, kiben 
olly keveset bízott, bement, ügyét védé, 's ártatlan-
ságáról olly készséggel tett tanúbizonyságot : hogy a' 
biró a' vádlottat fölmenté, megajándékozá 'selbocsátá. 

E' földön három barátja van az embernek. Mikép 
viseltetnek iránta a'halál' órájában, midőn őt az Isten 
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Ítélőszéke elébe szólítja ? A' pénz, legjobb barátja, 
legelőször hagyja el 's nem megy vele. Rokonai és 
barátjai a' sir' ajtajáig kisérik, 's onnan haza térnek. 
A' harmadik barátja, kiről éltében legtöbbször meg-
feledkezett, jó cselekedetei. Egyedül ezek kisérik őt 
a' bíró' trónjáig, előre mennek, mellette szólnak, 
's neki irgalmat és kegyelmet eszközölnek. 

Tarkanyi Béla. 

A' bátor és csöndes élet' talpköve. 

Valamennyi tárgyak közül, mellyek a' hajdan-
kori bölcsek' koszorúzott agyait a' világ' fiai előtt 
tündöklőbb- 's fényesebbekké tevék, soha egysem 
nyitott a' vetélkedési pályának olly tágas mezőt, és 
egysem fárasztó a' korlátozott emberi elmét annyira, 
mint ama' végtelen hasznai miatt közönségesen ki-
terjedt, és minden nemzet' tudósaitól megkísértett 
egyszerű föladat : miként lehetne az embernek életét 
bátorságba 's csöndességbe helyezni. — Megismerte 
ugyanis a' már eredetileg böcsös tulajdonokkal bíró, 
's a' természet' erejének világa mellett méginkább 
kifejlett ész, hogy a' fény 's dicsőség' bármelly 
magas fokára emelje is embert az ugy nevezett sze-
rencse, még sem lehet teljes bátorságban 's csön-
dességben élete; mert azt valami láthatatlan és csu-
pán belsőleg érezhető nyugtalanság követi minden-
kor, mindenhová; honnan ama' rendes következést 
húzta minden fölvilágosult: hogy az emberi természet-
nek romlottnak, vagy legalább csorbultnak kell lenni. 

Továbbá mivel több példából könnyen által lehe-
tett látni, hogy nem elég csak idő vagy világ szerint 
boldognak lenni : ezren meg ezren törekedtek az em-
beri természet' eme' romlottságát tökéletes álláspontra 
helyezni, vagy a' rajta esett csorbát kijavítani. De 
valahányan eme' merész próba' megkisértésére mago-
kat elég erőseknek álliták, mindannyian később ter-
jedelmes munkáikat 's hosszas fáradozásaikat sike-
retleneknek vallák , és többnyire előbbi állásukon ma-
radtak. Az alap , tudniillik, mellyre a' majdnem mind-
nyájoknál más más hangzatu elveket épiték, hibázta-
tott el mindeniktől. 

Legközelebb estek czélukhoz azok, kik a' meg-
vesztegetett élet' nyugalmának megszerzésére , 's az 
innen származható csöndes állapotba való helyezésre 
mint csalhatatlan és egyetlenegy utat ajánlják az Is-
tenek' engesztelését. 

De épen a' mód, mellyen emez engesztelésesz-
közlendő 's kívánandó vala , homályködbe rejtőzék 
mindenik előtt. Igy , hogy egyebeket ne említsek, 
Anaxagoras, Socrates, Plato, Cicero, noha az egy 
Istenségről és annak kormányozásáról tisztább képze-
letekre jutottak, minta' sokaság, melly között éltek, 
mégis a' fönforgó legkívánatosabb tárgy iránt ködosz-
lató fogalmakat nem szerezhettek, mert az elöltök sötét 
fátyolba burkolózott. Sőt magoka'nemzetek különbféle 
szokásaik és előterjesztéseik által megmutatták, melly 
különböző véleményben valának. Ki nem tudja, mi buzgó 
elszánással áldoztak föl e' végre mindent a' már első 
vadságukból kivetkőzött népek ? Ábrahámot, vagy a' 
pogányok'sorából Agamemnont, kiké' czélbólegyet-
len szülötteik' föláldozására magokat végkép' eltöké-
lek , mellőzve, ki előtt volna ismeretlen a' különbféle 
helyeken telepedett nemzetektől különbféleképen gya-
koroltatott ama' sok oldalú vallásos foglalatosság, 
mellyet mindnyájan Istenök' kibékéltelésére használ-
tak ? — Borzasztó csak reá gondolni ama' természettel 
homlok-egyenest ütköző szertartásra, melly szerint 
egyebek között a' phoeniciabeliek tulajdon véreiket, 
szeretett gyermekeiket legnagyobb örömmel 's leg-
buzgóbb készséggel áldozák föl. 

Mi hasznot szültek azonban az ezernemü áldo-
zatok, és a' kitűzött tárgy'fölfedezésére mi czéltalan 
volt az egész föld'népének minden törekvése mindad-
dig, míg az Istenember Jézus az egekből önmagával 
hozott páratlan tudományának üdvös magvait einem hin-
tette , nem szükség említenem. Sötétség uralkodott 
és a' legvastagabb köd mutatkozott az emberek között. 
De íme! a' bölcsek' legbölcsebbikének megérkezése 
által a! nép, melly sötétségben jár vala, nay y vilá-
gosságot léit a. Izaiás 9 , 2. Tisztább fogalmakat, 
világosabb képzeteket, szerencsésebb elveket használt 
ezentúl az ember tulajdon éltének boldogitására, és 
czélirányosabb uton indult a' bátor és csöndes élet' 
talpkövének keresésére ; mert a1 sötétség elmúlt, 'Í 
az igaz világosság már világosodik. János' első 
lev. 2 , 8. Ugyanis : ha maga nem mondotta volna is 
Jézus : én vagyok világnak világossága, ki en-
gem követ, nem jár sötétségben, hanem az élet-
nek világossága lészen ö nála János 8 , 12.: már 
magában az ő tanítása olly érezhetőleg világosító vala, 
hogy nem csak a' józanabb gondolkozású, hanem a' 
bal véleményekhez egész erővel ragaszkodó elfajult 
elméket is kielégité 's lecsöndesité. Bizonyságot tet-
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tek erről az ő elfogatására küldött ama' szolgák, kik 
visszatértükkor szoros kötelességök' nem teljesítését 
uraik előtt eme' szavakkal védék: soha ember igy 
nem szolott, mint ez az ember. János 7 , 46. 

Valólian soha ember ugy nem szólott, de nem 
is szólhatott, mint Jézus. Engedni 's hallgatni kell 
a'legékesebben szóló nyelvnek, kicsinségét's ala-
csonságát minden világszülte tudománynak meg kell 
ismernie ott, hol Jézus tanít. Mert az ő tanításán mint 
legbiztosabb talpkövön központosul mind az , mit az 
ember érett okossággal Istenéről tud; az ő tanításán 
alapszik az embernek ama' szerencsés helyzete, minél 
fogva magát Istenével szorosabban összekötöttnek érezi; 
az ő tanítása vezércsillagként szolgál a' gyönge em-
beri erőnek, valahányszor magát nem képes egyenes 
útra vezetni ; az ő tanítása támogatja és emeli föl a' 
balesetek miatt elcsüggedt lelket ; az ő tanítása vezeti 
természetünket felsőbb erkölcsi érettségre és boldog-
ságra; szólal: mivel ő benne vala uz élet, és az 
élet vala az emberek' világossága; Ján. I , 4. aző 
tanításánál mint legfényesebb világnál egész fényben 
látszik tündökleni az Isten' kibékülése, és az ember-
nek innen eredett bátor és csöndes élete. 

Nem aggódik többé a' huzamos ideig ide 's tova 
habozó emberi elme: mi alakban képzelje Istenét; — 
nem törődik az ötet illető tisztelet- 's imádásmód-
nak föltalálásán, mert Jézus' tanításából tudja, hogy 
lélek az Isten, és azoknak, a- kik imádják étet, 
lélekben és igazságban kell itnádniok. Ján. 4 , 24. 
Melly igékkel eltöröltetnek 's megsemmisíttetnek elő-
ször ama' helytelen fogalmak , mellyek szerint az Isten 
majd valamelly teremtményhez hasonlónak, majd ismét 
valami mindenek fölött kegy nélkül uralkodó függet-
len lénynek tekintetek 'startaték; megfejtetik és min-
den kétségen kívül helyeztetik másodszor, hogy az 
Istennek valódi tisztelete és igaz imádása nem a' 
tulkok' vagy egyéb állatok' véreivel való áldozatban, 
hanem a' lélek' belsejéből eredett mocsok nélküli igaz 
cselekedeteknek hiven teljesített gyakorlásában áll. 

Itt tehát a' talpkő, mellyen az Istenről való méltó 
gondolat alapszik, és itt az egyenes u t , mellyen lel-
künk szükségeit kielégítheti, sőt bizonyosan ki is elé-
gíti az Istenben vetett igaz hit. — Mindazáltal, hogy 
magunkkal tökéletes egyességben lehessünk, szükség-
képen megkivántaték, hogy a' legfőbb Jó' tiszta is-
merete mellett az ember bizonyos szert tartson, melly 
által éltének föllelt csöndességét és bátorságát örökö-

sitse. Halljuk ezt is Jézus'szájából: Szeressed a' te 
uradat Istenedet teljes szivedből, teljes telkedből 
és teljes elmédből. Mát. 2 2 , 37. Arra, tudni illik, 
hogy valaki csöndes és bátor életet éljen, nem ele-
gendő az Isten iránti puszta hit , hanem azon fölül 
mintegy elkerülhetetlenül szükséges, hogy az egy-
szerismind munkás vagyis bizonyos jelek állal nyilvá-
nyitott legyen. Illyen hitet talál minden nem ferde 
gondolkozású a' Jézus által ajánlott és kötelességül 
hagyott parancsolatban. Mert ha Istenemet teljes szi-
vemből , lelkemből és elmémből szeretem , magamat 
ezen szeretet által legszorosabb kapcsolatba hozom 
az élet 'és halál' urával; 's innen mi következik egyéb, 
mint hogy eme' szent frigytől védetve az idők' bár-
melly tövises sorain csöndes és bátor életet éljek. 

Hogy azonban eme' csöndes és bátor életei a' 
magával elégült ember ne személyes, hanem az egész 
nemre kiterjedett legfőbb jognak ismerje, és azt min-
denkiben séi thetetleniil hagyja, a' számtalan nyug-
hatatlanságot okozó és igy a' végczélt veszélyeztető 
villongásoknak 's ellenségeskedéseknek eme' szavak-
kal áll ellent Jézus : szeressed felebarátodat mint 
önnön magadat. Mát. 22, 39. Jól tudta ugyanis az 
ember' teljes boldogitására hasonlithatlanul ügyelő ta-
nitó, hogy az egymás iránti szeretet légyen ama' szakad-
hadatlan láncz, mellynek egyes szemei legiidvösebbcn 
munkálódnak az élet' közjavainak föntartásán; azért 
tanítása közben nem csak parancsolatul hagyá ember-
társaink' szeretetét, hanem azt is kijelelte, miként 
feleljünk meg ezen kötelességnek. Ugy szeretni a' tő-
led különböző érzésű de természeténél fogva veled 
egy czélra törekvő felebarátodat, mint szereted tulaj-
don személyedet's boldogságodat, nem annyi-e, mint 
az élet' csöndes bátorságát biztos talpkőre helyezni? 

Ezeken kivül az alázatosságot, engedelmessé-
get , béketűrést, kevéssel való elégedést és többmás 
az élet' zavartalan nyugalmára okvetetlenül megkí-
vántató erényeket olly világos előadással ki tanította, 
vagy olly foganatos példával ki gyakorolta, mint 
Jézus ? — 

El van már mozdítva a' vizsga emberi elmét czél-
ja' elérésében akadályozó szőnyeg ; föl van emelve 
a' boldogság' főbb pontját titokban tartó fátyol; el 
van oszolva a' legszükségesebb tudományt százado-
kig rejtő sürü köd; meg van fejtve a' legfeszültebb 
emberi erőnek minden tehetségét meghaladó kérdés, 
midőn Jézus' üdvös tanításából a' rendes élet mellett 
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mind a' halhatatlan Isten' tiszta isméretét és legmél-
tóbb imádását, mind a' társas életi viszonyok' okos 

T 

elintézését csalhatatlanul tudjuk. Állítják ugyan 
némelly közép és ujabbkori elmefitogtató bölcselke-
dők, hogy mindazon ismeretekre, mellyeket Jézus az 
emberi nemmel közlött, a' józan ész' világánál is el 
lehet jutni; de ezek nem látszatnak illő figyelembe 
venni, hogy Jézus olly világosság vala , melly 
megvilágosít minden e világra jövő embert Ján. 
1, 9.; mert ha ezt igazságszeretőleg fognák föl, szük-
ségképen ama' helyes gondolatra kellene vetemedniük, 
kogy tulajdon fölvilágosodásuk is mint .eredeti kútfőn 
Jézus' világosító tanításán alapszik. 

Minthogy tehát megváltónk által olly világos-
sághoz jutottunk, melly mellett lelkünk'édes vágyai-
nak kielégítését már magunk is eszközölhetjük ; nyil-
ványos, hogy a'bátor és csöndes élet' talpkövét egye-
dül az ő isteni eredetű tanításában találhatni föl. — I 
O a ' mi békeségfínk Efez. 2 , 1 4 . , következőleg, 
ha benne bízunk, ha égszülte tanításának engedünk, 
lelkünk'csöndét semmisem zavarhatja meg, mert bár-
mi ellenünk szegült viharok között teljes bizodalommal 
kiálthatjuk : Jézus ! Mester, könyörülj rajtunk. Luk. 
17, 13. Pap Melkizedek, 

sz. Ferencz' rendebeli áldozópap, 
a' szolnoki gymnasiumban professor. 

V I I . P i u s p á p a a ' f o g s á g b a n . 
r 

Érdekes fölvilágosítást nyújt a' mindentől tisztelt 
VII. Pius pápa' fogságtörténetéhez egy franczia tiszt' 
bécsi barátjához irt következő levele : 

„Savona, jan. 12kén i810 . Kedves barátom ! 
Kívánságának, írnék újságot önnek a' pápáról, kinek 
őrizetére rendelve vagyok, eleget teendő, kénytelen 
vagyok , én a' papság' hajdani ellensége, keblemre 
tett kézzel megvallani : hogy a' pápa valóban istenes 
férfiú ; Isten védi őt szerencsétlenségében. 

Mióta a' pápa itt e'palotában (Savonában) fogva 
van , és nem csupán kívülről, de belülről is őriztetik, 
nem láttunk benne egyebet, mint az alázatosság', 
népszerűség' és nyájasság' példáját; minden szivet 
megnyer, és legnagyobb ellenségeit jóakaróivá vará-
zsolja. Mindig imádkozik, és pedig földig lehajtott fővel. 
Mellékóráit írással tölti, vagy számtalan, Francziaor-
szág-, Schweiz- és Piemontból, Ravenna' és Genua' 
vidékéről összesereglett hívőket fogad el. Nem lévén 
házakban elég tér a' szüntelen egymást fölváltó jöve-
vények' számára, a' pápai palota előtt sátrak üttettek 

föl, a'népnek szállásul szolgálók télen nyáron: hogy 
a'szent atya'áldását megnyerhessék. Szivrázójelenet: 
végtelen számú néptömeget látni, melly hajtott térd-
del kiált ájtatos buzgalmában : „Szent atya ! áldj meg 
bennünket, gyermekidet; tudjuk, hogy ártatlanul ül-
döztetel ; de üdvözítőnk is igazságtalanul üldöztetett !" 
— Oh barátom, e' hangok naponként hangzanak, és 
a' népszám folyvást nagyobbodik az érzékeny látványt 
naponként megújítandó, és nem kis félelembe ejti 2000 
katonaságunkat a' gondolat, ha talán erővel akarnák 
a' pápát megszabadítani. " 

„Naponként ajándékait hozza az ájtatos nép ; a' 
szegény hegylakos gyümölcsöt, tojást, baromfit és 
vadat hoz ajándékul; — ezt gátolni, jelszó lenne a' 
zendülésre. A' pápa nem vonakodhatik mindezt elfo-
gadni; — de a' hozott élelemszert megfőzeti és a' 
szegények között elosztatja. 0 mindent oda ád , és 
maga mitsem emészt el belőle. Sokan, de főkép a' 
genuaiak pénzt ajánlottak; ő köszönéj és alamizs-
nául belolç csak keveset fogadott el." 

„Nem gondolhatni el, mimódon'tud mindent, mi 
Franczia- és Spanyolországban történik. A' franczia 
parancsnoknak (cominendansnak) újdonságokat beszél, 
mifölött mindenki csodálkozik. A' császár' (Napoleon) 
Parisba visszatérte után marechallokat és senatorokat 
külde hozzá ; a' pápa állva fogadá őket, hamar végze 
velek, és ők szellemszilárdságán megszégyenülve tér-
tek vissza." 

„Parancs érkezett, hogy a' szent atyának januarius' 
3 á n ( 1 8 1 0 ) el kell utazni, és minden rendelet készen 
volt e' végre. A' nép e' hirre mozgásba jött, 's egy-
hangúlag kiáltá: „nem fog elutazni." Egy pillanat, ' sa ' 
palotába tódult, a' terembemeneteket elfoglalván.Miután 
a' házi tisztek kérték volna a' pápát a' hevült nép' 
megnyugtatására, megjelent, szólott, — és a' 30— 
40,000 nyugtalan fő lecsöndesült; égre emelt szemmel 
és karokkal szólitá meg olasz és franczia nyelven a' 
népet, a' többi között emiitvén : hogy az Isten bűneiért 
mérte reá e' csapást, mellyet maga odaadással akar 
tűrni, és mellybőla'jó keresztényekre sok jó háram-
landanék, csak békével tűrjenek, nyugodjanak meg, 
imádkozzanak érette; és vegyék fontolóra, hogy a' 
felsőség iránt engedelemmel lenni keresztény köte-
lesség. " 

„Ezzel égre emelé kezeit, és a' könyező so-
kaságra atyai áldását adá. Katonaságunk szállására 
vonult vissza, a' nép pedig meg nem szűnik őrt állani 
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a' palota előtt, ós a' szent atyától áldást esdekleni. 
Barátom ! ez szivrázó jelenet, és a' nép' sokasága 
miatt félelmes. Valóban, császárunk jobban félhet a' 
pápától mint minden ellenségétől." 

fionrád a' gyermekbarát. 

Egy grófi családnál házibarát volt Konrád. Tiszta 
örömöt élvezett mindig, ha gyermekek közt lehetett, 
és az ártatlan kicsinyek a ' j ó Konrád urat — igy ne-
vezék őt — nem nélkülözheték ; hisz a' gyermekded 
tiszta lelkek egymást föltalálják ez életben , és a' 
mennyország' előérzetével kamatoz ártatlan frigyök.— 
Egy alkalom sem maradott e l , hol szerettei' még 
gyönge szivében nem igyekezett volna ápolni Konrád 
a' hit' és keresztény ájtatosság' magvait. A' jó szülék 
örömmel láták ezt, köszönék, szóval és tettel igyekez-
tek együttmunkálni, és imádkoztak az Isten' segitsé-
geért. Hol szüléi, nevelői, együttmunkálás és imádság 
illy öszhangzásra olvadnak, ott kell sikerülni a' ne-
velés' nagy ügyének. 

IIa Konrád asztalhoz ül t , mondá: „kedvesgyer-
mekeim , ne kövessétek azokat, kik asztalhoz ülnek 
's fölkelnek, annélkül hogy imádkoznának. Mielőtt 
eszlek vagy isztok, tekintsetek föl Istenhez, a' min-
dennek adójához; 's ha ettetek, köszönjétek meg 
neki. imádkozzatok reggel, délben és mielőtt elalusz-
tok ; o ! ha reggel, délben és estve az angyali üd-
vözletre megkondul a' harang, ne legyetek hanya-
gok, hanem égfelé repüljenek imádságaitok. Ha ezt 
pontosan elvégzitek, szokástokká válik azt napjában 
gyakrabban is cselekedni, és igy megtanuljátok a' 
nagy mesterséget : hogy Istent mindig szemetek előtt, 
szeretetét pedig sziveitekben tartsátok. 

IIa a' szép természetben sétáltak, virágocskát 
szakasztván le, mondá : „Nézzétek csak kedvesim ! 
milly finom és bámulatos bájú e' kis virág, tudna-e 
ember illyet csinálni? Minden virágszál azt súgja: 
hogy a' jó Istenről el ne feledkezzünk. És ha csak 
egy levelkét veszünk iselőnkbe, fölér ez egész könyv-
vel , és Istenünk' jóságának jeleit olvassuk benne. 
E' réten a' fák hirdetik őtet a' zugó patak' könyvé-
ben, és a' sziklatömeg' intésein csak Isten' nagyságát és 
bölcseségét bámuljuk !" A' gabnaföldeken egy kalászt 
vévén, igy szóla : „Ha minden emberi erő öszponto-
sulna, tudna-e fűszálra illy kalászt varázsolni. Bá-
mulandó az ur' gondviselése; de ha testünkről illy 
atyailag gondoskodik, valljon leikünkről, halhatatlan 

leikünkről nem gondoskodik-e még jobban ? Fiaim, 
tanuljátok Isten' csodáit a' természetben bámulni, és 
neki hálaadatosak lenni!" És tovább ment a' földeken 
csöndes imádságba merülve: „0 inilly kimondhatatlanul 
édes, Istenünkkel, atyánkkal, mindenkor őszinte be-
szélhetnünk. Ha magatok vagytok, vagy künn a' sza-
badban mentek , imádkozzatok, mert őrzőangyaltok 
szüntelen kisér benneteket, és Isten, ki a' legtitkosb 
rejtekbe is belát, meg fog benneteket jutalmazni. " 
Szerete ksdedeivel tisztán folyó patakhoz menni, melly-
nek sima fölületén a' nap tükrözé magát vissza, és 
a' part' virágai: „E' patakhoz hasonlít az emberélet, 
mondá ő. A' jók' élete csöndesen és nyájasan foly el, 
vihartól nem zavartatva, tisztán tükröz vissza minden 
jót és szépet ; de ha indulat zavarja föl belsőnket, 
mint szél a' patakot, nem tükrözheti az vissza a' leg-
szebbet is, mert zavaros, és nemesb örömökre többé 
nem fogékony. 0 bár életünk mindig e' patakhoz ha-
sonlítana!" A'természet' templomából igazi templomba 
vezeté kisdedeit, néha órányira járt velők, hogy i t t , 
ott valamelly szép egyházat mutathasson nekik. „ Ha 
künn a' természet' templomában annyi jeleit láttuk 
jóságának testünkre nézve, melly csak por és hamu : 
ugy itt a' kegyelem' templomában nem lelünk egyebet, 
mint lelkünket illető jeleit szeretetének. Legyünk há-
laadatosak , és használjuk üdvösségünkre." És kézen 
vezetve kedves kicsinyeit lépe az oltár' zsámolyához, 
és tiszta lelkek hevültek dicsőítésére a' legszentebb-
nek. — A' tudomány szeretet nélkül kevélylyé tesz; 
a' nevelő ne csak a' fejet művelje, hanem a' szivet 
is; és ha a'szívben korán ápoltatatik a' hit' 's erköl-
csiség' magva, erényes lesz az , különben soha. 

(Németből.) <S—i Alajos. 
A' bit" bizonyossága. 

„ A' hit nem puszta vélemény, melly mindenki' 
gondolkozásának és beszédkedélyének szabad tért en-
gedjen, mint Abälard állitá; nem bizonytalan, ingó 
nézeteken alapulnak hitünk' titkai, hanem valóságon. Ha 
hitünk bizonytalan, akkor minden reményeink ishiuk. 
Vértanúink képtelenséget követtek volna el, ha kép-
zelt , bizonytalan jutalomért tűrtek volna keserű kí-
nokat, halált, — ha éltöket, nélkülözéseiket, lenge 
fölleghez hasonló csalóka reményért áldozták volna föl. 
Iíoránsem tartjuk mi hitünket és reményünket bizonyta-
lan hajlamnak ; midőn minden foglatata erős igazságon 
alapulva, isteni szó és csodák által hitelesítve lévén, 
az Istenember' kínhalála által erősíttetett és szentel-
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tett meg. — A' világbölcs, ki mindenben csak két-
kedni tud, tartsa azt puszta véleménynek: én a' nagy 
népapostol' szavaihoz ragaszkodom, és tudom, meg 
nem szégyenülök. Szerinte a' hit „„erősalapja minden 
reményeinknek, bizonyos meggyőződés mind arról, 
mit nem latunk."« (Zsid. 11,1.) Hallod! A' hit tehát 
nem puszta vélemény,hanem bizonyosság." (S.Bernárd.) 

9dik zsoltár. 
Hálát tenéked én, Uram ! 

Adok szivemnek mélyiből; 
És szüntelen magasztaló 
Hangon beszélem tettidet. 

Benned lelek vigasztalást, 
Örömre általad kelek ; 
'S nyelvem dicsérve hirdeti 
Fölséges ! a' te nagy neved'. 

Megrémülének ellenim, 
És hátra kényszerültenek; 
Arozod előtt erőtlenek 
A' semmiségbe hulltanak. 

Mert bús ügyemben énnekem 
Ítéletet hozál híven, 
Ülvén királyi székeden 
Néped között igaz biró. 

Dorgád' haliák az emberek; 
'S letűntek a' gonoszkodók , 
Örökre elveszett nevök, 
'S nyomukra senki nem talál. 

Végképen elfogyatkozott 
Az ellenem kelők' nyila : 
És falvaik' lerombolád, 
Porban hevernek várasik. 

Robajjal elveszett nevök, 
Hirök homályba sűlyede ; 

r 

De a' hatalmas Éginek 
Tartand örökre létele. 

Trónján Ítélni megjelent; 
Igaz leend ítélete 
E' földi állapot fölött, 
'S a' nemzeteknek tettein. 

'S ím a' szegényt az Ur' keze 
Fogadta pártolás alá, 
Midőn reája az szorult 
És a' bajokkal küzködék. 

Benned vetik reményöket, 
Kik ismerik dicső neved' ; 
Mert kik keresnek , Istenem ! 
Elhagyni nem fogod soha. 

Hangzék az Urnák énekünk , 
Sionban a' ki fönn lakik : 
'S hirdesse tettit ajkatok 
E' föld' minden lakói közt; 

Mert látta a' kiontatott 
Vért, 's megbőszülni fölkele: 
'S el nem felejti a' szegény t , 
Hozzá midőn fohászkodik. 

Oh vesd szemed' reám , Uram ! 
r 

Es nyisd könyörre kebledet: 
Lásd a' reám agyarkodók 
Engem mikép lenyomtanak. 

Te vagy , ki minket a' halál' 
Torkából fogsz kimenteni, 
Hogy zengje szám dicséreted' 
Jerusalem' kapuiban. 

Hogy mentve lettem, vig szivem : 
Gödörbe, mellyet ástanak, 
'S a' tőrbe, mellyet hányt kezök 
Nekünk, akadtak lábaik. 

Napfényre jő , mikép itélt 
Fölöttük a' Magasbani ; 
'S hogy ön kezének dolgai 
Által veszett el a' gonosz. 

A földalatti kinhelyet 
Lássák az elfajult szivek , 
És mindazon rossz nemzetek, 
Kik Isten ellen alítanak. 

Mert elfeledve nem leend 
Az, a' kit a' baj' ezre nyom : 
Keményük a' szegényeket 
Nem fogja csalni meg soha. 

Ébredj Uram föl, és ne hagyd, 
Erős hogy a' gonosz legyen. 
Vegyék a' népek e l , tegyed 
Arczád előtt Ítéleted'. 

Rendelj törvényhozót nekik, 
O h , nagy hatalmú Istenem !j 
'S a' nemzetekbe gyújts tüzet, 
Hogy lássák: ők is emberek. 

Eff f/ed Antal. 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó FerenczT- ~ Nyomtatja Trattner-Iíárolyi uri utcza 453. 
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T A R T A L O M : Bizonyí tványok, mellyekből láthatni , hogy a' tan 
és szokás , mellyet Magyarország' "s a' hozzá kapcsolt r é -
szek' püspökei a ' v e g y e s hazasságok körül a kath. felnek a ' 
maga vallásában nem liáborgattatása 's minden gyermeknek 
a' kath. hitben neveltetése iránt k ö v e t n e k , az egész kath. 
anyaszentegyházzal közös. — A' vasárnapok és ünnepek-
V é g e ( S z . on) — Az elégedetlenek. — A' bűnbánó. — Kü-
lönbféle mentségek. — Europa' politikájának fordulatpontja. 
— Adventre. (Somogyi Alajos.') 

B I Z O N Y Í T V Á N Y O K . * ) 
mellyekből láthatni, hogy a' tan és szokás, mellyet 
Magyarország* 's a' hozzá kapcsolt részek' püspökei 
a' vegyes házasságok körül a' katb. félnek a* maga 
vallásában nem háborgattatása 's minden gyermeknek 
a' kath. hitben neveltetése iránt követnek, az egész 

kath. anyaszentegyházzal közös. 
F r a n c z i a o r s z á g . 

Mi párisi érsek tisztelettel jelentjük 's bizonyossá 
teszszük a' főm. esztergomi érseket 's Magyarország' 
herczeg-primását, hogy midőn kathol. fél nem katho-
likussal lép házasságra, a' következő szabályok tar-
tatnak meg : 

lször. Fölmentés (Dispensatio) az apostoli szék 
által adatik, hacsak az ő szentségétől nyert engede-
lem' erejénél fogva azt a' megyés püspök (Ordinarius) 
nem adhat. 

*) E' bizonyítványokat „Fasciculi Ecclesiastico-I.iterarii " 
czimü latin folyóiratunkban eredeti — franczia, német, 
latin — nyelven az eredetiből közlöttük. — Ezekből 
láthatni: hogy a' kathol. anyaszentegyház mindenütt 
tilalmazza a' vegyes házasságokat; valamint azt: hogy 
ha a' kathol. rész' vallási szabadsága 's minden gyer-
mek' kathol. hitbeni neveltetése előlegesen nem bizto-
síttatik, azokat sem meg nem áldja, sem más egyházi 
szertartással nem kiséri. — Nem is más okból közöl-
jük e' bizonyítványokat, hanem hogy a' magyar kath. 
clerusnak, midőn legszorosb és legszentebb köteles-
sége szerint anyaszentegyháza' tanjaihoz hü marad, 
e' tárgybani eljárása érdemlett méltánylatba vétessék, 
hogy midőn magyar hazánkban minden keresztény 
vallásbeliek, sőt a' zsidók is, hitök' elveit és szertartásait 
követve békén élhetnek, ö is hite iránti ragaszkodá-
sáért 's hivatalos eljárásáért ne háborittassék. Szerk. 

2szor. Fölmentés csak azon föltétel alatt adatik, 
ha a' nemkatholikus fél esküvel ígéri, hogy mind a 
két nemen lévő gyermekek kathol. hitben fognak 
neveltetni. — Azonban nincs példa nélkül, hogy a' 
pápa eskü helyett megelégszik egyszerű ígérettel is. 

3szor. Mi a' házasságra lépés körüli szertartá-
sokat illeti: azok pontosan föl vannak jegyezve a' párisi 
uj szertartáskönyvben (Ritualeben), melly e' pontra 
nézve megegyez az ország' valamennyi szertartásköny-
vével. Dénes, párisi érsek. 

Az említett szertartáskönyvben ( 3 7 3 lapon 140 
szám alatt) ezek vannak : „Valahányszor nyert illendő 
fölmentés után feleket kell összeadni, mellyek' egyike 
katholikus, a' másik nemkatholikus : a' plébános a' 
tridenti sz. zsinat kívánta két tanú' jelenlétében fo-
gadja el mind a két fél' kölcsönös megegyezését 
(i templomon kivül, minden egyházi ünnepiesség 
nélkül, sem papi áldást , sem imádságokat nem 
használván. " 

R e l g l u m . 
Belgium' szokásának szem elé terjesztésére a' fő-

magasságu bibornok és mechelni érsek megkíildé azon 
eredeti folyamodást, melly Cock Tamás briisseli nem-
katholikus lakos' és Parmentier Paula kathol. nő' ré-
szére ő szentségétől a' vallás' különbségben nyerendő 
fölmentés végett hozzá intéztetett ; azután hozzá csatlá 
a' nemkatkolikus férfiúnak valamennyi gyermeknek a' 

1 kathol. hitben leendő neveltetéséről 's a' kath. félnek 
! vallása' gyakorlásában nem háborgattatásáról szóló 
I irott Ígéretét ; végre oda mellékié a' tőle adott föl-

mentésnek nyomtatott 's következő szavakba foglalt 
példányát: „Engelbert, Isten' 's az apostoli szék' ke-
gyéből mechelni érsek 'stb. vévén az apostoli iratot 
erről 'stb. — törvényesen értesittetvén, hogy a' kére-
lem igazságon alapul, hogy az amaz iratban megki-

I vánt föltételek' teljesítésére a' nevezett N. előttünk 
i esküvel kötelezte magéit, hog g mindkét nemen 
1 leendő gyermekeinek a' kath. hitben neveltetését 

22 
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megengedi 's házastársát 's gyermekeit (i kath. 
vallás1 szabad gyakorlásában nem akadályozza : 
jelen iratunkkal adjuk fölmentésünket a' fönnevezett 
N. nőnek , hogy a' nemkatholikus Nnel a' tridenti sz. 
zsinat' rendelményei szerint a' plébános és két tanú 
előtt, de kívül az egyházon, melly alatt a' sek-
restye is értetik, — plébános' éildása nélkül 
bátran és szabadon házasságra léphessen 'stb. " Ezen 
irományokat egybetévén, alájok ugyanazon főmagas-
ságu bibornok és érsek ur ezeket irá: „Mindnyájok 
előtt , kik ezeket látandják, tanusitjuk, hogy az 
ide mellékelt oklevelekben a' vegyes házasságokra 
nézve Belgium' püspökeinek szokása foglaltatik. Költ 
Mechelnben aláírásunk és pöcsétünk alatt, augustus' 
30án, 1840. Engelbert bibornok, mechelniérseks.k. 

Hollandia. 

Alólirt a' herzogenbuschi megye' (Buscoducensis 
dioecesis) apóst, administratora Németalföldön (Regno 
Nerlandico) bizonyítom, hogy e' megyében a' vegyes 
házasságokra nézve a' következő szokás divatozik: 

14dik Benedeknek 174tben november' 4dikén 
költ rendeletbeli irománya' erejénél fogva a' saját plé-
bános' jelenléte nélkül kötött vegyes házasságok itt 
érvényesek, noha mindig tilalmasak. Azért a' plé-
bános azok' köttetésénél soha sincs jelen, 's jelen 
sem lehet. A' polgári törvények valamennyi házasságot 
csupa polgári szerződés gyanánt tekintik. — Azért 
a' vegyes házasságokra nézve az egyház és polgári 
status között soha sem támadhat valamelly nehézség. 

A' kathol. félnek, melly illy házasságra lép, ki-
szolgáltatnak a' szentségek, ha tettét megbánván, az 
elkövetett vétek fölött bánatát kijelenti, 's a' szent-
ségi gyónás előtt őszinte óvást tesz házastársának 
eszközlendő megtérítéséről ; valamint ha megújítja 
az ígéretet, hogy minden ggermekét a' kathol. 
vallásban nevelendi, 's «' többi híveknek okozott 
botrányt megjavitandja. 

Hogy valaki szabadon léphessen illy házasságra, 
pápai fölmentés kívántatik ; melly esetben a' péipai 
irat' értelme szerint megy minden réghez. Költ 
Heitelben augustus' 15kén 1841. H. den Dubbelder, 
a' herzogenbuschi megye' apostoli administratora. 

Anglia. 

Tamás, Isten' 's az apostoli szék' kegyéből oleni 
püspök, londoni apostoli helyettes. 

Kérdeztetik tőlünk: mi szokás divatozik a' londoni 
kerületben a' vegyes házasságokra, kivált a' mindkét 
nemen lévő gyermekek' nevelésére nézve ? 

Feleljük : Mi lényegére nézve (minthogy a' tri-
denti zsinatnak a' titkos házasságok iránti rendelete 
Angliában soha sem hirdettetett ki) követjük, mit az 
illy házasságokról 12dik Leo és 16dik Gergely pápák 
rendeltek: és mivel termeszeli 's isteni törvény 
által tiltott rossz katholikus férfiúnak vagy nőnek 
saját vagy ggermeke'' hitét az elpártolás' veszé-
lyére kitenni : a? vegyes házasságok missionariu-
sainktól nem, áldatnak meg, hacsak előre tudva nincs, 
hogy a' katholikus fél szabadon követheti vallását, 
s a' mindkét nemen lévő gyermekek a' kathol. val-

lásban fognak neveltetni. 
Minek hitelére adjuk ezen, saját kezünkkel 's 

pöcsétünkkel megerősített, 's titoknokunk által aláirt 
levelet lakásunkból Londonban, augustus'8kán 1841. 
f Tamás, oleni püspök, londoni apostoli helyettes.— 
Mélt. és főtiszt, püspököm' parancsából mint fölebb, 
Henrik áldozópap s' titoknok. 

Schweiz. 

Yenni Péter Tóbiás, Isten' 's az apostoli szék' 
kegyéből lausannei püspök és gróf, genevai püspök, 
a' sz. rom. birod. herczege 'stb. 

Minthogy kérdeztetett tőlünk : milly szokás van 
megyénkben a' vegyes házasságokra, kivált a' mind-
két nemen lévő gyermekek' nevelésére nézve? a' kö-
vetkezőket jelentjük és bizonyítjuk: 

lször. Pontosan megtartatnak, mik illy házas-
ságokra nézve 7dik Pius, 16dik Gergely pápáktól, 
's ezek' elődeitől rendeltettek. Következésképen: 

2szor. Valahányszor a' vegyes vallás' akadályá-
ban fölmentés (dispensatio) kéretik, a' püspök a' szent 
székhez folyamodik. 

3szor. Mielőtt a' püspök folyamodást tesz és föl-
mentést kér, tudva kell lenni a' nemkatholikus féltől 
tett hiteles ígéretnek*J aziránt: hogy mind a' két 
nemen leendő ggermekek a' kathol. hüben fognak 
neveltetni, "'s minden gát elhárittatni, mi a' kath. 
részt vallás -kötelességei' gyakorlásában akadá-
lyozná. A' fölmentésért tett folyamodásban ezen igéret 
megemlittetik. 

*) Illy kifejezés alatt, miként ez magokból a' levelekből 
kitetszik, mindig „esküvel erősített igéret" értődik. 

Szerk-
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4szer. Ha az anyaszentegyház' törvénye' meg-
vetésével a' jegyesek apostoli fölmentés nélkül nem-
katholikus hitszolga (minister) előtt kívánnak házas-
ságra lépni, a katholikus fél' plébánosa à házas-
ság-kötésen nem jelenik meg (non assisiit), sem azt 
előre az egyházban ki nem hirdeti. 

Mellyeknek hitelére 'stb. Költ Friburgban, a' 
püspöki lakban, julius' 2 l én 1841. f Péter Tóbiás 
lausannei és genevai püspök. 

B a j o r o r s z á g . 

Pásztori utasítás (Pastoral-Normativ) előforduló 
vegyes házassági eseteknél 

rr 

0 szentsége 16dik Gergely épen olly szilárdon 
ragaszkodva a' kath. anyaszentegyház' tanjaihoz 's ho-
zott törvényeihez (kanonische Satzungen,) mint éleszt-
ve a' keresztény szeretet' 's béke' szellemétől, alkal-
mat vön az 1832ben május' 27dikén költ isméretes 
Breve' fölvilágositásául 1834ben sept. 12dikén költ 
tanítást intézni Bajorország' főtiszt, érsekei- 's püspö-
keihez a' katholikusok és nemkatholikusok között kö-
tendő házasságokra nézve, mellynek alapján a' vvürz-
burgi megye' lelkipásztorkodó tiszt, papságával a' va-
lamennyi előforduló vegyes házassági eseteknél sinor-
mértékül szolgálandó következő eljárásbeli szabályzat 
közöltetik. 

8dik §. Ha olly vegyes házasságra lépésnél, 
mellyben vagy valamennyi gyermekek vagy nem sze-
rint (secundum sexum) protestáns vallásban neveltet-
nek, a ' jegyesek a' katholikus fél' lelkipásztora előtt 
kívánják házassági szerződésöket kijelenteni : megen-
gedtetik a' plébánosnak személyesen, vagy valamelly 
törvényes helyettes által a' jegyes párnak emiitett 
házassági nyilatkozatánál és kölcsönös megegyezésé-
nél fölhatalmazott és törvényesen érvényes tanuként 
jelen lenni. 

9dik §. A'plébánosoknak, és plébánia-curatu-
soknak (Pfarr-Kuraten) az ő puszta tanubeli fölha-
talmazott jelenlétökre nézve illyes házassági köté-
seknél következendő szabályok adatnak: 

1) Ezen házassági nyilatkozatokat csak saját 
plébánia-lakjaikban fogadják el ; 

2 ) Ezen házassági nyilatkozatoknál hosszú papi 
köntösben jelenjenek meg stóla és kar-ing nélkül, 
e' mellett a' nemvegyes kathol. házasságoknál a' me-
gyei szertartáskönyvben (Diecesan- Agende) alkal-
maztatni parancsolt minden liturgiái eeremoniát és 

szertartást hagyjanak abban. Würzburg, december' 
30kán 1835. Fridrik, püspök. 

I l a m i o v e r a . 

Lüpke Károly Antal, Isten' 's az apostoli szók' 
kegyéből anthedoni püspök 's jelenleg az osnabrüggi 
egyházi megye' apostoli administratora 'stb. 

Minthogy kérdezték tőlünk : milly szokás van az 
osnabrüggi megyében olly házasságokra nézve, mely-
lyekre különbféle keresztény vallású személyek lépnek, 
feleljük a' mint következik : 

lször. A' házasság előtt a' kath. egyházban is 
mindig megtétetnek a' kihirdetések, hacsak valamelly 
törvényes akadály nem esik közbe. 

2szor. A' közönséges vagy rendszerinti lelki-
pásztorok (pastores vei priinarii animarum curatores) 
nem áldják meg, vagy adjéik össze az illy házas- •> 
ságokat, hacsak nem adatik erkölcsi biztosíték 
valamennyi gyermeknek «" katholika hitben leendő 
neveltetéséről, "s a' kath. félnek vallásagyakor-
lásábani szabadságáról. Ezen biztosíték rendsze-
rint a' nemkathol. résznek írásba tett 's esküvel 
erősített nyilatkozványa által történik, ' s eza ' lel-
kipásztori levéltárban föntartatik. Mivel pedig a' lel-
kipásztoroknak polgári törvények által tiltva van eziránt 
a ' felekkel alkudozni, azért a' plébániájokbeli kathol. 
féltől megkívánják, hogy maga szerezze meg és szol-
gáltassa kézhez, mik ezen erkölcsi biztosítékhoz meg-
kívántatnak ; mi ha nem történik, a' lelkipásztorok 
kiadják a' katholikus félnek a' történt kihirdetésekről 
szóló egyszerű bizonyítványt, 's akkor a' protestáns 
hitszolga (minister) által történik az összeadás; az 
illy személy pedig, melly az anyaszentegyház' törvé-
nyei ellen vétkezik, elmozdittatik a' szentségektől, 
míg igazán eszére nem tér; noha az igy kötött házas-
ság érvényesnek (validum) tartatik, föltéve, hogy 
valamelly törvényes akadály nem jött közbe. 

3szor. Ha valamelly akadály esik közbe, melly-
ben'.csak az apostoli szék ment föl, magától értődik, 
hogy a' szent székhez történik a' folyamodás, és azután 
megtartatnak azok, mik a' visszairat' vagy fölmentés' 
értelme szerint megtartatni parancsoltatnak. 

4szer. Rendesen minden vegyes házassági eset-
ben a' lelkipásztorok tartoznak a' megyés püspöknek 
(Ordinario) előbb az egész dolgot fölterjeszteni, 's 
annak rendeletét bevárni, mielőtt tovább mennének. 

* 
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Mellyek' hitelére adtuk ezen, saját kezünkkel 
aláirt 's főpapi pöcsétünkkel megerősített levelet Os-
nabrüggben, augustus' 18kán 1841. Károly Antal 
anthed. püspök, 's jelenleg az osnabrüggi megye' ad-
ministratora. 

Hessen nagy lier ezegség. 
Ezennel hitelesíttetik, hogy az itteni püspöki 

megyében a' különbféle vallásfelekezetbeliek' házassá-
gára nézve a' fönálló egyháztörvények szerint történik 
az eljárás, megegyezőleg ő szentségének 8dik Pius 
pápának Poroszországban a' kölni érsekséghez intézett 
isméreles Brevejével; 's a' katholikus plébánosnak 
csak akkor szabad a' vegyes vallású házasulan-
dókat egy házilag megáldani, havaiamennyi gyer-
mek fog a kath. vallusban neveltetni. Mivel nálunk 
Hessen nagyherczegségben 's a' Rajnánál a' polgári 
törvény az, hogy a' vegyes házasságokból született 
gyermekek az atya' vallásában neveltessenek, hacsak 
az összeadás előtt törvényes módon valami más intéz-
kedés nem történt : a' katholikus plébános, ha a' 
vőlegény protestáns, mielőtt a1 házasságot megáldja, 
tartozik magát biztosítani, hogy a"1 jegyesek gyer-
mekeik? kalh. neveltetéséről törvényes módon szer-
ződésbeli megegyezésre léptek légyen. 

Ellenben ha a' jegyesek eltökélték magokat gyer-
mekeik közül néhányat vagy mindnyáját nemkatho-
likus vallásban neveltetni: akkor a' plébános csupán 
az egyházi kihirdetést tartozik megtenni, 's erről a' 
kathol. félnek bizonyítványt adni, mire a' protestáns 
fél' lelkipásztora az összeadást végrehajthatja. 

Tehát az ugy nevezett passiva assistentia a' kath. 
plébános' részéről nincs szokásban ; az azonban itt ott 
megtörténik, hogy a' jegyesek, kiknek minden gyer-
meke a' kath. hitben leszen fölnevelve , mind a' két 
plébánosnál, a'katholikus és protestánsnál, adatják 
magokat össze. 

Költ hitelesen saját kezünkkel tett nevünk' alá-
írásával 's püspöki pöcsétünk' reányomásával. Mainz, 
augustus' 24kén 1841. f Kaiser Péter Leopold, 
inainzi püspök. 

Szászország. 
Kérdeztetik az alólirottól : milly szokás volt 's 

divatozik most is Szászországban a' vegyes házassá-
gokra nézve ? A' felelet itt következik : 

1827dikig, hogy vegyes házasság köttessék, 
hiteles (authentica) ígéret kívántatott a' nemkatho-

likus féltől mindkét' nemen lévő valamennyi gyermek-
nek kathol. hitbeni neveltetésére. 

Minthogy pedig a' fölülemlitett évben kihirdetett 
királyi parancs által ezen hiteles ígéret megtiltatott, 
szentséges pápánk 12dik Leo sept. 2dikán 1828ban 
költ iratában kegyesen megengedte, hogy az apostoli 
helyettes, hajónak gondolja, vegyes házasságokban 
fölmentést adhat az eskütől katholika hitben nevelni 
a' gyermekeket. 

Mindazáltal ez iratban nyíltan meghagyatik, hogy 
megterheltetvén az apostoli helyettesnek lelkiismérete, 
a' plébánosok, kiknek tisztökben áll a' híveket az 
anyaszentegyház' tanjai- 's parancsaira oktatni, szor-
gosan kifürkészszék: valljon a' katholikus rész követ-
heti-e is szabadon vallását, vagy nincs-e kitéve az 
elcsábítás' veszélyének, 's valljon mind a 'két nemen 
lévő gyermekek kathol. hitben fognak-e neveltetni? 

Ha a' plébánosoknak, atyai intéseik 's tanításaik 
után , nem adatik a' jegyesektől a' gyermekeknek 
kath. hitbeni neveltetéséről erkölcsi biztosíték , 
a' házasság előtt, hacsak valamelly egyházi akadály-
nem jő közbe, a' kihirdetések a' kathol. szentegyház-
ban történnek ugyan : de a' házasságra kelés az 
egyház' színe előtt nem engedtetik meg , hanem 
megtörténvén a' háromszori kihirdetés, kiadatik a' 
jegyeseknek a' történt kihirdetésekről szóló egyszerű 
bizonyítvány, hogy az összeadás protestáns minister 
által történhessék. 

Mivel pedig az anyaszentegyház' törvényeinek 
fejet nem hajtók vétkeznek, a' szentségektől elmoz-
dittatnak, míg meg nem józanodnak. 

A' nemkatholikus minister' jetenlétében kötött 
házasságok érvényeseknek tartatnak. 

Miknek hitelére az apostoli helyettessóg' laká-
ban adám 's azon helyettesség' pöcsétével megerő-
sittetém ezen levelet. Dresdában, augustus' 24dikén 
1841. Mauermann P. Lőrincz, a' jelen nem lévő főt. 
püspök' és apostoli helyettes ur' megbízásából a' 
szászországi consistorium' elnöke. 

Török birodalom. 
Mahmud szultánnak, a' múltkor meghalt török 

császárnak a' konstantinápolyi kath. patriarcha' ké-
résére a' katholikusok' javára 1839ben kiadott 's a' 
közönséges újságnak (a ' függelékben) ugyanazon évi 
307 és 308dik, valamint az Oesterreich. Beobachter 
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1839diki november' Bikáról szóló 312dik számában 
1544 lapon közlött pátensében ezek foglaltatnak : 

7szer. Nem szabad a"1 papoknak az érsek' nyil-
ványos engedelme nélkül egy házilag megáldani olly 
házasságokat, mellyek a' keresztény reliyio allai 
meg vágynák tiltva. 

9szer. Ha valamelly katholikus egy más feletke-
zethez tartozó nöt akar elvenni, a papok «' szer-
tartásokat ne teljesítsék , és semmi hatáséig ne 
szoríthassa őket illy hazassayoA' megáldására. 

lOszer. Ha katholikusok között, legyen az há-
zasság, vagy elválás, vagy más akármi eset, pör 
támad: terjesztessék az bírálat végett az érsek', 
vagy t/iás az érsek által az iigy' megvizsgálásara 
talán kijelelt személy' elébe, 's a' viszálkodás az 
igazság' szabályaihoz, 's az eset' minőségéhez illő 
módon döntessék el. 

Éjszakamerika. 

Legnyíltabb bizonyság itt a' baltimorei zsinatban 
1840. majusban együttvolt éjszakamerikai tizenhárom 
püspök' levele, mellyet a' székeikből kitiltott Kele-
men Auguszt kölni, és Dunin Márton poseni érse-
kekhez hitbeli megegyeztöknek az egész világ előtti 
nyilványitásául következő szavakba foglaltak: 

Krisztusban tisztelendő atyákfiainak 's a' hit' 
dicső vallóinak vischeringi Droste Kelemen Auguszt 
báró kölni és Danin Márton poseni 's gneseni, érse-
keknek a' baltimorei tartomány' érsekétől 's hozzá tar-
tozó püspökeitől (suffraganei) , 's Baltimoreben a' 
zsinaton összegyűlt valamennyi püspököktől üdvözlet, 
kegy, dicséret, tisztelet és dicsőség ! 

Ugyanazon egy titkos test' tagjai, ugyanazon 
egy szellemtől indítva, ugyanazon egy fő' éltető be-
folyása által kapcsoltatva lévén, noha messze föld és 
tenger választ bennünket : nem lehete nem éreznünk, 
miket szenvedtetek dicső hitvallók. Mert Krisztus' 
szeretetétől ösztönöztetvén, sírnunk kellett a' sírókkal, 
örülni az örülőkkel. Jeles tetteitek' hire egészen hoz-
zánk elhatott 'stb. * ) 

*) Midőn az amerikai püspökök mint hit' bajnokait ma-
gasztalják a'vegyes házasságok'ügyébeni eljárásukért 
szenvedő kölni és poseni érsekeket: egyszersmind ta-
núbizonyságot tesznek arról, hogy a' vegyes házas-

• ságokra nézve ők is ugy éreznek , mint a' kölni 's po-
seni érsekek, mint a' többi katholika anyaszentegyház. 

Szerk. 

Kegyeskedjetek elfogadnia' szeretet', csodálat' 
és tisztelet' tanújelét, mellyet sziveikből fakasztanak 
a' titeket tartományi zsinatban összegyűlt igen szerető 
atyafiak Krisztusban. Baltimore, május' 20dikán 1840. 
•j- Samu, baltimorei érsek.; f B. I. bardeni püsp. ; f 
János, carop. pk.; f József sz. lajosi pk.; f Bene-
dek , bostoni pk. ; f Károly Aug. M. nancei és tull. 
pk.; f Mihály, mobili pk. ; f Patr. Ferencz, arath. 
pk. ; philad. coadj. ; f Kereszt. János cincinn. pk. ; 
f Antal, ujorleansi pk. ; f Mátyás, dubuqui pk. ; f 
Richárd naschvilli pk., f Czelestin, vincenn. pk. 

(Ágostai Sión folyóiratból. Augsburg, 1840 , 
julius' 31. 92 szám. a' függelékben 15dik szám alatt, 
a' 874 és 875dik lapokon.) 

Mi Olasz- és Spanyolországot, Portugáliát, 
Délamerikát, Poroszország' rajnai 's lengyel tartomá-
nyait, végre magának az Austriai Birodalomnak örö-

!i kös tartományait illeti, nincs kétség, hogy azok is, 
! valamint az azokban lakó katholikusok, a' katholika 
I anyaszentegyház'tanjához és szokásához, törvényeihez 

és szabályaihoz ragaszkodnak. 

A' vasárnapok és ünnepek. 
( V é g e . ) 

II. 
Ha a' mondottak szerint valamint minden magány 

ájtatosságban, ugy főleg minden nyilványos isteni 
szolgálatban 's ünneplésben a' túlvilági örök ünnepély-
nek kell viszhangzani 's mutatkozni ; ezt pedig akkor 
érhetjük el legbiztosabban, ha Istennek a'világ' vált-
ságában kitüntetett nagy szeretetéről, csodatetteiről, 
Krisztus' történeteiről vasárnapokon 's ünnepeken buz-
gón elmélkedve a' történteket önkeblünkben is némi-
leg megújítani 's valósítani lelkesülünk : ugy önkényt 
következik : 

lször. Hogy minden lelkipásztornak 's hitszó-
noknak nélkülözhetlen kötelessége mind nyilványos 
isteni szolgálat és szertartás, mind egyházi beszéd 
által az ünnep' történetét 's igazságát a' népnek vi-
lágosan 's lelkesen előadni : hogy a' nép az isteni 
szolgálatot tevő papnak ájtatosságából, 's a' predi-
kálónak lelkes beszédéből azon szent történetet 's hit-
beli igazságot, mellyet ünnepel, szinte maga előtt 
elevenen képzelhesse 's önkeblében ugyanazon tör-
ténet'valósítására buzduljon; mikép a'dicső jövendőt, 
azon sz. titok' örök ünneplését ő is bizton várhassa. 
Nagyon eltávoznék tehát az ünnep' szellemétől azon 
lelkipásztor, ki az isteni szolgálatot az ünnep okozta 
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lelkesülés 's buzgóság nélkül végezné, és azon hit-
szónok, ki az ünnep'történetét 's hitigazságát egészen 
mellőzve csupa erkölcsi beszéddel oktatná a' hiveket. 
Az ollyan erkölcsi beszédek, mellyek nem az ünnep' 
történetéből meritvék, 's mellyeket sem a' hitágazatok 
nem támogatnak, sem az isteni Ígéretek nem lelke-
sitnek , többnyire foganatlanok, és czélszerütlenek. 
Következik : 

2szor. Hogy vasárnapokon és ünnepeken a' szol-
gai munkától, zajos mulatságtól, 's minden egyedül 
világi haszonra vagy gyönyörködésre czélzó dologtól, 
sőt a' léleknek az isteniekre irányzatát gátló szellemi 
foglalkozástól is magunkat megtartóztassuk a' végre, 
hogy magunkba szállhassunk, elménket és szivünket 
Istenhez emelhessük 's a' napot lelki foglalatosságra 
szentelhessük. Mert senki két ellenkező urnák Isten-
nek és a' világnak ugyanegy időben nem szolgálhat; 
szivét kétfelé nem oszthatja; hol az ember 'kincse, 
ott a' szive is. Míg tehát keblünket a' földi gondok, 
javak és hiúságok foglalják el , addig ez az isteni dol-
gokat érteni, kedvelni és követni nem birja. Mit , 
fájdalom ! korunkban bőven tapasztalunk. Mert hol a' 
vasárnapokat és ünnepeket dologtevő , vagy épen 
zajosan mulató napokká változtatják, ott az ember' 
legfőbb 's legfontosb dolga, a' vallás' és üdvösség' 
dolga háttérbe szorul, a' religioi tudatlanság terjedez; 
a' gondolkozásmódpogánynyá, istentelenné, az élet 
erkölcstelenné 's elfajulná válik; a' családokban 's 
polgári életben a' szeretet' lánczai, az üdvös rend' 
kapcsai megszakadoznak 's a' fejetlenség' szörnyetegi 
jelentkeznek. Ha igaz az , hogy a' kormány' és haza' 
boldogsága egyedül vallásosságon 's erkölcsiségen 's 
ezekből önkényt folyó igazságon alapul: ugy kétséget 
nem szenved, hogy a' kormánynak szinte, mint a' 
megyei törvényhatóságoknak érdékökben fekszik a' 
vasárnapok' és ünnepek' könnyelmű sértőit büntetlen 
nem hagyni, és a' honi törvényeket (sz. István Decr. 
1. II. c. 7. sz. László Deci ct. 1. I. c. 12 ,15 , 16 ,25 , 
26. Kálmán 1. II. c. 13. I. Mátyás Deer. I. ar. 25. és 
1790 art. 26. §. 17.) legalább szellemök szerint fo-
ganatba hozni Mert hol a' sz. napok világi foglala-
tosságok' vagy mulatságok' napjaivá aljasodnak, ott 
többnyire szabadalmas bünnapokká is fajulnak. Kö-
vetkezik : 

3szor. Hogy minden tudós vagy tudatlan ke-
resztény, ha házi szükség és őrizet, vagy betegség 
's nyavalygók' ápolása vagy más irgalmassági cse-

lekedetek őt nem akadályozzák, vasárnapokon 's 
ünnepeken tartozik a' sz. egyházban nyilványos isteni 
szolgálatra megjelenni ; dél előtt ugyan sz. miseál-
dozatot ájtatosan 's Isten' igéjét figyelmetesen hall-
gatni , dél után pedig a' keresztény tanításra vagy 
könyörgésre megjelenni, vagy otthon az üres időt 
istenes könyvek' olvasásában , sz. elmélkedésben 
vagy épületes beszélgetésekben tölteni; sőt a' sza-> 
badban járva kelve, a' gazdaságot vizsgálva min-
denben a' természet' alkotóját 's urá t , a' gondviselő 
mennyei atyát áldani 's dicsőíteni. 

Hogy a' müveitek és tudósok i s , ugy mint a' 
tudatlanok , tartoznak nyilványos isteni szolgálaton 
megjelenni, azt több okok kétségen tul helyezik. 
Ugyanis ők szinte mint a' tudatlanok Isten' teremt-
ményi, kinek éltöket 's minden javukat köszönhetik, 
kitől minden pillanatban függenek. Maga a' józan ész 
és szabad akarat, mellyel Isten őket fölruházá, sür-
geti a' tudósokat még inkább mint a' tudatlanokat: 
hogy a' legfőbb valóságot, az alkotót, a' legnagyobb 
jótevőt, az ember' egyedüli főjavát 's boldogságát— 
az Istent megismerjék, iránta hálával, bizodalommal 
és szeretettel viseltessenek, irántai alázatos hódo-
latukat, buzgó tiszteletöket 's tőle függésöket em-
ber- 's főleg keresztény-társaik előtt a' nyilványos 
isteni szolgálatokon kijelentsék; hitökről vallást tegye-
nek 's vallástételökkel keresztény-társaikat Krisztus' 
hitében megerősíteni, őket az isteni félelemre buzdí-
tani törekedjenek. Már pedig mindez rendszerint csak 
ugy mehet véghez, ha vasárnapokon 's ünnepeken 
a' sz. egyházban isteni szolgálatra megjelennek. Men-
nyire hibáznak tehát azok, k ik , hogy fölvilágosul-
taknak láttassanak, önmagokat száműzik a' sz. egy-
házból és szinte szégyenlenek a' néppel Isten' imá-
dására megjelenni ! Ezek hitöket cselekedettel meg-
tagadják , a' hiveket botránkoztatják 's bizonyos lelki 
veszélynek teszik ki magokat; mert az ur mondja: 
Valaki rólam és tanításomról vallást tenni szégyenei, 
azt az ember' liais szégyenleni fogja magáénak val-
lani, midőn dicsőségében eljövend (Luk. 9, 26.) . 

Továbbá, az embernek legfőbb, sőt egyetlen kö-
telessége az üdvösség' megszerzése, melly után ki-
olthatlan vágyat érez magában ; tartozik tehát a' tu-
dós is üdvéről gondoskodni 's minden módot hasz-
nálni , mi őtet az üdvösség' pályáján támogatja 's elő-
segíti. 'S mi segítheti a' gyarló és annyi lelki veszé-
lyektől környezett embert előbbre az üdvösség' dol-
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gában, mint vasárnapokon és ünnepeken az isteni 
szolgálaton megjelenés? Ott hitéről, Istentőli függé-
séről nyilván vallást tehet , lelki szükségeit Istennek 
bizodalmasan előadhatja , az elvett jókért hálákat ad-
hat, az Urat dicsőitheti, buzgóságával épiti a 'h íve-
ket, 's viszont mások' ájtatosságán ő is épül; az Is-
ten' igéjének hirdetéséből nem csak megtanulhatja 
ker. kötelességeit, hanem azok' hü teljesítésére föl is 
buzdittatik; hibáira 's tévedésire figyelmetessé lesz, 
's azok' megutálására, kerülésére hathatósan serken-
tetik ; mások' jó példája megindítja szivét ; a' hivek' 
buzgó imádságiban 's anyaszentegyház' áldásiban ré-
szesül ; 's igy a' vasárnapi 's ünnepi isteni szolgála-
ton szinte egész hétre uj erőt 's lelket nyer, hogy 
hétköznapokban is az isteni félelemben 's erényes 
életben állhatatos legyen. 

Ha a ' józan ész sürget bennünket, hogy minden 
hasznos és szükséges foglalatosságra, p. o. életünk' 
's egészségünk' föntartására bizonyos időt szánjunk ; 
mennyivel inkább köteleztetünk illy figyelemmel lenni 
lelkünk' üdvössége iránt? Milly balgatagság volna 
minden időnket a' múlékony javak"s gyönyörök'meg-
szerzésére vagy éldeletére fordítani, 's arra mi az 
egész emberiségre néz/e legfőbb 's legszentebb — a ' 
halhatatlan lélek' üdvére semmi időt sem szánni ? Tá-
vol legyen tőlünk illy kábaság. „Ugyan is mit használ 
embernek, ha az egész világot megnyeri i s , lelkének 
pedig kárát vallja? Avagy micsoda váltságot adhat 
ember az ő lelkéért?" igy szól az ur (Mát. 16, 26.). 

Sz.'; co 

Az elégedetlenek. 
Az elégedetlenek' legnagyobb száma i ) képzelt 

tudósokból ál l , kik számolásukban csalatva látják ma-
gokat; 2 ) ollyanokból, kik nem tervezhetnek eléggé 
böcsvágyuk'kielégítésére ; 3 ) restekből, kik minden 
erőfeszítést kerülnek , minden kötelességteljesitést 
igaztalan zsarolásnak tekintenek; 4 ) mindig önaka-
ratjokat követő nyakasokból; 5) kik minden fölött 
izetlenkednek ; 6 ) békegyülölőkből, mert a' zavar-
okozás mennyországuk; 7 ) azokból, kik az égre nem 
tekintenek föl, honnét jönne szivökbe a' megelégedés 
de a' földiekhez túlzón tapadnak. 

A' bűnbánó. 
Hieronymus a' sz. egyházatya következőt ir Paula 

előkelő romai nő' életében : „Paula szünet nélkül bű-
neit siratta, és midőn kéretnék, kimélené arczát, 

igy felelt: „ Jó les ik , haelrutitom azon arczot,mely-
lyet bűnös végből kendőztem; ha testemet szigorú 
bánás alá vetem, mert féken nem tartottam azelőtt; 
csak könyüim tehetik jóvá , mit nemtelen örömök-
kel vétettem. Eddig a' világnak igyekeztem tetszeni, 
de ezentúl egyedül üdvözítőmnek." 

Különbféle mentségek-
Egy fiatal ember barátjának jó szándékú óvá-

saira válaszolá: „Mit? illy parányi örömet akarsz 
megvonni tőlem? ajtaja előtt se menjek e l , rá se 
pillantsak többé? Illy egyszerű ártatlan dolgot is olly 
nagyra vészsz ? Hagyd ezt barátom, már ebben 
nem követlek , illyesben nem akarom , 's nem 
is fogom magamat tartóztatni ; minthogy nem vélem 
méltónak. Ellenben miután néhány hónap múlva a' 
szenvedély egészen elragadta, 's viseletét minden 
ember illetlennek 's botránkoztatónak találta, barát-
jának adott felelete, ki őt ismét inté, egészen máskép 
hangzott: „Mit? mondá, 's még kívánhatod tőlem, 
hogy az e' személylyeli összejövetet kerüljem, ki 
nekem olly annyira szükségessé vált, kit jobban sze-
retek életemnél, kihez ezer gyémánt-lánczok fűznek ? 
Az fölülmúlja erőmet, 's a' méltányosan gondolkozó 
ember, ki helyezetemet ismeri, tőlem illyest nem kí-
vánhat ; ezt nem tehetem." Nézd itt a' mentegetések' 
két egymással ellenkező nemét. Először az mondatik : 
a 'dolog rám nézve nagyon könnyű, csekély, parányi 
fontosságú, nem akarom elhagyni; másodszor pedig : 
ez reám nézve lehetetlen, föl nem hagyhatok e' szokással. 
Bár csak annak, ki az előbbivel menti magát, vala-
melly varázstükörben elejébe lehetne mindig tartani 
a'jövendőnek háttérét, hol ama': „nem bírom" ret-
tentőleg eltorzított vad alakjával leskelődik: talán ma-
gához térne, 's a' szikrát, melly olly pusztító égéssel 
fenyeget, inkább azonnal elnyomná. (Németből.) W. K. 

Europa' politikájának fordulat-
pontja. 

A' franczia forradalom' kezdete óta félszázadig a' 
fejedelmek' és népek' érzetei- 's érdekeivel nyilványos 
ellenszegülésben állott Francziaország ; mivel újra 
nyíltan kimondá, hogy előtte a' kölcsönösség' joga, a' 
független politikai elemek' együttlakásának békés con-
servativ alapja gyűlöletes, és hogy egyetlen politikai 
föladata azon tulhatóság' gyakorlatában áll, melly 
szerint az időszaki politikai franczia állapotoknak ma-
gokat az egész civilizált világ' szabályául és szolgá-
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latául kellene kiképezniük. Az 1840dik év azonban 
egyszersmind kijeleli a' forradalom' fordulatpontját, 
minthogy egyrészről a' népek között az erkölcsi hatá-
rokat visszaállitá, a' hasznos és korszerű reformok' 
's a' sükertelen forradalmi mozgalmak'mibenlétét nap-
fényre hozá, a' társaság' valódi érdekének jogát az 
elméleti elvontságok szerinti hívatlan kísérletek ellen 
megszerző , a' conservativ elemnek mindenütt tért 
nyitott, és nyilványosan felötlő eredmények által az 
utópiáknak és programmoknak, mellyeket a' juliusi 
forradalom uj kiadásban az 1789dikieknek utánok bo-
csátott , üdvtelen szemfényvesztéseiről az álarczát le-
vonta. Ha azon ötven esztendő, melly 1789tőlegész 
1841 ig lefolyt, a' régi Európának 's a' régi szoká-
soknak egész politikai 's társasági viszonyait a' forra-
dalmi örvénybesodorták: nyilványos, hogy uj Europa 
képződött, mellyben nagy anyagi haladások 's a' tár-
saság' lényeges nagy elemeinek isméti megerősitése 
tettleg előttünk fekszenek. 1789 és 1841 közepette 
van az 1815dik é v , mellyben Europa' politikai állo-
mányának a' határok elébe szabattak, mellyek az előbbi 
25 esztendő'nagy mozgalmai 's változásai után a' tar-
talompontot 's rámát képezék, mellyben a' társaságnak 
további megnyugtatása és szilárdítása magát kifejten-
denó. Huszonöt évi politikai béke—hosszabb korszak, 
mint mellyet Europa' ujabb történetében valaha lát-
tunk — volt eredménye az érzelemnek 's az ebből 
származott szerződéseknek , melly eket a' gondviselés 
Europa fölött elárasztott, mikor a' fejedelmek' 's né-
pek' nagy szorongatója, a'személylyé vált forrada-
lom, számkivetésbe küldetett. Ha azóta pártok mago-
kat elhasználták a' már megnemélhető régit vagy az 
idétlen ujat a' politikai világba behozni, 's a' hazug-
ságnak ama'két alakú szelleméből azon nyugtalannem 
practicus sürgés támadott, melly előkelőleg Franczia-
országot választá küzdhelyéül: ugy az élet más or-
szágokban igazság' szelleme szerint járá útjait, régi 
sérvek behegedtek, uj viszonyok honolták be ma-
gokat a' népek' érzelmeibe, szokásaiba ; és a' nyert 
tekintély iránti tisztelet 's az engedett jogok alapját 
képezék a' nyugalomnak be- 's az erőnek kifelé. Mi-
kor a' napkeleti kérdés Europa1 békéjét fenyegetni lát-
szók, mikor Francziaország a' megtámadásnak 's a' 
szomszéd birtoka' elosztásának régi igazságtalanságát 
újra szemtelenül jog gyanánt igényié : egy szerre szó-
zat emelkedék, melly barátot 's ellenséget álmélko-

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. • 

dásba hozott 's megnyugtatott — Németország' 's a 
jog szerinti emberek' szózata, kik nem akartak 
egyebet, mint a1 mi övék. A' politikai egyenetlen-
ségek 's az önérdekű üres követelések mellett történt 
egy más is a' szellemi téren; az anyaszenVu ybúz1 

ellenében is kámpolva lépett föl a kölcsönös jo-
gokne/nböcstése, és itt is mint amott d hazug-
ság' szellemének a' tények' és dolgok fönszavá-
val felelt az élet szelleme. E' szózat általános he-
lyeslést nyert. Hogg Németország 's az anyaszent-
egyház , az európai társaság' ama' két factor a , 
mellyeket a' 18dik század' theoretikusai 's a' 19dik' 
politikusai vakon tagadtak, mivel vélték's hirdették, 
hogy azok már elavultak, elenyésztek, és a' kor' 's 
a' férfiak' szellemétől legyőzettek, hogy Németország 
's az anyaszentegyház léteznék, 's a forradalmi 
korszakot, melly nekik az ó és uj életet föltételező 
's ezekből származó reformatioul szolgált, átélték , 
lassanként világossá lesz (i sokaság előtt, mint 
hajnalpír ja a' jövendőnek. (Allg.\Zeit.) 

Adventre. 
(Az Ur* eljövetelére.) 

íme jő az Ur, — hogy üdvözítse 
A' mi elveszett, 's az üdv' koránya, 
Mint a' látnokok jövendölék meg , 
Földerült a' multak' éjszakára. 

Pálmaágakat, virágot hintsünk , 
Mint tevé a' nép, elébe gyűlve ; 
És „hosanna" zengjen ajkainkon, 
Szent, magasztos érzelem-hevülve. 

Istenem! kiértünk eljövél, hogy 
Szent tanod legyen szivünk' vezére, 
'S értünk szenvedél; hü gyermekidnek 
Adj kegyelmet harezos életére. 

Pálmaág- 's virágaink, a' tiszta 
Sziv leend, 's borűtelt napjainkban. 
Szent neved' 's tanodnak hirdetése 
Zengni fog „hosanna" hangjainkban. 

Somogyi Alajos. 

r Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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Utasítás a' német szövetséghez tartozó 
austriai tartományok' érsekei- 's püs-

pökeihez. s) 
Vegyes házasságkötést illető rendelet. 

O szentsége 16 dik Gergely pápa a német 
szövetséghez tartozó austriai tartományok'' érse-
kei- 's püspökeihez május'' 22 én 1841 következő 
utasítást intézett, melly miután September 3 án 
1841. o es. V apóst, királyi Fölsége' királgi hely-
benhagyását (placetumát) megnyerte, a' herczeg-
érseki megye'' clerusával tudomás és ahhoztartás 
végett közöltetik. 

„ Minthogy a' romai pápának Istentől reábízott 
apostoli tiszténél fogva kötelessége az egyházi tan' 
sérthetetlenségére 's a' fenyítékre legbuzgóbban fel-
ügyelni: nem lehet nem fájdalmasan éreznie és fö-
lötte rosszalania mindazt, mi azoknak valamiképeni 
veszélyeztetésére történnék. Továbbá általánosan 's 
eléggé tudva van: mit tartott állandóan az anyaszent-
egyház a* katholikusok 's nemkatholikusok közti há-
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zassagokrol. 0 tudniillik mindig tilalmasoknak 's ala-
posan veszélyeseknek tartá az illy házasságokat, mind 
a' vallás-viszonyokbani vétkes közösség, mind a ' k a -
tholikus félt fenyegető elcsábittatás' veszélye, 's a' 
gyermekek' rossz oktatása miatt. És épen erre czé-
loznak a'legrégibb egyház-szabályok, mellyek azokat 
keményen tiltják, 's a 'pápák 'ujabb rendeletei, mely-

Ezen utasítást 's a' melléklevelet Caz itt dőlt betűkkel 
nyomottat), mellyel az a' bécsi érseki megye' cleru-
sával hivatalosan közöltetik, latin folyóiratunk' Ildik 
kötete' 3dik füzetében eredeti nyelveiken adtuk: itt 
pedig jónak találtuk mind a' latin utasítást, mind a' 
német melléklevelel magyar fordításban közleni. Szerk. 

lyek' részletes fölhordását abban hagyhatjuk , mivel 
bőven elégségesek azok, miket e' tárgyban a' jeles 
emlékezetben lévő 14-dik Benedek pápa Lengyelország' 
püspökeihez intézett levelében 's a' „Megyei zsinatról0 

czimzett igen hires munkájában megirt. 'S ha az apostoli 
szék ama' szabályok' szigorúságán valamennyire tá-
gítva, néha illy vegyes házasságokat megengedett, 
azt csupán fontos okokból 's nem örömest tette, min-
dig nyilványosan kikötvén az előre bocsátandó alkal-
mas óvásokat (opportunis cautionibus) : nemcsak hogy 
a' katholikus házastárs a' nemkatholikustól el ne csá-
bittathassék; sőt az magát kötelezettnek tartsa emezt 
tévedéséből tehetsége szerint visszatéríteni: hanem 
hogy az illy házasságból születendő mindkét nembeli 
gyermekek egyáltalán a' kathol. religio' szentségében 
neveltessenek. Ezen óvások valóban már a' természeti 
's isteni törvényben alapulvák, mi ellen kétségkívül 
súlyosan vétkezik, ki magát vagy leendő magzatait 
az elcsábítás' veszélyének vakmerően kiteszi." 

„Már pedig értésére esett nem olly régen (non 
ita pridem) ő szentségének, 16dik Gergely pápának, 
hogy a' német szövetséghez tartozó ezen megyékben 
általán lábra kapott azon visszaélés, miszerint katho-
likusok és nemkatholikusok közötti házasságok az 
anyaszentegyháztól adott minden fölmentés (dispen-
satio)iés előleges, kellő biztosítékok nélkül katholikus 
plébánosok által megáldatnak, és szent szertartásokkal 
megtiszteltetnek. Azért könnyen elgondolhatni, milly 
fájdalmat kellett e' miatt éreznie, kivált midőn lá tá , 
hogy ekkép behozatik és széltében elhatalmazottá lesz 
a' vegyes házasságok' mindennemű szabadsága, 's 
naponként mindinkább előmozdittatik a' leggyászosb 
vallási közönösség (indifferentismus) azon nagy biro-
dalom' halárai közt, melly katholicismusával annyira 
dicsekszik." 

„Nem is mulasztotta volna el legszentebb tisztét, 
mellyet visel, ha erről előbb értesíttetek. Hallgatásá-
nak ezen oka onnan is kitetszik , hogy legújabb idők-

23 



356 254-

ben is vegyes házasságokra innét soha máskép pápai 
fölmentés nem adatott, mint a' kiszabott szükséges 
föltételek' 's azon rendszabályok' meghagyása mellett, 
miket a' szent szék tisztéhez képest föntartani szokott." 

,,E' körülmények között mindazáltal különös vi-
gasztalására szolgált ő szentségének egyszersmind 
megérteni azt, hogy ama' megyék' legtöbb főpapjai 
legközelébb az ez ügyben más országok' számára ki-
bocsátott apostoli nyilatkozatok által indíttatva oda 
irányzák pásztori gondjaikat, hogy ezen, az anya-
szentegyház' elvei- 's törvényeivel ellenkező szokást 
tehetségűk szerint eltöröljék. Ezek' buzgóságát tehát 
méltókép megdicsérvén őszentsége, nem mulasztja el 
őket inteni, hogy folytonos buzgalommal a' kathol. 
anyaszentegyház' tanját 's fenyítékét ezután is föntart-
sák, szorgosan azon lévén, hogy a ' rossz szokás 
újra föl ne éledjen-, és hol még fön van, annak csi-
rája is végképen kiirtassék. " 

„Azonban ő szentségének egyszersmind az ezen 
országok' érsekeitől hozzá intézett irat' következtében, 
mellyben a' szent széktől ez igen fontos ügyben se-
gítséget 's pártolást kérnek, érett megfontolás alá 
kellett vennie a' legnagyobb nehézségeket és gátokat, 
mellyek az emiitett főpapokat 's az alájok vetett d e -
rűst szorongatják. Hogy tehát azon megyék, mennyire 
a' katholicismus' másithatlan elvei engedik, 's az apostoli 
hatalomtelj tenni képes, zavarodásukból kivetessenek, 
•'s a' szorongatott főpapokon könnyittessék: azon tü -
relem és okosság szerinti bánásmódot (tolerantiae pru-
dentiaeque ratio) kívánta szem előtt tartatni 's ezen 
utasítás által kijelelni, mellyel az apostoli szék türe-
lemmel szokott eltekinteni azon rosszak fölött (mala 
illa patienter sólet dissimulare), mellyeknek vagy tel-
jességgel nem vettethetik gát, vagy ha vettetik, gyá-
szosabb bajoknak is könnyen tárt ajtó nyilhatik. " 

„Ha tehát az említett megyékben azon eset adja 
elő magát, hogy a' lelkipásztoroknak kötelességök 
szerinti minden javaslata 's intése mellett valamelly 
katholikus férfiú vagy nő a' kivánt biztosítékok nélkül 
megmarad vegyes házasságra lépni akaró szándékában ; 
's a' dolog teljességgel nem hárittathatik el a' religiora 
háramlandó nagyobb kár 's botrány' veszélye nélkül ; 
's ha mutatkoznék, hogy illy házasságok , bármilly 
nem szabadok 's tilalmazottak azok, az anyaszent-
egyház' hasznára 's a' közjóra szolgálandnak, ha azok 
inkább katholikus plébánosok előtt történnek, mint 

nemkatholikus egyházszolgák (ministerek) előtt, kik-
hez a' felek egyébként könnyen folyamodhatnának : ak-
kor a' katholikus plébános vagy helyette más áldozó-
pap illy házasságoknál csupa személyes jelenlétével 
(materiali tantum praesentia) minden egyházi szer-
tartás' mellőztével ott lehet, épen mintha csak alkal-
mas vagy is fölhatalmazott tanú' (meri testis, ut ajunt, 
qualificati, seu auctorizabilis) tulajdonában volna je -
len ; ugy hogy a' két fél' megegyeztének meghallga-
tása után a' tettet, mint érvényesen véghezvittet, hivata-
losan az összeadottak' könyvébe bejegyezheti. A' dol-
gok' illy állásánál azonban a' fölebb említett főpapok 
és plébánosok nem kisebb, sőt megfeszitett erővel 
oda munkálkodandnak, hogy a' hittől eltérés' minden 
veszélye a' kath. résztől lehetségig eltávolittassék, 
hogy a' mindkét nemen leendő gyermekek' kath. ne-^ 
veltetésére, a' mint csak lehet, előre gond fordittas-
sék , 's hogy a' kathol. rész azon kötelességére ko-
molyan intessék , miszerint nemkatholikus házastársát 
tehetsége szerint megtéríteni tartozik, mi legalkal-
masabb lesz arra, hogy elkövetett vétkei' bocsánatját 
Istentől könnyebben megnyerje (quod ad veniam pa-
tratorum criminum facilius a Deo obtinendam erit op-
portunissimum). " 

„Egyébiránt ő szentsége mélyen fájlalva azt, hogy 
illynemü engedménynek a' k. hit' vallása által magát 
kitüntető statusnál kell alkalmazásba hozatnia, Jézus 
Krisztusnak, kinek képviselője a1 földön, irgalma által 
egész lelkéből kéri a' püspököket, hogy végül is azt 
igyekezzenek illy fontos ügyben cselekedni, mi t , a' 
sz. Lélek' segítségül hivása után, e' czélra valóban 
hasznosnak itélendenek : egyszersmind pedig oda ügyel-
jenek , hogy a' tilos vegyes házasságokra lépni kívánó 
személyek iránti efféle türelem által ne történjék, hogy 
a' kathol. népnél az illy házasságokat nem helyeselő 
egyházrendeleteknek, 's a' gyermekeit e' lélekveszé-
lyeztető házasságoktól megóni törekvő anyaszentegy-
ház' folytonfolyvásti gondoskodásának emléke csökke-
nést szenvedjen. Azért a' püspököknek és plébánosok-
nak kötelességökben fog állni, a' nyilványos és házi 
oktatásban híveiknek ezután lángolóbb buzgósággal 
az e' házasságokat illető tanításokat 's törvényeket 
elejökbe terjeszteni, 's azok' pontos megtartását szí-
vökre kötni. Mindezeket kitűnő jámborságuktól, hi-
töktől és §z. Péter' széke iránti tiszteletöktől legbizo-
nyosabban várja is ő szentsége. Költ Romában, május' 
22kén 1841. Lambruschini bibornok s. k. 
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pápai utasításból látni fogja a' lelkipász-
torkodó clerus, hogg vegges házasságok egy há-
zilag csak akkor adathatnak össze, ha az utasí-
tásban kijelelt föltételek, kivált pedig a* mindkét 
nemen leendő gyermekeknek a kathol. hitbeni ne-
veltetése biztosítva van. 

Ha a' j eg g esek minden leendő gyermekeiknek 
a kath. hitbeni neveltetését, mit saját aláírásuk-
kal 's két tanúéval szükség megerősíteni, megta-
gadják , akkor a' plébános vagy annak helyettese 
tartozik : 

Iször. rV kathol. menyasszonynak nyugalom-
mal, de alaposan, nyomósán és ismételve a' gyer-
mekek' nevelését illetőleg lelkiismeretes kötelessége 
iránt tanítást adni; neki megmutatni : hogy szent 
kötelessége ggermekeit azon religioban nevelni, 
mellyet igaznak tart és vall, hogy tehát nagy bűnt 
követendene el Isten, saját meggyőződése 's gyer-
mekei' üdvössége ellen , ha reá állana, hogg azok-
nak csak egg része is más vallásban neveltessék, 
mellyet ő marja sem tart igaznak. 

IIa a' jegyesek minden ismételt előterjeszté-
sek mellett is megmaradnak határozatukban, nem 
biztosítani gyermekeiknek a' kath. hitbeni nevelte-
tését : nyilatkoztassa ki nekik a' plébános nyuga-
lommal de komolyan , hogy házasságukat nem 
adhatja össze, mivel ez lelkiismerete ellen volna. 
Ha azt válaszolnák, hogg mind e' mellett is há-
zasságra akarnak lépni, akkor tartozik : 

2szor. Ha minden bizonyítványok megvannak, 
ha más akadály nincs , s ha a' menyasszony a' 
vallásban tökéletesen ki van oktatva, a' hirdeté-
seket megtenni, s nyugton elvárni: valljon a' je-
gyesek határozatuknál megmaradnak-eí 

3szor. Ha a1 jeggesek két tanú kíséretében 
hozzá jönnének 'í 'kívánnák , hogy héizassági 
nyilatkozatukat írja be : akkor ezen nyilatko-
zatot szobájában nyugton hallgassa meg , a' 
menyasszonynak pedig még egyszer szelíden 's 
komolyan jelentse ki, hogy kénytelen e1 lépését 
vétkesnek 's Isten előtt felelősnek nyilványitani, 
's azért rosszaiul. — Azután írja be a jeggesek' 
nevét, állapot ját ''stb. A' rovat: „Copulans ,a mi-
vel összeadás nem történik, üresen hagyatandó. 
A' plébános vagy annak helyettese csupa tanukép 
írja magát be a' bizonyságokkal együtt ezeknek 
rovatjába , 's a' jeggzetben mellékelje oda : hogg 

ezen jegyesek .... napján .% .. esztendőben kijelen-
tették , hogy egymás között házasságra lépnek. 

4szer. Ha ezen kijelentésről anyakönyvbeli 
bizonyítvány ÇMalrikenscheinJ kívántatik, azt a 
következő példány szerint kell kiszolgáltatni : 

E/i alólirt bizonyítom, hogy N. N. előre bo-
csátott .... hirdetés után .... napon .... esztendő-
ben N.-ben lakozó N. N. plébános' és a' két tanú' 
N. N. és N. A', jelenlétében kijelentették, hogy 
egymás között házasságra lépnek. 

5ször. Ha illg házasságból gyermekek szü-
letnek , azok a' kereszteltettek' könyvébe mint há-
zasságbeliek iklatandók. 

6szor. IIa valamelly leendő vegyes házas-
ságnál a' jeggesek különbféle plébániákban laknak, 
's azért hirdetési bizonyítványnak kell kiadatni : 
akkor azt a' szokott módon kell kiadni, de azon 
melléklettel, hogy valamennyi gyermeknek a' kath. 
hitbeni neveltetése biztosítva van — vagy biztosítva 
nincs, hogy a1 másik plébános ne maradjon két-
ségben, 's a' törvényhez tarthassa magéit. 

7szer. Azon esetekben , mellgekben összeadás 
nem történik , hanem, a' plébános csak passive 
assistât, összeadást' díj nem vetetik. 

/ Is ő szentsége által kiadott utasítást illető 
ezen végrehajtási szabályokat kötelesek a' lelki-
pásztor urak pontosan és lelkiismeretesen megtar-
tani , és a' herczeg-érseki kormány (OrdinariatJ 
szintúgy számot tart cC lelkipásztorkodó clerus'' 
lelkiisméretességére 's jámborságára, mint böl-
cseségére és szerénységére. Antal, hellenopoli püs-
pök , és általános hel/yettes. Az érseki consisto-
riumból. Bécs, october' iOdikén i 841. Reichel 
Veuczel, tiszteletbeli kanonok és cancellaria-kor-
mányzó. 

Papi jószágok. 

Az erkölcsi világban nincs j ó , nincs üdvös igye-
kezet és törekvés, mellyhez fattyusarjadék gyanánt 
balfogások ós fonák probatétek nem szövetkeznének. 
A' forrongás' korában minden ujitás haladásnak czi-
mezi magát, minden változtatás előmenetelnek ; de a' 
nyilvánosság' föladása: nem tűrni a' káros zavart, 
megválasztani a' konkolyt a' tiszta magtól, 's a' vita-
tás' utján kitüntetni, hogy a' szándéklott terv és lépés 
érdemli-e, vagy csak bitorolja a' mindig igénylett tisz-
tességes elnevezést. 
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Ezen észrevételeket, támasztá bennünk Borsod 
megye' minapi végzése, melly által a' papi jövedel-
mek' országos szabályozását, 's a' fölöslegnek neve-
lési czélokra fordítását az országgyűlésen indítványozni 
határozá, mert ezen végzésről véleményünk szerint 
bátran elmondhatni, hogy a' haladás' czimét bitorolja, 
eredetét nem érett megfontolásból, hanem talán az 
indítványozók' tudta nélkül a' polgárok' egy bizonyos 
osztálya iránti idegenségből, 's nem uj igazságokon, 
de régi tévedéseken alapul. Olly lépés, melly ha si-
kerülne, igen csekély, kétes és máskép is elérhető 
jó eredményeit messzeható és orvosolhatlan káros 
következésekkel fogná megbőszülni. Vannak elvek a' 
polgári társaságban, mellyek magokkal játszani nem 
engednek , mert egyrészről a' társaság előtti állapot' 
irányában, másrészről a' forradalmak' ellenében állnak 
elválasztó vonal gyanánt; 's nincs példa, hogy azokat 
büntetlenül kormány vagy nemzet megsértette volna. 

Az egyházi javak Magyarországban kétféle ere-
detűek: vagy királyi adománylevelek, vagy magános 
személyek' adakozásai által jutottak a' kath. egyház' 
és egyháziak' birtokába, lia a' koronás fejedelem, 
alkotmányos jogánál fogva, magánosoknak adta volna 
a' kérdéses javakat, azok a' nemzetség' magvasza-
kadtéval visszaszállottak volna a' koronára : az egy-
háznak szentelt adomány-levelekben nincs föntartva 
semmi tulajdoni j o g , sőt több esetben világosan ki 
van mondva az ellenkező, 's az adomány' rendelte-
tése, t. i. a' kathol. vallás' és isteni tisztelet föntar-
tására, egyenesen ki van fejezve. A' közállomány' 
feje által 's annak nevében adott ajándék nem választ-
ható el azon föltételektől, mellyekhez kötve van. Míg 
tehát a' kimondott czél' betöltése lehetséges, addig 
az adományt attól elidegeníteni nem lehet, mert mind 
a' királyi, mind a' magános adományok' esetében, a' 
sajátsági jog azon épül , hogy volt-e joga adni az 
adakozónak, 's az a' ki kapta, képes-e elfogadni az 
ajándékot? 's mihelyt a' két kérdésre igenleges a' fe-
lelet, a' dolog el van döntve. A' hova fordítás' sza-
bályát pedig az adakozó' akaratja „mens fundatoris" 
képezi, és igy még akkor i s , ha azon erkölcsi sze-
mély, kinek az adomány nyújtatott, többé nem léteznék;, 
az adomány' hova fordításában az adakozó' akaratjá-
nak szellemét kellene követni. A' minek meg nem tar-
tása egy tíz éves végrendeletnél közindignatiot okozna, 
azt százados gyakorlat által szentesitett adományokra 
nézve mellőzni nem lehet. És habár mértéken tul bő-

ven jutott is az ajándék egyes adományozók' részéről 
az egyháziaknak, mihelyt joga volt adni, épen ugy 
jogszerű birtokuk az ajándék, mint a' nagy enyedi 
collegiumé mind az, mit Bethlen Gábortól kapott, habár 
ugy látszanék is valakinek, hogy azt kevesebbel is 
elegendőleg lehetett volna ellátni. Igy tehát Magyar-
országban bármicsoda változtatásokon menjenek is 
által a' kath. püspökségek' száma, határai, ós az egy-
házi beneficiumok' fölosztása, míg katholikusok, ka-
tholikus vallás és isteni tisztelet, és ezt kiszolgáltató 
egyháziak létezni fognak, nem fog előfordulhatni azon 
eset , hogy királyi adomány-levelek, vagy magáno-
sok' ajándékai által a' kath. egy háznak szentelt javak, 
jogszerűtlenség és törvényrontás nélkül, más mint a' 
megnevezett czélokra fordíttathassanak, és pedig kény-
szeritőleg még nevelési czélokra sem, míg be nem bi-
zonyittatik, hogy földleírás, mathesis és nyelvek' ta-
nítása ugyanannyit tesz, mint a'vallás' igazságainak, 
's az isteni félelemnek csöpögtetése az emberi szivbe, 
és hogy az , ki az egyik czélnak szentelte vagyonát, 
azt a' másikra is kész volt volna ajánlani. 

Mindazon különböztetések az egyházi és más ma-
gános javak' természete közt , mellyeket a' dolog' 
ezen egyszerű állásának ellene szegezni szoktak, fö-
lötte ingatag és önkényes alapon nyugszanak. Miért 
érdemelne több tekintetet a' firól fira szálló vérszerinti 
örökösödés, mint azon szellemi fonál, melly az egy-
ház' szolgáit hasonlókép szakadatlanul lépteti egymás 
saruiba ? 

Történtek igenis, illy különböztetések' segedel-
mével megsértései az egyházi javaknak több országban, 
némelly helyütt kormányok, másutt a' forradalomra 
hevült nemzetek által. Az első osztályhoz tartozik, a' 
mi nálunk történt, 's az ország' rendei által mindig 
és méltán rosszaltatott ; noha illy esetben a' követke-
zésekre nézve kevesebb veszély van , kivált míg a' 
fejedelem ugyanazon vallásnak hive marad. De mi-
kor alulról jöttek a' sértések, mindig előpostái voltak 
a' tulajdoni jog' általános megtámodásának ; mert a' 
tömeg, mihelyt egyszer észreveszi, hogy a' másét 
elvenni szabad, vérszemet kap, az eredményt látja 's 
nem az indító okokat, 's a' revolutiok' és szenvedé-
lyek' logicája erősebb korlátokat is le tör , mint azon 
vékony falat, mellyet a' törvénytudók a' vagyon' kü-
lönbféle nemei közti különböztetések által a' magány' 
saját ótalmára fölállitni igyekszenek. Ki pedig az egy-
házi javak' [sajátsági jogát a' status' eszméjéhez köti 
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's annak akaratjától akarja felfüggeszteni, az nézze 
Irlandot 's élvezze ott theoriájának gyümölcseit. 

De hála Istennek ! mi ezen ponton nem állunk. 
A' vallás, mellyben születénk 's nevelteténk, még 
máig is a' a' magyar nemzet többségének vallása ; — 
nincs itt szó semmi extremus esetről, az egész indít-
ványt a' positivitas' mezején 's a' tettleg létező viszo-
nyok' szempontjából lehet és kell tekinteni. És épen 
azért kívánjuk azt politikai részéről némileg fölvilá-
gosítani , szavainkat főképen a' két hitvalláson lévő 
evangélikusok érdekei' 's értelmessóge' képviselőihez 
intézvén , kikben a' hazának több bölcs hazafi-keblü 
's erényes polgárit tiszteljük. 

Nekünk ugy látszik , hogy mikor egy országban 
különböző vallásbeli felekezetek léteznek, azoknak 
egymás irányában egy bizonyos állásuk 's ebből folyó 
bizonyos kötelességeik vannak. Ezen állás hazánkban 
törvények által van elhatározva. Az evangélikusokra 
nézve a'békekötések 's az 1790: 26. t. cz., a' kath. 
egyházra nézve az egyháziaknak törvény és koroná-
zási hitlevelek által megszentelt jogaik' összesége te-
szik ezen kölcsönös status quo-t. Ezen állása a' do-
lognak nem rekeszti ki sem egyik sem másik részre 
nézve a' törvényhozás' azon jogát , hogy javitólag a' 
kölcsönös állapotokhoz ne nyúlhasson; és a 'két utolsó 
országgyűlésen elegendöképen kiviláglott, hogy mi-
kép és melly szellemben kíván élni az evangélikusokra 
nézve e' jogával a' magyar törvényhozás. — De ha 
csak örökös küzködés' mezejévé nem akarjuk tenni e' 
hazát, annak mintegy pactum taciturn gyanánt kell 
tekintetni, hogy egyik vallásos felekezet a' másiknak 
status quo-ját meg ne támadja. Mit mondanának evan-
gélikus atyánkfiai, mit mondana maga az országgyű-
lés, ha a' kath. egyház' egy tagja az 1790: 26. t.cz. 
valamelly rendeletének megszorítását indítványozná? 
Azt mondaná és helyesen, hogy azon az országgyű-
lési theoria szerint még perfectibilis és jóvoltiban 
még bővíthető törvény, a' kedvezésekre nézve, mely-
lyeket az evangélikusoknak nyújt , lex perpetuo du-
ratura , és hogy azokhoz nyúlni nem szabad. 

De ha ez igy van, nem követelheti-e a' kath. 
egyház maga részére ugyanezen elvek' megtartását 
az evangelikus felekezet' részéről? az ő jogai kevésbbé 
szentek-e, állása kevésbbé nyugszik-e a' törvények' 
ótalma alatt, érdekei kevésbbé vannak-e a' hitét követők' 
érdekeivel összeszőve ? — 'S ha ezek ellen szabad 
és méltányos föllépni, ha jogainak korlátozása nviltan 

inditványoztathatik, 's igy implicite az mondatik, hogy 
status ywo-jának az ő kárávali megváltoztatására pró-
bát tenni szabad, akkor kérdem : nem szűnt-e meg 
tettleg a' béke' állapotja a' különböző vallásbeli fele-
kezetek közt ? — nem nyilik-e meg újra a' harcz , 
mellyet befejezettnek tekintettünk ? 's lehet-e rosszalni 
azt, ki a' háború' állapotjában a' szabados módokat 
tetszése szerint használja ? 

Épen azért tehát 's azon őszinte akaratnál fog-
va , mellyel evang. atyánkfiai' igazságos követeléseit 
mindig pártoltuk és pártolandjuk, a' legtisztább szán-
dékból kell óhajtanunk, hogy illy dolgok sehol, de 
főképen olly helyzetű megyékben mint Borsod, ne tör-
ténjenek, 's ezen eredményt biz rást várjuk a ' j óza -
nabbak és magasabb állásúak' mérséklő befolyásától ; 
mert ha folyvást illy megtámadások intéztetnének a' 
kath. egyház ellen, ennek mindennemű hasonló lépé-
sei előre igazolva volnának. Egy lépést tett a' kath. 
magyar egyház vegyes házasságok' dolgában, mely-
lyet sokan törvénytelennek tartanak.*) — Az ország-
gyűlés nem tudott megegyezni a' tárgy fölött. A' me-
gyékben zaj támadt, 's önhatóságukkal akarják el-
dönteni azon európai kérdést, mellyen az országgyű-
lés segíteni nem tudott, mellyet egy protestáns sta-
tusban a' fejedelem korlátlan királyi hatalmával keresz-
tül vágni képes nem vala. — A' dolog függőben van. 
Egy az evangélikusok' állásán javító terjedelmes tör-
vényjavaslat királyi helybenhagyástól függ. Es most, 
hogy meg legyen mutatva, mikép a' kath. egyház va-
lóban törvényt rontott, és mikép a' fölterjesztett tör-
vényjavaslat a' kath. egyház' érdekeit teljességgel 
nem sérti, annak állását és jogait megalapító törvé-
nyek' fölforgatása inditványoztatik ! — 

Számos katholikus pártolja az illyen indítványo-
kat, sokan osztoznak az egyháziak' elleni elkesere-
désben , 's ezen hajlam a' vegyes házasságok körüli 
vita által tetemesen tápláltatik. De mi különbséget te-
szünk egy vallásos felekezet' állandó és valóságos 
érdekei, 's egyes híveinek szempillantási ingerültsége 

*) A' kath. clerus mind a' megyei termekben, mind hír-
lapi értekezésekben, sőt kinyomatott számos köny-
vekben is világosan és bőven megmutatta : hogy ve-
gyes házasságbani eljárásával, a' házasság' érvényes-
ségét elismerve, tisztán az egyház' hatóságához tar-
tozó szertartásról rendelkezik ; 's igy polgári törvényt 
sérteni nem akar, 's nem is sért. 

Szerkeszti 's kiadja Szaniszló Ferencz.— Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 



363 364 

közt, 's tagadjuk, hogy ennek fölhevült tolmácsai, 
amazoknak nagyszerű fontosságát képviselhessék. 
Alljon bármikép a' vegyes házassági ügy, 's érdemel-
jen bármelly rosszalást az egyháziak' e' részbeni tette, 
— a' katholikusoknak mint vallásos felekezetnek ér-
deke soha sem javaihatja azt, hogy a' sajátsági jo -
goknak megsértésével, a' katholikus isteni tisztelet' 
szükségeinek meghatározása, és ezen alapon az egy-
házi jövedelmek' szabályozása törvényhozó által tör-
ténjék. — Az evangelikus alapítványok mentve van-
nak minden befolyásától a' katholikusoknak ; épen igy 
méltányos és igazságos menten tartani a' « m - k a t h o -
likusoknak minden befolyásától olly javakat és jöve-
delmeket, mellyek kath. adakozók által tisztán kath. 

r 
czelokra szenteltettek. — Es itt nem tesz az semmi 
különbséget, hogy sokan nem helyeslik a' módot, 
mellyszerint a' katholikus egyháziak javaikat használ-
ják. Ha igaz i s , hogy többet tehettek volna 's tehet-
nének némellyek, de más részről még igazabb , hogy 
még a' legújabb időkben is igen számosan a' kathol. 
egyház' tagjai közül vagyonukkal ugy bántak, hogy 
az őket rosszaló világiak' nagy része bátran önkebe-
lébe nyúlhat, 's visszaveendi kárhoztató Ítéletét. — 
De bárhogy legyenek ezek, illy tekintetek a' sajátjog' 
megsértését soha nem igazolják. Mihelyt egyszer va-
lakit tulajdonától megfoszthatni azért, mert azt nem 
ugy használja, mint mi jónak látjuk, megszűnt a ' s a -
játi jognak minden bátorsága. Ha azért lehet elvenni 
a' nagyváradi vagy csanádi püspöktől javainak felét, 
mert mi azt más üdvös czélra akarnók fordítani, ugy 
A. herczeg, B. gróf, C. báró, D. nemes, E. ban-
quier és F. nagykereskedő sincs hasonló próbatét el-
len biztosítva. Valahányszor megfordulnak a'nézetek, 
és uj eszmék fejlenek ki, mindannyiszor uj veszély 
fenyegeti a' sajátsági jogot. Vége igy minden biztos-
ságnak. — Tiszteljük hát az elveket, mellyek nélkül 
nincs üdvösség a'polgári társaságban, 's ne enged-
jük, hogy a' felekezetek önnyerességöket a' mások' 
jogainak eltiprásában keressék. Emlékezzünk meg 
Sieyes' szavaira: soyes justes si vous voulez étre 
libres—'legyetek igazságosok, ha szabadok akartok 
lenni. X.' Y. Z. (Világ.) 

Ö méltóságának a' nyitrai püspöknek 
a' kisdedek nevelése' ügyében megye-

beli cleriisáltoz bocsátott pásztori 
levele. 

Ámbár a' lelkipásztorok legfontosabb kötelessé-
güknél fogva, mindnyájok iránt, mitsem ügyelvén a' -

kor' és sors' különbségére, keresztény szeretettel vi-
seltetni, mindnyájokat az erkölcs' utján vezetni, szent 
nemzetet, és az umak tökéletes népet nevelni köte-
leztetnek : mindazonáltal különös figyelmökel és 
gondjokat a' gyöngéd kisdedek kivánják meg, kikből 
mint sarjadékokból, az anyaszentegyháznak jó vagy 
rossz magaviseletű fiai, a' hazának hasznos vagy 
káros polgárai csíráznak. — Ha valamelly nemzedék 
erkölcstelenné vált, annál az erkölcsös javulás, és a' 
jobbra változás igen ritkán eszközölhető ; mert az uj 
cserépedény sokáig megtartja a' magába szítt szagot, 
A' híveknek olly szomorú erkölcsi állásukban, a' val-
lásosságot és erkölcsiséget helyre állítani legsikeresb 
mód a' gyöngéd kisdedek' gondos nevelése ; ugyanis 
e' dologra fordított munka legritkábban marad üdvös-
séges siker nélkül; sőt inkább majd mindenkor ked-
ves jutalmakat szül , és százszori 'gyümölcsöt ter-
meszt, csak az oktatás a' viasz gyanánt képezhető 
ifjúságnak tanulékony lelkébe czélirányos módon csö-
pögtettessék. Mennyi hasznot hajt a' józin nevelés, kö-
zönségesen tudva van. Mert ennek hasznai nem csak 
a' szülékre, kiknek házi boldogságát leginkább elő-
mozdítja , ha nem fenyitéktelen és zabolátlan, de mun-
kás és Isten' félelmében oktatott gyermekekkel kör-
nyezve vannak, — hanem magára a' köz állományra 
is legbővebben háramlanak. Innét vagyon, hogy nagy 
emlékezetű elődeim az iskolákat, mint a' mivelésnek 
lakhelyeit, minden időben különös figyelemmel illet-
ték; igy püspök Gusztinyi János 1766ik évben elha-
tározta, minő tulajdonságokkal birjon egy iskola-igaz-
gató ; egyszersmind elrendelvén, hogy a' plébánosok 
hetenként legalább egyszer az iskolát látogassák meg, 
fürkészszék ki az előmenetelt, a' tanulmány' rendszerét 
okosan tűzzék ki, és atyai intésekkel a' viasz-lágyságu 
indulatokat erkölcsre igazítani igyekezzenek. Hogy 
pedig eme' kötelességük' pontos betöltéséről tudassék, 
ugyan azon püspök 1770ben az alespereseknek meg-
hagyta , hogy plébániák' vizsgálata' alkalmával kifür-
készszék: kicsoda melly helyen tanító-mester? hány 
tanítványt számlál ? mire és millyen rendszerrel ok-
tatja őket ? a' hogyleltek felől pedig a' püspöki kor-
mánynak értesítést (informationem) adjanak. Ugy to-
vábbá 1779ben rendeltetett: hogy az iskola-mesterek 
a' számvetést is tanítsák, és az ezen parancsnak nem 
engedelmeskedik helyökből mozdittassanak el. — 
Fuchs Xav. Ferencz, szinte boldog emlékezetű elődöm, 
a' megyebeli hivatalnak félévenként beadatni szokott ér-
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tesitéseket 1790benugy parancsolta elkészíttetni, hogy 
kitétessék: hol, hány gyermek jár iskolába? mi t a -
níttatik az iskolákban ? k ik , és valljon alkalmatos ta -
nitó-mesterek-e ? millyen a' fizetésük ? az iskolákban 
pedig az előbbeni esztendőkhöz képest jobbra, vagy 
rosszabbra változott-e valami? 1793ik évi pünkösd 
hava' 29én rendelte : hogy a' plébánosok az iskolák-
ban hetenként háromszor a' keresztény tudományban 
oktassák a' gyermekeket; — 1797ik évi sz. András 
hava' 28árólpedig inti: hogy szorgoskodjanak a' lel-
kipásztorok az iskolai ifjúság' száma' nagyobbitásáról, 
és az iskolákban a' józan oktatás' eszközléséről ; — 
minden akadályokat irtsanak ki, és szemügyre vegyék, 
valljon a' tanitó-mesterek kényelmességből nem res-
tek-e avagy oktalan bánásmóddal nem idegenitik-e a' 
gyermekeket az iskolától ? vagy nem követelnek-e jóval 
nagyobb iskolai fizetést ? — Elmellőzvén más üdvös 
megyebeli rendeléseket, elegendő legyen érinteni a' fris 
emlékezetben lévő ezen tárgyról szóló 1837ik évi sz. 
András hava' 22én kibocsátott pásztori levelet. 

r 

En is hasonlólag nagy gonddal oda irányozván ; 

hogy a' gyöngéd kisdedek, az anyaszentegyház' e r -
kölcsös fiaivá, és a' haza' hasznos polgáraivá alkal-
matosabban képeztessenek, a' ti figyelmeteket oda aka-
rom leginkább irányozni, hogy az iskola-gyermekek, 
a' vallás' elveibe, mellyek mind a' világi mind pedig 
a' mennyei örök boldogságnak alapul szolgálnak, fon-
tosán oktattassanak; leginkább pedig kell igyekezni, 
hogy az előadott tanitmány fogékony nyomos okokkal 
támogatva, ugy adassék elő, hogy kiki okát tudja 
adni a' hitnek és a' tanitmánynak, mellyben oktatta-
tott. Továbbá gondosan azon lesztek, hogy az is-
kolákban erkölcsi parancsok is gyakrabban, és is-
mételve adassanak elő, az erény' szeretete, melly-
nek társa a' boldogság, és a' bün' gyűlölése ; a' hó-
dolás pedig mind az isteni, mind az emberi tör-
vények iránt a' gyermekekben gyöngéd koruktól 
fogva fölébresztessék ; és ők a' henyéléstől úgy-
mint minden rossznak forrásától visszatartóztassanak, 
és a' munkás életre szoktattassanak. Továbbá az ol-
vasáson, iráson, a'számvetés' első négy munkála-
tán kívül, a' tanítványok' fogékonyságához mérve 
hazánk'földleírásából 's történeteiből némellyek, pe-
dig a' mennyire lehetséges magyar nyelven, mellyre 
különösen ügyeltessék, adassanak elő. De a' külső 
mivelést sem lehet elhanyagolni ; azértis gosdoskod-
jatok , hogy a' gyermekek az iskolában tisztán és 

illendően jelenjenek meg: ottan pedig az illendőség' 
minden szabályaihoz ragaszkodjanak, hogy igy gyönge 
koruktól fogva a' tisztaságot és illendőséget tanulják 
böcsülni. 

Ezekből, mellyeket rövideden érintettem, k i -
tetszik , milly fontos az iskola-mesternek — úgymint 
ki a' gyöngéd kisdedek' nevelésébe közvetetlenül be-
foly — hivatala. Azért akarom, hogy csak azok al-
kalmaztassanak , és türessenek el ezen hivatalban, 
kik a' vallás' elveiben elegendően oktatvák, 's a' ta-
nítói kötelesség'teljesítésére szükséges tulajdonságok-
kal birnak; kik józanok, szerények és a'gyermekek' 
oktatása mellett türelmesek. Azokáért összesen, 's 
egyenként az alespereseknek , plébánosoknak, plé-
bániák' helytartóinak meghagyom, lelkiisméretöket 
terhelvén , hogy nekem az iskola-mesterek' tulajdon-
ságai- 's minémüségeiről, továbbá erkölcsiségökről ; 
és valljon a' gyermekek' oktatásában szorgalmatosan 
munkálódnak-e ? és a' tanítványok' számát nagyob-
bítani igyekeznek-e ? valamint ekkoráig, minden fél-
évben tökéletes tudósítást adjanak ; hogy igy a' hiá-
nyokat, a 'mennyiben rajtam áll , megjavíthassam, 
az akadályokat és gátokat elháríthassam; ellenben 
pedig azokat, kik az oktatásban szorgalmukat kitün-
tetik, érdemökhöz képest megjutalmazhassam. Azért 
itten határozottan nyilatkoztatom: hogy az iskola-
mesterek közül csak az részesülend a' kiosztandó 
pénzsegedelemben, ki a' tanítványok' száma' szaporí-
tásában , és az oktatásban magát kitünteti. 

Igyekezzetek ezenkívül kedves fiaim ! a' szülék-
nek az iskolai oktatás' hasznát szemök eleibe terjesz-
teni , és őket szüntelen minden alkalommal fáradha-
tatlanul gyermekeik' iskolába járatására serkenteni. 
Hogy pedig kiváltképen a' sziikölködőbb szüléknek, 
kik nem ritkán a' szükséges könyvek' hiányát szok-
ták okul venni, gondjokat e' részben enyhítsem, va -
lamint mostanáig, ugy ezentúl is iskolai könyvekkel, 
— az alespereseknek, úgymint a' nemzeti iskolák' 
kerületi ügyelőinek, a' szükség felől tudósításokat 
időről időre fölterjeszteni kötelességükben álland — 
valamint ajándékokkal i s , a' tanulásbani ipar' és ve -
télkedés gerjesztése' tekintetéből benneteket ellátandlak. 

Végtére titeket az Istenben intlek, hogy az igaz-
satástokra bizott iskolákat rendelt időben sőt ezen-
kívül is szorgalmatosan vizsgáljátok , kötelességteket 
e' részben annál nagyobb készséggel végezvén, mi-
nél bővebb gyümölcsét reményihetitek közbenjáró 
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munkálkodástoknak. Mert illy módon nem csak Isten 
de emberek előtt is halmozandjátok érdemeiteket. A' 
kik sokakat oktatnak, tiindökleni fognak, mint a' 
csillagok örökön örökké. Egyébiránt nektek, és 
a' ti gondotok alá bizott híveknek atyai és püs-
pöki áldásomat szeretetteljesen osztom. Költ 1841ik 
évi, Borromei Sz. Károly' a' gyermekek' oktatása' nagy 
előmozdítójának ünnepén. 

Akár százszor megesküdjem-
Nem rég a' békebiróságnál volt dolgom. Többi 

közt valamelly házas pár' ügye is előfordult, mellyen 
egy tehén' árát követelte a' bérlő, ki azt nekik eladta. 
Azok álliták, hogy a' tehén' árát ők rég kifizették. Ez 
ellenben erősité, hogy csak felét tették le, és szer-
fölött sürgeté a' bírót, hogy állításuk' bizonyítására 
esküt kívánjon tolok. Az asszony nem mutata nagy 
kedvet az eskü' letételére; annál hajlandóbb volt erre 
a' bérlő, ki ismételve mondá: „én kész vagyok meg-
esküdni akár százszor is." Kétség kivül e' merész 
szemtelen szavaival nyugtalan lelkiisméretét akará kissé 
bátorítani, és vele a' jelenlévőket, 's talán a' birótis 
vakíthatni gondolá. De nem legjobban sült el neki, 
mert vakmerő hetvenkedése miatt a' biró végre hara-
gosan megtámadta's igy szólitá meg: De mit akar ön 
száz esküjével? Egy is elegendő volna; a' többi ki-
Jenczven kilencz igen sok már. Ugy látszik, hogy ezen 
ünnepélyes tett iránt kevés tisztelettel 's félelemmel 
viseltetik : holott annak az igazságróli meggyőződés 
mellett is csak némi szent borzadással 's reszketéssel 
kellene történnie; mert az Isten' neve rettenetes és 
fölséges. A' mint látszik, ön a' hitben rosszul van ok-
tatva, ha pedig ismeri azt, ugy rendkívül orczátlan, 
midőn annak szent tanításit 's kötelességeit illy vak-
merőn megsérti. Ön nekem nem tetszik, ügye gya-
nús előttem. Ki nem fél egy részben hibázni, az képes 
minden más rosszat is véghez vinni. (Németből.) W. K. 

A' semmik. 
Egy halálos ágyán lévő bölcs és jámbor ember 

barátai' kérelmére : hagyna emlékül nekik valamit, már 
érzékvesztetten, félholt kezekkel a' papíron két zé-
rust ( 0 0 ) irt; és ezen emlék halála után sok gon-
dolkodásra adott okot. Némellyek igy magyarázák: 
,,A' test és lélek ez çletben csak pályakörét végezi 
amaz elporhad, emez teremtőjéhez száll föl." Érkezék 
pedig egy, ki imígy magyarázá: „A' világ' hiuságá-
nak jelképe a' két semmi, 's hogy minden földi el-

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz.-

enyészik és semmi. A' tudós' fáradozásai és a' dús' 
kincsei hasonlók a' széltől széttépendő pókhálókhoz ; 
a' nagyság , dúskincsek és hatalom, csak árnyék, 
hervadó virág , tünő álom. Azért a' bölcs keresztéin ' 
számtana az, hogy itt a' soknak tetsző minden — 
csak semmi. 

De a' semmik előtt ha egyes számok állanak, nagyra 
rug értékök, azért a' bölcs keresztény a' világ' sem-
mijéből akkor fokosithat kincset érő nagy számot, ha 
minden földi javaival csak Isten' dicsőségére é l , és 
embertársai' fölsegélésére ; 's a' földit az éginek el-
nyerésére használja. Boldog, kiillyen egyest bir tenni 
a' világ' semmisége mellé!" 

Halászat a' sz. atyákból. 
A' gyermekek félnek az álarcztól, de nem a' 

tűztől ; ugy mi is rettegünk a' haláltól, melly csak 
megvetendő álaroz, de a' bűntől nem irtózunk, mitől 
méltán iszonyodhatnánk. (Aranysz. sz. Jánosi) 

Testi betegségünkben mindent elkövetünk, hogy 
attól megszabaduljunk, de lelkünk' betegségét elszin-
leljük 's mindig halasztjuk. ( U y y a u a z ) 

Hogy a' gonosz életűek e' földön gyakorta mit 
sem szenvednek , ez is bizonysága annak, hogy ez élet 
után bűnhődni fognak. (Uyyauaz.') 

A' gonoszságot rövid gyönyör 's örök fájdalom 
követi, ellenben az erényt kevés ideig tartó fáradság 
's vég nélküli öröm kiséri. ( U y y a u a z . ) 

Boldog, a' kitesz és tanít. Sokkal szerencsésb 
a' tett' tanitmánya, mint a' tanításé. ( U y y a u a z . ) 

Valódi gazdagság 's kifogyhatlan birtok annyit 
kívánni, mennyi szükségeinket kielégíti, 's a' fölös-
leget helyesen tudni kiosztani. ( U y y a u a z . ) 

A' szerető ezerszer meghalna kedveseért, bár 
tőle halála után nincs mit várnia. Igy mi is mindent 
szenvedjünk, nem a' mennyországért, nem a' boldog 
jövendő' reménye miatt, hanem magáért az Istenért. 
( Uyyauaz?) CT- B0 

Az irigység nyilványossá teszi, hogy teljességgel 
nem bírjuk az Isten' szeretetét. (Sz. Ephrem.) 

Az árnyék követi a' testet mindenüvé; az elkö-
vetett bűn is mindenütt kiséri a' lelket, 's elejbe tartja 
annak képét, mit elkövetett. (Sz. Basil.) 

A' földbe hintett mag százszoros gyümölcsöt hoz; 
a' szegénynek kezébe tett alamizsna az örökkévalóságra 
százszoros gyümölcsöt 's jutalmat szerez. (Ugyanaz.) 

f«*- / Q 
"Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 4-53. 
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M a g y a r s z . E r z s é b e t ' e m B é b e . 
(1207 — 1231.) 

I. 

Szent Erzsébet a' magyar dicsőségnek egyik fő 
csillaga , második András királyunknak 's nejének 
Gertrud carinthiai herczegasszonynak leánya, született 
Sárospatakon 1207ben. 

Csodálatos az ur az ö szenteiben ! Erzsébet 
esöcsemős korában Lajosnak Hermann thuringiai her-
czeg"s kora' hőse' fiának eljegyezteték ; 's már 1211-
ben egy fényes német küldöttség a' kisded herczeg-
jegyest tömérdek kincscsel Pozsonyban általvette Zsó-
fia-Lajos' anyja'-kezei közt Thuringiában nevelendőt. 
Ártatlan, ájtatos és kegyes volt Erzsébet már kicsin-
ségében. Ha zárt ajtók tiltották a' kápolna' belsejéből, 
annak küszöbét csókolta, szegény leánykákat vigasz-
talni, imádságokra oktatgatni, nyereményeiben része-
síteni jelesen szeretett. Agnes Lajos herczeg' testvére 
szép sziiz vala, ez Erzsébettel együtt nevelteték, 's 
hasonlóan ékesitteték, 's történt, midőn mindketten 
arany, gyöngy, gyémánt ékszereikben sz. egyházba 
mennének, Erzsébet a' szent falak közt fejéről a' ko-
ronát leemelte, minek okát napa-asszonyának Zsófiá-
nak igy adá: „nem illik nekem szegény szolgálónak 
ott koronával tündöklenem , hol uramat, Jézusomat 
tövis koronával látom." Igy növekedék Erzsébet testi, 
lelki kellemekben, Isten' kegyelmében, de nem kö-
rüllévőinek kegyeiben ; mert a' fölfuvalkodott Zsófia 
herczegasszony' és büszke leánya' Agnes' szemeiben 
az alázatos magyar sziiz aljasnak látszaték, 's azért 
a' hízelgő udvarnokokkal öszhangzólag Erzsébetnek 
visszaküldetését sürgették. És Erzsébet mintegy liliom 

a' tüske közül alázat' és türelem' illatjával tündöklék, 
a' kisértet' idején egyetlen öröme az ur' és Lajos' sze-
relme valának, ki titkon legmelegebb vigasztalásokban 
irt lehelt sebhedt szivére, és kirándulásaiból hazaté-
röleg hü szeretetét gazdag ajándékokkal tettleg bizo-
nyítgatván , jegyese' szenvedéseit malasztosan eny-
hité. De a' világ szem után i tél , melly nem hat tit-
kok' mélyébe, 's igy történt, hogy az irigy udvar-
nokok' híresztelése után Erzsébetnek Lajos herczeggeli 
egybekelését a' világ kétlené. Tartott e' hirtől vitéz 
Warillai Walther a' derék lovag 's pozsonyi követ, ki 
midőn az ifjú herczeggel utazna, jámbor lovaghoz méltó 
illy nyilt szót emele: 

„Tessenek herczeg uram ! szavaim, és méltassad 
szolgádat feleletre." 

„Szólj, - - mond igen kegyesen a' herczeg — 
's illő feleletre számolhatsz." 

„Mi szándékod herczeg uram, a' magyar király— 
szűzzel? nőül választod , vagy András királyhoz visz-
szautasitod-e Erzsébetet ? " 

„Walther hű lovagom — mond Lajos herczeg 
— nézd a' szemünk előtti óriás hegyet, ha ezt or-
mától tövig tiszta aranynyá varázslód, inkább fogom 
ezt megvetni, mint szivem-szerette jegyesemet, a' 
hiu szó' ellenére Erzsébet nőm leend." 

Mire az örvendező lovag : „Rendelj uram , hír-
nökül, engedd az öröinszót Erzsébetnek megvihetnem." 

'S a' herczeg kegyesen fölhatalmazza Walthert : 
„Vidd hű lovagom, a' nászhirt jegyesemnek , 's jelül 
ajándékomat nyújtsad, mellyet tarsolyomból adandók." 
'S legott elővonta az átadandó aranyzománezos kettős 
tükröt, egyrészről sima üvegüt, mászrészről pedig 
feszülettel ékeskedőt. 

Örömmel fogadta Walthertől a' kedves hirt 's 
ajándékot Erzsébet, 'sörömétkéjkőnyükbenömleszté. 

Nem sokára fölpirult a" menyegző' hajnala, 's 
Erzsébet kora' 15dik évében 122Iben a' wartburgi 
várban Lajos thuringiai herczeggel a' házasság szent-
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ségébenrészesült, a' mikor thuringiai évkönyvek' ta -
núsága szerint korszerüleg harmad napig zajos áldo-
mások, tánczok, viadalok vigalomban ringatták a' 
fényes násznépet. 

Istennek tetszett igazat igazzal, szentet szenttel 
egyesíteni. Erzsébet a' szent nő szakadatlan ájtatos-
ságban, éber-böjtölésben, fényűzés' mellőzésében, 
alázatosságban, békeségben, jóságos cselekedetekben, 
munkásságbanj buzgólkodván, férjét Lajos herczeget 
fölötte boldogitá ; mert hiszen a' sz. ige szerint : 
jó asszonynak boldog a' férje (Sirak. 16 ,1 . ) . A' tör-
ténetírók , nevezetesen Theodoricus , ékes nyelven 
fönnen hirdetik Erzsébetnek testi 's kivált lelki kelle-
mei t , Is ten, férje 's a' szegények iránti nagy sze-
retetét, keresztény csodaerényeit, nemkülönben Lajos 
herczegnek isteni félelmét 's boldogságát a' magaszto-
sán szeretett szent hölgy mellett. Ollykor alattvalóinak 
java távozását követelte a1 jó fejedelemnek, 's illyen-
kor ha szent neje követhette, azt édes örömest tette; 
ha pedig honn maradt, özvegyileg egyszerű ruhát öl-
tött , jóságos cselekedetekben gazdagodván; de férje' 
hazatértével a' külső illedelemért ismét legszebb ru -
háiba öltözködött. 

Midőn Lajos berezeg 1225ben Fridrik császár-
hoz Olaszországba utazna, Erzsébet' áldott kezeibe 
került a' kormány, mikor szeretetteljesen alattvalóinak, 
's leginkább az ügyefogyottak' boldogitásán munkál-
kodott. Épen ez időben öldöklé éhség egész Németor-
szágot 's főleg Thuringiát. Erzsébet ekkor tündöklék 
Isten' angyalaként vigasztalólag az éhezők közt, na-
ponként 900 szegény nyert élelmet asztalánál, War t -
burgban 28 személyre kórházat emelt, mellyben a' 
magas hegyi ut' és idő' kellemetlenségeire nem ügyelve, 
betegeit naponként meglátogatta, őket legnyájasabb 
mosolyok közt ápolta , kötözte, mosta , vigasztalta , 
gyakran öntestéről vonta le ruháját a' mezítelenek' fö-
dözésére , gyakran a' legnyomorultabb embereknek bi-
zodalom-ébresztésül 's több jót gvakorolhatási tekin-
tetbőlkereszt-komaasszonyává lön. Izmosnak kenyér-
k e r e s ő eszközöket rendelt. Sok telket, helységet, vá-
roskákat idegenitett el ez időben szent asszonyunk az 
éhenhalás' gátlására , 's a' halottaknak önkezeivcl 
varrta szemfödelét 'stb. 'S azért harsogott Németor-
szágban minden a jkról Erzsébetre Isten'áldása, őt sze-
gények' és árvák' anyjának vallották, dicsőítették.— 
Századok folytak le az öröklétbe, országok és népek 
rommá dőltek, holott a' keresztény szeretetnek mive 

a' wartburgi kórházban maiglan megtermi malasztos 
gyümölcseit. A' keresztény szeretetnek müvei valóban 
csoda-dicsőén igazolják a' kereszténységnek halhatat-
lan isteniségét 

Hosszabb idő' multán országába tért Lajos her-
czeg anyja ' , testvérei', alattvalói ' 's mindenek fölött 
szent nejének örömére. Kamarásai 's udvarnokai első 
tisztöknek tartották Erzsébet' roppant alamizsnáit feje-
delmüknek bejelenteni, mellyek bukással látszottak 
fenyegetni az ország' kincstárát. Mire az Istenben bizó 
és szeretetdús herczeg ezeket válaszolá : „Engedjétek 
őtet az Istenért mindeneket fölajánlani, csak War t -
burgot, és Naumburgot tartsátok meg; mivel Isten, 
emberek és én előttem e' három dolog kedves: atya-
fiak' egyessége, felebaráti szeretet és házasok' hason 
érzelme." Ezen valódi keresztény herczegpáron áldás-
ban mutatkozott Isten' malasztja, négy gyönyörű mag-
zatot nemzének, Hermannt, két Zsófit és Gertrudot 
a' szentet. 

1227ben az egész keresztény világ kereszthadra 
lelkesülvén, a' szent föld felé táborba szált minden 
derék lovag, Lajos az egyiránt buzgó hitbajnok és 
jeles vitéz sem vesztegelhetett. Am de szilárd mint 
halál a' szeretet; Erzsébet- és többi kedveseitől csak 
nagynehezen tudott megválni. Országos keserés áldás 
kisérte a' néptől atyailag búcsúzót, míg országna-
gyok', lovagok' szép keresztes levente-sereg' közepette 
a' legérzékenyebb nő sz. Erzsébet egypár napi utia 
birodalmán kiviil követé. Remek gyűrűvel bélyegzé 
titkos iratait Lajos, mellynek drága kövén ártatlan-
ságát leghívebben példázólag zászlós bárány vala 
vésve. Búcsúja' végpillanataiban szerelme' e' tündöklő 
zálogával akarta Lajos Erzsébetnek éles kínjait eny-
híteni , a' mikor Theodoricus' szavai szerint : „a' her-
czeg eltávozott mintegy rivalgó oroszlány pályafutásra; 
az urnő pedig visszatért özvegyleg siránkozván, könyűi 
arczán gördültek, 's a' vigalom' öltönyéből kivetkőzve, 
özvegyi ruhát váltott, egyedül ülvén a' népek' asszo-
nya és tartományok' fejedelme, 's egészen Istenen 
függött, jó cselekedeteit jobbakkal tetézvén." 

Siciliáig szerencsésen haladt hadával keresztes 
hősünk Fridrik császárhoz, 's nem sokára seregével 
Jézus' nevében tengerre szált. Tetszett azonban azur 
Istennek véghetetlen bölcseségével Lajosnak útját állni. 
Hidegláz leié , és Otrantoban súlyos betegen a' je ru-
salemi patriarcha' kezeiből példás buzgósággal része-
sülvén a' haldoklók' szentségében, környéke'siralmai 
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közt az urban csöndesen elszenderült I227ben. — 
Meghalt Lajos, és vele eltűnt sz. Erzsébet' földi öröme, 
egyedül a' sz. malaszt éltette fölsége' illatával, de 
Erzsébet' uraságának is vége szakadt, sógora Henrik 
a' herezegfiak' gyámja és országkormányzó Wartburg-
ból istentelenül kiűzte az annélkül is gyászba merült 
özvegyet, 's a' kegyetlen kormányzó' kedve ellen sen-
kisem mert Erzsébetnek szállást adni, utczákon kény-
telenitteték nyomorogni kisdedeivel a' jámbor anya , 
's ki ezernyi ezer nyomoréknak volt vigasztaló angyala, 
most legszegényebb lön, nem volt fejét hová hajtania. 
Helyezkedjél Erzsébet' körülményeibe, és megreped 
szived fájdalmában, holott a' szent özvegy nyugodtan, 
szinte vidáman dicsőité Istennek mindenkor üdvös 
szent akaratját. — Elhagyatott állapotában először a' 
saját alapitványu ispotályba vonult, miglen nagybátyja 
a' bambergi püspök szeretete' bőségével meg nem 
vigasztalá. A' dicső özvegyet házához vevó, honnan 
őt életre, férjhez szánta az apostoli férfiú ; de Erzsé-
bet Isten és- boldogult férjének tett fogadásához hiven 
ragaszkodva, hajlandóbb vala az élet' tengerén még 
kinosb viharokkal a' türelem' és jóságos cselekedetek' 
fegyverével szüzén küzdeni, mint hiu tánczban Isten' 
"Szerelmét és üdvösségét koczkáztatni. Önmegtagadását 
hősinek mondhatni, midőn Lajos' tetemei dicső ősei-
nek nyughelyére a' reinhersborni sírboltba buzgó á j -
tatosságok és jeles egyházi szertartások közt berezegi 
pompával átszállittatának, Erzsébet' siralmai, miként 
szerelme,nagyok valának, mégis öngyőzelme' diadalára, 
igy hangzottak angyali szavai : „Hálákat adok neked 
uram, hogy szolgálódnak levert és marczangoltatott 
lelkét forró vágyaként kedvese' csontjainak látásával 
kegyesen megvigasztalni méltóztattál, tudod uram sze-
relmemet , éltét ohajtottam, böcsösb vala jelenléte a' 
világ' minden öröme- és gyönyörűségénél; ha szent 
kegyelmedből vele élhettem volna, szívesen tengőd-
ném koldus ny omorban éltem' minden napjaiban ; most 
pedig őt magammal együtt akaratodra bízom, 's ha 
egy hajam' szálával bírnám föltámasztani, nem tenném 
szent tetszésed nélkül." 

Kellő fájdalommal neheztelték Thuringia' nagy-
jai Henrik kormányzónak Erzsébeten elkövetett mél-
tatlanságait, 's kivált a' Lajos herczeg' kíséretéből 
visszatértek, kik a' fejedelmi tor után Henrik' üdvöz-
letére gyűlvén, többiek' nevében méltóságos szót emelt 
Wargulai Rudolf a' pohárnok : „Nagy zavarral hallot-
tuk és megszégyenültünk azon, hogy olly istentelen 

ség létezzék, uram, mit tnivcltél? bátyádnak gyászba 
merült özvegyét Magyarország' királyának nemes leá-
nyá t , kit hálásan vigasztalnod és jutalmaznod kell 
vala, birtokából oktalanul kiűzted, nyomorogni, kol-
dulni engedted, ugy hogy Ínségében a' gyámságodra 
bízatott árváktól az édes anya kénytelenittetnék meg-
válni. Hol atyafiságos szereteted ? mit vétett a' szent 
asszony? fájdalom! az Istent megbántottad, becsü-
letedet megfertőztetted, Thuringiát megszégyenítetted, 
híredet ineghomályositottad, az Istennek szörnyű bosz-
szujától méltán retteghetsz, ha meg nem engeszteled 
az olly szent asszonyt." Az egész gyülekezet csodálta 
a' szónok' szilárd bátorságát ; ellenben a' méltóságos 
szó Henriknek szivére hatott, és sirt igen sokat, tö-
redelmesen ígérvén Erzsébet' akaratjának teljesítését. 

Szent Erzsébeten is beteljesedett, hogy az ur nem 
enged bennünket erőnkön fölül kisértetni, ki a' sze-
rencse' változásai mellett semmiben sem változott, 
minden igényeiről lemondván, egyedül hozományát, 
és özvegyi tartását kívánta, azt jogszerűen ön és férje' 
lelki üdvösségére 's felebarátjainak javára szent clvo-
nultságban használandó. Csöndes szentségében a' vi-
lág' fényűző fiaitól őrültnek kiáltatott, és szemtelen 
gúnyokkal háborgattatott Erzsébet, ki lelkében örült, 
hogy méltónak találtatott Jézusért és szüzességeért 
szenvedni. Annyival nagyobb tiszteletben áll vala a ' 
jámboroknál, sőt IXdik Gergely pápa ő szentségének 
apostoli iratával is megörvendeztetett, és szilárd szent-
ségre buzdittatott. 

Marburgban élte sz. Erzsébet végső napjait, nagy 
szegénységben, ájtatosságban, szüzességben, keresz-
tény szigorban, jóságos cselekedetekben, munkás-
ságban , (minden vagyonát szegényeknek szánván, 
önházát keze' munkájával tartotta c l , az altenburgi 
apácza-kolostor' számára font J öltözete sötét és durva 
posztó vala, eledele Ízetlen főzelék és kenyér, lakása 
rongyos házikó, társasága szegényekés betegek közt, 
szentségét csodatcttei hirdették. Szegénységének hire 
atyjához András királyhoz is elhatott, ki őt Bánfigróf 
által atyai házához meghivatta. Ekkor történt, hogy 
a' magyar követ Marburgban fonni lelvén Erzsébetet, 
keresztvetéssel csodálkozólagfölkiáltott : „kilátott va-
laha király-leányt fonni !" — Bánfi atyjának a' király-
nak szeretetére, hazája' becsületére kérte a' sz. höl-
gyet hazatérésre, de hasztalan; Erzsébet Thuringiában 
akarta üdvösségét munkálni. Marburgban egy ispotályt 
épített, mellyben csodálatos önmegtagadással ápolta, 
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kötözte, virrasztotta, mosta, orvosolta, vigasztalta 
a' legsúlyosabb és undokabb betegeket is, alázatossá-
gában a' legalábbvaló foglalatosságokat is maga végzé, 
és szolgálóitól e' legközönségesebb hangon : te Erzsé-
bet , nevezteté magát; szóval: életirói szavakat sem 
találnak csoda-dolgainak 's keresztény hősi erényei-
nek rajzolására. Elég az, hogy alamizsnáit beszéli a' 
szentek' egyháza, kivált az általa alapíttatott sz. Er-
zsébet irgalmas szüzek' rendében. Intézetét sógora 
fölbomlástól megóni akarván, a' vitézi németrend' 
védelmére bizta. 

Elérkezett végten azon időpont, mellyben az ur 
a' feddhetetlent szent országába magasztalni méltóz-
tatott. Beteg ágyában is angyalt tükrözött keresztjét 
vidáman viselte, végintézetet nem kellett tennie, mi-
után már éltében legüdvösebben rendelkezett minden 
vagyoniról ; a' legegyszerűbben kivánt eltemettet-
ni , imádságokban és elmélkedésekben fáradhatatlan 
lévén végpillanatig; a' haldoklók' szentségeiben a' 
legépületesebben részesülvén, égi harmónia közt szen-
derült által a' boldogabb életre 1231. nov. 19kén, 
kora' 24-dik évében. — Ivözszomoruság, buzgó és 
fényes egyházi ájtatosságok közt takaríttattak el sz. 
tetemei a' marburgi ispotály' kápolnájában, mellyet 
maga építtetett. Sz. sírjánál sokszor csodákban nyi-
latkozott az Isten' kegyelme, szent hírben lévén, a' 
hívek' közkívánatára pápa ő szentsége IXdik Gergely 
1235ben pünkösd' napján a' szentek' lajstromába ik-
tatta , és az egész kath. anyaszentegyházban halála' 
napján tiszteltetni parancsolta. 1236ban Fridrik csá-
szár' , számtalan érsek', püspök', herczeg', világi 
nagyok' 's roppant népgyülekezet' jelenlétében emel-
tetett föl sz. Erzsébet' teste, 's a' marburgi templom-
ban köztiszteletre illesztetett, hová napról napra bú-
csújáró szarándokok sereglettek, az Istennek csoda-
malasztit könyörgendők, pedig szintolly számmal (mint 
Albericus után Pray írja), mint sz. Jakab' sírjához Com-
postellába, ugy, hogy Marburg' egyik utczája is sza-
rándokok' utczájának neveztetnék. Igy dicsőíttetik az 
Isten' kedveltje! 

M (/jer István, 

Advent. 
Az egyházi év karácson főünnep' körével kez-

dődik , melly ünnepi kör advent első vasárnaptól szinte 
septuagesima-vasárnapig terjed. Ezen körnek közép-
pontja karácson, vagyis az örök Ige' , az Isten fia' | 

megtestesülésének, születésének's a ' földön megje-
lenésének napja. 

Urunk születése' napját a' szükséges lelki készü-
letre bizonyos időszak előzi meg. Előtto négy vasár-
napon hirdettetik az üdvözítő' eljövetele; és ezen négy 
vasárnap adventi, vagyis a' jövendő üdvözítőnek méltó 
fogadására készülő négy vasárnapnak neveztetik. A' 
négy vasárnap azon négy ezer esztendőt jelképezi, 
melly urunk' születése előtt lefolyt, 's melly alatt az 
istenfélők az üdvözítő' eljöveteleért Istennek buzgó 
fohászokkal esdeklettek 's méltó fogadására készültek. 

A' ker. kath. anyaszentegyház is ugyanezen czélt 
tüzé ki az adventi napoknak. Ezek' folytában ébresz-
teni akarja híveiben az üdvözítő' eljövetelének buzgó 
óhajtását ; 's buzdítani, elkészíteni kívánja őket az 
ur' méltó fogadására. 

Üdvözítőre az eredeti állapotjából kilépett em-
bernek szüksége mindenkor volt és van. Ki ezt mé-
lyen érzi, az megváltó után sohajtozni soha nem szű-
nik. Isten az embert józan észszel, szabad 's jóra kész 
akarattal, halhatatlan lélekkel önképére 's hasonla-
tosságára igazságban és szentségben alkotá. De az 
ember teremtőjétől elpártolt. Inkább hitt a 'hazug ámi-
tónak, mint az igazmondó 's ;fölötte jó Istennek; 's 
nem elégelvén az alkotónak reá halmozott ajándékit, 
büszkén még többek, 's az emberi természetet is fö-
lülmúlók utón vágyott ; ő is, mint Isten, ?minden-
tudó 's független ur óhajtván lenni, teremtőjétől 
függni, neki engedelmeskedni többé nem akart. Igy 
attól, kinek életét 's mindenét köszönheté, az igaz-
ság' és élet' forrásától elszakadva 's Isten' parancsát 
megszegve, bűnt követett el az ember, 's a' bün' gyá-
szos következményit nyomban tapasztalá: pirult, félt, 
a' mindentudó 's látó Isten elől magát botorul elrejté; 
hallja az ítéletet: fárasztó munkára 's halálra kárhoz-
tatik, és Édenből száműzetik. 

Azonban a' bün nem csak magának ártott az első 
embernek, ártott az minden maradékinak is. Mind-
nyájan vétkeztünk első szüleinkben sz. Pál' szavai 
szerint (Rom. 5 , 1 1 . ) , 's mindnyájan bűnben fogan-
tattunk , mondja a' zsoltáros (50, 7.) ; és ezen bün, 
mellyben születünk, eredendő vagy eredeti bűnnek 

r 

neveztetik, mivel Ádámtól ered reánk. Valamint pe-
dig a' bűnt, ugy öröklöttük annak siralmas eredmé-
nyit 's büntetésit is. Elménkben gyöngeséget az igaz' 
megismerésére, akaratunkban erőtlenséget a' jónak 
gyakorlására, az érzékiségben rendetlen vágyókat, 
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elragadó szenvedélyeket, a' tilalmasra nagy hajlamot 
tapasztalunk Testi életünket is inség, fájdalom, nya-
valya , fáradság, nyugtalanság, veszély 's végre a' 
halál környezi 's keseríti. Ki az, ki bajainak lerhe alatt 
roskadozván föl ne kiáltson sz. Pállal : „Én szerencsét-
len ember ! ki szabadit meg engem e' halálnak testé-
ből0 (Rom. 7, 24.) ? Minél jobban érzi valaki szeren-
csétlenségét, annál forróbban sohajíozik szabadító 's 
üdvözítő után. 

Azonban fájdalommal tapasztaljuk : hogy az em-
ber önerejével bűnbe eshetik, Istentől elpártolhat, bol-
dogtalanná lehet; de maga tehetségével bűnéből ki-
kelni, Istennel egyesülni, boldoggá lenni soha nem 
képes. Isten az egyedül, ki a' bűnöst bűnéből kitisz-
títhatja, az Isten' elrutitott képét az emberben h e h -
reállithatja, 's őt az isteni igazsággal kibékítvén, a' 
bűntől 's a' bűnnek büntetésétől megmentheti, Isten' 
fiává, 's az örök boldogság' örökösévé teheti. És a' 
végetlen irgalmu Isten a' bűnbe esett embert nem veté 
el magától örökre ; könyörült raj ta , üdvözítőt igé r t , 
k i , mikor eljövend, a' gonosz lélek' hatalmát meg-
rontván , az embert a' bűn' igája 's büntetése alól föl— 
szabaditandja ( 1 . Móz. 3 ,15 . ) . 

Most a' megígért üdvözitobeni hit 's az ő eljö-
vetelének édes reménye — melly a' pátriái cháknak is-
mételve tett ígéretek, 's a'próféták' jövendőlései által 
időről időre fölébresztetek 's különbféle szertartások-
ban , mint ugyanannyi jelképekben, föntartaték — 
vigasztalá a' jámborokat, 's minden jóra lelkesité , 
miglen végre ezelőtt tizennyolcz századdal az üdvözítő 
megjelent a' földön. Jézus Krisztus, a' megtestesült 
Isten' fia jött a' mi váltságunkra. Mennyei tanításának 
's feddhetetlen életének fényét özönlé a' tudatlanság-
ban és bűnben tévelygőkre; váltságával a' bűn' igája 
alól őket kiszabaditá; 's mindazoknak , kik benne hit-
tek , bíztak 's mutatott ösvényén járni készek valá-
nak, hatalmat 's kegyelmet ada, hogy benne újra 
születvén, Isten' fiaivá 's a' boldogság'örökösivé le-
gyenek. De fájdalom ! valamint most, ugy akkor is 
találkoztak elegen, kikben az önhittség, álbölcseség, 
kevélység, vagy a' testiségben s állatiságban elme-
rülés, szóval, a' rossz akarat gátolák a' mennyei vi-
lágosság' befolyását. Tulajdonába jöve az üdvözitő 's 
övéi őt be nem fogadák. A' váltság' nagy. munkáját 
bevégzé, 's ők a' bűn' járma alatt kárhozat' fiai ma-
radtak. 'S mit mond lelkiismeretünk , nem vagyunk-e 
mi is azokhoz hasonlók? 

Epen ezen okból a' ker. kath. anyaszentegyház 
anyai gyöngédséggel szorgoskodván üdvösségünkről, 
összegyűjt minket adventi hetekben a' hajnali szent 
misére : hogy olly korán 's a' sz. egyházban mentek 
lévén még minden elme- és szivszói akozástól, szálljunk 
magunkba, ismerjük meg tehetetlenségünket 's bűnös 
voltunkat; és érezzük elevenen, milly nagy szüksé-
günk van az üdvözitő' jövetelére 's kegyelmére; 's 
ezt érezvén buzduljunk az üdvözítő' óhajtására ; 's a' 
régi jámborokkal, az áldozópappal 's az összesereglett 
hívekkel egyesülve eregessük forró könyörgéseinket 
az egekbe: hogy jőjön az üdvözítő; válaszszonlakást 
keblünkben, 's adja , hogy kegyelme által ő benne 
Isten' fiaivá szülessünk. 

Szivemelő lát\ 'any a' kath. községekben, miként 
kezdenek adventben az első harangszóra az éji sötét-
ség födte házak egyszerre csillogni a' gyerlyavilágtóL 
A' buzgó gazda 's gazdaasszony fölkelti házi cselédit 
a' hajnali sz. misére. Egy kévéssé, 's ismét sötétlenek 
a' házak ; tódul az áhítatos nép a' ragyogó világ felé, 
melly Isten' házában, mint Jézus' jelképe, az oltárról 
löveli világító sugárit az élet' égi sötétébe. Beharan-
goznak; az oltárhoz lép az áldozópap , 's a' nép vele 
egyesülvén mindjárt a' mise' kezdetén buzgón kö-
nyörög Istennek az üdvözítő' eljöveteleért mondván 
a' hajdani jámborokkal: „Egek harmatozzatok onnan 
fölül! föllegek csepegjétek az igazat! nyíljék meg a' 
föld 's támadjon üdvösség 's »'ele együtt sarjadjon az 
igazság!" Mit azonnal az orgona'ömledező hangjaival 
vegyült buzgó éneklés követ. A' nép lelkesülve zengi 
az urnák hozzánk viseltető nagy irgalmát és szerete-
té t , melly az üdvözítő' eljövetelében mutatkozik, 
tisztelettel emlékezik Máriáról a' szűz anyáról ós üd-
vözli őtet. 'S mindezek által az üdvözitő utáni forró 
vágy a' hívekben fölébredvén, virradóra ..oh fényes-
séges szép hajnal" énekkel lép ki Isten' házából a' 
lelkesült nép, 's visszasiet_ hajlékába, hol földi dolgai 
közölt is ezen mély fohász emeli keblét: Jőj el uram 
Jézus, jőj el (Sz. Ján. titk. Jel. 22, 2 0 . ) ! 

Azonban valamint világosság a' sötétséggel, szent-
ség a'gonoszsággal, istenességazistentelességgel meg 
nem férhet: ugy Jézus sem egyesülhet a' bűnös lélekkel. 
A' vétek szülte sötétségnek oszlani kell elménkből, 
hogy Jézus' világának tiszta fénye abban földerülhes-
sen; a' gonosz akaratnak távozni kell szivünkből, hogy 
Jézus' kegyelme ott szállásolhasson ; az ó vétkes em-
berből ki kell vetkeznünk, hogy u j , istenes emberbe 
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öltözködhessünk 's Krisztusban ujonan születhessünk. 
Nem elég tehát az üdvözítő' eljövetelét egyedül óhaj-
tani; hanem urunk' méltó elfogadására penitentziatar-
tás, testi sanyargatás, jó cselekedetek' gyakorlása's 
buzgó könyörgések által el is kell készülnünk. 'S az 
adventi hetekben épen illyen készületre inti, sürgeti 
's vezeti hiveit a' lier. kath. anyaszentegyház. 

Már keresztelő sz. János Izrael' népét az üdvözí-
tőnek méltó fogadására elkészítendő untalan a' peni-
tentziatartást sürgeté: tartsatok, igy szóla, peniten-
tziát, térjetek Istenhez; teremjétek a' megtérésnek 
méltó gyümölcseit; legyetek alázatosak, tiszták, igaz-
ságosak, irgalmasok, jó akaratuak, jámbor erköl-
csüek 's bízzatok Istenben, mert közelit Isten' orszá-
ga , megjelenik az üdvözítő! 's valakik szavára meg-
tértek, megkeresztelé őket a'bűnök' bocsánatjára. A' 
megátalkodott bűnösöket keményen dorgálá 's rettenté 
mondván : már a' fejsze V fák' gyökerére tétetett , 's 
minden fa , melly jó gyümölcsét nem terem, kivága-
tik 's a' tűzre vettetik (Luk. 3.). A' ker. kath. anya-
szentegyház is inti különösen adventben hiveit : hogy 
tisztuljanak bűneikből, törödelmes szivvel térjenek 
Istenhez 's tartsanak penitentziát ; mert közelget íid-

1 

vözitőnk' születése' napja. Es hogy Krisztusban mi is 
ujonan születhessünk, ügyekszik az egyház mindent 
eltávolítani, mi minket attól hátráltathatna; ellenben 
mindent használ, mi minket a' penitentziára serkent-
het. A' sz. írásnak olly helyeit olvastatja föl előttünk 
adventben , mellyek képesek lelkünket bűnös álmából 
fölserkenteni, 's mellyek minket önisméretre intenek; 
az utolsó ítélet' iszonyatosságát elevenen rajzolja előt-
tünk az evangéliumból : hogy irtózzunk bűnös álla-
potunkban megátalkodni , 's megtérésünket napról 
napra halogatni; nehogy különben kénytelenek le-
gyünk valaha az itélő bírónak ama' rettentő szavait 
hallani: „Menjetek átkozottak az örök tűzre!" 

Az anyaszentegyház igen jól ismervén gyarló 
természetünket, miszerint a'lélek gyakran kész ugyan 
a' megigazulásra 's minden jóra; de a ' test mindegyre 
nehézségeket gördit sz. szándékának elébe, 's rendet-
len indulativalés szenvedélyivei akaratja ellen isvisz-
bzarántja az embert megkezdett üdvös pályájáról ; 
azért inti hiveit a' testi kívánságok' sanyargatására, a' 
vétkes indulatok' zabolázására, hogy igya' test kény-
szeríttessék engedelmeskedni a'léleknek. 'S épen ezen 
okból adventben hetenként kétszer t. i. szerdán és 
pénteken böjtöt, az egész adventben pedig egyszer 

kántorböjtöt is parancsol; 's inti hiveit, hogy midőn a' 
tiltott eledeltől 's a' jólakástól magokat megtartóztat-
j ák , rendetlen indulataikat 's kívánságaikat, gonosz 
szokásaikat méginkább fékezzék ; az alamizsnálko-
dásra pedig 's más irgalmasság' cselekedetire buz-
duljanak 

IIa már a' test' vágyain diadalmaskodtunk 's a' 
penitentziatartás' pályájára tértünk, megkezdettük ugyan 
az igazulás' és jobbulás' nagy munkáját, de azt még 
be nem végeztük. Mennyi lelki tusát kell még kiálla-
nunk, mennyi vétkes hajlamot legyőznünk 's kiirta-
nunk , hibát jóvá tennünk, míg az üdvözítő' sima 's 
egyenes uton jöhet szivünkbe ? ! A' tökéletes jobbulás 
és újjászületés időt, erőszakot, vigyázást és soha nem 
szűnő fönebbi segedelmezést, ápolást 's támagatást 
kíván. Nincs szabdulás a' bűntől, nincs tökéletes job-
bulás és újjászületés Jézus' segedelme 's kegyelme 
nélkül; azért sürgeti hiveit az anyaszentegyház: hogy 
imádkozni, az irgalmasság' ajtajánál zörgetni, Jézus-
ban bizni és segítségéért könyörögni soha meg no 
szűnjünk. Az anyaszentegyház' imádsági adventben 
mind oda irányozvák: hogy a ' j ó Isten malasztja által 
világítsa 's vezesse elménket a' bölcseségre ; tisztítsa; 
tökéletesítse 's készítse el lelkünket : hogy most ugyan 
a' kegyes üdvözítőt, valaha pedig az igaz itélő birát 
méltókép 's örömmel fogadhassuk. 'S minél inkább 
közelit karácson, az egyház' fohászi annál sűrűbbek 
Jézus után, esdeklési annál forróbbak Jézus' kegyel-
meért 's az ur' irgalmának magasztalása annál lángo-
lóbb. Ez által példát ád nekünk az egyház, hogy mi 
is kettőztessük, sőt sokszorozzuk buzgóságunkat, ha 
Jézus' kegyelmében részt venni, ha karácsonkor Krisz-
tusban ujjá születni óhajtunk. 

Szan/szló József. 

Parány a kézműves ifjak erkölcsi 
neveléséhez. 

Örömmel tapasztalhatni, hogy édes honunkban 
az ügyes kézművesek' száma növekedik , hogy az ifjú 
sarjadék készül müveiben a' versenyt a' külfölddel kiál-
lani; az egyház' föladata, hogy művészi képességűkhez 
aránylag növekedjenek az erkölcsben is.Nem szándékom 
itt fejtegetni, mint kelljen a' legfelsőbb rendeletek szerint 
a' tanítványok' oktatásában eljárni; vagy a' négy évszak-
banQiántorokban, midőn kézmüvesinktársulati ájtatos-
ságukat végzik) mint kelljen kedélyökre hatni, jóllehet 
itt is elég teendőre; akadunk : azon körölményre ki-



363 381 

vánnám e' lapok' olvasóit soraim által figyelmeztetni, 
hogy ifjú kézmüvesink olly érdekkel alig olvasnak 
egyebet, mint uti könyvüket, mellyet drága ereklye 
gyanánt visznek el szülőföldükről, mellyet útközben, 
pihenő óráikban nem ritkán megtekintgetnek, melly-
nek tartalmára, mint valamelly aranybullára sokat épí-
tenek. Nem volna-e helyén más tartományok' példája 
szerint az uti könyvekhez bevezetésül illy utasítást 
csatolni : 

Atyai intés a' világba lépő kézműveshez. 
Ifjú ember! kétségkül szorult kebellel hagyád el 

atyádnak és tanitó mesterednek lakát , midőn inté-
sekkel ellátva, útnak indulál. Atyád talán megosztá 
veled megzsugoritolt pénzecskéjét, anyád pedig talán 
utolsó garasát neked adá ; sajnuk miatt könyük csu-
rogtak utánad, mellyeket csak ama' remény szárithata 
föl , hogy te egykor meg nem romolva, mint müveit 
értelmes férfiú térendesz vissza. Ama' könyiikröl, íme' 
reményről naponként emlékezzél ! — és e' néhány 
sorok , ha őket gyakortább olvasgatod, segítsenek 
téged ebben. 

A' kézmünek, egy mondatka szerint, gyémánt 
a' feneke ; és ezen gyémántfenék Isten' áldása mellett 
megtermendi fáradságid' jutalmát, csak semmit el ne 
mulaszsz, mi mesterségedben folyton ügyesebbé tehet. 
Az ügyesség' megszerzésére legrövidebb ut az értel-
mes kézműveseknek követése, kik szerte laknak a' 
világban, azért kell utaznod. De hogy utazásodnak, 
járás-kelésednek hasznát vegyed, útközben azt meg se 
tekintsd , mit figyelemmel meg nem vizsgálhatsz. A' 
hová érkezel, sokat kérdezgelődjél, és röviden felelj. 
Nagy szelídséggel intézzed másokhoz kérdéseidet, és 
mások téged örömest oktatni fognak. 

Minden ismeretnek megvan saját becse, de mint-
hogy nincs ember, ki mindenben tökéletes legyen , 
azért főleg azon aggódjál : mi kézmüvedet közelebb-
ről érdekli. Ne működjél mozgonyilag, de tanuld ki 
minden dolognak okait, vagyis munkálódjál értelem-
mel. Külön tartományokban különbfélék a" szokások, 
vedd fontolóra valamennyit, a legjobbakat tedd sa-
játiddá. Ha egykor uj hasznos találmányokkal és 
czélirányos kezelés-móddal térendesz hazádba, ugy 
ott hálát és tiszteletet aratandasz és előmeneted annyi-
val bizonyosb leend. 

Bármelly tartományba vagy városba érj, mindenütt 
tanulhatsz, de ne tartózkodjál mindenütt huzamosan; 
de ha olly tartományba vagy városba jutsz, hol min-

denütt csin és rend tündöklik , hol a' földmivessel nap-
kéltékor a' mezei munkán találkozol, hol nem látsz 
parlagot, hol az országutak gyümölcsfákkal ékitvék, 
hol nem füves az ut' közepe, hol vidoran üdvözlik a' 
jövevényt, hol a' keresztutakon nem fetrengnek kol-
dusok, hol minden kis városkának nincs akasztófája, 
hol a' táncztermek és csapházak gyéren látogatvák, 
az iskolák, kór- és egyházak a' legdiszesb épületek, 
ott megpihenj; mert igazság-kedvelő polgárok közé 
érkeztél, kiknek szive és feje kellő helyen áll. Illy 
tartományban illy városban könnyeden találandasz mes-
terre, ki befogad, és ennél igyekezzél tökéletesbülni, 
az elődbe szabott munkát örömest teljesítsd, légy 
iránta hiv és engedelmes, átalában ugy forgolódjál, 
hogy kedvét nyervén, örömest családja' tagja gyanánt 
tekintsen, kit sajnálkodva bocsátandel, midőn hiva-
tásod tovább szólit. 

A' szakadatlan munkásság váljék szokásoddá. 
De egészséged' föntartása iránt folyvást figyelemmel 
légy. Kora fekvés ésjókori fölkelés legyen jelszavad. 
A' pénzzel, mellyet megérdemlendesz, takarékosan 
bánjál, kerülj minden hasztalan költekezést. Fillérből 
forint kerekedik, ha meggyüjtöd. Ki a'fillért elföcsérli, 
a' forintot nem érdemli. — Kényelmed végett se költs, 
szokjál jókor a' nélkülözéshez; mert nem tudhatod, 
ha utadban egy ideig a' szükségesek nélkül is nem 
kell-e ellenned. Illy módon szükségeidnek mindenkor 
ura leszesz. 

Szem előtt tartsd, hogy az idő is pénz. Ha nap-
I jában egy forintot kereshetsz, és a'napnak felét elhe-

vered, hivalkodva vagy sétálva töltöd, ne költs bár 
egy fillért is , tiz garast pazaroltál el. Pedig sok cse-
kélység is sokra megy. Ki naponként csak tiz kraj-
czárt henyélt vagy pazarolt el, annak évi tékozlása 
60. fr. és 50 krra megy. Ennyi kamatért pedig egy 
hitellel biró ügyes ember 1008 forintnak hasznát 
élvezné. Ne tékozolj azért sem időt sem pénzt, 
de tégy magadnak mindenikkel annyi hasznot, meny-
nyit csak lehet. Ipar és takarékosság mellett minden-
kor eleged , azok nélkül kevesed lesz. Ki annyit sze-
rez, mennyit szerezhet becsülettel, és a' szükséges 
kiadásokon kül mindent meggyújt, mit szerzett, az 
bizonyosan gazdaggá lesz, ha amaz örök lény, kitől 
becsületes munkánk' tenyészetét kérnünk kell, vég-
telen bölcsesége szerint másként nem végezte. 

Az evés ivásban mérsékeld magad, a' szeszes 
italokat átalán kerüld , ugy ép testalkatodat megtar-
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tandod, melly a' munka' súlya és az utazás'terhe alatt 
sem lankad el. A' részeg es kedés az emberek' aljaso-
dásának ós romlásának kiapadhatlan forrása. A' része-
ges nem csak a' drága időt és keresetét tékozolja el, 
nem csak ön és hozzá tartozói' sorsát keseríti, de 
maga és utódainak éltét is rövidíti, és más emberek-
nek mint tébolyodott veszélyes lehet. Számítsd ide, ha 
kiszámíthatod, ama' temérdek erkölcsi kárt, vagy bot-
rányt, mellyet okozni szokottá' részeges, ugy nem 
lesz szükséged más indító okra, hogy a' szeszesita-
loktól , mint az egyesek' és köztársaságok' romlásá-
nak legdögleletesb mételyétől iszonyodjál. 

Szeresd a' rendet, minden eszköznek legyen 
meghatározott helye, minden tétnek szabott ideje. 
Piszkot ne tűrj sem testeden, sem öltönyödön, sem 
lakodban. Naponként tökéldel magadban azok' végre-
hajtását, miket meg kell tenned, de okvetetlen és tel-
jesen is megtedd. Csak azt beszéld, mi másoknak 
vagy magadnak használhat, és arról szót se tégy, miről 
a' kötelesség hallgatást kiván. Szeresd a' valót, és 
gyűlöld a' hazudságot. Beszédid gondolatiddal meg-
egyezzenek. — Senkit se károsíts akár az által, hogy 
jogait sérted, akár az által, hogy a' mire köteles 
vagy, elmulasztod. 

Hogy a' megbántások miatt föl ne hevülj, őrködjél 
azon arányban, mellyben véled, hogy ahhoz jogod 
volna. — Megválaszd, kivel társalkodjál; gonosz példák 
megvesztegetik a ' j ó erkölcsöt. Hallatlanná tedd, ha 
mások becstelenül dévajkodnak, zabolázd nyelvedet, 
soha tisztátalan szóval ne fertőztesd. Minden tettidnél 
tartsd az Istent szemed előtt és szivedben, és vigyázz, 
hogy a' bűnbe meg ne egyezz, ós Isten' törvényét 
meg ne szegd. 

Istent félni, őt tisztelni,imádni, annak szent di-
csőségére minden gondolatidat 's tetteidet fölajánlani, 
minden munkádat annak segítségül hívásával kezdeni, 
folytatni 's végezni mindennapi dolgod legyen; ün-
nepeken pedig nyugodjál meg a' szokott munkától, 
de a' nyilványos isteni tiszteletet el ne mulaszd, mutasd 
meg, hogy az Isten' házanópe közüli vagy itt alant, 
és a' magasságban. Az isteni tiszteletnél vett jámbor 
eltökélések és erősödés után, ha tartózkodásod' he-
lyén kézműveseknek szánt ünnepi iskolákat találsz , 
azokba szorgalmasan eljárj, mert ott alkalmat lelsz 
korábbi tanulmányidnak ismétlésére, uj ismeretek' szer-
zésére és gyakorlására. Ezután keress illedelmes mu-

latságota' szabadban, vagy ereszkedjél valamelly jó ér-
zésű emberrel holmi tanulságos beszélgetésekbe, olvass 
épületes vagy hasznos könyvet. Ez javadra lesz inkább, 
mint ha a' bo r - , ser - , vagy játékházakat és tánczte-
remeket látogatod, és az éjet dőzsölve töltöd. Igy jó 
kedvvel, uj erővel kezdheted meg az uj hétben az uj 
munkát, és a' lelkiismeret' vádjai nem háborítják lel-
ked' nyugalmát. 

A' némberekkel ne ereszkedjél barátságba, és 
óvakodva társalkodjál velek, tartsd meg irántuk a' 
becsület' korlátit, legkevesb illetlenségre se vetemed-
jél , egy kétértelmű szó se szennyezze erkölcsödet. 
Tiszták legyenek gondolatid és szándékid, és ha kísér-
tetbe találsz esni, emlékezzél Istenedre, emlékezzél 
szüleidre, rokonidra, kiket honn hagytál, hogy egy-
kor értelmesebben, miveltebben, jámborabban, meg 
nem romolva térhess vissza. Ugy áldani fognak téged, 
és a' mennyei atyának áldása fog nyugodni rajtad. 

Vidra Ferencz , 
oltári plébános. 

Némellyek unniagoklioz, mások az 
igazsághoz járnak iskolába. 

Hol az anyaszentegyház, ott az Isten' lelke, 's 
hol az Isten' lelke, ott az egyház is és minden ke-
gyelem ; a' lélek pedig az igazság. (Ki az igazat is-
mérni 's követni óhajt ja, azt az anyaszentegyházban, 
keresi ; ki pedig öncszével akarja azt fültalálni, az 
távol esik az igazság' isméretétői.) — Kik az igaz-
ságot elhagyják, önhibájokból vetemülnek mindenne-
mű hibákra, mellyektől mint a' hullámoktól ide 's tova 
hányatnak : időről időre máskép 's ismét máskép vé-
lekednek; és soha sem áll tartós lábon véleményük; 
inkább szeretnek ők a' szavak'sophistái, mintáz igaz-
ság'tanítványi lenni. Mert ők nem az egy rendithet-
len kőszálra , hanem a' kis kövecskékből álló homok-
ra épitvék. Ők ugyan mentegetik magokat, mintha az 
igazságot keresnék, de mivel vakok, azt sehol föl 
nem találhatják. (Sz. Irenaeus.) 

Mem sok nap. csak egy nap. 
Nincs igazi élet a' boldogon kívül, 's nincs bol-

dog élet az örökkévalón kívül ; egyedül itt (az örök-
kévalóságban) vannak jó napok : nem sok nap, ha-
nem csak egy nap. A' többes szám: napok, eredetét 
ezen élet' szokásiból veszi. Ama' nap nem ismer ke-
letet, nem nyugtot ; azon napot nem követi hol-
nap, mert nem előzé meg tegnap. Ama' nap, amaz 
élet, azon egy igazi élet megígértetett nekünk mint 
(nyug-nap, szombat) jutalom. Ha kedves előttünk 
a' jutalom, oh ne csüggedjünk el, 's ne álljunk ki a' 
munkából, (mellynek a' nyugnapig be kell végződ-
nie): akkor örökre fogunk Krisztussal uralkodni. (Sz. 
Ágost:) * 

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz.— Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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Magyar sz. Erzsébet' emléke. 
II. 

»r 

0 herczegsége országunk' prímásának szépen 
gyarapodó esztergomi könyvtárában egyéb uj és jeles 
elmemüvek közt szembetűnő : 

„Monuments de 1' histoire de Ste ELISABETH 
de HONGRIE Duchesse de Thuringe d' après Taddeo 

Gaddi, Andrea Orgagna, Fra Angelico da Fiesole , 

Sandro Botticelli, Lucas de Leyde Overbeck, Fred. 

Müller, H. Schwanthaler, Octave Hauser, etc., et 

divers bas reliefs, statues, vitraux et miniatures de 

Marbourg, Cologne, Venise etc. recueillis par le 

comte de Montalembert Pair de France, et publiés 

par Achille Boblet Paris 1838—1840." 

Milly tiszteletben állott maga korában sz. Erzsé-

bet , sz. ereklyéjének *) 1236ban sirboltjábóli föl-

emeltetésének ünnepe tanúsítja, a' mikorMarburgban 

Fridi ik császár és egész Németország egyházi és világi 

méltóságainak szine, 's Trithemius' irata szerint kö-

rülbelül egy millió 's kétszázezer ájtatos keresztény 

dicsöité e' magyar szentet, és ezután számtalan buzgó 

búcsújáró szentünk' közbenjárására a' mindenhatónak 

csoda-malasztiban részesülvén, hire 's tisztelete még-

inkább gyarapodott. Templomok oltárok, képek, 

*) Mellynek nevezetesebb részei jelenleg Prágában tar-
tatnak sz. Vitus'templomában; Bécsben sz. István tem-
ploma' nagy oltára fölé is helyeztettek gr. Breuner 
Fülöp Fridrik bécsi püspök által. Legjelesebb részét 
\ 588ban Maximilián austriai főherczeg húgának Er-
zsébetnek ajándékozta, midőn ez férje' a' franczia-
király' halála után Bécsben önalapitványu sz. Klára 
klastromban laknék. — Magyarországba is hihetőleg 
hozattak sz. maradványaiból töredékek, de hollétökröl 
mit sem tudunk. 

szobrok, pénzek, életiratok * ) és üdvénekek' iga-
zolák ezen közös és rendkívüli tiszteletet, leginkább 
pedig a' sz. Erzsébet' tündöklő példájára gyakorlatba 
jött keresztény irgalmasságnak remekei, főleg a' sz. 
nevét viselő apáczáknál. 

A' fönt kitűzött remekműben gróf Montalembert 
francziaországi pair keresztény műveltségének legszebb 
tükrében buzgólkodott magyar sz. Erzsébetnek a' szá-
zados mostohaságok közt is csodatiszteletben fönn-
maradt műemlékeit nyilványitani, míg könyve' egyik 
részében XXVI. lapon a' francziaországi vallásos mű-
vészetnek mostani állását lelkesen leirá. * * ) Har-
mineznégy finom aczél- és kőmetszvényben képeztet-
nek itt sz. Erzsébet' emlékei, mellyek legtisztábban 
chinai papiroson nyomtatvák, néhánya ékesen festett 
és aranyzott, e' mellett külön franczia történeti ma-
gyarázatokkal , és sz. Erzsébetünk' nemzetségi tábláival 
ellátvák. E' 13 füzetben megjelent könyvnek csínja 
meglepő, alakja nagyszerű féliv , papirosa finom, 
betűje éles és hibátlan, a' mi legékesb nyomtatvá-
nyainkat (millyenek például academiánk' évkönyvei) 
fölülmúlja, Páris' műhelyeinek és korunknak minden-
kor dicsőségére válik. 

Láthatni e' rajzok közt régi 's ujabbkori jeles 
mesterek' müveinek másolatit, mellyekkel a'festészet, 
szobrászat, építészet, 's bátran mondhatni, az ösz-
müvészet a' vallás' lelkével halhatatlanitá sz. asszo-
nyunkat. Ezen müvek olasz, német, spanyol iskolák' 
remekei. Nevezetesbek az olasz iskolából : „a' rózsák' 

*) Sz. Erzsébet' életirói : Jacobus Mont a nus, Surius, 
Theodoricus de Apolda Thuringus, Antonius, Gode-
tiidus Monachus, Albericus Trithemius, Petrus, Cran-
cius, Serrarius, Marcus Ulyssiponensis , Fabricius 
(Liebknechtius) , Justus , gr. Montalembert, Pray 
György, gr. Majláth János 'stb. 

**) Ezenkívül nemes szerzőnk sz- Erzsébetnek életét is 
nyilványitá. „Histoirs de Sainte Elisabeth de Hongerie 
duchesse de Thuringe (1207—1231 ) par le comtede 
Montalembert, Pair de France. Deuxieme edition, 2 vol. 
in 12 Prix 6 fr " 

25 
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csodája" Taddeo Gaddi és Fra Angelico da Fiesole 
(14dik századbeliek); „a' mennyei szemlélet" Andrea 
Orgagna (kora 14ik század) Michel Angelotóla' flo-
renczi szépmüvészetek' academiájának csarnokában áll 
egy nagyszerű képen, melly szűz Mária' üdvözlését 
ábrázolja, mellyen 27 szent, köztök csodaszép alak-
ban sz. Erzsébetünk is, csöndes merengéssel szemléli 
a' megtestesülés' foganatba menetelét ; „a' paradicsom' 
szemlélete" Sandro Botticellitől. (a ' 15ik századból.) 
Alapos és pontos dolgozat bélyegzi amazokat, míg 
Botticelli' müve teljes kinyomásu, merengő királynéja 
a' harmadik ég' végtelen örömeibe látszik merülni. 

Spanyol iskolából : Murillo Bartolomeo Esteban 
(17ik századi) classical müveinek egy nagyobbszerü 
feslvénye magyar sz. Erzsébetet ábrázolja, a 'mint be-
tegeit mossa, képének ideális szerkezetén a' magasb 
szépség' izlete ömlik e l , 's a' contrastot, melly egy 
királyi hölgy és darócz rongyokba burkolt nyomoré-
kok közt van, a' keresztény szeretetnek genialis lep-
lépel tudta kiegyeztetni, 's az irgalmasság' hős eré-
nyét legvilágosabban, szilárd ecsettel, hathatós szí-
nezetben sugároztatta. — A' német iskolából legtöbb 
emléke került sz. Erzsébetünknek. A' régiebbek közül 
nevezendő gr. Montalembert' könyve szerint „sz. Er-
zsébet özvegyi öltönyben" a' coloniai iskola' egy név-
telen művészétől, (15dik századbeli lehet) elmellőz-
vén a z t , hogy a' névtelen festő korosabbnak ábrázolá 
2 4 éves szentünket, e' remek kép gyakorlott ecsetre 
's alapos művészre mutat. — Egy másik szinte név-
telen művésztől a' királyi szűz egy fülkében rózsás 
kosárkával képeztetik, e' műben a' német iskolának 
(16dik századkori) bélyegével a' keresztény hit' mél-
tósága magasztosan tűnik föl. — Leyde Lukács és 
Hans Hemlingtől kedves szentünk a' szeretetnek átható 
színével áll szemünk előtt. — A' kölni székesegy-
házat is egy üvegfestvényben diszesiti sz. Erzsébet' 
alakja, mondhatni, hogy legszebb mű a' maga nemé-
ben , 's a' vallásos műszorgalom' egyik remeke. — 
Az ujabbkori művészek közül jelesen dicsőité szent 
özvegyünket csoda-rózsáival, természethiven Over-
beck Fridiik, ugyanazt domboruzatban remekül vésé 
Schwanthaler a' művészekre nézve korunkban gazdag 
Münchenben legelőkelőbb szobrász, a' dunapartról 
lebüszkélkedő bajor nemzeti dicstemplom Valhalla pom-
pás homlokzatának alkotója. — Müller Fridrik fiatal 
létére is helyesen fogta föl a' tiszta keresztény szel-
lemet; nevezetesen sz. Erzébetet irgalmasságaiban olly 

hathatósan rajzolá hit ' , remény', szeretet' közepette, 
hogy müvét fölmelegülés nélkül alig szemlélhetni. — 
Flatz M. derék tiroli festőművész sz. özvegyünket 
azon pillanatban ecseteié l e , midőn Lajos herczeg' 
halála után Henrik a' kormányzó Erzsébetet vagyoná-
ból kiüzé, 's ez kisdedeivel szállást könyörögvén, 
egy közháztól elutasittaték, és utczán kénytelenitte-
ték nyomorogni. Ecsete szabados, élethű, szivet lá-
gyító. — Octave Hauser Erzsébet szent életének főbb 
jeleneteit 12 képben ábrázolá, a' keresztény áhítat 
leng alakjain, compositioja egyszerű, világos ésösz-
hangzó, lelkes, mondhatom szerencsés; legjelesbike 
mégis e' négy : „Erzsébet arany koronáját fejéről le-
veszi a' tövissel koszorúzott megváltó előtt;" — Ispo-
táljában betegeit gondosan ápolja;" — „Gróf Bánfi 
magyar követ fonó munkásságában lelvén a' királyi 
hölgyet, tiszteletteljes hódolatra hevül;" — „Sz. Er-
zsébet' halála." E' négy ábrázolat valamint fővonásait 
jeleli a' keresztény tökélynek ; ugy a' magyar szent-
ségnek legszebb emléke lévén , magyar sz. egyhá-
zaink' egyikében ékesen ragyognak. 

Montalembert' gyűjteményéből említendő még azon 
ékes, tallér nagyságú pénz, mellyet kedves szentünk' 
tiszteletére Ildik Vilmos Hassia' landgrófja és Erzsé-
betnek egyenes ágról szakadt vére 1502ben veretett. 
E' mellett rajzoltatik egy kisebb és régibb, de kelet-
keztéről mit sem tudni. — Ugy szinte cardinalis Gri-
mani breviáriumából — melly a' velenczei sz. Márk 
hires könyvtárban „kéziratok királyának" nézetik, — 

I 15dik századkori jeles paránykép , sz. Erzsébet áll itt 
alamizsna-osztásban. Hans Hemling müvének tartatik. 

Azonban sz. Erzsébetünk' minden emlékei fölött 
álla" marburgi roppant templom, mellyet Konrád land-
gróf Erzsébet' sógora 1235ben kezdett épiteni, 's 
melly 1283ban elkészült, 1290ben beszenteltetett. 
Egész Németországban, sőt sok műértőtől egész Eu-
rópában a' goth építészetnek ebben bámultatik legje-
lesb példánya; keresztalkatu, három tornyú, 230 
láb hosszú, 83 széles, és első két tornya 303 lábnyi 
magas; bel- és külsejében csodálatos harmónia, tö-
kéletes egybeolvadás, nagyszerűség ömlik el. Bel-
becsét történeti és művészeti ritkaságok, faragvá-
nyok , üvegfestvények (mellyeket jobbára az utóbbi 
háborúk alatt a' francziák rablottak el e' basilikát 
raktárul használván) nevelik. Különösen említendő e' 
szentegyháznak 3 portailja , kivált nyugoti aj taja, 
mellyet Moller a' német építészek' jelesbike e' templom' 
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leírását tárgyaló munkájában, az ó építészet' csoda-
pompás remekének mond. 

Midőn a' külföld hajdan vetélkedve buzgólko-
dott a' magyar szentséget dicsőíteni, a' rokon ma-
gyar szivek sem dermedtek henyén. Farkas és Dávid 
testvérek magyar nemes férfiak Thuringiába követvén a' 
kis Erzsébetet, fejdelmi asszonyuknak minden viszon-
tagságában holtiglanhiv társai valának, kik sz.asszo-
nyuk' elhunyta után hónukba 'visszatérvén, IVdik Béla 
királyunk' helybenhagyásával sz. Erzsébet' tiszteletére 
országunkban Prayként az első templomot emeltették 
1244ben. Bárha más történetbuvárok azt hiszik, hogy 
IVdik Béla királyunk a' tatárfutás' alkalmával a'kassai 
polgároknak, tapasztalt hííségök'jutalmazására, több 
kiváltságokat adott , és sz. testvérének tiszteletére 
első ő emelt ugyan Kassán sz. egyházat, melly a' 
gyarapult híveknek szük lévén, Erzsébet Robert Ká-
roly' neje 1324 táján veté alapját a' mostani pompás 
székesegyháznak, mellyet fejedelmi bőkezűséggel fia 
Iső Lajos befejeze, később pedig Vdik László, a' 
műbecsülő Korvin Mátyás, és Ildik Ulászló királyok 
sok aranynyal ékesitve, dicsőn nevelék sz. Ezsébet' 
emlékét, kit tisztelni hőn tudtak. — Ugyan a' XlIIdik 
század' végével Beszterczén templom és kórház emel-
tetett az ő tiszteletére. Ezután Pray' bizonyítása sze-
rint, rövid időre nem volt vármegye, sem nevezete-
sebb város, mellyben sz. Erzsébetünk' példájára és 
tiszteletére sz. hajlék, oltár, kórház hiányzott volna. 
Királynéink, herczegnőink, nagyjaink' 's közembe-
reink' hölgyei Erzsébet nevet kölcsönzének, úgyhogy 
a' magyar nőnemnél maiglan is igen kedves és sűrű 
keresztnévvé lenne Erzsébet (Örzsébet, Eliza, Örzse, 
Erzsi, Erzsók, Erzsike, Örzsike, Pöse, Böse, Böske). 
Ezek a' régi magyaroknak sz. Erzsébetünk iránti hő 
tiszteletét szépen hirdetik. Ezen vallásos hódoló érze-
lem , mint idegeneknél, bizonynyal nálunk is telhe-
tőleg művészet'utján rová le adóját; csakhogy a 'hal-
hatatlanság egyedül remekek' sajátja, gyöngébb mü-
veket pedig korán szokott szétmorzsolni az időnek 
aczélfoga. Édes hazánk' mostohaságai közepette, mű-
vész gyéren, a' rombolás pedig közös lévén, a' po-
gány hadak' dühét alig állhatta ki egy hajdankori ma-

*) Aligha ennek formájára nincs építve a* kassai szé-
kestemplom- Én részemről egyikét sem láttam, hanem 
csak leírások után merem|véleményemet alkotni. Egyéb-
iránt a'kassainak hossza 30", szélessége 15°, 4', 6", 
tornya 30» 3', 6." 

gyar sz. mű. Igy enyészhettek el sz. Erzsébetünk' 
honi emlékei is. — Jelenleg hazánkban és Erdélyben 
a' mennyire kitapogathattam, mintegy hatvan szent-
egyház áll sz. Erzsébet' tiszteletére, mellyeknek fe-
jedelme a' kassai székestemplom, legremekebb goth 
ízlésben, nagy fénynyel művészileg alkotva, melly a' 
bécsi sz. István nagyhírű basilikához hasonlittatván, 
műértőktől azon kedvező ítéletet nyeré : „a' bécsi nagy-
ságával, a' kassai szépségével előkelőbb." 

Lehetetlen itt szőnyegre nem idézni jelenkorunk' 
hanyagságát hajdani dicsőségünk' fölelevenitésében; a' 
magyar előkori szentségnek pedig alig mutatkoznak 
föltámasztói, midőn ez a' müveit külföldön egy Schwan-
thalert, Müllert, Flatzot, Hausert 'stb. mindannyi 
jeles művészt foglalatoskodtak És nézzük az itt ismér-
tetett franczia müvet! A'külföldnek kellett illy jelesen 
dicsőíteni szentünket; és midőn honunk felejté csil-
laga' ragyogtatásában büszkélkedni, Párisban kellett egy 
jámbor franczia gróf pairnek épen e' korban a' ma-
gyar szentséggel föllépni. 

Sok történeti kincs rejteng árnyékainkban el-
szórva, ne bízzuk ezeknek kutatását és gyűjtését kül-
földiekre; ez örökkön hanyagságunkat fogná tanúsí-
tani! őseink' dicsősége és nemesb emlékeik jobbára 
sz. falak és hagyományok közt rejtvék ; ne mellőzzük 
el tehát a' sz. helyeket és dolgokat gondatlanul, mely-
lyekből egyiránt sugárzik dicsőségünk és boldogsá-
gunk ! emeljük legbuzgóbb ügyekezettel a' vallásos 
műipart, mellynek üdvös gyümölcse : szellemi és 
anyagi jólét , finom műveltség, magasztos érzelem, 
százados áldás, dicsőség! Kivált sz. emlékeinket fön-
nen hirdessük , mert az ősi sz. pé.'dák a' nemzetiség-
nek éltetői, a' vallásos boldogságnak támaszai ! 's ha 
föllépünk, emlékmüveinket atyáinkhoz méltólag, kele-
tiesen , azaz diszszel, dicsőn ragyogtassuk. Szellemi 
és anyagi nyomort misem árul el annyira, mint művészi 
és literatúrai szegénység. Vannak, vannak ügyes em-
bereink is , csak-használni kell őket; van erő is, csak 
szilárd akaratunk nincsen; mert bárha jó szándékon 
nem múlik, ámde áldozatokon ; és nem lenge szán-
dékokon épül a' nemzetek' boldogsága és dicsősége. 

M aj er István. 

Elfogulatlan nézetek 
P. A. fölállította hierarchiai jegyek fölött. 

Milly nehéz légyen embernek az előítéletek' töm-
kelegéből , mellyeket atyáitól örökölve még ártatlan 
gyermekkorában szítt be, kibontakozni, Századunk' 

« 



363 392 

f. e. 84ik száma eléggé tanúsítja. Itt Péterfy Albert 
n. enyedi professor szólal föl, milly belátással, olly 
igazságos lélekkel gr. Vay tervezte helv. vallástéte-
lüek' két conventi elnöklete mellett; 's midőn nézeteit 
szigorú logicai renddel sorozná, erős okokkal a' sz. 
irás-, keresztény századok'-és protestantismus' igazi 
szelleméből mentettekkel védve, szép észrevételeket 
közöl a' püspöki méltóság' isteni eredete-, presbyterek 
fölötti elsőbbsége- 's az apostoli egyház'gyakorlatáról; 
de a' hogy megpendül a' hierarchia' neve 's ez ellen 
az ellenfélen állóktól hatalmas szózatok emelkednek, 
a ' szerény 's igazságszerető iró ez óriási eszmétől 
visszaborzadva, hogy másokat is attól visszaborzasszon, 
annak olly eszméket és jegyeket sajátit, millyeket 
csak maga a' 16ik század' merész reformátora mond-
hatott. Ilolmi alábbnyomás, kirekesztés, világi fel-
sőbbségre törekvés, hatalombitorlás és egyéb sötét 
századok' iszonyatosságairól beszél, mellyeket sorozva 
a' hierarchia' megismértető jegyiül állit föl. 'S ez az 
előítéletek' legyőzhetetlen hatalma. — Nem, prof. ur ! 
a' hierarchia nem holmi borzasztó iszonyatosságok' 
tárháza; lelki hatalom ez, mellyre fölállított jegyei 
épen nem illenek. Sokkal felsőbb hatalom az; és hogy 
ezt bővebben kimutassuk , czélunk részletesen kisérni 
prof. ur' fölállított jegyeit , 's azok fölött elfogulatlan 
nézeteinket közölni ; mit tenni annál szorosabb köte-
lességnek jsmerünk, minél inkább meg vagyunk győ-
ződve, hogy nagy azok' serege, kik P. úrral hason 
elfogultságban sinlcnek, tekintve a' hierarchia' jegyeit. 

Azt mondja P. a' hierarchia' jegyei lépcsőzeten-
ként ezek : a) „Az egyház' igazgatásában jogszerüleg 
résztvevő világi rendnek alábbnyomása, abból átalános 
kirekesztése." — De minthogy a' világi rend az egy-
ház' igazgatásában melly tanitás (magisteríum), szent-
ségek' kiszolgáltatása (mínisterium) 's egyházi fegye-
lem', jó rend' (jurisdictio) föntartásában gyökerezik, 
soha részt nem vet t , de jogszerüleg nem is vehetett, 
abban annak sem alábbnyomása, sem abból átalános 
kirekesztése nem történt. Ugyanis, midőn üdvözítőnk 
isteni tervének kivitelében három huzamos éven ke-
resztül fáradozna naponként , egyházát örök időre 
megalapítandó, a' kulcsot, tanítást, szentségkiosztást 
's fegyelem-föntartást magában záró hatalmat nem a' 
majd minden népekből alakuló hívek' nagy tömegének, 
nem Tiberius császárnak, sem Heródesnek, sem a' 
zsidó tanácsnak, hanem Péternek 's némi arányban 
megosztva, e' végre választott 's vele munkálkodó 
apostolinak adta át; ezeknek mondá: „miket megkö-
töztök a' földön, kötve; miket megoldotok, oldva 
lesznek mennyben is ;" és ismét : „miként küldött en-
gem az atya (vallást és egyházat illető dolgokban tel-
jes hatalommal), ugy én is kiildlek titeket; kiknek 
megbocsátjátok vétkeiket, megbocsátva, kiknek meg-
tartjátok megtartva lesznek;" ezeket rendelé mély titku 
test és vér szentségének megszentelő 's kiszolgáltató 
ministereivé ; és ezeket kiildé szét az egész világba 

hirdetni az evangéliumot, 's keresztelni mondván: 
„adatott nekem minden hatalom mennyben és a' földön, 
menjetek azért az egész világba hirdetni az evangé-
liumot, megkeresztelvén minden népeket az Atya', Fiu' 
és Sz. Lélek' nevében; ki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül ; ki nem hisz, elkárhozik."*) Illyentén conces-
siokat 's efféle hatalmat magában foglaló igéket soha 
üdvözítőnk nem használt a' hívekhez szóltában ; sőt hol 
ezekhez beszél, egyháza iránt alázatos engedelmessé-
get, önkénytes alávetést és mély tiszteletet parancsol : 
mert ki azt nem hallgatja, mondá, ollybá tartassék, 
mint pogány vagy publicanus ; és ismét apostolihoz: 
„ki titeket hallgat, engem hallgat; ki titeket megvet, 
engem vet meg. — De üdvözítőnk emez, apo-
stolit hatalommal fölruházó 's híveinek engedelmessé-
get parancsoló szavai nem is enyésztek el siker nél-
kül; fölfogták azok' értelmét az első századok, 's 
ezek' értelmében gyakorolták azt a' következők is ; 
miért valamint az első 'sa ' későbbi vallázbuzgó keresz-
tények nem igényeltek magoknak az egyházban vala-
melly igazgatói hatalmat, ugy ezt mindenkor csak az 
apostolok 's azok' utódi a' fölszentelt püspökök gya-
korolták, mit kétségbe vonni senki, az egyház' törté-
neteiben jártas, nem fog. De elismeri maga P. ur is, 
midőn állítja : „hogy az első keresztény századokban 
magok az apostolok presbytereket, egyházi tanítókat 
rendeltek és nagy fontosságú gyülekezetek' vezetői s 
elnökei vo'tak, mint például Jakab a' jerusaleminek; 
vagy pedig saját tanítványaik közül némellyeket (imád-
ság és kózrátétellel) illy felsőbb hatalommal ru-
házták föl, kik messze terjedt egyházakban pre-
sbytereket , diaconusokat rendeltek, azokat igazgat-
ták , oktatták és ha a' szükség ugy kívánta, meg is 
fenyítették; és ismét: „az apostoli időszakban a' ta-
nítók minden bizonynyal nagyobb részt vettek az 
egyház' igazgatásában, minek természetesen ugy kel-
lett történni, mivel tanultabbak ( ? ) 's annál fogva 
az egyház' igazgatására alkalmatosabbak is voltak;" — 
csakhogy fájdalom ! azután mégis alábbnyomás és holmi 
kirekesztésekről beszél ! — Miként pedig ez igazga-
tási jog és hatalom az apostolok 's ezek' fölhatalma-
zott tanítványai mellett volt első századokban, ugy 
később is a' püspököknél maradt az a' világiak' áta-
lános kirekesztésével. Sőt e' jogából az egyház még 
akkor sem engedett legcsekélyebbet i s , midőn há-
romszázados véres üldözés után béke köszöntené, és 
hivei közt hatalmas császárokat és méltóságos fejedel-
meket üdvözölhete. Ekkor is kereken kimondá : nem 
egy, hanem kettő a 'hatalom, melly által intéztetik a' 
világ: a' püspöki szent méltóság, és a'fejedelmi ha-
talom ; vagy miként Simach mondja Anastásnak : „az 
emberi dolgokról gondoskodik a' császár, az isteniekről 

*} Máté 16, 18. János 20. Máté 26. Márk. 14. Luk. 22. 
Mát. 28. 

**) Máté 18. Luk. 10. 
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a' pápa; te az emberieket rendeled, a' pápa osztja az 
istenieket, és ez, hogyne mondjam felsőbb, legalább 
egyenlő méltóság." De megismerték ezt magok a' 
vallásbuzgó fejedelmek is ; igy már N. Constantin 
mondja : „Ti azokra nézve, mik az egyházban vannak, 
vagytok püspökök; én pedig azokban, mellyek azon 
kivül esnek;" hasonlókép nyilatkozik Basil i s : „Nem 
szabad úgymond iaiousnak, vagy kik polgári hivatal-
ban vannak, a' canonok szerint az egyház' ügyébe 
avatkozni." Ezeket e' jog' elismerésében követték más 
keresztény fejedelmek is. Ha pedig itt ott találkoz-
tak fejedelmek hatalmok' körén tul egész a' lel-
kiekig kicsapongok, mindenkor ellenmondókra talál-
tak a' püspökök- és egyház' fejeiben. — Ismeretesek 
ugyan előttem is a' sz. irás' helyei, mellyekből ellen-
kezőt akar kisajtolni P. A.; de e' helyek sokkal szük-
körübb értelműek, hogysem törekvését szép sikerrel 
koronázhatnák. Ugyanis részint választói jogot foglal-
nak azok magokban , részint kimondják, hogy az 
apostolok csak presbyterjeikkel tanácskoztak az egy-
házat és vallást illető kérdések fölött. Igy az idézett 
Ap. Csel. 6 , 2. a' történetet miként gyüjték egybe 
az apostolok a' hivők' sokaságát az általok tervezett 
diaconusok' elválasztására; 15, 22. pedig a' Pál és 
Barnabással jerusalemi gyülekezet után Antiochiába 
menő ájtatos férfiak' kinevezését foglalják magokban. 
Es a' 15, 2. 6. 'stb. helyek egyenest részünkre nyi-
latkoznak. Az elsőben Pált és Barnabást Jerusalembe 
küldik az apostoli karhoz a' környülmetélést erősen 
sürgető zendülők, a' kérdést ez uton kívánván el-
dönteni; Pál és Barnabás ezeknek csak azért enge-
delmeskedik, mivel Hugo Grotius szerint : „In der That 
war dieses der sicherste Weg sich aus dem Labyrinth 
zu ziehen : " és mivel : „Sie Hessen es vorzüglich dar-
auf ankommen, um so mehr, dass sie vorher wüsten, 
dass der Geist der Warheitden Aposteln nicht zulassen 
werde, die Sache anders, wies ie zu entscheiden." 
A' másik egyenest kimondja : Az apostolok és pre-
sbyterek gyűltek össze tanácskozni ez ige fölött. És 
csakugyan az egész 15dik részből kitetszik, hogy e' 
tanácskozásban csak az apostolok vesznek fő részt. 
Fölszólal Péter, őt követi Jakab , majd ismét Pál szól 
és Péter, végre ezek határoznak is. De nem is lehet akár a' 
sz. Írásból akár az egyháztörténetéből esetet fölhozni, 
mellyből kitűnnék, hogy csakugyan valamikor cselekvő 
részt vett volna a' világi rend az egyház' igazgatá-
sában. Es ezeket kell vala eleve jól megfontolni P. 
A. urnák, mielőtt a' világi rendnek az egyház' jog -
szerinti igazgatásából történt alábbnyomása- és kire-
kesztéséről szót emel. — De menjünk tovább. Azt 
mondja 

b) „Az egyháziakon kivül eső polgári dolgok-
ban való elegyedés a' világiakban világi hatalom 
alóli kibúvás." — Üdvözítőnk míg itt e' földön men-
nyei pályáját futná, üdvösségünket munkálandó, mi-
ként sehol és soha szorosan vett világi ügyekbe nem 

avatkozott, megadván a' császárnak, mi a' császáré: 
ugy a' hatalmat i s , mellyet egyházában apostolinak 
adott , néma' világiakra 's polgári dolgokra terjeszté, 
hanem egyedül a' lelkiekre szoritá; azokban ezeknek 
a' törvényes felsőbbség iránt alávetést, tiszteletet 's 
engedelmességet parancsolván ; mert szerinte: „ki a' 
törvényes hatalomnak szegül ellen, Isten' rendelésé-
nek szegül ellen. " És azért valamint az apostolok, 
ugy az ezeket hivataljokban követő fölszentelt püs-
pökök sem terjeszkedtek tul nyert hatalmuk' lelki 
körén világiakba avatkozva , miként a' századok' év-
könyvei bizonyítják. És ha voltak is némelly esetek, 
midőn tán néhány egyháziak hatalmuk' köréről sze-
rencsétlenül megfeledkezve messzebbre terjeszkedvén, 
világiakba elegyedtek; egyének, kik másoknál több 
praerogativát, nagyobb kiváltságokat követeltek ma-
goknak, kivételek voltak, és hogy prof. ur' szavaival 
éljek: „az egész egyházi rendre ugy nem alkalmaz-
hatók, a' hogy egyké t fa erdőt nem csinál." Avagy 
ha már a' hierarchia' természetében felküdnék más 
jogaiba bevágni, elegyedni; ha annak tagjai rendel-
tetésűknél fogva átalán a' polgárzat' főhatalma alól 
kibújni törekednének ; szóval : ha ez a' hierarchia 
olly valami szörny lenne, melly saját maga lelki ha-
talmával meg nem elégedvén mások' törvényes jogát, 
törvényszerű hatalmát bitorolná; maga fölött semmi 
felsőbbséget einem ismervén, minden hatalom iránt 
engedetlenséggel viseltetnék, ugyan mondja e lP .ur , 
miként történhetett, hogy mind eme' visszariasztó ki-
csapongásai mellett e' szörny-intézet sok századokon 
keresztül fönállhatott? meghódoltak neki nemzetek, 
tisztelték a' fejedelmek és még védelmére a' hős ke-
resztes rendben állandó katonaságot is rendeltek? 
miként lehet a z , hogy ugyan e' felsőbbség iránt 
hűtelenkedő hatalom ma a' legszabadabb elmüektől 
a' fejedelmekhezi határtalan ragaszkodásról vádolta-
t ik; miként, hogy magok a' leghatalmasabb és eré-
nyesebb császárok is ez intézményben támaszt ke-
restek és találtak? sőt többet mondok: miként fér-
hetett meg e' más jogába avatkozó, semmi fölötte 
létező törvényszerű hatalmat el nem ismerő intézet, 
számos és elvben is egymástól különböző kormány-
formákkal? miként terjedhet az ma is tovább, gyö-
kerezik mélyebbre még magában az annyira magasz-
talt amerikai szabad statusokban is ? hiszen e' földön 
nincs kényesebb portéka az enyim 's tied kérdéseinél, 
hol ez forog fön, könnyen fölbomlik a' béke, kiüt az 
egyenetlenség, ollykor vérengző csata kel, mik egye-
sek' boldogságát u g y , miként a' köz nyugodalmat 
fölháboritják. — Az egész vádból csak annyi igaz, 
annyi való: hogy minekutána népek és nemzetek, 
és ezek' hatalmas fejedelmei meggyőződvén a' ke-
resztény hit' igazságairól az egyház' édes anyai kar-
jaiba tér tek, annak tagjai- 's gyermekeivé kereszt-
ség által fölavattatván: igazgató tagjainak pápák és 
püspökök, és egyéb egyháziaknak különbféle szaba-
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ditékokat, világi méltóságokat és hatalmat ajándé-
koztak. Ennél fogva tehát már szükségkép és szoros 
kötelességből világi ügyekbe is kellett avatkozni az 
egyháziaknak. De mindezt korántsem hierarchiai állás-
pontoknál fogva követelték; a' tisztelet és hála, 
nemes tehetség és erény szerzék meg nekik mindezt. 
Ugyanis, ha a' sirjokban elhamvadott ősök' poraitól 
megszentelt pogány vallás' papjait bálványimádó fe-
jedelmek magas polgári méltóságokra emelték, azok-
nak különbféle szabadság-, előjog- és holmi elféle tisz-
teletet magokba záró praerogativákat tulajdonítván ; 
ezekre mennyivel inkább kötelezetteknek órezék ma-
gokat a' keresztény fejedelmek isteni vallásuk' papjai, 
az apostolok' utódai, és üdvözítőnknek e' földön he-
lyettesei iránt? — Ide járult: hogy az egyháziak 
tudomány- és bölcseségben mélyebben beavatva levén, 
a' legbebonyolódtabb ügyek' és dolgok' mélyére be-
hatva sokszor a' legsürgetősb esetekben is fejedel-
meiknek tanácsadói lehettek: mivel pedig erényekkel 
is ékesítve voltak, szavukban a' fejedelmek csak igaz-
ságot rejleni reménylvén, adott tanácsuk'elfogadá-
sára hajlottak is. De megesett az is , hogy keresz-
tény népek közt is fölbomlanéka' béke, az egység, 
a' szeretet' rózsakötelékei ; a' népek fejeik ellen lá-
zongtak, ezek amazok' jusait tapodva zsarnokoskod-
tak; tehát szükség volt békitő szószóló és közbenjáró 
egyénekre, illyeket pedig leginkább csak az egyhá-
ziakban lehete föltalálni, mint ollyanokban, kik ré-
szint statusoknál fogva nagy tekintélyű férfiak, szent 
hivatalukat tekintve pedig fejedelmek- és népektől kö-
zösen tiszteltetve; részint pedig nagy bölcseségök-, 
érettitéletöknél's finomtapintatuknál fogva arra leg-
alkalmatosabbak is voltak. Azután mind a' nép mind 
a' fejedelem átlátták, hogy a' közállomány, nemzeti 
nagylét 's boldogság' előmozdításában sok függne az 
egyháziak' tekintetétől; átlátták, hogy épen ott vol-
nának legnagyobb erőben a' törvények, bátorságban 
a' trónok, tiszteletben az elöljárók; ott volna leg-
inkább megőrizne a 'béke , föntartva a' jog' szentsége 
és életben a' törvényszerű szabadság, hol a' papi 
méltóság kellő tiszteletben tartatik, hatása gátolva 
nincs, és hatalma' körében működhetik szabadon. 
Ezek tehát együttvéve szerzék az egyháziaknak ama' 
szép és magas polgári állásokat, mellyekben őket sok 
helyt látni ma is szerencsénk van; de mit ők hie-
rarchiai álláspontoknál fogva nem követeltek soha, 
miként nem is követelhettek. 

Végezetül a' hierarchia' jegyei közé sorozza P. ur 
c) „A' sötét középidők' borzasztó iszonyatosságait, 
a' polgárzat' főhatalmátóli függetlenségre törekvést, 
annak erőszakos letapodását és a' magához ragadott 
főhatalom-bitorlást." — De e' szavak nem a' 19-ik 
század' (Herderként humanismusra törekvő) szelid 
szellejnénekszavai; a' 16ikszázad' merész szelleméből 
meritvék ezek, 's csak arra valók, hogy a' már heged-
ni kezdő sebek' erős fájdalmait u j föltépéssel és szag-

gatással ismét életbe léptessék. Nem — a'hierarchia P. 
ur' értelmében vett függetlenségre miként soha, ugy 
most sem törekszik ; megismeri ez a' törvényszerű 
polgári hatalom' felsőbbségét világi ügyekben; alá 
veti magát azoknak és hozott törvényeinek kész en-
gedelmességgel hódol ; csak azt az egyet óhajtván, 
hogy az ő sajátja se sértessék, és miben belső ter-
mészeténél fogva független, abban ne háborittassék,. 
maradhasson szabadon. Igen, mert független, de 
lelkiekre nézve, az egyház; éspedig független ere-
deti természete-, minémiisége- és rendeltetésénél 
fogva. Mert miként meggyőződés és átalán léleküdv' 
mikénti keresése — a' hogy gondolatom nem — 
polgári hatóság' hatalma alá nem eshetik , ugy szinte 
a' lélekre ható szellemiek körül forgó és az örök üd-
vösséget munkáló egyházi hatalom sem. Az egyház 
tanitás' és meggyőződés' utján szerez magának híve-
ket , a' meggyőződés pedig nem eshetik a' kénysze-
rítő polgári hatalom' körébe. Avagy ha az érintett 
polgári hatalom saját köréről megfeledkezve lelkiekre 
is kiterjeszkednék, ha dogmákat állítana, üdveszkö-
zöket rendelne, kiszabná, milly uton 's móddal kell 
az örök boldogságot keresni, és ezt kényszerítő ha-
talmával is sürgölné : valljon nem méltán vádoltat-
nék-e lelkiisméret szabadsága' tapodásával zsarnok-
ság- és lelki tyrannismusról ? azt hiszem, ez ellen 
maga a' protestantismus is kikelne, de kikelnének 
egyebek is, kiknél a' lelkiisméret' szabadsága még 
nem ábránd kép, 's azt legdrágább kincseik közé szá-
mítják. — De azután maga Üdvözítőnk sem hódolt 
vallás' dolgában akár a' romai consul', akár a' zsidó-
tanács' véleményének ; erre irányzólag nyíltan kimon-
dá: adjátok az Istennek is meg azt, mi az övé! A' 
mennyei mester' példáját követék az apostolok, és 
az első keresztények is ; az anyaszentegyház pedig 
egész seregét állítja elő a' vértanuknak és szentek-
nek, kik az örök élet' koronáját nyerték el , benne 
bizonyára részt nem veendők, ha a' világi felsőbbség' 
kiadott parancsinak hódolnak rcligiot és vallást illető 
tárgyakban. Sz. Cyprian a' karthagoi püspök, midőn 
némelly vallást illető parancsolatot bocsátana ki a' 
világi felsőbbség, teljes nyugalommal igy felelt: azt 
tenni nem fogom ; és szava földi életébe került, de 
érte a' mennyei életet nyeré el. — Az elv, melly az 
egyházat a' világi hatalom alá rendezi, mit követni 
látszik P. ur is , egyedül a' fejedelmet vagy a' polgár-
zat' főhatalmát tevén mindennemű egyházak' fejévé 
(valljon mit mondana, ha az egyház' e' legfőbb vilá-
gi fejedelme catholicuin rendszert akarna vallásfele-
kezetébe behozni?) hallatlan volt egész a' 16ik szá-
zad' szerencsétlen szakadásáig; hol a' merész refor-
mátorok álliták föl az elvet: cujus regio, ii/ius re-
ligio ! / de mitől ma már legtöbb protestáns jogtudós 
is eltér. Egyébként miként szellem nem a' testnek , 
ugy az egyház sem lehet alattosa lelkiekben a1 pol-
gárzatnak ; sőt ha akármellyik részről elkerülhetetlen 
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volna az alávettetés, inkább, miként egy német tu-
dós mondja, test a'szellemnek , mint szellem a ' t e s t -
nek esnék hatalma alá. — Felsőbbségtagadás- és 
magához ragadott fohatalomról szót tenni kár volt, mi-
nekutána ezek' egyike sem következhetik a' lelki ha-
talom'természetéből; vagy ha következik, mutassa ki 
P. 's bennem mindenkor megfelelőre találand. — De 
hát a' pápák az egyház' fejei, a' sötét közép időkben 
nem bitorolták-e a' világi felsőbbségi hatalmat? nem 
ezek voltak-e, kik a' magokhoz ragadott főhatalom-

' nál fogva, trónt 's koronát osztottak ? a' fejedelmek' 
polgári ügyeikbe avatkozva magokat legfőbb itélő bi-
roknak hirdették ? nem ők voltak-e, kik az alatto-
sokat jobbágyi hűség' sz. esküjétől fölmentve, olly 
sok zavarok- s nyomornak okul szolgáltak? — He-
lyesen ! de hát legtöbbször nem magok a' sulyosodott 
iga alatt nyögő nemzetek, egymással küzdő fejedel-
mek vivék-e önkényt a' pápa elejbe ügyeiket? nem 
ezek kérték-e ki tanácsukat, őket rendelvén közbi-
róul ügyök' elitélésében ? és valljon sokszor nem tisz-
ta vallási, vagy ezt is érdeklő ügy forgott-e fön, 
mellyért a' pápák emelték föl hatalmas szavukat? több-
ször az ősöktől nyert 's örök időkre adott egyház' 
jogait sértő rendeletek, mellyért edictumaikat küldék 
szét? Azután a' pápa nem feje, nem atyja-e a' ke-
reszténységnek ? 's mint illyennek nem kötelessége-e 
még fejedelmi gyermekeinek is cselekvéseire kiterjesz-
teni őrfigyelmét ? megróni a' bünt s' megfenyíteni a' 
vétkest? Semmi nem olly veszedelmes a' papban Is-
ten , 's olly csúf az emberek előtt, mint a' mit érez, 
szabadon ki nem mondani, vállá egykor Ambrus. És 
Náthán Dávidnak, keresztelő János Heródesnek a' 
vétket szemökre lobbanták ! hát egy pápa hallgasson, 
látva a' visszaéléseket, látva a' lábbal tapodott jog' 
szentségét, és zsarnokolást? Többnyire a'pápák csak 
a' népek' ügyét védték, akarván határt szabni a' 
nyomatási önkénynek. Halljuk csak, mit mond e' tárgy-
ban Guizot: „Ein gerechter und ehrenwerther Grund 
bestimmte die Kirche, die allgemeine Leitung der Welt 
im zehnten Jahrhundert zu übernehmen die welt-
liche Regierung war damals eine Gewalt und unlenk-
sames Rauberwesen ! Der unaufhörliche Nothruf 
der Völker drängte die Kirche die Stelle jener ein-
zunehmen." (Hist. Pol. Blatt. 2. B 208. S . j ; ésHur-
ter protestáns : „A' visszaélés és erőszak isteni és ter-
mészeti törvények'letapodásának ellenében (a ' gond-
viselés) tekintetet állított, melly magasb és szentebb 
bármilly bírói Ítéletnél, melly majd szelíden tanitólag 
és barátságosan emlékeztetve, majd ismét komolyan 
útba igazítva a'világ'legfőbbjei' elébe lépett, és arra 
ügyelt, hogy a' gyöngébb a' hatalmastól el ne nyo-
massék, és a' szabadság' fia szolgává ne legyen" (3 . 
B. 31. lap.). Es csakugyan bármilly fekete színbe tün-
tetett légyen is elő reformatio óta a' pápák' közép-
századi hatalma, én abban a' mennyei gondviselés' 

azon nemét imádom, melly a' vészben segédkezet, 

% 

keservek közt vigasztalást, elhagyatás' esetében pedig 
ügypártfogó barátot rendelt. — Végezetül álljanak 
itt zárszóul a' megtért Haller' velős szavai, mellyek-
ből még inkább megismerhetjük a' hierarchia' termé-
szetét. Ugy mond ő : „járomnak 's az emberi lélekre 
vert bilincsnek kiáltatik az egyházi hatalom, ho-
lott nálánál nagyobb , önhatalom — kereséstől men-
tebb jótétemény nem is gondolható. Épen ugy lehetne 
azt is állítani , hogy a' napfény a' sötétségnek for-
rása , az anya , melly gyermekét emlőin táplálja, 
zsarnoknő , a 'vak ' vezetője elnyomó, és minden jó-
tevők csak rablói és ellenségei a' szabadságnak 
Hogyan, hát elnyomók és zsarnokok valának, kik 
minden erőszak nélkül az emberi elmét 's akaratot 
egyenesen vezérlik , ez által ezer veszedelmektől meg-
óják, 's az ember' minden nem tilos szándókának si-
kerülését könnyítik , kik csak adnak 's nem vesznek, 
értelmi 's ismereti fensőbbségöket másokkal meg-
osztják bőkezűen, e' fölött cselekedeteikben az egye-
temesszeretet' példáját mutatják, az ifjúságot tanít-
j ák , a' szegényeket gyámolitják , a 'betegeket ápol-
ják , a' szerencsétleneket és szomorodottakat vigasz-
talják , minden elhagyottakról gondoskodnak, kik az 
elveszettet fölkeresik, az eltévedettet útba igazítják, 
a' sebzettet bekötözik, a' gyöngét erősitik, sőt az 
erőst is szilárdítják?" — Nemde szép és igazságos 
szavak ezek prof ur? pedig bennök sem alábbnyo-
más , sem sötét századok' borzasztó iszonyainak esz-
méi nem foglalvák! 'S azért nem is volt szükség a' 
reformationak a' hierarchia' rabbilincseit, miként P. 
nevezé, széttörni; — de hiszen nem is ez volt a' 
reformatio' czélja. 

Beküldé Dénesfi. 

Ml az ember? 
Egy jámbor őszt kérdezék egykor; mi az em-

ber? ő székhez vezete, leültem, ő pedig hasonla-
tosságokban igy nyitá meg ajkait: 

Az ember egy vándor, ki batyuval hátán, ha-
zájába siet. A' batyu kötelességei és bajai, jó és 
rossz tettei; hazája az ég ; és ezen hazára való gon-
dolatnak kell őt buzdítani és vezérelni. Az ember 
egy gyermek ; nevelője az é g , atyja az Isten, anyja 
az egyház, eledele a' religio ; — és ezen gyermek 
az Istentől jobban szerettetik, mint anya szeretheti 
gyermekét. Tovább, mint üdvözítőnk is olly gyakran 
hasonlitá az embert, hasonló ez a' fához. Fölnyu-
lik az ember, gyümölcsöt hoz, és elszárad, mint a' 
fa; sorsa is hasonló, ha jó vagy rossz gyümölcsöt 
hoz, ápoltatik, vagy tűzre vettetik. Hasonló az ember 
a' szántóföldhöz; ha az elhanyagolt szántóföld puszta: 
mennyivel pusztább az ember' szive, ha elhanyagol-
tatik ! — Halljad barátom : ügyelj lelkedre, gazda-
gítsad azt erényekkel, irts ki belőle minden rosszat 
— és boldog leszesz. Ezzel megszoritá kezemet, ősz 
pilláin köny gördült a lá , és elhallgata. 
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A ' s z ü k s é g i m á d k o z n i t a n i t . 
r 

Átrobogó számos kocsik' morajától kisért rend-
kívüli süvöltés hallatszott Konstantinápoly' utczáin 
447ikévi januarius' egyik napján; és e' vószjós han-
gokban a' közel földrengéstől remegő lakosok hamar 
elhagyák a' várost; rokkantak, csöcsemők, betegek, 
hozzájok tartozóik által vitettek ki. Egy óra nem telt 
bele, és a' város puszta lön. A' föld látszott kiindulva 
alapjából, és félelmes recsegés közt hulltak por-
ba a' nagy, fényes paloták, templomok, emlékek, 
oszlopok; az egész város egy nagy rom volt, a' vá-
rosontuli tér pedig egy nagy templom, mellyben a' 
több napig tartó veszedelem alatt a' császár udvaros-
tul , a' tanács és a' nép imádsággal foglalkozott, és 
életeért könyörgött. Feltűnő, hogy mindenik, ki már 
elfelcdéaz imádkozást, vagyczélszerüségérőlelméncz-
kedett, mellőzve most minden elménczkedést szoron-
gó keble' mélyéből imádkozott, és mitsem kétkedék 
czélszerüségén tettének ; inkább a' térdelő sokaság-
hoz csatlakozva irgalomért könyörgött az úrhoz. Az 
ur könyörült i s , és egy sem veszté életét. (Stolberg 
gróf religioi történetében.) 

Ki a' szerencse' napjaiban csúfot üz az imádság-
ból, melly boldog, ha a'csapás' perczeiben urunk' e' 
szavait hallhatja : „Kérjetek és adatik néktek" ! Mát. 
7 , 7. 

Egy franczia vasas3 ajándéka. 
Nem rég telve voltak a' hírlapok azon pusztítá-

sok' és nyomorok' leírásával, mellyeket Francziaország-
ban a' Rhone és Saone folyók' kiöntése okozott ; va-
lamint az emberbarátok, különösen az ottani papság 
nemes tetteinek és a' veszedelemben kimutatott elszánt 
működéseinek rajzolatával. Ki ténylegesen nem osz-
tozhatott a' segélyadásban , kegyes adományokkal 
iparkodott hozzájárulni, és a' franczia püspökök erre 
szorgosan buzditák a' népet. A' bordeauxi püspök' e' 
féle fölszólítása annyira hatott egy vasas katonára, 
ki Napoleon alatt legtöbb csatában részt vett, hogy e' 
főpaphoz két pisztolt küldött egy levéllel, mellynek 
tartalma ez: „íme Főtisztelendőségének két hü bará-
tomat küldöm, mellyek a' Waterlooi csatáig védőim 
voltak, és nekem mint legrégibb barátim igen ked-
vesek. Ez azon egyetlenegy, mivel a' vizkárosultak' 
fölsegélésére járulhatok. Fogadja el kérem, és énbol-
dog leszek, hogy ezzel is szolgálhattam még ha-
zámnak." 

Az igazság diadalmaskodik* 
r 

Pascentiusr dicsekvék, hogy Ágostonon győzö-
delmeskedett. Ágoston igy válaszolt neki : 

Könnyű Ágostonon győzödelmeskedni, igazság-
gal e' vagy lármával? azt te lássad. Nekem csak azt 
illik mondanom : igen könnyen megeshetik, hogy va-

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

r 

laki Ágostonon diadalmaskodjék, 's még könnyebb, 
hogy ő valakitől meggyőzetve látszassék ; vagy ha 
ineggyőzöttnek nem látszatik i s , legalább ollyannak 
kikiáltassék. Ez valóban könnyű : azért épen nem 
óhajtóm, hogy abból valami nagyot légy ; nem is 
óhajtóm, hogy azután, mint valami nagyszerű tény után 
törekedjél. Abban nem áll az ember' java, hogy más em-
beren gyozödelmeskedjék. De azaz embernek nagy java, 
hogy önakaratjával az igazság diadalmaskodjék rajta ; 
mert az ellenben az embernek nagy kára, ha az igazság 
akaratja ellen is győzödelmet nyer rajta. Ugyanis az 
igazságnak minden esetre diadalmaskodni kell az em-
beren : ha nem győzödelmeskedhelik vallóján, győzö-
delmeskedni fog tagadóján. (Sz. Ágoston.) 

Hasonlatosságok. 
Ha hever a' vas, rozsda emészti meg azt; de ha 

használtatik, szép és tiszta lesz, sok hasznot haj t , 
és fénylik mint az ezüst. — A' parlag föld nem hoz 
gyümölcsöt, hanem haszontalan füvet, kórókat, bo-
gácsokat és terméketlen fákat; de ha a' föld jó lmeg-
miveltetik, sok és jó gyümölcsöket terem. Így van 
az emberi természettel 's lelki tehetségeinkkel : renyhe 
nyugalom által megromlanak azok és elvesznek; de 
ha munkásságba tétetnek , nem csak hasznot hajtanak 
számunkra, hanem jó állapotban meg is tartatnak. 
(Aranyszájú sz. János.J 

Az, ki valamelly nagy ur' házába vagy a' király' 
palotájába megy, az egész testében, magatartásában, 
tekintetében, járásában 's taglejtésében , szóval min-
denében üledékes és szerény : igy a' keresztény is a' 
templomban, mint az ur' lakában 's a' királyok kirá-
lyának házában legfőbb illcdelemmel 's tisztelettel vi-
selje magát. (Ugyanaz.) 

dolgota-virágok. 
Hiúság minden, minek alapja és czélja nem az 

Isten. (Stolberg.) 
E' világon minden mulandó; nagy esztelenség 

azért emberben, hogy szivét földi javakhoz köti, Isten' 
örök szépségétől pedig meg nem indíttatik. (Szent 
Jeromos.) 

Nem akarod elhagyni a' világot ? ő fog elhagyni 
téged. (Sz. Ágoston.) 

Milly ízetlen előttem a' föld, ha égre tekintek ! 
(Lojolai sz. Ignácz.) 

Fölfelé , bajtársaim , fölfelé Î mit csinálunk itt 
alant , siessünk az élethez. (Keresztről nevezett 
szent János.) 

Ha valamelly király szolgája' egészségére poha-
rat ürítene: vonakodhatnék-e a' szolga ugyanezen 
poharat, ha erre fölszólittatnék, királya'egészségére 
kiinni? 'S ha Krisztus, urad és királyod, üdvössé-
gedre a' kinpoharat utolsó cseppig kiürítette: hogy-
hogy te királyod iránti viszonszeretelből azt ajkaiddal 
sem akarod érinteni? (Cassiod.) 

^Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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M e s s i a s . 

„Az ember vétkezett, 
Az ur kegyelmezett, 
'S fiát a' földre küldé. 
Hosanna, hosanna nevének , 
f i ' 

Ot zengve repüljön az ének. 
Egek! harmatozzatok, 
Emberek ! vigadjatok. 
Minden kebel áldja a' mennyek'urát, 
És mondjon imádva vig alleluját!" 

Néma 's ünnepélyes éj van, 
És az emberek' hónát, 

Mintha újra most születnék, 
Békeség övedzi át. 

Csend van, és szent borzalom fut 
Át a' földnek téréin, 

És a' számtalan világok' 
Mérhetetlen ezrein. 

Szent ihlet csatolja egybe 
A' multat, jelent 's jövőt ; 

Ot>[ igéret , itt remények 
Kérik az üdvhirdetőt. 

Kérik — ah, borulj l e é g ! föld! 
Jő a' béke' Istene, 

J ő , közelget, ime itt van , 
Fény, malaszt ' südv jött vele. 

Hosanna, hosanna nevének, 
11 r 

Ot zengve repüljön az enek. 
Minden kebel áldja a' mennyek' urát, 

És mondjon imádva vig alleluját ! 
Bethlehemben egy menyország 

Lett a' puszta szirtüreg 

'S ott egy kisdedet imádva 
Égi lelkek zengenek : 

„Szent, szent vagy, egeknek ura! 
Szent, szent vagy, örök Jehovah! 
Irgalmadnak nincs határa, 
lm fiad a' földre szállá, 
Hosanna, hosanna nevének, 
Öt zengje imádva az ének. 
Üdv, hála tenéked, örök szeretet ! 
Mer. megszabadítod az embereket." 

Ott az angyalok' körében 
11 

Osz atyákat lát szemem ; 
Kik azok, 's miket beszélnek? 

Zengd ihletve énekem. 

Ők az ígéret' atyái, 
Isten' választottai, 

Kik előtt kitárva álltak 
A' jövendő' titkai. 

Kebleikben ihletés van, 
Hálaének ajkokon, 

Isten' irgalmát dicsérik 
Szivolvasztó hangokon : 

„Szent, szent vagy, egeknek ura ! 
Szent, szent vagy , örök Jehovah! 
Irgalmadnak nincs határa, 
lm fiad a' földre ^záll.. 
Hosanna, hosanna nevének , 
Ót zengje imádva az ének. 
Üdv, hála tenéked, örök szeretet! 
Mert megszabadítod az embereket." 

Csend lön, 's az atyák', Iköréből 
Fölkel egy ihlett öreg, 

0 ez, Ádám ősatyánk ez , 
Ajkán illy szózat remeg : 

26 
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„Az ur teremte, 
'S édent adot t , 
Én vétkezem, 's o 
El nem hagyott, 
ítélt a'- csábító fölött, 
'S megigéró, hogy eljövend 
K' széttörendi átkozott fejét. 

Eljött az idő, 
íme itt van ő. 

Hosanna, hosanna nevének , 
Őt áldja imádva a' lélek ! " 

Most az angyalok' kara 
Zeng, 's a' szent a t j ák ' dala : 

„Üdv, hála tenél'ed örök szeretet'! 
Mert megszabadítod az embereket," 

A' nagy nemzet' atyja kel,föl, 
r f 

A' megáldott Abraham. 
Buzgó hit 's magas hevület 

Ömled által szózatán : 
„Az ur parancsolá, 
Hogy járjak útain, 
'S legyek tökéletes 

T 

Eltemnek napjain. 
r , 

En gyermekimnek meghagyam, 
Hogy őrizzék meg vitait, 
Szavok, tettök igaz legyen, 
'S töltsék be hűn parancsait. 
,Frigyet kötök , veled ! ' 
Szólt, 's én imádtam őt, 
És el nem titkolá 
Előttem a' jöv őt. 
És újra szóla Jehovah : 
,Nagy és dicső lesz nemzeted, 
A' földnek minden népei 
Benned lelik föl üdvöket ! ' 

Megjelent az Istenember, 
lm itt van az áldás, 
Üdv néki 's imádás , 

llosanna , hosanna nevének , 
Öt zengje imádva az ének ! " 

Most az angyalok' kara 
Zeng, 's a' szent atyák' dala : 

„Üdv, hála tenéked, örök szeretet ! 
Mert megszabadítod ez embereket." 

Jákob áll föl , 's a' mit egykor 
Gyermekének jósola 

Elbeszéli, látva hogy most 
Hűn beteljesült szava : 

„Juda ! dicsérni fognak véreid, 
Kezedben lesznek ellenségeid , 
'S i nádni fognak 
Elhunyt atyádnak 
Szülöttei. 
Juda ifjú oroszlán. 
Fiam ! te martalékra mentél , 
'S miként ha az oroszlán 
Nyugodni megy, lefekvél, 
Ki merné öt fölháboritani ? 
Nem fogja senki elragadni 
Judátol a' hate'mat : 
Míg eljövend 
A' küldetett, 
'S ő lesz a' nemzetek' reménye, 

íme itt a' nemzetek' reménye, 
Megjelent a' küldetett, 
íme már megszületett, 

Hosanna, hosanna nevének 
rr 

Ot zengje imádva az ének !" 
Most az angyalok' kara 
Zeng , 's a' szent atyák' dala : 

„Üdv, hála tenéked, örök szeretet! 
Mert megszabadítod az embereket,^ 

Most az ihlet' szent hevében 
Micheas fölszólala, 

'S elnémult a' szellemeknek 
Istendicsérő dala : 

„Te bár kisebb vagy , Bethlehem ! 
Mint Juda' sok városai, 
De Izrael' dicső ura 
Kebledből fog kiszállani ; 
Az Isten' erejével 
'S az ö magas nevével 
Megtéritendi véreit, 
'S megtérnek Izraelhez, 
Mert ő nagy és dicső ;iesz 
A' földnek minden részein. 

E' szó többé nem jövendő, 
Már betölt, im megjelent ő , 

Hosanna, hosanna nevének, 
rr 

Ot zengje imádva az ének ! " 
Most az angyalok' kara 
Zeng, 's a' szent alyáh'( dala : 



„Üdv, hála tenéked, örök szeretet! 
Mert megszabadítod az embereket. " 

r 

Es még visszahangozának 
A' dicséret' hangjai , 

line lángra gyúlt kebellel 
Fölkel, 's igy szól Isai : 

„Dávidnak törzsökéből 
Egy vessző fog kihajtani, 
Látnók 's király leend az , 
Fényt 's békét fog árasztani, 
És őt a' népek önkényt 
Uroknak fogják vallani. 
Jelt ád az ur 's a' szűz fiat szülend, 
Emanuel lesz nagy neve, 
És ő erős 'sten leend, 
0 lesz a' béke' Istene, 
0 a' jövőnek atyja mindörökre, 
0 fogja elviselni vétkeinket, 
'S megorvosolni lelki sérveinket. 
Látandjuk ő t , 
'S nem lesz tekintete, 
És megvetendik, 
Mint kit az ur megbüntete: 
Holott gonoszságunk miatt, 
f r f 

0 szenvedend kinos halalt, 
És vére nékünk üdvöt ad. 
Mint a' juhok eltévedénk mindnyájan 
Önkényt lett ő miérttünk áldozat. 
Meg fog öletni mint a' bárány, 
0 néma lesz 's panasz nem jő ki száján, 
'S mi üdvezülünk általa. 

Ime teljesült reményünk, 
E' világra szállá érttünk , 
Az u r , a' király 's az áldozat. 

Hosanna, hosanna nevének, n 

Ot áldja imádva a' lélek !" 
Most az angyalok' kara 
Zeng, 's a' szent atyák' dala : 

„Üdv, hála tenéked, örök szeretet! 
Mert megszabadítod az embereket." 

És szólának más atyák is , 
'S több megihleti látnokok, 

És a' szót magas dalokkal 
Kiséréklaz angyalok. 

406 

Csend lön; ime szent hevében 
rr 

Osz Dávid hárfát ragad, 
Majd rohanva majd szelíden 

Öntve szellemhangokat : 
„Jehovah az én uramnak 
Szóla: ülj jobbom felett 
Míg lábadnak zsámolyává 
Tészem ellenségidet. 
És hatalmad' vesszejét el 
Küldi néked Jehovah 
Os Szionból, 's te uralkodj' 
Ellenid közt általa. 
Fényben jő elődbe néped 
Győzelmednek napjain, 
Mint a' harmat hajnalonta 
A' mezők' virágain. 

Esküvék az ur fölötted, 
Esküjét nem bánja meg, 
Mert örökre papja vagy te , 
Mint hajdan Melchizedek. 

Az u r , ki jobbod fölött ü l , 
A' midőn haragra kél: 
Megtörendi a' hatalmat 
r 

Es a' népek közt itél. 

A' hiányokat betölti, 
Megalázza a' kevélyt, 
Útban csermelyből fog inni, 
És fölemeli fejét. — 

Zengjetek dalt Jehovának 
Dicsérjétek, angyalok! 
Mert kegyének nincs határa, 
Zengjetek szeráfkarok. 

Dicsérjétek őt imádva 
Tiszta szüzek , gyermekek, 
Vének, iljak, elhagyottak! 
Dicsérjétek, özvegyek ! 

Dicsérjétek ötet'^ég, föld, 
Fö geteg, lüz, tengerek! 
Dicsérjétek őt virágok, 
Völgyek, sik mezők, hegyek! 

Üdv , imádás, vig hosanna, 
'S hála néked Jehovah ! 
Itt a' fölkent, fölviradt az 
Üdv' ohajtott hajnala. 

% 
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Hosanna, hosanna nevének, 
Öt zengje imádva az ének !" 

Most az angyalok' kara 
Zeng, 's a' szent atyák' dala : 

„Üdv, hála tenéked, örök szeretet! 
Mert megszabadítod az embereket." 

'S a' kit olly hévvel dicsérnek 
A' megihleti szellemek, 

A' népek' reménye 's üdve 
Paszta szalmán szendereg. 

És fölötte a' szülő szűz 
'S a' választott férfi áll, 

Imádás között virasztva 
A' kisded' nagy álminál. 

Im a' kő, mit megvetének, 
Erős szegletkő leend; 

lm a' hős , ki bűneinken 
Fényes győzelmet nyerend. 

lm a' pap, a' kit kerestek, 
Az ujgtemplom' szent ura; 

'S a' kit olly epedve vártok, rr 
0 a' frigynek angyala: 

lm az üdv , élet , igazság, 
'S a' rendithetlen vezér, 

Kik hozzája esküvének, 
Nékik üdv a' pályabér. 

íme itt a' dics' királya, 
A' fölkent erénykirály, 

A' legyőzhetlen oroszlán, 
A' dicsőséges király. 

Trónja jászol, 's egy szegény mez 
Szép királyi bíbora; 

És mi várja őt a' földön ? 
Szenvedések' tábora. 

Ő , ki egyetlen szavával 
Az embert megválthatá, 

Testet ölte 's bűneinket 
Önmagára vállalá. 

Im pályára lép, miként a' 
Győzhetetlen óriás, 

Ö a' fölkent üdvözítő, 
'S a' megígért Messias. 

Hosanna, hosanna nevének, 
Őt zengve dicsérje az ének-

Üdv , hála tenéked , örök szeretet ! 
Mert megszabadítod az embereket. 
Minden kebel áldja a' mennyek' urát, 

r 

Es zengjen imádva vig allelujátü 
Tarkányi Béla. 

A5 liibaiitis és Palestina. 

Palestinában és a' Libanuson a' kath. religio 
folyvást gyarapszik. A' Goerres' historico- politikai 
lapjai csupán az elsőben 80,000re teszik a' kath. 
hivek' számát. Közülök legnagyobb rész szántásvetést 
üz, mások a' városokban különbféle mesterségekből 
élnek, vagy nevezetes kereskedőházak' ügyeit viszik. 
Gyakran kizsákmányoltatva az araboktól, Júdea' kath. 
földművesei általában szegények, 's a' városokban 
lakó atyjokfiai' nagyobb részének, kik szinte nin-
csenek bátorságban a' kiraboltatás ellen, nem sok-
kal jobb az állapotja. 

A' katholikusok között teljes tiszteletet érde-
melnek a' sz. ferenczi atyák, kik 1304ik óta őrzik 
a' szent koporsót. Ők tartották ezt meg több izben, 
éltöket veszedelemnek tevén ki ér te , legújabban 
1834ben is, midőn Jerusalemet 40,000 beduin meg-

ff 

szállva tartotta. Ok osztják meg kenyeröket a' za-
rándokokkal, kisérik őket a' szent helyekre 's ápolják 
betegségökben, végre ők váltják ki mindazon, bármi 
felekezetű keresztényeket, kik az arabok' fogságába 
esnek. Szerencsétlenségre pénzforrásuk jelenleg igen 
csekély. Spanyolország- és Portugáliától mitsem kap-
nak többé, és az utolsó három esztendőben csak a' 
kath. Németország küldött nekik segedelmet, míg 
a' görög papság Orosz- sőt Görögországtól is ne-
vezetes sommákat kap. 

Csak az Isten iránti bizodalom, és azon remény, 
miszerint a' keresztény Europa a' szentföld' sorsát nem 
sokára végkép eldöntendi, tartja még fön a' katholi-
kusok' bátorságát azon zavar' és fejetlenség' köze-
pette, mejlynek országjok már több hónapok óta 
martaléka. 

Az idevaló keresztényeknél még sok, bibliai 
régiségekre emlékeztető különbféle szokások vágynák 
divatban. íme egy példa: Egy német utazó, ki „Re-
mete Péter" nevet vett föl , éjféli egy óra tájban visz-
szatérvén Jerusalembe , egy nagy sereg néppel talál-
kozott, melly a' városba ment. A' nép egy házaspárt 
kisére, mellyre a' pap épen most adta áldását. Elől 
ment egy sereg ifjú legény, azután egy csoport ilju 
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leány, és fájdalmas és panaszos tartalmú verset éne-
keltek, ugy, hogy az utazó eleinte halotti éneknek 
gondolta azt. Erre a' vőlegény következett, fényes 
öltözetben és szövétnekes barátai' kisérctében, utána 
a' menyasszony jelent meg hosszú bársony nőruhában 
's fején aranykoszorúval, messze aláhulló hajfürtjein 
odaerősített ragyogó aranypénzek valának észrevehe-
tők. Hosszú fehér fátyolos asszonyok keblökön gyer-
meket tartók lépdegeltek mellette. A' menyekzöi dal-
ban , melly ép' olly szomorú volt mint az elpusztult 
hely, mellyben hangzott, minden stropha' végszavait 
megismételte a' sereg. A' jerusalemi utczákon a' las-
san tovamozgó sokaságra rózsaolajt öntöttek az abla-
kokból. Az utazó is fáklyát vön, és a' házaspárt csak 
lakjok előtt hagyta el. Vajha — teszsziik mi hozzá az 
utazó' elbeszéléséhez—vajha minél előbb nappal me-
hetne be Jerusalembe a' jegyes, melly után ő mainap 
olly forrón esdekel és sovárog! ekkor örömdalok hir-
detnék az ur városának, hogy a' szerencsétlen idők 
rá nézve elmultanak. 

Palestina' népsége a' Libanust és tengermellékét 
ide véve, közel 1,l00,000re megy, mellynek mint-
egy fele a' kath. egyházhoz tartozik. Ha Europa ezen 
bájvidéknek, a' gyönyör' pusztává változott kertjének 
keresztény és rendes kormányt engedne, a' jerusa-
lemi uj királyság a' kereskedői jelentőségnek bizo-
nyosan nem sokára magas fokát érné el , 's a' keresz-
tény polgárisodás' keleteni ujonszületésének nagy drá-
májában fontos szerepet fogna játszani. 

Szerencsétlenségre a' többi három nagy hatalmas-
ság e' tekintetbeni jó szándékát Angolország' titokban 
tartott gondolkozása az ideig paralyzálni látszik, 's 
jelenleg meg kell vallani, hogy csak fejetlenség az , 
mit a' kereszténység ujitáskép a' szultán' nevében a' 
szent földre behozott; ez keserű iróniának látszik, de 
azért szinte elvitázliatlan igazság. 

Palestina és a' Libanus a' kath. polgárisodáshoz 
az isteni vér által tartoznak. Addig, míg ezen ujon-
alakitó nagy nap eljövendene, a' keresztény Európá-
nak kell biztositnia Palestina' és Syria' részére az élet— 
és vagyon-, család- és vallásbeli bátorságot. Keleten 
mint Európában nem kér a' katholicismus szabadság-
nál egyebet a' világi hatalmaktól, de őszinte és teljes 
szabadságot, hogy jogait az az: az Isten' jogait visz-
szaszerezhesse. (A-' L' Universből.) 

—sz. 

Az angolcgyliáz' visszatértéről az 
egységhez. 

E' czim alatt a' „L' ami de la religion" folyó-
iratban következőket olvashatni : 

Egy angol újság legújabban ráfogásnak állitá, 
hogy az oxfordi tanodában közeledési tanok ápoltat-
nak. Erősité, hogy ezen híres egyetem' tudós tanítói-
ról alaptalan azt föltenni, mintha óhajtásuk az angol-
egyháznak a' romai katholika egyházhozi közeledésére 
lenne irányozva. 

E' vakmerő állításra csupán egy levelet idézünk, 
melly egy jámbor egyházi által Íratott t. Woolfreg 
Norbertnek, kinek a' párisi Saint-Pierre de Chaillot 
egyházban September hónapban tartott derék egyházi 
beszédeire számos angol gyülekezett össze. 

„Miután a' puseista-tárgyról kiván ön némelly 
adatokat, jelenleg jelesek lévén kezemnél, elhatáro-
zám magamat e' sorok' írására. Tiz napja lehet, hogy 
velünk, Pagatii tanár, Furlong és Phillips urakkal 
kél puseista minister ebédelt. Egyike ezeknek Block-
som ur Oxfordból; másika, kinek nevét már elfelej-
t é m , * ) Lichtficldben hivatalkodik. Ez igen kedves, 
kitűnő ájtatosságu és mély ludományu férliu. Igen jó 
családból származik. Utolsó vasárnap saját templomá-
ban a' katechisálandó gyermekeket angyali üdvözletre 
tanitá. A' hálaimádságot együtt mondá velünk ebéd 
után; a' templomba menetkor szentelt vizet vön, le -̂
borult a' tabernaculumban lévő szentség' imádására, 
mit a'főoltárhoz közelítve ismételt. Blocksom ur , bi-
zonyos okai miatt, mellyeket később P . . . ur nekem 
megfejtett, e' külső nyilatkozásokban sokkal tartóz-
kodóbb volt. Visszatérve a'lichtfieldi ministerre, több 
ízben beszélett ő gyóntatóatyjáról : szóval, ö egészen 
katholikus. Midőn az uj kolostor' megtekintésére men-
tünk, hosszasb ideig társalkodhatámvele. Midőn Grand-
Rocherhez értünk, sóhajtva emelé kezét fö l , és ke-
resztet vetvén a' házra mondá: „a' mindenható Isten 
áldja meg e' házat." Sajnálkozását nyilványitá a' fö-
lött, hogy O'Connell nemhasználá befolyását, midőn 
még a' whigek voltak hatalmasok , nem nevezvén va-
lahol püspökké puseista ministert; és hozzá tevé: 
,ezen püspököt mi Romába küldöttük volna, ügyeink' 
elintézésére/ De felelém, mi történik, lia a' püspö-
kök nem egyezendenek meg benne? — „Erővel álla— 

*) Kétségkívül t. Wackerbuth D. F. lichtfieldi papról van 
itt szó. 
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nánk elient," mondá. „És mi legnagyobb akadály ezen 
egyesülésre?" — „A' status," feleié. Azonban nem 
látszik hinni, hogy a' királyné sok nehézséget tenne 
suprematiája' elvesztéseért. 

„Mi a' caelibatust illeti, mondá, hogy minden 
meg vagyon határozva ; egyedül a' pápa' azon enge-
delmét reménylik, melly a' már házasoknak nőjeik' 
megtartását engedné meg ; melly esetben némelly egy-
házi foglalatosságok, nem feleséges egyháziaknak 
lennének átengedendők. Ezenfölül bizonyossá teve, 
hogy készek volnának u j , föltételezett fölszenlelésnek 
alávetni magokat, minthogy véleménye szerint, föl— 
szenteltetésök érvénytelen. 

„Emlité széndékát, mellyet később véghözis vitt, 
t. i. Peel Róbertnek hathatós iratot nyújtani be. * ) 
Ez irat remekmüve az ékesszólásnak. Az angolegyház' 
jelen állapotát gyászolja ebben; megmutatja, milly 
abnormitas és nevetséges dolog parlamenti határozat 
által akarni kormányozni keresztény anyaszentegyhá-
zat , és sir Peel Róberthez kérések intézvék : fordí-
taná minden erejét a' visszaegyesülés' létrehozására. 
Elősoroltatnak azután a' már 300 év óta Irlandot 
kínzó üldözések, és megmutattatik : hogy mindezen 
rosszak ellen a' két egyház' egybeolvadása azon egyet-
len eszköz, mi Irlandot Angolországgal választhat-
lanul kapcsolná össze. 

„Fájlalom nagyon, hogy ] nem' beszélhetek e' 
tárgyról ugy, mint kívánnám, hogy önnek tiszta fo-
galma lenne róla. De tudva van, hogy a' betűk, bár-
milly világosan legyenek írva, mindig elégtelenek 
az iró' gondolatai' és érzetei' valódi kif; jezésére. Ez 
irat' szerzője ismét eljött másodszor, három négy napja, 
de nem valék honn. Azonban, ugy látszik, nem so-
kára nyilványittatni fog ezen irat. 

„ Viseman tanár röpiratot tett nyilványossá, melly-
ben szilárdul emel szót a' két egyház' egyesülése' 
szükségéről. Még nem olvasám , de hallomás szerint 
a' protestáns püspökökhöz van intézve.*) 

„Utolsó látogatásakor a' lichtfieldi minister egy 
fiatal emberthoza magával, ki protestáns minister' fia 
lévén Romába utaz tanulni, hogy ott pappá szentel-
tessék föl. Aratás volt, és a' mezőn leltek bennün-
ket. Emliték, hogy a' pápa igen atyai levelet irt nekik, 
mellyben szándékukhoz szilárd ragaszkodást ajánl. Em-

*) Tula coticirdiae czim alatt. 
**) Viseman' itt érintett levelét más alkalommal köz-

Iendjük. Szerk. 

liték többi között, hogy a' protestáns ministerek' 
nagy része tökéletes jacobinus, és pogány inkább, 
mint keresztény. 

„Mi ezeket illeti, mond a' minister, midőn az 
egyesülés megtörtént, el fogjuk mellőzni őke t , va-
lamint mindazokat, kik egyesülésünkben meg nem 
egyezendenek." — Ime röviden minden, mit e' tárgy-
ról tudok. Isten vezérelje önt minden dolgaiban. " 

Végre tudatni kívánván olvasóinkkal a' hatást, 
mellyet e' katholikus mozgalmak Romában szülnek, 
az „ Annales des Sciences religieuses'1 igazgatója' a' 
tudós I)e Luca abbé' szavait közöljük : „Haszontalan 
lenne , mond az iró , elősorolni az oxfordi egyetem' 
íheologiai iskolájánák, melly vezérétől Puseij isko-
lájának neveztetik, ujabb tanp't. Többször emlékez-
tünk azon concessiokról, mellyekkel ezen u j , elő-
deinél vagy bátrabb vagy tanultabb protestáns theo-
logusok' generatioja a' katholikusokat megajándékozá. 
Emlékeztünk a ' „Traités pour les temps presents" 
(értekezések a' jelenkor' számára) ez iskola' embe-
reitől időszakonként közlött munkáról... Kétségen kí-
vül van, hogy Pusey' és meggyőződése sorsosainak 
íerve, ha erejök le nem roskad a' íruaka' óriássága 
alatt, az : hogy a' romai és angol egyházakat egye-
sítsék. Viaszgyertyák lobognak az oltárokon minde-
nütt, holpuseista ministervagyon; az imádságok'vé-
gén „amen" vegyül az orgona'hangjai közé; és mi-
előtt oltáriszentséghez járulna a' nép , a' bevett szokás 
szerint (absolutio) föloldozás adatik az oltár előtt. E' 
jelek uj idők' ismérvei (cr i ter ia) , és az angol clerus' 
csodaszerü hajlamának tanuja, melly szerint a' keresz-
ténység' családjának katholikus egységébe visszalépni 
készül. Ugy látszik , hogy az ur nagy irgalmassága 
által megemlékezik ezen szigetre, és hogy gondvise-
lésében bizakodva, nagy változásokat várhatunk. „No-
vus jam nascitur ordo." De ne engedjük csalatni ma-
gunkat kivánatink által, és ne képzeljük magunkat 
még tul a' valóságon; ne véljük, hogy már a' küszö-
bön áll az unió, mellyet még hosszú évsor érlelhet 
meg: ellenben figyelemmel szükséges követnünk a' 
történteket jelenleg, és reményünket bizodalommal 
és szeretettel az Isten'jóságába helyeznünk. (A. d. 1. R.) 

Éjszakafrika' gyarmatosítása. 

Tudva van , miként Francziaország azzal foglal-
kozik , hogy Éjszakafrikának hajdan olly termékeny, 
de a' kereszténységnek muhamedanus népek által lett 
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kiirtatása óta pusztaságra jutott vidékeit ismét mive-
let alá vegye ; és iparüző lakókkal megrakja. 

Ez ügygyei jelenleg leginkább egy alsatiai pap 
Landmann ur foglalkozik. Ez néhány év előtt, mikor 
még Sc hieltsta itban a' strassburgi megyében lelki-
pásztorkodott, látván, hogy sok alsatiai, palatinatusi, 
würtenbergi, badeni és schweizi lakos Amerikába ván-
dorol, igen megszánta ezen, többnyire szegény buj-
dosókat, kik az inség' kenyerét magok 's gyerme-
keik' számára messze távolban keresik, 2000 mér-
földnyi ut' veszélyeinek vannak kitéve, és bizonytalan 
sorsnak, talán kétségbeesésnek lesznek martalékai, 
holott Éjszakafrikában , a' franczia tengerparti város-
tól Marseilletől csak két napi távolságra, a' fran-
cziák töméntelen terjedelmű 's fölötte termékeny föl-
det birnak, melly települökre nézve egészen olly igen 
alkalmas. 

E' gondolattól lelkesülve, egyszersmind meggyő-
ződve, hogy ez által sok ezer szerencsétlennel nagy 
jó történik, Landmann ur elbocsáttatást kért püs-
pökétől 's engedelmet: magát ez ügynek szentelhetni; 
miket meg is nyert. A' szeretetteljes abbé azután há-
rom év' lefolyta alatt bejárta Német-, Franczia-, Olasz-
országot és Schweizot, hogy mindent szemre vegyen, 
's illy fontos vállalathoz a' szükséges vizsgálatokat 
megtegye. Münchenben, Lyonban, Marseilleben és 
Romában mindenütt tetszést nyert szándéka. 

Az 1838diki nyáron visszatértekor Francziaor-
szágba Marseilleben összejött Mir herczeggel, ki már 
azelőtt sok szerencsével nagy telepitvények' alapitója 
volt Éjszakafrikában, 's kitől Mortemart herczeg 1837-
ben a' kamara előtt következő tisztes bizonyítványt 
tön : „ Mir herczeg Algírtól nyugotra gyermekei- 's 
néhány szolgáival fő műtelepitvényt alapított, hol az 
épületek' emelésében 's messzeterjedő telkek' mivelé-
sében őt egyedül arabok segiték, 's minden mezei 
munkában 's veszélyekben híven kezére járának. . . 
0 meg tudta nyerni azon népek' tiszteletét és szere-
tetét. Védvár gyanánt szolgál neki a' kereszt, melly 
házán ragyog, ' s a ' h a r a n g , melly családját imád-
ságra összegyűjti. A' laktanyába, mellyet a' vétel' 
föltételei szerint építenie kellett, még katona nem 
lépett; mert harczserege hűségben áll és hitben, 
szavai' becsületességében 's egyéb keresztény eré-
nyeiben." 

E' dicsért herczeggel, ki épen Algírból jött volt, 
tanácskozók terve fölött Landmann ur. A' herczeg 

ajánlá neki : vele egy kézre dolgozni, mire az abbé 
reá is állott. A' főtiszt, algiri püspök, ki ez időtájban 
Marseillen keresztül utazott, 's a' marseilli püspök 
szinte helyeslék szándékát. 

Landmann abbé már most jónak tartotta szemé-
lyesen Algírba menni, ott mindent megvizsgálni 's 
telepedésre a' legalkalmasb helyeket kikeresni. El is 
ért oda januarius' első napjaiban. Azonban az algiri 
franczia marsai fájdalom! terve ellen nyilatkozók. — 
Landmann ur tehát azt hívé : jobb időre kell vára-
koznia , 's ott tartózkodását a' vidék' isméretére hasz-
nálá. Megtekinté Algir' táján a' franczia telepitvénye-
ket, kikérdezte az ott lakókat ültetvényeik-, vetéseik-
's aratásaikról, szóval a' mezei gazdaság' legkisebb 
tárgyairól; 's meggyőződék, hogy az afrikai föld az 
európait termékenységre sokkal fölülmúlja. 

Azonban az algiri püspök Landmann uratbougiei, 
öt hónappal utóbb constantinei éjszakafrikai városok' 
plébánosává tette. Ez utóbbi városban a' buzgó abbó 
kivált a' kórházakban szép hatáskörre akadt, mellyet 
tehetsége szerint igyekezett is betölteni, 's mellyben 
emberszerető szive sok örömet élvezett. 

1840dik' kezdetén igen leolvadván a' kórházak-
ban a' betegek' száma, néha elhagyhatá a' várost, 's 
folytathatá észrevételeit a' mezei gazdaságról 's az af-
rikai föld' termékenységéről. Hogy a' gyarmatosokat 
's a' bennszülötteket a' föld' termőségére jobban figyel-
meztesse, a' constantinei franczia generálistól mint-
egy öt hold jó földet kért, melly a' várostól egy órá-
nyira feküdt, 's a' legfölségesebb vizzel volt ellátva. 
Már most arabok által összeszedette az e' darab föl-
dön heverő köveket 's egy rakásra hordatta, azután 
két bika által e' telket fölhasogattatta. Ez meglévén 
szőlőt, figét, szederfát 's mindenféle veteményt ülte-
tett , kivált pedig burgonyát. Ezt a' francziák' oda j ö -
vetele előtt Constantineben nem is ismerték. Landmann 
ur nyolcz hónap alatt kétszer iilteté 's kétszer szedé 
azt k i , és még négy hónap múlva a' 3dik kiszedés 
is megtörténhetett. — Két arab' és a' kőmives mes-
terséget értő két katona' segítségével az abbé kis 
mezei lakot is épített-

Többször elhagyá a' várost esténként, többnyire 
egyedül, hogy az éjt künn töltse : 

„Soha életemben (igy ir Landmann abbé) nem 
feledem el az afrikai éjszakákat, 's a' mély benyo-
mást, mellyet azok lelkembe tevének. Rendszerint 
azon időt választóm, mikor a' hold első negyedében 
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e' pusztára veté ezüst sugárait. Mindenütt mély, meg-
ható csönd uralkodók, mellyet csak itt ott egy sakal' visí-
tása, vagy egy távol fekvő arab helység' kutyáinak uga-
tása, szakaszta félbe. A' mezei lakom előtti kövön ülve 
's hátammal falhoz düleszkedve, szemeimet halkan e' 
puszta téren jártatám , 's gyakran intézém hozzá a' 
kérdést: mikép jutott e' szomorú állapotra? Eszembe 
juta, hogy e' föld hajdan munkás és müveit görög 
gyarmatosoktól volt népesítve , és nagyon dússá lett 
's virágzott; hogy Cirta — most Constantine — valaha 
olly hatalmas város volt, hogy tiz ezer lovast és husz 
ezer gyalogot állithata ki. Akkor, gondolám, e' hal-
mok szőlővel valának beültetve, f ige- 's olajfákkal ár-
nyékolva, 's e' völgyek itt legdúsabb vetésekkel fedve. 
Mindenütt legszebb majorok emelkedőnek akkor, mely-
lyek' hajdani fényét csak a' maradványok tanúsítják, 
holott most csak összedőlt falak 's kietlen puszták 
mutatkoznak. 'S mégis a' természet még mindig ugyan-
az , 's a' föld olly termékeny, mint akkor ! Mi által 
támadt e' szomorú változás? Bizonyára csak azon 
okok által, mellyek által a' virágzó görög városok 
Athene 's Corinthus, 's a' szép termékeny Kis-Asia 
és Aegyptus pusztákká változtattak, — a' népek vét-
kei 's gonosztettei által, mellyek reájok 's a' termé-
szetre átkot hozának. A' termékeny 's buja föld' ado-
mányaitól meghízva 's ittasodva, egyszersmind épü-
leteik' pompájában 's pénztáraik' teljében büszkélkedve, 
elfeledek az örök parancsot, 's átengedék magokat 
minden bűnnek , minden féktelenségnek... Az isten-
ségilly hálátlanság által legfőbb tiszteletlenséggel illet-
ve , kiszólitá Arábiából a' pusztaság' szellemét (a ' 
muhamedanusokat)... De égre emelve szemeimet, igy 
szólék magamhoz: 's hát illy rettenetes büntetés ne 
érjen-e valaha véget? a' kifejezhetetlen nyomor' ezer 
esztendeje ne engesztelje-e meg a' haragos eget ? . . 
A' franczia népet Afrikába vezérlő gondviselésnek e' 
mellett csak az a' czélja legyen-e , hogy e' szeren-
csétlen íöld egészen tönkre tétessék ? egészen elpusz-
títtassák , mi eddigelé dulatlan maradt? — Nem, 
nem! ez nem lehet a' gondviselés' czélja. Sőt Fran-
cziaország e' szerencsétlen népeknek nagylelkiileg se-
gítő kezet nyujtand, hogy őket a'- halál' árnyéka- 's 
éjszakájából kivonja. Francziaország a' keresztény mi-
veltség'jótéteit hozandja reájok , 's magát a'földet is 
megmentendi a' rajta fekvő átoktól, 's visszaadandja 
régi termékenységét 's erejét. — Mindig, valahány-

Szerkeszti 's kiadja S z a n i s z l ó Ferencz. -

szor az éj' egy részében e' gondolatokkal foglalko-
zóm , telepítési tervemre uj buzgóságtól érzém ma-
gamat lelkesítve." 

Sokszor szólalkozott a' nemes abbé a' constan-
tinei franczia generálissal, ki minden iránt, mi hazát 
vagy religiot illet, magát buzgónak mutatta, 's az 
abbénak tettleges segélyt igért. Jól átlátták mindket-
ten , hogy e' fölséges tervet nem egyes személy, ha-
nem sokak' egyesülete viheti csak ki. Az abbé tehát 
az algiri püspöktől engedelmet kért Francziaországba 
mehetni, hogy ott Afrika'gyarmatosítása végett val-
lási egyesületet létesítsen. 

A' püspök jól átlátta, hogy szuronyok nem 
elégségesek Afrika' miveltségét 's termékenységét, 
lelki testi jólétét eszközleni 's megalapítani, 's elbo-
csátá Landmann urat, hasznos ajánló leveleket adván 
kezeibe, mellyek Francziaországban neki mindenütt 
utat nyitának. 

Párisba érkezvén a' nemes abbé, miután min-
denütt bátorító szózatokat hallott, gyarmatosítása* 
tervét elébe terjesztő a' ministeriumnak április' 19én 
1841, 's most fárrdozásainak eredményére vár. 

(Aehrenlese.) 

H e r e .iSBJény m e g b o c s á t á s * 

Tudva van, hogy az 1830dikban történt franczia 
zendiiléskor a' mult évben meghalt párisi érseknek, 
Quelen urnák, palotája szétdulatott, könyvtára és há-
zibutorai a' Szajna' hullámiba szórattak. Ez időtől 
fogva visszavonulva élt az érsek, egész 1832ig, mi-
dőn a' keleti mirigy rontott ki Párisban. Ekkor ismét 
megjelent a' kolostornőkre bízott, Hotel Dieu nevű 
általános kórházban, és a' haldoklóknak vigasztalója^ 
barátja, ápolója volt. A'kegyes adományokhoz, mely-
lyek a' betegek' segítésére összejöttek, saját jövedel-
mét kaprsolá. Confiais-ban levő házát a' gyógyu-
lóknak , a' S. Sulpice nevelőházat pedig a' betegek-
nek engedé át, A' cholerabetegeket egy helyről a' 
másikra karjain vivé. Egykor midőn egy beteget 
ápolván és megáldván, ez igy szólott: „Távozzon 
kegyed tőlem, én az érseki palota' rablói közül 
való vagyok," az é.sek igy felelt: „Barátom! épen 
azért több okom van ónt ápolni, és segíteni, hogy 
Istenével kibékülj ön." 

"Nyomtatja Trattner-Károlyi uri utcza 453. 
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