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TARTALOM : Havi szemle. I. — Nyilatkozat a pesti 
lelkészek részéről. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Az évnek homok-óráján az utolsó porszem is le-
pergett ; oda a fáradságos év, valljon a fáradalmai is ? 
A pokolnak rémalakjai, miként az ó-kor várcsarno-
kainak borzadályos kísértetei, a kath. lelkismeret 
előtt végigvonultak ; valljon lecsukódtak-e a pokoli 
hatalomnak, melly az Isten-ember intézményei ellen 
harczol, az ajtai? megszakadnak-e hamar a rémala-
kok zaklató sorozatjai ? Quod vult Deus ! scutum fi-
dei, galeam justitiae ! ! Patientiam et fidem sanctorum ! 

Uj évnek küszöbére , a végzetteljes események 
határira léptünk ; szemlét kell tartanunk, hol állunk, 
hova jutottunk, az uj munkára honnan indulunk? 
Már nem napjaink, hanem időperczeink súlyosak, ese-
ményterhesek. Mit nyertünk, mit vesztettünk; mi 
az, min örüljünk; mi az, min zokogjunk? Hol van-
nak félelmeink, hol reményeink? A kath. egyház 
szülte, nevelte, a miveltség s polgárosultság kincsei-
vel fölruházva a világ uralmára emelte a keresztény 
társadalmat; ellene az ,uj jog' (droit nouveau), az uj 
miveltség, a haladás nevében a hadjárat meginditta-
tott; a harcz a döntőpontra jutott. ,Ecce dies, ecce 
venit; canite tuba, praeparentur omnes.' 

Vérünk folyik Anamban ; vérünktől párolog még 
a föld, s testvéreink javainak romjai iüstölgnek még 
Libanonban; szenvedés Mexicoban; zaklatás Fran-
cziaországban ; nyomatás, éh-halál Irlandban ; álnok 
támadtatás Brüsselben; üldözés Varsóban; öldök-
lés Italiában ; baljóslatú fegyvernyugvás a német ál-
lamokban; vallásos érdekeink ki nem jelezve, csata-
elveink ki nem mondva, működési vonalunk ki nem 
tűzve, fegyvereink ki nem köszörülve, soraink föl 
nem szerelve, nem szervezve, nem fegyelmezve ha-
zánkban ; kinek-kinek az Isten irta ezeket szivére, az 
Isten oltotta lelkébe ; hanem Israel accepit legem 
in lapide, quia noluit eamdem legere de corde. Nagy 

kérdés: tisztán látja, tévely nélkül olvassa-e azokat 
kiki a szivében ? — Ki nem látta mult évben a vész-
elemeket tornyosodni a láthatáron, ki nem hallotta 
távolról mormogni? A pogány Romában az anrphi-
theatrum párolgó vére államszükség volt, — panem 
et circenses ; — hazánk imént lefolyt politikai életé-
nek zászlaján egyházi testületünknek sebei nem vér-
zettek volna-e? Számoljon kiki, a vész az ajtóban. 

Irlandban hitsorsosinkat a lex agraria évenként 
pusztítja, a példány kormány tétlensége mellett éh-
halállal fojtogatja, a főpásztorok előterjesztései meg-
vetéssel eldobatnak, a katholikusnak az anglican kor-
mányzat alatt éhen kell halni, ki kell költözni; ha 
pedig él és megmarad, nyomorultan kell elnyomatni. 
— Belgiumban a szabadkömivesség páholyaiból to-
borzott Frère ministerelnöksége az olasz erőszakos 
kifosztást s tartomány-elfoglalást jogosnak ismeri; a 
tanulási szabadságot, mivel a szülők vallásos lelkis-
meretének gondossága mellett, a hitetlenség magas 
és alsó tanodái üresen konganak, tan-kényszerrel föl-
váltja, a hitoktatást fölöslegesnek nyilatkoztatja, a 
templomok pénzeit a községek kezeiből saját intéz-
kedései alá veszi ; Francziaországban a Szent-Vincze-
Társulat Persigny által a főloszlásig zavartatik ; több 
vallásos társulat a törvényesség jogaitól kifosztva, az 
administratio kegyeire hagyatik; az iskola-testvérek 
tanonczai, kik ingyen-oktatásban részesültek, Roil-
land rendeletével más czélokra szánt fizetésre szorít-
tatnak, csak azért, hogy a Voltaire-tanodák, melyek 
pénzre szorulnak, valahogy tanonczot kapjanak, s 
fönállhassanak; Varsóban, szent-atyánk panaszaira, 
hogy az ismételt Ígéretek s ünnepélyes kötések meg 
nem tartatnak, sőt a nép, mintha a szent-atyától 
martalékul a szakadárságnak odahagyatott volna, tév-
útra csalatik, nemzetiségi kétségbeesésből vallásiba 
dobatik, válaszul a 75 éves káptalani helyettest, mi-
vel az erőszakos betörés által megszentségtelenített 
székesegyházat meg-nem-szentségtelenitettnek nyi-
latkoztatni nem akarta, halálra, kegyelemképen pe-
dig számos papjaival együtt 20 (?) éves szibériai 
számkivetésre Ítéltetik; van, ki védjen az angol lor-
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dok, vagy a porosz urak házában : a bécsi házban mit 
láttunk? Egy törvényjavaslatot, mely ellen a kath. 
lelkismeret akkor is tiltakozni fog. lia a javaslat a 
birodalmi gyűlés többségének tetszenék is. 

Itt állunk mai nap, szemközt elleneinknek a vilá-
gon elosztott csatalánczukkal. — Anyagi veszteségek 
esek, melyek fölött zokogni lehet ; de minket csak az 
erkölcsi vereség- képes tönkre hozni, a mi erőnk, ha-
talmunk az igazság, a jog , az erkölcs 5 birodalmunk 
polgárai a lelkek, kormánygyeplőink az eszmék. 

Itt is nagy az ellentábor, az elleneszmék időközi 
győzelmével nagy a vereség. — Az ,uj jog' vagy a 
kormányzatban, a társadalmi viszonyok szervezeté-
bei; , az államgazdászatban, az utolsó ízig tolakodó 
pogány elv a lelkeket megszállta, hogy ezen elvek 
és tényirányok nem többé a társadalom és az állam 
sebeinek okául, hanem gyógyírjául ismertetnek, vi-
tattatnak, alkalmaztatnak. Unde mors venit, vita 
speratur. A veszély az elméleti téren magasabb fokra 
nem léphet. Az államot, a társadalmat az eredendő 
bűnnek jogosult elvein a megváltásnak teljes kitaga-
dásával kifejteni: ez az uj jog , ez az uj társadalom, 
ez a haladás. — Az elmék öntudatlanul a tévely kö-
teleivel lefogva, más sokak elkapatva, most a követ-
kezetességi álszeméremnek terhe alatt nyomatva; az 

„ ezer és ezer lapok, röpiratok, füzetek, tudományos-
ság ködfényébe burkolt könyvek a lefogott elmék-
hez , más elméket megzavarni, lefogni, s a pogány 
elvnek uralkodását terjeszteni, szilárdítani töreked-
nek. Ezen elvnek teste a világforradalom, melynek 
soraiban koronás fejeket, egy infulát, tudori kala-
pot, mozzettát, csuklyát, rendes katonaságot találunk ; 
az elvnek napi győzelme a mi vereségünk. Vegyük 
számba még az árulást, hitszegést, orgyilkolást, mely 
a forradalom törvénykönyvében többé nem bün, ha-
nem világerény, mely Európában nem szakadozott, 
elszigetelt tény, hanem politikai tan, szervezett is-
kola , megdicsért eszköz. — Mily óriás-erő, mily szé-
les halálmező nyilik föl előttünk ! Manus Domini edu-
xit et dimisit me in medio campi, qui erat plenus 
ossibus. Erant autem multa valde, siccaque vehemen-
ter. Et dixit ad me : fili hominis ! putas ne vivent os-
sa ista ? Et dixi : Domine Deus, tu nosti. 

A mult korban elvetett magvak keserű gyü-
mölcsei. Ezek veszteségeink, melyek fölött zokog-
nunk kell. 

Mik a győzelmeink? Elég-nagyok, remény fö-
lött nagyobbak. 

Nehéz volt a csata, mivel az elmék összezavarva, 
elkapatva, a szép és nagy szavak vasfogaiba lefogva, 

a szenvedélyektől mint a hullám hajtatva, ellenmon-
dást nem tűrtek, az eszmélet, a hideg ítélet asztalai-
tól futottak. Ellentmondani a forradalmi tannak any-
nyivol t , mint hazaárulónak, tudatlannak, elfogult-
nak lenni ; a gyászos gyümölcsöket a távoli időben 
megpillantani, s intésül kimondani, révedezés volt. — 
Nehéz volt a csata, mivel a titokban szervezett erő 
meglepett, egy sikeres merény után trónra ült, min-
den ellentállást, ellenmondást, ellengondolatot, el-
lenérzelmet, sőt ezeknek lehetőségét vérbe fojtotta; 
a kath. tábor akkor eszmélt, a szent-atya szavaira ak-
kor hallgatott, mikor javainkat, solidaris érdekein-
ket a tűzláng emésztette. A jó lelkek siránkoztak, kis 
soraikon bánkódtak; az elkapott, eltévedt, de meg 
nem romlott lelkek a tiszta elvekhezi visszatérésről 
hónapokig elmélkedtek. — Nehéz volt a csata, mivel 
a határozatlanság, az aggódás, az alkudozási vágy 
soraink egyenes vonalait zavarta; s hogy az egész 
keresztény társadalom, az egész redemtio, minden, 
mi e földön isteni, s egész létünk, jogosultságunk, 
becsületünk forog kérdésben, fölismerni, hogy a sza-
badság csak a gonosznak féktelenségét, a, jónak el-
tiprását jelenti, hinni nem akartuk. Sero sapiunt Pliry-
ges! Saltern, quia sapiunt. — Nehéz volt a csata, mi-
vel a forradalom megrontásunkra mindent megkisér-
tett, minden rossznak okául minket vallott, mindenütt 
izgatott, mozditlanul semmit sem hagyott, a megtá-
madásban pokoli leleményességével minden ponton 
meglepett; honnan ki nem túrhatott, csábigéretekkel 
kicsalni igyekezett; hol sorainkat meg nem törhette, 
egyes nyugtalan és dölyfös elmék árulásával szak-
gatta azokat ; egy szóval a bűnös szenvedélynek vég-
hetlen serege, a mint az a romlott emberi sziv titká-
ban alig gyanítva lakozik, teljes fegyverzetében föl-
készülve ellenünk kiállótt. 

Mégis mily ponton áll ma csatánk? 
Nyereségünk az eszmék tisztulása, s a forrada-

lomnak keserű tapasztalása. 
A vicariatus, melyet mult évben az egyezkedés 

zálogául ajánlottak, mint nevetséges eltemetve; a 
romai kérdés vallásos és erkölcsi természete bevallva ; 
hogy a pápai államok, a pápai fejedelemség a többi 
állam s a többi fejedelemség- természetétől s rendel-
tetésétől fölötte különbözik, többé nem tagadva ; hogy 
a viszály fegyverrel ketté nem vágathatik, hogy azt 
békés uton megoldani kell, nyíltan kimondva ; hogy 
itt a világon elterjedt katholikusok lelkismeretét 
számba kell venni, följegyezve; hogy a pápának füg-
getlennek kell lennie, hogy alattvaló nem lehet ; hogy 
,a pápa fejedelemsége a kath. lelkismeret szabadságá-



nak a világon biztositéka; hogy a feleletteher minden 
eseményről, minden jó s bal fordulatról Francziaor-
szágra hárítva, mindez már bevitatva, kimond-
va; egy szóval, hogy a népgyülölet a pápai kormány 
ellen, hogy a népszavazat Piémont mellett csupa fictio ; 
az egységesített Italia nem más mint forradalmi fa-
ctio, s igy hogy a piemonti gőgnek Roma kapui előtt 
meg kell állapodni, egy vakreményben még jó ideig 
várni, tehetetlenségében hánykolódni, élet-halál kö-
zött a népség átkai, belviszályainak terhei alatt ros-
kadozni, haldokolnia kell. sejdítve, érezve, előrelátva. 

,.Az olasz egység nem más, mint politikai és 
történeti absurdum. — Egy nagy állam elnyelhet 
kisebb államot ; Cavour akarta, hogy belforradalom-
és külső segélylyel Piémont nyelje el egész Italiát", 
igy szól Gruizot '). 

Ennyire mentünk a forradalommal ; innen indu-
lunk a további harczra. 

Oly kedvezőtlen viszonyok között, mint ma egy 
éve álltunk, ily s ennyi erkölcsi győzelmet senki nem 
jósolhatott. 

Mult év febr. 12-én Thouvenel durva szóval oda 
kiáltotta a szent-atyának: „világi dologról, a fejede-
lemségről van szó, nem az egyház szellemi hatalmá-
ról: szóljon erről, s ne burkolódzzék be a mystikus 
fellegek setét gyomrába"; 2) ma pedig Ricasoli, a 
követek megtámadásai ellen nyomorult meztelensé-
gét fügefa-levelekkel takargatni akarván, mondja: 
„a romai ügy nem tisztán politikai kérdés, melyet a 
diplomatia szokott eszközeivel lehetne elintézni; ez a 
lehető legnagyobb kérdés, melyet napjaink támasz-
tottak. Egy részről illeti az olasz alkotmányt ; más 
részről az egész kath. világ hitével érintkezik. — Ha 
tehát ez politikai és vallásos kérdés egyszersmind, 
nem kell azt erőszakolni. S ha az erőszak győzne, 
gondolják, uraim! a kérdés meg lenne oldva? Hogy 
igazat mondjak, igen kétkedem" :i). „A romai nagy 

0 P. 136. 
2) Moniteur 1860. febr. 17. — Constitutionnel 1860. 

febr. 15. 
3) „La questione roraana non è unicamente politica, ebe 

si possa trattare coi soliti mezzi diplomatici ; è la questione 
più grande, che i tempi moderni abbiano sollevato. Da un 
lato tiene alla constituzione d'Italia, dall' altro tocca aile cre-
denze di tutto il mondo cattolico. Se dunque la que-
stione romana è politica e religiosa insieme, parmi ne conse-
gua per naturale e logica deduzione, che non debba cercarsi 
di scioglierla con mezzi violenti. E poi anche la vio-
lenza restasse vittoriosa, credono forse o signori, che la que-
stione sarebbe sciolta ? A dir vero ne dubiterei assai." Atti 
uffic. délia camera nro 445, pag. 1334, col. 2 . dec. 6. 1861. 

kérdés, eme kérdés, mely Italiának öröme s szomo-
rúsága, körülkarolja a világot a religioval, a min-
denséget az Istennel. Itt minden nagy, minden bor-
zalmas. Ti azt mondjátok, hogy a világi fejedelemség 
megegyezhetetlen a szellemivel? Micsoda? A pápa-
ság megegyezhetetlen volna saját birtokával, melyet 
tizenkét századnál tovább birt? Oly intézményt, mely 
ezer éven át fönáll. lehetetlennek állítani. badarság ; 
az, a mi létezik, létezhetik; az, a mi fönáll, fonállhat. 
Ha más ok nincs Nagy-Károly adományozásainak 
szétrombolására, ti a pápa iránt igazságtalanok vagy-
tok ; s ép annyi lenne. mint az angoloknak mondani, 
hogy az ő alkotmányuk lehetetlen. — Ha ön (Rica-
soli) levelező apostolságában katholikus, el kell is-
mernie az egyház fejének szellemi csalhatlanságát ; 
tehát ő ítélje meg, mi megegyezhetetlen az ő szellemi 
hatalmával." Igy Ferrari, legszélsőbb baloldali kö-
vet ')• A piemonti kamra a forradalom tehetetlensé-
gét a szervezésre, s az egész félszigeten a borzalmas 
állapotnak képeit föltüntette. ,Nem mentünk Romá-
ba, nem mehetünk, kevés remény is van, hogy va-
laha oda mehessünk. A népet kizsákmányoltuk; a 
vallási érzelmeket magunk ellen fellázítottuk ; a sze-
mély- és vagyonbátorságot tönkre tettük; a szerve-
zéssel semmire sem mentünk; a tolvajokat ki nem 
irtottuk, a nápolyi haramjákat le nem győztük ; se-
hol nem ujonezoztunk, seregeinket demoralizáltuk; 
minden pénzt, minden hitelt fölemésztettünk, elté-
kozoltunk; Europa előtt becsületünket compromittál-
tuk; akarjuk ezt, akarjuk azt, megkísértünk min-
dent, s minden balul esik ki. — — De mégis Roma 
a mienk, a kormányba megbízunk, s napi rendre me-
gyünk'; 2) ez a követek tiznapi szónoklatainak ér-
telme, tartami összege, mellyről Petrucelli (lella Grat-
tina mondja: „tiznapi tárgyalások gyümölcse zérus, 

1) „La gran questione di Roma, questa questione, che 
è vanto e tristezza dell' Italia nostra; abbraccio il mondo 
colla religione. e l'universo intero con Dio. Qui tutto è gran-
de , tutto terribile " „E poiche voi (Ricasoli) siete cattolico, 
ricognoscete l'infallibilità spirituálé del capo délia chiesa, 
spetta adunque ad esso il giudicare le incompatibilità emer-
genti dal suo carattere sopranaturale." Attiuff. n. 337, p. 1301, 
col. 2 , dec 2. 1861. — Ez mondá tovább: „Lo (il papato) 
credo fortissimo ; io veggo, che quanti lo (a pápaságot) assal-
tano coraggiosamente, capitano male." Atti uff. n. 42. 1860 

2) „La camera confirma il voto del 27. marzo, che di-
chiara Roma capitale d'Italia, (nem lehetett volna-e kimon-
dani , hogy Peking és Tumbuct.u az övék ?) e coníida, che j1 
governo darà opera alacremente a proseguire l'armamento 
nazionale („a honvédsereg nem jön a dobszóra, s a szolgá-
latra tehetetlen." Crispi, Atti uff. n. 358, p. 1383), l'ordi-
mento del regno e l'efficace tutela delle persone, e delle pro-
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azután zérus, és ismét zérus. Az egész egy szóban 
testesedik meg : tehetetlenség" 

Ennyire ment a forradalom önmagával. 
Mit tett tehát a félszigeten félévig duló forra-

dalom? mit tettek a nagy nemzetiség és szabadság 
elveinek hősei ? Hol az igért boldogság ? Hol az Olasz-
ország ? „Töviseken járunk", igy szólt Ferrari, „pénz-
ügyünkre nézve, bizonytalanságban vagyunk a di-
plomatiára,ideiglenességben azadministratioránézve. 
Semmi biztosság az ügyekben, semmi bizalom a vál-
lalatokban, semmi közmunkák, melyek a viszonyokat 
változtatnák" 2). „Nézzük a szép képet: ötszáz milliót 
szavaztunk néhány hónap előtt, már fölemésztettük ; 
a kincstári jegyeknek nincs értéke; uj kölcsönt venni 
teljes lehetetlen", 3) igy Ricciardi. — Ezek a világ-
ujitók, boldogitók, kik a szabadság helyett szolga-
ságot, a törvény helyett önkényt, a biztosság helyett 
rablást s gyilkolást, a boldogság helyett nyomort és 
Ínséget hoznak. Ezeket szüli az uj jog , az uj mivelt-
ség, a haladás, a kilátásba helyezett uj társadalom. — 
Csodálhatni azután, hogy a nép gyűlöli őket ; hogy 
a harmadszor, negyedszer kitűzött választási napra 
se választó, sem választott nincsen? S ezek merik a 
romai népet magukhoz csábitani? Ezek a papok kor-
mányzatát uj jobbal fölcserélni? — Érdemes tudni, 
mire megy a piemonti factio, mivel az európai forra-
dalom benne van központosítva s képviselve; s ez az, 
mely az egyház ellen dühöng, a mai nagy eretnek-
ség. — „Uraim!" igy szólt Brofferio, „sokszor hal-
lottam , hogy Olaszország már készen van. Tévedés ! 
Nem, — Italia nincs készen, és soha sem volt oly 
távol attól, hogy legyen, mint mai nap. Italia nin-
csen, mivel nincs fővárosa, nincs fegyvere ; Italia 
nincs, mivel keblében a viszályok és meghasonlások ; 
Italia nincs, mivel nincs, mi fölvillanyozza a népet 

prietà. (Bolognában a vasúti pénztárt fényes nappal erőszak-
kal kirabolják ; Nápolyban a Toledo főutczának egy boltjára 
irják: „Innen loptunk 140 darab ruhát , s 200 aranyat. Éljen 
a szabadság !" Osservatore Rom. 136. sz. 7. dec.) La camera 
prende l'atto delle dichiarazioni del ministero, ed a 
tutti altri provedimenti efíicaci a procurare il benessere delle 
provincie meridionali, e passa al ordine del giorno." 

„La discussione di questi 10 giorni di parlantina è 
zero, poi zero, ancor zero. L'espressione generale di questa 
discussione si concreta in una parola : ,impotenza.' Regno 
d'Italia 14. dec. 

2) „Siamo sulle spine quanto alle íinanze, neli' incer-
tezza quanto alia diplomazia , nel provisorio quanto all' am-
ministrazione. Nessuna securezza, nessuna conlidenza, nessun 
lavoro pubblico." Atti uff. n. 337, p. 1302, 2. dec. 1861. 
Ferrari. 

3) Atti uif. n. 341, p. 1313, 4. dec. 1861. 

a halálos álomból. íme a levert Italia, ki fogja ezt 
szervezni?" *) 

Mit mondott a Trappola ezen fölnyitott sebekre ? 
„Ünnepélyesen mondom, hogy a külügyek vezérle-
tében ép ezen gyengédtelen jajveszéklések tették si-
kertelenné szavaimat. A kamra ellen kimondom, hogy 
nincs ország Európában, mely jobban volna kezelve, 
jobban szervezve, mint Italia. Franczia- s Angolor-
szágban sincs kevesebb bűntény, mint minálunk. (Rá-
galommal hálálkodik a forradalom.) Istenem ! mit fog 
a világ mondani, ha hazánk ügyeit igy festik annak 
képviselői? Mily ereje lesz a külügyérségnek, ha azt 
a képviselők szavaival lehetend czáfolni? Legyünk 
becsületesek; én nem kivánok mást" 2). 

A dolog főbaja, hogy a forradalom rontani tud, 
épiteni semmit. „Szükségünk van rendre", mondá Pi-
sanelli, „a honosult forradalom elidegeníti tőlünk a 
conservativ népséget Italiában, s mindenkit Európá-
ban" 3). Igy tehát hazudni kell, hogy minden jól 
megy, hogy a nép boldog, hogy van sereg, van pénz, 
van minden; vagyis oda jutott, hogy Salvagnolimon-
dása rajtok sül: „igazsággal kormányozni nem lehet." 
Most még a fönmaradt zárdákat lefoglalják ; a hagy-
mázos kisdednek, mely egyesitett Olaszország nevet 
visel, karácsonyi ajándékul uj törvényt hoznak, hogy 
Lombardia, mely 9 milliót fizetett, most fizessen 
12,517,050 lírát ; Toscana 2 millió helyett 7,946,000; 
Parma 1 millió helyett 2,248,650 ; Modena 900 ezer he-
lyett 2,676,600 ; Romagna 1 millió helyett 4,655,850; 
ümbria 2 millió helyett 6,358,100; Nápoly 6 millió 
helyett 39,721,600 lírát. Gyönyörű szervezés! gyö-
nyörűbb boldogság! Ez a kedves egységesített egység ! 

Nyilatkozat a pesti lelkészek részéről. 

P e s t , dec. 19-én. 1861. 
„ — — et tumulo superaddite carmen." 

Pestváros alkotmányos hatósága lelépett, és helyét más 
foglalta el. 

Mint alkotmányos polgárok csak sajnálhatjuk, ha azok 
vonulnak félre, kiket a közvélemény, eme nagy hatalom és a 
közbizalom állított az ügyek élére, s kik a község érdekeit 
soha szem elől nem tévesztek ; de mi, kik ezen igénytelen so-
rokat irjuk, kik nem csak a főváros polgárai közé számíttatni 
dicsekszünk, hanem lelkészek is vagyunk, humani quid pati-
mur, ha annyi zaklatás után szívesen éldeljük a rövid fegy-
vernyugvást. 

„Ho udito, che 1'Italia era fatta. Errore ! No, l'Ita-
lia non é fa t ta , anzi non fu mai tanto disfatta come in questi 
giorni." Atti uff. n. 340, p. 1313. 

2) Atti uff. n. 354, p. 1369. 
3) Atti uff. n. 340, p. 1315. 
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Ha fölütjük a pesti katholikus plébániák évkönyveit, 
— pedig egynémely jó régi időkről szól, — nem akadunk oly 
rendszeres, következetes és makacs üldözésre, mint az, mely-
nek a pesti katholikus papság a közgyűlés föloszlatása óta ki-
téve volt. Mióta a volt főpolgármester, ki magát első pro-
grammjában negyvennyolczadikinak vallotta, Balaton szelid 
éghajlata alól derült lélekkel és megszilárdult egészséggel 
visszatért, mindent elkövetett, hogy helyzetünk elviselhetlen, 
s ahhoz hasonlóvá váljék, mellyről a romai iró mondja: „prae-
cariam animam inter infensos trahere." 

November 14-kén a visszavonulás előestvéjén, az alkot-
mányos lét drága végperczeiben, azon órában, mellyről mon-
dani lehet : „ventum ad supremum es t" , a főpolgármester 
maga elébe idézi a kántorokat és halottbemondókat, és a 
cuncta supercilio moventis módjára — ki magáról elhiszi, 
hogy mi genus a Jove summo — megáll olympusa közepén 
s az idézteket szigorú és kevéssé válogatott szavakban a kath. 
lelkészek ellenőreül in stolaribus rendeli. Lehet-e emiél nyer-
sebb bántalmat képzelni ? ! Akár mint magán keresztény em-
ber, akár mint a tanács feje, akár mint az egyházi kegyurság 
képviselője te t te ezt , igazolásul csak Caligula szavait hoz-
hatná föl : „Mementó, mihi omnia in omnes licere." Mi lelké-
szek tudjuk unde tantae coelestibus animis irae, de róla nem 
tehetünk, s ha mégis rajtunk hűti egyvalaki boszuját, fölsó-
hajtunk , magunkban mondván : „et j'ai compris toute la mi-
sère de l'homme." 

Tiz évi pangás után két izben ragadtunk tollat, nem 
mintha hittük volna, hogy a bajon segithetünk , hanem hogy 
legalább elkerülnök az őshajdan látnoka haragjá t : „canes 
muti non valentes latrare." Soraink nem maradtak minden 
részvét nélkül, még az egyház nagyjai is kegyes figyelemre 
méltatták azokat, sajnálkozván mégis, hogy azokban némely 
egyházjogi pontok nem eléggé kiemelvék. Hódolattal hajlunk 
meg a megjegyzés előtt , s igazolásul csak azt hozhatjuk föl, 
hogy első hévben — recens dolore — irtunk, s csak mint köz-
vitéz forgattuk a sokáig hüvelyben nyugodt fegyvert oly el-
lenség ellenében, mely nem érdemli, hogy más szakavatott 
kéz komoly tudományos készülettel lépj en a sikra — minthogy 
szerecsent mosna. 

Mások ismét szerették volna, ha óvásunkat valamely 
szabadabb irányú és szerintök népszerűbb lapban tettük volna 
közzé. No már itt nehéz felelnünk — s igazán Scylla és Ca-
rybdis (geminae confinia mortis —) közé kerültünk. De mi-
után megpendítettük a tá rgya t , be kell nyulnunk a darázs-
fészekbe. Mi örömmel adjuk át magunkat a meggyőződésnek, 
hogy minden politikai lap szerkesztője honunkban a kezére 
bizott közeget a haza javára kivánja fordítani, mindegyik 
ugyanazon czél felé törekszik, csakhogy különböző utakon. 
Hogy a „Hirnök" czélja felé expansis velis indul, kitetszik 
abból, hogy a censura vörös ónja nem egy hasábján vonult 
végig, s egyes száma csak ugy foglaltatott l e , mint akár a 
„Lloyd" vagy „Magyarország." Ily előzmények után kell, 
hogy bátran és férfiasan valljuk, miszerint a „Hirnök" minden-
kor félreismerhetlen készséggel nyitotta meg lapjának hasáb-
jait az egyházi ügyeknek, s ha kell azok védelmének is, s az 
egyház szabadságát nem véli a haza szabadságába ütközőnek; 
mig ellenben sajnosan tapasztaljuk, hogy némely per eminen-
tiam szabadabb lap a banquette-k és ünnepélyek alkalmával 

hallatszott telivér nyilatkozatokon, és a Szent-István- és 
Szent-László-társulatok gyűléseinek jegyzőkönyvi kivonatán 
kivül, (melyet már csak nem ignorálhat) alig tesz az egyház 
ügyeiről emlitést, — s nem egy, papkezekből jött közvéle-
ményt utasított vissza. A közkedveltségü liberális német lap 
pedig, mely csak nemrég a „Hirnök" olvasóinak egyik felét : 
nationalen Ultramontanen czimmel tiszteli meg , a kath. egy-
ház köréből csak botrányokat, a mindannyiszor megczáfolta-
kat, mindig uj meg uj erővel (redeundo ad vomitum) hord föl. 
— Az ultramontán olvasók lapjai sokszor a leghatalmasabb 
Caesarok ellenében is megmondják az igazat, — s ugy hiszem, 
hogy a ,,l'Univers" helyt állott. 

Becsülnünk kell mindoly politikai lapot , legyen bár 
neve Hirnök, Idők Tanuja, L'Univers, Tablet vagy Armonia, 
mely a közvélemény ellenében vallásos iránya miatt nem 
félti létét, — mig a liberális lapok csak amúgy bánnak a kath. 
egyházzal, mint Tacitus a hős Árminnal, kinek dicsőségét 
Germanicus ellenében zengeni nem meri, róla csak amúgy 
futólag megjegyezvén „apud barbaras canitur adhuc gentes." 
A mi pedig azon, vigasztalásunkra legyen mondva, leginkább 
német ajkú lapokat illeti, melyek főkép az irgalmas nénék el-
len — (kiket még a krimiai tatár és a keleti beduin is tisztelni 
t anu l tköszö rü l ik fegyveröket, melyek szerkesztőit az egyház 
még az anyai váddal sem illetheti : „quos meo lacte nutrivi", 
azokról már Seneca jósolta : „Nihil in rerum natura tam sa-
crum, quod sacrilegum non inveniat : sed non ideo divina non 
minus in sublimi sunt, si existunt, qui magnitudinem, multum 
ultra se positam, non icturi appetant 

De hogy tárgyunkhoz ismét visszatérjünk, ki sem fogja 
kétségbe vonhatni, hogy a letűnt városi hatóság az egyház 
ellenében hatalmával túlhajtott , s kegyúri jogait és kötelmeit 
kellőleg föl nem ismerte. Midőn jelelenleg egy szilárd, de 
mégis mérsékelt férfiú állittatott mint polgárnagy a község 
élére, hinni szeret jük, miszerint a pesti kath. papság ha nem 
is fényes, mert ilyet nem vár , de mégis békés jövőnek megy 
elébe, s hogy a tanács is, tán igen keveseket kivéve, hazaíias-
ságátésszabad-elmüségetnem az egyház rovására fogja tüntet-
tetni. A kegyuraság jogait és kötelmeit soha szem elől tévesz-
teni nem szabad, s ismerni kell a Rubicont, melyen túlmenni 
nem szabad a nélkül, hogy az egyház magasztos árnyalakja, 
habár szeliden is, — gemitu permissa — de mégis érthetőleg 
ne mondja : si jure venitis — hue usque licet. Igaz ugyan, hogy 
mi nem is igen tudjuk, ki a pesti plébániák valódi kegyura ; a 
schematismusban az „ a m p l i s s i m u s m a g i s t r a t u s " diszlik, 
az utóbbi pap választásnál az Összes képviselő-testület működött 
— az egyház szelleménél fogva pedig a patronatus a plébánia 
összes katholikus hiveit illetné. E kérdés végleges eldöntése 
a nem sokáig késő jövőnek van föntartva. 

E tárgy fölött baráti szivességből egy igen korszerű 
munkát lapoztunk át. Egy más igen érdekes értekezést is vé-
gig olvastunk, sőt készek voltunk Philips-et is e pontra vo-
natkozólag tanulmányozni, csakhogy sajnálatunkra munkájá-
nak mindeddig világot látott ötödik kötetében sem fordul még 
elő a patronatusról egy árva szó is. Különben fölösleges is 
volna a napi sajtó olvasóit a jus patronatus plenum, minus 
plenum, personale, personalissimum és több effélékkel fárasz-
tani, — mind ez más térre való, és szaktudósok föladata. 

A versekbe foglalt régi axióma: ,,patronum faciunt dos 
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aedificatio, fundus," továbbá : „patrono debetur honos, onus, 
utilitasque, praesentet, praesit. defendat, alatur egenus," a kö-
telem, jog és kiváltság velejét megérinti. Az utóbbit illetőleg 
az egyliáz a kegyuraság iránti háláját mindig saját módja 
szerint lerótta. A plébános a templom főajtajánál szentelt víz-
zel fogadja a kegyurat, az evangelium elzengése után a mise-
könyvet csókoltatásul nyújtja, s róla imájában különösen meg-
emlékezik , mint a régi kor szent-atyja mondja : „parumne 
est in sanctis oblationibus nomen tuum semper referri ?" A 
kegyúr a szentélyben foglal helyet , a kryptában nyughelyet 
le l , — s lia elszegényedik — tristem experitur humanarum 
rerum vicém, — a templom nélkülözhető vagyonából segélyt 
nyer. Az egyház soha sem volt háladatlan. 

A jogot szülő kötelmet a három szó : fundus, aedificatio 
és dos meríti ki. Sőt az egyik is igényt ád a patronusi czimre. 
Alkalmazzuk a pestfővárosi kegyuraságra. Isten látja lelkün-
ket, hogy nem ellenkezési viszketeg vezeti tollúnkat, — csak 
a tárgyat kívánjuk constatirozni, és kellőleg földeríteni. Non 
vicém pro vice ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
0 es. k Apostol i Fölsége f. évi dec. 1 4 - r ö l kelt legfölsöbb hatá-

rozatáva l , Z a t y k ó József czimzetes pre'postot s g y ö n g y ö s i lelkészt 
hevesi föesperessé legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . 

0 es. k. Apostol i Fölsége f. évi dec. 10 -röI kelt legfölsöbb ha-
tározatával, S z a i c z Antal czimzetes kanonokot s egri lelkészt a zsám-
béki Ker.-Sz.-Jánosról nevezett czimzetes-prépostságra l egkegye lmes -
sebben kinevezni méltóztatott . 

0 cs. k. Apostoli Fölsége f. évi dec. 1 4 - r ő l kelt legfölsöbb hatá-
rozatával, S t i p u l a József egri kanonoknak a pankotai föesperesi mél-
tóságra fokozatos előléptetését helybenhagyni, s A s z a I a y László al-
esperest s sz. lstváni lelkészt kanonokká az egri érseki káptalannál l e g -
kegyelmessebben kinevezni méltóztatott . 

ESZTERGOM, Karácsonhó 1861 Az esztergomi Pé-
terfillér-egylet már megkapta a romai egylettől bekebelezési 
okiratát Áll pedig az egy pergamen-lapból, melynek felső 
részén édes Üdvözitőnk képe látható, a mint a sülyedező Pé-
ternek kezét megragadja a tenger hullámainak közepette. A 
körirat egy része : „Archisodalitas Romana sub invocatione 
Beati Petri Apostolorum Principis." Igen, a társulat sz. Péter t 
hivja segitségül, hogy az ő esedezésére adja meg nekünk az 
egyház láthatlan Feje ama rendületlen hitet, mely ne engedje, 
hogy a vészes habok között kétségbeessünk, hanem nyugodt 
lélekkel mondhassuk cl mindenkor a körirat második részét : 
„Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo !" — 
Ha Isten velünk, ki ellenünk ? S lia tán az okirat alsó részén 
látható fölforditott kereszt várakoznék is reánk, mi egyező szív-
vel emeljük föl szavunkat az apostolokkal mondván: „Ur Isten ! 
ki eget, földet, tengert és mindeneket, a mik ezekben vannak, 
teremtettél, ki Dávid szolgádnak szája által mondottad : Miért 
agyarkodtak a pogányok, és a népek miért gondoltak hiúsá-
gokat. Fölállottak a föld királyai, s a fejedelmek egybegyűl-
tek az Ur ellen és az ő Krisztusa ellen. Mert egybegyűltek 
bizonyára a te szent F iad , a Jézus ellen, a kit megkentél, 
Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és az Izrael né-

* pével ; hogy azokat végbevigyék, valamiket a te hatalmad és 

*) Aláirva : Praesidens Dominions Princeps Orsini. Thesaurarius 
Pati •izi Montovo. Secretai ius Hieronymus ex March Cavalletti. 

tanácsod eleve meghatározott, hogy megtörténjenek. Most 
azért Uram! tekints az ő fenyegetéseikre s a d j e r ő t a t e 
s z o l g á i d n a k ! " (Ap. csel. 4, 24 s köv ) Igen , mi készek 
vagyunk szenvedni, mert tudjuk, hogy mons. Nardi szavaival 
élve, „nem azért iratta a Szentlélek a kínszenvedés történe-
tét , hogy a világ könyvében egy haszontalan lappal több le-
gyen " De „bizunk egyszersmind az Istenben, hogy ad annyi 
erőt és malasztot, melylyel hiven követhessük a pápát akár a 
tömlöczbe, akár számkivetésbe !" Isten már eddig is meghall-
gatta egyháza alázatos könyörgését, és adott erőt szolgájá-
nak, egyháza látható fejének; a katholikus szivekbe pedig 
lelkesülést öntött annyira, hogy mons. Nardi bátran kiált föl 
egy röpiratában : „Nem tudom, volt-e a pápák között, ki töb-
bet szenvedett volna IX. Piusnál, de az áll, hogy oly szeretett 
pápa nem volt, mint IX. Pius." — Az okirat szövegének első 
sora ez : „Omnes quotquot sunt catholici, qui hoc sacro no-
mine d i g n e insigniuntur, in lianc Sanctam Petri sedem, to-
tius Ecclesiae fundamentum, oculos' convertunt, deque peri-
culis, quibus eamdem circumdatam vident, soliciti, il 1 i praesto 
esse cupiunt." Epen e czélból alakult az esztergomi Péteríil-
lér-egylet is : hogy tudnillik segítségére siessen a szent-szék-
nek mind imái, mind fillérei által Adja Is ten, hogy letörül-
tessék ez által rólunk ama szennyfolt, melly épen a mi városi 
követünk miatt tán nem egészen méltatlanul háromlott Esz-
tergomra. — Ezen Péterfillér-egylet pénztárának gyarapítá-
sára legújabban egy olaszból fordított füzetkc jelent meg 
Esztergomban, melly m o n s . N a r d i F e r e n c z feleletét 
tartalmazza E r n e s t o F i l a l e t e (Igaz Ernő) vagyis Pas-
saglia röpiratára, mellyben ez utóbbi azt iparkodik bebizo-
nyítani , hogy a romai püspök- és pápának még akkor is Ro-
mában k e l l maradnia, ha az örök várost a piemontiak fog-
lalnák el. Ajánljuk a röpiratot a t. olvasó közönség figyelmébe 
nem csak belbecse, de azon körülménynél fogva is, mert a 
bejövendő összeg, miután a nyomatási költségeket egy kegyes 
kéz nagylelkűen fedezni szíveskedett, egészen ő szentségének 
van szánva 1)- — Kapcsolatban ezzel szabadjon egyszersmind 
megemlítenem, hogy az adakozások ő szentsége számára most 
is folynak, valamint az egész országban, ugy főmegyénkben 
is. így f. é. szent Jakab-hó 11-én küldetett ő szentségének 
csupán csak a megyéből 253 frt. 80 kr. o. é. 2 húszas, 1 ezüst 
frt. és 10 arany, mihez hozzáadva a ,Religio' ut ján begyült *) 
Összeget, mindössze küldetett 501 o. frt . 18 liuszas, 5 ez. frt . 
5 kétfortos és 20 arany. Azóta ismét valami 500 fr t küldetett. 
— Pénzről levén szó, minthogy épen kezemnél a számadási 
kimutatás, köz-épülödés végett ide iktatom azt is, hogy a sz. 
gyermekség-társulat részére mult évi bőjt-máshava 1-től f. é. 
bőjt-máshó l-ig következőleg adakoztak hazánkból : Az e s z-
t e r g o m i megyéből ment 86 frt. 35 kr. Komáromból ezen-
kívül különösen: 12 frt. 40 kr. Bold. P a 1 u g y a i nyitrai pk 
ur alapítványából 100 frt. A n y i t r a i megyéből 65 frt. 
40 kr. A ,Religio' utján bejött 598 frt. 75 kr. Erdélyből 35 frt. 
R o z s n y ó i megyéből 14 frt. 50 kr. A c s a n á d i megyéből 

J ) A röpirat czime : „Igaz Ernőnek arra, hogy a romai püspök 
és pápa tartozik Romában széke ln i , feleletül mons. Nardi Ferencz, ö 
szentségének házi praelatusa, s a sz. Rota auditora. (Olaszból). E s z -
tergom." Ara 1 0 uj kr. Az esztergomi Péterf i l lér-egylet javára. Kap-
ható az érseki irodában 

* ) Csak mely azon idötáján gyűl t be. S z e r k. 
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és ft. O l t v á n y i István és nt. N y á r y György pleb. urak 
alapitványait is ide számitva jöt t 500 frt. A s z o nib a t h e-
1 y i megyéből 9 frt. 50 kr. és ismét 5 frt. G y ő r - megyéből 
ment 566 frt. 69 kr. Az e g r i érsek ő excell. küldött 50 frt. 
Összesen : 2053 frt. és 59 kr. o. é. Végül tudathatom még t. 
szerkesztő úrral, hogy azon ereklyetartó, melyet a fin. magyar 
püspöki kar az országgyűlés alatt sz. István királyunk jobbja 
számára készíttetni elhatározott, már munkába van véve. 
L i p p e r t hazánkfiának neve kezeskedik róla, hogy az min-
den tekintetben megfelelend ama kegyeletnek, melylyel sz. 
István iránt országunk viseltetni szent kötelességének ismeri. 
— A mü körülbelül 3 lábnyi magas, goth stylben és zomán-
czozottan lesz kiállítva és nyolcz magyar szenttel ékitve. A 
fölhasználandó ezüst súlya 60 font. — Kerül csupán csak az 
ereklyetartó 8567 frtba, mihez hozzáadva az újonnan készí-
tendő tabernaculum árá t , úgymint 1354 irtot is, az összes 
költség tesz 9921 f r to t , melyet egészen a fm. püspöki kar 
fog fedezni. Eddig ő főmagassága bibornok-érsekünk 2000-ct. 
a kalocsai érsek ő excell. 1000-et, a nyitrai püspök u r ő n m g a 
500-at, a csanádi 400-at, a fehérvári pedig 100-at irt alá. Jövő 
sz. Istvánra az egész mü készen áll. Addig is könyörögjön 
hazánk eme védszentje nemzeteért és az egész egyházért, 
hogy teljes örömben ülhessük meg szent ünnepét ! . . — 

FOSSONBRONE. A püspök leveléből a turini pecsét-
őrhez: Nméltóságod igen kemény ezen állitásában: „a kormány 
azon öntudatban van, hogy az egyház lelki hatalmának tekin-
télyét mindig tiszteletben ta r to t ta , s vallásos gyakorlatainak 
teljes szabadságot engedett." Állapodjunk meg itten. Hogy 
egy más minister (Ricasoli) mert Europa hatalmasságai, és 
népei előtt ily hazugságokat hirdetni, hatalmával visszaélt, 
magát bemocskolta, s maga ellen az ünnepélyes meghazudto-
lásokat'fölhívta, ezen tet te némi tekintetből (mivel révedező) 
megbocsátható. Hasonlag, ha némely utas, nem ismervén, mit 
tesz velünk a zsarnokság, ilyest i rna, megbocsátanánk De 
midőn ezt egy minister nekünk, püspököknek mondja, ez oly 
szemérmetlen vakmerőség, melynek jellemzésére nincs szó. 
Azt vélte nméltóságod, hogy a püspököknek, az egész pap-
ságnak, nincs szeme, nincs füle , nincsen józan esze ? Az egy-
ház tekintélye tiszteletben ! ! És mit jelent az egyház 

szentséges fejének, Krisztus helytartójának nyilvános megve-
tése? Mit jelent az ő jogainak, s egész joghatóságának a bi-
torlása ? Mit jelent az excommunicationak kinevetése ? Az 
egyház tekintélye tiszteletben ! ! Igy van, igazán ! Ezt 
tudják mindazon püspökök, a kik megyéjökből elűzettek, a 
kik számkivetésbe küldettek, a kik bebörtönöztettek. S nmél-
tóságod ezeknek, és ezek társainak mondja, hogy a kormány 
az egyház tekintélyét mindig tisztelte? Igen ezt bizonyítják 
azon jeles papok, a kik legdurvábban sérelmeztettek, a szer-
zetes rendek és kolostorok, a mellyek vagyonaikból kifosztat-
tak, szétüzettek, az élihalálnak és nyomornak átadattak. Ezt 
bizonyítja az iskolák, a kolostori csend, és a szent helyek pro-
fanatioja. Mily tiszteletben van az egyház ; igen, a profana-
tiok, a kifosztások, a kegyetlenségek mutatják az ő szabadsá-
gát. Szabad az egyház, mégis kényszeritik, hogy ellenségeinek 
diadalait az Isten házában énekelje ; az alatt, nem szedhet u j 
szolgákat ; nem taníthatja a népeket ; nem oszthatja ki a szent-
ségeket , nem tagadhatja meg a föloldozást a megrögzöttek-
nek ; nem közlekedhetik az ő fejével. Szabad az egyház ; ha-

nem , míglen a fenevadak szaggatják a nyájat , a püspök nem 
sújthatja azokat, nem űzheti el pásztori botjával a nyájtól ; az 
istentelen könyvek terjesztetnek; az isteni és egyházi tör-
vények tapostatnak ; a religio romboltatik, a püspök nem szól-
hat, nem tehet akadályt, nem mozdulhat, s j a j annak, a ki ezt 
teszi. A püspökre nem vár más mint tömlöcz és számkivetés. 
Az előterjesztések el nem fogadtatnak, vagy elvettetnek ; kikí 
zokog, kiki panaszkodik, hogy az egyház lebilincselve, üldözve 
vagyon, s a minister, mi nekünk, a kik ezt szenvedjük, szembe 
mondja, hogy az egyház tekintélye tiszteletben van. A nép 
fölriad, hogy a vallás megvetve, a religio gúnyolva, az erkölcs 
kinevetve vagyon. S ezen egyetemes panaszok és sírások kö-
zött, a cultus minister nem pirul minket gúnyolni, irván hogy 
az egyház szabad, és tiszteletben van. Oh ! mit tenne, lia be-
vallaná, hogy az egyház nem tiszteltetik ? — Tenne vértanu-
kat ! Jobb vértanukat tenni, semmint hittagadókat." 

STUTTGART. Az első kamra referensének, b. Neuratli-
nak előterjesztése a kath. egyháztörvényre nézve azon kérdést 
illetőleg, lia valljon ezen tárgy szabályozása a törvényhozás 
utján eszközlendő-e ? a következőkben öszpontosittathatik : 
„A. katholikusok Würtembergben nem képeznek valamely már 
magában bevégzett és elzárt vallási társulatot, hanem inkább 
csak egy részét teszik az egész világon elterjedt kath. egy-
háznak, melynek szabályai szerint sem egyes katholikust, 
sem egyes püspököt nem illet önálló és független állás a hit 
és fegyelem dolgában. Ezen ügyek legfőbb vezénylete a pápát 
illeti és az általános zsinatokat, mellyek épen ugy mint a kath. 
egyház hasonlitlanul több tagjai nem tartoznak a rottenburgi 
megyéhez, sem nem alattvalói a würtembergi államnak. A 
würtembergi törvényhozótestület tehát semmikép sem igé-
nyelheti , hogy az egész kath. világ és annak legfőbb vezény-
lői a würtembergi törvényeknek engedelmeskedjenek. Sőt 
inkább annak viszonya a würtembergi törvényhozáshoz igen 
hasonló ahhoz más önálló állam irányában, mely Würtemberg-
ben saját vagy a hozzá tartozók jogait és érdekeit képvisel-
teti. IIa a würtembergi törvényhozás illynemü jogokat ille-
tőleg szabályokat akar hozni, ezeket vagy meg kell előznie 
Würtemberg egyezkedésének azon külhatalommal, vagy azon 
veszély áll be , hogy ez utóbbi ellene mond azon rendszabá-
lyoknak , és összeütközés támad, melly hatalom által tényleg 
ugyan megoldathatik, de melyből minden részről elismert 
jogi viszony nem származhatik. Epen ugy az egyház és ál-
lamközt mindkét részről elismert jogállapot nem törvények 
által alkotható, hanem csak egyezkedés által -, ezen ut azon-
ban a képviselők kamrájában hozott határozatok által el van 
zárva, minthogy az vonakodott a fönálló törvényeknek acon-
ventio által föltételezett változtatásába bocsátkozni. Ezen vi-
szonyok a kormányt egy tiirvényjavaslat előterjesztésére indí-
tották, mellynek czélja a pápai szék által leginkább megtáma-
dott törvényeket és intézményeket megváltoztatni és mellőz-
ni." Az előterjesztés ekkép végződik : „Csak abban áll a vál-
tozás, hogy az eddig fönállott törvényeknek, mellyek a kath. 
egyházra nézve sérelmesek voltak, egy sorozata részint mel-
lőztetni fog , részint annak óhajtása szerint módosittatni, te-
hát hogy az államtörvény szabályai a kath. egyház kívánal-
maihoz fognak alkalmaztatni Ily módon változtatni a wür-
tembergi törvényeket semmikép sem fekszik a würtembergi 
törvényhozás körén kivül, és a törvényhozás ily ténykedésé-



ben közremunkálni talán a kath. képviselő lelkismeretével 
sem ellenkezik." Ik. 

NEW-YORK. Egy katona az oheioi önkénytes ezredből 
az uj tábori lelkészről ekkép ir : „Most van tábori papunk, 
de ő nekem bizony nem kell. St. Louisból jött. hol kávéfőző volt. 
Aug. 4-én jött hozzánk, és délután bemutattatott az ezrednek. 
Sonderhov alezredes mutatta őt be és igy szólott hozzánk : 
Katonák ! Yan szerencsém nektek egy tábori papot bemutatni, 
ki ezután lelkipásztortok leend. Fegyvert is hozott magával 
szükség esetére, reménylem ő nektek fog tetszeni. — Ezután 
a tábori pap kezdett szólani mondván : Bajtársok ! Azon sze-
rencsében részesültem, hogy bemutattattam mint leendő lel-
késztek. Előre fölteszem, hogy olly emberekkel van dolgom, 
kik régen tultették magokat a vallás hókuszpókuszán. Bibliá" 
val, énekkönywel és mesés imákkal soha sem fogok élőtökbe 
lépni. Az én istenem a szabadság; vallásom jól enni, inni ; 
vigaszom az, mit a jövő igéi'. Ha majd csatára hí föl a dobszó, 
én nem fogok egy rothadt fadarabbal (kereszt) térdeimen 
csúszva imádkozni, mint más papok. Fegyvert hoztam magam-
mal és lőni fogok segíteni. Bajtársok ! ha valakinek bú és bá-
nat nyomja szivét, és szüksége van vigaszra, az jöjjön hozzám. 
Én vigaszt fogok sebére csepegtetni, de nem az úgynevezett 
Isten-igéjéből, nem az Isten nevében, hanem a múltnak törté-
nelméből. En férfiú vagyok, kiben bizhattok. Az én szellemem 
teljesen ki van fejlődve, én miveltséggel birok és fölvilágo-
sodottsággal. Ezt a katonaság részéről a fövegek magasra 
emelése és háromszoros hurrah követte." Minden zsák megta-
lálja a maga foltját ! I t 

VEGYESEK. 
P E S T , dec. 31-én. Ft. S z a n i s z l ó Ferencz nagyvá-

radi 1. sz. püspök ő nmga a Szent-László-Társulat ügyében apos-
toli szellemű körlevelet méltóztatott kibocsátani a társulat 
nagy és szent czéljai valósitására. 

— A „Magyar egyházi Szónok" II. füzete már decem-
ber 20-án szétküldetett. — Miután az I. és II. füzetnek pél-
dányai egészen elfogytak, azokkal az utóbb bejelentett előfi-
zetőknek a szerkesztő már nem szolgálhat, ki is, mig a neve-
zett füzetek második kiadását eszközöltetni fogja, az illetőket 
szives türelemre kéri. Az előfizetési dij részletekben is elfo-
gadtatik. 

— Az egri növendékpapság magyar egyház-irodalmi isko-
lája Máriának, mint a társulat védszentjének tiszteletére dec. 
15-én megható ünnepélyt rendezett. A beköszöntő beszédet 
t. V i n c z e Alajos tartotta, mellyet egyéb szónoklatok követ-
tek Europa majd minden müveit nyelvén. A növendékek ének-
kara hazánk Védasszonyának dicséretét zengedezte. Érsek ő 
excja is kegyeskedett jelenlétével emelni a kegyelet e szép 
ünnepélyét. 

— A Z s a s s k o v s z k y testvér-pár „Szent Koszoru"-t 
fűzött imák- és énekekből a kath. ifjúság számára. A csinos 
könyvecske 7 iven imákat, 8 — 15-ig 120, két hangra tet t éne-
ket tartalmaz, a 16-ik iven rövid utmutatás foglaltatik a sz.-
mise alatti szolgálatra. Ara kötetlen 48 ; papyrkötésben 55 ; 
vászonkötés 75; diszkötés 110 kr. o. é. A szerzők dicsérete-
sen ismert neve elég ajánlat a mii megszerzésére. 

— K il a u z Nándor és N a g y Iván egy év alatt 10 füzet-
ben megjelenendő „M. Tudományos Értekezőt" fognak kiadni. 
Tartalmát teendik a tudományok különféle ágaiból, de főleg 

a történelmi, természettudományi és bölcsészeti szakból, érte-
kezések, életrajzok stb. Előfizetésiára a 10 füzetnek 8 ; 5 fü-
zetnek 5 fr. o. é. Az előfizetési pénz Esztergomba Knauz Nán-
dorhoz, vagy Nagy Ivánhoz (Pest , ujvilág-utcza 19. sz.) 
küldendő. 

— G a l a m b o s Kálmán áldozár és nagyszombati tanár 
„ C a s t i g l i o n e i A n g y a l " czim alatt sz. Alajos életrajzátadja 
ki körülbelül 16 ivre terjedő miiben. Ara 1 írt. o. é. — A szor-
galmas Veszely Károly pedig „Gyulafehérvári füzeteket" bo-
csátott közre. Ezen I. füzet ára 1 frt. o. é. 

— A „Köln. Bl." szerint mult december-lió 23-án a szent-
atya titkos consistoriumotvolt tartandó, mellyben a bibornokok 
véleményét kérte volna ki az iránt, valljon nem lenne-e taná-
csos a japáni 23 vértanú ünnepélyes canonisatio alkalmával a 
kath. világ püspökeit Romába gyűjteni ? 

— Pater M a s s i, a sz. Bernát-egyház lelkésze Romá-
ban nagy öregségben hunyt el. O itt ezen hivatalt már akkor 
viselte, midőn Napoleon Lajos Romában lakott ; ő volt az, ki 
az 1731-ki forradalmi mozgalom után, mellyben, mint tudva 
van, Napoleon L. is részt vőn, ajánlólevelet adott neki az ak-
kori spoletoi püspökhez, a mostani IX. Pius pápához, kitől 
pénzt és utilevelet kapott a menekülésre. Ezen haláleset fog-
ja-e figyelmeztetni a császárt a köteles hálára ; vagy tán ör-
vend, hogy a vett jótéteményekre nézve egy tanúval már is-
mét kevesebb van, és hálátlanságát könnyebben űzheti ? Él 
még Pius, és örökké él a mindentudó Isten ! 

— A ,Lloyd' is a Religionsedikt ellen harczol, különö-
sen az iskolák ügyében. „Was insbesondere die Volksschulen 
betrifft , so glauben wir nicht, dass es möglich und wün-
schenswerth wäre, dieselben des confessionellen Charakters 
zu entkleiden. Wir wünschen vielmehr, dass der Staat und 
die Kirche, oder richtiger gesagt die Kirchen, sich in der 
EinflusznaJime auf die Volksschule und der Aufsicht über 
dieselbe theilen Wenn wir uns dagegen aussprechen, so ha-
ben wir nicht vonnöthen, uns auf den zwar hochachtbaren, 
aber doch nur partiellen Standpunkt des Katholicismus zu 
stellen. Unser Standpunkt ist der der a l l g e m e i n e n r e 1 i-
g ö s e n I d e e . Die Verwirklichung des Religionsediktes 
würde daher nicht blos die kath. Kirche, sondern das reli-
giöse Princip überhaupt gefährden, indem der Staat bestimmt 
werden soll es zu ignoriren, und als mehr oder minder zweck-
los zur Seite zu schieben." Nagy önmegtagadásba kerülhetett 
a katholicismust ,,hochachtbar '-nak mondani ; de hisz itt az 
u j év és az uj előfizetés ! — Hire j á r , hogy az összes austriai 
érsekek és püspökök collectiv tiltakozást nyújtanak be ezen 
vallási edictum ellen. 

„ E g y kis fölvilágositás stb." A megszabott föltételek mellett a 
válasz ki nem adható. A meghatározott idő már lefolyt ; csonkítva sem 
lehetne közölni azt, mi máshol egész terjedelemben forog kézen, és i gaz -
ságosan a másik féltől sem lehetne kívánni, h o g y n e válaszol jon; ez annál 
kevesbbé történhetnék, minthogy a felelet már kész is. Igy tehát a f e -
leselésnek vége -hossza nem lenne , ilyennek pedig lapunkat nem n y i t -
hatjuk meg. Végezzék tehát ügyöke t máskép és máshol sine odio et 
contentione. 

Kére lem. A „Személyzet iek"-nek sokak által érdekkel o lvasott 
rovatát életbe akarván l épte tn i , kérjük a t. cz. egyházmegyei hivatalo-
kat, szíveskedjenek a megyebeli változásokat időről időre tudtunkra adni. 

Kegyes adományok: 
0 szentsége részére : 

„ A fiúi szeretet részvétével s kegye le tes hódolatával" e g y áldozár a 
váczi megyéből . . . . . . 2 fr. — kr. 

E g y somogyi plébános . . . 9 „ 5 0 „ 
A pécsi kis seminarium növendékei . . 5 „ 5 „ 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



r a 
Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
fé lévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr . , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Koznia-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Peslen, januar 4-én. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Havi szemle. II. — Nyilatkozat a pesti lel-
készek részéről. (Vége.)— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

Pontozzuk a forradalom mozzanatait, mivel ke-
resztény-ellenes elv, mivel a világnak boldogságot 
igér, mivel a Megváltót megszégyeniteni, a társa-
dalmat átalakítani, s a pandaemonium nagy hazug-
ságában az emberiséget siralmas csalódásra vinni tö-
rekszik. Nem utczai lázadás, nem összeesküvés többé 
a forradalom, ezek csak volt gyermekségének tettei 
már; a forradalom elv, mely izgat, ingat, rombol, 
trónra ül. 

Mondták, a pápai állam nem állhat fön, mivel 
nincs katonája, nincs védő életereje. A kath. hivek 
futottak a pápaság zászlói alá; az állitás megliazud-
toltatott. — Mondták, nincs pénze, nincs föntartó élet-
ereje ; — a kath. hivek ajtatossága milliomokat önt 
ma is. — A forradalom megszégyenitve, a rágalom-
hoz fogott. Volt Mérode-ügy, melyben a franczia nem-
zet megsértetett ; volt Lucatelli-ügy, melyben az ár-
tatlanság elitéltetett; néhány nap múlva mindez ko-
holmánynak bizonyult. — Volt vád, a nápolyi re-
actio Romából szítatik, a mire Ricasoli barátjai is azt 
mondták, hogy a hazugság túlságosan ügyetlen és 
szemtelen, ugy hogy Musolino baloldali követ a tu-
rini kamrában mondá: „a nápolyi haramjaság nem 
Pius által tartatik fon. Pius barátja II. Ferencznek, 
de a jelen viszonyokban nincs érdeke, hogy a nápo-
lyi haramják tovább is zavarogjanak" 1). Most már a 
Péterfillér a franczia pénz-zavarnak, a gabnahiány-
nak, az öldöklő éhségnek, a bekövetkező nagy hi-
degnek az oka. „Micsoda ? Péterfillért milliomra szed-
nek, s elfelejtjük, hogy a télnek küszöbén vagyunk, 
melynek légmérséklete a későbbi ridegséget oly biz-
tosan jósolja! Nincs concordatum, mely az ily állam-
gazdászat-ellenes tényeket ily veszély idején letiltsa?" 

') Atti uff. n. 339, p. 1311, dec. 3. 1861. 

így szól Jourdan a ,Siècle'-ben, ') s figyelmezteti a 
püspökséget az igazi evangeliumi szeretetre, mely az 
otthoni szegényeket táplálja, nem pedig a romai 
monsignorikat. 

Igaz, a forradalmi elv kormánya alatt a püspök-
ségnek nem szabad a hivekhez szólni, mivel a szabad 
szó a forradalom embereinek monopoliuma ; nem sza-
bad mást mondani a népnek füleibe, mint a mit a 
forradalom a népnek mondatni akar ; nem szabad más 
valamit igaznak hinni, hirdetni, semmint a forrada-
lom tanit; igy lesz államos, hivatalos igazság egy 
részről, s igazság per se, igazság az egyház értelmé-
ben más részről ; nem szabad a népet hűségre, áldo-
zatokra serkenteni, mivel a népnek erénye a forra-
dalom halála. A forradalom mindent elkoboz, sza-
bat iságot, hazafiságot, erényt, bünt, büntetlenséget. 
Jaj neked, ha ellene szólsz vagy irsz; Ricasolinak 
szabad volt conspirálni törvényes fejedelme ellen, de 
Ricasoli ellen még gondolni sem szabad; hazaáruló 
vagy, ha máskép gondolkozol ; az olasz püspökség ül-
döztetik, mivel a pápától elszakadni nem akar; egy 
emissariust halálra Ítélni nem szabad, de a nápolyi 
népet tömegesen lövetni szabad. A turini minister is 
ily értelemben irt a tartományi proconsulokhoz, hogy 
igy kezeljék a szabad sajtót; s a proconsul magához 
hivatja a szerkesztőt s igy szól hozzá : „akarsz-e a hi-
vatalos igazság korlátai közt maradni, vagy meghal-
ni?" De ez mégis szabad alkotmány, ezek szabadelvű 
férfiak. 

A pillanat nekik kedvez, ők a szegénységet nyo-
morúságára figyelmeztetik, nem hogy segitsenek 
rajta, hanem hogy őt nyomorának siralmas képe ál-
tal fölingereljék. A szegényekről gondoskodnak, non 
quia de pauperibus erat ei cura, sed quia loculos ha-
bebat, et quae mittebantur, colligebat; az éh-halál-
tól rettegnek, a nép elhagyatottságán jajveszékelnek, 
de azért a népnek ápolóját, a Szent-Vincze-Társulatot 
agyonfojtották; a nép ügyefogyottságát, éhségét, fa-

J) „Quoi? Nous sommes à l'entrée d'un hiver, dont la 
température actuelle ne fait, que trop prévoir les tardives 
rigueurs !" stb. 
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gyos tagjait a nép szemei elé rakják, s e mellett a 
Péterfillér millióira figyelmeztetik, hogy a népet a 
romai monsignori-k ellen, mint kik a népnek adandó 
filléreket zsebelik, ingereljék, s hogy a nép saját éh-
ségét a Péterfillérnek rójja föl. Ha nem volna Péter-
fillér , a nép nem halna éhen, a nép nem fáznék, a 
nép jól lakoznék. — A társadalmat romba döntik, a 
romok fölött siránkoznak, a romok okául a pápát, a 
bibornokokat kiáltják ki. 

De a nép igen jól tudja, hogy a monsignori-k 
barátja mindig szeretettel, adománynyal közeledett a 
szegényhez, a ,Siècle' embereit pedig csak akkor 
látta, ha lázadás volt tervben; tudja a nép, hogy 
a ki Péterfillért adományoz, az a szegényről sem 
feledkezik meg, s hogy a szeretet adománya mel-
lett még a vallás vigasztalásait is csepegtette a szen-
vedő szivbe, midőn a ,Siècle' emissariusai, a szegény-
nek viskójába lépve, csak gyűlöletet hoztak, gyűlö-
letet gerjesztettek a szenvedőben mások iránt; a nép 
tudja, ki az ő igaz barátja ; ki az, ki a szenvedő sze-
génység javára alapitványokat tesz; tudja, hogy a 
Péterfillér a vallást, az egyházat, a keresztény mi-
veltséget, a társadalmat védi, s hogy a borzalmas 
crisis egyetemes összeroskadás nélkül lefuthasson, le-
hetségessé teszi. — Ha ama ,Siècle', és más szabadelvű 
lapok vezérei a világon valaha csak némi alapítványt 
tettek volna az éhező népnek javára, akkor adhatná-
nak tanácsot a papságnak ; de midőn eme szabadelvű 
hősök csak a támlás-székekből prédikálnak, s a pap-
ság vagyonát elszedik, hogy ezután a clerust a nép 
tartsa: tanácsot tőlök a nép el nem fogad. Altalok a 
nép csak megcsalathatik, de soha nem oktattatik; 
őket a nép nem kivánja, nem keresi, ők tolakodnak 
a néphez, hogy azt mások ellen fölzúditsák. Őket a 
néphez nem a népszeretet, hanem álnok tervek for-
ralása vezeti. A Péterfillérben kiki a jelen- és utókor 
lelkismeret-szabadságát védi; s midőn vallásos tényt 
müvei, saját javait biztosítja. — Míg a ,Siècle' embe-
rei a szegénynek csak leczkét, s nem kenyeret fog-
nak hozni ; míg a bünt, nxely a szegénységet szüli, 
nem ostromolják ; mig a tanokat, melyek a földi jó-
létnek forrásai, nem vallják, nem hirdetik; mig a 
népjognak tapodásait nem kárhoztatják; míg a nép 
boldogitására csak popáncz népszavazatot, sikeretlen-
ségben dús népgyűlést tudnak föltalálni, addig mi 
föl vagyunk jogosítva, hogy őket a nép előtt mint a 
népnek legveszélyesebb ellenségeit mutassuk be. 

Ujat kezdenek, a franczia sereget Romában 
mondják a szegénység okául. „A franczia nép már 
128 milliót költött a pápa világi hatalmának, Anto-

nelli s Mérode uralkodásának védelmére. Nem lehe-
tett-e volna inkább közoktatási czélokra fordítani e 
nagy összeget?" ') — Ut quid perditio ista? Potuit 
enim venumdari multis, et dari pauperibus. 

Miért nem beszéltek igy a krimiai, miért nem 
az olasz háború előtt? — Amaz 2 milliárdba s 100 
ezer emberbe, ez 500 millióba s 50,000 emberbe ke-
rült, mind nagylelkűség ; hát a chinai, az anami ex-
peditio? de Romában van 5—10 ezer ember, ez pa-
zarlás. S hogy levegőből élt volna ezen kis sereg, ha 
Lyonban laktanyázik, és nem Romában, arról nem 
szólnak. 

Turinban nem tudják, hol nyilik az ut Romába; 
Parisban nem tudják, hol nyissanak oda utat a turini 
bajtársaknak. — Időznek, várván, az idő hoz észt és 
tanácsot. — Csak várjanak. 

Mazzini és társai elég gonoszak, de legalább 
őszinték. ,Soha nem mentek be Romába', ez az ő sza-
vuk a turini urakhoz. „Roma, a mi fő- és szent váro-
sunk , a királyoknak tiltott hely. Egy másodos, egy 
lehozott tekintély, egy király elfojthatja-e a tekin-
tély kutforrását Európában ?" 2) „Ha a pápa elesik, a 
királyságok alapköve kidül Európában. Meggyilkol-
hatja-e valamelyik király önmagát ? Megtagadhatja-e 
az elvet, a melyen áll, a melyből él?" 3) „Én azon 
hadtestnek, mely a pápa ellen vív, öreg katonája va-
gyok. En a pápaság ellenségei között születtem, nö-
vekedtem , nem vagyok gyanús, mintha a pápaságot 
túlságosan tisztelném. Kérdem tőletek, hiszitek-e, 
hogy a pápaság meghalt? Sőt most a legerősebb. Ha 
a régi elveknél maradunk, mindig a réginél leszünk; 
Romába a régi elvek eszméivel soha nem megyünk. 
Az ajtatosságok, a hittanáros értekezések nem vezet-
nek Romába. Ide csak Voltaire és Rousseau elveivel 
mehetünk, itt csak ezen elvekkel maradhatunk. Ri-
casoli okmányai a tettetés kopott példányai" i). A ki-
rályi palástba burkolt forradalom nem fog Romába 
jutni. „Micsoda, ti Victort a pápával egy városba 
akarjátok szorítani? — Legyen; — néhány nap múlva 
Victor a pápa főlovászmestere lesz, és saruinak talpát 
fogja csókolni. Jó , hogy Napoleon nem küldte Ro-
mába Ricasolinak memorandumát, mivel a pápa rög-

3) „Le peuple français a déjà payé 128 millions pour 
protéger du pouvoir temporel de Pie IX. du cardinal Anto-
nelli, e de M. de Mérode." Presse és Opinion. 

2) Pensiero ed azione, 1. sett. 1858, p. 4. Londra. 
Mazzini. 

:f) Pensiero ed azione, 15. nov. 1858, p. 85. — Ugyan-
ezt a Grazzetta del popolo, n. 328, nov. 27. 1861. 

Atti uff. 1861, n. 41 , p. 145. 
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tön kapott volna rajta" '). „Szabad egyház szabad ál-
lamban lehetetlen; mivel a szabad egyház azonnal 
aláveti az államot, s lesz szabad egyház, szolga 
állam" 2). 

Jól van az, ha az ellenség nyitj a meg a kath. 
hiveknek szemeit. 

Nagy haeresis az ,uj jog', az ,uj miveltség' ; az 
Immaculata a mi csatáink vezére. „Imádkozzunk, hogy 
a pápa karolja föl az Immaculata ügyét, mivel ettől 
függ a Világ békéje" :i). „A sátán azt akaija, hogy 
az Immaculata ne mondassék ki, ép azért kell azt ki-
mondani. Oh szent egyház! vérkönyekkel kérlek, 
mondd ki Máriáról az Immaculatát" 4). „Az Isten 
akarja, hogy Máriának dicsősége és hatalma e földön 
dicsőbben ragyogjon, mivel a világ végromlásnak 
indul. Tiszteljük Máriát ugy , mint soha eddig nem 
tiszteltük" 3). 

Ezen szavak szenteknek szavai, jóslatai. 
Megtörtént, mit annyi szent kebelben hosszú 

századokon át a donum fídei igaznak, a donum intel-
lectus alaposnak mondott ; mit ujabb korban a donum 
sapientiae dicsőnek, a donum scientiae jónak, a do-
num prudentiae czélszerünek, a donum pietatis kivá-
natosnak, a donum fortitudinis veszélytelennek val-
lott, végre mit a donum consilii javasolt : az „Imma-
culata" ragyog a földgolyó fölött, mely az egyház 
tere, az egyház laka, az egyház tulajdona, a mint 
irva van : „dabo tibi gentes in haereditatem, et pos-
sessionem tuam terminos terrae." — Hol a béke olaj-
ága az adott jóslatok szerint? Nolite timere, 

per mare rubrum, per longum desertum itur 
ad Jerusalem. — Ép az Immaculata volt az alkalom, 
hogy a poklok mély odúi kavarodjanak, az egyház 
ellen soha nem látott harczot indítsanak. — Confidite, 
Immaculata a mi csatáink vezére, miatta az üldözés, 
non patietur crimen inferri nomini suo. — Itten a re-
ményeink. 

Az Immaculata a világon dicsénekekben elhang-
zott, ime: „et vidi de mari bestiám ascendentem, ha-
bentem capita septem, et cornua decern, et super cor-
nua ejus decern diademata, et super capita ejus nomina 
blasphemiae. — Et vidi unum de capitibus ejus quasi 

Musolino dec. 3-ki ülésben, 1861. 
2) Ferrari dec. 2-ki ülésben, 1861 
3) B. Leonardo, a kézirat a romai sz. Bonaventura-

zárdában. 
4) Vener. Solimani. A kézirat a genii Ker. sz. János re-

mete-apáczák kolostorában. 
ä) Luis Maria Grignon de Montfort, Traité de la vraie 

devotion à la St. Vierge. 

occisum ad mortem, et plaga mortis ejus curata est. 
Et admirata est universa terra post bestiám. Et ado-
raverunt draconem, qui dédit potestatem (non-inter-
ventio) bestiae, (Umbria, Márka elfoglalására Cham-
béryben) ; et adoraverunt bestiám, dicentes : quis si-
milis erit bestiae? (a millió fegyver) quis poterit 
pugnare cum ea? (300,000 sorkatona, 1,500,000 
nemzetőr a papiron). Et datum est ei os loquens ma-
gna (egységes Olaszország) et blasphemias, et data 
est ei potes tas facere quadraginta duos menses (már 
24 hónap elmúlt). Et aperuit os suum in blasphemias 
ad Deum, (Pius Istene nem Victor istene. Pretrucelli 
mult tavaszon) blasphemare nonien ejus et taberna-
culum ejus. Et datum est illi bellum facere cum san-
ctis" '). Elég rágalmat, elég szitkot mondtak Roma 
ellen, Liverani, Ricasolival együtt özön volt; a mon-
signorehoz szegődött Garibaldi, irván : „Kedves Mi-
gnognám ! Mondd meg délszaki bajtársaimnak, hogy 
tudassák a bourbon papokkal és hasonló pocsékkal 
(canaglia), miszerint az Isten igazságának bosszúja 
lesujtásukra közel vagyon, ugy hogy csak gyaláza-
tos emlék marad meg belőlök az olasz földön." „Al-
pesekfiai! Hegyesitsétek avasakat; győzelmeink dia-
dalénekei tői, s zsarnokaink rettegéseinek vonyításaitól 
völgyeitek öblei viszhangozni fognak" 2). „Et aperuit 
os suum in blasphemias." — Nem elég, a szentet, a 
szelídség testesült angyalát szitokkal bántalmazták, 
szabadkőmivesnek, ifjú Olaszország bajtársának hir-
dették ; 3 ) most gróf Mastai Ferretti hadnagy kaland-
jairól piszok-röpiratot árulnak *). „Et datum est ei os 

J) Apoc. 13. 
Movimento, n. 335—336, 30. nov. 1861. 

3) „Nulla scema ail' autorità pontiûcia, e nulla a quel 
principio che noi veneriamo nell' augusto capo délia cattolica 
chiesa." ,Positivo', n. 35. marz. 21. 1849. — A 37-ik számban 
ismételte a rágalmat. Lásd ,.11 prelato italiano," Torino 1850. 
pag. 26, 103, 119, 315. Erre mondá a szent-atya : „Desunt 
nobis prae horroré verba ad novam hanc contra nos et tam 
atrocem injuriam detestandam." Lásd : ,Pii IX. Pontilicis ma-
ximi acta' p. 70. — Pedig IX. Pius volt, a ki „Qui pluribus" 
allocutioban, a titkos társulat ellen hozott kárhoztatást, ,In 
eminenti' XII. Kelemen, ,Providas' XIV. Kelemen, ,Ecclesiam 
a Jesu Christo' VII. Pius, ,Quo graviora' XII. Leo pápától, 
maga mondá : „apostolicae nostrae potestatis plenitucline con-
ílrmamus, et diligentissime servari mandamus." Pii IX. Acta, 
p. 4. — Később a ,Positivo' újság szerkesztője 1857-ben jun. 
28-án visszavonta a gyűlöletes insinuatiot „con atto di mia 
spontanea e piena. volontà disapprovo, condanno, ritratto pub-
blicamente, quanto — vi è stato oífensivo ed oltraggioso alla 
sacra persona di Sua Santità Pio IX." 

4) Le avventure galanti del conte Mastai Ferrett i , già 
tenente di cavalleria, ora Papa Pio IX, narrate da una mona-

2* 
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loquens blasphemias." — A Megváltót a bűnösök czim-
borájának, az ördögök szövetségesének mondták; a 
Megváltó szolgáinak hirét-nevét 19 századon át mar-
ták , a hierarchia fejét sem kímélik. Az Isten akarta, 
hogy a harcz forró legyen, hogy az egyház dicsősége, 
hogy az Immaculata hatalmának fénye magasztosabb 
lehessen. Az Immaculata tette, hogy a tisztelet a hí-
vekben a pápa iránt fölébredjen, s annyi fölirásokban 
nyilatkozzék ; ő tette, hogy a püspökség egymás kö-
zött minden kivétel nélkül, a papság a püspökséggel, 
keveset, semmiségig keveset kivéve, a pápához egy 
érzelem-, egy értelemben ragaszkodjék, mig a go-
noszok egymás között egyenetlenkedve, marakodva, 
ész, tanács nélkül zavarognak ; 0 tette, kogy a pénz-
apályra rakott gonosz számadások megsemmisülje-
nek; 0 hozta szent Fia helytartójának a Péterfillért; 
O küldte védelmére a nemzetek nemes fiait ; 0 báto-
ritá, 0 vigasztalá, 0 fegyverzé föl törhetlen állhata-
tosság-, szilárdság-, nyugalom-, türelemmel szent-
atyánkat ; 0 sugalt tanácsot, nyitott igaz ösvényt a 
világ kavargó helyzetében. O készité a világnak a 
fönséges látványt, hogy Pius ép ugy van ma a Vati-
canban, mint az apostolok Máriával, várván a Szent-
lelket, mig a synagoga didiében tajtékzik, az igaz-
nak megdöntésére összeesküdözik; mint József, Mária 
a bethlehemi istállóban, mig Heródes otthon nyug-
talankodik, töprenkedik, mikint ölje meg az újszülött 
királyt ; 0 eszközölte, hogy Pius szelid nyugalomban 
legyen, mig ellenségei, mint a hullámzó tenger, part-
ról parthoz, sziklától sziklához ütődnek, nem tudván 
mit kezdjenek ; hogy Pius, kifosztatása után is fizet-
hesse az állam-adósságot, legyen hitele, mig ellensé-
gei uj adóval nyomják a népet, s eltékozolván már 
3 milliárd lirát, hitel nélkül maradjanak, nem tud-
ván, mikép fedezzék az 1862-ki pénztervben a 400 
millió hiányt; hogy Pius ma is azt mondja, mit 1859-
ben, mit 1850-ben, mit 1848-ban, mit 1846-ban, mig 
ellenségei ellenmondásokba keverednek, tervet terv 
után megkísértenek, alkudoznak, s a romai széket 
bevehetetlennek hirdetik. — Immaculata a mi csa-
táink vezére ; 0 koronázta a Loretto lejtőin lemészá-
rolt nemes virágait a kath. nemzeteknek; Ö biztatta 
a hitvalló olasz püspököket ; emez ügyben a vértanu-
kat 0 koronázta; a számkivetett, a tömlöczözött, a 
zaklattatott hitvallóknak O nyújtja az örök boros-
tyánt ; 0 kényszerité, hogy a romai kérdést ellensé-
gei is vallásosnak vallják, hogy kitűnjék, miszerint, 
ha vallásos, Piusnak mult évben igaza volt, hogy ezt 

cha ad un frate Zoccolante. Strenna pel 1862. Milano, tipogr. 
Bozza, contrada di S. Prospero n. 5. 

csak Pius oldhatja meg, sőt hogy a romai kérdés a 
katholikusok előtt nem kérdés többé, hanem eldön-
tött ügy ; 0 fogja vértől ázott halántékainkra fűzni a 
diadalfüzért; 0 fogja meghozni ritkult sorainknak a 
győzelem zászlaját. — „Si quis habet aureni audiendi 
audiat. Qui in captivitatem duxerit, in captivitatem 
vadét, qui in gladio occiderit, oportet eum gladio 
occidi. Haec est p a t i e n t i a et f i d e s sanctorum." — 
Cunctis bonis per ILLAM repleti sumus; quid dignum 
poterimus EI dara tanto munere? A kitett 
Szentség előtt : Gaude Virgo Maria ! cunctas haereses 
sola interemisti in universo mundo. — Hodie nomen 
tuum ita magnificavit Dominus, ut non recedat laus 
tua de ore hominum, quia per te ad nihilum redegit 
inimicos nostros. 

Nyilatkozat a pesti leikészek részéről. 
( V é g e . ) 

Vegyük a fundus-1 és aedificatió-t együtt. Mindenki 
tudja, mert a napi sajtó nem egyszer emiitette már, hogy az 
épülőben levő nagyszerű lipótvárosi Basilika telkét nem a 
község, hanem egy magán birtokos, a régi viaskodó-hely, az 
egykori „Hetze" tulajdonosa adta légyen. Az építéshez, mely 
eddig is háromszor száz ezer forintot nyelt el, a község eddig 
csak hatvan ezerrel járul t , s lia magán jótevők, s a fölséges 
fejedelem legkegyelmesebb resolutiója következtében a val-
lás-alapitmány segítségünkre nem jő , a roppant épület falai 
csak alig emelkedtek volna ki a föld gyomrából a város szín-
vonaláig. A régi tiszteletre méltó belvárosi templom sanctua-
riumát egy buzgó városi főbíró építette, s csak hajója jött a 
község költségén létre. A terézvárosi templomot a patrónus és 
magán adakozók vállfeszitve emelték. A józsefvárosi templom 
két régibb kápolna tőkepénzéből épült J). 

*) Nem leend tán minden érdek nélkül a tisztelt pablicumra néz -
ve, ha e tárgy körül némely pontot a visitatiói okmányok nyomán e r e -
detiben közlünk. A b e l v á r o s i templomot illetőleg olvassuk : „quo 
anno primaeva Ecclesia aedificata sit, pro certo non constat, cum nullum 
litterale documentum exstet . Apparet tarnen in Sanctuario ab intus in 
muro ex parte Epistolae incisio marmori facta anno 1 5 0 7 , et Insigne 
liberae et regiae civitatis Pesthinensis exsculptum, unde eonjecturare l i -
cet Ecclesiam hanc per Civitatem istam erectam fuisse." Ez az előbbi 
régi templomról szólhat c s a k , mert azonnal köve tkez ik : „Anno 1 6 8 8 
Sanctuarium pro nunc Ecclesiae (a jelen templom) tectum accepit. Anno 
1 6 9 9 in Sanctuario fornix positus; tum etiamSanctuarium d e n u o a e -
dificatum, et Sacellum, quod hodie S. Floriani dicitur, cum crypta sub 
eodem Sacello i m p e n s i s . l a c o b i P r o p e r g e r J u d i c i s c i v i -
t a t i s adjectum est. Annis 1 7 3 2 , 1 7 3 3 , 1 7 3 4 , 1 7 3 5 Ecclesiae pars 
posterior impensis civicis perfecta est . Campanae omnes, partim per pri-
vatos , partim e collectis procuratae." 

A t e r é z v á r o s i templomról következő leg szól a canonica v i -
sitatio : „Anno 1 7 7 8 in solemni consultatione mixta, sub praesidio Suae 
Eminentiae Cardinalis Principis et Archi-Episcopi Strigoniensis J o s e -
p h i a B a 11 y á n y die 2 8 - a Julii a. c. habita in eo inter caetera c o a -
litum fuit : Libera Regia Civitas Pestinensis qua Patrónus offert ex pre-
tio divenditi Praedii R á k o s pro futura fabrica Ecclesiae 2 5 , 0 0 0 fnos. 
Ager Dominae B e r n â t h n a t a e K e r s c h b a u m fuit ex praefata 
summa 6 0 0 H. emtus, in hoc primo domus parochialis cum h o r t o , dein 
aedes Scholarum nationalium ad contignationem, tandem Ecclesia paro-
chialis suecessive exsurrexeruut . . . Ecclesia Parochialis Liberae Regiae 
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Hát ra van a dos, a templom ellátása, és megadományoz-
A pesti plébániákat illetőleg meg kell különböztetnünk 

a dos-t, mely in personam cadit, attól mely a templom fabri-
kájára, avagy is benső föntartására fordittatik. A mi az elsőt 
illeti, hálásan ismerjük el, hogy mi pesti lelkészek a pestfővá-
rosi községtől mint kegyúrtól oly dotatiot nyertünk, melyet 
a kánonok értelmében suíFiciens-nek mondani lehet. Ismételve 
mondjuk, hogy ezt hálásan ismerjük el. A belvárosi lelkész, 
hihetőleg a kitűnőbb állomással egybekötött terhek miatt 
1200 frtnyi öszveget nyert évidijul, a j ó z s e f - é s terézvárosi 
600-at, a lipótvárosi pedig, minthogy ott a temetkezési és es-
ketési stóla igen csekély (a plébánia körében leginkább vagyo-
nos zsidók laknak) 1000 forintot huz évi saláriumkint. A se-
gédlelkészek élelmezésére fejenkint 120 ft. van szánva — év-
dijjuk pedig bokros foglalkozásuk daczára csak 200 forintban 
határoztatot t meg. Öt — ha t év előtt a lelkészek salariuma 
majdnem felével csekélyebb volt , s még most sem ér föl né-
mely roppant telkekkel biró mezei plébániákkal. De mint 
mondók : sufficiens. 

De a mi a dos-t illeti, mely in fabricant cadit, ki kell mon-
danunk, hogy a pesti plebánia-templomok minden pénze ma-
gán ajtatos alapitmányokból ál l , ugy annyira, hogy méltán 
bámulkoznunk kell , hogy mily joggal akarja a kegyúr a tem-
plom-kassákat magához vonni, mely kizárólag magán adako-
zók pénzéből áll, s melyhez a község mint kegyúr egy fillérrel 
sem járul. Még az egyházi öltözetek, ékszerek is többnyire a 
magán fundátiók kamatjaiból szereztettek. Pestvárosnak né-
mely kedvező patens daczára igen kevés igénye van a tem-
plom-kassákhoz , noha mi lelkészek, mint már egy izben ki-

civitatis Pestinensis Deo Spiritui Sancto sacrata in suburbio Theresino in 
piatea regia sita, circiter in medio communitatis locata, fortnae quadra-
tae oblongae et valde procere e solidis materialibus, cohimnis e lapidi-
bus quadratis anno 1 8 0 1 sub inspectione J o a n n i s B o r á r o s sena-
toris, magistratualiter constituti Directoris strui coepit die 6 - a Julii. Ini-
tium fuit tenue, quaedam e x i s t e n t i a c a p i t a l i a E c c l e s i a e , 
d e i n c o l l a t i o n e s f i d e l i u m , e o r u m d e m s u b s c r i p t i o -
n s m e n s t r u a e , a n n u a e , l a b o r e s g r a t u i t i , lapides ex 
latomia civitatis gratis administrati, Ecclesiae molem a fundamentis exci-
tatam ad mediam circiter evexerunt altitudinem, — dein post unius anni 
respirium affluentibns denuo viribus, maohina Ecclesiae, p a r t i m p e r 
c a p i t a l i a E c c l e s i a e i n t e r i o r i s a d A s s u m t a m , partim 
p e r l e g a t u m A n t o n i i H o f f m a n C a t h a r i n a e B l a s k ó , 
i n a e d i f i c a t a c a p i t a l i a f u n d a t i o n a l i a , maxime vero per 
capitalia de altissimo Jussu Regio per Amplissimum Magistratum ad vi-
res 6 8 , 5 5 8 florenorum in Schedis B. mutuo levata anno 1 8 1 1 circa 
mensem Julium feliciter consummata e s t ." Ebből e léggé kiderül , hogy a 
terézvárosi templom épülete leginkább alapítványok és adományzások ut-
ján jö t t létre. 

A Pest-Józsefvárosi templomról a következőket olvassuk a cano-
nica vistitatióban : , Ecclesia Parochialis Pestinensis ad S. Josephum, in 
meditullio totius Josephini Suburbii L. R. Civitatis Pesthiensis iuxta viam 
Stationalem situata, posito anno 1 7 9 7 lapide fundamentali, a b s q u e 
o m n i d o t e , per Amplissimum Civitatis Magistratum c u r a 1 o c a -
l i u m P a r o c h o r u m , e t i m p e n s i s m a x i m a e x p a r t e E c -
c l e s i a e e t B e n e f a c t o r u m , e t e x c a p i t a l i b u s d u a r u m 
C a p e i l a r u m a n n o 1 7 8 6 a b o l i t a r u m , utpote montis Calva-
riae cum 8 0 4 5 fl et S. Ioannis Nepom. in Rákos cum 3 0 0 fl. altissime 
reso lut i s , ex solidis materialibus exstructa." Kitetszik ezekből, h o g y a 
józsefvárosi templomhoz a község igen-igen kevéssel járult. 

A lipótvárosi templomról, mely még bevégezve nincs, a ferencz-
városiról, mely csak ideiglenes, most még okmányokat idézni fölösleges 
volna. A R o c h u s-templom történetét nem tudjuk. 

nyilatkoztattuk, készek vagyunk azokat átadni, ha arra az 
egyház-főmegyei kormány által fölhatalmaztatunk. 

Mindezekből kiderül, hogy Pestvárosa községe, mint 
kegyúr, mind a fundus, mind az aedificatio, mind pedig a dos 
tekintetéből csak fele terhét viseli a patronatusi joggal járó 
kötelmeknek. De az egyház ezt is megelégli, s midőn probene-
factoribus imádkozik, róla is megemlékezik. 

Apatronusnak semmi tekintetben sincs joga a stóláklioz 
szólania. Ha baj van , csak a püspök orvosolhatja azt. A stó-
lát egyház-látogatások alkalmával a püspök határozza meg, 
ki azt a kor igényeihez, és a hivek anyagi jóllétéhez méri, s 
ugyanazért a községbőli kiküldötteket, kik azonban nem a 
patronust, kinek zsebét nem illeti, hanem a hiveket képviselik, 
meghallgatja, s nyilatkozatukat méltó tekintetbe veszi. Az 
utóbbi stólát az 1822-iki canonica visitatio határozta meg. 
Boldog Isten ! mennyi változás azóta mindenben. Ha valaki 
azok közül, kik akkor nyugodni mentek őseik mellé, a mostani 
társadalomba lépne, csak ugy bámészkodnék, mintha Hercu-
lanum alól bontakoznék ki sírlepléből. U j világot lá tna , más 
társadalmi, családi, és még anyagi viszonyokkal is. Az akkori 
ezüst húszas, melly most oly gyéren mutatkozik, mint az el-
késett vándormadár, nem csak többet nyomott, de többet is 
ért a mostani papirforintnál ; — s mennyivel olcsóbb volt 
minden élelem tá rgy , és a ruházatnak minden neme ! Minden 
elszökkent azóta — csak a papi stóla nem eshetik a változás 
törvényei alá. Igy akarná legalább egy valaki, — csakhogy 
az élet megczáfol sok okoskodást. Ki fog majd egy főúri vagy 
polgári családot kényszerithetni, hogy leánya esketésénél 
a papnak az 1822-ki stólát a mai egész és félosztrák krajczá-
rokra reducálva fizesse, s azontúl semmit. A polgármesteri 
jogok között még sehol sem olvastuk, hogy az egyesek nagy-
lelkűségének határ t szabhasson, s az egyesek erszényzsine-
geit ő vonogassa kedve vagy épen szeszélye szerint. Ha pa-
nasz merül föl, ott a biró a magyar Sión magaslatán, alig né-
hány órai távolságban, ki ha nem szokta is a calamum quas-
satum conterere, de nem is tűri, hogy papjai zsaroljanak. Ez 
az igazi forum, és nem azon areopagus, hol a polgármes-
ter ő maga kántorok és halottbemondók előtt mondja ki az 
auto-da-fé-t. Ha egyvalaki öntetszésből a stólán fölül á d , ez 
ellen még kánonok sem kelhetnek ki , a pap pedig jó lélekkel 
veheti el, minthogy ugyanő igen sok alkalommal a szegények-
től mitsem fogad el. A fölösleg nálunk mindig önszántából 
adatik. Öntapasztalásból tudjuk, hogy midőn tizenhárom vagy 
tizennégy évek előtt egyik dicső plebánusunk helyett végez-
tünk egynémely esketést , a jegyesek többnyire az akkor for-
galomban levő ezüst kétforintost tet tek le, nem igen kérdezős-
ködvén a stóla után — a lelkész pedig nyugodt lélekkel fo-
gadta el, kiről mindenki tud ja , hogy igenlélekismeretes ember 
volt, ki inkább fregit esurientipanem,mint erszényét tömögette. 

Mindezekből, hiszszük, hogy eléggé kiderül, miszerint a 
lelépett tanács kötelmeit föl nem ismerte, s hogy végzéseinél 
az ira et Studium és fogalomzavar nagy szerepet játszott. Vagy 
tán nem furcsa, midőn egy tanácsos, a templom-kassák vissza-
vételét azzal motiválta, hogy a lelkészek igen drága miseru-
hákat fognának venni ; egy igen tudós képviselő pedig a bi-
zottmányban , hova igen bölcsen lelkész soha meg nem hiva-
tott , még a fundátiók miképi teljesítése iránt is szives volt 
aggodalmát nyilvánitani, — mily gyermekded gyöngéd lé-
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lekismeret ! — meg nem gondolván, hogy itt bizony minden 
ellenőrködés lehetlen, minthogy csak Isten tudhatja, hogy 
mily intentiora ajánlja föl a pap a mise áldozatot. Igazán 
mondhatjuk : „transivimus per ignem et aquam." 

A patronatusi kérdéssel összefügg a temetőhelyek ügye is. 
Nem szívesen érintjük e kérdést, mert szükségkép föl 

kell említenünk azon fölírást, mely annyira sértette országunk 
dicső főpapját, hogy annak tartalma és illemetlen hangja ellen 
az egész haza szine előtt komolyan tiltakozni kénytelen volt. 
Nem szívesen emiitjük, ismételve mondjuk, ezen föürást azon 
oknál fogva is, minthogy annak fogalmazója nehéz napokon 
ment azóta keresztül. Örülünk, hogy a vész szerencsésen vo-
nult el egéről, — mert a „vae victis" nem jelszavunk. Külön-
ben is meggyőződésünk, hogy a jegyző a gyűlésnek tolla, 
mely a többség végzésének szavakat kölcsönöz, az anyagot 
formába önti. A gyűlés a jegyző fogalmazását módosíthatja, 
s ha azt egész terjedelmében elfogadja, őt, és nem a jegyzőt il-
leti a felelősség. Ez szerény véleményünk. A jegyzők legin-
kább eszmebőségök, könnyű fölfogásuk, irályi elegantiájok 
miatt választatnak, s csoda-e, ha néha túlhajtanak, a művész-
hez hasonlólag, ki egy merészebb ecsetvonással, vagy véső-
nyomással a képnek és alaknak más kifejezést ad , s sokszor 
azok belbecsét koczkáztatja. 

Ezek után már elmondhatjuk, hogy a közgyűlésnek a 
temetők ügyében történt fölirása nagy hiba volt — s az ab-
ban kifejtett okoskodás igen meddő. 

Az egyház kegyura a hivek számára temetkezési hely-
ről gondoskodni tartozik. Pest városa községe ezen kegyúri 
kötelmének mint ezelőtt, ugy közelebb akkor felelt meg, mi-
dőn birtokának területéből mintegy tizennégy-tizenöt évnek 
előtte a kerepesi országút mellett terjedelmes telket szakí-
tott ki. A mint ez beszenteltetett, s a halál, mint földesúr an-
nak birtokába bevezettetett , , iparkodott ez, a birtokot bené-
pesíteni , s e kevés évek alatt egész necropolist épitett magá-
nak. Sir sirt ér ott, — s a legpombásabb kövek és emlékek 
szaporodtak, s a hivek előre sietett kedveseik iránt lerótták a 
kegyelet adójat, ugy hogy a költővel elmondhatjuk : 

„Afférét hue unguenta mihi, sertisque sepulcrunv 
Ornabit custos ad mea busta sedens." 
De mindezen monumentális pompa daczára rideg maradt 

e hely, és öröm-, vigasznélküli. Még a remény boldogító zöldje, 
a mohamedán sírkertek eme gazdag disze sem boritotta el a 
halál eme zaliaráját, mindenütt homok, pusztaság, és — plu-
rima mortis imago ! Ily helyet láthatott merész álmainak egyi-
kében az óriási bard, Albion Homérje, ki ezzel még az érzéki 
szemek világtalanságát is osztja, midőn bámulatos éposában 
egy helyütt mondja : „a region dolorous, a universe of death, 
where all life dies, death lives." *) Igen, itt az élet elhal, s csak 
a halál él. 

Köztemetőnk e szomorú sorsán segíteni kivánt a városi 
tanács, midőn még Conrád lovag főpolgármestersége alatt a 
pesti minden vallásfelekezetil lelkészek- és polgárokból állan-
dó vegyes bizottmányt nevezett ki, mely a köztemető fölött 
őrködnék, s annak szelidebb és barátságosabb szint kölcsö-
nözne. És valóban, a mit néhány jeles polgár, a most már 

*) (A t emető ) a fa'jdalmak birodalma e's világja a halálnak, hol 
minden élet elhal, s a halál él. S z e r k. 

boldogult Wieser Nándor, s a még működő Walthier, Perger, 
és Prükler urak két év alatt létrehoztak, közhálát és elisme-
rést érdemel. Azóta a dombos-völgyes tér kiegyenlitve és 
gyönyörű ifjú fákkal minden irányban átszegdelve van, — 
csak még a rendes makadamirozott főutak hiányzanak. A te-
mető évi turnusok szerint népesittetik, és sok égberivó vissza-
élésnek mindenkorra vége vettetett. 

De még mindez sem liozandott sok vigaszt a szent 
helyre, ha egyházmegyénk főpapja, a biboros áldornagy fi-
gyelmét előbb reá nem fordítja. O, a nagy buzgalmu apostol, 
kinek hívei iránti szeretete a sirig ér , nem tűrhet te , hogy a 
halál ezen bús tartományában — per sepulcra regionum — 
ne lenne szentély, és e szentélynek ne lennének őrei, kik na-
ponkint a holtakért az engesztelő áldozatot bemutassák, s a 
megholt testvérek hulláit, a Szentléleknek egykor élő tem-
plomait, az egyház imája és áldása mellett ereszszék a sir 
mélyébe. Igy tőn még azon hatalmas ur is, ki a tuilleriákban 
lakik, midőn fővárosa világhirü temetőjébe szerény capucinus-
atyákat helyezett. 

0 főmagassága a legszigorúbb, Carmel sarutlan fiait kí-
vánta e rideg tartományba bevezetni, de ilyeket nem nyervén 
a mérsékeltebb rendszabályu carmelitákat helyezte be az ál-
tala sok költségen emelt templom- és kis zárdába, szigorúan 
meghagyván nekik, hogy mielőbb magyar tagtárst szerezné-
nek , s addig magok is a magyar imákat megtanulnák. Igy 
voltak ők három éven át, sőt azon tul, midőn a közgyűlés az 
alkotmányos élet uj hajnalán azon, a sötét önkény barbar ko-
rára emlékeztető végzést hozta, hogy lia sz. György napig 
önkényt ki nem vonulnak, erőszakkal fognának kiüzettetni. 
Minthogy a magyar nyelv nem birásán kívül ellenök vádat 
fölhozni nem lehetett, a calumniare audacter, semper aliquid 
haeret vétetett foganatba, ugy annyira, hogy még arról is 
gyanusittatnának, mintha a vallás titkaival szentségtelen já-
tékot űztek volna. Vessünk sürü fátyolt a történtekre ! 

Ok elköltöztek ; — a mindig ajtatos hívekkel telt ká-
polna kiürült. Mig itt voltak, a mint az est harmata e gyász 
földre hullani kezdett, a jámbor atyák a szent zsolosmák zen-
géséhez fogtak, s a mint a napnak első sugara a sírdombokat, 
Jean Paul szerint a túlvilág eme szent ormait, megüdvözölte, 
ismét imájukat végzék, s az elhunytak üdveért az oltár elébe 
járultak. 

Azóta a szent ima elhangzott, s csak a tücsök monoton 
bus estidala, s a bagoly rémes huhogása zavarja az éjnek mély, 
igen mély csendét. 

„Solaque culminibus ferali carmine bubo 
Saepe queri, longasque infletum ducere voces !" 

Valljon meddig marad ez igy? A lelépett tanács utóbbi 
végzéseinek egyike kimondja, hogy o t t , ugy mint a község 
telkén ki sem emelhet többé bármily épületet, s oda a város 
tudta nélkül kit sem helyezhet be. Szánandó tévedés ! A mint 
a temető beszenteltetik, ad res sacras pertinet, hol a püspök 
csak ugy rendelkezhetik, mint a templomokban. De az áhíta-
tos nép is mindig hangosabban nyilvánítja méltó vágyát, hogy 
kedveseit ne a sirásó gépszerű miatyánkja, hanem a papnak 
áldása kisérje utolsó lakhelyökre. És valljon volna-e hiányunk 
buzgó magyar sir-őrző áldozárokban ? Szent-Ferencz társa^ 
sága, a magyar áhítatos népnek e kedvencz szerzete, meggyé-
rült volna már tagjaiban ? 



• M 1 5 

De ne tovább ! Vonjuk össze a vitorlákat, — elég so-
káig küzdünk már e sikamlós téren. Ha ismét vész emelkedik, 
lesz ki majd azt lecsititja. Mi föladatunkat erőnkliez mérve 
bevégeztük. Béke mindnyájunkkal! -J-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MUNKÁCS, dec. 20-án 1861. Miként a tengeren evező 

hajós örömmel fogja föl vitorláival a kedvező szelet, hogyan-
nak szárnyain tovalebegjen a megmérhetlen tenger habjain : 
oly örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a zajos élet hul-
lámaiból— talán örvényéből — kiemeljem hitéletünk néhány 
kedvesebb jelenségét, melyeknek emléke épen azért is kedves 
nekünk, inert oly gyéren történnek városunkban. Folyó hó 
8-án a boldogságos Szűz Mária szeplőtlen fogantatása ünne-
pén mutatá be első áldozatának zsengéjét városunk egyik fia 
t. L a u r e n s z k i Ferencz u j áldozár, ft. D e s s e w f f y Emá-
nuel helybeli közkedvességii plébános s okrai apát ur ő nsga 
oldalán. Egyházunk zsúfolásig volt tömve áhítatos hívekkel 
s midőn az oltár zsámolánál megcsendült az u j fölkent ajkain 
a „Veni Sancte" elragadó dallama : oly kimondhatatlan, oly 
édesbús érzéssel borultunk földre egyesitve imáinkat az övéi-
vel ! Az ünnepély nagyságát nt. Z o 1 c s á k János ungvári fő-
gymnasiumi tanár ur jeles beszéde tolmácsolá a buzgó hívek-
nek, s a hívek szemeiben ragyogó könyek érzékeny tanúi va-
lának a mély megindulásnak, midőn az uj áldozár áldásra tar tá 
kezeit, hogy leesdje sorsosai- szülője- rokonai- barátai- s az 
egész népre Isten á ldását . . . . és mi azon őszinte óhajjal hagy-
tuk el a szentek szentjét : vajha Isten meghallgatva u j föl-
kentje imáit, áldását adná a népre, — áldását s kegyelmét u j 
szolgájára ! — Az ezt követő vasárnap ismét egy kedves em-
lékkel gazdagitá hit-életünket ; erre a napra volt ugyanis 
kitűzve a „Szent-László-Társulat" érdekében tartandó gyűlés 
s hála Istennek a „Szent-László-Társulat" bizottmánya sze-
rencsésen mégis alakult. Nem hagyhatom itt különös említés 
nélkül összegyűlt polgáraink azon őszinte buzgóságát, mely-
lyel a társulat iránt viseltettek s mely hinnünk engedi, misze-
rint a nagyfontosságú társulat számos tagokkal birand váro-
sunkban. — Az ég kegyelme őrködjék a társulat- s annak tag-
jai fölött, itt és a távolban. E. E. 

R O M A , dec. 2-án. A hitterjesztő társulat havi lapja 
igy szól a chinai katholika egyházról : „Delamare, Su-Tchuen-
ben hitküldér azon előmenetelről tudósit, melyet a kath. egy-
ház t e t t a békekötés idejétől. A püspökök egyenkint tisztel-
kedtek a tartományi mandarinnál, s jól fogadtattak. Su-Tchuen 
sokat szenved a polgárháború által, eddig 100 ezer embernél 
több esett áldozatul. Fülöp, és Deflèches püspök levele sze-
rint a háborúhoz éhség is csatlakozott. 1840-ben a Su-Tchuen 
három tartományában csak egy missio volt, egy püspökkel^ 
8 európai, és 30 belföldi pappal, egy növeldével, melynek nö-
vendékei 25—30-an voltak. Ma ugyan ezen a területen 8 
püspök, 6 apostoli helyet tes , 2 püspöksegéd, 40 európai, és 
60 belföldi pap működik ; 6 növelde 300 növendéket számit. 
1855-ben Su-Tchuenben volt 18,000 katholikus, ma 21,000 
van. — Cochinchinából Borallenek levele hiven festi a szen-
vedéseket. Qui Péter és Phung Manó a vértanuk koronáját 
nyerték el." 

NOCERA. Az itteni káptalani helyettes egész lélekkel 
való ragaszkodását nyilvánítja a spoletoi érsek és az umbriai 
püspökök által Miglietti pecsétőrnek küldött válaszához. — 
A pisai bibornok-érsek tiltakozott a hittanárok kinevezése el-
len a pisai egyetemnél, mely az érsek előleges t ud t a , és be-
egyezése nélkül történt, a többi között mondja : „A porosz ki-
rály, midőn a kath. iskolák tanárainak kinevezéséről volt szó, 
oda utasította ministereit,, hogy ez iránt a püspököket előlege-
sen megkérdezzék, s mindent megegyezésökkel tegyenek. A 
kath. fejedelemnek kath. ministere pedig tud tom, s beegye-
zésem nélkül nevez tanárokat , még a hittanulmányi tanszé-
kekre is, s ezt olly egyetemnél, a melly a romai pápáknak kö-
szöni alapittatását, s fejlődését, és a mellynél a helybeli érsek-
nek mindig meghatározott jogai voltak, hogy nélküle, s an-
nál kevesbbé ellene soha egy tanár sem neveztetet t ki ! Mond-
ják, hogy most minden előjogok megszűntek. Ebből követke-
zik, hogy a tudori előmozdítások , s jogok semmisek ezentúl, 
mivel ez is a pápától kapott előjogoknál fogva történt min-
dig : és ily semmisnek nyilatkoztatom a mostantól adandó tu-
dorságokat ezen egyetemnél, a meddig csak jogaimba vissza 
nem tétetem. Hozzá járul még, hogy, miután semmi biztositék 
sincs, valljon a vallásos és erkölcsi elvek fognak-e tisztel-
tetni ezen egyetem tanszékein, a szülők nem lesznek megnyu-
godva iiaik oktatásán, a kik pedig ide küldik, tudják meg 
előre, hogy a fiaik által kifejtett szorgalom ez egyetemen soha 
nem szülend nekik valóságos, érvényes tudorsági czimet." 

G-RATZ. A legújabb időben itt sokkal kevesebbet lehet 
hallani a fiatalság kicsapongásáról mint azelőtt. Ez tagadhat-
lanul a vallási egyleteknek gyümölcse. Ezek saját intézeteik-
ben többet nevelnek 100 árvagyermeknél. A kath. férfi-egy-
let, mely mintegy 600 tagból áll , magán házakban is ápoltat 
80—100 elhagyatott fiut. A Pál-egylet, mely valamivel keve-
sebb tagokat számit, és tagjaitól nem kér meghatározott össze-
get, hanem Önkéntes, határozatlan segély mellett még némi val-
lásos gyakorlatokat kiván övéitől, a Paulinumban a Mariatest-
vérek ál tal , kiknek ezen kiviil van saját nevelő-intézetök, 
30 árva fiúnál többet tart. Legtöbbet tesz azonban a kath. 
nő-egylet 1185 tagja által; mint mely 65 leányt neve l t e t é s 
lát el mindennel az árvaintézetben, saját utóképzési és dol-
gozó iskoláiban a város különféle részeiben 341 leánykát fog-
lalkodtat, a lefolyt évben naponkint 251 egyénnek adott élel-
met , és 237 családot segélyzett ruhával és élelmiszerekkel, 
11,637 frt. volt a kiadása, és először tör tén t , hogy az év vé-
gével 615 frtnyi dificitje volt. H a az egyletek ilyetén műkö-
dése által oly városban, minő Gra t z , csak 100 elhagyatott 
gyermek mentetik meg a hivalkodástól, és neveltetik jó ke-
reszténynyé, bizonyára még az utczán is könnyen észre lehet 
venni a jó eredményt. Azonban nem csekély része van ebben 
a legény-egyletnek is azon üdvös befolyás ál tal , melyet a 
mesterinasokra gyakorol. Az ily szegény inast azelőtt a mes-
ter és asszony, de különösen a durva legények kínozták, fag-
gatták. Ha azután az ekkép nyaggatott egy kissé szabadab-
ban érezte magát , házi szenvedéseiért az utczán keresett 
kárpót lást , és annál garázdább tet teket vitt véghez, minél 
inkább megkeményedett szive az otthoni durva bánásmód ál-
tal. A legényegyleti t ag azonban már most megtanul valamint 
általában, ugy különösen az inasok irányában is rendszerető 
és gyöngédebb lenni, mi azután kétségkivül sokkal iidvösebb 



> 16 

befolyást gyakorol azokra, mint a világ minden ipariskolái. 
Áldja meg Isten ezeket az egyleteket, hogy mindig több szivet 
nyerjenek meg üdvös müködésök előmozdítására ! Ik. 

AUGSBURG. Az egykor oly befolyásos kath. sajtó 
Francziaországban enyészetnek indul. Az ,Univers' erőszakos 
halálát ép oly megsemmisítő csapás követi az ,Ami de la Re-
ligion' ellen intézett orgyilkolás által, és a bonapartismus ab-
beli törekvésében, hogy a rom. kath. cultus helyébe az à la 
Moquard és Lagueronnière-féle fölvilágosodott katholicismust 
csempészsze be, egy hatalmas lépéssel haladott előbbre. Csel-
szövényét olly ügyesen intézte, hogy az ,Ami de la Religion'-
nak 7 független szabadelvű szerkesztőtársa visszavonult, mire 
a már most hivatalossá vált lapnak szerkesztőségébe azonnal 
beköltöztek a kormány publicistái. így tehát az oly szellem-
dúsan szerkesztett független lap a tuilleriák sajtó-szolgáinak 
kezeibe került , mily sajnos és mily siilyedés ! Katii, részről 
itt tagadhatlanul nagy mulasztási bün követtetett el. Az ek-
kép lealacsonyított ,Ami de la Religion' bukását önmaga hir-
deti uj programmjában, midőn ugy nyilatkozik : hogy ezután 
is védi ugyan az egyházat, de hogy egyszersmind ezt ki akar-
ná békiteni a divatos társadalmi elvekkel. Ebből igen könnyű 
előre látni a lap szűk körbeni jövő mozgását és korlátoltságát ; 
egyszersmind pedig kétségkívüli, hogy a Vaticantól a tuille-
riák felé hajlik, és igy világos az is, mit ért az „egyház" és a 
„divatos társadalom" alatt. lh. 

VEGYESEK. 
PEST, jan. 3-án. A jótékonyságában kifogyhatlan kalo-

csai érsek, K u n s z t József ő exlja legújabban 44 ezer frnt-
nyi tőkét volt kegyes letenni némelly szegényebb plébániák 
fölsegélyésére, ugy, hogy az ezen örök hálára lekötelező alapít-
ványból folyó segélyzési összeg soha sem számittathatik be a 
lelkészi törvény-szabályozta congruába. 

— A Szent-István-Társulat dec. 30-án tartott közgyűlé-
sének, melyen nm. L o n o v i c s József méltóztatott elnökölni, 
az elnöki üdvözleten kivül egyik érdekesb részét nm. D a-
n i e 1 i k János püspök urnák előadása tevé. Ft. R ó d e r 
Alajos a másod-alelnökségről lemondván, helyébe ft. H o p f 
kanonok ur választatott meg. Az eddigi hivatalnokok mind 
megerősíttettek. 

— A Szent-László-Társulat Pesten levő tagjai az év 
utolsó napján Danielik püspök ő mlga vezérlete alatt tiszte-
legtek L o n o v i c s érsek ő excjánál. Az üdvözlő szónoklatot 
V i t á i Alajos ő nga tartá. Innen a tagok Danielik ő mlghoz 
mentek, kit V e n c z e 1 Gusztáv egyetemi tanár ur üdvözölt. 

— Egy cseh vicariatus összes tanítói kérvényöket ter-
jeszték elő a bécsi magas háznak, melyben az illető tanitók 
könyörögnek, hogy az iskola el ne szakittassék az egyháztól, 
hanem hagyassék meg a szülött anyja mellett ; mert semmi 
sem természet-ellénesebb, mint a gyermeket elszakítani szü-
lőjétől. Csehországban ily kérvény általános lesz. 

— Midőn ő szentsége nem rég az ostiai uton levő basi-
licat meglátogatá, tiszteletére Rosati abbate egy uj hymnust 
énekeltetett, melly annyira megtetszett a sokaságnak, hogy 
most már sajtó alól is kikerülvén számtalan péklányban osz-
tatik szét. 

— Az abbruzzói pfilFerariknak pásztori zenéje és kör-
menete az örökvárosban az utóbbi karácsonyi ünnepek előtt 
is a szokott módon megtörtént, és a ^.kosokra igen jó benyo-

mást tőn a Megtestesülés e nagy napja közeledésének ily-
nemű jelentése. Egyébiránt a híveknek ezen ünnepekre méltó 
elkészítése végett 10 egyházban tartattak ünnepélyes lelki 
szent gyakorlatok. 

•— Bolognában a spanyol ifjak nevelésére egy spanyol 
bibornok által alapított, és dúsgazdagon ellátott intézetnek 
javai a kormány által elkoboztattak. Ezen botrány ellen méltó 
lármát ütnek a spanyol lapok, annál inkább, minthogy az inté-
zet a kormány részéről soha semmiféle segedelemre sem szo-
rult, abban nem is részeltetett. Az egyház megraboltatásának 
vágya is az insatiabiliak közé tartozik. 

— Emiitők, hogy a limburgi püspököt lemondási szán-
dékáról papsága mindenkép igyekezett lebeszélni, és hogy ez 
ügyben a pápához is folyamodott a káptalan, miszerint le-
mondása a szeretett főpásztornak el ne fogadtassék. A szent-
atya csakugyan irt a püspöknek, és kéri őt , hagyjon föl e-
nemíi szándékával. Nem kételkednek, hogy a jó főpap ezen 
fölszólitásban némileg Isten akaratját fogja tisztelni, és ne-
héz állomásán megmaradand. 

— Genfben a prot. alliance az államegyház 30 theolo-
gusának a szentháromságbani hit elleni tiltakozásával nyitta-
tott meg. 

— Közép-Afrikában a missiot ezután olasz ferencziek 
vezetendik, kik már útra is keltek. A német áldozárok igen 
sok, különösen légmérsékleti bajokkal küzdöttek, melyek to-
vábbi működésűket lehetetlenítik. 

— Dr. Ballagíur ismét elszólta magát! A múltkor e g y általa képzelt 
kath triumvirátust arról vádolt, h o g y az mindig vagdalkozik a protes -
tantismus ellen, de ő h a l l g a t ! Ezen h a l l g a t á s ( ! ) bebizonyítására 
mi a „Házi-kincstár" épen akkor megjelent számából idéztünk. Most 
insinuai bennünket olvasói e lőt t , mintha mi ebből akartuk volna beb izo-
nyítani , hogy ö „kegyet lenül türelmetlen, más meggyőződésé t nem b e -
csülő , és különösen a kath. vallást lenéző ember." Erről mi nem szó l -
tunk, csak azt mutattuk meg, hogy tulajdonképen ő vagdalkozik, a k a -
tholicismus ellen fölhozván o lyasmi t , minek fölhozására legkisebb oka 
sincs, a kath. intézményeket pedig gyűlöletessé teszi . Meg kell maradni a 
tétel mellett, és nem kell olvasóinak jobbra méltó figyelmét valótlanságra 
terelni. Egyébiránt csak insinuáljon ; ini épen nem azért szerkesztjük la -
p u n k a t , hogy általa ön hitfelekezetének tessünk ; valamint sohasem 
fogjuk önöktől tanulni azt, mi jobb reánk katholikusokra nézve. — Föl -
említi, hogy „az ultramontanismus, melynek mi szószólója vagyunk, épen 
nem e g y a józan katholicismussal." Ugyan kérjük doctor urat, körvona-
Iozza egyszer mind a k e t t ő t , hadd lássuk az ön szerinti különbséget a 
ket tő k ö z t ; majd azután felelünk, mert üres fogalom ellen nem akarunk 
harczolni. Azon föltevést , h o g y „szivünk jobb mint e lvünk," egyszerűen 
visszautas í t juk, és ha gondo l ja , hogy ebben némi bók rejlik, annak 
egész dicsőségét szívesen átengedjük. Bizonyosnak mondván továbbá azt, 
h o g y köztünk oly elvi különbség van, hogy egymást soha sem capaci-
tá lhatjuk, sorait ekkép végzi : „En tehát Abrahammal azt mondom ö n -
nek : Kérlek, ne legyen versengés én közöttem és te k ö z ö t t e d . . . . ha 
halkézre menendesz , én jobb kézre megyek s tb ." Itt az alkalmazás e g y 
kissé el van t é v e s z t v e ; Lot ugyanis nem képviselhet bennünket, sem 
Abraham Ballagí urat. Mi még soha sem szóltunk a prot. lap ellen , ha 
abban nem volt valami kihívó, és i g y a versengést nem is mi kezdettük, 
hanem B. ur, ő tehát a Lot-természetü ; mely természetnél fogva , akár 
jobbra, akár balra tér, minden uton egyaránt fog ballagni, és azért ugy 
látszik , mindig lenne vele bajunk. „Isten látja lelkemet, mondja, méltá-
nyos vagyok önök irányában." Bizony, csak a mindentudó Isten láthat 
ilyesvalamit ön veséjének valamelyik rejtekében., mi legalább annak nyomára 
semmiféle eljárásában sem akadunk , sőt lapjának még utolsó száma is 
ellene tesz tanúságot. Az általunk neki készített martyromságra nézve 
csak ezen passust idézzük : „Nem kellene-e ön elveinek következetes 
alkalmazása nyomán nekem, mint pokol fajzatának, kínos halállal lakol-
nom , ha a fölvilágosodott kor polgári törvényhozása karját meg nem 
kötözi ?" Elveinknek ily borzasztó horderejét még bizony nem ismerjük, 
és azért szeretnénk fölvilágosittatni ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Egyház és egyházak, pápaság és egy-
házállam. — „Isten látja lelkemet, én méltányos vagyok önök 
irányában." — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

E g y h á z és e g y h á z a k , 
pápaság és egyházál lam. 

(Kirche und Kirchen, Papstthuui und Kirchenstaat.) 
Döllingernek mult april-havi nyilvános előadá-

sai, mint tudjuk, a bel- és külföldi sajtó különféle 
szinezetü lapjaiban sokfélekép Ítéltettek meg. Szerző 
idézett müve előszavában számot akar adni arról, mi-
ért tárgyalta légyen korunk legnehezebben megold-
ható, mert legbonyolódottabb kérdését eltérőleg a 
szokásos módtól. Megfejteni kívánja, miként történ-
hetett, hogy a pápa világi fejedelemségének legkö-
zelebbi jövőjéről mondott szavai sokak előtt határo-
zatlan vagy gyanús színben tűntek föl; holott pedig 
— nézete szerént legalább — tisztán nyilvánitá azon 
meggyőződését, hogy a szent-széktől a hivatása be-
töltésére szükséges kellékek és föltételek — hosszabb 
időre legalább — elvonatni nem fognak, a három 
képzelhető eventualitás között azt tartván legvalószi-
nüebben bekövetkezendőnek, mely a pápai birtok és 
világi uralom elvesztését csak ideiglenesnek állítja. — 
Arra azonban — ugy vélekedik I). — főkép szüksé-
günk van, hogy az igazságot egész kiterjedésében 
ismerjük; tehát nem csak azt, hogy a pápa világi 
hatalma az egyháznak szükséges, — ezt talán Olasz-
országon kivül mindannyian elismerik — hanem azt 
is, mily föltételek alatt lehetséges ezen uralom a jö-
vőben. E czélra jónak látta 1). a kath. világot azon 
kórfolyamattal (Krankheitsprocesz) megismertetni, 
melyben, szerinte, egy fél század óta az egyházi ál-
lam sínylődik, melyet azonban átmenetnek tekint 
egy jobb állapotra. A kór alapját azon széthangzat-
ban (Disharmonie) találja, melyet az ujabb franczia 
és a középkori hierarchiai intézmények egymás mel-
letti fónállása okoz, mely két különszerü és tei'mé-
szetü politikai intézménynek egyike sem elég erős 
arra, hogy a másikat végkép kiszorítsa; de egyed-

uralma által is, I). szerént, mindegyike csak kórál-
lapotot képezne. Az utolsó évek történetéből azonban 
a javulás világos jeleit véli fólismerhetőknek, habár 
ezeket csekélyeknek állítja lenni. — Ha valamely 
szerző, ugy-mond, azon sebekről, melyek nem az 
egyház testén, hanem az egyházzal közel kapcsolat-
ban levő emberi, politikai intézményen támadtak, az 
amúgy is igen átlátszó lepelt levonja — ezt csak az-
ért teszi, hogy a gyógyulás lehetségét és szükségét 
előtüntesse. I). igy megállapított diagnosisának he-
lyes voltát könyve egész második részében iparkodik 
megmutatni, mely jóformán szakadatlan lánczolatban 
csak hiányokat, visszaéléseket, kormányrai képte-
lenséget, vagy bűnök lajstromát tartalmazza. 

A némethoni kath. sajtó nagyobb része valamint 
a maga idejében az áprilisi fölolvasások fölötti rosz-
sza\ását eléggé nyíltan tudatta szerzővel, ugy most 
is pálczát tör D. apologiája fölött. Mi mindenek előtt 
örömünket el nem titkolhatjuk azon, kétségen kivül 
igen igen örvendeztető jelenségen, hogy lejárt azon 
idő, melyben egy irodalmi celebritás nézeteihez föl-
tétlenül alkalmazkodott a tudós és nem tudós közön-
ség. D. tudományos érdemeit senki sem akarja ta-
gadni, mert ezek elvitázhatlanok, és tisztelettel ha-
jolnak meg előtte még az ellentáborban is. Irmodora, 
még a polémiában is minden lapon figyelmeztet ben-
nünket arra, hogy a „fortiter in re, suaviter in ver-
bis" elvét következetesen kezeli. Egyháztörténelmi 
müvei pedig a kath. irodalom legkitűnőbb bajnokai 
közé helyezik őt; sőt, hogy épen jelen müvének em-
iitett részére térjünk, még azt is szívesen vagyunk 
hajlandók egy, felőle kedvezően itélő német kriti-
kussal elismerni, hogy a ki higgadtan és előítélet 
nélkül olvassa azt, a jó szándékot nem fogja kétségbe 
vonni ; de — és itt van a dolog fényoldala — a kath. 
sajtó főbb képviselőinek nincsen kedvök: jurare in 
verba magistri. Észt, tehetséget, szorgalmat, és ezek 
eredményét, a tudományt, sőt még a jó szándékot 
sem akarják elvitázni, hanem ezeken a concessiókon 
túl nem mennek. 

Romában a mű fájdalmas érzést okozott, és ezen 
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llem fog- csodálkozni senki, ki az utolsó idők aposta-
siáinak történetét ismeri. Ott, sőt másutt is a hosszú 
előbeszéd és apologia mellett sincsenek magokkal 
tisztában arról, hogy D. mit akart tulajdonkép elérni 
az egyházállam benső életének ily rövid, aphoristi-
cus, és sok tény és állapot ismeretét föltételező tör-
ténelemmel, melynek egyes adatait az itészet éles 
eszközeivel keilend majd még bonczolgatni. Azon, 
minden habozástóli mentesség és határozottság, mely 
szerző egyéb történelmi müveit olyannyira ajánlja, e 
mü emiitett második részében hiányzik; és talán nem 
csalódunk, ha e hiány okát abban találjuk, hogy D. 
a történész nem a múlttal csak, hanem oly esemé-
nyekkel is foglalkozik, — mintegy a jós szerepét 
vállalván magára — melyek még talán igen távol 
állanak befejezésüktől, és még nem képezhetik a tör-
ténelem tárgyát. Ő, ki a reformatio korát oly vilá-
gosan tünteté és állitá elénk, most combinál, és a 
képzelhető eventualitások valószinübbikét találgatja, 
és, mi nagyon természetes, épen ezért haboz. 

De részletezzünk egy keveset. D. szükségesnek 
látta bevallani a pápai világi uralom hiányait, és 
századokon át elkövetett botlásait, különösen pedig 
a jelen időben olyannyira szükséges reformokra utal. 
A közgyülöletnek kitett „governo dei preti" és a po-
litikai s egyházi hatalomnak a főbb tisztviselők szegié-
lyébeni egyesítését szükségkép megszüntetendőnek 
véli. Érintetlenül hagyván még ama állitólagos vagy 
való gyűlölet mélyebb okait, csak azt jegyezzük 
meg, mit szerző is bevall: hogy dicsőén, habár ke-
serűségek között uralkodó egyházfőnk az egész világ, 
és különösen Olaszország örömrivalgásai között té-
nyekkel bizonyitá be őszinte szándékát, a bajokon 
segíteni. Nem lehet szándékunk, a százszor fölemlí-
tettek ismétlésével azt mutatni meg bővebben, hogy 
IX. Pius, ha számüzetésébőli hazatérte után a kí-
v á n t reformokat egész terjedelmökben megadja, csak 
siettette volna azon czélok kivitelét, melyeket ma 
már az olasz mozgalmak vezetői nyíltan bevallanak. — 
D. a titkos forradalmi társulatok elterjedését Olasz-
honban nem oknak, hanem okozatnak állítja. Mivel 
hiányzott a működési tér az államban, és különösen 
az egyházállam fiatal polgárai, kiknek ereiben olasz 
vér pezsgett, élénk természetöknek megfelelő foglal-
kozást nem találván, és a nyilvános politikai életet 
nélkülözni kénytelenittetvén, a titkos társulatok ör-
vényébe sodortattak, kárpótlást keresendők a vesz-
tettekért. Ámde méltán kérdezhetnők, vagy inkább 
egyenesen kételkedésünket fejezzük ki a fölött, hogy 
az említett működési tér megadatása után e titkos 

társulatok megszűntek volna destructiv irányukban 
működni, sőt épen akkor, midőn IX. Pius — kiről 
Balbó dicsőitőleg mondá: „te bramando mirano or-
mai due mondi" — bőkezűen nyujtá a szabadság ado-
mányait , és egész kiterjedésben nyilt meg a politi-
kai működés tere, ezt a pápa uralmának megdönté-
sére forditák, kit Mazzini terveinek eszközévé nem 
sikerült lealacsonyítani *). 

Nem a szerző által idézett irók, kik közül töb-
ben , legalább a pápai állam viszonyaira nézve és a 
szent-szék ellenében feddhetetlen tanukként azért sem 
hozathatnak föl, mivel ma már nyíltan Piémont po-
litikájának uszályhordói lőnek ; ') — nem ez irók ál-
tal tanúsított visszaélések juttatták Péter örökségét 
a jelen szomorú helyzetbe, hanem inkább ama politi-
kai körülmények, melyek rövid rajzát maga D. 
nyújtja könyvének utolsó részében; azon, évek óta 
következetesen folytatott politika, melyről sz. a 639. 
lapon mondja : „Sie vereinigt die schamlose Tyrannei 
eines Conventes, die freche Sophistik einer Advoca-
tenwirthschaft, und die schonungslose Brutalität des 
Säbelregiments. Weit eher könnte Pius auf türki-
schem Boden in Unterhandlungen init dem Sultan 
sich sicher fühlen, als in der Nähe des piemontesi-
schen Raubthiers, in der Gewalt eines Ricasoli oder 
Ratazzi, oder überhaupt jener Advocaten und Lite-
raten , die eine G-eiszel des Landes, mit ihrer wohl-
feilen und pomphaften Rhetorik, und ihrem hohlen 
Phrasengeklingel wohl noch einige Zeit obenauf 
schwimmen werden. 

Véget nem érnénk, ha a D. által idézett szerzők 
irataiból meritett vádak mindegyikére felelni kel-
lene. Soknak, ha talán van is némi alapja, legfölebb 
annyit bizonyít, hogy a pápai állam egyházi és vi-
lági tisztviselői is ugy, mint egyéb hivatalnokai, em-
berek, és tegyük hozzá, olaszok. Szaporodott, igaz, 
az egyházi állam adóssága ugy , mint ujabban min-
den államé: ez, ugy látszik, közös osztályrésze az 
ujabbkori államoknak; de lia az elköltött összegek 

*) Az „unita Italia", mint a forradalmi párt bevallott 
czélja, elegendő czáfolatul szolgálhat oly föltevés ellen, mint-
ha a sürgetett reformok megadása által a pápai állam meg-
mentethetett volna. Ha Roma, mint főváros nélkül nem lehet 
egységesített Olaszország, a reformok utáni lárma szintén 
csak azon aljas képmutatásnak leple, mely most már oly igen 
nyiltan lép föl. S z e r k. 

Gvalterio, Gennarelli, *) Tommaseo és Farini a turini 
*J Kiről épen most olvassuk , h o g y a Locatelliröl terjesztett a l -

jas hirnek szintén ő volt szerzője. És D. ily kútfőt használ ! Nem érde-
mel-e ily emberek ellenében több hitelt R a y n e v a l , Maguire, Margotti 
és m á s o k , kik bevallják ugyan a h i á n y o k a t , de a j ó t sem hagyják ér-
demleges megemlítés nélkül. S z e r k. 
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hovafordításáról van szó, akkor a pápa-királynak 
nincs oka pirulásra. 

Hanem ha mindent hallgatással mellőzhetnénk 
is, föl kell említenünk szerzőnek 641. lapon irt iga-
zán botrányos szavait: „Man kann die Augen nicht 
vor der Thatsache verschlieszen, dasz der Papst und 
die ganze Kurie gegenwärtig von der französischen 
Regierung abhängig ist." Még ez hagyján. — „Die 
blosze Drohung, den Papst und den Rest des Kirchen-
staates seinem Schiksale zu überlassen, w ü r d e R o m 
b e s t i m m e n , A l l e s , w a s n u r n i c h t g e r a d e -
zu S ü n d e i s t , d e m D r o h e n d e n zu b e w i l l i -
g e n." Alig lehetne hinni, hogy azon számos erélyes 
protestatio és védiratok, azon szivet és lelket emelő 
allocutiók után, melyek IX. Pius pápa Istenbe he-
lyezett bizalmát, és e bizalomból származott erélyes 
voltát tanusitják, hogy Romáról és az egyház íejéről 
katholikus történész ily, egész a botrányig sértő ki-
fejezést használhasson. Mi, ha egész müvéből csak e 
szavakat olvastuk volna ki , nem csodálkoznánk a fö-
lött , hogy D. tisztelői is megzavarodnak, és nem ké-
pesek fölfogni, mint kerülhetett ki ilyesmi tolla 
alól. (Yége köv.) 

„Isten látja lelkemet, én méltányos vagyok önök 
irányában", 

mondá Ballagi ur. Ezen, Isten által ismert méltányosságra 
nézve egy adattal szolgálunk a „Prot, egyházi lap" utolsó szá-
mából, hol a következő eseményt és párbeszédet olvassuk : 

„Egyebeken kivül a hajón való utazásomat érdekessé tevé 
egy találkozás. Ez egy legközelebb Romából jött pápai, mint 
mondá, szent szerzetbeli jezsuita-missionarius volt. Neve : 
D'alton, mint tárczámba följegyzé, ismert romai missionarius. 
0 magát nagyon erősnek vélvén, én megvallom, nem akartam 
vele összejönni. Valamit hallottam s olvastam egyszer-más-
szor a jezsuitákról, mind eszembe jutott. Nem akarásom elle-
nére is ő szépen belehozott engemet, hogy vallási dolgokról 
beszélgessünk. Jól tudom, hogy bizonyos oldalra, a honnan 
érnek, nem érnek, annyi nyilakat küldenek reánk ; ez megint 
récidiva lesz, de tartozom azzal a protestáns nyíltságnak, 
hogy elmondjam, mi szó volt közöttünk, minden titkolódzás 
nélkül. 

Először is a protestantismust támadta meg latin-franczia 
nyelven, s támagattatott a vele hasonszellemü hajóskapitány 
s ellenőr által, kiknek olaszul mondá azt , a mit nekem vegyi-
tett latinsággal. Mondcl meg nekem, úgymond : mi az a refor-
matio s kit akartok ti reformálni ? Mi az egész protestantis-
mus ? Ti harczoltok az igazság ellen. En nem tagadom, merész 
és gúnyos szavai által meglepetve voltam s szorongó lélekkel 

„Rivista Contemporanea" hírneves munkatársai. Farini-t kü-
lönösen , noha számosan használták müvét, épen nem lehet a 
részrehajlástól és pártszenvedélytől mentnek állítani. 

) 

feleltem: ha azt a reformatiót érted , a melly 1517-ben vette 
nyilt kezdetét, neked azt ismerned kell. Egyébiránt az a maga 
idejében azon isteni munka volt, mely a keresztyén egyházat 
az egyházi vélemények és találmányok jármától megmenteni 
igyekezett. Egy uj fuvallata volt a szent léleknek, hogy lehull-
jon az emberiség lelkéről s a biblia lapjairól a hintegetett 
emberi gondolkozások, üdvtelen törekvések pora ; s adassék 
meg a léleknek, a mit Krisztus adott, a mit Isten adott, uj ég 
és uj föld a pápai birodalmon és tudományon kivül. Üdvtelen 
valami volt ez ? a jobb lelkeket az igazsághoz visszavinni, ez 
mindig isteni munka; a reformatio benneteket is reformált ; 
mert azt csak nem tagadod meg, hogy a tridenti zsinatot a re-
formatio idézte elő, s e nélkül a pápák századokon át épített 
épülete magától összeomlott volna. A mily befolyást gyako-
rolt a keresztyénség az emberiségre nézve, ugyanazt tevé a 
reformatio a keresztyénség fölvilágosodására. S mi kiket aka-
runk reformálni ? ezen kérdésre adósod maradok, gondold el 
magadnak. Mi a protestantismus ? Te ismered azon protesta-
tiót, honnan származik ezen nevezet. Egyébiránt a protestan-
tismus föladata ma is ugyanaz : ellenmondás mindennek, a mi 
nem evangyéliumi, nem lélek-, igaz hit- s észszerű s igy nem 
isteni, s tagadhatatlan, hogy egy oppositio ellenetek mind-
addig , mig az igazságot fogva tartjátok. Ezután következett 
több és sok ilyes. 0 azt mondá, hogy a bibliát nem is ismer-
jük, mert az eredeti, az igaz, romai könyvtárban van stb. Hal-
lod-e ? Ilyeneket hiába mondasz nekem. Továbbá : a prote-
stantismus lehetetlenség (impossibilitas) s harcz az evangyé-
liom ellen. Sőt inkább meglett vívmány, — mely egy szép 
tért foglalt el az apostoli keresztyénség mezején. Aztán elő-
jött a prot. theologia s ő azt mondá, hogy nekünk semmi ál-
láspontunk nem lehet. A bibliát nem érthetjük, mert a ha-
gyományok nélkül érthetetlen. De tinálatok a hagyomány nem 
a biblia magyarázója, hanem egy canonicus könyv, melyet lá-
tom hogy följebb becsülsz a bibliánál. A prot. theologiára 
nézve fölhozta Strauszt, olvastam, úgymond : neki igaza van ; 
olyanok vagytok t i , s az ő müve egy észszerű mû a ti szem-
pontotokból. Én mondám, hogy egy ember, s épen Strauss, 
nem tekintély, az csak ollyan lenne, mintha én azt mondanám, 
hogy minden romai katholikusok veled egyetértenek. Megint 
csak Strausst emlegeté. S én mondám : a Strauss dogmatiká-
ját érted-e ? tudod, hogy Straussnak ezért el kellett hagyni 
tanári állomását 1837-ben s az elvégre is a nihilismusra ve-
zetvén, hol van benne az észszerüség ? Ha pedig a Jézus éle-
téről irt munkájára czélzasz : akkor azt kell mondanom, hogy 
Strausst csak hírből ismered, mivel szerinte a Krisztus csak 
ideál, egy költemény s ő megtagadja a valósággal létezett 
Krisztust. Igy ment a mi egymássali beszélgetésünk. A refor-
matio akár politikai, akár vallási, mindig az igazság elleni 
harcz, úgymond. A reformátusok missionáriusokat nem küld-
hetnek, mivel ez nincs jogában az eretneknek. Hát csakugyan 
eretneknek tartasz bennünket, kérdém ? Igen, mond ő , hisz 
mitőlünk szakadtatok el. Nem tagadom. Az egész reformatio 
a romai katholicismusból kinőtt eretnekség. Na most mondtál 
valamit. Mirajtunk akartok épiteni ? Isten ments ! az evan-
gyéliomon, ezen épül a mi hitünk s a mi protestansságunk. Az 
egész protestantismus egy eretnekség, folytatá megint. Hal-
lod-e ? én félek, hogy ha valami izraelita meghallja, a mit be-
szélünk , azt fogja mondani, a mit kezdetben mondtak a ke-
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resztyén vallás ellenségei, hogy az nem egyéb, mint egy eret-
nekség , s oda jövünk ki akkor, hogy Krisztus volt az első 
eretnek. Hagyjunk békét ennek ; mi egymással semmire nem 
megyünk. 0 nem hagyta mégis. Mi az a Luther , Zwinglius, 
Kálvin ? önérdek vezérlé őket, én ismerem, mert tanultam ró-
lok s irataikról. Még sem ismered őket, mert különben igy 
nem szólanál, hacsak magad nem ámitod magadat. Luther, 
Zwingli, Kálvin az evangyélium és isteni igazságok védői vol-
tak egykor, azon igazságnak, melyet te nem ismersz. Mit be-
szélsz , mond nekem ; én ismerem az igazságot s az csak egy 
lehet , vagy nekem, vagy neked van igazad ; neked nincs, te-
hát nekem van. Nagyon jól okoskodol, mondhatom. Az igazság 
csak egy, ebben igazad van. De mint a természeti tárgyakat 
ugy Ítéljük meg , a mint azok a szemben lefestődnek, s erre 
már csak megengeded, hogy a szem milyensége, közel vagy 
távolabb látáshoz szoktatása is befoly : épen ugy az igazság, 
mint eszmei-lételü csak egy, de sok ember sokképen fogja föl ; 
s te ugyanazt másnak látod mint romai, s én másnak mint 
protestáns. Ti magatoknak tartotok mindent, igazságot, evan-
gyéliumot, s kezetekben a legszentebb is a papi uralom esz-
közévé törpittetik. Hogy beszélsz igy nekem, mond haraggal. 
En sok protestáns theologussal ismeretségben vagyok ; Lon-

. donban, Parizsban prédikáltam stb.s te hol? Én azokkal nem 
dicsekedhetem , a melyekkel te , én csak a szegényeknek liir-

, detem az evangyélinmot. Ti akartok valaminek láttatni? 
mond. Igen, mi vagyunk valamik az evangyélium szolgálatá-
ban s a jó és igaz terjesztésében, s nem a farizeus módra di-
csekedve, de lélekben szolgáljuk s imádjuk az Istent s követ-
jük Krisztust s evangyéliomát. Volt még szó Mária istenité-
séről, származásáról. Ezt ő régi dogmának mondá. Igen, meg-
volt a gondolat, de tudtunkkal ezen hitczikketök csak 1854-
ben emeltetett dogmai érvényre ; s nektek lehet visszavinni 
az ujon szülöttet a múltra épen ugy, a mint ez a IX-dik szá-
zadban íratott s századokkal előbbinek hirdettetett ál-izidor-
féle decretalékkal történt a hierarchiai tekintély szükséges-
ségéül. De nem mondom tovább, mint kellett nekem tőle az 
eddigiekhez hasonlókat hallanom. Ugy maradtunk, hogy én ne-
ki a nekem mondott s följegyzett néhány tételére felelni fogok 
pár év alatt s ő viszont az enyéimre. Különben ő ügyes, sok 
ismerettel bíró s a maga szempontjából hasznos nagy ember 
lehet. Irántam szíves volt, habár egyikünk sem téríthette meg 
a másikat. Breviáriumát mindig hóna alatt hordozá, s egy kü-
lönszobában a hajón, hová engemet is elhívott, mindennap 
misézett s gyóntatott , ha volt kite Magától a pápától is mu-
togatott leveleket a kapitánynak s ellenőrnek. Nála volt a 
nápolyi volt király és királyné arczképe, sajátkezű aláírással 
ajándokul, II. Ferencz és Marie , kiknek gyóntató atyjuk is 
volt, mint kivevém. Nevezetes személyekkel volt érintkezés-
ben s megfordult Afrikában is. Most Szerbiába ment az ott 
levő romai propaganda gyámolitására. Ez alkalommal tudtam 
meg, hogy azon vagy két millió görög áttérésének a romai 
egyházhoz a mult évben keleten, oka a papok megvesztege-
tése volt. Ez foly másutt is , s nagyon könnyű az egész ; csak 
azt kell aláirni a görög hitüeknek, hogy a pápát elismerik. De 
a szerbek most már vigyázóbbak. Köztök is járnak missioná-
riusok, s inkább hajlanak másuvá, mint Roma felé. 

De mindjárt parthoz jutunk. Ideje, hogy ez unalmas le-
vélnek vége szakadjon. Pihenjünk, egy kevéssé elfáradtam 

nem az igazság védelmezésében, de megbántatásának leírásá-
ban. Isten velünk, s ha Isten velünk, ki ellenünk ? Turnu-Sze-
verin, nov. 23. 1861." 

Ezen levelet Czelder Márton i r ta , kihez képest, mint 
maga leirja működését és szenvedéseit, sz. Pál merő kénye-
lemhős volt. Jegyzetekkel nem akarjuk kisérni ezen levelet, 
mely az egyház ellen régtől szórt , és már annyiszor megczá-
folt rágalmaknak uj tárháza. Kiki átlátja első olvasásra, hogy 
a Cz. szerént is sok ismerettel bíró és ügyes jezsuita ugy nem 
beszélhetett, mint itt fölhozatik, akár a bibliáról, akár Mária 
istenitéséről stb. Kérjük tehát B. u ra t , ne kérkedjék irá-
nyunkbani méltányosságával; legyen inkább méltánytalan, 
talán igy több méltányosságban részesülendünk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O CS. k. ap. Fölsége 1 8 6 1 - k i dec. 2 0 - r ó l kelt legmagasabb h a -

tározatával P o l á k Ignácz esperes és kéthelyi plébánosnak a S. Joannis 
B. de Stóla cz. prépostságot méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

ESZTERGOM, karácson-hó 27-én 1861. E folyó hóban 
kétszer jutot t papnöveldénknek a szerencse : országunk ál-
dornagyát és a maga legkegyesebb atyját és főpásztorát ke-
belébe fogadni. Először f. hó 5-ikén lepett meg minket magas 
látogatásával ő főmagassága, midőn egy terembe gyűjtvén a 
papnövendékeket visszaadá az illetőknek lelki naplójukat, — 
melyet az év végén mindig ő főmagassága szokott elvenni át-
nézés véget t , — és egyúttal hathatósan inté mindnyájo-
kat, hogy a naponkinti elmélkedést szorgalmasan gyakorol-
ják nem csak most, hanem ezentúl is, mig élnek. Az elmélke-
dés ajánlására két indokot hozott föl ő főmagassága : tudnil-
lik mint az öntökélyesbülés és a szónoki liivatalbani jártas-
ság eszközét mutatván azt be. Kétségkívül igaz, mit Gerson 
mond : „Absque meditationis exercitio nullus, secluso mira-
culo Dei speciali, ad rectissimam religionis christianae nor-
mám attingit." S ha ez igaz, egy perczig sem kételkedhetünk 
a fölött, hogy a naponkinti elmélkedés csakugyan mind az 
öntökélyesbülés, mind a szónoki hivatalbani jártasság hatal-
mas tényezője. — Ujolag inté továbbá ő főmagassága a nö-
vendékeket, hogy gyakorolják magokat a latin nyelvben; 
mint az egyház hivatalos nyelvében ; — és végre szivökre 
kötötte az Oltári-szentség gyakortai látogatását, mire a kis-
ded oratorium fölirása is buzditja őket és a ház valamennyi 
lakóját : „Jesum Salvatorem, venite adoremus !" — Másodszor 
f. hó 24-én, vagyis karácson estjén látogata meg minket ő fő-
magassága, magas jelenlétével is megtisztelni akarván azon 
karácsoni estélyt, mellyet ő nagyságának a ház igazgatójának 
felügyelete és irányadása mellett a papnövendékek ez alka-
lommal rendezének, az ünnepély előrajza következő vala. 
1. Ne féljetek pásztorok. Ének négyesben. 2. A betlehemi 
nyájőrök. Négyes beszéd; irta Révay Sándor. Előadák: Hor-
váth Mano (Misael). Gr. Bethlen Emil (István). Kofrányi 
Alajos (Acheel). Maszlaghy Ferencz (Czirjék). 3. Karácsoni 
ének négyesben. Dallamát szerzé Aiblinger, magyar szöveget 
irt hozzá Ürge Ignácz. 4. Karácsoni koldus, költemény Ku-
thentől, szavalá Pánczy Imre. 5. Halljad mindenható. Kar-
ének. 6. Devota peregrinatio ad stabulum Bethleliemiticum. 
Szavalá Probert Dénes. 7. Szűz Mária. Karének. 8. Karácson-
éj. Költemény Talabértól, szavalá Mahács Sándor. 9. Szent 
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az érzet sziveinkben. Karének. 10. Diszbeszéd az Ur Jézus 
születése fölött ; irta és előadta Braun Ferencz. 11. Pásztor-
ének. Szerzé Lambillotte Lajos, jezustársasági atya. — Az 
előadás színhelye az e czélra csinosan fölékesitett étterem 
volt, melynek egyik végében a mennyezet felső részén olvas-
ható szavak : „Gloria in excelsis Deo !" eléggé hirdeték, hogy 
e szerény ünnepély a kisded Jézus dicsőségére van irányozva. 
0 főmagassága, valamint a jelenvolt t. vendégkoszorú is meg-
elégedetten hagyá oda a termet, mire a ház részéről beszer-
zett karácsom ajándékok osztattak ki sorsutján a növendékek 
között. Méltán elvárható ezektől, hogy ha majd az Ur szőllő-
jébe küldetnek, ők is hasonló ünnepélyeket rendezzenek akár 
az iskolában, akár pedig a községben. — Az éjféli, valamint 
másnap is az ünnepélyes szent-misét a szent-beszéddel együtt 
az idén is ő főmagassága tartá, ki egyszersmind az Ur Jézus 
jászolának szent ereklyéjével örvendeztetvén meg ez alkalom-
mal hiveit, ez által is emelé az örömöt, melyet az Üdvözitő 
születésének emléke szünet nélkül okoz az egész világon. — 

BADEN. A baden-nagyherczegségi egyháztanácsnok 
Schenkel Dániel ur és szövetségesei annak idejébenDurlach-
ban, nem hiába fújták a liarczi riadót. Azóta a had az egész 
vonalon kigyúlt, és heve inkább növekszik mint csillapul. A 
kamrában minden helyes vagy helytelen alkalom megragad-
tatik a kath. egyház irányában valamely kellemetlenségnek 
okozhatására ; a sajtó nem csak helyesli a kamrai virtuosok 
öszliangzását és játsza el maga is ugyanazon tliemát minden 
lehető változatokon és hangfokozaton keresztül; hanem saját 
gyártmányából is megvendégli kedves olvasóit az ultramon-
tan fanatismusnak, liierarcliiai uralkodásvágynak, romai setét-
ségnek és kath. babonának ismert édes falatjaival. Még ezen 
erőködések csupán szóban és a sajtóban nyilatkoztak, nem 
volt épen szükséges oly igen határozottan föllépni ellenök, 
hanem általában a megérdemelt hallgatással és megvetéssel 
lehetett mellőzni. Hisz mi katholikusok már régtől fogva 
megszoktuk az ily bánásmódot. Azonban a türelmetlenségnek 
és gyűlölködésnek szorgalmasan elhintett és szüntelenül ön-
tözgetett magvai kezdik már gyümölcsüket teremni. Azon 
gondolat, mely minden megtámadásnak a kamrákban és saj-
tóban, alapul szolgál az ilyen nézetek szerinti cselekvésre is. 
Azon gondolat pedig röviden egybefoglalva nem más mint 
ez : A mi nekünk a katholikusoknál nem tetszik, mit mi az ő lii-
tökben nem türhetünk, ezt ők ne is tegyék, ne is birják. Mi, 
például, ki nem állhatjuk a szerzeteseket és apáczákat, azért 
ne is legyen a katholikusoknak szerzetesök vagy apáczájok ; 
nekünk nem igen tetszik, hogy a kath. papok seminariumok-
ban neveltetnek, tehát az ezután ne is történjék ; mi semmit 
sem adunk körmenetekre, bucsujárásokra, missiokra, tehát 
mindez a katholikusoknál is szűnjék meg ; mi épen nem tart-
juk jónak, hogy a papok a püspököktől kapják alkalmaztatá-
sukat, tehát meg is kell ezt szüntetni. Szóval a kamrák min-
den fölszólalása annyit tesz : Nektek katholikusoknak hozzánk 
kell magatokat alkalmaznotok, mi vagyunk az urak. Es ezen 
nézetek lassankint már az életben is mutatkoznak. Még a kö-
zönséges ember sem igen titkolja ilyetén nézeteit, hanem csak-
hamar az életben is valósitja azokat. Fölvilágositó tényeket a 
közei-szomszédságból hozhatunk föl. Például, ember-emléket 
meghaladó idő óta valamely simultan-egyházban ott vannak 
a katholikusok zászlóinak rudjai ; ámde azokat a protestánsok 

nem tűrhetik, és igy tovább ott nem maradhatnak ; más si-
multan-templomban ismét a katholikusok gyertyatartóin bot-
ránkoznak meg a protestánsok, és azért azokat el kell mozdí-
tani. Máshol ped ig a protestánsok képezik a kisebb vagy na-
gyobb többséget, tehát katholikus a községtanácsnak nem le-
het tagja. Ha már most még a törvényhozó testületek is be-
vonatnak a nézetek ezen körébe — mire nézve épen nem 
hiányoznak tények, melyek ennek lehetőségét tanúsítják — 
akkor a katholikusoknak többé religiojukat illetőleg semmi jo-
guk sem lesz, akkor csak azon rationalistikus vagy semmiliitü 
testületeknek önkénye vagy nézete fog uralkodni. De valljon 
mi ez ? Türelem-e ? És ily bánásmód mire vezet ? Békére-e ? 
Azonban mindezen nemtelen törekvések sem fogják annyira 
vinni a dolgot, hogy a kath. egyház Németországban ugy ala-
kittassék és módosittassék á t , mint akarják; ő az és olyan 
marad, a mi és a minő most, és a minek kell lennie természete 
és törvényei szerint ; és a megszorítására, megcsonkítására, 
földarabolására irányzott minden kísérletek hajótörést fognak 
szenvedni, mint ezt a történelem bizonyítja. Nincs más mód e 
téren a béke és nyugalom megalapítására, mint ama régi böl-
cseség, mely mondja: Gyakoroljatok igazságot ti birái a föld-
nek ! Engedjétek a katholikusokat liitök és jogaik szerint liá-
boritlanul élni, védelmezzétek azokat, ez a fölsőbbségnek a 
kötelme ; épen ugy a protestánsok is rendelkezzenek ügyeik-
ben mint nekik tetszik, ahhoz a katholikusoknak ne legyen 
semmi közük. Ha pedig egyik rész a másiknak törvényeken, 
szerződéseken, szokáson, vagy ősi gyakorlaton alapuló jogait 
támadja meg, akkor a pártérdeknélküli igazságszolgáltatás 
határozza el , mi illeti az egyik, mi a másik részt. Azonban, 
fájdalom, annyi szomorú tapasztalat nyomán mindinkább job-
ban terjed a katholikusok közt azon vélemény, hogy ily igaz-
ságot és méltánylást nem fog a belátás, és jobb meggyőződés 
szülni — mert hisz ilyennek előidézésére már elegendő tör-
tént a csak kissé jó akaratú embereket tekintve is — hanem 
csak a szükség és a körülmények kényszerítő hatalma. A sol-
ferinoi csata után a szóhősök Badenban, Wurtemberg- Hes-
sen- és Nassauban bátor , mondhatnók vakmerő harezra kel-
tek a katholikusok ellen. De fognak még más harezok is jönni 
más eredménynyel, mint minő volt az olasz háborúban. Es 
akkor — a katholikusok nem fogják a hasonlót hasonlóval 
megtorolni, de azt sem fogják elfeledni, a mit tapasztaltak, 
és komolyan fognak gondoskodni, hogy ily állapot többé ne 
létesüljön. Van már a történelemben is visszafizetés !" (Mainz. 
Journ.) Ik. 

BAJOR-PFALZBOL. Igen figyelemre méltó esemény 
tar t ja nem csekély feszültségben a pfalzi katholikusok kedé-
lyét. Ez a már általunk is emiitett ministerialis rendelet, mely 
a szegény pirmaseni franciskanákat, kik Kaiserslauternban te-
lepedtek le, ezen város elhagyására kötelezi. Kérdezi valaki, 
mi az oka ? felelet : mivel példás önfeláldozással ápolták a 
betegeket és szegényeket, minekutána először prot. családok 
által hivattak ide. — Azonban más okát is tudják. A nénikék 
bűne, mint mondják, abban áll, hogy a kaiserslauterni városta-
nács lemondását helyhezte kilátásba, lia a nénikék a várost 
el nem hagyják. Kaiserslautern városa atyáinak szemeiben 
némi helytelen állapotot a nénikék képeznek, nem pedig a 
szegények és betegek, kik mint mindenütt ugy ott is a nép 
alsó rétegében számosan vágynák. Legalább ezen okot hozza 
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íö l a „Pfalz. Kurier", mely itt is elvi ellenségeskedést és gyű-
löletet tanusit minden ellen, mi az egyházat illeti. Ezen hely-
telenségnek tehát meg kell szűnnie. Mit gondolnak ők azzal, 
hogy a szegény és beteg népet leghivebb, legönérdektelenebb 
ápolóitól fosztják meg ! Mit használ az ellen, hogy az éjjel és 
nappal egyaránt buzgó nénikéknek semmit sem lehet sze-
mökre hányni ! Mit érdekli az a városi tanácsot, ha ily gyű-
löletes eljárás által azon kath. intézet irányában, mely az 
utolsó háború alkalmával az osztrák kórodákban Pfalznak ál-
talában hirt és dicsőséget szerzett, a kath. Pfalznak öntudatát 
legmélyebben sérti! Minő jelentéssel bir az ő szemében,hogy 
a politikai szegényápolás bevallván tehetetlenségét a növeke-
dő szükség irányában mindenütt az egyházi szeretet segélyé-
ért esenkedik, mivel nem akarja, hogy különben tökéletes 
társadalmi tönkrejutás törjön ki ! „Sőt inkább , mondja a ne-
vezett ellenséges lap, a kaiserslauterni tanács iránt hálával 
tartozik mindaz, ki a confessiok közötti egyetértést becsülni 
tudja." Ugyan Cialdininak vagy Pinellinek, melyik kiáltványá-
ból van ezen gyönyörűséges szójárás kölcsönözve? Vagy nem 
azt hiszi-e az ember, ezeket a szavakat olvasva, hogy a népbol-
dogító piemonti kormány alatt él Nápolyban, Calabria- és az 
Abruzzokban? Mint a „Pfälzer Zeitimg" i r ja , magának az 
Erzsébet-egyletnek részéről intéztetett folyamodvány a leg-
magasb helyre ezen ministerialis rendelet visszavétele iránt. 
Mi sokkal nagyobb bizalmat táplálunk keblünkben a mi nagy-
lelkű királyunk igazságszeretete i ránt , mint hogy mást vár-
hatnánk azon rendelet visszavonásánál, mely csak félreérté-
sen alapulhat. Legalább Pfalznak igen tekintélyes jogtudósai 
ugy nyilatkoztak, hogy kiutasításról szó sem lehet a fönálló 
törvények szerint, hacsak az alkotmányszerü személyes sza-
badságot a legérzékenyebben és legigazolhatatlanabbul meg-
sérteni nem akarják. Ez kétségkivül igy is van ! A franciska-
nák Pirmasensből telepedtek meg Kaiserslauternban. Föl-
teszszük, hogy mindnyájan bajor alattvalók, alkalmasint mind-
annyian pfalziak, kik szabályszerű bizonyitványnyal ellátva 
Kaiserslauternban saját házukban tartózkodnak. Ők nem igé-
nyelnek politikai elismerést, nincsenek sem az államnak, sem 
a városnak terhére, hivatásszerű viseletök által a rendőrség-
nek semmi illetékes megrovását sem vonják magokra, hol van 
tehát a törvény, mely szerint őket a pfalzi városból ki kellene 
utasitani ? Egy valaki mint bérlő telepedik meg Kaiserslau-
ternban, a másik mint mesterember, a harmadik gyárt nyit. 
Mindez megengedtetik, ha különben a rendőri szabálynak a 
szabad költözködhetésről elég tétetik; mily jognál, vagy jogi 
valószinüségnél fogva lehetne más eljárást követni a francis-
kának irányában ? Mi jogosíthatna föl ily kivételes eljárásra ? 
Talán mivel katholikusok ? Vagy mivel a nyomorban oly gaz-
dag, a könyörületben pedig oly szegény napjainkban ingyen, 
életök és egészségük föláldozásával a szegények és betegek 
segitségére sietnek? Ha a franciskának Kaiserslauternban 
máskép cselekedtek volna, lia netán állásukat bármikép fél-
reismerték volna, szivesen elfogadjuk erre nézve az útba iga-
zítást, sőt beleegyeznénk, habár méltányos nem is volna, hogy 
törjenek azonnal fölöttük pálczát, és utasíttassanak ki. De 
hogyha a pirmasensi nénikék K a i s e r s l a u t e r n nem tettek 
mást, mint hogy az éhezőket táplálták, a mezitleneket ruház-
ták, a halálos ágy mellett virasztottak, az undortgerjesztő be-
tegségeket gyógyították, a nyomorban elhagyatott kunyhókba 

vigaszt és áldást vittek, mely viskókról a mai civilisatio ugyan 
sokat beszél, de fölsegélyésökre semmit sem tesz ; ha tehát a 
nénikék csakis az önfeláldozó könyörület müveit gyakorolták : 
akkor szégyenpír futja be arczunkat azon liberalismus fölött, 
mely az irgalmas nénikéktől retteg ; azon türelem fölött, mely 
a kath. betegápolás szemléletére az egyensúlyt és a kellő 
mérsékletet elveszti 5 szégyeneljük magunkat azon felebaráti 
szeretet miatt, mely előtt az elvileges idegenkedés a ker. egy-
házi élet minden még oly elismerésre méltó nyilvánulásától 
többet é r , mint a testvéreknek sanyarú szüksége és sokszor 
kimondhatatlan nyomora. lk. 

POSEN, dec. 3-án 1861. Mikor az újságok a szent-atya 
levelét a varsói érsekhez közölték , ez már halva volt , sőt a 
két általános helyettes is, kik utána a megyét kormányozták. 
De a nagyszerű levélnek ily közzététele nem volt hatás nél-
kül. Ezen hatás megitélhetésére nem kell felednünk a hely-
zetet , melybe minket az ellenséges pétervári kormány hozott 
a szent-szék irányában. Tudva van, hogy Lengyelország 1830 
óta a szent-székkel nem közlekedik, mivel ez állam-ellenes bűn, 
melynek büntetése Siberia. Ezen közlekedési hiány sokaknál 
azon véleményt szülte, hogy a szent-atya nem gondol velünk, 
s hogy minket, szent hitünkkel együtt üldözőinknek átadott. 
Némelyek közülünk, kik az örök városból hazatértek, küz-
deni kezdtek eme vélemény ellen, — de zárt körben, mivel 
ily tárgyról a lapokban szólani nem volt szabad, miután a 
kormány leginkább volt azon, hogy e vélemény a népnél gyö-
keret verjen. A küzdőt mindig lefegyverezte ezen észrevétel: 
„hol van a bizonyiték, hogy a szent-atya gondol reánk ?" Mi-
dőn a küzdő XVI. Gergely allocutiojára hivatkozott, ellene 
hozták ezen pápának 1832-ben a lengyel papsághoz intézett 
brevéjét , melyet a kormány csónkitva, meghamisítva a nép 
között elterjesztett. A szent-széknek óvástételei tudomásunk-
ra nem jutot tak, mivel a diplomatia nem hirdette , a censura 
pedig ilyen időben lesben volt, hogy oly lapok, melyek a 
szent-atya allocutioját tartalmazzák, a határon lefoglaltassa-
nak. A mint valaki emlité, a szent-atya ünnepélyes óvást te t t 
az egyház elnyomatása ellen hazánkban, azonnal kérdezték : 
honnan tudod ezt ? Miért marad tehát titokban ? Miért nem 
tudunk mi róla semmit ? Ha valaki azt felelte : ez a diploma-
tiának szokása, hogy iratai titokban maradjanak ; ezen senki 
sem nyugodott meg. — A mint a szent-atya megtudta, mily 
vélemény kezd terjedni a lengyel katholikusok között , azon-
nal nyilvánossá tet te saját küzdelmeinek viszályait a muszka 
kormánynyal. — Igaz, a lengyelek nem igen ügyes diploma-
ták; ele mégis testestől-lelkestől jó katholikusok ; azért ama 
rágalom-koholmány soha nem tudott állandó gyökeret verni 
sziveinkben, mintha a szent-atyának szivén nem feküdnék a 
mi siralmas sorsunk. És mi is akadályoztathatta volna a szent-
atyát , miszerint javunkra tet t küzdelmeinek minden mozza-
natait el ne beszélje a világ előtt ? Talán mivel a vallásos 
ügynek előadása most politikai horderővel bir ? íme , Italiá-
ban azt vetik szemére, hogy a politikai kérdést a vallásos 
térre viszi át. Oh szent-szék ! szent-szék ! téged bántalmaz-
nak ha politikai kérdést érintesz , bántalmaznak ha azt nem 
érinted. Mi nagyra becsüljük, s örülünk, hogy a szent-atya 
vallásos jogainak védelmében nemzeti jogainkat is védelmezte; 
hiszen ő az elnyomott jogok védője mindenütt, s ügyünket 
Európában ugy is mindenütt abbahagyják. A szent-szék ok-
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mányai mind kezeinken forognak ; a megholt érsekhez küldött 
levél is egy virágkoszoru, melyet a szent-atya halántékai 
körül font önmagának. Nem várja itt senki, hogy a pápa 
ügyeinkben politikailag közbelépjen: mivel tudjuk, hogy a 
Megváltó helytartójának szava a földi hatalmasoknál hatály-
talan ; de szólt, mint az egyháznak feje, akkor, midőn minket 
hitünk- és nemzetségünkre nézve oly veszély fenyeget. Több-
ször mondták a czárságnak képviselői külföldön, hogy ha 
vagy egyik hatalmasság a lengyel dolgokba közbeszólna, a 
czár mindinkább szigorúbb szabályokhoz nyúlna a lengyelek 
ellen. Igy szólt Orloíf Parisban 1856-ban, mivel, ugy mond, 
a czárnak Lengyelország iránt a legjobb szándékai vannak. 
Hallgatott tehát mindenki. Most láthatja kiki, hogy a czár 
Ígéretei üresek, s csak fenyegetéseinek van tartalma. A czá-
rok I. Péter elveit követik, elnyomni a kath. hi tet , terjesz-
teni a muszka hatalmat a világ öt részein. Pius volt , ki nem 
hallgatott. O az egyház sebein följajdul, mivel hivatását el 
nem hanyagolja, s a gonoszszal egyet nem érthet. Hiszen az 
üldözésnek, mely alatt szenvedünk nemzetiségünkre és kath. 
hitünkre nézve, már nem lehet tovább menni ; lehet még ke-
gyetlenebb az üldözés, ez csak egyeseknek árthat többet , de 
nem kath. religionknak. A religio mit sem vészit, ha érette 
több fiai elvérzenek, ő ez által csak nyerhet. „Borzasztó 
vérbe fojtjuk ezt", mondják a muszkák ezen levélre ; de fele-
dik , hogy csak a bakó borzad az ártatlan vértől, a kath. egy-
háznak liive borzadás nélkül adja oda azt. Mi megmutattuk ezt 
februarban. Midőn a kozákok a sokaságnak nekirohantak, a 
néj) térdre borult, nem mozdult. A mészárlás alatt hallható 
volt káromkodás a kozákok ajkairól, de nem a lemészárol-
takéról. A catacombák atyáinak unokái tehetnek-e máskép ? 

Nem, mi nem félünk a haláltól, hitünkért halni édes; 
nem féltjük papjainkat, ők a hittől elszakadni, ők a haláltól 
rettegni nem fognak. Mindig elveszett a papság, valahány-
szor magát kimélte, s a veszély idején kötelességeit felejtette ; 
elveszett velők a hivők milliója is. Ki beszélhet igy, ha nem 
mi, kik 15 év előtt lá t tuk, hogy a ruthenek csak azért men-
tek át a szakadásra, mivel papjaik, püspökeik hűtlenek vol-
tak kötelességeikhez. Ily múltból, ily borús jövendőre, nem 
örülhet-e minden kath. sziv az egész világon, látván, hogy a 
lengyel latin papság ily hősiesen viseli magát a szenvedések 
gyilkai között? Ki ne örülne, hogy Pius most emelte föl szent 
szavát, midőn a veszély oly nagy, nehogy a ruthen szolga-
püspökök ösvényére térjenek, s egy borzalmas szakadásnak 
adják át magokat, csak hogy az üldözéstől szabaduljanak ? 
Ezek után hiába bizonyítgatják nekünk, hogy a pápának nem 
szükséges a világi fejedelemség. Szólt volna-e igy, lia Victor 
alattvalója lenne, kivált lia Victor a czártól tartana ? Nem 
fojtaná-eel az olasz kormány a pápa alattvalójának szavát,csak 
azért, hogy evvel a muszka kormánynak jó szolgálatot tegyen ? 
Mi legyen a szent-szék, mai viszonyainkban tudjuk ismerni. 
A pápa jól tudja , hogy a muszka czár a pápaságot védeni 
fogja, ha érdeke ugy kivánja; de egyszersmind azt is, hogy 
elnyomná rögtön, habár az oroszok czárja előtt le is térdelne. A 
muszka kormánynak viselete az olasz ügyekben eléggé bizo-
nyitja állításomat. 

IRODALOM. 
„A MAGYAR NEMZET MŰVELTSÉGI ÁLLÁSÁNAK 

VAZLATA az első fejedelmek korában és a kereszténység 
behozatalának története." A magyar akadémia által a tör-
ténettudományi osztály jutalmával koszorúzott pályamű. 
Irta F r a n k i Vilmos, pest-középponti növendékpap. 1861. 
Ára 2 frt. a. é. 

Azon örvendetes benyomásnak, melyet minden kath. pap 
kebl ere méltán gyakorolt a lnr , hogy a m. t. társaság imént 
megtartott közgyűlése alkalmával három kath. pap müvének 
Ítéltetett oda a pályadíj, a negyedik áldozár pedig rendes 
tagnak választatott e l , hatása alatt írjuk jelen sorainkat oly 
munkára akarván ismételve fölhívni t. olvasóink figyelmét, 
mely szintén 100 aranynyal jutalmaztatott meg. Alig ez a mü 
belbecséről eléggé kezeskedik : egyszersmind a szerző kora-
és állásához is a legszebb, legjogosabb reményeket fűzi ; mi 
értékre nézve bizonyára fölülmúlja a pengő, érczet, mely csak 
is némi elismerése lehet az iró fáradalminak, ily téreni műkö-
désre való hivatásának. A valóban ifjú kezekből kikerült mü 
mindenesetre megérdemelte volna azonnal megjelenése után 
a bővebb méltánylást ; azonban sokfelé elágazni kényszerült 
munkásságunk tennünk nem engedé, mit az iíju erő ily kitűnő 
kisérlete után tenni oly igen szerettünk volna. A mindinkább 
vénülő évet pedig később nem tartók öszhangzónak oly ter-
mék bemutatására, mely fiatal törzsön sarjadzva méltán a 
legalaposb reménytnyujtjateljeserőben pezsgő irodalmi életre. 
Most tehát, az uj évnek reményekben ringató kezdetén akar-
juk a szép remény e jeles zálogának emlékét fölfrissíteni, hogy 
megmutassuk ekkép is, mennyire tudjuk becsülni mindenkiben 
a törekvést, mely az egyház és valódi tudomány karöltve járó 
megdicsőitésére irányul. Azonban itészeti recensiot most sincs, 
de nem is lehet szándokunk írni, minthogy a legavatottabb 
szaktudósnak is bizonyára elegendő munkát adna a hiányok 
földerítése, melyeket maga a t. akadémia is csak általában 
mint létezőket emiitett föl a nélkül, hogy azokat ki is jelölte, 
bővebben kifejtette volna, mit kétségkívül mind a műre mind 
a szerzőre nézve sajnálnunk kell, valamint sajnálja maga a t. 
szerző is, minthogy az ily, kevés tudományos haszonnal járó 
eljárás által fáradalmainak főczéljától üt tetet t el. Mi a műben, 
melyre az adatok hitelességét, azok összeállításának czél- és 
érvszerüségét, tudományos belértékét illetőleg maga a t. tár-
saság nyomta tekintélyének bizonyára elég ajánlatul szolgáló 
jegyét, mindamellett, hogy a t. iró ugyanazon tekintélyes tár-
sulat elismert történészi capacitásait is czáfolgatja : ezen mii-
ben mi leginkább az ifjú kor komoly irányát és a mindenütt 
fényesen kitüntetett egyházi szellemet tekintjük, és méltá-
nyoljuk. Mert kétségkívül a legjobbnak föltevésére jogosít 
föl az, ki, életkorát meghaladó lelki erővel mellőzve az évei-
hez oly könnyen simuló , és mindenki által oly átnézőleg ki-
mentetni szokott lengeséget, a komoly, s ódonságuk által az if-
júság repkedő képzelődésére kelletlenül nehezülő búvárko-
dásra szánja magát, és leszáll a régmúlt kornak aknáiba, hogy 
azoknak setét mélyéből deritsen fényt az ősök életvilágára, 
védje azoknak sokféleképen megbecstelenitett emlékét, és 
tiszteletökre kényszerítse a késő unokákat, kik előtt ily fá-
rasztó munka nélkül még sok tekintetben homályba volnának 



burkolva a hős elődök polgárosodottságának még világosabb 
pontjai is. Es ha ily, férfiút megillető komoly munkálkodás 
teljes elismerésünket erőszakolja ki : lelkünk önkényt szívesen 
hajol meg a kath. érzület előtt, mely az iíju szerzőt müvének 
létesítésében lelkesité. Szeretjük mi ezt az ifjú nemzedéknél 
az életben is egykoron kifejtendő egyházias szellemnek emel-
kedéseid tekinteni, melyre napjainkban annál nagyobb a szük-
ség, minél több, minél hatalmasabb a csáb a mindent hatalmába 
keritő világszellemnek részéről. Az ifjú szerző nem gondolva 
azzal, hogy koszorúzott müve fényoldalainak elismerését is 
tán gátolni fogja a határozottan kath. szellem, föláldozva 
ekkép a nagyobb tetszetőséget is, melyet más irányban tán 
dúsabban arathatott volna : mint az egyházi pályára készü-
lőhez illik, anyjának, az egyháznak szövétnekével ereszkedik 
le az ős idők titkaiba, és annak szelleme szárnyain emelkedik 
ki onnan, magával hozva a kulcsot, mely számára a megtisz-
telt ősök dicsőségének templomát nyitja meg. Adja az ég, 
hogy zsenge müvéhez hasonlóan dicsőüljön meg minden mű-
ködésében, és ne hagyja el soha e szellemet, mely ifjú korá-
nak teljes elismerést érdemlő fáradozásait az egyház előtt is 
becsesekké tevé. — Mi a mii szerkezetét illeti, az, mint 
szerző mondja, „a kitűzött pályakérdés értelmében két részre 
oszlik. Az első a magyar nemzetnek műveltségi állapotát vá-
zolja a fejedelmek korában, míg a másik résznek tárgyát ké-
pezi : azon kapcsok kijelölése, melyek a magyar nemzetet 
fokról fokra közelebb hozták a kereszténységhez, és a ke-
reszténység behozatalának története mind történelmi momen-
tumaira, mind államalapitási első következményeire nézve."... 
A magyar nemzet megtérítésének történetét tartalmazó részt 
érdeklőleg, mindenkor sajnálattal tekintve, hogy történet-
íróink nemzeti történetünknek ezen ép oly fontos, mint ér-
dekes részét illően nem méltányolják ennek tüzetes tárgyalá-
sát és több e tárgygyal szorosan öszefüggő kérdésnek megvi-
tatását határozta el. Mig a megfejtés első része kellemesen 
érdekel minden hazafit : a második rész különösen érdekli 
azon egyház szolgáit, melytől az irigység és nemtelen versen-
gés a magyarok megtérítésének örökre magasztos munkáját 
is el akarta vitatni. A t. szerző a latin egyház ezen izzasztó 
munkáját kellő fénybe helyezve annak dicskörével saját halán-
tékát is övedzé. Pollák 

VEGYESEK. 
PEST , jan. 3-án. A pesti irgalmas-nénikék a karácsonyfa 

kiállítása alkalmával 109 szegény gyermeknek adtak czipőt 
és téli ruhát , más 40-nek pedig csupán lábbelit ; mely jóté-
konysághoz ő eminentiája 30 frttal kegyeskedett járulni. 

— A ,P. H.' i r ja : Mióta Varsó áll, ennek lakói aligha 
értek szomorúbb karácsonyt, mint az idén. Az Isten házai 
zárva voltak. Igaz, hogy a kormány követelte a templomok 
kinyittatását, de oly föltételek alatt , melyek az a nélkül is 
nem szabad egyházat lényegesen korlátoznák, s azt a jelen 
hatalom önkényének martalékul vetnék. Az ajtatoskodások 
tehát a házakban végeztettek, és az ünnepek alatt senki sem 
lépett az utczákra, csak a katonai őrjáratok vonultak azokon 
keresztül. 

— A régi pogányoknak szokásuk volt, mondja ugyan-
azon lap, legnagyobb és leggyakoribb áldozatokat azon bál-

ványoknak tenni, melyektől leginkább féltek. Ilyen bálványa 
korunknak a napoleonismus, melynek az egész világ áldoz, 
mert fél tőle. Csak egyetlenegy tekintély van a világon, mely 
nem fél tőle, és e tekintély — a pápaság. Ezzel szemben el-
törpül minden bálvány, minden földi nagyság. 

— A franczia császár a papság újévi üdvözletére azt 
válaszolá, hogy a jámborsága és tudománya által oly igen ki-
tűnő franczia papság, mely tudja, hogy Istennek meg kell adni 
mi Istené, és a császárnak, mi a császáré, mindig számolhat a 
császár oltalmára és élénk rokonszenvére. 

— A romai nemzeti bizottmány közhírré tette volna, 
hogy a rom. kormány által 1861-ki marczius 27-től fogva ki-
adott consolok soha sem fognak elismertetni az olasz kormány 
által, minthogy azon nap óta, melyen a parlament Romát 
Olaszország fővárosává kiáltotta ki, jogilag megszűnt a pápá-
nak világi hatalma ! Jogilag ? Megszűnt ? Ilyformán Roma is 
az Övék már : elégedjenek meg vele tehát igy ! 

— A ,Schl. Ztg.' szerint Boroszlóban egy kereskedő 
Kalischból (Lengyelorsz.) megbízást kapott ő szentsége se-
lyembe szőtt 10 arczképének megküldésére. Az arczképek 
el is szállíttattak, de az orosz hivatalnok azokat lefoglalta, és 
Varsóból várja az utasítást kiadatásukra nézve. 

— Liverani, munkájának II. részét is kiadta. A szent-
atyálioz pedig, uj-év alkalmával a következő levelet irta: 
„Szent-atya ! Ámbár érzem, hogy szentségednél nem állok 
kegyelemben, még sem tartom magamat a tiszteletnek mely-
lyel ily atya és ur iránt tartozom, kötelmeitől fölszabaditott-
nak, melyeknek teljesítésére nemcsak az által szólittatom 
föl, hogy egyike vagyok a szent-szék hét főjegyzőinek, ha-
nem bátorittatva azon meggyőződéstől is, hogy azok, kik 
szentséged kegyét veszték, nem épen a legméltatlanabbak, 
azok pedig, kik azt megtarták, nem a légméltóbbak. Sze-
rencsekivánatokról kellene szólanom, azonban ezt alig tehet-
ném a nélkül, hogy szentségednél, vagy saját környezetem-
ben azok gúnynak vagy őrültségnek ne vétetnének. Béküljön 
ki szentséged gyermekeivel, ez az egyetlen kivánat, mely a 
mily méltó az atya szivéhez, ép oly kedves Isten előtt. Ezen 
óhajtást kifejezve, szentséged lábaihoz borulok, és apostoli 
áldásáért könyörgök. Florenz, dec. 31-én 1861. Szentséged-
nek legalázatosabb , legengedelmesebb , leghódolóbb alattva-
lója és fia Liverani Ferencz, praelatus és apóst, főjegyző." 
Mily szemtelenség ! 

— A würtemb. ,Staatsanzeiger' dec. 31-ről hirdeti a 
törvényt, mely szerint az állampolgári jogok függetlenek a 
hitvallástól. 

— Msgr. Ch ig i -nek utazása Parisba elhalasztatott, 
mit némelyek a szent-szék és a tuilleriák közti feszültebb vi-
szonynak jeléül tekintenek. 

Kegyes adományok: 
Mélt. M a r k i Ignácz cz. püspök és veszprémi nagyprépost ur : 

0 szentsége részére . . . . . . . 1 0 0 fr. 
Szent-Istva'n-Ta'rsulat által szerzendö házra 5 0 „ 
Szent-László-Társulatnak . . . . . . 2 5 „ 
Pesti Oltár-egyletnek . . . . . . 2 5 „ 
Afrikai missiókra . . . . . . . 2 5 „ 
Amerikai missiókra . . . . . . . 2 5 „ 
A sz. sír őreinek . . . . . . . 2 5 „ 
Sz. Gyermekség-Társulatnak 2 5 „ 

Összesen : 3 0 0 fr. 

0 szentsége részére a balaton-fiiredi kerület papsága ezen je l ige mellett : 
„Ha kevés l e e n d , keveset és örömest adj" 7 fr. a. é. és 1 aranyt. 

A dombovári esperesi kerület a Szent-István-Társulat által szerzendő 
házra 1 2 fr. A 9 frtnyi másnemű adakozás is kézhez fog szolgáltatni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr . , 
helyben 4 frt- 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, januar 11-én 4. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Egyház és egyházak, pápaság és egy-
házállam. (Vége.) — A Szent-László-Társulat alakító gyű-
lésének megtartása Egerben, dec. 29-én 1861-ben. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

E g y h á z é s e g y h á z a k , 
pápaság és egyházállam. 

(Vége.) 

A panaszok egyik kimerithetlen forrását képezé 
az egyházi rendből való hivatalnokok viszonya a vi-
lágiakhoz , és azok száma. De tény az, mit szerző is 
elismer (671.1.), hogy a világi hivatalnokoknak szá-
ma az előbbiekét jóval fölülmúlja, sőt hogy az alsóbb 
hivatalok majdnem kizárólag világiak által kezeltet-
nek. Tény, hogy Europa több államaiban a katona-
ságnál ugy , miként a diplomatiánál, a legfőbb pol 
czok nemesek számára tartatnak fön, mig Romában 
a praelaturához nem-nemeseknek is nyitva áll az ut, 
és hogy azt elérni itt sokkal könnyebb, mint egyéb 
államokban nemesi czimet, vagy evvel egybekötött 
állomásokat nyerni. Tény, hogy nem létezik az egy-
ház-államban törvény, mely a laikusoknak a legfőbb 
államhivatalok elnyerése ellen gátul szolgálna; és 
hogy IX. Pius alatt 1848 előtt és után több világi is 
volt a ministeriumokban. Tény, hogy a legrégibb 
időktől fogva a jelenkorig a nép inkább szereté a tar-
tományi kormányok élén a praelatusokat, mint a vi-
lágiakat , és hogy e tekintetben nem ritkán kérelme-
zett is a pápánál. Tény végre, hogy a világiak közül 
többen vagy gyűlöletből, vagy a forradalmárok és 
titkos-társulatiak fenyegetődzései miatt hivatalt vál-
lalni vonakodtak. — Mit tehetett a pápai kormány e 
tényekkel szemben ? Önkénytesen le kellett volna-e 
mondani, vagy a praelatusokat mind elbocsátani a 
szolgálatból, és ezek helyeit világi hivatal vadászok-
nak átszolgáltatni? — Nem, ezt nem teheté az állam 
veszélyeztetése nélkül ; hanem csak annyit, hogy a 
bibornokokon és praelatusokon kivül egyéb alkalmas 
világiaknak is juttasson a főbb hivatalokból. Ezt pe-
dig IX. Pius meg is kezdette volt, és folytatandotta, 
ha békésebb idők következnek. 

„De a pápai állam saecularisatioja — ugy mond 
Montanelli „L'impero, il Papato, e la Democratia. 
Firenze, 1859." czimü müvében — nem a világi hi-
vatalnokok kisebb vagy nagyobb számában áll, ha-
nem a törvényekben, és ezek szellemében. Ha a pol-
gári törvény mást nem szentesíthet, mint a mi az 
egyházival megegyező ; ha minden politikai rende-
letnél arra kell tekinteni, mit kiván a kath. univer-
salitas : akkor theocratiában keilend élnünk, ha hi-
vatal és törvényhozás világiak kezében leendne is." —-
Az uj divatos polgárisodás, mely a keresztény elvek-
kel nem törődik, és mely az állam ügyeit az egyhá-
ziaktól olyannyira el akarja választani, hogy ezeknek 
amazokra semmi befolyásuk ne legyen, — ez az, mi 
Cavour- és utódainak nézete szerént a pápa világi 
uralmával meg nem egyeztethető. Es valóban, a pá-
pa mint uralkodó nem tűrheti, hogy törvénynyé le-
gyen , mi a katholicismussal meg nem egyeztethető. 
0 egy atheisticus, vallástalan, és közönyös állam feje 
nem lehet. Azért IX. Pius már 1848-ban az engedmé-
nyezett alap-statutumban mondja: „El vagyunk ha-
tározva föntartani magunknak a rendelkezési jogot 
azon tárgyakra nézve, melyek természetüknél fogva 
a vallással és kath. erkölcstannal egybekapcsolvák. 
Tartozunk az egész kereszténységnek avval, hogy az 
ujonan alakított egyház-államban az egyház és szent-
szék szabadsága és jogai meg ne sértessenek, és soha 
példa ne akadjon azon vallás megsértésére, melynek 
az egész világbani hirdetése szoros kötelességünk és 
hivatásunk." És épen ez az, mi a hivő katholikusok 
ezreit megnyugtatta, bennök kedves tudatát kelté 
annak, hogy van még Európában egy állam, mely-
ben a polgári törvények a vallásiaknak ellent nem 
mondhatnak. — Tudjuk, és a mint már emiitők, el-
ismerjük — hisz IX. Pius pápa és elődei e század 
folytán, maga XYI. Gergely pápa is, kinek kormá-
nyát a D.-idézte irók legsötétebb sziliben festették, 
megvallják, — hogy vannak itt is hiányok ; de azt is 
tudjuk, hogy nem azon kiterjedésben és mérvben, a 
minőben fölemlittetnek; hogy más, nem-egyháziak 

által kormányzott államokban még nagyobb mérték-
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ben találhatók föl, és hogy több ezek közül inkább a 
nép jelleméből és szokásaiból leli magyarázatát. Azt 
is állithatjuk, hogy nagyon is sötét színekkel festet-
tek , és hogy egyes fölmerült eseményekből nagyon 
is általános következtetések vonattak. A kor valódi 
szükségleteivel, és a népek legitim és józan kivána-
taival kormányukat öszhangzatba hozni valamint nem 
ellenkezik a dogmával, ép ugy a pápák nem is irtóz-
tak attól soha. Tökéletesen egyetértünk I).-rel, midőn 
azt állítja, hogy az igazságot földeríteni, és katli. in-
tézményeken is a kárhozatost korholni lehet, sőt sok-
szor kötelesség; de kath. irótól követelhetjük azt, 
hogy egyoldalulag a rosszat ne nagyítsa soha, a jó 
iránt pedig kellő elismeréssel legyen mindig. 

I). könyvének első és terjedelmesb része, noha 
ennek sem irnók alá föltétlenül minden tételeit, mégis 
sokkal kedvesb benyomást tesz a kath. olvasóra. Elénk 
vonásokkal ecseteli a kath. egyháznak a különféle 
nemzetek közötti egyetemes állását, egyesitő és ne-
mesítő erejét. A pápaság nagy jelentőségét a világ-
egyházban, szükségességét és történelmi fejlődését 
szokott világos és megragadó modorában teijeszti 
olvasói elé. A szent-szék ellen fölhozatni szokott el-
lenvetéseket czáfölván, alkalmat vesz magának szerző 
lübb, a prot. Némethonban gyakran hallható előíté-
letek ellen kikelni. Igy D. Scandinavia, Németország, 
Skóczia, Angolország s Németalföld történetéből meg-
mutatni igyekszik, hogy „a reformatio mindenütt, 
hol államegyházat létesítenie sikerült, károsan hatott 
a polgári szabadság fejlődésére, és hogy ezen államok 
a 16-ik ésl7-ik században politikailag hanyatlottak", 
pedig épen a protestantismust szeretik napjainkban 
is mint a pol. szabadság egyedüli szülőjét annyira 
emlegetni. 

Miután az egyház primátusának nagy jelentősé-
gét kellőleg kifejtette volna, áttér az egyháztól el-
szakadt felekezetek jelen szomorú helyzetének és ál-
lásának leírására. Szemlét tart az orosz schisma, Gö-
röghon, az angol episcopalis egyház, Skóczia, Hol-
land, Helvetia, Éjszakamerika és Scandinavia egy-
házi állapotja fölött; tüzetesebben és még bővebben 
tárgyalja a némethoni prot. egyházat. Adatai, me-
lyekből oly fényesen tűnik ki, hogy a kath. egyhá-
zon kivül valódi egyházi élet nem létesíthető, jobba-
dán protestáns kútfőkből meritvék. Hogy I). még az 
egyháztól elszakadt felekezetekben is az itt-ott jelent-
kező jó iránt kellő elismeréssel vagyon, ezen nem 
ütközhetünk meg, hisz ez a történész kötelessége — 
prima históriáé dos Veritas — ; de azon igen, hogy a 
wittenbergi reformátorról majdnem dicséneket zen-

gedez. Elsőnek nevezi őt kora németjei közül. „E 
szellem f'ensőbbsége és teremtőereje előtt, úgymond, 
hivőleg térdet hajtott a nemzet előreható és tevéke-
nyebb része. Benne, kiben ész és erő egyesítve volt, 
ismerték föl mesteröket, és gondolatjaiból életet me-
rítettek. Herosként tűnt föl előttük, kiben a nemzet 
összes sajátságaival mintegy megtestesülve látta ma-
gát. Csodálták őt és odaadással valának irányában, 
mert benne önmagokat vélték fokozva föltalálhatni, 
mert saját érzelmeikkel találkoztak irataiban. Luther 
neve Németországra nézve nem csak egy nagy férfiú 
neve lőn : ő a nemzeti élet egy uj korszakának köz-
pontjává , magvává lett." — Mily roppant különbség 
e férfiú jellemzése közt, u g y , a mint az e szavakból 
kitűnik, és a mint őt egykor I). „Die Reformation, 
ihre Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange 
des lutherischen Bekenntnisses" czimü müvében ta-
láljuk! D. keserű igazságokat mond prot. testvéreink-
nek , és Lutherról irt szavai talán épen e miatt a cap-
tatio benevolentiae szinét viselik magukon; de nem 
hiszszük, hogy egész Némethonban akadjon colleg-a, 
ki szerző e panegyriséhez járulna. Különben helyesen 
jegyzi meg, hogy Luther szelleme rég elveszté ha-
talmát. Az irodalomlegfényesb termékei — úgymond 
— nem a Luther-féle orthodoxia productumai többé, 
hanem inkább szüleményei azon negationak, mely 
szakított már magával a keresztényelemmel is; és 
épen a prot. theologia volt az, mely a rombolást vég-
hezvitte. Minden való, vagy képzelt haladás mellett 
is mélyen sülyedtek a pápa nélküli egyházak, és azon 
átok súlya alatt görnyednek, melyet reájok az egy-
házi egység védő kötelékeinek szétszakítása hozott. 
Soknak közülök a hitvallás hiánya (Confessionslosig-
keit) olyannyira természetévé vált , hogy végre is 
egész hitök csak a pápaság gyűlöletében áll. Habár 
méltányosabban gondolkodó protestánsok az egyesü-
lést óhajtják is, mégis azt véli D., hogy a legköze-
lebbi jövőben erre még kilátás nincsen. Fájdalmasan 
esik ugyan, hogy ez még nem remélhető, noha azon 
dogmát, melyért Luther annyit küzdött, az egyedül 
a hit által és jó cselekedetek nélküli megigazulás 
dogmáját régen félretette a prot. tudomány ; — mégis 
be keilend várni a dolgok és események további fej-
lődését, melyek nyomán az Ur, majd ha neki tetszik, 
az eltévedt testvéreket visszavezetendi, hogy legyen 
egy akol és egy pásztor. 

A fő- és elvnélküli keresztény felekezetek val-
lási állapotjok szomorú voltát történelmi fejtegeté-
seivel kétségen kivül helyezvén, csak annál élénkeb-
ben tünteti elénk a szent-szék, a pápaság nagy jelen-



tőségét és szükségét, és szerző müve ez első részében 
sok tanulságost nyújt olvasóinak. Csak az sajnos, hogy 
mindezt mintegy bevezetésül használja arra, hogy az 
utóbbiban a szent-szék állását politikai tekintetben 
annál szomorúbb szinben mutathassa be. Meglehet, 
hogy I). ismét félreértésről fog panaszkodni, lia mü-
ve ujabb birálatait olvasandja, valamint panaszolko-
dik előszavában arról, hogy fölolvasásait rosszul, vagy 
félreértették; — pedig ez nem lehet másként. Máris 
vannak, kik D-t arról vádolják, — igy Dr. Häusle a 
Literatur-Zeitung egyik számában — hogy elhamar-
kodva irta jelen munkáját, melyből kétségkivül igen 
sok kimaradt, vagy módosíttatott volna, ha D. ismé-
telve megvizsgálja és időt enged magának; és hogy 
— pedig ennél nagyobb vád történészre nézve nem 
is képzelhető — in critica defecit. Lesznek, kik azt 
tartandják, hogy szerző az ujabbkori állam, ennek 
intézményei, vagy bizonyos uralkodó eszmék irányá-
ban nagyon is nagy respectussal viseltetik. Számba 
kellendett venni, hogy a hitetlen és forradalmi sajtó 
közlönyei kapva kapnak az alkalmon, hogy hivat-
kozhassanak kath. t e k i n t é l y e k r e a szent-szék el-
leni harczban, és D., ugy hiszszük, minden szerény-
sége mellett is tudja, hogy őt bizony annak fogják 
venni. — Máris idézik müve legfelötlőbb helyeit, és 
azt hiszik, hogy példája vonzó leend. Azok után,mik 
D. jelleméről és múltjáról eddig ismeretesek, nem 
hihetjük, hogy D. a Passagliák dicskörét irigyelné 
vagy kivánhatná. O nem fogja históriai combinatioit 
csalhatatlanoknak tartani, és talán a közel jövő sokat 
más szinben fog láttatni vele. „1500 év óta — igy 
szól maga a 650. lapon — a szent-szék képezi azon 
sarkpontot, mely körül Olaszhon sorsa forog. E szék 
a leghatalmasb és legnagyobbszerü intézmény a fél-
szigeten, és annak birásán nyugszik, attól fóltételez-
tetik Olaszország európai állása és világtörténelmi 
jelentősége. Minden gondolkodó olasznak el kell is-
mernie , hogy ha a szent-szék Olaszországra nézve el-
vész , a nap tűnik le egéről. — A pápaság megaláz-
tatása veszteség egyszersmind Olaszországra is. Péter 
székének nagyságában és dicsőségében Olaszország 
mindenkor részt vett, és ha az olasz fegyverét e szék 
ellen forditja, ha a rajta elkövetett rablás által gaz-
dagodni vél — nem sokára elismerendi, hogy ön-
gyilkos módjára saját t e s t e e n n e k legnemesebb ré-
sze ellen dühöngött." 

Laubhaimer F. 

A Szciit-László-Társulat alakító gyűlésének megtartása 
Egerben, dec. 29-én 1861-ben, 

„Csak a cze'lra kell mutatnom, mely a S z e n t -
László Társulat elé vagyon tűzve. E czél p e -
dig : az összes hivek szoros egyesülésbe ho-
zása, kath. öntadatuk fölébresztése, szilárdí-
tása, és ezzel az egyház nagyobb fö lv irágoz-
ta tása, és megdicsöi tése ." 

B a r t a k o v i c s Béla, egri érsek föpász-
tori körleveléből. 

Az Isten városának egén uj csillag támadt, a Szent-
László-Társulat, a magyar nemzet uj kalauzoló csillaga, mely-
re az egri érseki megye dicső főpásztora ugy tekint, s ugy 
mutat, mint isteni jelre ; melynek intelmét megérteni, követni 
annyi, mint egy nagy nemzeti hivatásnak, küldetésnek megfe-
lelni, a hitegységnek, a testvérisülésnek, a polgárosításnak, s 
szellemi nagyságnak fáklyáját elfogadni s hordozni, 

„Csak a czélra kell mutatnom" mond ő, a gondos főpász-
tor „mely a Szent-László-Társulat elé vagyon tűzve. E czél 
pedig : az Összes hivek szoros egyesülésbehozása, kath. öntu-
datuk fölébresztése, szilárdítása, és ezzel az egyház nagyobb 
fölvirágoztatása, és megdicsöitése." Valóban fönséges egy 
czél, s nem kevesbbé fönségesek s üdvösek amaz utak s mó-
dok, melyek e czél kivitelére választattak, melyek egyszers-
mind a magyar nép nemzeti küldetésének vallás-erkölcsi irá-
nyát jelölik ki. 

Volt idő, midőn a szomszéd népek igy imádkoztak : „a 
magyarok nyilaitól ments meg Uram minket !" s az ekkép kö-
nyörgök akkoron még nem hitték, hogy e rettegett nép az 
egész nyugoti kereszténységnek majdan érezfala s védbástyája 
leend. — És a magyar nemzet e küldetésének, egy részben 
már dicsőségesen megfelelt; eddigi életrevalósága, nagy s 
nemes dolgokrai fogékonysága s lelkesültsége kezességül szol-
gál, hogy annak más részben is megfelelhet. 

A kereszténységet jelenleg uj pogánysági elem elárasz-
tása fenyegeti — a semmihitüség ragályos eleme minden ke-
resztényies tekintély megvetésének kíséretében, de mely mégis 
a diszes kereszténynévvel sugározza magát körül. Azonban a 
magyar nemzet nem feledheti, hogy ő hitét apostoli kútfőből, 
a kereszténység sziklavárának, az örökvárosban megtelepült 
sziklavárnak kifogyhatatlanul fakadó forrásából szívta, merí-
tette, melynek ő kétszínű tisztelettel nem hódolhat, melyet ő 
soha meg nem tagadhat : mert volt-e valaha igazán becsü-
letes ember, ki szülőjét, atyját igazán nem tisztelte, avagy 
megtagadta volna ? 

Valamint azt sem feledheti a magyar nemzet, hogy neki 
hitrokoni, testvérei is vágynák, kiket mint a setétség árnyé-
kában s veszélyében levőket fölkeresni, s gyámolítani tarto-
zik ; és volt-e valaha tiltva, hogy a testvér a testvért se-
gitse? —Nem; azt sem feledheti ő, hogy neki múltja is van, 
melynek dicsőségét a jelennek várakozásával, s a jövendőnek 
édes reményivel maradandó szent emlékekben összekötni, ön-
maga iránti szent kötelessége. 

A Szent-László-Társulat tehát, melyre csakhamar reá-
szállott az események által szorongatott szentséges atyának 
apostoli áldása, mint virágbimbóra az égi harmat, inteni lát-
szik nemzetünket, hogy öntudatosan sorakozzék, — s első, 
küldetésének betöltéséhez, szent királyaink szelleméhez, s ön-
magához méltólag vallás-erkölcsi irányát soha el ne hagyja. 

4* 
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annak fáklyáját, merre viheti, s a hol teheti, lobogtassa : mert 
ez lészen a je l , mely őt az európai népcsaládban nagygyá, 
tiszteltté, üdvözöltté, s boldoggá teszi. 

„Csak a czélra kell mutatnom" mond a megyének érsek-
atyja „mely a Szent-László-Társulat elé tűzve vagyon." Es a 
czél már kimutattatott, megértetett ; s már alakulnak is a köz-
ségi íióktársulatok, bizottmányok, s a filléradományok, mint 
a kereszténység arany idejében, a védnök s érsekatya körében 
alakuló társulat lábaihoz hordatnak s küldetnek. Kinek nem 
jutna itt eszébe a hét diakon megválasztása, kik nemcsak az 
alamizsnák elosztásában valának foglalatosak, de a szellem-er-
kölcsi világ terjesztésében is, miként ezt magának a Szent-
László-Társulat is kitüzé. 

Egerben az első alakitó gyűlés az eltűnt év dec. 29-ik 
napján tartatot t délelőtti 10 órakor a Lyceum 8-ik számú, 
zsúfolásig telt teremében. Eljőve a társulat védnöke is a ked-
velt főpásztor, kire a hódolat szellemkoszorui, a szivből fakadó 
éljenzések, mint virágeső hullottak ; és a kik később érkezé-
nek, a terembe már be nem juthatának. 

A gyűlést P e r g e r János prépost kanonok s a magas 
védnök által kinevezett társulati elnök nyitotta meg valóban 
nagy hatású, s ragyogó beszéddel. A magyar egyházi s világi 
irodalom olvasó közönsége ismeri már az ő nevét mintegy 20 
év óta ; — ki egy időtől fogva hallgatott ugyan, de ezen, a 
közkívánatra kinyomatandó beszédében újra be fogja hang-
zani a hazát, s újra meg fogja őt ismerni és érteni mindenki. 

A hallgató közönség nem vala képes őt éljenzések s 
könyezés nélkül végig hallgatni ; s megható volt látni a min-
den rendű s rangú hallgatók sorában, az ősz fürtü férfiak-
nak szintúgy mint a jelenlevő hölgyeknek arczain a részvét-
gyöngyei miként gördültek le. 

A beszéd magas, s mindenki által elismert s méltánylott 
szempontokból tekintette a Szent-László-Társulat teendőit, 
melynek mindjárt kezdete fénypontját képezé annak fölemli-
tése : mikép a társidat szelleme leend a templomban, az oltár-
nál látható egységet, az együvétartozásnak öntudatát vallási 
tekintetben is a külső életbe behozni. 

Különben a beszéd első pontjának tartalmát tevé ter-
mészetesen a keleti keresztények, s ezek között kiváltképen 
magyar testvéreink szellem-erkölcsi segélyezésének szüksé-
gessége, melynek belátására annak előadásával vezérlé a szó-
nokló elnök hallgatói figyelmét, hogy nincs maradandóbb be-
csű dolog, mint az erkölcsi jó terjesztése, s keresztény igaz-
ság meggyökereztetése, melyet a keleti keresztények között 
eszközölni már csak azért is kell, mert helyzetöknél fogva a 
szellemi] hátramaradásnak vágynák kitéve, mint mi valánk 
egykor, — mi, kiket hozzájok nemcsak a jelen, de a múltnak 
emlékezései is csatolnak, mert ott élnek ők, „hol a Nagy Hu-
nyady és Kapisztrán alatt őseink küzdöttek; hol a földet vére 
omlásával szentelte meg a magyar nemzet, s a hová özönlik 
jelenleg is az erőteljes székely ifjúság, hogy nemzetiségét, er-
kölcsét s vallását koczkáztassa." (?) 

Örök emlékezetre méltók a szónok ama szavai, melyeket 
továbbá itt fölhozott : „mostanában" ugy mond „mindenkire, 
és különösen e nemzetre igen fontos tudni : a szellem-erkölcsi 
jó terjesztésében micsoda állást kell elfoglalnunk, s mily esz-
közökkel kell e czélok elérésére sietnünk ?'• S miért ? azért 
„mert jelenleg minden ker. nép érzi abbeli hivatását, mely 

őtet a hazai föld határain kivül való szellem-erkölcsi befolyás 
elfoglalására ösztönzi;'- mert nekünk is „ama legszentebb esz-
mék egyikének valósításához, mely az egy istenség, s általa a 
testvériség eszméjéhez vezet vissza — kell közre munkálkod-
nunk;-' s mivel az egész világra nem hathatunk: a cselekvési 
kört e tekintetben nekünk a Szent-László-Társulat a keleti ke-
resztények között mutatja ki. 

Es lia az ünnepelt szónok velőkig ható védveivel teljes 
meggyőződést szerze e pontnál hallgatóinak szivében: még 
inkább megnyeré azt a másodiknál, melynél a nemzetet a szel-
lemi nagyság s történeti halhatatlanság után való törekvésre 
inti, figyelmezteti, és pedig dicső műemlékek fölállításával — 
olyanokéval, melyek az erkölcsi legfőbb jó előmozdítására 
szolgálnak, s vallás-erkölcsi nagy elvek hirdetőivé lesznek. 

„Műemlékek fölállítása" mondá „mindig dicsősége volt 
egy nemzet szellemi nagysága- s munkásságának ezek 
nélkül az ó-korbeli nagyságok feledésbe mentek volna, mint 
Atilla seregei, melyeket csak harczaikról ismer a világ mara-
dandó erkölcsi emléket nem hagyván maga után. I ía egykor 
a népek történet lapjai e nemzetről is fognak emlékezni : vall-
jon mit találandnak utánunk? hol lesznek irodalmi remekeink, 
mellyek a világirodalomban első helyet vivjanak ki ? hol lesz-
nek építészeti műemlékeink, melyeknek csak egy fölmaradt 
törött oszlopa is a régiség-müértők csodálkozását magára 
vonja ? hol vannak nagyszerű dómjaink, melyek bámulására a 
tudós világ hozzánk siessen?" 

„Ezredéves ittlétünk követeli tőlünk, hogy márványba, 
müemlékszerü építményekbe véssük nemzeti nevünket. . . • 
Es az idő int, hogy tenni siessünk, nehogy elsodorjon az ár, s 
emlékünket is eltemesse." 

Lelkesedve emlité föl többek közt e pontnál a szónokló 
elnök : hogy a kölni szentegyház századok óta emelkedik a 
német hazafiság filléreiből, melyet még a protestáns is ma-
gaénak tart, s meghozza reá évenkint adományát. Tisztán ki-
fejté tehát a pályát e téren is, melyen a nemzetnek járnia 
kell, s melyen vele együtt a Szent-László-Társulat is karöltve 
akar lépdelni. 

A beszéd harmadik pontjánál a kath. egyház köz-szük-
ségei, különösen a pápa mint a kereszténység közös atyjának 
jelenlegi sorsa iránti érdekeltségre hangolá föl a szónok a 
hallgatóságot ; melynek ragyogó eszmékkel teljes tartalmát 
vázolatban adni miként a többi pontoknál, ugy itt még na-
gyobb veszteség lenne az olvasó közönségre : azért azt egész-
ben vagyok bátor közleni. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 6-án. Egy magánlevélből a t. iró beleegye-

zésével a következőket közöljük : A plebániaház most is olyan 
rom, milyenné aug. 16-án a tiiz tette. Se te te je , sem ablakja, 
se ajtaja. Két helyen be is égett. Elképzelheted — de nem, 
nem tudod elképzelni helyzetemet. A hideg szél keresztül 
jár az épületen. l i a eső esik, egyik szegletből a másikba vo-
nulok. Ha megszűnt az eső, ki megyek az Isten szabad ege 
alá, mert a szobák még sok ideig hullatnak. Másnap cselédeim 
a vizhordáshoz fognak. Sajtárokkal hordanak fél-nap is, még 
a több akóra menő vizet kitakarítják a szobákból. Ezen bajhoz 
járul a másik. A rendelkezésemre állott 245 frton fölül minden 
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pénzt , melyet a nm. megyés püspök ur és főt. káptalan első 
szükségeim fedezésére adtak, bele épitettem az istállókba, s 
most minduntalan az adóért zaklatnak. A község ugyan fo-
lyamodott az adó elengedéseért, de még eddig nem jöt t semmi 
válasz. Édes barátom! hidd el, nem azért panaszolom el 
sorsomat, hogy szánakozásra indítsalak, mert tűrni megtanul-
tam, hanem azért, mivel azt gondolom, hogy az én ügyem az 
alsóbb rendű papság közös ügye. Hodie mihi, eras tibi. En 
rögtön följelentettem a szerencsétlenséget az illető hatósá-
goknak s tudom a főt. egyházmegyei hivatal is megtett min-
dent , de eddig siker nélkül. — Ha valamely magán-uraság 
vagy a község tartozott volna fölépiteni a házat , már ez 
is megépitette volna, mert ime a csordapásztorok is már 
tető alatt vannak, csak én — a lelkipásztor — vagyok 
a hideg időszak minden kellemetlenségeinek kitéve. Egész-
ségem veszélyeztetésén kivül más okok is vannak, me-
lyek az épitést elég hathatósan sürgethetnék. Csak érin-
teni akarok némelyeket. Az épület halogatás által véghe-
tetlen sokat szenved, s hiszem hogy mennél tovább elmarad 
az épités, annál több pénzbe fog kerülni. Szenved tehát a 
kegyúri pénztár is. Bútoraim, melyeket a tiiz megkímélt, most 
az eső miatt romlanak el. A tüz-okozta kárt csak eltűröm, 
hanem az, melyet az emberek miatt szenvedek, nehezemre 
esik Népem, mely gondolni sem merte, hogy lelkipásztora 
kénytelen legyen a telet igy tölteni, kezdi elveszteni a ma-
gasztos fogalmat, melylyel az Istenháza és szolgája felől bírt, 
s valljon nem fog-e ő is késni kétségtelen tartozásait leróni; 
ha látja mint halasztják el az illetők azt is, mi az élet első 
szükségeihez tartozik ? Exempla trahunt. Mily érzés támad a 
vallásos népben, midőn esős időben lelkipásztorát a taberna-
culummal — ezen egyedül megmentett kincscsel, az imádandó 
Oltári-szentséggel, melynek vételéhez eddig remegve járult 
— egyik szegletből a másikba vándorolni látja. Szenved tehát 
a nép vallásossága, erkölcsisége is. S ez mind azért történik, 
mert augusztus óta még nem mondották ki, hogy a ház épít-
tessék. Az őszszel két legfölebb három hét alatt fele-költség-
gel meg lehetett volna épiteni s még jelenleg sincs szó, vall-
jon a jövő tavaszszal fog-e építtetni." A hely, hol e levél kelt, 
A ka . 

SZOMBATHELY, jan. 4-én. A „Neueste Nachrich-
ten"-nek folyó évi I. száma Szombathelyről egy tudósitást kö-
zöl, melly a vallási türelem örvendetes jeleül tünteti föl, hogy 
mélt. főpásztorunk az izraelita község elhunyt rábbijaért, 
Königsberger Eduárdért egy halottas szent misét mondatott. 
Nem tudjuk, sülyetlen élezeskedés, vallási guny, vagy ártani 
óhajtó rossz akarat sugallta-e ezt az ismeretlen tudósítónak 
tollába ? nem is szeretnők hinni, hogy ezt más, mint a vigyáz-
talan elnézés adta volna át a nyilvánosságnak ; sőt a nevezett 
lap egyik vezetőjének vallásos s hazafias tiszta becsületessé-
gétől bizton várjuk, hogy derék lapjának e szenyfoltját minél 
előbb letörlendi ; mindazonáltal a határtalanul tisztelt s sze-
retet t főpásztor legkegyesebb atyánk iránti fiúi kegyelet s 
kötelesség-érzet föllií bennünket, miszerént az érintett tudó-
sitást alaptalan ráfogásnak s hazugságnak bélyegezve , annak 
minden további terjesztése ellen a nyilvánosság terén ünne-
pélyesen óvást tegyünk. — Meg vagyunk győződve, hogy a 
hírneves Főpap országszerte ismert feddhetetlen egyházi jel-
lemére nem képes homályt vonni az irigy fondorkodás piszkos 

zugából a világ elébe oda dobott , becsület-sértő koholmány 
mérges lehelete ; elégségesnek tart juk az erény s tudomány-
ban gazdag főpapnak, az egyházi törvények s fegyelem vas-
következetességü, rendithetlen védőjének nagy nevét s te-
kintélyét a r ra , hogy az elfogulatlan olvasó a lealázó tudósi-
tást maga elitélje ; és midőn a tudósító épen a nyájas leeresz-
kedésnek, melyben az élte folytán gyakrabban tisztelgő el-
hunyt tisztes öreg is részesült, elvitázhatlan érdemére az egy-
liáziatlanság, kötelesség-feledés áruló czégérét szándékozik 
bigyeszteni, — ezt csakis a mélyen sülyedt jellemtelenség ki-
fejezésének, a gondolat-szegénység önmagát piszkoló szüle-
ményének, és a rosz akarat aljas czélzatának tekintse. Tud-
ván azonban, mily kárörömmel, mily mohó kapzsisággal ka-
roltatik föl a mindent fölforgatni törekvő jelen szellem által 
mindaz, a mi az igaz vallást, s annak szolgáit lealacsonyitólag 
érintheti, tiszteletteljesen fölkérjük a kath. érdekeket dicsőén 
képviselő „Religio" főt. szerkesztőségét, mi szerént ünnepé-
lyes óvás-tételünknek becses lapjában helyt engedni szives-
k e d j é k *). Szombathely-megyei papság. 

FÖLSŐ-SCHWABEN. Igen érdekesen rajzolja a „Stuttg. 
Volksbl." történelmi kifejlését és adatait azon szolgaságnak, 
melyet a katholikusok Würtembergben tűrni kénytelenek. 
„A 1803- és 1806-ki nagyszerű állam-változások az előbbeni 
wiirtembergi herczegséget majdnem háromszorta nagyobbá 
tevék, és a fejedelmi házat királyi méltóságra emelték. A na-
gyobbodáshoz a többi közt félmilliónyi kath. népesség is já-
rult , mely husz egészen vagy tulnyomólag kath. kerületben 
lakik. Ezek közül 11 Fölső-Schwabenhoz tartozik, és mintegy 
300,000 lakossal a mostani würtembergi fölső tartományt 
képezi. Ezen kath. alattvalóival a würtembergi korona nagy 
és termékeny területhez, tartományokhoz jutott , egyszersmind 
pedig jelentékeny kincshez az eltörölt kolostorok- és intézetek-
ből, melyeknek alaptőkéje több millióra rúghatott. A tartomány 
és népesség ezen kitűnő nagyobbodása mellett azonban igen 
fájdalmas volt, hogy a katholikusok több tekintetben háttérbe 
szoríttattak és érdekeikben gyakran megsértettek. Merő prot. 
hivatalnokok alkalmaztattak, kik szintén folytonosan változ-
tattatván, a hivatalnokok ezen változtatásával bekövetkezett 
a sok irkálás, és ezzel a tartomány csapásává vált helyet-
tesítés is ; a kórházak, jótékony alapítványok és egyházi va-
gyon egészen az állam-pénzügykezelés alá helyeztetett; az 
organizálás megkezdetett , és még ma sem lehet mondani, 
hogy be volna végezve. Ezen kivül a fölső tartományi katho-
likusok a kosztniczi ősrégi püspökségtől elszakittattak és ez 
utóbbi 1200 éves fönállása után föloszlattatott. Illy nehéz lá-
togatás után a kath. népesség panasza nagy és általános lőn, de 
nyom nélkül hangzott el , mert I. Napoleon vaspálezája alatt 
semmi panasz, egyetlen szabad szó sem volt megengedve. Az 
uj kath. országrészek szenvedései még növekedtek a borzasztó 
háborús idők által, melyekben a dézsma és kölcsön mellett szám-

*) Lelkünkből folynak a megtorló s z a v a k ; és olvasva az aljas 
hirt magunk is föl akartuk azt érdemlegesen említeni, de azt hittük, h o g y 
a szánalmat gerjesztő koholmány ü g y e t l e n s é g e , becstelensége oly k é z -
zel f o g h a t ó , miszerint ellene fölszólalni némi megsértése volna a m. f ő -
pásztor mindenütt és,mindenkorhatározottan nyilatkozó apostoli jellemének. 
Azonban a fiúi kegye le t méltán föllázadt gyengédségének ezen nyi lvánu-
lását lapunk egyik drága kövéül t e k i n t v e , közöljük azt azon hódolattal , 
melyet a m. főpásztor iránt ekkép is tanúsíthatni dicsőségünknek tartjuk. 

S z e r k . 
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talan adót kelle fizetni, sok rendű beszállásolást tűrni, és majd-
nem minden évbenkétszer ujonczokat állítani; — melyekben to-
vábbá az u j országrészek a régi birodalomból, melyhez tartoz-
tak, magokkal áthozott adósságot is köteleztettek fizetni, mely-
nek csak 1822-ben vitetett át egy kis része az állam-pénztárra. 
Azután szokásba jött az is, hogy a fölső tartománybeliek a meg-
holt király vadászatainak alkalmával 20—25 órányi távolságra 
vadászati előfogatokat voltak kénytelenek adni, és magokat ek-
kor is saját költségükön élelmezni. Ezen keserű idők elmultak 
ugyan, de elfeledve nincsenek. Az uj fejedelem alatt tagad-
hatlanul sok jobbra fordult, az alkotmány az u j népességre 
is jobb, mert jogi állást hozott. Mindamellett ez utóbbiakra 
nézve még sok kivánni való marad hátra. Majdnem minden 
törvényhozásnál csak a törzsországra van tekintet. A régi ha-
tározatokkal, viszonyok- szokások- és intézményekkel keveset 
törődnek, holott Bajországban mindez kiváló figyelemben ré-
szesült. Ekkép az 1823-ki adóprovisorium a fölső tartományra 
nézve jelentékeny adónövekedést szült. A polgárjogi törvényt 
tekintve a fölső vidék csak szenvedőleges állást foglal el, a pá-
linka-adó-törvény pedig nagy csapásokat hozott reá és a házi 
jog szentségét is megsértette. A vasút kimérésénél minden 
alapos ok nélkül a fölső tartomány három városát , Tettnang, 
Waldsee és Laupheimot a vonalból kizárták. Az uj ipartör-
vény a kontárok valóságos sáska-seregével fenyegeti a fölső vi-
déket , melyen majdnem minden gyorskocsizási közlekedés 
meg lőn szüntetve, mig az alsó tartományban ugy szólván na-
ponkint u j pósta ut nyittatik. A legszerényebb és legigazsá-
gosabb panaszai a megholt püspöknek a kamrákban egyene-
sen kigunyoltattak, és legújabban is az egyházi kérdés fékte-
lenül meghurczoltatott és lealacsonyittatott a helyett , hogy 
pártérdek nélkül tárgyaltatott és döntetett volna el. De leg-
szomorúbb sorsuk van a katholikusoknak a hivatalnokok és 
államszolgák alkalmazásában. A király és az alkotmány jót 
akarnak ugyan, de mindamellett ez utóbbiban a katholikusokra 
és az u j országrészekre nézve igen hátrányos határozat fog-
laltatik. Ez abban áll, hogy az állam szolgákat a király nevezi, 
és pedig az illető hatósági testület kijelölése nyomán, mely 
a ministernek három egyént terjeszt föl, kik közül a király 
egyet kinevez. Ez igazságosnak látszik, de épen nem az ; mert 
majdnem minden hatósági testület csupán protestánsokból és 
tartománybeliekből áll; és igy igen ritka, hogy valamely kath. 
jelölt keresztül viheti kineveztetését ; és innen származik, 
hogy az államhivatalnokoknak alig 9-ed részét teszik a katho-
likusok, holott 3-ad részét kellene tenniök. Még az alsóbb 
rendű állomások is leggyakrabban protestánsokkal és alsó-
tartománybeliekkel töltetnek be , az állam és katonaság ma-
gasabb és legmagasabb körében pedig csak igen ritkán lehet 
találni katholikust. Miért is e fölött a panasz már régtől fogva 
általános, és kétségkivül fájdalmasan hat oly népségre, mely 
hüségre és becsületességre nézve semmikép sem áll az alsó-
tartományiak után. Oly események következtében, minők leg-
újabban a kath. egyház viszonyaira nézve a rendek kamrájá-
ban fölmerültek, hangosan kell a katholikusoknak sajgó sérel-
meiket fölliozniok, és ily valóban kritikus helyzetben szent 
kötelességök szorosabban egyesülni a jogsértésnek minden 
szabad és törvényes eszközzeli eltávolítása végett. Ezen te-
kintetből különösen szükséges az okos választás a jövő or-
szággyülésre nézve. A mi továbbá a második kamra össze-

állítását illeti, ebből is kitűnik ismét, hogy az alkotmányi ja-
vaslatban a figyelem most is a protestánsokra fordittatik. 
Stuttgartnak tudnillik, és más 6 városnak különös képviselet 
engedtetett meg az országgyűlésen. Már pedig joggal kétke-
dünk, ha valljon ez szükséges-e, kivéve Stuttgartot, minthogy 
azon városok nem oly terjedelmesek, mint némely fölső-tar-
tományi város, melyek, például Göppingen, nagyobbak mint 
Heilbronn városa, és igy azon anomalia merül föl, hogy Heil-
bronn-kerület mintegy 30,000 lakossal két követet küld, mig 
a 36,000 lakóval biró Göppingen csak egyet. Ha már ezen 
városokat különös kiváltsággal akarták megajándékozni, az 
igazság azt kívánta volna, hogy az a kath. városokra is ter-
jesztetett volna ki. Azonban Stuttgart és más 5 prot. város 
mellett csak a kis Elhvangennek jutott a szerencse, holott a 
méltányosság szerint három, vagy bizonyára két kath. város 
hasonlólag följogosittathatott volna ; mire igen alkalmasok 
lettek volna Rottenburg és Gmünd városa, mellyek bizonyá-
ra vannak olly tekintélyesek, mint Ludwigburg. Ha továbbá 
összeszámítjuk a katholikusokat az utolsó ülésben az egyház-
kérdésre vonatkozólag, 10-et találunk a régi zászló alatt küz-
deni, 9 tag ingadozott, 4 pedig az ellenkező táborban tanyáz, 
együttvéve tehát 23 tag van. Minthogy azonban 20 egészen 
vagy tulnyomólag kath. kerülettel birunk, a 3 kath. méltósá-
got, 4 lovagrendi tagot és egy városi követet belefoglalva 28 
képviselőnek kellene lenni. A kath. kerületek sorozatában te-
hát még mindig hiányzik 4 követ, kik helyett protestánsok 
választattak, és igy kath. kerületek saját és az egész kath. 
népesség érdekét, különösen ily nagy fontosságú országgyű-
lés alkalmával elleneik kezére játszották. Minden tiszteletünk 
mellett, melylyel a protestánsok iránt viseltetünk, ezt rosszal-
nunk kell, mert hol történt valaha olly eset, hogy valamely 
tulnyomólag prot. kerület katholikust választott volna? Va-
lamint bizonyára mód fölött föltűnő az is, hogy kath. közsé-
gek és testületek annyira félreismerik álláspontjokat, hogy 
protestánsokat választanak a hivatalokra, holott az alsó-tar-
tományban senkinek sem jut eszébe, hogy katholikust válasz-
szon a községi vagy testületi első állomásokra. Ha némely 
kerületek egyházilag kétes jellemű katholikusokat választot-
tak, szintén sajnos, fájdalmas. Ha ez igy folytattatnék, nem 
sokára annyira jutnánk, hogy a katholikusok magok fölhagy-
nak ügyökkel, és legfontosabb érdekeiket veszélyeztetik. 
Mentsen meg ettől bennünket az ég, és azért a választó ke-
rületekben a kath. választók vajha egyesülnének, és ellenállva 
minden ellenkező befolyásnak vajha mindenütt bátor, becsü-
letes katholikusokat választanának, szilárd jellemű , ismeret-
dus, sok oldalú képzettségű és tapasztalt férfiakat. Igaz, hogy 
nehéz ilyeket találni, de vannak még az országban, és a válasz-
tók annál könnyebben föl fogják ezeket találni, ha papjaik 
tanácsát is kikérik Ez ellen ugyan egy részről gyalázatot fog-
nak szórni, más részről pedig azt mondandják, hogy a papok 
saját érdeküket hajhászszák, és igy a kölcsönös érdekek itt 
összeütköznek. Azonban ily csevegés által ne engedjék ma-
gokat megzavartatni a választók. A dézsmát és a középkort 
visszahozni lehetetlenné vál t , és a mi igen fölvilágosodott 
clerusunk ily képtelenségeket nem is hiszen ; habár nem is 
fogja visszautasítani amannak törvényes uton való kárpótlá-
sát , mint ezt Probst is kifejezé utolsó beszédében. Nem-e 
a mi clerusunk az, mely türelemmel és lemondással, sőt va-
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lódi keresztény önmegtagadással viselte a sebeket, melyeket 
az 1848-ki év tekintélyén és jövedelmén ejtett ? Nem szol-
gált-e sok száz pap 10—15 évig oly dijért, melynél egy kocsis 
vagy napszámos is többre megyen, és mindamellett nem tel-
jesité-e ép oly szívesen, oly buzgóan az Ur szőllőjében fárad-
ságos kötelmeit? Félre teliát minden bizalmatlansággal acle-
rus iránt és egyesüljetek magatok közt a lehető legszorosab-
ban. Nem lehet ingadozni, határozottan föl kell lépni. Vegye-
tek példát a protestánsokon, kik már rég-óta megtörhetlen 
csata-sorozatban állnak ellenetek, és legyetek meggyőződve, 
hogy a jó ügy végre is győzni fog." Közöljük ezt nem csak a 
•würtembergi egyház-állapotok megismeréseül, hanem mivel 
reánk is igen sok illik belőle. Látszik ebből, hogy elleneink 
fondorkodása mindenütt a rágalom és gyanúsítás ugyanazon 
egy ösvényén halad, és az úgynevezett liberális pártnak türel-
metlensége mindenütt egyaránt nyilatkozik ; de látszik egy-
szersmind az is, hogy a katholikusok másutt sem ismerik föl 
saját érdeköket kellőleg, vagy közömbösek azok érvényesítése 
iránt , sőt önmagok teszik le azokat reájok nézve bizonyosan 
hűtlen kezekbe. Ezen tekintetben egy kis ellensúlyozást elő-
idézni, vagy több részvétet gerjeszteni saját ügyünk iránt bi-
zonyára a nyáj pásztorait illeti. Jk. 

ORLEANS, dec. 7-én. Fogadja tudósításul nagy hirü 
püspökünknek barátságos levelét a Szent-Vincze-Társulat el-
nökéhez , mely levél ezen társulat történetében oly határozó 
pontot foglal. „Kedves barátom! Ön kérdezi, nem volna-e jobb 
a jelen helyzetben, midőn a társulat középponti kormánya a 
párisi csendőrség által, Persigny rendeletére, föl van oszlatva 
a tartományi egyleteket is foloszlattaknak nyilatkoztatni. Té-
továzás nélkül válaszolom, hogy nem volna jobb. Becsülöm a 
sértett becsület szavát, mely több egyletekben ezen határo-
zatra szavazott. Fölfogom azt is, hogy fölötte gyűlöletes do-
log, midőn valaki hazája előtt gyanúsnak kikiáltatik, s egész 
a szegények viskójáig, hová a könyörületesség fillérét viszi, 
rágalmaztatik. — Ezenkívül mily nehéz a jó szivü embernek, 
midőn arról vádoltatik, liogy a szeretet köpenye alatt politikai 
cselszövényeket hordoz. Tudom a zavart is, mely a közép-
ponti kormány föloszlatása által az egész társulatot érte. Ha-
nem daczára mindezen akadályoknak még is a szeretet müvei-
nek folytatását ajánlom. Hiszen önök tiszta szeretetből indul-
nak ; ne engedjék tehát az ellenmondások által magokat aka-
dályoztatni. Kitört a zivatar ; álljanak szilárdan, állhatatosan 
az utolsó lépésig a szegények segélyézésében. Hogy ha az 
Isten engemet katonának teremtett volna, nem pedig püspök-
nek, én nem hagytam volna föl az ütközettel még akkor sem, 
midőn tábornokom elesett. A csata-mezőn harczolni kell a 
meddig a fegyvert kézben tar tha t juk , mivel a kötelesség, a 
becsület, a haza mindig szem előtt van. Véleményem tehát az, 
hogy az igazság és jog harczaiban utolsó lelielletig harczolni 
kell, egész haldoklásig, a mint az irás mondja : agonisare pro 
justitia, egész halálig mondom, melyet elfogadni lehet, de ma-
gának okozni nem szabad. Halni ! Istenem ! ez az , mit a for-
radalmi ujságlapok akarnak, melyek minket sértegetésekkel 
szakadatlanul üldöznek ; de rontsuk el reményeiket, folytassuk 
köny örületünk müveit. Midőn a tarsulat középponti kormá-
nyát föloszlatták, kétségkívül oda czéloztak, hogy ezen gyil-
kos csapással minden egyleteket agyon-üssenek. De az élet 
még is megmaradt. Vannak szegények, vannak szabályok, van-

nak plébánosok, püspökök. íme, ez a ti gyökeretek, ez éltetek-
nek a szülő ereje; hogy titeket megsemmisítsenek, ellensé-
geinknek tovább kell menni; készüljetek. Az igaz,lia ezen za-
varban belőletek hamis elnökséget, hamis testvéreket, tovább 
ha paulai sz. Vincze nevét bemocskolni, s belőle szabad-kő-
műves, egy politicus Vinczét, miként a convent t e t t , midőn 
neki szobrot emelt , lehetne csinálni, a veszély halálos lenne, 
és a tökéletes föloszlás elkerülhetleniil bekövetkeznék. Ez 
ellen van számatokra egy legyőzhetlen védv, ide siessetek, 
itt tartózkodjatok, szabályaitok-, szegényeitek-, plébánosai-
tok-, püspökeiteknél. A meddig belszerkezeteteknél, békés és 
bölcs szellemeteknél, tiszta és keresztény elveiteknél, a ti lelki-
pásztoraitok oldalán gyülekezve, s híven megmaradtok, nincs 
mitől félni. A hibás eljárás veszélyeit el lehetend kerülni, a so-
lidaritás vészeitől menten maradni. Nem veszitek észre, hogy el-
lenségeitek gyalázni fognak titeket, lia magatokat gyáván meg-
ölitek, valamint rágalmazták jócselekedeteiteket, melyeknek 
erényén ret tegnek? Kitartás tehát mindvégig! ne adjuk meg 
ezen örömöt ellenségeinknek, hogy magatok azt tegyétek, 
mire ők már számoltak. Föláldozhatjátok a szent szeretetnek 
jogát ovástétel mellett ; de hogy magatoktól föloszoljatok, ez 
a kötelesség elárulása lenne, lialáldöfés a ti kezetekből, igen, 
kezetekből a keresztény szeretet lángeszméje ellen ; vagyis 
Krisztus szegényeit áldoznátok föl, a kik az egyházzal néha 
áldozatul eshetnek a gonoszok által izgatott üldözésben, de 
nekünk nem szabad őket elhagyni. Ne mondja ön nekem: ha-
marább vagy később a társulat a viszonyok nyomása alatt 
ugy is föloszlik. Jó ! habár én nem hiszem. Ha az időre figye-
lünk, he feledjük hogy a fellegek tornyosulni s oszlakodni 
szoktak. Ismerjük müvünket s legyőzhetlen életerejét. Kis-
hitűek, tudjátok, hogy ily műben lialliatlan erő van, s melyet 
ha ti meg nem öltök, minden támadás ellen győzni fog, s el-
lenségeit kétségbe fogja ejteni. Charitas nunquam excidit, 
mond szent Pá l , szelidsége és ereje által minden erőszakot 
eltompít, mely ellene ütődik ; miként fénye által homályba bo-
rítja, bár mit hozzanak föl ellentétül ellenségei. Ne féljetek, sz. 
Vinczének neve nem fog nevetséges philantropicussá, vagy 
rágalommal terhelten népszerűtlenné válni ; ez biztosit titeket. 
Hiába sújtották müveiteket. Az meg nem halt. A lélek meg-
maradt. Mit tehet az ellenség az Is ten, a szeretet sugallata 
ellen ? Ezen isteni sugallat szabályaitokban, sziveitekben la-
kozik. Sz. Vincze gyermekei ! kettőzzétek a szeretet könyörü-
letességeit ! Béketűrés, kitartás, nektek győzni kell. Higyjétek, 
ez nehéz kisértet , de nyomorúságos. Nyugodt béketüréstek 
megszégyeniti azt. Maradjatok helyeiteken ; senki se hagyja 
el a szeretet és sz. Vincze dicső zászlaját; s azok is , kik egy 
pillanatra tőle hátra álltak, visza fognak térni. Folytassátok a 
könyörületesség munkáját, látogassátok szegényeiteket. S mit 
nyernek ellenségeitek ? Azt sem, mire oly annyira számoltak, 
hogy föloszoljatok; s ti találkozni fogtok az igazság napján 
készen a jó tettekre, s mit tudom én, talán ép ezeknek hoztok 
segélyt, kik most sújtanak t i teket : mivel e földön sokszor nem 
soká kell várakozni az igazságra. Minél tovább gondolkozom, 
annál inkább meggyőződöm, hogy t i , lia a szegény faluban, 
vagy a fényes városban, a meddig csak le nem tiltanak tite-
ket, (és ki tilthatna le ?) a szegényt fölkeresitek, szivetek fil-
léreit neki átnyújtjátok, ti mindig a szegénység gondviselői, s 
az egyház vigasztalása maradtok, megszégyenítve ez által el-
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lenségeinek piszkos rágalmait. Fogadja barátom őszinte tiszte-
letem s vallásos odaengedésem hű adóját. Felix, orleansi püs-
pök , dec. 3-án. Xaveri sz. Ferencz napján. 

VEGYESEK. 
PEST, jan. 10-én. A ,Lloyd' esti lapjában olvassuk, 

hogy Bécsben azon hir szállong, mintha az egyházi javak el-
zálogosítása mellett volna szándék uj államkölcsönre szert 
tenni. A ,P. H.' erre megjegyzi : „Ha ily gondolat csakugyan 
létezik, ugy bizonyosan csak azon egyházi javakról lehet szó, 
melyek az örökös tartományokban léteznek ; mert a magyar 
sz. korona alatti egyházi javakat még az országgyűlés sem 
terhelhetné adósságokkal. A magyarországi papi javak nem 
Csáky szalmája, és nem is hallottuk még, hogy állam-kölcsö-
nöket egyes néposztályok, annál kevesbbé a cultus alapitvá-
nyainak rovására lehessen kötni." 

— A ,Frankf. Journal' nem rég állítólagos szövegét is 
közlötte azon Religions-Ediktnek, melyet a bécsi ministerium 
szándékoznék kiadni némi ellensúlyozásául az alsó-ház által 
tervezett vallástörvény-javaslatnak. Erre vonatkozólag a 
,Lloyd'-ban ez áll: „A ,Religions-Edikt'kormányi javaslatának 
revisioját csakugyan elhatározta a ministertanács, és ez ügy-
ben már két ülést tartott is. Mig Würtembergben ép most 
mondották ki, hogy az állampolgári jogok nem függnek a 
hitvallástól, és igy egy régi adósság rovatott le : Bécsben oly 
törvényjavaslat fölött tanácskoznak, mely még mindig csak 
a türelem, nem pedig az egyenjogúság terén mozog, a pol-
gári jogot a hitvallástól teszi függővé, és csak a különféle 
ker. felekezetek közti viszonyt érinti, a nem-keresztény né-
pességről pedig mit-sem tartalmaz." Ez természetesen igen 
nagy hiány a jogot csak a katholikusoknál elismerni nem igen 
akaró ,Lloyd' előtt ! 

— Régi szokás szerint Romában a karácsonyi ünnepek 
előtt évenként megtörténik az ugy nevezett „visita graziosa" 
az állambörtönökben. A szent-atya egy bizottmányt nevez ki 
szakértő férfiakból, kiknek föladatuk a foglyokat kikérdezni, 
panaszaikat jegyzőkönyvileg fölvenni, és az igazgatóktól azon 
fegyenczek névjegyzékét elkérni, kiknek jó magokviselete és 
bánata a jövőre nézve elég kezességül szolgálhat. A névjegy-
zék a szent-atyának adatik á t , ki annak nyomán a büntetést 
végkép elengedi, változtatja vagy megrövidíti. Igy történt 
ez a múlt ünnepek előtt is. 

— Az ,Ostd. Post' a karloviczi patriarcha választását 
állani-, nem pusztán magyar ügynek nyilatkoztatja, és mondja : 
Napoleon évek óta tart Romában őrséget, hogy a szent-atyára 
való befolyását biztosítsa; és katonái nem fogják előbb el-
hagyni az örök várost, mig a jövő conclave IX. Pius egykori 
utódját a franczia szuronyok oltalma alatt meg nem választja 
és ki nem kiáltja. Az osztrák államkormányról pedig néme-
lyek gondolhatják, hogy a karloviczi patriarclia-választást 
oly ügynek engedje tekinteni, melyben csak Magyarország, 
és ne az egész összes birodalom vegyen részt ! — Valóban 
hevült fölszólalás ! 

— Egy apostoli brevének, mely jan. 6-án tétetett közzé, 
erejénél fogva a Propaganda-congregatio ezután két részre 
fog oszolni. A keleti ügyekkel egy különös congregatio fog 
foglalkozni, melynek tagjaiul Reisacli, Marini, Caterini és Bo-
fondi bibornokok volnának kijelölve. A titkár msgr. Simeoni. 
Több tudósok hivattak meg Romába, hogy a bibornokok- és 
consultoroknak segitségökre legyenek ; igy, például, Fessier 
bécsi egyetemi tanár már több hónap óta itt tartózkodik, és a 
Propaganda közös archívumában van elfoglalva azon okmá-
nyok megvizsgálásával, melyek tüzetesen Keletre vonatkoz-
nak. Mindegyiknek ezen congregatiok közül különös lakosz-

tálya és személyzete leend, de Barnabo bibornok egy ideig 
még megmaradna mindkettőnek főnöke. Ezen elválasztás mind 
az ügymenet megkönnyítése, mind pedig a kath. Kelet ügyei-
nek gondosabb kezelése végett történik. 

— Egy genuai magánlevélből az ,Augsb. Pztng.' a kö-
vetkezőt közli: „Mi az egyházhoz híven ragaszkodó olaszokat 
illeti, mint most az ügyek állnak , catastrofától tarthatnak, 
mely nehezen fog sokáig várakoztatni magára. Néhány hónap 
óta az ultra-democrata párt igen nagy előhaladást tesz és fé-
lelmes erőt fejt ki. Garibaldi emberei egyesültek a mazzi-
nistákkal. Senki előtt sem titok, hogy Mazzini szövetségesei 
nagy explosiot készítenek elő, melynek még a tél folytán kel-
lene bekövetkezni. Mi katholikusok mások bűneiért bűnhő-
dünk ; azonban nehezen vagyunk magunk is minden bűntől 
tiszták. minthogy bizony lehetséges lett volna alkalmas szer-
vezés és nagyobb erély által gátot vetni a mindinkább ter-
jedő gonosznak. Tanuljanak más országok katholikusai a mi 
szerencsét lenségünkönés ne várakozzanak az erőkifejtéssel 
addig , mig késő lesz." Ertjük ? 

— A ,Moniteur' a párisi érseknek újévi üdvözletét nem 
közié, minthogy igen erélyes vonatkozás volt benne a romai 
ügyre; mi fölött annál inkább csodálkoznak, mivel eddig igen 
császári érzelmű volt a bibornok. — Több főpásztortól meg-
tagadtatott az engedelem, székhelyét elhagyni és Romába 
menni. — A párisi érsek a Szent-Vincze-egylet ujra-szerve-
zése iránt egy tervet nyújtott be a császárnak, mely, ha el-
fogadtatik, ő is késznek nyilatkozott a központi választmány el-
nökségének elfogadására. 

— Bialobrzeski érsek-helyettes számkivettetése egy évi 
várfogságra módosíttatott a czár által azon hozzáadással, hogy 
fogsága alatt korát és egyházi méltóságát megillető tiszte-
letben részesüljön. 

— Kisseleff, romai orosz követ ő szentségének egy ul-
timátumot nyújtott á t , melyben a czár avval fenyegetődzik, 
hogy azonnal elismeri az olasz királyságot, lia a pápa a lengyel 
clerus magaviseletét tekintélyesen nem kárhoztatja. A bibor-
nokok gyűlést tartottak, de még nem tudatik, mit határoztak. 

— A bourgesi püspöknek, ki a franczia császár alamizs-
násavol t , temetésénél az orleansi püspök beszédet tartott; 
mely tényből az ,Indep. belg.' azt sütötte ki, hogy a főpásztor 
az ,Ami de la Religion'-nal fogott kezet és császári érzelmű lőn. 
Ez képtelenség, mondja egy párisi tudósítás. Dupanloup min-
den összeköttetést megszakított az ,Ami de la Religion'-nal, 
beszéde pedig kegyeleti tény volt, minthogy a bolclogulttól 
nyerte első neveltetését, és annak kezeiből vette előszőr az 
Oltári-szentséget. 

— Freiburgban (Schweicz) az „isteni gondviselésről" ne-
vezett intézet, melyben eddig szegény sorsú betegek és ár-
vák ápoltattak, a föntartására szükségelt költségek hiánya 
miatt birói eladásra jutott. Ugy látszik, sem a község, sem a 
kantonkormány nem tarthatja fön azon intézetet, mellyet egy 
szegény lelkész, a megboldogult Mayer plébános, alapított és 
éveken át önmaga egyedül föntartott. 

— Florenzben nagy figyelemmel kisérik egy dominiká-
nusnak szónoklatát, ki a betöréssel fenyegető protestantismus 
ellen vitabeszédeket tart conferentia alakban, Lacordaire mód-
jára. A hallgatóság igen számos, és a beszéd végével hangos 
bravó-kba tör ki. 

— A ,Vtlnd' közli Haagából, hogy az alsó kamrában a 
keresztény tagok ellen a zsidó igazságügyi minister védel-
mezte a vasárnap megszentelését. Melyik bámulandó inkább? 

K e g y e s adomány: 

0 szentsége részére az alsó-sztregovai lelkész és hivei 2 frt. o. é. 
1 5 db ezüst húszas, és 5 kr, 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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Megjelenik e lap hetenkint 
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RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, januar 15-én d i I. Félév. 1862. 

TARTALOM: Egyik nehéz föladatunk. — A Szent-
László-Társulat alakitó gyűlésének megtartása Egerben, dec. 
29-én 1861-ben. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Egyik nehéz föladatunk. 
A mi egy évi szerkesztésünk alatt legtöbb bajt 

okozhatott volna, ha Isten végtelen kegyelme egy 
kissé szerencsésebb természettel nem áld meg vala: 
az a lapoknak szemmeltartása, és azoknak szükség 
esetén történt megrovása volt. Mint a szünetlen mun-
kájában háborgatott méhecske öltögeté felénk csipős 
fulánkját némely szerkesztőtársunk, lia hasábjai tar-
talmán itt-ott meg talált akadni szemünk, és egy kis 
észrevétellel bátorkodtunk ki sémi vagy fölemlíteni 
az előttünk kevesbbé helyeselhetőnek látszott mon-
datot; holott azonkivül, hogy soha rossz szándokunk 
ily fölemlitésben nem volt: csak azt tettük, mit va-
lamely lapnak bár melyik olvasója tehet ; miután tel-
jes joga van a nézetei- és elveivel ellenkező állitások 
fölött tetszése szerinti, annál inkább alapos észrevé-
teleket, megjegyzéseket tenni. És épen azért ily-
nemű jogunk teljes tudatában sem ellenészrevételek, 
sem az előbb velünk rokonszenvezőknek tőlünki el-
idegenedése , sem méltatlankodás által nem engedtük 
magunkat ebbeli müveietünkben megzavartatni ; ha-
nem mindvégig a legéberebb figyelmet fordítottuk 
a sajtó napi termékeire, és azok egyház-társadalmi 
viszonylatára. Tettük ezt nem csak jogunknál, hanem, 
ha nem tévedünk, állásunkból szülemlő kötelessé-
günknél fogva is, mely e nehéz, de, véleményünk 
szerint, szükséges föladatot elutasithatlanul rójja 
reánk; miről néhány szót akarunk ejteni, leginkább 
az anti-katholikus lapokat tartva szemünk előtt. 

Eredetileg és rendeltetése szerint tulajdonképen 
az egyház szelleme van hivatva az emberiség szellemi 
működésének irányzására. De a mindenben Istennek 
hódolni tartozó akarat e tekintetben is visszaélve sza-
badságával, föloldja magát az általános egyház tekin-
télyének kötelékei alól, és irodalmi termékeiben is 
nem csak ezen tekintélyen kivül, hanem ellene is 

munkálkodik. Leszoríttatva ekkép az egyház azon 
térről, melyen szellemének mindent át kellene hat-
nia: kényszeríttetik mellőzni a szellemek kivétel nél-
küli vezényletét is, és szűkebb körre szorítkozva, 
magasztos közjogából föntartja legalább azon részle-
tet, mely szerint kilökheti kebléből a heterogen ele-
met, tiltakozhatik ilyennek erőszakos betolakodása 
ellen, és kinyilatkoztatja: mi sérti elveit, mi cson-
kítja jogait, mi egyez, vagy mi ellenkezik szellemé-
vel. Ismertessék bár el e joga vagy nem, mindegy: 
itt nem az elismerés, hanem a jog természete döntő. 
Minden társadalom pedig legjobban önmaga bir lé-
nyegének, rendeltetésének, és az erre szükséges esz-
közök 'tek ismeretével, tudatával; és ha minderre 
néz% lengyelembe is veszi mások joakanuu tanácsát. 
létének biztosítására, czéljának megközelítése- vagy 
elérésére utmutatást aligha fogadhat el azoktól, kik 
lényegébe nincsenek kellőleg beavatva, vagy kiket 
ellenséges indulat gyanúja alaposan terhel ; sőt nem 
csak utmutatást nem fogadhat el az ilyenektől, ha-
nem méltán őrszemmel kisérheti a nyilatkozatokat, 
melyek bár mily érintkezési viszonynál fogva az egy-
házról, annak ügyeiről azoknál előfordulnak. Nálunk 
ez annál szükségesebb, minthogy lapjaink legnagyobb 
része az egyházon kivül álló férfiaktól szerkesztetik, 
kikről tehát méltán föl lehet tenni, hogy az egyház 
üdv-oeconomiáját kellőleg nem ismerik, vagy ha is-
merik , párt- és felekezet-érdek mást mondathat ve-
lök, mint a mit tudnak. 

Az igazság ugyan ugy hozná magával, hogy ki 
mihez nem ért, arról ne szólna; azonban lapjainknak 
azon általános gyarlóságát tekintve, melynél fogva 
az egyházat, annak tanítását, ügyét, intézményeit 
körükbe bevonják, valamint a mindent-tudás fitogta-
tásának veszedelmes vágyát és még egyebet is szem 
előtt tartva, ezt reményleni alig lehet. De ha ők ezt 
teszik, és teszi bár ki bár mi oknál fogva: ne vegye 
rossz néven, ha azt, mi ekkép közjoguvá vált, mi, 
mint az egyházi közeg kezelői, jóakaratulag helyre-
igazítani , vagy a lap szelleméből a szándokot is né-
mileg eltalálva, szigoruabban is megróni szükséges-



34 M-

nek tartjuk. Mert talán mi katholikusok még nem 
jutottunk édes apostoli hazánkban annyira, hogy az 
ily módoni fölszólalhatástól is megfosztva, kénytele-
nek volnánk túrni, bár mit Írjanak rólunk, egyhá-
zunkról, ügyeinkről; Írjanak azok, kik legnagyobb 
részt nem ismerik, és ismerni nem is akarják szerve-
zetünket, érdekeinket; vagy ha ismerik, és azokat 
tanulmányozzák, legfölebb azért teszik, hogy azokat 
annál ügyesebben megtámadhassák, sérthessék. Ilyen-
kor pedig nem szólni, némán fogadni minden csapást : 
árulás volna, és pedig annál rútabb, minél szentebb 
az ügy, mely ellen elkövettetnék. De épen azért túl 
is tettük magunkat minden megtámadtatáson, annak 
minden következményein; és ha e miatt elvesztettük 
is volna itt-ott az előbb élvezett rokonszenvet: pó-
tolva lőn az abbeli meggyőződésünk által, hogySion 
táborában némileg mint előőrs az ellenfél ütegeit je-
leztük azoknak, kik tán elég hatalmasak lesznek e 
romboló fegyverzetet ha nem is leszerelni, legalább 
kevesbbé ártalmassá tenni, vagy ha szükséges lenne, 
kellőleg viszonozni. Es ezen meggyőződésben élve, 
nem csak mi magunk folytatandjuk ezt ezután is, ha-
nem fölkérünk mindenkit, hogy mit bármily lapban, 
akár minő szempontból az egyház ellen irányzottnak 
talál, hozza napfényre lapunk hasábjain, mely egyik 
föladatának tartja : himezés nélkül szembeszállni min-
den, bár honnan és bár kitől származó gáncsoskodás-
sal a vallás-erkölcsi, egyházjogi, egyháztársadalmi 
téren. 

Ily módon is tehetünk ugyan valamit a reánk 
nézve valóban ellenséges irányú sajtó ellen; de érez-
hetőbb vereséget okozna annak egy másnemű coali-
tio, haugyan erre elegendő akaratunk, vagy e mel-
lett több bátorságunk volna. De legyen szabad mind-
kettőt föltételezni az Ur szolgáiban ott, hol a hivek 
örök üdvéről, hol az emberiség rendeltetésének biz-
tosb eszközléséről van szó. Senki sincs közülünk, ki 
ne tudná, és az erkölcsiség siralmas sülyedésén szo-
morú szivvel ne szemlélné : mily gyászos pusztítást 
viszen véghez már a nép alsóbb rétegébe is magát 
behizelgett sajtó, mely az örök érdekek rovására csak 
az anyagi viszonyoknak minden ároni emelésével, és 
igy a kapzsiságnak, földiességnek mulandó, de csik-
landozott» vágyakodásával foglalkozik; vagy nem-
ritkán egyenesen a hitet és erkölcsiséget támadja 
meg, és szétzúzva az emberiség legszentebb kapcsait, 
egyedül a földnek és göröngyének rabjává teszi azt, 
kinek szelleme különben természeténél fogva a ma-
gasba tör, és egeket kér. Minden jólelkű tépelődik a 
drága áron fizetett és mindent elözönlő gonosz fö-

lött; és tépelődése közben talán el is feledi, vagy 
nem veszi észre, hogy hisz ő maga is segédkezet 
nyújt a lélekölő méregnek terjesztésére: pártolva a 
lapot vagy irodalmi vállalatot, mely termékével méltó 
bánkódást okoz az erkölcsiségen, és minden szenten 
magát még túl nem tett kebelnek. Az ily lapokra 
pazarolt költségről érthetjük némikép a próféta sza-
vait : „Quare appenditis argentum non in panibus, et 
laboréin vestrum non in saturitate?" (Is. 55, 2.) Mert 
valóban kiadatik a pénz anélkül , hogy, mit rajta 
szerzettünk, tápot nyújtana szellemünknek, és kielé-
gíttetnék a lélek, mely belefárad az olvasásba, és 
bánkódik az olvasottak fölött: laborat in gemitu. Mi 
volna tehát teendőnk e részben ? 

Először édes magunkon kezdve le kellene mon-
dani az élvezetről, melyet netán az egyház-ellenes 
lapnak olvasása bár mi okból szerez ; ha-csak kötel-
münk, állásunk nem hozza magával, hogy annak ol-
vasását nem mellőzhetjük. A kik kényszerűségből 
foglalkoznak az oly lapok betüzésével, élvet ugy sem 
találnak benne, és ezek részéről nagy pártolásra azok 
nem is számithatnak ; ha pedig valaki csakugyan él-
vet találna bennök : ezen élvezet csak addig csábit-
hat, mig az illető komolyan meg nem fontolja: mily 
drága áron vásároltatik meg élvezete az által, hogy 
oly lapot támogatva, szellemi mételyt segit terjesz-
teni, és önmaga ápolja a tüzet, mely, ha másoktól 
nem csillapittatnék, vagy szabadon kiüthetne, köny-
nyen saját lakát boritaná lángba. Rendeljük e tekin-
tetben is magán-érdekünket a közjó alá, és alig leend 
önmegtagadás, melynek áldásosb sikere lehetne, mint 
melylyel a valótlanság- és erkölcstelenségnek sajtó 
utjáni terjedését legalább erőnk szerint gátoljuk. 

Az egyház továbbá oly termékeny szülője az 
ovó vagy segitő egyleteknek, hogy alig van veszély-
lyel fenyegető vagy már bekövetkezett baj, mely 
ellen szeretete óv- vagy gyógyszert nem talált volna 
föl, és azt nem nyújtaná. Az igazi hivek kellőleg föl-
világosittatva a vészes körülményekről, egy bizonyos 
jobb ösztönnél fogva is fölkarolják az egyleteket, és 
sokszor filléreiket sem sajnálják azok czéljainak elő-
mozdítására. Mennyivel könnyebb volna tehát, véle-
ményünk szerint, a hiveket okkal-móddal arra birni, 
hogy óvakodjanak megszerezni a sajtónak oly termé-
keit, melyek tán amúgy sem igen bő pénzkészletö-
ket kevesbitve, elméjöket is megzavarják, szivöket 
is megrontják. Ha érdemlett magasztalással alig bir-
juk dicsőiteni a káromkodás elleni, vagy mértékle-
tességi társulatokat : ezeknek bizonyára méltó társuk 
gyanánt kellene tekinteni az egyház-ellenes sajtó irá-



nyában való hasonló szövetkezést is. Mert kétségki-
viil szóval sem követtethetik el több szitok, mint ha 
a betűk által még meg is örökített káromlások beszi-
vatnak, gyakorlatba jönnek; és a szesz sem okoz ve-
szélyesb kábulást, lelki eltörpülést, mint bóditó ere-
jök az egyház-ellenes lapoknak, melyeknek általunki 
föntartása vagy segélyzése ezenkívül még valóságos 
idegen bűnben való részesülés is. Ilynemű alakulás 
teljesen megegyez az egyház szellemével, melynek e 
tekintetben elég- világos nyilvánulása az Index libro-
rum prohibitorum, melyeket különös engedelem nél-
kül még a papnak sem szabad olvasnia ; pedig bizony 
az ezen jegyzékbe iktatott könyvek már alig tartal-
mazhatnak rosszabbat, mint a napi sajtó. Ily ezélból 
alakulnak a jó könyveket terjesztő társulatok, me-
lyeknek azonban működése egész mérvben óhajtott 
eredményt alig arathat, ha csak először szilárdan el 
nem határoztatik minden ellenirányú olvasmánynak 
kizárása, és egyedül olyannak beszerzése, mely a 
hit és erkölcs elveivel mindenben megegyezve, üd-
vösen oktatja, vezérli az olvasót. Az ily egylet tehát 
némileg kiegészítő része lenne a mértékletességet, 
tartózkodást gyakorló egyleteknek; és már merő ne-
gativ magatartása által is a vallás-erkölcsi téren tömér-
deket eredményezne. Igen természetes, hogy e nemű 
társulás, vagy ha ugy tetszik, minden társulás nél-
kül csak egyszerű fogadalom vagy igéret is, a mű-
veltebbek körében volna leginkább eszközlendő. 

Nem ismeretlen előttünk ilyféle indítványunk-
nak, vagy inkább véleményezésünknek népszerűt-
lensége , kivált azokat tekintve, kik az egyház sér-
tegetésében találván lapjok terjedésének egyik okát, 
ekkép érzékenyen károsodhatnának. Ámde mi az ő 
anyagi károsodásuk az erkölcsi jacturához képest, 
mely lapjaikból az egyházra nézve özönlik ! Mi sem-
mi esetre sem tartozunk az ő múlékony nyeremé-
nyüket az örök érdekek veszélyeztetésével megmen-
teni vagy növelni ; ha ők nincsenek igazság szerinti 
figyelemmel a kath. közönség szellemi, hitbeli javai-
ra: ez is föl van mentve a túlságos szeretet azon gyen-
gédsége alól, hogy merően irodalmi pártfogását a reá 
nézve veszélyes lapokra is kiterjeszsze, és igy hivői 
magasb kötelmét igen is jelentékenyen sértse. Nép-
szerűtlenség! és ezen, sokak előtt oly rettenetes szó bír-
hatna reánk annyi hatással, hogy a számunkra foly-
tonosan csergedező-mérget el ne lökjük magunktól? 
Gondolunk-e avval, hogy népszerűségünket elveszt-
jük a bennünket megtámadó előtt, ha az ellenünk 
irányzott fegyvert kicsikarjuk kezeiből, vagy más-
kép gátoljuk, hogy azt oly erővel, mint akará, ne 

fordíthassa ellenünk? És komolyan szólva, hiszszük-er 

hogy filléreinket az oly lapirók kezeibe játszva, nép-
szerűek vagyunk? Tehát népszerűségünknek a jele 
az, hogy folytonosan az egyház és annak intézményei 
ellen irányul az általok kezelt sajtó szelleme? Ne 
csaljuk magunkat: vesztünk el van nálok határozva, 
csak az idő és alkalom nem kedvez még egészen ne-
kik; de azt tehetségök szerént lassanként előkészítik ; 
s valljon illő vagy okosság-e, az ellenünk intézett 
csapást siettetni, vagy az erőt, mely azt ellenünk 
irányozza, növelni, intensiojában fokozni ? Valóban, 
ha ("élénkségünk a jövőre sem birna bennünket ellen-
kező , és hozzánk illőbb elhatározásra : ne nyissuk bár 
mily megtámadtatások alkalmával panaszra ajkain-
kat, hisz minmagunk segitjük fonni az ostort, mely 
egyházunkat, és vele, benne, minket is csapdos. Bi-
zonyára legfőbb ideje már, hogy ily drága áron ne 
vadászszuk azoknak kegyeit, kiket ugy sem nyer-
hetünk meg magunknak soha — egészen és őszintén. 
Sokszor, túlságosan elégszer megtörtént már, hogy 
elleneink felé kacsingatva, elvesztők azok bizalmát, 
kik igazán ragaszkodtak hozzánk, és kik megbecsül-
hetlen kincsünket tevék. Eszméljünk föl, a jobb be-
látás napja int felénk, engedjük sugarai által oszlani 
a homályt, melyet talán kicsinyes érdekeink von-
nak reá! 

Epen midőn jelen soraink bezárásához közeli-
tünk, akad kezünkbe a ,Vlksfrnd.' jan. 3-ki száma. 
A lap politikai szelleme bennünket nem érdekel ; de 
annyi bizonyos, hogy az a kath. érdekeknek szinlet-
len őre, bátor védője. Ezen szám három pontban fog-
lalja össze az olvasókhoz intézett újévi üdvözletet, 
melyben a 2-ik pont ekkép hangzik: „Katholiken, 
schafft die schlechten Blätter ab" ; és ekkép nyilatko-
zik : „A kath. irányú politikai lapoknak és folyóira-
toknak száma Európában és Amerikában általán véve 
kielégítő. És minthogy némely lapok nagy lapokká 
készülnek lenni, a legjelentékenyebb íir be leszen 
töltve. De pénzbeli tekintetben minden ily lapunk 
rosszul áll, mert nincs elegendő előfizető ; és igy új-
ságaink a híreknek nem lehetnek oly bőségében, mint 
az egyház-ellenes lapok. Ellenben a zsidók és forra-
dalmárok által szerkesztett lapokat a katholikusok 
tartják fön. Hasonló vész-kór terjed egyik országból 
a másikba. A tekintélyesb sajtó az egyházat általá-
ban lábbal tiporja, és pedig egyedül azért, mert ezt 
a katholikusok akaiják, minthogy nem mernek ha-
tározottan föllépni, és nem akarnak egy kis áldozatot 
hozni. Mig elszánt föllépés nem történik, és férfiasan 
nem cselekszünk, mit-sem fognak használni a röpira-
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tok és közgyűlési beszédek. A kath. városoknak, me-
lyek olvasó-körrel nem birnak, ilyeneket kell alkotni, 
és azokban minden jelentékenyebb lapot tartani; hol 
pedig- olyanok már léteznek, egész erélylyel azon 
kell lenni, hogy a tekintélyesb napilapok megszerez-
tessenek, az iparosok hirdetményeiket a jó szellemű 
lapokban nyilvánitsák; indóházaknál, gőzhajókon, 
nyilvános helyeken ily lapok mellett föl kell szólalni, 
azokat olvasmányul követelni oly kitartással, erély-
lyel , mig csak meg nem hozattatnak. Mit az ember 
nem kiván, ily helyeken természetesen nem is kinál-
tatik meg vele. És valljon mi örökké a hazugságból 
éljünk-e? Örökké tűrjük, hogy egyházunk gyaláz-
tassák, legszentebb érdekei gunyoltassanak ?" Meg-
szívlelendő szavak ! Tetszik, vagy nem : mi elmond-
tuk ez ügyben is véleményünket, és nincs okunk 
miatta pirulni. Propter Sión non tacebo, et propter 
Jerusalem non quiescam ! Pollúk. 

A Szent-László-Társulat alakító gyűlésének megtartása 
Egerben, dec. 29-én 1861-ben. 

( V é g e . ) 

„Van azonban egy harmadik kitűzött czélja is a Szent-
László-Társulatnak , és az : a világegyház szükségeinek fede-
zésére filléreinkkel közrejárulni. 

Egy nehéz ponthoz értem. Nem fogok itt politikával 
foglalkozni ; hanem a mint alakulnak az események, ugy álli-
tom azokat elő. Az tény : hogy véres csaták nélkül igaz uton 
szerzett, és minden európai birodalmak legidősbike, a pápai 
birodalom felerészben már elfoglaltatott, a másik felének 
Roma városávali elfoglalása, miként mondani szokás, már csak 
az idő kérdésévé vált. Mi fog történni ? nem tudjuk. Mi a 
különféle és rendkivüli események özönlésében élünk, a mely-
ben a sebesen egymást követő tények oly rendkivüli mérték-
ben veszik igénybe a gondolkodó főket: hogy azokat meglepő 
voltuknál fogva alig vagyunk képesek megítélni ; és a bekö-
vetkezendőkre alig van időnk gondolni. Mindezek daczára a 
gondoskodó kath. hívőben kényszerülve is fölmerül a kérdés : 
ha a pápa föidi birtokát elveszti, — miként lesz az egyház 
anyagi szükségeiről, miként annak függetlenségéről gondos-
k o d v a ? — A lefolyt események természetéből jogosítva va-
gyunk ily kérdéseket tenni. — Mert minden időkben észrevé-
tetett , hogy nagy események, erőszakos változtatások nem 
minden előjel és előkészület nélkül leptek meg, — hanem ugy 
általános sejtelmekben, mint a tények összeható működésében 
előre jelenték magokat, — hogy az események messze előre 
a jövendő napokba vetik árnyékukat, vagy mint a költő mond-
j a : szellemök előre siet és a mai napban a hónapit éli. És én 
nem tudom, ha valamikor nyomult-e oly nagy fájdalom a 
kath. hivők szivére, oly búteljes töprenkedés szorongatta-e 
keblöket a szerencsétlen események várásában, mint a mi-
lyennel a pápai szék küzdelmeit manapon tekintjük?! Mi 
nem mondhatjuk, hogy a jövendőnek vakul és tudatlanul 
megyünk elébe, előttünk sietnek a bekövetkezendő események 

látható alakban, mint a forgó szél a felhőszakadások és roha-
nó záporok előtt. 

A hivők közönségének gondoskodni kell tehát a világ-
egyház beállható szükségeiről. A nélkül, hogy politikai véle-
ményt mondanánk ; — a nélkül, hogy állitanók: valljon a 
czélzott olasz egység be fog-e következni a pápai birtok el-
vételével; a nélkül, hogy megállítani és föltartóztatni akar-
nók a rohanó események lefolyását : kimondjuk itt azon véle-
ményünket, hogy épen a kik az olasz egység kedveért a pá-
pától birodalmának föladását követelik, kötelezve vágynák er-
kölcsileg a világegyház szükségeinek fedezésére áldozni, mi-
szerint a mit egy kézzel elvettek az egyháztól, az igazság és 
méltányosság tekintetéből a másikkal visszaadják. Estennünk 
kell ezt azért, mert a kifosztott pápa egyúttal minden keresz-
tény hivők atyja. Közönségesen tudva van, hogy a chinai bi-
rodalom egy gondolaton nyugszik : és ez a szülők tisztelete. 
Ez mint állam-törvény alapja minden családi és politikai élet-
nek Chinában. Es ki nem tudná, hogy hűen betöltött eme 4-ik 
isteni parancsot a körülményekhez mérve, hosszú életet adott 
a chinai birodalomnak?! Csak a kereszteny társadalom ma-
radna tehát hátra — a legszentebb érzeményben az atyai 
tiszteletben? De tennünk kell továbbá azért is, mivel különö-
sen a magyarnak nagy erkölcsi adóssága van a pápai széknél 
a múltból, mely sok véres századokon át roppant pénzáldo-
zatokkal, és erkölcsi támogatásokkal akkor volt segítségünk-
re, a midőn a többi európai statusok és népek egészen elhagy-
tak, és elfeledtek. Nem lehet megindulás nélkül olvasni ama 
magyar királyok és országgyűlések által majdnem kesergő han-
gon irott több leveleket, a melyekben a pápáknál segedelemért 
esedeztek. Es a segedelem soha el nem maradt. Hazánk történel-
me ide vonatkozó lapjait mindenki ismerni fogja. Valljon elfe-
ledhetné ma a századokon át mindig nemesen és nagylelkűen 
érző és gondolkodó magyar nemzet a háladatosság szent ér-
zelmeit a pápa iránt ? — De tennünk kell azért is, mlVel ezen 
áldozatunk, hitcselekvény is egyúttal. Belgiumban történt, 
hogy egy, Péterfilléreket gyűjtő egyéniség perbefogatott azon 
oknál fogva : mert tiltva van az engedélynélküli kegyadomá-
nyok gyűjtése. Az elsőfokú törvényszék „bűnöst" mondott a 
vádlottra ; a másik fölebbező fölmentette ; a legfölső semmi-
sítő törvényszék pedig itéletileg kimondotta, hogy ezen pénz-
gyűjtés hitcselekvény. Ugy van : a hitnek, a hivő szivnek ténye, 
actusa ; és szóval mondatott ki az összes kath. hivők közön-
ségének ezen kérdésben táplált érzülete és gondolkodása. 
Hitcselekvény azon adomány, a melyet jelen szorongatott 
helyzetében, és ha ezen állapotok tartósak lesznek, — tehát a 
jövőben is nyújtani fogunk a pápának ; mert az a rom. kath. 
egyház világ szükségleteinek fedezésére nyujtatik. 

Turinbali már másodízben szavazták meg Roma birtok-
lásának szükséges voltát — az egységesítendő Olaszország 
részére. Hanem az ember tervez, az Isten pedig végez. A pá-
pa ezen kifosztatása nem fogja a kath. egyházat meggyengí-
teni. A mult idők tengerén át egy erős echó ver vissza nap-
jainkig, mely ezen reménységünkben megerősít. Világi nagy-
sága és ereje az egyháznak nem abban áll : ha gazdag és ha-
talmas ; hanem ha működéseiben szabad, független, és szeret-
tetik. Es e szabadságot és függetlenséget a kath. hivők áldo-
zatai által kell biztosítanunk, — hogy irántai fiúi szeretetünk 
meg ne ingattassék. Melyik katholikus tűrné el : hogy az eu-
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ropai statusok zsoldjában álljon a pápa ? hogy a fejedelmek 
kegyéből nyerje egyházkormányzata, és fönállhatásának esz-
közeit ? — A kath. hivők milliói fön fogják tudni tartani a 
pápai széket, — a nélkül, hogy illy megaláztatásoknak azt ki 
tegyék. - Minket tehát a kath. egyház jövője nem aggaszt. 
A természeti rendnek föntartója a rendetlenségeket, erőszakos 
rendentartással szokta kiirtani. A kinek lelke a világ teremté-
sénél a chaos fölött egykor rendező hatalommal lebegett : — 
az a végletekre siető ezen társadalmi zavarokat sem engedi 
kitörni egész irtózatosságukban. Majdha a kitört vihar egy-
szer lezajlott ; — ha az erőszakos rázkodások folytán bekö-
vetkezett világ gyuladások lángjai lecsillapodtak; ha a tár-
sadalmi romok fölött a füst és por leszállott, és a küzdelmeik-
ben kifáradt népek nyugalom után vágyódni fognak : sebek-
kel ugyan boritva, de homlokán győzedelmi fénynyel békéltető 
szelid atyai tekintettel fog a Péter szikláján megállani a 
pápa : jobbját áldásra emelve mindazok fölött, kik most apa-
gyilkos kezet emelnek ellene. Es a bűnbánó nép szeretetteljes 
és engesztelékeny főpásztora szavaitól áthatva lábaihoz bo-
rul, és u j életet nyer. 

Nem épen esetleges dolog, hogy a mai kor nyughatatlan 
elemei többé-kevesbbé Péter székébe ütköznek. Ezen szék 
sorsa az idők jele. Csak a clerus, csak a világi hivek köteles-
ségeiket teljesítsék, ezen rázkodások még üditőleg fognak 
hatni az egyházra. Az összes világban bizonyos kath. szellő 
leng, és még azok is, a kik hozzánk nem tartoznak, öntudatla-
nul annak szelleméből táplálják lelköket. És miért van ez igy ? 
mert a társadalmi problémák megoldásának kulcsait, a világ 
megváltója csak is a kath. egyház kezeibe tette le. Hiába te-
hát a törekvés azt kiirtani, még hivatását be nem tölté, a 
halhatatlant megölni nem lehet : mert a mi benne elhal az 
nem Istenfa, mondá Lacordaire, — hanem annak elszáradt 
héja, a mely borította." A történet kíméletlenül megy majdan 
keresztül az egyház eme ellenségei hulláin és emlékkövüket 
a feledésnek adja át. 

A Szent-László-Társulat nem szégyenli tehát kimondani 
szent Columban szerént, hogy mi a szent Péter székéhez va-
gyunk kötve. Mert bár mily hires, bár mily nagyszerű múlttal is 
birjon, Roma nekünk főkép Péter széke miatt tiszteletre mél-
tó. Es bár a mult kor minden népeinek dicsősége, e városon 
látszik nyugodni, és minden időkre nagyságra ható tettei által 
a történetek csodája marad, de miként Athéné, Carthágó, 
Babilon avagy Alexandria el- és letűntek a világ cselekvő 
színpadáról, ugy Roma is ma az olaszországi tartományok 
egy keveset jelentő kis városa volna, lia Péter apostol székét 
oda nem helyezi; ha az Istennek lelke leheletével öreg napjait 
meg nem ifj i t ja ; lia a martyrok vére fényét és dicsőségét 
meg nem uj i t ja ; ha kószáiul nem jelöltetik ki — a melynek 
lábaihoz sok századok néptörzseinek óceánjai hullámaikkal 
ütődnek,körül-folyják, és hitközpontul fogadják. Igen, Roma 
szent és nagy város, de mindezen előnyeit épen az napon 
veszti el, dicsőségének fénye az napon fog elbalaványulni : a 
midőn megszűnik pápai székhely lenni. És azért erősen csa-
lódnak , a kik a pápa nélküli Romában hires Romát birni re-
ménylenek. A vaticán és sz. Péter temploma az egész világ 
áldozati filléreiből épült : mert olyanná kellett válnia, a mi-
lyen volt a régi romai forumon a nagy mértföld-mutató ; azon 
hely, a honnan ki kell indulni, és azon hely, a melyhez vissza 

kell térni minden vallás-erkölcsi mozgalomnak, mert olyanná 
kellett válnia, mint a milyen volt a Capitolium, a melyhez a 
legnevezetesebb romai történetek emlékezete csatlakozott : 
hogy nemzetségről nemzetségre áthagyományozza ezen óriási 
építményekben azon egyház szellem-nagyságát, a melynek 
központján emeltettek azok. Ezért a világ minden népe fillé-
rei méltán vétettek igénybe a keresztény műemlékek fölállítá-
sához : miután az összes világ tulajdonává készültek lenni. Ki 
fogja most már csodálni, ka Romához a századokon át nyúj-
tot t áldozatai miatt az olaszokon kivül, az összes kath. vilác 

' O 
népe is tart jogot? E város nem csak Olaszország, de az 
egész kath. világ tulajdona ; e város nem csak az olasz nép, 
de a kath. egyház nagyságának élő kifejezése. Es ha a pápa 
azt elveszti, a kath. hivők szeretete el fogja azt hagyni azon-
nal, és szive áldozati filléreivel oda forduland, a hová a Krisz-
tus helytartója székét behelyezendi." 

De az egész beszéd D á n i e l i k József ur által a hall-
gatóság nevében kifejezett közkívánatra ki fog nyomattatni. 

Ezután következék az alapszabályok fölolvasása s ma-
gyarázata, melyet P á z m á n Alajos lyceumi tanár ur végzett, 
s egyúttal a jelenlévő gyülekezetet, s általában az egész egri 

(népet, a minden jóra s nemesre föllelkesedő egri népet e szent 
ügy fölkarolására is buzdította. „Megszületett, mondá a gyer-
mek , s csak az szükséges, hogy általunk erőben s bölcseség-
ben növekedjék." 

Az elnöki előadás szerint a társulati tagok eddigi száma 
már 406-ra emelkedvén — a társulati tisztviselőség válasz-
tása is azonnal megtörtént. Két elnök szükségessége fogad-
tatván el , az első P e r g e r János prépost-kanonok, mint a 
magas védnök által kinevezett társulati elnök, azonnal meg-
éljeneztetett ; a másik a világi rendből mint a város tekinté-
lyesebb polgárainak egyike : N á n á s y kiáltatott ki, s a je-
lenlévő védnök érsek-atya által azonnal megerősíttetett, — 
ki is elragadtatva érzékeny szavakban köszöné meg azonnal 
a benne helyezett bizalmat, s késznek nyilatkozék öreg vál-
laira venni föl minden terhet, mellyet a társulat reá ruház ; 
mert nem kevesbbé szereti hitét, mint hazáját s nemzetét, me-
lyeknek érdekei előmozdításáért nincs áldozat, melytől ret-
tegjen. — Helyettes elnökre is lehetendvén szükség ilyenné 
P á z m á n Alajos tanár kiáltatott ki. Pénztárnokká R é p á s y 
József mérnök, és egyik jegyzővé M i n d s z e n t y Gedeon, 
képezdei igazgató s székesegyházi szónok választattak meg 
szintén közfölkiáltás utján. A bizottmányi tagok száma 30-ra 
emeltetett , kik közül 10 jelenlévő tag mindig érvényesen 
intézkedhetik. 

Végre az elnök az alakitó gyűlést ekkép zárá be : „A ki-
tűzött pontok im tárgyaltattak már. Most m á r a választmány 
a tisztikar élén veszi át az ügyek kezelését ; mellyek vidorul 
fognak folyni, s áldás leend működésükön, lia okos mérsékelt-
séggel, bölcseség- s buzgalommal fogják elválallt hivatalukat 
teljesíteni. Köszönetet kell szavaznom itt az ivtartó tisztelt 
asszonyságok- és uraknak, hogy a tagok számát oly szép si-
kerrel gyűjtötték ; hasonlóan s különösen köszönetet mondok 
a tagoknak, miszerint társulatunk czéljait méltányolva, abba 
belépni méltóztattak. Kicsi a kezdet, melylyel neki indulunk 
pályánknak, de a Szent-Vincze-Társulat 12 taggal kezdette, 
kik párisi tanulók valának, hogy a szenvedők bajain könnyít-
senek, s ime ma 100 ezret meghalad számuk, és millió, a kik' 
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nek könyeit törlik. Mi semmi anyagi hasznot nem Ígérünk, sőt 
bár csekély, de mégis áldozatot várunk, és kérünk 6 krt lia-
vonkint. De az áldozattevésre kifejezhetlen szellemi öröm 
vár , melyet csak a nemesebb lelkek érzenek, egy megelége-
dést szülő öntudat, mely abban találja jutalmát, lia jót csele-
kedhetett : s az ily társulatokat, annak tagjait a keresztény 
civilisatio arcaszainak lehet neveznünk, kik mindenütt ott 
vannak, a hol fájdalmat enyhiteni, szükséget pótolni, könyeket 
törülni kell. 

Az egyház a maga tekintélyének actusa által ily társu-
latokat nem alkot; ezt azok kedveért jegyzük meg, a kik már 
is társulatunkat papi társulatnak nevezik. Ezen társulatok az 
egyház kebelében támadnak, annak áldása mellett terjednek 
és virágzanak : de önmaga azokat nem hozza létre. Az egyes 
emberek szabadságát nem korlátozza, hanem az egyéni füg-
getlen működést mindig tiszteli. Koronkint támadnak keblé-
ben nemeslelkü férliak, a kik fölismerve a társadalmi bajokat 
— azok enyhítéséről gondoskodnak, és mivel az egyes erő 
korlátolt, tehát több nemes lelkekkel egyesülnek. Miként a 
hegytetőkről a forrás-patakok ezer irányban leszaladnak, és 
réteket, mezőket futásukban termékenyitnek, végre folyókká 
alakulva a nagy óceánba vesznek el; ugy ezen társulatok is —« 
a keresztény társadalom ezer partjain a nemes szivekből ki-
fakadva az emberi társadalom különböző rétegei között áldást 
osztva, boldogítva folynak, és terjednek szét, mig végre a 
nagy óceánba, a kath. egyház keblébe bemerülnek, és beleol-
vadva elenyésznek. Ily czéljai levén a mi társulatunknak, 
azért reményijük és várjuk az Isten áldását. Excádtól pedig, 
midőn magunkat pártfogásába ajánlanék, ezen most megin-
dult társulatunkra főpapi áldását kérjük le." Zsérczen, jan. l-jén 
1862. Tariczky Endre., p lébános. 

EGYHÁZI TUDÓSITÁSOK. 
EG-ER, decemberben 1861. A boldogságos Szűz szeplő-

telen fogantatása nyolczadán, tartotta az egri papnövendékek 
egyházirodalmi társulata első nyilvános ünnepélyét. Rövid és 
szerény volt ez ; — nem állott másból, csak a megnyitó be-
széd s néhány versezet elszavalásából, megszakítva az ifjú-
sági kar fölzendülő éneke által : és mégis oly benyomást gya-
korlott a jelenlevők lelkére, hogy emléke abban örökké meg 
fog maradni. És ez igen természetes. Szivünk már az előké-
születek alatt örömmel vala eltelve, mert hiszen mennyei Pa-
tronánk iránti fiúi szeretetünket külsőleg is meg fogjuk mu-
tathatni. Emelte érzeményeinket nagym. érsekünk, szeretett 
jó atyánk kegyessége, ki szerény meghívásunkat elfogadá, s 
eljőve a főt. káptalan több tagjával, s az összes lyceumi ta-
nári karral, hogy emelje örömünket, nagyobbitsa lelkesiiltsé-
günket. A vendégek szemközt foglaltak helyet a boldogságos 
Szűz virágkoszorúzta képével, s mély figyelem s megindulás-
sal hallgatták szorgalmunk első gyümölcseit. Az üdvözlő ének 
végeztével t. V i n c z e Alajos, mint társulatilag választott 
szónok, oda lépett az ezen czélra készített asztalkához s föl-
olvasta beszédét. Ügyesen készített müvében világosan elő-
adá és hatályosan bizonyitá : miként és miért kell előhalad-
nunk az irodalom terén? Mert hiszen leginkább itt és az iro-
dalom fegyvereivel küzdhetünk sikerrel azon veszélyes méreg 
ellen, melly mostani irodalmunkban rejlik. Ezután szónoklato-

kat hallottunk több m iveit nyelven a szent Szűz tiszteletére. 
Ezen ajtatos fohászok megszakítva néha a kar lélekemelő 
hangjai által megragadák lelkünket, s azt magasb regiókba 
vezették. Ha képzeletünknek szabadabb működést engedve 
bezárok szemeinket, ugy tetszett : mintha magunk alatt hagy-
tuk volna a földet, és fölemelkednénk az Isten anyja trónjá-
hoz, hová fölliangzanak a nemzetek segélykiáltásai. Sok nyel-
ven hangzik a fohász, de tán legtöbbször magyar nyelven, — 
mintha jelentené : a magyarnak van leginkább szüksége Véd-
asszonyának segélyére, — a magyar bízik legerősebben 
abban, ki nyolcz század óta oly csudálatosan őrködik fölötte ! 
Háromszor haldoklott e nemzet, és föltámadott ; — tatár és 
török semmisítő hatalma rohant el fölötte s most is él : mert 
Te örködéi fölötte Magyarország Védasszonya ! Most is hoz-
zád folyamodik s Te most is segélyére leendesz, s visszaadod 
régóta óhajtott nyugalmát ! — Hasonló érzelmek tölték el 
minden jelenlevő lelkét ; — minden szavalat emelte a hatást, 
s csak az oszló vendégek zaja költött föl édes elmerengésünk-
ből. Erős remény él szivünkben, hogy a társulat, mely oly hően 
tiszteli Isten anyját , — mely szorgalma első zsengéit neki 
ajánlá föl, virágozni és gyümölcsözni fog hosszú századokon 
át. — o — 

MÜNCHEN, dec. 28-án 1861. A ,Volksbote' nem akarta 
olvasóinak karácsonyünnepi örömeit utálatos tárgyak fölem-
litésével megzavarni, egyébként sem szeretvén visszatérni 
arra, mi felől már előbb nem egyedül lapocskájában, hanem 
esküdtszéki tárgyalásainál is (a megidézett szerkesztő által) 
elég hatályosan nyilatkozott ; azonban levelek, melyeket az-
óta Nürnbergből vett, hazafiúi kötelességévé teszik n e m t á-
g i t a n i addig, mig ki nem lesz tisztitva a szégyenfolt, mely 
nem egyedül Nürnberget, hanem közvetve egész Bajororszá-
got beszennyezi. Mindég bővebb és bővebb tudósításokat 
nyer arról, mily roppant kiterjedésben történik bizonyos, már 
eléggé megszólt botrányos képekkeli üzlet. Ha az angol nem-
zetet jogosan illeti azon szemrehányás, hogy mákonykereske-
désével más országok számára mérget kever : ugy bizonyára 
Nürnberget sokkal terhesebb vád éri, miután ott nem csak az 
eredményeiben kiszámithatlan erkölcsi méreg a kivitelre is 
készíttetik, hanem általa egyszersmind saját emberei mér-
geztetnek meg: mert mint állitják, azon gyalázatos gyártmá-
nyok készítésére egyébb munkásokon kivül leánykák és fiuk 
is használtatnak. Fölösleges kérdezni, mit csináltak légyen ez 
által ama leányokból azok, kik e gyártást űzik ; ki csak nehányt 
is látott e készítményekből, azt tudni fogja, Epen oly fölösle-
ges kutatni azon hatást , melyet ez üzlet Nürnberg erkölcste-
lenitésére elkerülhetetlenül gyakorol. Bizonyos oldalról azon 
kitéréssel fognak talán előállani,hogy a,Volksbote' ezen ügyet 
azért iparkodik kizsákmányolni, mert Nürnberg túlnyomóan 
protestáns város ; erre azonban a felelet egyszerű : mert kész-
ségesen elismerjük, hogy a protestánsok, mint ilyenek, nem 
kevesbet tartanak az erkölcsiségre mint a katholikusok ; és 
hogy nekik épen ugy mint a katholikus módon megkeresztel-
teiteknek előbb szegre kell aggatniok a vallást, ha erkölcste-
lenségre, vagy ennek előmozdítására akarják adni magokat. 
De más valami jő itt tekintetbe, mert nem protestantismus 
vagy katholicismusról vagyon itt szó, hanem aljas mannnon-
imádásról. A mint kiviláglik, a bujasági czikkek és áruk ezen 
üzleténél leginkább, sőt majd kizárólag a külfölddeli nagy-
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kereskedésre számítanak, a kelendőség in loco és Bajorhon-
ban csak mellékes valami. A lipcsei vásárt formaszerint el-
árasztják ezen árukkal, és a kül-országokkali üzlet annyira 
növekedett, hogy mesés összegekről beszélnek, melyeket ez 
üzletek behoznak. E roppant bünzsold ugy látszik főoka, hogy 
nem tekintenek a vállalat gyalázatosságára, hanem csak a jó 
jövedelmezést veszik számitásba, — pedig mi ér föl a jó üz-
lettel ! — Ha eddig csak a városi biztos erélytelenségét kor-
holtuk , a korholás hasonlíthatatlanul nagyobb mértékben 
illeti azon polgárokat és urakat, kik viszonyaiknál fogva tudo-
mással bírnak ezen vállalatról, kik közül azonban a „jó üzlet" 
felőli nézet folytán egynek sem jutott eszébe ezen aljas, min-
den erkölcsiséget még legközelebbi környezetökben is aláásó 
törekvések ellen kikelni, és azt tenni, mit erkölcsi, polgári és 
városi kötelmeik parancsoltak volna. De tovább megyünk, és 
ki kell nyilatkoztatnunk, hogy a nürnbergiekre háramlik 
minden szégyen és felelősség, ha ezen hírhedt üzletet tüs-
tént meg nem bélyegzik, és gyökeres kiirtása végett azon-
nal közre nem működnek, és ez mindenkit illet, ki állá-
sa- és viszonyainál fogva hatni és befolyni képes. Sógor-
ság és komaság itt mentségül föl nem hozható. A dolog-
hoz annál erélyesebben kell látni, mennél bizonyosabb, hogy 
az ügy nem egyedül Nürnberget illeti, hanem az egész ország 
jó híréről, és nevéről van szó; mert valóban egy hazafi előtt 
sem lehet közönyös, ha Bajorország a külföldön az erkölcsi 
méreg tárának és méreggyárként tekintetik ; pedig, tegyük 
hozzá, jogosan tekintetik, hacsak, miután az ügy most földe-
rítve van, gyökeres orvoslás nem eszközöltetik. Még akkor 
is, ha ezen gyalázatos gyárak által a külföldről egy pár mil-
liót szerezhetnénk, csak még nagyobb szégyenére válnék az 
országnak. Ezt szívleljék meg Nürnberg atyái. Szívesen vagy 
zokon veszik-e ? avval nem igen törödünk. A gyökeres és tar-
tós kiirtás az, mit mi, és mindazok óhajtanak, kik még tarta-
nak valamit tisztességre, erkölcsiségre és Bajorország jó hí-
rére nevére *). —r. 

BRÜSSEL, decemberben 1861. A követek kamarájának 
üléséből jövök, sietek tudósításomat minél hamarább elkül-
deni. A kormány a szabadkőmivesekből alakult, kamarai több-
sége van, korlátlan önkényt gyakorol a jobb oldali kisebbsé-
gen, sőt az alkotmányon is. Még 1830-ban, midőn az alkot-
mánynak pontjai szerkesztettek, a többség jó katholikus volt, 
méltó képviselete a belga nemzetnek ; négy év előtt kereke-
dett a szabadkőmivesség a kormány rúdra, azóta az alkotmány 
sarkalatos pontjainak, az egyházi szabadság magas elvének 
nincs mentessége. Két éve, hogy a jótékonyság intézetei, 
az ajtatos hagyományok, melyek az egyház kezeibe valá-
nak letéve, megtámadtattak ; nem győzhetvén a szabad-
kőmivesek a kamarában, utczai lázadás által győztek, s 
a caritás laícussá t é t e te t t , kifosztva vallásos jellegéből, 
elszakittatván éltető kútfejétől, a kormány teljes rendel-
kezése alá bocsáttatott. S mi lett belőle ? Az, hogy panasz-
kodtak a szabadkőmivesek, mivel az egyház a jótékonyságot az 
erkölcsös szegények iránt gyakorlá, a szabadkőmivesek rom-
lott csoportját kizárta ; most azért a kormány, a szabadkőmi-

*) Ha Pest jártabb és népesebb utczáiban a dísz ( ? ) miiárusok 
vagy optikusok kirakatait, és ezekben az o lcsó áron kináltatni szokot t 
némely s tereoskop-képeket tek int jük, méltó okunk lehetne nekünk 
i s a ,Volksbote ' tudósítójával a panasz és megrovás hangján szólani. 

vesség kezében levén, az ajtatos alapítványokból az erkölcsös 
szegényeket kizárja. Ez nagy lépés volt az egyház-szabadság 
megszorítására. Ezt kísértette meg Persigny is Parisban, que 
la charité devienne laicjue' ; ezt teszik a szabadelvűek. J a j 
annak, ki a szabadságot a religio, az erkölcs építésére meri 
fölhasználni ; ezt csak az erkölcs és vallás lerombolására le-
het fordítani. J a j neked Belgiumban, lia a szabadságot mered 
használni, és nem vagy kőmives, mivel ez csak a szabadkőmi-
vesek birtoka : addig üldöznek, addig zaklatnak, mig egészen 
el nem nyomnak, mig polgári, s politikai szabadságodból tel-
jesen ki nem vetkőztetnek. A királyi megnyitó beszéd szólt 
törvényjavaslatról az egyház javait illetőleg, azon javakat, 
melyek a cultus föntartására szentelvék. Tehát a templomok 
alapitványai a királyi beszédben még egyház javak, még szent 
javak. A király megnyitó beszédjére készítendő válasz §§-ban, 
a szabadkőmivesség már semmit sem akar tudni az egyházi 
javakról, kerüli ezen szót, s mondja: az isteni-tisztelet világi 
szükségeinek fedezésére szolgáló javak ; azaz , miként két év 
előtt a jótékonyság lett laicus, most e javak is laicusok ; tehát a 
kormány kezébe velők, ő fogja kezelni, ő fog velők rendel-
kezni. — Itt a kérdés nem csak a vallás szabadságát sérti, 
hanem a tulajdon-jogot is. Emez alapitványok az egyház ja-
vára egyesek által adományoztattak, az egyház birtokában 
voltak, most elvétetnek tőle. Biztos-e tehát az alkotmányos 
országban a birtok-jog? A fekvő birtokot a franczia forrada-
lom elrabolta; 1861-ben a szabadkőmivesség az azóta kelet-
kezett pénzbirtokot rabolja el. De ily szemtelenül még sem 
cselekesznek ezen urak, ők a kath. nép tudatlanságára, és le-
tliargiájára számolnak; azért félnek, nehogy ezen nép a nyíl-
tan bevallott rablás által nyugalmából fölébredjen, s élvén 
alkotmányos jogaival a kormányt a kamarával együtt meg-
buktassa ; azért csak azt mondják ki : ezen pénzek laicus pén-
zek ; a köztörvény alá esnek, az állam számol rólok a nem-
zetnek. Tehát a kormány a birtokost kifosztja, s a birtokos 
javairól nem a birtokosnak, hanem a nemzetnek számol, azaz: 
ezen javak a nemzet javai. ,Laicus pénzek' ! Istenem ! Mily u j 
jogtudomány ! A pénz se nem szent, se nem laicus, hanem csak 
szám és érez ; a birtokos laicus, vagy pedig szent, például az 
egyház. De mit törődnek a szabadelvűek a logicával és a jó-
zan észszel ? Ok szavakat koholnak, nem hogy szándékukat 
nyilatkoztassák, hanem hogy azokat eltakarják. Fré beszélt 
dühösen a ministeri javaslat mellett; a jobb oldal szilárdan 
áll a jog védelmében, nem csak azért, miként azt Fré mondá, 
hogy a papság iránt,amely megválasztatásukat elősegité,hál-
ádatosak legyenek ; hanem, miként Dumortier, ezen insinua-
tiot erélyesen visszadobván , mondá : a jogot, a szabadságot 
mindenkinek számára biztosítani kell, legyen az pap , vagy 
világi. Jónak látom ezen élet-halál-vitának előadására Fré 
szavait közzétenni. a mint azokat ir-óimal tüstént följegyez-
tem : „A temető nem tartozik többé a ,fabrica Ecclesiae' fo-
galomba. A mai társadalom (tudnillik a szabadkőmivesség) 
egy napig sem maradna fön, ha az egyháznak adnók át azt, 
a mi az államé. A zavarok elkerülésére vettük el a temetőt 
a papság kezéből. E miatt vettük el tőlük a jótékonyságot, 
a tanítást, mivel a haladás lehetetlenné válik a dogma mel-
lett. — Törvényt akarunk, nem pedig üldözést; ti azt akar-
nátok , hogy vértanuk lehessetek, nem, azt nem nyeritek el 
tőlünk." Erre Dumortier kelt föl a jobb oldalról : „Szolgaság-
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ról vádoltatunk a papság iránt ; mi soha mást nem követel-
tünk mint vallásszabadságot. Az előttem szóló követ szavai 
nem más, mint viszkangja ama fanatikus beszédjének, melyet 
barátjaihoz mondott a páholyban : „szabadkőmivesek ! mienk 
a jótékonyság szabadsága, mienk az oktatásjog, mienk, a cul-
tus pénze !" Mily előjogokról beszélt ő, melyeket a papság él-
vez ? Valami-e Belgiumban a pap ? Igen, ő valami, a mire 
köpni lehessen. Ti a fiistölőhez kaptok, ti sekrestye-kormány 
akartok lenni. Nem, nem, Belgiumban soha nem lesz, hogy 
Fré a romai, apostoli és kath. egyháznak főpapja legyen. — 
Belgiumban a cultusról tiszteletlenül szólnak : van Belgium-
ban egy cultus, mely áldást adott az 1830-i vívmányokra. 
Mondjátok, hogy a nemzetiségek barátjai vagytok; igen a 
leggonoszabb ellenségei. Az alkotmány nem akarta, hogy a 
papság a templompénzek kezelésére nézve az államnak legyen 
alávetve. Midőn a pap misézni megy, ti fogjátok határozni, 
hány gyertyát gyújtson meg az oltáron, hány tömjényszemet 
tegyen a tűzre ? Ti fatalis systemát kezdtek. Fré mondja, 
hogy nem akar üldözni, sőt magát és társait üldözötteknek 
állítja ; a haza föl fogja ismerni, ki az áldozat." — A kőmivesi 
baloldal a jobb oldalnak logicája által szoríttatva, s a haza 
előtt mint alkotmány-bontó fölmutatva, bezárni akarja a vi-
tát , szavazatot kiált. A vita szégyent, a szavazat győzelmet 
hoz neki ! 

VEGYESEK. 
PEST, jan. 14-én. A romai orosz követnek távirdaisür-

gönyét közli az orosz hivatalos lap, mely szerint ő szentsége 
jan. 6-án varsói érseknek Felinszky szent-pétervári lelkészt 
praeconisálta. 

— Hire j á r , hogy ő szentsége a franczia ellensugalat 
daczára májusban meg fogná tartani a szándoklott (?) conci-
liumot. — Lavalette a franczia őrség visszahívásával fenye-
gette Antonellit, lia a romai kormány nem tanácsolná II. Fe-
rencznek a Romábóli távozást. Antonelli azt felelte volna, 
hogy a romai archívumból könnyű volna okmányokat előhozni 
annak bebizonyítására, hogy a franczia udvar egykor a mos-
tani császári ház tagjai irányában szintén ily követeléssel lé-
pett föl, de Roma nem hajolt meg a vendégszeretetet sértő kö-
vetelés előtt. — Mi egyébiránt bizonyosak vagyunk, hogy a fran-
czia őrség nem a szent-atyáért, hanem franczia önérdekért 
van Romában: minden ily fenyegetődzés tehát gyermekes 
ijesztgetés; mig az önérdek az őrség ottlétét kivánja, ott 
marad az II. Ferencz mellett is; ha pedig ezen önérdek meg-
szűnt, kivonul az II. Ferencz távollétének daczára is. Ez merő 
fogás azokra nézve, kik mystilicáltatni akarnak. 

— A toscanai püspökök is apostoli erélyességü választ 
küldöttek Minglietti körlevelére. 

— A lyoni érsek az Ínséggel küzdő selyemszövők fölse-
gélése végett körlevelet bocsátott a papsághoz, melyben a 
többi közt a szegény munkásokról igy szól: „Szövőszékeik 
elnémultak, és csak zokogásuk, panaszuk szakítja meg a bor-
zasztó csendet."— A Szent-Vincze-Társulatot üldöző kormány 
miért nem segiti őket ? A nagy philantropok in propria sae-
viunt viscera. 

— A freiburgi érsek megengedte az ottani apáczáknak : 
a) hogy minden héten gyónhatnak; b) hogy egy beszéd-terem 
létesüljön; c) hogy minden hóban lelki-gyakorlat tartathas-
sék, és d) hogy a sz. Szűz ofüciumját imádkozzák. És ime az 
érsek ezen rendelete ellen föllép Freiburg városának polgár-
mestere és községtanácsa, és ezt nem akarják tűrni. Hová 

jutunk, ha ily emberek még az apáczák gyónásába és imád-
kozásába is be akarnak avatkozni? Nota bene, ezen urak mind 
s z a b a d e l v ű e k ! Alkalmasint sokalják a szegény apáczák-
ra rótt terhet , és könnyíteni akar a szánandókon nemes szi-
vök. Ali, mily polgárnagyi gyengédség ! Vannak-e ott is kar-
meliták ? 

— Ebeling porosz superintendens választási programm-
jában a többi közt igy szól : „Azon keresztény fejedelem , ki 
országaiban zsidókat tesz keresztény alattvalóinak elöljáróivá, 
Krisztus ellen cselekszik , és saját trónját ingatja meg. Azo-
kat , kik a királyt ilyesmire akarnák bírni, sem választóknak, 
sem képviselőknek nem kell megválasztani." — „Zajos lárma 
hallatszik most országunkban az urak háza ellen ; miért ? 
mert az a mult országgyűlésen határozottan és alapos okok-
nál fogva ellene volt a polgári házasságnak, a zsidó uralom-
nak, az iskolák zsidó kézre való játszásának, és a czéhbeli 
rendszer eltörlésének." — „Hogy azoknak, kik az urak háza 
ellen lármáznak, csoportjok nagy : ne zavarjon meg bennün-
ket ; hisz azoknak száma, kik Barrabás mellett és Krisztus 
ellen zajongtak, még nagyobb volt." Tehát van olyan obscu-
rans superintendens is, ki nem igen pártolja a zsidók eman-
cipatioját ! 

— Midőn Goyon tábornok tisztikarával újévi üdvözle-
tül ő szentségénél'" tisztelgett, a szent-atya azon reményét fe-
jezé ki, miszerint a franczia katonaság nem fog tűrni oly tet-
teket, melyek politikailag vagy erkölcsileg nem lielyeselhetők. 
Ezután mind a császári családra, mind az egész franczia se-
regre áldását adta. Merode liódolata alkalmával pedig az el-
lene szőtt ármányokat Absolon lázadásához hasonlitá és azok-
nak ahhoz hasonló véget is jósolt, teljes reményét fejezvén ki 
egyszersmind az iránt,hogy elvesztett birtokát ismét visszanye-
rendi ő vagy utóda, mert Simon meghalhat ugyan, de Péter 
(a kő-szál) sohasem. 

— R o h jezsuita-atya Halléban conferentiákat tartott. 
1630 óta, midőn a székesegyház ismét visszaadatott, és föl-
szerttelése után Stricerius jezsuita szónokolt, mostanáig e vá-
rosban nem volt jezsuita. Beszédeit legtöbbnyire protestán-
sok hallgatták, minthogy a katholikusok száma alig rug 
2000-re. 

— Juste abbé, a poitiersi akadémiának nagyon is bona-
partisticus igazgatója, ki igen sok kellemetlenséget okozott az 
apostoli lelkületű püspöknek is, az akadémiához intézett kü-
lönös köriratban teljes helyeslését nyilvánította a császár 
irányában egy kissé gyengédtelen Laprade tanár elmozditta-
tása fölött. Mely liizelgésének azonnal nagy jutalmát aratta, 
minthogy a gayi püspöki székre van kijelölve. Azonban nem 
hiszik, hogy a pápa megerősitené őt. 

— Az oxfordi püspök, Albert herczegférj halálában Is-
ten büntetését látta, minthogy az egy praelatust nem akart püs-
pökké nevezni, és ez a miatt katholikus lőn. Az „Examiner" 
ezért a püspök ellen fordul, és azt állítja, hogy az oly püspök, 
mint az oxfordi, valóban Isten haragjának a jele, és ily férfiak 
valódi gyalázatjára válnak az országnak. O, ki mindig máso-
kat igyekszik megtéríteni, térjen először maga a keresztény-
séghez ! 

P e c z e - S z . - M á r t o n b a : A Monasterologiát kétszer is megrendel-
tük ; hiszszük , kézhez jutot t . 
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EELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, január 18-án I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Egyház, iskola, élet. — Egyházi tudó-
sítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Egyház, iskola, élet. 
Ugy vagyok meggyőződve, hogy e három: 

e g y h á z , i s k o l a , é l e t , elválaszthatlan egymástól. 
Midőn az Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus a kath. 
anyaszentegyházat alapitá, ennek előcsarnokává a 
kisdedek magához szólitásával (Luk. 18, J 6.) az is-
kolát tette ; s e kettő körül isteni kimerithetlen jó-
sága- s irgalmával ugy központositá az egész életet, 
hogy e h á r o m (mint trinum perfectum) szoros ösz-
szeköttetésben maradjon egymással mindvégig. 

Az egyház kijelöli a határokat s tért enged, hogy 
a tanoda megkezdhesse gyakorlati befolyását az 
életre. — Nem ismerek jóravaló embert, kit a ke-
reszténységnek e három főmozzanata nem érdekelne. 
Egyháziak, iskolatanitók s a világi nép, mely csa-
ládapák- s minden rangú és rendű hazafiakból áll, 
egyaránt érzik : hogy e három vállvetett tevékeny-
sége nélkül erkölcsileg az egész világ egy terméket-
len , kopár mező végtelen és idomtalan alakját ölt-
heti magára, minő a chaos volt, melyből a Teremtő 
örök bölcsesége a nagy mindenség öszhangzó szép-
ségeit hozá létre. S lia érezzük ez erkölcsi szükséget, 
kivánnunk is kell, hogy e három: egyház, iskola, 
élet, egymást kiegészitse! E jeles viszony kinyoma-
tát óhajtanám e sorokban a t. olvasó-közönség elé ál-
litani. Az e g y h á z a t , mint az igazság oszlopát, s 
közös üdvünk rendületlen pyramisát; az i s k o l á t , 
mint biztos kikötőt az egyház zászlója alatt; s a kath. 
h i t é l e t e t , mint Jezus csodatevő hatalmával lecsil-
lapított tengert, hogy a tanitványok biztosan evez-
hessenek rajta tovább s mindig tovább 

Honi irodalmunk szellemét figyelemmel kisér-
vén, azt tapasztaljuk, hogy az erkölcsi irány csaknem 
végkép elhanyatlott; a vallásos érzület gyengül, s 
valóban minket is egy erkölcsi ragály támadott meg, 
mely már nem egy virágzó nemzetet tőn semmivé. 
Ily tapasztalati tények vizsgálásánál nem egyszer vo-

nul át lelkűnkön ama titkolhatlan fájdalom s elcsüg-
gedés érzete, mely egy hajdani jeles család, vagy 
fényes ősi lak romjai fölött ragadja meg az érzékeny 
sziveket. Mily kincse e szerint egy vallásos folyóirat 
a nemzetnek, mely például átélt dolgokat tartalmaz, 
veszélyes előítéletek, balfogalmak s tévedések egész 
csoportozatát deríti föl; ellentéteket, összehasonlítá-
sokat állit elő, hogy az idők romboló hatása ellen 
annál erélyesebben biztosítsa az igazság diadalát: 
csak az nem tudja, kinek lelki szemein a hitetlenség 
hályoga ül. Egy vallásos folyóirat, melynek czélja: 
hogy a sok viszontagság, ártalmas külbefolyás, egyéni 
vétkes közönyösség s részvétlenség által egymástól 
elszakasztott érdekeket egybeolvaszsza ; az egyház-
nak visszatérítse tékozló fiait s leányait, kik a földi 
örökségért róla könnyelműen megfeledkeztek ; mely 
e g y ú t t a l a tanodát is leginkább belszervezete s 
vallás-erkölcsi föladatainak elősorolása által megked-
veltesse a hanyag szülőkkel; s végre a keresztény 
életet — az apostol szerint — Krisztus urunk testé-
ben építeni, a szükséges előismeretek megállapításá-
val, az üdvösség akadályai elhárításának módját ki-
mutatni , szóval : a keresztény erkölcsök gyakorlását 
előmozdítani segitse. — Megindulásától fogva ilyenül 
tisztelem a ,Religio'-t, mint a keresztény nevelés köz-
lönyét is. Különböző a hatás, mely alatt a ,Religio' 
hasábjai időnkint megtelnek ; mint különbözők a nya-
valyák is, melyek az embert koronkint meglepik. 
De a gyógyszertár mégis csak egy és ugyanaz : Jé-
zus Krisztus anyaszentegyháza, melyből az orvosi 
szerek kölcsönöztetnek. 

Tudnunk kell, hogy az egész élet nem egyéb, 
mint i s k o l a . Öreg mester benne a tapasztalás, se-
gédtanítók az élet viszontagságai, bölcs igazgató ma-
ga az isteni Gondviselés. Ez életiskolat igazán csak 
halálunkkal végezzük be ; midőn kinek-kinek érdeme 
szerint kiszolgáltatik az „illető tanodai bizonyítvány", 
mely örökös érvénynyel bir a jutalomra. Tanuljunk 
tehát, üdvösségünk munkája van kérdésben. 



I. Köztudomásu dolog, liogy minden hírneves 
intézet alapitói, minden üdvösb lendület, minden vál-
lalkozási szellem s előhaladás érdemes fülkarolói előhb 
úgynevezett t a p a s z t a l a t i k i r á n d u l á s o k a t 
tettek a közélet pályaterén, hogy a megészlelt, át-
gondolt eredmények forrásaira annál könnyebben rá-
találván, azokat saját nemzeti életökbe is átszivárog-
tassák. S ámbár sohasem szűkölködött- egészben egy 
jóravaló nemzet is eredeti találékonysággal biró, láng-
eszű s tetterős férfiak nélkül, kik meg szokták törni 
nem csak a járatlan utat, de az élet kenyerét is a ha-
bozok előtt : tapasztalás nélkül mégis csak egyoldalú 
az ember minden törekvése. De a tapasztalás kimond-
liatlanul sokba kerül. Nem egyszer történt már, hogy 
az ember élete is elfogyott, mig a tapasztalás egészen 
megérett a gyümölcshozásra. Annál becsesebb. Igy 
minden pálya sikere attól függ, mily tapasztalati 
szakismeretek központosulnak valamely kitűzött szent 
czél elérésére. A közoktatás és nevelés terén is csak 
a gyakorlat az, mit mint valódi ingatlan vagyont 
örökölni lehet. Szép ugyan az elmélet, mint egy vi-
rággal megrakott fa, mint egy ékesen teritett asztal, 
de a melyről még az étkek hiányzanak. A szellemi 
képzettség sokkal több ember sajátja, mint a gya-
korlat. És ugy látszik, hogy némelyek mindent ab-
ban helyeznek, valljon minő jártassággal bir valaki 
az elméleti tudományok, a törvény betűje s az illető 
szakkönyvek ismerésében? Pedig ez mind önámitás 
a nélkül, a mit minden pálya lelkének, életének szok-
tunk nevezni, tudnillik — gyakorlati alkalmazás nél-
kül. Bámultam egy gazdászati Írónak egész a legki-
sebb részletekre kiható, igazán körmönfont előadását 
oly tárgyakról, melyeknek további elhanyagolása — 
mint megjegyzé — századokra vetheti ismét vissza 
nemzeti művelődésünket: mig a nagy olvasottság 
mellett tudákos sportsmann-ünk egyedül járt arany-
szegélyű könyvével árkos ugarain, keritetlen gazos 
kertje körül, s alig metszett szőllejében. Épültem (!) 
különösen egy tanítónak eljárásán, ki a gyermekek 
előtt egyre-másra oltá a mindennemű fakat krétával 
a táblán ; s kinézek : egy ártatlan szilvafát is alig látni 
a tágas iskolai telken. Ennyit tesz-e tehát, — gondo-
lám — valamit é l e t b ő l s é l e t r e tanítani? 

Régen és sokszor elmúlt azon pályakérdés meg-
vitatásának ideje, melyet a írni. veszprémi püspök a 
,Tanodai lapok' számára „Non scholae, sed vitae" czim 
alatt kitűzött, s mely szépségesen el is akadt; pedig 
— hiába ! — örökké igaz marad, hogy „non scholae, 
sed vitae discimus." Ama pályakérdés leginkább az 
elemi tanodát érdeklé,mint azon kisded forrást, mely-

ből idővel az egész életre kell üditő cseppeknek, sőt 
még akkor sem lesznek igényeink túlzottak, ha ki-
mondjuk, hogy nem csak cseppeknek, de az élet 
minden nemére szétágazó patakoknak is fakadni, me-
lyeknek partjain egyformán tenyészszenek az örök 
élet virágai. Ugyanis ha már a forrás tisztátalan, nem 
viszi-e annak salakját minden kis hab magával to-
vább, s nem lesz-e tőle majd egész folyam ronda, 
iszapos? Tekintsünk szét magunk körül. 

Két, tiszteletet gerjesztő egyéniség jő velünk 
szemközt. Ily két igénytelen, de a l e g g a z d a g a b b 
költő, Lamartine szerint is nélkülözhetlen férfiút, 
ugyan láthatni mostanában már minden jóravaló fa-
luban ; sőt gyakran még a fiók-községekben is észre 
lehet őket venni e g y ü 11 ; nekünk mindazáltal m o s-
t a n i s z ü k s é g ü n k b e n leginkább érdekesek. Ta-
lán atya és fiu ? — mert mi lehetne e becses viszony-
nál tiszteletre méltóbb ? — Vagy épen két testvér, 
kik nem csak annyira müveitek, hogy latinul is tud-
nak, (ámbár e három szót: „rara concordia fratrum" 
végkép nem értik) hanem e fölött még egyhitü sze-
retetteljes emberek is? — mert mi lehetne e földön 
boldogitóbb, mint a testvéri egyetértés? — Kicso-
dák ők? Ah, lehetetlen fül nem ismerni bennük már 
távolabbról is a — p l é b á n o s t és az i s k o l a m e s -
t e r t . A gyakorlati élet szakasztott képmásai ők; a 
kölcsönösen ható példa s örök érdekeik öszhangja ál-
tal egymást kiegészitő tanítványai a világ Üdvözítő-
jének. A népnevelés apostolai ők. Az egyház és világ" 
kicsinyben. Ugyanazon családi kapcsolat a népek irá-
nyában. Ok az ige megtestesítői, hogy a boldogság 
e földön lakozzék. Egy üdvözítő gondolat kifejezései 
ők az emberek között, mely a szivekben mindennap 
viszhangzik. Ha ők egymást nem értenék, a bábeli 
torony épitése állna be, s minden munkát siker nél-
kül áldoznának. Ha ők egymást nem becsülnék, örö-
kös földrengést éreznének lábaik alatt, mely az Isten 
városának falait leomlással fenyegetné. Ha ők egy-
mást testvérileg nem szeretnék, vetnének a nélkül, 
hogy a harmatra gondolnának. Mig szent egyetértés-
sel iskolában s iskolán kivül épitik azt a pompás há-
zat, melyben a közös jóllét lakik. 

I s k o l á b a n . Szabad belépni, mert nyilvános a 
hely, melyet iskolának, vagy tanodának nevezünk. 
Legfontosabb itt a vallási tárgyak, vagyis a hittani-
tás kezelése. Alig gondolható nagyobb fonákság, mint 
magára hagyni a tanitót azon tantárgy előadása-, s 
úgyszólván vérré változtatásának nagy felelősséggel 
járó munkájában, melyet a kereszténység isteni szer-
zője, Jézus Krisztus maga személyesen végzett, s an-
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nak hű kezelése s őrzése végett, hogy az az egész 
föld kerekségén eredeti tisztaságában terjedjen el, 
különös tanitói, vagyis apostoli egyházi rendet alko-
tott. Nem lehet tagadni, s kellő és illő elismeréssel 
nem kisérni azon érdemes tanitók buzgalmát, kik 
egyházi szellemtől átmelegűlve, igazi érdekkel tanit-
ják a vallást (hittant) ; de az ő egyedüli föladatuk 
csakis a tanitás körül érvényesülhet; a mi magát a 
lényeget, magát az Isten tudományát bensői eg, ugy, 
mint a gyermeki sziv világába átömlő ihlett bánás-
mód erejét s szellemét illeti: ez már egyenesen a pap 
kötelessége. A p a p é igen, de kinek a tanitó minden-
ben segédjobbja legyen, épen ugy , mintha minden 
gyermekben egy fényképet kellene levenniök a szent 
egély sugarainak reávezetése által a mennyország 
számára. Nem tudjuk-e valljon, a pillanattól is meny-
nyi függ sokszor a czél sikerére? A tanitó tehát ott 
legyen kéznél, ott igen, a pap lángoló keble mellett, 
és segitse a kiömlő fényt a gyermeksereg fölfogásán 
üdvösen megragadni. Ah, ne legyünk mi tunyábbak 
az isteniekben, mint például egy kis fürge méh a 
méz gyűjtésében! Bár mily közönyösség pánczélja 
födje is az ember szivét, lehetetlen mégis, hogy meg 
ne induljon, látván e parányi állat ösztönének baj-
vivásait. Az ember nem ösztönének, de Istenének 
hódol. 

Nem egy tan férfiú, nem egy iskolabarát dús el-
méje fáradozott már azon titok kifürkészésében, mint 
lehetne a vallási oktatást legczélszerübben irányozni, 
vezetni : hogy annak kenete az életre is kihatván, tar-
tós , erős gyökeret verhessen a szivekben. Legelőször 
az e téren kitűnt jelesek sajátságai vonják magukra 
közös figyelmünket. Mindenki sajátságos eljárást kö-
vetett s követ; melynek eredeti mélységébe hatni 
annyit tenne, mint magunknak is megszerezni azt a 
könnyűséget, azt a keresetlen ihletet, melynek va-
lódi műszava (terminus technicus-a) még eddig nincs. 
A legnagyobb n é p b a r á t o k r ó 1 tudj uk, hogy a 
hittanitás- és elemzésnél megváltoztatták jellemöket, 
s a fénykör, melyet az isteni szeretet lényökön el-
árasztott, titokszerüvé alakitá az ily magas érdekért 
magát egészen feledő, egészen föláldozó szeretetet. 
Egy paulai sz. Vincze, salezi sz. Ferencz, Schmid 
Kristóf stb. életéből sok oly szivreható mozzanatot 
lehetne idézni, melyeket utánérezni igen, de meg-
fejteni, vagy, mi főbb, elsajátítni nem könnyen le-
het. Mégis egy vonzó képet iparkodom — habár gyön-
gén — összeállítani ama hóditó benyomásokból, me-
lyeknek át meg átgondolásában sejtenem engedteték, 
hogy van fölemelő lelki gyönyör abban, ha másokat 

oktathatunk. Ennek le ggyümölcshozóbb neme ter-
mészetesen az életpélda. 

Egyike még most is a be nem fejezett vita tár-
gyaknak: valljon kell-e, mikép s mily mértékkel, 
mily körülmények s viszonyok között igénybe venni 
vallási kérdéseknél a gyermek e m l é k e z e t é t ? vagy 
csak a kegyelem behatásai- s működéseire bizzuk-e 
magunkat egyedül? Én a középutat szeretem válasz-
tani. (Medio tutissimus ibis.) Részünkről semmi leg-
kisebb alkalmat sem szabad elszalasztani, hogy a 
malaszttal közremunkáljunk. Az isteni malaszt a te-
nyészerő ; tehát miért ne lenne az ember szántó-vető ? 
holott maga az Üdvözitő is azt mondja : „Pater mens 
agricola est." Osztályonkinti tanitás mellett minden 
hajlam, minden szempillantás becsessé válik. 

Hogy a vallás becsülését s tiszteletét mi is meg-
szokás, házi s tanodai nevelés által tettük magunkévá, 
kétséget nem szenved. Az első nevelés maradandó; 
mondhatnám, csak nagy rendülések által kiirtható. 
Példával akarom ezt módosítni. „Isten kegyelméből 
már éltem delén jóformán túlestem, s mégis vallási 
szent gyakorlataim közben mindenek előtt az első 
neveléssel elsajátított apai s anyai magán-szertartá-
sokat végzem el; mert ezekhez szivem ártatlan érzel-
mei mindig gyöngéden vonzanak vissza. Ugy tetszik, 
mintha mindannyiszor újra élném azon kellemes idő-
szakot, midőn még ártatlan gyermek valék. S a kép-
zelet , az emlékezés mindarra, a mit gyermek-korom-
ban hévvel szeretni megtanultam, mintegy nyitányul 
szolgálnak a férfiúi kötelmek pontos teljesítéséhez. 
Ugy tetszik, mintha egy szelid gyermek nyájaskod-
nék körülem, olyan, mint hajdan magam lehettem, 
s vonna, liivna, kérve, esdekelve, csak ne hagyjam 
őt el." Hányan érezzük ezt újra, ha első nevelésünkre 
gondolunk! s hányszor dobog föl szivünk örömében, 
ha ezt életpéldában látjuk ! 

Azt tehát bátran merem állítani a vallás tanítás-
nál, hogy becse tartós legyen, miszerint a bibliai 
tanmódszert, és az egyházi történelmet s szertartáso-
kat ki ne feledjük. Egyedül ezek képesek azon beha-
tásokat tartósan megörökíteni, melyek a gyermek 
szeme előtt képekben nyilatkoznak. Ezelőtt mintegy 
20 évvel gyermekek s leánykák magántanitásával 
foglalkoztam. Eljárási modorom a fölvállalt szakmá-
ban egészen elütött többi nevelő-társaimétól. Gyer-
mekké kelle lennem, hogy a tanonczok figyelmét 
magamhoz bilincselhessem. Még máig is tudom azon 
bibliai elbeszéléseket, melyeket fűszerül használék. 
Először magam éi'ezém át a hatást, magam izlelém, 
hogy más meg ne csalatkozzék, s én magam föl ne 
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süljek, mint tömérdek sok tanitó s liitelemző, kik 
lélek nélkül napszámoskodnak. Többet a vallástani-
tásról ezúttal nem mondhatok. Bővebben szóltam er-
ről a tanodai szak-közlönyökben. 

Mi a néptanodai úgynevezett reál-ismereteket 
illeti, részemről szólva, azok is tévednek, kik min-
dent összehalmoznak; de azok is, kik egy kevés irás-
(mondd : karczolgatás) s olvasáson kivül minden 
egyebet fölöslegesnek tartanak. Közönséges szabályul 
álljon: inkább kevesebbet, de alaposan és jól , mint 
sokat fölületesen és rosszul. Velem történt gyermek-
koromban , hogy atyám, idegen tanács következté-
ben , nem elégelvén koromhoz illőleg a helybeli reál-
ismereteket, a szomszéd protestáns iskolába adott. 
Istenem ! még most is vissza-visszaszáll emlékezetembe 
a pusztaság, mely az otthoni k e v é s helyett majd 
liogy lelkemen nem száritá ki az ég felé repdeső ke-
gyelet örök-fris csatornáit. Igy azt is mondhatom, 
hogy üdvösebb itthon a kevés is, mint másutt a fólczi-
czomázott, gyakran sok üres semmi. Mert mosolyogjon 
bár ki , nekem ugyan mindegy, el nem hallgathatom 
azon szilárd meggyőződésemet, miszerint a hol a re-
ligio áldásos napja nem ragyog, sötét ott a sziv vi-
lága és terméketlen; s még a tudományok is csak 
égető prysmatükrök ott, hazug fényt lövellve az em-
ber jövőjére. Én tehát a néptanodai úgynevezett reál-
ismeretekben is mindig ott keresem a mindent Isten-
től származtató, mindent Istentől váró s ő reá vissza-
vezető religio útmutatásait. Egyébiránt sohasem vol-
tam ellensége a t u d á s n a k . Csak valamint a neve-
lés szakadatlanul karöltve járjon az oktatással, ugy 
a tudás is tényleges hittel párosuljon. („Nam doctri-
11a sine vita arrogantem reddit; vita sine doctrina 
inutilem.") Az e g y o l d a l ú s á g akkor állna be, lia 
vagy a szellemi képzés egyedül, minden anyagiakra 
vonatkozó utmutatás nélkül ; vagy a puszta reál-irány 
vergődnék túlsúlyra, a bensők, vagyis az ember jobb 
részének vétkes elhanyagolása s vallás-erkölcsi érde-
keink kizárása- és későbbre halasztásával. Az ember 
lélek- és testből áll. E kettő között harmóniának kell 
uralkodni. A lélek rendeltetése — igaz — egyedül 
az örök üdv, egyedül az Isten- és ő hozzá való szel-
lemi kötelékeinek fölismerése-, becsülése-, s az örök 
élet nagyszerű gondolatához méltó kiművelésében 
áll; s igy talán azt lehetne mondani, hogy semmi 
köze a mulandók-, az anyagiakhoz : mindazáltal Isten 
örök czéljailioz, mint tudjuk,az a n y a g r a (agyagra) 
is szükség volt, mint Mózesnek gyékény-kosarára a 
Nílus vizén, hogy sirása által figyelmet gerjeszszen; 
s hogy ugy szóljunk, tért nyerjen az ember és időt 

a végtelenségben. A természeti testek az isteni ki-
nyilatkoztatásnak hangjegyei, melyekből Istennek 
mindenhatóságát, mindenütt jelenvalóságát és örök 
törvények szerinti világkormányzását olvashatjuk ki. 
Alig lehet valamely tárgyról a nélkül szólni, hogy 
egyszersmind összeköttetésbe ne hozzuk clZt £1 minden 
lét elkezdője- s végzőjével. Igy lia a természettudo-
mányok Isten müveinek ismerete- s czélszerü hasz-
nálására segitnek : okvetlen szükség, hogy semmi oly 
ismeret ki ne maradjon oktatásunk köréből, mi által 
a fönebbi czél elérhető vagy eszközölhető. 

Sántha Mihály. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jan. 15-én. Mily szükséges az ellenséges irányú 

sajtótól minden pártfogásunkat megvonni, bizonyítja a követ-
kező fölszólalás is a napi sajtó legújabb terméke ellen : Mi-
dőn „Az ország tükre" czimü, legújabban született, s külsőleg 
Ítélve, sokat mondó lap első számát olvastam : az „Egy nap Sa-
lernoban" czimü közleménynél eszembe jutot t az „Idők Ta-
núja" e néhány szava: „Itt hagyta (tudnillikamult év), hogy 
egyebeket mellőzzek , a fájdalmas meggyőződést, hogy a ka-
tholicismus elleni oktalan gyűlölet nem apadóban, hanem még 
mindég áradóban van." — Fájdalom ! e szavak igazságát tény-
leg bebizonyitá a kérdéses u j lapnak szerkesztője, midőn a 
nevezett czikket lapjába fölvette. Ez pedig annál szomoritóbb, 
minthogy, meggyőződésem szerint, egy u j lap első száma 
igyekszik bemutatni változatos tartalmát és haladási irányát ; 
igy tehát „Az ország tükre" is, első számáról itélve, föltüzte 
gyászos lobogóját, melyen e szavak olvashatók : „contra 
catholicos ;" s e czikke elárulja, hogy ő is azokhoz szegődött, 
kik a katholicismus ellen keserű harezot vínak. Csakhogy 
nálunk Krisztus a szegletkő, s a beleütközők szétzuzatnak. 
„Egy nap Salernoban." Egy nap sokat tapasztalhat az ember, 
s gyűjtött tapasztalataiból mások is sok hasznosat tanulhat-
nak ; mi csak azt tanulhattuk meg, hogy szent hitünknek az 
uj évvel „Az ország tükrében" egygyel több az ellensége, mely 
még több proselytát akar szerezni. — Fussunk át az egész 
czikken s lássuk, hogy pattantak B. Gr. ur élezei? Mit látott 
B. Gr. ur egy nap Salernoban ? . . . Látta sz. Márk templomát, 
s ugy látszik kíváncsisága be is vezeté, mert saját szavai sze-
rint : roppant fény vakítja el a belépőt ; az oltár körül herme-
lin-prémes gallérokkal imádkozó lelkészek térdelnek, illatos 
tömjén árasztja el a leget, az orgona bűnbánatra liivó hang-
jaiba búsongó apáczák lágy éneke vegyül, milliárd gyertyák 
fénye vetekedik a nap sugáraival, s e zajban s fényben elkábul 
a sziv, csak az elme marad épen s kiábránditólag súgja fü-
leinkbe : „Nem igy imádják az Urat !" . . . Hát hogy imádják ? 
H a j ó i sejteni, B. Gr. ur szivét a milliárd gyertyák fénye ká-
bitá el, mert az ének majd minden vallásfelekezettel közös, 
sőt már az orgona is kezd elterjedni. Bocsásson meg, de egy 
katholikus szive nem kábul el illy látványra ; elkábul a szive 
annak, ki azon szándokkal lép a szent helyre, hogy a látott 
szertartásból egy lapban gúnyt űzzön. E fény olly ünnepies 
komolysággal, olly túlvilági valamivel bir , mi a sziv húrjai t 
érintvén, meglágyítja ugyan, de el nem kábítja, hanem amin-
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dennapi érzésekből mintegy kivetkőzteti, és önkénytelenül is 
Istenhez vonzza; s fohászait az oltár körül térdelő és imád-
kozó hermelinprém-galléros lelkészekéivel egyesitvén a bú-
songó apáczák lágy énekével együtt küldi a magasba, mint 
fölszáll amaz illatos tömjén-füst.. . . Igy imádtuk, imádjuk, s 
fogjuk mi imádni az Ura t , bár a „spiritus nequam" B. G. ur 
füleibe az ellenkezőt súgta. — A „búsongó apácza" nevezet 
is czélzás akar lenni ; no de az ilyenek igen mindennapiak, 
már megszoktuk hallani. Ha szertartásainkra kimondotta B. G. 
ur Ítéletét, szinte gyanítottam , hogy a papokat sem kiméli 
meg. S valóban gyönyörűen megdicséri az olasz papságot, ki-
nek oly jól áll a violaszinü eziist-csatos harisnya, a don Juan-
kalap. Ne irigyelje tőlük B. ur. Különben jól tudjuk mi azt, 
miszerint legio azok neve, kik örülnének, lia a katli. papság 
rongyosan járna és koldulásból élne. Nem B. G. ur az első, 
kinek az talán nem tetszik, „multiplicati sunt , qui oderiuit 
nos." — Hogy lia valaki állása- és méltóságához illetőleg öltöz-
ködik, azért még nem arszlán. Hallottam én már papot gya-
lázni azért is, mert hanyagul öltözködött Epen azért va-
gyunk Krisztus szolgái, mert a világnak nem tetszünk; e 
kettő együtt vajmi ritkán fér meg ! Miután a papokkal vég-
zett, neki ront a szerzeteseknek, s holmi gyermekies, nevetsé-
ges czimekkel tiszteli meg őket. Ezt csakugyan nem vártam. 
Mert ha másnak nem tekinti is a barátokat, csak mint egy-
szerű emlékeit azon férfiaknak, kik a művészetet, mestersége-
ket és műveltséget a barbarok mindent romboló kezei elől, 
tehát a végenyészettől megmentették, s kikre oly jól illik a 
zsoltárnok ezen mondata : „Euntes ibant, et ílebant, mittentes 
semina sua; venientes autem venient cum exultatione por-
tantes manipulos suos" : máris nagyobb kímélettel szólhatna 
róluk. Higyje el B. ur, sokat, igen sokat köszönhetünk mi még 
jelenleg is e borzas, mezitlábos, kövér, kopasz , sokat mondó 
ravaszsággal biró arczu barátoknak (szép czimek !). Ki a tör-
ténelmet tudja, és az emberi szivet ismeri, az a szerzetesekről 
ily kiméletlenül nem nyilatkozliatik. Humoros iróniája legre-
mekebb ott, hol a kövér disznóról, vagy, B. G. ur szerint, An-
tal-, a város védőjéről szól. 0 tempóra, o homines ! En bármily 
embert sem merészelnék disznónak komolyan nevezni, még 
kevesbbé annak irni egy szentet, kihez az olasz nép a legna-
gyobb kegyelettel ragaszkodik. A félelemmel párosult tiszte-
let tart vissza ezt tovább folytatni, sőt még azt sem merem 
mondani, hogy ki kiváncsi arra, mit irt B. G. u r , olvassa el ; 
mert az ilyenek hallatára a jó érzésű ember elpirul. En csak 
azt mondom rá : „contemne et vinces", vagyis megvetem rá-
galmait. De talán a salernoi nép is azt mondaná, kiket ez ál-
tal szépen jellemez a világ előtt. Végre pedig nem szükséges, 
hogy minden — a sz. Szüzet ábrázoló kép Corregio müve le-
gyen ; mert mi nem a festményt, hanem kit ábrázol, tiszteljük. 
Ha még gúnyosabban irna is e képről, mi soha nem fogjuk 
szégyenleni azt megcsókolni, és ez által igazi benső tisztele-
tünket , és ragaszkodásunkat külsőleg is kijelenteni Nem oly 
könnyű a nép szivéből a vele született vallásosság érzetét 
kioltani. Chateaubriand szerint „a nép e részben okosabb a 
bölcseknél ;" tehát nem fog a mindenféle álbölcsekre hallgatni. 
Utolsó szavam pedig az : hogy szeretve tisztelt herczeg-pri-
másunk arczképe e czikkel meg nem fér. Egyik elmaradhatott 
volna „Az ország tükréből" "). 

* ) Mely talán azért választá e c z i m e t , hogy mindenféle ember az 
országban visszatükrözve találja benne szellemi képét, csak a katholikus 

ROMA, dec, 25-én 1861. Ma reggel az angyalhidon ke-
resztül mindenki sz. Péter templomába sietett, hogy a nagy 
mise alatt láthassa a szent-atyát. Az előbbi években szokásos 
éjjeli isteni-tisztelet, melynek ünnepélyes hatását a csendes, 
komoly homály és a csillagos ég oly igen emelték, a liberiani 
basilikában most sem tar tatot t meg. A vigília minden resz-
letei a Sixtus-kápolnában vitettek véghez, a karácsonyi ünnep 
pedig sz. Péter templomában tar ta tot t meg, hol maga a szent-
atya mondá a misét. A jelenvolt különféle nemzetbeli idege-
nek száma rendkiviileg nagy vala. A mise alatt a bibornokok-
nak és nemes világiaknak ő szentsége nyújtotta Krisztus tes-
tét. — IX Pius u j bizonyítványát adja annak, hogy reá nézve 
semmi sem oly becses, hogy azt föl ne áldozná, ha ez által a 
kormányt a zavartól megmentheti. A pénzügy jelenleg ugyan 
nem áll rosszul, mit eléggé bizonyít az állam-kötelezvény bir-
tokosaihoz intézett fölszólitás is az illető kamat fölvevése vé-
gett. Mindazáltal a készlet épen nem mondható fölöslegesnek. 
Azért ő szentsége Salviati elnöklete alatt egy bizottmányt 
nevezett ki, mely ő szentségének még fönmaradt drágaságait, 
többnyire ajándékokat, összeírná, hogy később a közpénztár 
javára nyilvánosan eladattathassanak. — Előttem fekszik a 
jövedelem és kiadás jegyzéke 1858-ból, tehát azon évből, mely 
végső volt a pápai állam teljes fönálltában. A többi közt a 
romai egyetem 35,000, a bolognai 30,000, a maceratai 3000 
scudiban részesült. Ezt illetőleg ugyan mit te t t eddig a turini 
kormány ? Ik. 

ROMA, jan. 4-én. Goyon tábornok fogadtatása az u j év-
nek első napján sok hirnek szolgál anyagul. Vártak reá sokan, 
íme, a mi történt, egyszerűen elmondom. A tábornok törzstiszt-
karával a Vaticanba ment , s a consistorium nagy teremébe 
vezettetett. A szent-atya bejött, a tábornok ,térdre' ! vezény-
leti ; egy perez múlva pedig ,kelj föl.' — A tisztek és a pápa 
között a terem hossza volt, Goyon katonai lépéssel a trónhoz 
közeledett, mélyen meghajtván magát , mondá : „mit az idő 
meg nem rontott, mit az idő szilárditott : a hadsereg régi tisz-
teletét és áldozat-készségét szentséged iránt hiven őrzi, a 
mint ezt a császár akarja." Goyon politikai vonatkozás nélkül 
szólt. A pápa franczia nyelven válaszolt, hogy az idő mindin-
kább szilárdítja kebelében a császár iránt jó indulatját ; az 
idő alkalmat adott csodálni a franczia sereg jelességét, mely 
Romában, a m i n t h i n n i k e l l , azért vagyon, hogy egy torz 
gonoszságnak végmerényét megakadályozza, egy torz gonosz-
ságnak, de egy politikátlan tettnek is. Csodáltam a sereg fe-
gyelmét ; ismerem erényét, de az én bizalmam, az én segé-
lyem a magasban van. Én áldom ezen sereget, áldom különö-
sen Francziaország számos polgárait, kik ügyemet pártolják, 
s védik. Áldom azon katonákat is, kik naponkint ide jönnek, 
hogy üdvözöljenek, s kikről szent Pállal mondhatom: az én 
koronám, az én örömöm — Goyon megköszönte az áldást, 
kérvén még, áldja meg a szent-atya a katonák családjait is. A 
szent-atya megtette. 

nem. De ily tükörbe ne is tekintsen kath. ember ; a szerkesztő pedig ne 
nevezze „Ország tükrének" azt, mi az ország kuth. és legszámosb fiainak 
ily czikkekben csak torzképét adja. — És ily lap annyira pártoltatik, 
hogy az első szám második kiadást tett szükségessé ! S z e r k. 

Szokása a franczia seregnek, h o g y a hivatalszabadok a Vatican 
ajtainál, vagy lépcsőin naponta ácsorognak , várván h o g y üdvözöljék a 
szent -a tyát . Ezekre volt czélzás a szent-atya válaszában. Ezen katonák 
mindig imakönyveket , szent érmeket, olvasókat tartanak kezükben , s 
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TURIN. A ,Triest. Ztng.' egyik levelezője közli azon 
tervet , melyet az olasz mozgalom vezénylői az egyház átala-
kítására nézve készitettek : A terv, úgymond, két részre osz-
lik, politikaira és dogmatikaira. Az előbbinek főbb vonalai rö-
viden a következők volnának: Az egyház lemond minden földi 
jogairól és ismét visszatér azon állapotra, melyben politikai 
tekintetben volt akkor, midőn a pápák még semmi világi ha-
talommal nem birtak. A választási és képviseleti rendszer az 
egyházra is fog alkalmaztatni, és pedig következőleg : Min-
den községnek vagy plébániai kerületnek jogában állancl sa-
ját lelkészét megválasztani, de természetesen, kötelessége 
leend, nem csak ennek és az alatta álló egyháznak és papság-
nak eltartásáról gondoskodni, hanem egyszersmind a főpap-
ságnak ellátásához is aránylag járulni. (A rabbik behelyezése 
és a protestánsoknál divatozó szokás a lelkészek megválasz-
tásában látszott itt iránytűül szolgálni a reformátoroknak.) A 
plebánusoktól és azok delegatusai által választatnak a püspö-
kök , kikből azután a tartomány prímása választandó, kinek 
illő eltartása az összes plébániákat és püspököket illeti. Mind-
egyik tartomány, vagy jobban mondva, mindegyik primatus-
ság követet, ki bibornoki ranggal birna, fog küldeni a pápa 
időszerinti székhelyére, és ezen követek fogják választani a 
pápát a különféle prímások közül. (A reformátorok tehát föl-
teszik, hogy ezen ujitási javaslataikat az európai államok mind-
nyájan, vagy azok nagyobb része elfogadandja, mely föltevés 
tehát a javaslat megítélésében mindig szem előtt tartandó. 
Valamint kimondatik itt az alapelv is, hogy épen nem szük-
séges , miszerint a pápa született olasz vagy romai legyen, 
hanem mindegyik prímás megválasztható. Ugy szintén nem 
szükséges, hogy Roma legyen a pápa székvárosa, hanem szék-
helyét vagy mindegyik pápa tetszése szerint választhatja, 
vagy ott leend a székhely, hol a pápának megválasztott prí-
más lakott.) A pápának világi ügyekbe való befolyása, magá-
tól értetik, egészen megszűnnék, és valamint a papság a kor-
mánytól teljesen függetlennek mondatik és egy önálló egé-
szet képez, épen ugy tartózkodnia is kell minden beavatko-
zástól a kormány ügyeibe. — A mi a dogmatikai részt illeti, 
a következő fő változások ajánltatnak : A mise mindenütt 
nemzeti nyelven fog mondatni. A fülgyónás megszűnik, és 
helyét általános gyónás pótolná. Revisio utján a böjti és 
ünnepnapok száma megkevesbittetik. A kolostorokat illető-
leg a nőzárdák végkép eltöröltetnek, a férfiak részére pedig 
csak a bűnbánó vagy jótékony czélokra alakult szerzetes 
rendek hagyatnak meg. A papi nőtlenség jövőre nézve is 
megmarad, csakhogy a pap ismét visszatérhet a világi álla-
potba lemondván papi állapotjárói, és ekkor a coelibatusra 
való kötelezettség is megszűnik. Törvényesen elválasztott 
házasfelek uj érvényes házasságra léphetnek. (Ezen dogma-
tikai javaslatok, melyek két szentséget is megtámadnak, Pas-
saglia fejéből látszanak származni. Köz-gyónás és bűnbánó 
szerzetesek ! mily találó összeköttetés ! Nem bir ez valami 
jósjellel a passaglismusra nézve? Ik. 

POSEN, jan. 10-én. Ersekünk körlevelet bocsátott a 
papsághoz , „nem mintha a papság eltévedett volna az igaz-
ság útjáról, igy szól az érsek, hanem mivel néhány liitczikkely 

kérni szokták a kilépő szent -a tyát , áldaná meg azon vallási tárgyakat. 
A szent-atya mindig megteszi , s néha e g y órát is elbeszél velők. 

a szenvedélyek forrásában nem eléggé vizsgáltatik, ismertetik. 
Legyen tehát egy szavunk ezen hitczikkelyek körül, s ne le-
gyen közöttünk szakadás, miként az apostol mondja." Hivat-
kozik az érsek IX. Piusnak 1846-ban nov. 9-én közzétett egy-
ház-fejedelmi körlevelére, és az érsek által, 1852-ben jan. 
2-áról a papsághoz menesztett pásztori levélre. Ezek után a 
polgári kötelességek taglalásába bocsátkozik, mely részét az 
érseki levélnek ép a porosz és muszka kormány alatt lakó len-
gyelek között forrongó izgalom miatt a közlésre igen czélsze-
rünek táláljuk. Az egyház, lucerna ardens in caliginoso loco, 
civitas supra montem posita, a szenvedélyek dúlásai között 
is mindig az örök igazság fényét tart ja előttünk, nehogy el-
tévedjünk. „Napjainkban a kötelességek szigorú körülírást 
igényelnek. Tanitsátok tehá t , hogy a kath. hitnek lényege a 
jó cselekedet ; hogy az a jelen és jövő boldogságra hasznos 
és szükséges ; hogy az ember czéljának elérése végett társa-
ságra szorul; hogy a társaság, valamint ennek kormánya az 
Istentől vagyon, hogy a polgárok és a kormány a társaságnak 
szükséges elemei, végre, hogy a polgárnak kötelességei van-
nak az ő lelkismerete iránt. Ebből erednek a fejedelem iránti 
kötelességek, a mint azokat Krisztus Jézus megalapította, az 
apostolok és szent-atyák mindég tanították. Hozzátok ezen kö-
telességekethiveitek emlékezetébe,a mint azokatXVI. Gergely 
és IX. Pius pápa előadta, kerülvén minden profán újításokat, 
és az istentelen kornak tanait. Különösen érseki megyénkben 
feszegettetnek némely kérdések, melyek ha jól meg nem ol-
datnak, a híveket az igazság és a szent kötelesség ösvényéről 
tévútra viendik. A hittanárok, és a kath. erkölcstantudorok, 
valahányszor a fejedelem és a nemzet iránti kötelességről 
szólnak, mindég fölteszik, hogy az államban csak egy nemzet 
vagyon. Ezen föltevés hibás, mivel az államok többnyire több 
nemzetből, vagy egy nemzetnek több töredékeiből állanak. 
Midőn több nemzetiség egy államot alkot, nem kell a több 
nemzetiség elemeinek az államban elveszni. Hogy az állam jó 
szervezetet kapjon, az alkotó elemeket, melyeknek egyenkint 
saját története, jellege, miveltsége, szokása vagyon, tekintetbe 
kell venni. Porosz országnak három fejedelmei, igazságosak 
és bölcsek levén, ünnepélyesen biztosították lengyel alattva-
lóiknak nemzetiségi jogait. S hogy e felől semmi kétség se 
legyen, a királynak nyílt levele, 1815-ki május 15-ről közzé 
téve, minden templomokban a liiveknek fölolvastatott, a mely-
ben ezen jogok, a bécsi békekötés által megerősítve, elismertet-
nek. A király, méltányos akarván lenni, kimondja, hogy a len-
gyeleknek visszaadja hazájukat, s üdvözli őket, hogy hazájuk-
hoz oly hivek maradtak, s hozzá teszi, hogy lia a porosz állam 
lengyel tartományokkal növekedett, ez a lengyel nemzetnek 
(ez a király szava) semmi kárára nem lehet. Miután tehát a 
katholikusoknak kötelessége mindenkinek megadni a magáét ; 
a nemzetnek is meg kell adni, a mi a nemzeté. Példa erre Jézus 
Krisztus, a ki daczára a nemzet háladatlanságának, a hol szü-
letett, mégis mindig különös jó indulattal volt iránta, siratván 
gyászos sorsát, mely hazáját sújtani fogja. Kötelességünk 
tehát szorgalommal azon dolgozni, a mi az Isten malasztja 
mellett, a nemzet jellegét teszi. Raj ta legyünk, hogy őseink-
től ifjaink nevelésére, a szegények fölsegélésére, és más jó czé-
lokra te t t intézeteket föntartsuk. Tartsuk meg őseink jó szo-
kásait, s fiainkat ezekben neveljük; miveljük nemzeti nyelvün-
ket ; s kiki a tudományokat és művészetet. Kerüljük pedig 
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mindazt, a mi nemzetiségünk különös jellegét, vagy becsüle-
tét sértené. A gazdagok lakjanak hazájukban, őseik tűzhelyén, 
segítvén honfi társaikat, kik nekik dolgoznak. Kerüljék a té-
kozlást, a fényűzést, melyet őseink nem ismertek ; vannak sze 
gényeink, javaink fölöslegét ezeknek ápolására fordítsuk. Igy 
fogjuk az Istennek áldását megérdemelni, melyet régen el-
vesztettünk , s oly régtől óta nélkülözünk. Szent Pál nagyon 
gondoskodott nemzetének szegényeiről. Hazánk nagy fiait 
tiszteljük mindég, haláluk után is; legyen áldott nevök közöt-
tünk. Dicsérjük ezen férfiakat, kik dicséretet érdemelnek, 
apáink ők, és vérünk. Az Isten bennök mutatta meg nekünk 
az ő dicsőségét. Az egyház megengedi, hogy nemzetünk nagy 
fiait a templomiján is dicsérjük, miután az egyház nemzetünk 
líaiból több szentet állított nekünk például. — Szólok most 
azon kötelességről, melylyel ki ki saját lelkismerete iránt tar-
tozik. — Először is tiltva van az, a mi a királyi tekintély- és 
a polgári törvénynyel ellenkezik. Másodszor, el kell dobni 
mindazon istentelen, és hitellenes elméleteket az egyház el-
törléséről , egy uj messiás eljöveteléről, s a nemzetiség isten-
ségéről, melyek inkább egy költőnek, semmint egy bölcsésznek 
agyában fogamzhatnak. Ily emberekaz emberiséget hosszunyo-
moruság által akarják azon igazság megismerésére hozni, hogy 
Krisztus Jézuson kivül nincs üdvösség. Könnyen fölfogja kiki 
azt is, hogy a család és nemzet szeretetéhez nem szabad az 
idegen iránti gyűlöletnek csatlakozni, kivált ha ezen idegenek 
egy országnak polgárai. A szeretet szent kötelesség mindenki 
iránt. Tartózkodjanak tehát híveink minden tényektől, melyek 
a fejedelem jogait sértenék. A plebánusokne engedjenek meg a 
templomban oly énekeket, melyek a kedélyek fölizgatására 
szolgálhatnának. Ilyen az ének „Z diniem pozarow" (a tűz 
füstjével) „Boze cos Polske", a melyekbe a napok szenvedé-
lyei néhány ingerlő szavakat csúsztattak be. Nem szabad a 
templomban más énekeket énekelni, semmint a melyek már 
befogadva s százados szokás által megszentelve vannak. Ha 
ezt teszitek, akkor kötelességeiteket híven teljesítettétek." 
Leon, érsek. 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE." Von Dr. Albert S t ö c k 1, bisch, geist. Rath und Pro-
fessor der Theologie am bischöfl. Seminar in Eichstätt. 
Mainz, 1861. 

Ha lapunk köre engedné, szeretnénk minden évben a 
hittudomány minden ágából egy-egy munkát bemutatni, tü-
zetesebben ismertetni ; hogy igy t. olvasóink velünk együtt 
esztendőnkint átmenve a bennünket legközelebb érdeklő tu-
domány szakain az itt fölmerülő ujabb vívmányokkal és kí-
sérletekkel is rövid de biztos uton megismerkedhetnének. Egy-
házi közlönyünk azonban nem levén sem egyedül sem főkép 
irodalmi lap, hanem oly közeg, mely az egyházi élet minden 
mozzanataira, és a napi eseményekkel összefüggő vagy azok 
által támasztott kérdésekre tartozik leginkább fordítani fi-
gyelmét: az irodalmi termékek megismertetését csak azon 
mértékben gyakorolhatjuk, melyet a lap fő czélja megenged. 
Igyekeztünk mindazáltal a lefolyt évben is a kínálkozó külön-
féle müvekből olyakat kiválasztani, melyek papi állásunkat, 
egyházi képeztetésünket közelebbről érdeklék. Ismertetve 
voltak különösen lelkipásztorsági, szónoklati, liturgicai, er-

kölcstudományi stb. munkák oly módon, hogy azokról minden 
olvasó a rendszerre nézve szintúgy mint a tartalomra és an-
nak kezelésére nézve kellőleg tájékozhatta magát. E hasznos 
rovatot jelenleg a fön czimzett liistorico-dogmaticus műnek 
főbb vonásokban való ismertetésével akarjuk, vajha ne min-
den siker nélkül ! kitölteni. 

Mint a mű czime mutatja, az „áldozat" szó egész kiterje-
désében vétetik, és igy nem szorittatik egyedül a szent-mise-
áldozatra , habár ez képzi is a mü legszebb részét, legfőbb 
czélját, melyet és a munka indokát ekkép adja elő a szerző : 
Napjainkban komoly az egyház helyzete. Mindnyájan, kik az el-
lenség soraiban találtatnak, egyesültek, hogy egyesitett erő-
vel ingassák meg az oszlopokat, melyek az egyház épületét 
tart ják ; annak szerkezetét lerontsák, és a hit jelének helyébe 
a hitetlenség zászlóját tűzzék föl. Az üldözés gyürüzete pedig, 
mintegy titkos ösztönt követve, az egyház körzetétől mindin-
kább annak központja körül vonul össze. Napjainkban magá-
nak a sziklának, melyre egyházát épité Krisztus, alapjait akar-
ják aláásni, hogy az alapkő kiforgatásával a ra j ta feneklő épü-
let is ledüljön ; ma az egyház feje az, kinek számára a szen-
vedés és üldözés kelyhe csordultig megtöltetik, és ugy lát-
szik, mintha a Péter székén trónoló tisztes aggastyánnak azt 
egész a fenékig ki kellene ürítenie. Azonban bármily boron-
gosnak tessék is első pillanatra az egyháznak ezen helyzete, 
nekünk mégis, ha egy kissé mélyebben tekintünk, az messze-
sugárzó fényűnek tűnik föl, mely az aggodalom homályát el-
oszlatja, és Krisztus i g a z jegyesét teljes pompájában engedi 
szemlélni : mert az á l d o z a t jelmezében jelenik meg. Krisz-
tus urunknak szenvedés és üldöztetés által kellett a győze-
lemhez jutnia, és dicsőségébe bemennie. Azonban mindazon 
szenvedések és üldöztetések, melyeket ő kiállott, csak egyes 
részletei voltak azon nagy áldozatnak, melyet ő a világ üd-
véért bemutatott. Igy tehát az egyháznak is, mely az ő titkos 
tes te , őt követni kell azokban. Az egyház itteni egész élete 
folytonos áldozati l é t , mely leginkább akkor tűnik föl teljes 
fényében, midőn a szenvedések és üldöztetések, melyek iga-
zán véve soha sem hiányzanak az egyházra nézve , fokozott 
mértékben és látszólag legyőzhetlen erővel viharoznak. Ekkor 
tűnik föl az egyház igazán élő képe gyanánt annak, ki mint 
„a fájdalmak férfia körül volt véve gyalázattal," és kinek el-
lenei vélték, hogy már győzedelmeskedtek fölötte.Ekkor je-
lenik meg valóban mint igaz egyház, mint Krisztusnak egye-
dül valódi jegyese, mert ilyenkor mutatja meg, hogy egyedül 
ő bir azon isteni erővel, hogy szerzőjének áldozati életét min-
den körülmények közt át tudja élni, és élő képe gyanánt jele-
nik meg annak, ki mondá : „Si me persecuti sunt, et vos per-
sequentur." (Joan. 15, 20.) És épen ezen szempontból kell. 
nézetünk szerint, napjainkban az egyház állapotját a kath. 
áldozároknak szintúgy mint hiveknek fölfogni, hogy annak 
egész jelentőségét teljesen átlássa. Azon fönséges szenvedő, 
ki jelenleg sz. Péter székén ül, és kire mindnyájan csodálkozás-
sal, odaadással és szeretettel tekintünk föl, e tekintetben mind-
nyájunknak elragadó példát ad, és a szavak, melyeket a keresz-
ténységhez intéz, ezen gondolatot jelölik. Azon czélból pedig, 
hogy ezen gondolattól, eszmétől mindenki bensőleg megragad-
tassék, és örvendező bátorságra gerjedhessen mindaz iránt, mi 
még következlietik: szükségesbnek látszik ma mint bár mikor, 
hogy mind a kath. áldozárok, mind a hivők egész mélyében 
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fölfogják az áldozat eszméjét, hogy ekkép az áldozatot egész 
jelentőségében és teljes nagyságában ismerni tanulják. Akkor, 
ha az áldozat ezen eszméje egészen áthatotta őket, ugy, hogy 
ez vezérel minden nézetet és Ítéletet mindazon csapások felől, 
melyek jelenleg az egyházat érik : bizalma és reménye nem 
csak nem fog kisebbedni, hanem inkább emelkedni fog és szi-
lárdulni , és aggodalom nélkül, készséges buzgalommal fog 
munkálkodni tovább is azon körben, melyet neki Isten üdv-
oeconomiájában kijelölt. Valami csekély kis segédeszközzel já-
rulni ezen czélhoz, czélja tulajdonképen ezen mü kiadásának." 
(Folyt, köv.) Ik. 

VEGYESEK. 
PEST, jan. 17-én. A lapok visszavonják az Antonelli 

és Lavalette közti föllépésekről, Francziaország fenyegetésé-
ről való hireket II. Ferencz ügyében. A nápolyi királynak a 
Quirinalban való tartózkodására vonatkozólag lapunkba is 
beigtatjuk a szent-atya nemes jellemének ezen vonását : II. 
Ferencz ugyanis fölkérte ő szentségét, engedné meg neki, 
hogy költözzék ki a Quirinalból és a Farnese-palotába tegye 
át lakát. „Nem, viszonzá a pápa, ezt meg nem engedhetem, 
mert midőn én Nápolyban voltam, szintén hasonló okokból és 
azon aggodalomból, hogy ön föls. atyjának csak kellemetlen-
ségeket okozok, ki akartam költözni a kir. palotából és anun-
tiusi palotába tenni át lakásomat ; de ön föls. atyja lábaim-
hoz borult és a következő szavakat intézte hozzám, melyek-
nek emléke mélyen bevésődött szivembe : „Szent-atyám ! Ön-
nek vagy itt az én királyi palotámban, vagy Romában saját 
palotájában van helye." Én ma hasonló szavakkal felelek az ő 
fiának: „Önnek vagy itt az én palotámban, vagy Nápolyban 
saját palotájában van helye." Ily jellemet csak az igazság és 
jog érzete képezhet, mely pedig nehezen van meg a pápa 
elleneiben. 

— A romai franczia követ több izben kérte már ő szent-
ségétől megerősítését a császár által kinevezett öt püspök-
nek. A szent-atya azonban szilárdan ragaszkodik eddigi el-
határozásához. Ezek közt van Munig abbé is. A szent-szék 
ezen vonakodása oly kellemetlenül hatott a franczia kormány-
ra, hogy Lavigerie szerént a császár a Jézus és Mária szivé-
ről nevezett társulatok elnyomásával fenyegetődzik, minthogy 
ezen egylet tagjai által véli gyanusitottnak a szent-atya előtt 
Munig abbét. Különös eszköz, de a franczia császárnál nem 
épen rendkívüli ! — Chigi nuntius már elutazott Parisba. 

— A zágrábi bibornok-érsek utolsó iratát a pápa kegy-
teljesen fogadá, mint erről ő emtja a bécsi nuntiatura utján 
értesült. A bibornok 10,000 frankot küldött ő szentsége se-
gélyezésére. 

— Föltűnő volt, hogy a pápa a portugali király halála 
fölött bevett szokás szerint nem fejezte ki részvétét. Néme-
lyek ezt annak tulajdonították, hogy az elhunyt fölség elis-
merte az olasz királyságot. Mindenki tudja azonban, miszerint 
ez a kormánynak müve, nem pedig a fölségnek személyes tette 
volt. Miért is a jövő allocutioba, mint hírlik, a halálesetnek 
tüzetes fölemlitése, valamint a lengyel hivők iránti nyilatkozat 
is be leend szőve. 

— Napoleon Magnan tábornokot nevezte ki a szabad-
kőmivesek nagy-mesterévé. — Ricasoli erélyes körlevelet bo-
csátott ki a titkos társulatok szemmeltartása iránt, nehogy 
ezek a kormány ellen izgassanak. Ez is nemesis ! A titkos tár-
sulatok tagjai magok kénytelenek saját ármánykodásaik ellen 
föllépni, ha egyszer a polczra jutottak. Gyönyörű követke-
zetesség ! 

— Az „Unita Italiana" szerint Fermoból egy, igen sok 

aláirással ellátott folyamodvány küldetett Turinba, melyben 
a deportált De Angelis bibornok-érseknek visszatérése siir-
gettetik. 

— Würtembergben, mint a kamrai vitatkozásokból ki-
tűnik , a vegyes vallású helységekben a katholikusoknak még 
a körmenetek tartása is meg volt tiltva. — A törvényjavas-
lat azon pontját , mely szerint fegyelmi és házassági ügyeket 
nem volna szabad Németországon kivüli törvényszék elébe 
vinni, tehát Romába sem, többen egyszerűen kitöröltetni 
akarták ; azonban a vita folytán 58-an 20 ellen annak megha-
gyása mellett szavaztak. 

— Az evang. alliance Londonban nem rég gyűlést tar-
tott mintegy 30 tag jelenlétében dr. Culling Eardly elnöklete 
alatt. Ez utóbbi a spanyol üldözésről szólt, kilátásba helyezte 
a lelki aratást , melly a biblia-osztogatásra nézve kínálkozik 
a leendő világkiállításnál és, hogy 70—80 igehirdető vállalko-
zott is ezen missionariusi kényelmes munkára. Dallas szintén 
a spanyol üldöztetést tárgyalta. Szegény martyrok ! ! 

— A boroszlói lierczeg-püspök a Diepenbrock bibornok 
által szegény káplánok és tanítók számára alapitott Melchior-
alapitványt 30,000 frtnyi tőkével Szaporította. 

— Frankfurtból irják : A Gustáv-Adolf-egyletnek itteni 
gyűléséből értesülünk a mecklenburgi főegylet föloszlásáról a 
papság általi segélyezésnek hiánya miatt. Ezen sajátszerű te-
rületen, mely a kath. egyházat talán jobban leczkézi, mint 
Svédhon, a legtöbb Péterlillér protestánsok által nyújtatott. 

— Morlot bibornok a megyebeli papságot körlevélben 
szólitja föl, hogy a szent-atyát segitsék imával. — Az orleansi 
püspök pedig nyilt levelet intézett a Szent-Vincze-egyletekhez, 
hogy, mig lehet, maradjanak meg állomásaikon, és a kormány 
eljárásának, a forradalmi lapok rágalmazásának daczára foly-
tassák Istennek és az irgalmasságnak müvét. 

— Freiburgban az érseki hatóság meghagyta, hogy a 
theologiát tanulmányozók számára neveléstani előadások tar-
tassanak. 

— A königsbergi egyetem „generale concilium"-ja szó-
többséggel elhatározta, hogy a cultusministeriumnak javasol-
tassák eltörlése azon rendeletnek, melynél fogva a zsidók és 
katholikusok a tanári karból kizáratnak. A minister azt vá-
laszolta, hogy a kivánt eltörlés nem lehetséges, mivel igen 
csekély többség nyilatkozott mellette. 

— About „Gaetana" czimü szindarabot ir t , melyben a 
papságot tette leginkább pelengérre ; Parisban azonban ki-
fütyülték a darabot, a s z e r z ő t pedig macskazenével tisztel-
ték meg. 

— Palmerston 1847-ki sept. 11-én ezt irta Ponsonby 
lordnak : „A romai egyház-állam integritását lényeges eleme 
gyanánt kell tekinteni az olasz félsziget politikai függetlensé-
gének-" Akkor ez volt politikai meggyőződése a versipellis 
á l l amfé r l iunak . M o s t m á r bizonyos, h o g y A n g o l o r s z á g , t e h á t 
Palmerston küzdött Olaszország egységesítése, Francziaor-
szág pedig szövetségesitése mellett. Ez azonban nem sikerül-
vén, nehogy Angolországé legyen a dicsőség, a franczia császár 
is az egységesítés javára dolgozik. 

SZEMÉLYZETIEK a pécsi megyéből : B e r e c z József báttaszéki 
lelkésznek h e l y é b e , kis-papnöveldei aligazgatónak S z u 1 y József s e -
gédlelkész neveztetett ki. A R a u s z Romuald halála által megürült 
bonyhádi plébániát G a u z e r János gymnasiumi tanár nyerte el. Pálfai 
lelkész F o r s t e r Ernő lön, helyébe Paksra segédlelkészül G e b h a r d t 
Károly küldetett. H u b e r sz . -széki j egyző szent-széki ülnöknek n e v e z -
tetet t ki. 

Kegyes adományok: 
A székesfehérvári e g y h á z - m e g y e részéről . . 3 5 6 frt. 7 3 kr. 
Kassáról . . . . 3 3 frt. 5 0 kr. Részletesen jövőre. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
- UJ 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, januar 22-én. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Kathol. nyilatkozat. — Jószándoku ész-
revételek a „Gyermek-barát"-ot illetőleg. — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

Kathol. nyilatkozat. 
Ricasolinak álarczos, gúnyos tervezetü irata, me-

lyet szent-atyánkhoz, pápa ő szentségéhez intézendett, 
lázas borzalommal hatja át minden istenfélő, hiv ke-
reszténynek szivét általában oly annyira, hogy nem 
csak az anyaszentegyházunkhoz állhatatosan ragasz-
kodó s Istenhez hiv katholikusoknak kebleik rázkód-
tatnak meg e cselszüvényes javaslatok által, s érzel-
meikben földig leverettetnek : hanem még a bölcsebb 
fölíógásu s mélyebben belátó protestáns kedves atyánk-
fiait, is botránkozásra indítják undok gunyjai. 

Egy ily olasz szörnyeteg, kit a népeknek végső 
szerencsétlenségbe taszítására szülte egykor boldog-
talan anyja, nem átal a kétszáz milliomból egyesült 
kath. egyház fejéhez, a szentséges pápához irányozni 
ily intést és fölszólítást: „Ha szentséged nagyobb 
akar lenni a földi fejedelmeknél, („servus servorum 
Dei", — és „nagyobb akar lenni" ! — boldog Isten ! 
minő fölfogás!!!) vesse el magától ezen fejedelemség-
nek silányságait, melyek önt amazokhoz hasonlóvá 
teszik" : — miután tudnillik azon iratában ő szentsé-
gét „a politika szövevényességére és a mennyei javak 
iránti gondoskodásra" már előre figyelmeztetvén, Jé-
zus szavaira utalta, hogy „tanítványai birtokra és 
uralomra ne is gondoljanak." 

Ily sekélyes fölfogás szerént tehát azt gondolja 
a bölcs (!) minister, hogy Jézus szavai csak a pápára 
és papokra voltak irányozva? nem tudja azon bölcs 
oktató, hogy Jézus szavai, tanitásai az egész emberi-
nemre nézve voltak kinyilatkoztatva? *) — Azon 
szent szavak ugy illetik a királyt, mint a nem-ki-
rályt ; ugy a pápát, papot, mint minket laicusokat ; 
ugy a minister!, mint a ministernek szolgáját. — Ha 
tehát a minister Jézus szavaiba uj szellemet akar be-

*) Julianus legalább az összes keresztényekről értette, 
és azért mindannyit szegénységre akarta kárhoztatni. S z e r k. 

fíuii, ő saját példájával kezdje igazolni ily szellemű 
tanitásait: mondjon le minden vagyonáról és birtoká-
ról. Azután a minister beszélje rá saját királyját, hogy 
az is mondjon le koronájáról, s ne vesződjék az or-
száglással és a polikával. És igy tovább csináljon a 
minister minden emberből olyant, ki csak a „meny-
nyei javakról" gondoskodjék; mert csakugyan ta-
gadhatatlanul a mennyei javak életünk czéljának 
főtárgyai. 

Bizony csodálatos ! A szegény szerzetesek, azok 
is, kik fekvő javakat birnak, csak a mennyei javak-
ról gondoskodnak; és kik fekvő javakat birnak is, 
ezeknek administratiója csak egy-két tagra a szerzet-
ből van bizva : a többi a mennyei javakkal foglalatos-
kodik. És mégis, nem csak a birtokos, de még a bir-
toktalan szerzeteseket is eltörlik, rögtön elűzik, és a 
mijök van, valóságos erőszakkal elrabolják. Tehát 
mindegy, akár van vagyonjok, akár nincs, akár mint 
foglalatoskodnak a mennyeiekkel, — mégis elűzet-
nek; miért? mert ők hirdetik Isten igéjét, ők oktat-
ják a népet isteni félelemre, emberszeretetre, józan-
ságra s munkásságra. — Hej ! mit szólna azon minis-
ter, ha vele történnék az, a mit a pápának szánt? a 
mit a szerzetesekkel már végre is hajtott? — Mit 
szólna az a király, ha reá háramlanék a sors, melyet 
a pápa számára késziteni törekszik ! 

De hiába ezek ellen szót emelni ! ! Mert ezek el-
űzik azt, ki az Isten igéjét hirdeti, midőn ők magok 
Istent nem ismernek. Ezek elrabolják más vagyonát 
tetszésük szerént, midőn ők magok élvezik bitorolva 
az írásnak azon szavait : „Mert tied az erő és hata-
lom." — A szegény pápa nem gyűjt maga körül földi 
erőt és hatalmat! 

S miután Jézus csakugyan az egész emberi-nem-
nek s ennek boldogitására hirdette szent oktatásait; 
miután továbbá sem a király, sem a minister, sem a 
herczeg, sem a dúsgazdag bankár, sem a gazdag föld-
birtokos stb. le nem mond birtokáról, vagyonáról, jo-
gáról , fényéről stb., ebből világos, hogy Jézus sza-
vainak mégis más értelme van, mint a melyet a bölcs 
minister azoknak tulajdonit. Világos tehát követke-
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zetesen az is, hogy a minister olyan oktatásba avat-
kozott, mely neki idegen, ismeretlen, melyre nincs 
sem szive, sem hivatása, melyre nem is volt fölkérve, 
még kevesbbé följogositva. 

Hogy Jézus az ő fön idézett szavai által senkinek 
sem tiltotta meg a vagyonosságot, ezt több példákkal 
is bizonyitotta. Igyelbeszélé példabeszédjében, mikép 
az országából távozó király sáfárjának talentumokat 
bizott hiv gazdálkodására. Igy egy helyen nem azt 
mondja, hogy: non ex pane vivit, sed ex omni verbo 
quod procedit ex ore Dei ; hanem azt teszi hozzá : non 
ex s o l o pane stb. : de tehát a kenyér is csakugyan 
szükséges az életre. És ismét más helyen mondja : fa-
ciatis vobis amicos ex mammona iniquitatis. Meg is-
mét elbeszéli, mikép a szőllősgazda kegyes jutalom-
mal elégitette ki még a legutolsó napszámosát is. És 
igy tovább. — Továbbá sehol sem parancsolta Jézus 
azt: hogy mástól vagyonját el kell rabolni, birtokát, 
keresményét, földjét stb.; sőt kárhoztatta az irigysé-
get, s csak azt jelentette ki, mily veszedelmes legyen 
a földi javakhoz oly nagy mértékben ragaszkodni, 
mint a minister, ki megfeledkezvén az igazságról, a 
mennyei javakról, az isteni törvényekről, nem elég-
szik meg azon isteni adományokkal, melyeket bir, 
hanem megrohanja vakmerő tollával szent-atyánkat, 
pápánkat; de majd saját királyjának isirigylendi bir-
tokát. Vigyázzon, nehogy elveit mások is utánozva, 
saját királyjának birtokát is veszélyeztesse. 

Jézus szavai intésül irányoztatnak minden va-
gyonoshoz és atyai figyelmeztetésül, hogy midőn 
akárki a loldi javaknak birtokában levén, ezeket él-
vezi: egyszersmind az egy igaz Isten imádásáról, 
iránta való hálaadásról, a felebaráti szeretetről és 
egyéb isteni törvényekről meg ne felejtkezzék. — 
Szükséges, hogy gazdagok, vagyonosok legyenek: 
emberi gyarlóságunk szerént ebben helyeztetik némi-
leges ösztöne munkásságunknak, a nevetséges socia-
lismus megczáfolásául ; a gazdagok s vagyonosok ál-
tal élnek a szegények. Sőt az igazaknak testi, vagyis 
világi javak is igértetnek az írásban jutalmul, miután 
az igazak is lehetnek lelkiképen szegények az Isten-
ért, jó cselekedetekre használván vagyonjokat, bir-
tokjokat, javaikat. 

A pápai birtok jogosságának, s a kereszténység 
szilárdítására, sőt az egész világ békés állapota bizto-
sítására való szükségességének positiv fejtegetésébe 
nem bocsátkozom ; miután ez már oly annyiszor ve-
lős bölcselkedéssel különféle helyeken alaposan meg-
mutattatott. 

Oh ! hol van azon idők buzgósága, midőn szent 

társulatok támadtak, melyeknek tagjai a Spanyolhon-
ból és déli Europa egyéb részeiből afrikai rabszolga-
ságra hurczolt keresztényeket saját vagyonaik, sőt 
személyeik föláldozásával a saracenoktól megváltot-
ták! (Ordo et Festum B. M'ariae V. de Mercede.) — 
Most ellenkező sorsra jutottunk! Nem Afrikától kell 
hiveinket féltenünk; hiszen közöttünk laknak a sze-
recsenyeknél szerecsenyebbek, kik üldöznek bennün-
ket, és nem csak vagyonúnktól, de üdvösséges, nyu-
godalmas vallásunktól, és vallási gyakorlataink füg-
getlenségétől is megfosztanak. Ok akarják a szent-
atyát tanítani, mit kelljen isteni törvénynek tartani; 
ők az evangéliumot magyarázni. — Nem Afrikától 
kell félnünk: sőt, mi több, közelíthet az idő, melyben 
Afrika védendi ismét a müveit európai kereszténysé-
get. (Algír, Missiok, stb.) 

De végre följajdulunk s kérdezzük: honnét tá-
madtak , mint a gombák, ezen fogadatlan prókátorai 
a kereszténységnek ? vagyis inkább, ki jogosította 
őket föl a jólelkű hiveknek álarczos szabadsággali 
hitegetésére? ki jogosította őket arra, hogy a hazug-
ságok vásárjára a jólelküeknek üdvösségét, hitét, val-
lását, tanitómestereinknek, sőt szentséges fejünknek 
igazságos birtokát hordják áruba, sőt el is rabolják ? 
— És mi laicusok vaksággal volnánk-e büntetve, 
hogy be ne láthassuk, mikép papjainkat azért zaklat-
ják mindenütt, különösen pedig az olasz földön, hogy 
az idők folytán ne is találkozzék, ki gyermekeinket 
kath. módon az igaz Isten ismeretére oktassa ? 

Valljon azt gondolják-e ily elleneink, hogy mi 
laicusok, midőn vallásos szerénységünknél fogva ily 
alávaló gyászos merényeket némán nézünk, ekkor 
mi nem érezzük a határtalan méltatlanságnak, tiszte-
letlenségnek, igazságtalanságnak, zsarnokságnak súly-
já t? Oh ne hitegessék magokat ily hibás káröröm-
mel ! A sok nem várt, igenis meglepő hallatlan bot-
rány, és példátlan rablás fojtja el bennünk a szót, és 
keseregve nézzük a dulást, mely egyházunkat most 
általunk föltarthatlanul pusztítja. 

Ideiglenesen nem tehetünk mi egyebet, *) mint si-
ralmas panaszaink közt erélyesen s férfiasan ellennyi-
latkozni mindazon önkényes törvénytelenségeknek, 
igazságtalanságoknak, rablásoknak, melyek a kath. 
kereszténységnek elnyomattatására folytonosan dü-
höngni meg nem szűnnek. Tudhatná azt a minister 
ur és minden szövetségesei, hogy valamint minden 
országban a papi jószágokat azon tartományi katho-

*) Ily, de gyakoriabb fölszólalás, kezet fogva a veszé-
lyeztetett közös ügyre nézve a papsággal, egy kissé mégis 
meghökkentené elleneinket ! S z e r k. 
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likus nép a kath. anyaszentegyház elsajátithatlan 
tulajdonának, ugy a pápa ő szentsége világi biro-
dalmát az egész világi kath. közönség az ő sajátjának 
tartja. Örökös hálával áldjuk mi mindazoknak ham-
vaikat, kik üdvösséges vallásunkat ily jótétemények-
kel boldogitották, és Üdvözítőnk helytartóját függet-
lenné tették. 

Es azért mi laicusok, a tiszteletre méltó clerus-
sal karöltve, ünnepélyesen tiltkozunk mindazon Jus-
gentiumot, Jus-privatumot, Jus-ecclesiasticumot sér-
tő, bitorló, rabló törvénytelenségek ellen, melyeknek 
védelmére, lia a zsidó firkálok nem merészelnének él-
czeskedni s gúnyolódni, minden más becsületesebb 
érzésű világ elnémulna. — Ismételve tiltakozunk el-
lenök, és bizunk a hatalmas Istennek ugy irgalmas-
ságában, mint győzhetetlen karjában mindaddig, mig 
végre hatalmas fejedelmeink, mint Istennek fölkent-
jei, a szent keresztnek lobogója alatt ismét egyesülve, 
mint egy Nagy-Constantin, mint egy Piphi Károly, 
mint egy Luitprand, és más hősies keresztény feje-
delmek, Istentől erősitett fegyvereikkel a sziklaszálon 
álló örök igazságnak ápolására, védelmére s szilárdi-
tására, Istenben bizván, vitéz bátorsággal föllépnek. 
Spes confisa Deo nunquam confusa recedet. — Justa 
causa triumphat ! — Nyíljanak föl szemeik nem csak 
a katholikusoknak, de minden keresztény vallásfele-
kezetűeknek, kik előtt még szent a jog és igazság, s 
fontolják meg legalább azt, hogy : „hodie mihi, eras 
tibi." — ! — 1. P.B. B. 

Jószúiidoku észrevételek a „Gyermek-barát"-ot illetőleg. 

A hitbuzgó katholikus mindenesetre tévedőkül tekinti 
ugyan mindazokat, kik az egy igaz anyaszentegyházon kivül 
állanak ; de mindemellett épen nem veszi semmibe a máshi-
tüek, h i t f e l e k e z e t i a l a k b a n nyilatkozó j ó h i s z e m ü 
vallásosságát, ámbár ennek hibás alapját sajnálja is ; azon-
ban a hitfelekezet nélküli vallásosságot — melynek szószóló-
jául mutatta föl magát a „Gyermek-barát" szerkesztője is 
programmjában, és még inkább lapja megjelent számaiban — 
mindenkép kárhoztatja, mivel az a hitközönyösség terjeszté-
sére irányul. Lássuk csak, miféle vallásosságot ajánlgat a 
gyermek-világnak a nevezett ismeret-terjesztő közlöny ? 

Az 5-ik sz. „Világtörténelem" rovat alatt a plioenicieknek, 
ős-eleink vallásához teljesen hasonlónak állított vallása a „szép" 
minőnynyel (epitheton) ruháztatik föl. Cantu Caesar, kinek 
tekintélysúlyját Szabó Richard ur sohasem lesz képes lenyom-
ni , méltán hírneves Világtörténelmében okadatolólag igy nyi-
latkozik: „Fájdalom! vallás tárgyában nem dicsérhetjük a 
phoenicieket, kik Baal istenöknek véres áldozatokat mutatá-
nak be, s főleg a gyermekek áldoztattak föl tiszteletére ; a 
tűzön vonatván keresztül, vagy izzó kemenczébe vettetvén, 
mely az ő bálványának gyomrában égett." (L. I. k. 673. 1.) 

Vagy ha netán bizonyos időszak óta a szerkesztő ur többre 
becsülné egy protestáns történetíró bizonyságtételét, ám tes-
sék hát Hunfalvy hazánkfia Egyetemes történelmét fölütni, 
és majd az iránt győződendik meg : hogy bizony az érdeklett 
népnek vallása „ r e t t e n e t e t g e r j e s z t ő " vala ; mert em-
ber-áldozatokkal magokat beszennyezték, és Asztarte tem-
plomai a bujaság tanyáiul szolgáltak. (L. I. k. 23.1.) Nihil nisi 
verum. Ez legyen jelszava minden igazságbarátnak, főleg 
pedig egy oly szerkesztőnek, ki gyermekek számára irván, 
kétszeresen óvatos figyelemmel tartozik viseltetni tapaszta-
latlan olvasói iránt. Pueris maxima debetur reverentia, mondá 
már a pogány bölcs is. Tehát vigyázva vigyázzon, Sz. R. ur, 
nehogy az olyatén „szép" vallás dicsérgetése által a gondol-
kodni, eszmélni kezdő gyermek elméjében fogalomzavart, szi-
vében pedig akaratlanul is hitközönyösséget támaszszon. Ezt 
követeli tőle a súlyos felelősség érzete, melylyel kell, hogy 
lapját kezelje; ezt az édes haza jól fölfogott érdeke. Ugyan-
azon szám sz. István első apostoli királyunkat is megismerteti 
a kiskorú, de , mint ballom, nagyszámú közönséggel, csak-
hogy ismét nem kellőképen. (Sz.) István ugyanis akkép tün-
tettetik föl, mint bölcs, szent életű, a kereszténység terjesz-
tésében buzgó s erélyes ugyan, de a kormányzásban gyenge 
király; mert , állítólag, elnézte ármányos (?) neje, Gizella 
bűntettét (Vazul herczeg szemeinek ennek parancsára (?) 
véghezvitt kiszuratását) ; holott másrészt nem kis ellenmon-
dással elismertetik, hogy v i t é z ü l legyőzte az ősi hit védel-
mében fölkelt Kupa vezért, s II. Konrád német császárt. 
Fájdalom ! Szalay László is azon hihetetlen vádsúlylyal ter-
heli a jámbor , szelidségéről világszerte ismert királynét, de 
csakis a szájhagyomány nyomán, minden történeti kútfőre 
való hivatkozás nélkül ; Horváth Mihály ellenben a Vazul 
herczegen elkövetett kegyetlenséget egyenesen az utóbb ki-
rálylyá lett Péter édesanyjának, sz. István Özvegy nővérének 
tulajdonitja ; mindkét történetírónk pedig a szeme világától 
megfosztatott fejedelmi rokont feslett életűnek bizonyítja, 
miért is többször börtönnel fenyíttetett. Az egész dolog tehát 
puszta conjectura levén, eszélyes eljárás-e, a gyermek-világ 
előtt a hivő keresztény lélek kegyelet-tárgyait ekképen le-
rántani fénykörükből ? Meggondolásra mutat-e , hogy ráadá-
sul a szerkesztő még Szász Károly azon versét is fölidézé, 
melynek folytán, miután sok szép dicséret-magasztalásokkal 
sz. István méltókép elárasztaték, végtére mégis megfosztja 
az érdem-czimektől, mondván : 

„Tiszteletet vív ki oda ki s ide b e n t , (sz. Istva'n) 
Csak k á r , h o g y behozta azt a sok idegent ." 

Már csak adjuk meg kinek-kinek a méltó elismerés adó-
ját. Szalay Lászlónk nem a rövidlátó gáncsoskodás szemüve-
gén veszi szemügyre sz. Istvánt, hanem egy valódi állam-
férfi, és oknyomozó történetiró álláspontjáról emelkedik föl 
hősünk valódi nagyságához, kinek szent neve átragyog időn, 
enyészeten. „(Sz.) István — mond —• erős kézzel" (tehát nem 
lehete gyenge király) „átidomitotta az alkotmányt, és idő-
mulasztás nélkül, mert minden pillanat közelebb hozhatta a 
végveszélyt, kényszeritette a nemzetet a keresztény népek 
családjában helyet foglalni; s a nagy férfiú ez által az utódok 
örök hálájára méltóvá, a haza második alkotójává lőn. „Ave 
magna anima!" sóhajt föl történetírónk méltó emelkedett-
séggel Vasserburgi Venczellin, — igy szól folytatólag — 
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a Sztárayak és Niczkyek, Hunt és Paznan, — kiket utódaikban, 
a halhatatlan esztergomi érsekben, a Battliyányakban és 
Forgácsokban, a Kubinyiekben és Újhelyiekben büszkén ma-
gáéinak vall a magyar, — voltak a sereg vezérei, midőn sz. 
István és a föllázadt Koppány (Kupa) seregei összeütköztek ; 
ki is Venczellin csapásai alatt összerogyott, s sz. Istváné volt 
a diadal. E győzelem következtében történt meg — mond — 
a téri tés, és a napról napra mindinkább fenyegetődzött ve-
szély, hogy a keresztény népek és fejedelmek szövetsége, a 
különben is már huzamosb idő óta baleredménynyel harczolt 
nemzetet el fogja nyomni, szerencsésen el volt háritva. „Hogy 
pedig saját és nemzetének függetlenségére czélzó szándokát 
létesithesse sz. István", (vajha ezt fontolóra vennék a „kár; 
hogy behozta azt a sok idegent"-féle gáncsoskodók !) „hogy 
Magyarországot mind a német császár, mind a német püspö-
kök fölsőbbsége és befolyása ellen biztosithassa : nem a szin-
tén koronákat hűbér fejében osztogatni szokott császárhoz, 
hanem Sylvester pápához folyamodék koronáért, és nyert is 
tőle, hogy igy ő , a magyar fejedelem, oly magas, oly önálló 
trónon foglalhasson helyet , melynél magasabb ; önállóbb a 
császáré se legyen.". . . Az országban letelepedett idegeneket 
illetőleg pedig igy nyilatkozik nemzeti első szent királyunk, 
sz. Imre herczeg-, liához intézett könyvében : „Valamint kü-
lönféle részekből és tartományokból jőnek a leteleplők, ugy 
különféle nyelveket és szokásokat, különféle tanulságos dol-
gokat és fegyvereket hoznak magokkal, melyek a királyi ud-
vart dicsőítik, a külhatalmasságokat pedig rettentik. Az egy-
nyelvű ország gyarló és töredékeny." Ez tehát az a botrány-
kő , melybe oly sokan ütődnek, betű szerint kapván föl ama 
szavakat, holott Szalay-nk bölcs észrevételeként csakis azt 
jelentik: „hogy a magyar faj nem különítheti el magát Eu-
ropa népeitől ; hogy a magyar nemzet a nyugoti és keleti csá-
szárság közé helyezve, csak azon esetre tar that ja meg önál-
lóságát, ha több idegen elemeket gyűjt maga köré, melyek-
nek magva, középpontja ő leszen, s melyeknek segélyével 
hazájá t előnyös idomú álladalommá kerekíti ki." (L. Magyar-
ország története. I. k. 65., 66., 67., 68., 69., 70., 80., 88.1.) 
Hogy sz. királyunk mennyire nem akará nemzetét idegen 
lábra állítani, világosan kitetszik ezen, liához intézett sza-
vaiból is, miként föntisztelt hazai tudósunk megjegyzi : „Me-
lyik görög országolna a görögök fölött latin módra ? . . . Kö-
vesd tehát az én szokásaimat, hogy a tieid között főnek tar-
tassál , s dicséretet érdemelj az idegenek szemében." Ily ke-
rekded rajzát ha adja vala sz. Istvánnak Sz. R. u r , természe-
tesen a gyermek-olvasóközönséghez alkalmazott modorban, 
hasonlithatlanul épületesebb, és e történeti valónak jobban 
megfelelő olvasmánynyal szolgálandott, a nélkül, hogy a 
nemzetiség-szereteten legkisebb csorbát ej tet t volna, akkép 
tüntetvén föl első apostoli szent királyunkat, mint korának 
— Horváth Miliályként is — legnagyobb fejedelmét, és ha-
zájának boldogitóját, ki ha a nemzet-test életfájába az idő 
szerint beoltott is , ez által — miként Szalay fönebb kifejté — 
csakis páratlan állambölcseségét tanusitá, és igy semmi ok 
sem forog fön a panasz-szóra : hogy „behozta azt a sok ide-
gent" *). — A szóban levő lap 6-ik száma azonban, nevezetesen 

* ) Mindig panaszkodunk, h o g y a külföldiek^gyalázzák , kisebbí-
tik fajunkat , nagyja inkat ; holott saja't Íróink is sa'rba akarja'k tiporni a 
n a g y s á g o t , melylyel minden magyar méltán kérkedhetik. Ily nemzet-

a „Vallásosság" czimü czikkecske, mindeneknél inkább kár-
hoztatást érdemel. „Tudjátok-e, miben áll a vallásosság?" 
kérdi Sz. R. ur teljes önérzettel, mintha csak templomi szó-
székről hirdetné az Isten igéjét. „Az Isten iránti szeretetben, 
mely — úgymond — azonos a felebaráti szeretettel." (Nem 
csak ezzel, hanem az ur Jézus által kinyilatkoztatott hitága-
zatok elfogadásával is.) „Bár mely vallásban születtetek, e 
szent igazságot tartsátok szemetek előtt; mert minden (?) 
vallás az Istenhez vezet, ki mindig ugyanegy : a bölcseség, 
jóság, igazság Istene, akár ,Allah', akár ,Bramah', akár ,Je-
hovah', akár ,Mi Atyánk' néven szólitsátok." (Bizony bizony 
beillenék a szerkesztő egy vallás-kotyvasztó chemicumlabo-
ratoriumba fölügyelőnek.) „Lehet, — igy szól kétkedőleg — 
hogy az egyik vagy másik ut közelebb , de mindegyik oda ve-
zet , ha az erény, Isten-imádás utján haladtok, (de lehetsé-
ges-e ez, akár mely uton jár junk, akár az egy igaz Istent 
imádjuk, ugy , mint ő rendelé, akár pedig nem egészen a 
megfelelő módon, vagy épen teljesen ellenkezőleg bálvány-
képeket imádva stb. ?) s szeretetet hordoztok szivetekben 
azok i ránt , kik nem egy uton haladnak veletek ; mert a sze-
retet első kelléke a türelem , (az igaz, de nem ám tárgyilag 
a tévely, hanem személyileg a tévelygők iránt) és a vallásos-
ság legszebb virága a felebaráti szeretet." (De tudja-e, hogy 
az ,Allah'-féle vallásosság mily vérvirágokat termett 150 évig 
szegény hazánkban ? tudja-e, hogy a szerb fejedelemség ha-
táránál fekvő Nyssa török várostól egy mértföldnyi távolságra 
Lamartine saját szemeivel szemléié 1833-ban azon diadal-
ívhez hasonló fehér tornyot, melyet az , Állali'-vallásosság 
hívei a lekonczolt 15 ezer szerbnek koponyájából fölállítanak? 
az akkorában még a szél által lengetett hajszálak is váltig 
meggyőzvén őt arról, hogy vajmi más az a Krisztushit-ered-
ményezte vallásosság. Olvassa el , ha ugy tetszik, Sz. R. ur a 
nevezett franczia híres iró ide vonatkozó azon munkáját, 
melyből a „Valódi nagylelkűség" czimü czikkét is kölcsönzé, 
és még sok más egyéb tanulságra is szert telietend arra néz-
ve , hogy mit köszönhet a világ a Megváltó isteni vallásának, 
és az ily szellemű vallásosságnak.) „Mi szép, fölemelő és vi-
gasztaló van — úgymond — e két szóban : Mi Atyánk !" Ugy 
ám a maga tisztaságában, de korántsem ama vegyülékes ke-
verékben. Különben ha valaki, Isten tud ja , hogy én sem tar-
tozom a szándok-kutatók közé ; de mégis késztetve érzem 
magamat e helyütt kinyilatkoztatni, hogy a „vallásosság" 
olyszerü érteményezése egyre megy az efféle hitvallással: 
„Imádd, édes gyermekem, a bár mi néven neveztetni szokott 
legfőbb lényt : az Istent ; mindenféle vallást azonegy értékű-
nek tar ts ; mert a dolog velejére nézve valamennyi egyformán 
jó. Terjeszszük mindenek fölött ama hittani türelmességet, 
mely semmit nem helyesel, semmit nem rosszal; mert igy 
majd leomlanak a válaszfalak ; a vallásfelekezetek, ldki azt 
vallhatván a mit akar , majd szépen összeolvadnak, és létrejő 
az „egység" — a semmit-nem-liivés egysége.". . . Ily vallásos-
ság , mely se zsidó, se protestáns, se katholikus, a békés en-
gedékenység köpönyegje alatt a legtürelmetlenebb ; mert 
minden positiv vallást egyszerre megtámad. A mult kor tu-

ellenies kísérlet az „I . István király" czimü színdarab i s , melyben a 
szent fejedelem mint g y á v a , hitében kétkedő rajzoltatik. Ha d icsőségün-
ket magunk temetjük e l , ne c sodá lkozzunk, ha azt mások fői nem t á -
masztják. S z e r k. 
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dománya, a jelenkor tanítója. íme: Francziaország, illetőleg 
maga a mindennel szabadon rendelkező államhatalom, mily 
sok próbát tet t a közös iskolák fölállítása által, hogy a fele-
kezetesség nélküli vallásosság azonegy kaptafájára verje a 
különböző vallású polgárokat ; s mindezen kisérletek zabo-
látlan gyermekeket, szilaj rakonczátlanságot eredményeztek. 
Jó l tudja ezt Lamartine hazájáról , és ugyanazért, midőn 
1832-ben az Isten-ember lábnyomait viselő szent-földön za-
rándokolt, Stanhope Eszter, ott akkor már letelepedett, és kü-
lönczségeiről ismeretes angolnő által az iránt kérdezteték: 
hogy valljon hiszen-e ő Krisztusban ? Ekkor Lamartine becsü-
letére válólag, és egy igaz keresztényhez illő emelkedettség-
gel válaszolá : „Igen, én hiszek Jézusban, mert ő a legszen-
tebb , legáldásosabb, s valóban isteni tant hozott a világra. 
Ily mennyei tan — mond — nem lehet a csalás és hazugság 
müve." Azonban Sz. R. ur sem gyakorolja ám tettleg azt a 
vegyiilékes vallásosságot; mert különben miért igéri lapja 
1-ső számában, hogy azon gyermek-olvasójának, ki a kará-
csonyi estét , leghelyesebben kidolgozva, közlés végett neki 
megküldi, annak Dobos szépen bekötött imakönyvét adja 
ajándékul ? Hogy csak ugy véletlenül jutot t eszébe a szer-
kesztőnek a nevezett tiszteletes ur müve, Tárkányi, és más 
katholikus gyermek-iinakönyv-szerzők jelesnél jelesebb kiad-
ványairól pedig történetesen feledkezett volna meg, ezt fe-
lőle , mint öntudatosan munkálkodó szerkesztőről, nem lehet 
föltennünk. Hiába ! szénégetőnek tőkén a szeme. Legjobb 
lenne azért, ha lapjára rányomatná, hogy protestáns gyer-
mekek számára ir. Igy aztán nem a mi dolgunk és gondunk 
volna, czáfolólag föllépni ellene, hahogy az ő symbolikus. 
könyveikbe is ütköző vallásosságot hirdet. — Végre a 7-ik 
számban Cliináról is értekezik, fölemiitvén : „hogy bölcsei 
közt kitűnően (?) nevezetes Confucius, ki magasztos (?) böl-
cseségével népének vallását és erkölcseit nemesité." Az Isten 
szerelmeért ! lehet-e ott csak szó is vallás- és erkölcsnemes-
ségről , hol a kisdedeket százanként a folyamokba, vagy ku-
tyáknak dobják ; hol az atya fiának , és a fiu atyjának bűneit 
szabadon eltitkolhatja, és pedig a magasztos bölcseségünek 
híresztelt Confucius tanainál fogva ? Sz. R. ur különös, egye-
dül előtte ismeretes adat-tárházzal birhat , melyről Cantu 
Caesarnak fogalma sincs, miután ez egyenesen ezt irja : „hogy 
Confucius a népnek minden előhaladását a szertartásos er-
kölcsiség- és szolgai politikának szövevényes gépezetével 
épen ő akasztá meg ; hogy oly határozatlanul nyilatkozott az 
Istenről és jövő életről, miszerint szavaiból tanitványai köny-
nyen következtethették a pantheismust, sőt még az athe-
ismust is, vagyis általánosságban a közönyösséget", azt a 
minden vallást egyképen jónak állitó közönyösséget. „A rend-
szeresitett képmutatás, a szenvedőleges engedelmesség — 
úgymond továbbá — elfojtja az ösztönt, mely az embert ja-
vulásra vezérli. E nép hitvány eredetiségében, — teszi hoz-
zá — nincs egy szikra lelkesedés benne, és a megfogyott ész 
csupán mesterséges gyümölcsöket terem." (L. 4. k 375., 325., 
312., 373. 1.) Igy Ítélnek mindazok a világ dolgairól, kik a 
történetet irják ; nem pedig mint Rotteck, például, és az oly 
Brockhaus-féle encyclopaedisták, kik azt csinálják. És mégis 
mily sok vakon hivő utánmondó ad nekik föltétlenül igazat ! 
magának pedig az örök igazságú és végtelen bölcseségü Is-
tennek hinni épen nem akarnak. 

Többire : adja Isten ! hogy jószándoku észrevételeimet a 
„Gyermek-barát" szerkesztője megszívlelje, és vegyes vallású 
közönség által olvasott lapját akkép szerkeszsze, hogy a mint 
egyfelől a hasznos, sőt szükséges ismereteket terjeszti , más-
felől őrizkedjék a vallásos érzelmek minden bolygatásától ; 
lelkére véve, hogy égbe kiáltó bün , a drága haza drága re-
ményeit kitenni a veszélynek : hogy idővel se vallásuk, se er-
kölcsük ne legyen. Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 10-én. A londoni kath. ügyek bővebb ismerteté-

seül szolgáljon a következő: Status Catholicorum Londini. Lon-
dinum, Civitas Europae maxima, per 10 milliaria anglica in lon-
gum ac latum, duo quippe milliaria germanica quadrata, exten-
ditur, numeratque 2 milliones et octo millia habitantium, qui 
maxima parte protestantes, in 26 diversas sectas divisi, insi-
mul 1200 Ecclesias habent. Quantum autem ad Catholicos, 
Civitas Londinensis in duas Dioeceses divisa est. In dextera 
parte fluminis Thamisiae, quae Civitatem interfluit, est Dioe-
cesis S o u t h w o r k , cujus Episcopus G r a n t Cathedralem 
Divo Georgio dicatam habet. In sinistra parte fluminis sitam 
Archidioecesim W e s t m i n s t e r Eminentissimus Cardinalis 
W i s e m a n gubernat, qui nullám Cathedralem, sed ejus loco 
mediocrem tantummodo Ecclesiam, dimidium milliare germa-
nicum a sua habitatione distantem habet. Catholici indigenae, 
qui usque ad annum 1829. persecutioni et oppressioni subje-
cti fuere, nunc autem tantummodo tolerati sunt, Londini unam 
solum Ecclesiam majorem, nempe supradictam Cathedralem, 
8 mediocres et nonnullas parvas Capellas habent, quas ma-
gnis sacrificiis, et sine ullo, vel minimo juvamine Gubernii 
erexerunt ; quaeque idcirco ingenti numero 190,000 Catholi-
corum indigenarum, Londini degentium prorsus non sufficiunt, 
ita ut in pluribus dictarum Capellarum unus e Capellanis, iis-
dem addictis, duas Missas celebrare debeat, ut vel aliquantu-
lum tantae necessitati obvietur. Vivunt autem Londini prae-
ter supradictos Catholicos indigenas circiter 40 millia Catho-
licorum advenarum ex omnibus nationibus, qui adhuc pejori 
conditione positi, ne dicam in evidentissimo periculo negli-
gendi religionem et amittendi lidem derelicti sunt, eo quod 
aut nullas, aut angustissimas aut vero nimis distantes natio-
nales Ecclesias liabeant, et ideo rarissime aut nunquam pres-
byteros suae nationis habere possint, qui illis verbum Dei an-
nuncient, eorum confessiones audiant lingua patria, illis in 
periculo mortis assistant, proles erudiant, aliisque eorum spi-
ritualibus necessitatibus subveniant. Verum quidem est, quod 
saltem pro Missa diebus dominicis et festivis audienda, ad-
venae in Capellas. indigenarum se conferre possent, obest ni-
hilominus difücultas, quod e more loci Ecclesias aut Capellas 
indigenarum nemini ingredi liceat, nisi pro Presbyterorum 
provisione, sartis tectis Ecclesiae, caeterisque cultus divini 
expensis, solvat unaquaque vice unum s c h e l l i n g C 1/a 
vel aliquid minus secundum diversum, quem quis occupare 
intendit locum, aut nisi pauperibus commisceri velit, qui locum 
angustum in atrio Ecclesiae et infra chorum assignatum ha-
bent, Quo fit, ut plurimi advenarum, aut solvendo impares, 
aut mori huic, quem licet a necessitate imperatum, nimis 
arduum et indignum reputant, semet accomodare recusantes, 
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Ecclesias prorsus non frequentent. U t itaque in his difficili-
mis rertim adjunctis bono spirituali Catholicorum advenarum 
Londini degentium consulatur, initum fuit pluribus abhinc 
annis consilium aedificandae Ecclesiae majoris in centro Ci-
vitatis, tamquam loco omnibus undique facilius accessibili, ubi 
essent Presbyteri de diversis nationibus, qui possint alterna-
tim diversis linguis ad concionem dicere, confessiones excipe-
re, et aliis fidelium necessitatibus subvenire. Sed complendo 
tali tantaeque magnitudinis operi Londini, ubi omnia carissi-
mo pretio sunt, deliciunt facultates Catholicos Londinum in-
colentes, qui , p a u c i s s i m i s exceptis, duro manuum laboré 
vitám aegre sustestant , aut plane pauperes sunt, inter illos 
enim 130,000 Hibernorum numerantur, quorum pauperies in 
proverbium abiit. Et tamen omnes alioquin praegravati sunt 
innumeris et continuis solutionibus pro minoribus Capellis fun-
ditus de novo erigendis, antiquis vero ob aëris, edaci fumo 
impregnati, injuriam continuo restaurandis, pro conservandis 
scholis, xenodochiis et orphanotrophiis, plurimisque aliis piis 
institutis, porro pro sustentatione magistrorum, et 120 Pres-
byterorum saecularis regularisque cleri , quae omnia privatis 
oblationibus fidelium provideri debent , quum fere nullae do-
tationes aut fundationes adsint, niliil omnino recipiatur a pro-
testantibus Anglis, Gubernium vero Catholicis nihil , nisi pro 
paucissimis aliquot elementaribus scholis tenuissimum subsi-
dium tribuat. Idcirco necesse fuit appellare charitatem fide-
lium universi Orbis Catholici. Nec defuit appellationi liuic 
inexhausta eorum Charitas, factis enim septem abhinc annis 
recentiusque collectis in I ta l ia , in Imperio Austriaco, in qui-
busdam solum partibus Inclytorum Regnorum Hungáriáé et 
Poloniae, in Archiducatu Posnaniensi, in Silesia Borussica, 
aliisque locis, centum millibus florenorum plus jam collectum 
est, quorum 70 millia conversa sunt ad fundi seu terrae pro-
prietatem in centro Civitatis Londinensis acquirendam, supe-
ratis utique plurimis difiicultatibus, quas ibidem in negotio 
emendae majoris proprietatis incurrere quemvis oportet , eo 
quod Londini vix aliqui fundi libere in perpetuum vendi pos-
sint , maxima vero par te fideicommissa nobilium familiarum 
consti tuentes, eos ul t ra 99 annos alienare non liceat. Quae 
difficultates eo magis augentur , si acquirendus fundus aedi-
ficandae Ecclesiae Catholicae inserviturus s i t , quoniam id 
Protestantes in Anglia semper et omni modo impedire conan-
tur. E t révéra, emtione supraclicti fundi vix pe rac ta , senatus 
concernentis Districtus convenit , u t de impedimentis struen-
dae Ecclesiae ponendis consilia ineat , repetitisque conatibus 
effecit, u t a Magistratu superiori obtineret transitum publi-
cum aperiri per medium fundum. Qui conatus, quamvis per 
sex annos prosecutionem operis retardassent, earn nihilomi-
nus impedire non potuerunt , n a m , Deo melius disponente, 
Protes táns quidam ditissinius, qui domus praedictae te r rae 
contiguas habeba t , compassione ductus, illarum 5 permuta-
tionis modo cessit , ut pars fundi rescissa in aream 80 pedes 
latam, 200-que pedes longa m et hac ratione aedificandae Ec-
clesiae accommodam augea tu r , prope quam sufficiens locus 
pro domo Presbyterorum et schola superest : ita u t nunc 
nulla difficultas praeter insufficientiam pecuniae complendo 
operi obsit; sed Charitas christianorum non est exstincta, et 
posteaquam tot difficultates superatae sun t , Deo adjuvante, 
superabitur et ista. Hoc opus, ad salvanda çentena millia ani-

marum susceptum, tulit non solum plenam approbationem et 
sanctionem Eminentissimi Cardinalis Nicolai Wiseman et Emi-
nentissimi Cardinalis Praefect i de Propaganda Fide Alexan-
dri Barnabó, sed regnantis etiam Summi Pontificis Pii IX. qui 
coadjuvantibus specialem benedictionem impertitus indulgen-
tias concessit, desiderans u t Ecclesia, stylo Romanarum Basi-
licarum constructa , Divo Petro dedicaretur : prosecutionem 
vero operis commisit Piae Societati Missionariorum recenter 
fundatae a Servo Dei Vincentio Pallot t i , quae maternam do-
mum Romae ad Ecclesiam SS. Salvatoris in Unda prope pon-
tem Sixtum habet . — Vindobonae die 12-a Octobris 1861. 
J o s e p h u s F a a e x Marchionibus B r u n i Piae Societatis 
Missionariorum SS. Th. Dr. natione italus Miss. Apost. in An-
glia, deputatus ab Eminentissimis Cardinalibus Wiseman et 
Barnabô ad collectas faciendas pro erigenda nova Ecclesia 
Divi Petr i Londini. 

GRATZ, jan. l-jén. Az itteni sz. Andrásról czimzett, 
külvárosi plébániában ma igen szép ünnepély tartatott . Tud-
nillik K n a b 1 Richard , sz.-széki ülnöknek volt aranymiséje. 
Knabl nem csak hivei előtt ismeretes mint buzgó szónok és 
lelkipásztor, hanem a külföld is ismeri őt mint a Noricumban 
föltalálható romai régiségeknek szakavatottját. Steyerország-
ban alig van valamely romai fölirat, melyet ő saját szemeivel 
meg nem tekintett volna ; és igen sok van közöttök, melyeket 
legelőször ő magyarázott és határozott meg igazán. Vegye 
csak valaki kezébe a „Codex inscriptionum romanarum Da-
nubii et Rheni' '-féle könyvet, és benne sokszor fog találkozni 
Knabl nevével. Tekintetbe véve ezt az itteni egyetem bölcsé-
szeti ka ra , egyértelmüleg elhatározta, hogy a tisztes aggas-
tyánt tudori okirattal tiszteli meg ezen ünnepély alkalmával, 
és igy fejezi ki fáradalmainak, tudományos kutatásainak elis-
merését. A mai ünnepen a hivő község oly nagy számmal je-
lent meg, hogy állóhelyet is csak nagy nehezen lehetet t kapni 
a különben eléggé tágas templomban. A városi plebánusok 
végezték a nap hőse körül a szolgálatot az aranymise alatt, 
melynek fényét igen emelte Ottokar-Mária lierczeg-püspök-
nek jelenléte. Dr. Riedl János plebánus tar tot ta a mélyen 
megható beszédet a zsoltár ezen szavai fölött : „Mivel hálál jam 
meg az Urnák mindazt, mit ő velem tőn?" — A vidor lako-
ma alatt a herczeg-püspök köszönté föl először a buzgó lelki-
pásztort,mint a közhasznú egyletek lelkes tag já t ,és a régiségek 
érdemteljes búvárát. Az üdvözletet, melyet az aranymisés az 
egyetemhez in téze t t , a jelenlevő igazgató, dr. Weisz viszo-
nozta , s kiemelvén az egyház és a tudomány közötti testvéri 
frigyet, mondá : „IIa tisztelt jubilánsunk, ki 50 év óta kath. 
áldozár , még mindig meleg szeretettel járdái Isis, Hekate, 
Juno és az olympus más asszonyainak nyomai u t án ; ha ő Mi-
thras t i tkaiba be van avatva, ámbár a kath. egyház szigorúan 
eltilt minden titkos társulatot ; ha lelkesedéssel kutat ja a Jupi-
ter és más istenek tiszteletére vésett föliratokat ; ha magán 
kivül ragadtatik, midőn valamely emléket azon császárok ide-
jéből valónak bizonyíthat b e , kik az absolut államhatalom 
minden eszközeivel vérig üldözték a zsenge egyházat : nem 
szabad őt azért uszályhordónak, janus-arczunak t a r t an i , ki 
kétfelé néz ; mert ő bizonyára hű és igazi fia az egyháznak. 
Alig győzte le a zsenge egyház a pogányságot , máris ennek 
tudományával és művészetével kezdett foglalkozni. A kath. 
egyháznak köszönhetjük a latin és görög nyelvnek, általa pe--
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dig a classikus régiség remekmüveinek megmentését. Az 
egyház által tudjuk, mily nagyszerű elvek, és mily ékesszó-
lással vezérelték az ó-kor államférliai a népeket, mily mély 
bölcselettel viaskodtak a földi lét rejtélyével, mily nemes ér-
zelmekkel tölték meg elragadtatott hallgatóiknak szivét. Vol-
tak ugyan mindig bátor buzgólkodók, kik azt vélték, hogy a 
classikus régiségnek tanulmányozása nem egyeztethető meg 
az egyház szellemével. Azonban mindig győzött azon emelke-
dettebb nézet : hogy az egyház , mint világ-általános intéz-
mény , mindazt, mi nagy, igaz és szép volt minden időben és 
minden népeknél, megmentse , és a jövő nemzedék számára 
föntartsa. Az egyház szive elég nagy, mindazon nemest és 
szépet átérezni, mi a letűnt nemzedékeket magasztosan érin-
té ; alapja és szervezete elég szilárd, hogy semmiféle más ta-
nulmány által meg ne ingattassék. Azért éltetem az egyház 
és tudomány közötti szövetséget, és az ezen irány 72 éves 
képviselőjét, az érdemteljes régiségbuvárt , Knabl Richár-
dot !" Ih. 

ROMA, dec. 23-án 1861. Szentséges atyánk mai nap a 
Vatican apostoli teremében titkos consistoriumot tar to t t , s 
megnyitó beszédjében óhajtását jelenté ki, hogy a japani 
boldog vértanuk szent Ferencz rendjéből, a szentek névsorába 
iktattassanak. Ezek: Pé te r , Márton (ab ascensione), Blanco 
Ferencz, papok; Fülöp (a Jesu) papjelölt; Ferencz, Gonsal-
va világiak ; Suzuqui Pá l , Duisco Gábor, Quizuaya János, 
Danchy János , Ferencz, Cosaqui Tamás, Saquijor Joachim, 
Bonaventura, Carazuma Leo, Mátyás, Antal, Ibarchi Lajos, 
Quaniqui Pál , Cosoqui Mihály, Suqueisein Pé te r , Racuija 
Comus , Sahelante Ferencz , Compitens, sz. Ferencz harmadik 
rendjéből; ezekhez hason ügyben járul De-Sanctis Mihály, a 
foglyok kiváltására szerzett sz. Háromság harmadik rendjé-
nek pap-tagja. — Ezután Patrizi, portoi püspök és bibornok, 
a fönnevezettek körüli ügynek rövid tartamát adta elő, hogy 
a bibornokok teljes szabadsággal szavazhassanak. Elbeszélé 
1597-ki febr. 5-én történt legyilkoltatásukat, ennek okát, a 
csodákat, melyek Isten által ezen szentek kitüntetésére tör-
téntek , és a már tett tárgyalásokat ezen ügy körül. 0 szent-
sége ünnepélyes kérdésére: tetszik-e az ügy? a bibornokok 
egy értelemben válaszoltak : ,tetszik'. Ezt hallván ő szentsége, 
pápai akaratját jelenté, hogy ezen ügy végrehajtassák ; a 
mely alkalomkor még egyszer consistoriumot fog tar tani , s 
nem csak a bibornokok, hanem más, különösen meghivandó 
püspökök határozott nyilatkozatait is ki fogja kérni, hogy az 
ügy nagyobb ünnepélyességgel, és lehető legnagyobb pon-
tossággal kezeltessék. — Panebianco bibornoknak czime sz. 
Jeromosról, a sz. apostolokról szóló czimmel váltatott föl. — 
Mindezek után a manillai érseki székre (Filippin szigeteken) 
M a r t i n e z Györgyöt, pampelonai kanonokot ; a cubai sz. 
Jakabról nevezett érsekségre L o p e Calvo-t, tarazonai kano-
nokot ; a platai érsekségre (Boliviában) P u c h e y Solona Pé-
tert, a platai székesegyház kanonokját; továbbá a pampelonai 
püspökségre d ' O r e z Péter t ; vittoriaira A r g u a c i l Die-
nest ; huescaira G i l - y - B u e n o Vazult ; teruelire G i m e-
n ez y M u g n o s Pált ; tortosaira V i l a n s i t j a n a Benét ; os-
maira L a g ii e r a y M e n e z o Péter t ; archisira in partibus 
C r e s p o y Bautista Ferenczet ; dolichira in partibus C a-
s t r i l l o y O r n e d o Calixtust megerősiteni kegyeskedett. 
Kinyilatkoztatta ő szentsége, hogy a hitterjesztő Congrega-

tio az utolsó consistorium óta következő püspökválasztásokat 
tet t : R o s c e r a n s Sylvestert, a cincinnatii érsek coadjuto-
rát, pompeiopolisi püspökségre in partibus inlidelium ; C a-
m e r s o r d Pétert, port-louisi megyében káptalani helyettest, 
megroi püspökségre in partibus inlidelium. — Az érseki pal-
lium a manilleai, platai, cubai, bourgesi érsekeknek megkül-
detni határoztatott. 

P A R I S , dec. 28-án. 1861. A havi füzetek között a 
Correspondant ' magára vonta Paris olvasóinak figyelmét. 
Montalembert Lacordaire életének legérdekesebb részeit kö-
zölte. Közlése afranczia egyház történetéből a legérdekesebb 
pontot világosítja föl, midőn a két férfiúnak, Lamennais, Lacor-
daire, jellemét festi, és magáról s mindkettőről oly adatokat 
közöl, melyeket nyereségnek lehet tekinteni az egyházi élet-
ben. Az iró mondhatja: quorum pars magna fui ; 1830-an, lia-
tal, miként Lacordaire , egy czélra törekedtek : az egyházat a 
forradalom rombolásai ellen biztositani, az állam támadásai 
ellen megvédeni, az egyháznak jogos helyzetet kivívni. E 
czélra egyes kérdések vitatása szolgált az ,Avenir' (Jövő) új-
ságban, Lamennais vezérlete alatt. Ismert tárgy, miként kár-
hoztatta a romai szék a nevezett újságban vitatott elveket; 
ezen kárhoztatásnak mily őszinte engedelmességgel vetették 
alá magokat Montalembert és Lacordaire ; s végre mily ma-
kacsul megrögzött Lamennais, a Ids hadseregnek vezére. A 
tanítványok az igazság ösvényén maradtak, mivel engedel-
meskedni tudtak : a mester dicstelenül, gyászosan az egyház 
kebelén kivül halt meg, mivel engedelmes lenni nem tudott. 
Az egész ügynek menetét Montalembert példás őszinteséggel 
beszéli el; s az olvasó nem tudja , valljon a boldogult Lacor-
dairenak akkor kifejtett nagy lelkét bámulja-e, vagy Monta-
lembertet, a ki ily gyermekded indulattal életkorának szélső 
határain ir. „1831-ik évi nov. 15-én a ,L'Avenir'kis időre meg-
szűnt ; a három szerkesztő (Lamennais, Lacordaire, Monta-
lembert) Romába utazot t , hogy az előre bevallott engedel-
mességnek nyilatkozata mellett, a vita-kérdésnek eldöntését 
kinyerjék. Az eszme Lacordaire fejében született, k imármul t 
évben (25. nov. 1830.) i r ta : „Óvásainkat a francziák emléke-
zetébe ajánljuk, a kiknél a hit és a szemérem még ki nem ve-
szett. Ha kell, ügyünket az apostolok városába, a Péter con-
fessiojának lépcsőihez viendjük, s meglátjuk, ki meri akadá-
lyozni az Isten és a szabadság zarándokainak lépéseit." Az 
utazókat senki (a püspökök közül) nem akadályoztatta ; s ez 
kár volt , mivel ezen utazás hiba volt. Romát kényszeriteni, 
hogy oly kérdésben nyilatkozzék, melynek vitatását megen-
gedte , legalább különcz követelés volt. Nem tudni megbe-
csülni az ő hallgatásának kedvezményeit annyi volt, mint a 
helyzetnek követelményeit és hasznait föl nem ismerni. Ily té-
vedés könnyen megérthető a fiataloknál, kiknek világ és egy-
ház ügyeiben még tapasztalásuk nincs ; de hogyan értelmez-
hetni, hogy menthetni a hibát egy jeles, és korára nézve érett 
papnál, miként Lamennais volt ? Romába érkezvén, magányos 
kihallgatáson több helyütt fogadtattunk, s beadván a Lacor-
daire által szerkesztett emlékdolgozatot, azt mondák nekünk, 
az ügy hosszura fog nyúlni, elmehetünk haza. Pacca bibornok 
megirta Lamennaisnek, hogy a pápa méltányolja az ő szolgá-
latjait és jó szándékait; de rossz néven vette, hogy ily kérdése-
ket erőszakosan feszegetünk. A pápa kegyesen fogadott min-
ket , nem pirongatott , de ügyünkre nézve, melyért Romába 



mentünk, sem szólt semmit. Ez nekünk nem kedvezett, de a 
csapás lehetőleg legszelidebb volt. Lacordaire készült rá. 0 
azonnal megértette, hogy a pápa ez által atyailag intett ; nem 
határozott, de nem is kárhoztatott senkit. Két hónapig az 
örök városban mulattunk ; Lacordaire lelkét nagy fény és nyu-
galom lepte meg. Most is látom őt az ős emlékek romjain sé-
tálni, megállapodni, s a szépség iránti fogékony elméjével 
észlelni ; haza jönni, Lamennaisnek mérséklést, odaengedést, 
alávetést, egy szóval észt javasolni. Az emberi dolgoknak, 
midőn az isteniekkel vegyülnek, nyomorúságát nem felejté. 
Lacordaire, ujságiró, 1830-nak polgára, szabadelvű demo-
crata, egyszerre nem csak a pápaságnak sértetlen méltóságát, 
hanem annak béketürését s az emberek iránti gyengédségét 
megismerte. Lelkében a papnak hite és kötelessége elfojtotta 
a dölyföt, a nagy észnek rohanásait, a vitának kábitó heves-
ségeit. Azon mély észleléssel, melyet a hit és az alázatosság 
sugal, előre megmondta követeléseinkre az Ítéletet, mit az idő, 
az igazság és az egyház nagy segélyü társa, igazolt. Ekkor 
volt, a mint én hiszem, hogy az Isten az ő malasztjával ma-
gának eljegyezte , s biztositá neki az igazán papi lélek 
hajlithatlan hűségének jutalmát. — Azonban Lamennais, 
a nagy iró, a husz éven át bámult, tisztelt nagy szó-
nok , kit az egyház legutolsó atyjának neveztek, minden 
erejével, a józan ész, a világos igazság, a hivő és pap kö-
telessége ellen rugaszkodott. Mig fiatal volt, mindent jól ér-
tet t ; férfi korában, midőn kifejlett lángész lett, semmit sem 
látszott tudni. Az okosság, a mélyre látó tehetség, a méltó-
ság, a jó hit egészen a tanítványhoz szegődtek; satanitvány 
szájából a szeretett mesternek ünnepélyes és szivélyes ellen-
vetéseket tettek. Hasztalan és fájdalmas kísérlet ! Lamennais 
távol volt attól, hogy fiatal tanitványának tiszteletes, de ne-
mes és szabatos szavaira hallgatott volna, különcz ötleteinek 
magát átadva, egész múltjával szakitott, s mindentől, mi őt 
megszabadíthatta volna, elzárkozott. O csak a pápaság becs-
mérlőinek szavaira hallgatott. 0 szövetkezésről álmodott, a 
mi őt vészbe sodorta. Hasztalan torzeszmék foglalkodtatták 
fáradt agyát. Pacca bibornok levele után Lacordaire határo-
zottan igy szólt: ,vagy nem kellett volna ide jönnünk, vagy 
engedelmeskedjünk és hallgassunk.' Lamennais válaszolt : ,én 
sürgetni fogom ügyünknek sebes elintézését, és azután hatá-
rozok.' Erre az igaz pap (Lacordaire) határozott : zaklattatva 
a tusakodástól, melyet lelkismerete lángesze ellen vivott, 
Francziaországba té r t , azon szándékkal, hogy hallgatni fog, 
mig Roma szóland ; a hallgatás , ugy mondá, a szó után, első 
hatalmasság a világon. Lamennais, oly gyengéd, oly atyai le-
vén az emberek iránt, Lacordairehoz nem tudott lenni olyan. 
Örült, hogy Romából oldala mellől távozott a kellemetlen fi-
gyelmeztető , a hűtelen tanítvány. Lacordaire, őszinte barát-
ságával engemet és Lamennaist megmenteni iparkodott. Alig 
érkezett haza, igy irt hozzám : ,,Nincs közöttünk ellentét ; 
örökre védendem a szabadságot ; mielőtt Lamennais a szabad-
ságról szót szólt volna, már a szabadság gondolatjaim alapja, 
s egész életem volt. Ha ő terve mellett marad, emlékezzél 
reá, minden barátjai oda fogják hagyni, és hog}* az álszabad-
ság barátjaitól vonszolva, sikeretlen munkát t e e n d . s nincs 
az emberi nyelvben gyászos szó, mely kifejezné azt, a mi fog 

történni." (22. april 1832.) Én siket voltam ezekre. Ő vádolt, 
de mentegetett is. „Te fiatalabb vagy mint én; gyakrabban 
tévedsz mint én." Es ime, már akkor rajzolta Lamennais előtt 
az igazság ösvényeit, habár mestere még egyszer oly koros 
volt mint Lacordaire. Mi következett be , tudjuk. Lamennais 
háromhónapos várakozásban béketürését vesztvén, hazatért, 
és kinyilatkoztatta, hogy a ,L'Avenir'-t minden tekintet nélkül 
folytatni fogja. — Erre Lacordaire Németországba utazott, 
hogy tudományos magányban foglalatoskodhassék. Én is ha-
zatérvén. Németországnak vettem utamat , s az isteni Gond-
viselés akarta, hogy mindhárman Münchenben találkozzunk." 
(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jan. 21-én. A Szent-László-Társulat üdvös czél-

jai harmadikának is igyekszik tehetsége szerint megfelelni. 
Legutóbbi központi választmányi gyűlésének határozata foly-
tán ugyanis pápa ő szentsége részére 50 darab aranyat kül-
dött és 440 frankot pápai kötvényekben. — 26 hó lefolyása 
alatt általában 3,809,747 tallér gyűlt be a Péterfillérekből; 
ide nem számitva a számos igen nagy értékű adományokat. 

— S i m o r János, győri püspök ő mlga a győr-szeme-
rei iskolákra 530 frtot méltóztatott adományozni. 

— Az oroszbirodalmi katholikusok ügye tán jobbra for-
duland. O szentsége is ezen reményt táplálja. A 80 év előtt 
megszüntetett nunciatura vissza fogna állíttatni ; e fontos ál-
lomásra némelyek szerint C h i g i volna kiszemelve, a mos-
tan Parisba érkezett nuncius , ki egy alkalommal már igen jó 
benyomást tet t Sándor czárra. 

— Felinszky, az uj varsói érsek, eddig hittanár volt ; 
sokat reménylenek egyházi buzgalmától, és sokszor tanusitott 
ügyességétől. — O szentsége megkegyelmezést kért a czártól 
Bialobrzeski és a többi száműzött papok részére ; minő siker-
rel? mindeddig nem tudni. A ,Lloyd' erősen állítja,, hogy az 
orosz czár győzelmet vivott ki a pápa fölött, még a nuncia-
tura fölélesztése iránti hirek alaposságát is kétségbe vonja ; 
tudjuk, miért ; különben majd meglátjuk. 

— Mint az egyik turini minister mondotta, az olasz ál-
lamok annexioja azért történt , hogy az erkölcsi rend vissza-
állittassék.Ezen elvnek következtében, a piemonti kormány föl-
hatalmazása folytán Nápolyban 400 bordélyház nyittatott meg. 

K e g y e s adományok: 
A székesfehérvári megyéből : 

0 szentsége számára . . . . . 1 0 1 frt. 5 5 kr. 
A londoni templomra 4 2 55 — 55 

A keleti keresztények számára 4 55 — 55 

Az afrikai missiora 3 9 55 5 0 5 5 

Az amerikai missiora 4 2 55 9 8 5 7 

A chinai missiora . . . . 4 6 55 5 0 55 

A sz. sír őreinek számára 4 8 55 2 0 5 5 

Összesen : 3 2 4 fi t. 7 3 kr. 

Előszállásról a londoni templomra: Nt. Simon Robert , j ó s z á g -
igazgató 5 f r t ; nt. Torma Is idor , plebánus-helyettes 5 f r t ; Áment Éva, 
gazdasszony 5 f r t ; Schmidt J ó z s e f , kasznár 1 f r t ; Salamon Miklós, 
kasznár 2 frt ; Yolf Márton , ispán 3 frt ; Koller Gáspár , ispán 1 frt ; 
Zacsovics János , kasznár 1 frt ; Falvay A n t a l , ispán 1 frt ; Schönauer 
Mihály , ispán 1 frt ; Pöschl Ferdinand, ispán 1 frt ; Müller János , mér-
nök 1 f r t ; Farkas J ó z s e f , irnok 1 f r t ; Finkmann J u s t u s , lovászmester 
(helv. hitv.) 3 frt ; Lindenthal Ignáoz, 1 frt. Összesen : 3 2 frt. 

Sz. Gyermekség-Társulatnak a kassai megyéből : 
A szikszai kerület . . . . . . . 1 6 frt. 
A kassai apáczák gyűjteménye az i skolás-gyermekek részéről 1 7 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. es Kozma Vazulnál ("Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 



Megjelenik e lap lietenkint 
kétszer : szerdán és s z o m -
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s P e s -
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, januar 25-én. 8. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Rousseau müveinek forclitása. — Ő szent-
ségének a keleti egyház-ügyekre vonatkozó apostoli levele. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Rousseau müveinek fordítása. 
A ,Pécsi lapok' f. évi 2-ik száma az olvasó-kö-

zönséget Színi Károly, az ,Uj idők' szerkesztőjének 
irodalmi vállalatára figyelmezteti, ki Rousseau négy 
jelesebb müvének nyelvünkrei átfordítása által a ma-
gyar irodalmat gazdagítani akarja, vállalatát Rous-
seau vallomásaival nyitván meg. Ezen vállalat egy-
szer ü hirdetését tudomásul vennők, s lelkünk mé-
lyében elgondolva a magunkét, hallgatással mellőz-
nők, ha a hirdetést kisérő szavak, a kifejezett öröm 
ezen vállalat, és sajnálat a fölött : „hogy ily remek 
müvek, mint Rousseau-é, majdnem száz évig elzárva 
voltak a nemzet előtt", viszont a sajnálat érzetét nem 
költenék föl bennünk, a sajnálat érzetét a fölött, hogy 
odáig jutottunk: miszerint boldognak tartsuk ma-
gunkat, ha oly müvei gyarapszik irodalmunk, mely 
még szerzője életében érdemlett sorsban részesült; 
mely mü a müveit világ előtt valódi értékére rég 
leszállittatott, ugy , hogy magában Francziaország-
ban is csak a proletarius világnak szolgál szellemi 
tápul és olvasmányul. A sajnálat érzete fogott el, mert 
ismét egy adatot láttam azon szomorú meggyőződés 
megérlelésére, hogy napjainkban az irodalom, a sajtó 
csakugyan kereskedelmi ággá változott, és üzérke-
dési eszköznek vétetik. Mindenki ir, de valljon irói 
vállalata által a közjó, a társadalom regenerálása, az 
erkölcs és vallásosság előmozdítása, a szív és lélek 
nemesítése előmozdittatik-e ? ez mellékes valami. E 
nemesebb czélt s indokot háttérbe látjuk szorítva az 
anyagi érdek és haszon által, melylyel nem egy nem 
az irodalmat, hanem magát akarja boldogítani. De 
ez is még tűrhető volna, ha sokszor a positiv irány 
a társadalom megrontására, a vallásos kebel meg-
mérgezésére főszerepet nem vinne, és az első rendű 
indokok és czélok közé nem tartoznék. Hányszor le-
het hallani: e vagy ama kór-nézet, eszme ugy teijed, 

mintha a levegővel szívnák be az emberek ! Igen, az 
erkölcsi, szellemi világban is van légkör, melylyel 
táplálkozunk, melyet ha az irodalom, a sajtó meg-
mérgez, megront, erkölcsi betegséget, halált okoz. 
Ily mérges, romboló elemmel terheltetnék, méte-
lyez tetnék meg az erkölcsi légkör, ha Rousseau mü-
ve csakugyan a magyar irodalomba átültettetik. E 
vállalat depopularizálására avatottabb tollat óhajtot-
tam volna az enyimnél; azonban: quantum potes, tan-
tum aude ! 

Leplezetlenül bevallott czélomra Rousseaunak 
munkáiban kifejtett szellemével, elveivel akarom 
megismertetni a t. olvasó-közönséget, hogy lássa, mi-
szerint épen nincs okunk a fölött sajnálkozni, hogy 
ezen irodalmi terméket eddig nélkülöztük. 

Rousseau Jean Jaques Genfben született 1712-
>je>,, szegény reform, szülőktől. Ö kétségkívül kora 
legbefolyásosabb irói tehetségeinek egyike volt, a 
legszebb tehetségekkel fólruházva; de kora gonosz 
szellemétől áthatva, oly elvektől vezéreltetett, oly 
nézeteket hintett el, melyeknek életbeléptetése s ke-
resztülvitele nem hogy a társadalom erkölcsi romlá-
sát — mire állitólagosan törekedett — megakadályozta 
volna, sőt inkább előmozditá, és minden társadalmi 
köteléket fölbontott, szétszaggatott. Ö azon romboló 
szellemek közé tartozott, kik az idők és kedélyek ál-
talános forrongásában, tekintet nélkül minden törté-
neti hagyományra, önerejök- és csalhatatlanságukra 
támaszkodva, a századok-emelte épületet szétdúlják, 
és a népek legszentebb örökségét megsemmisítik, a 
nélkül, hogy annak értékét ismerni, és annak he-
lyébe jobbat teremteni képesek volnának. Nem lehet 
itt föladatom, őt tevékenysége mindazon téréin kö-
vetni , melyeken nyugtalan szelleme működött és sze-
repelt; csak v a l l á s i , p o l i t i k a i és p a e d a g o -
g i a i irányát, elveit jelölöm itt ki , melyek korára 
és az utóvilágra oly határozott befolyással voltak. 

Színi Károly úrral én is Rousseau vallomásait 
mutatom be először, mint melyek vallási nézeteit, 
elveit ismertetik meg velünk. Egész müvét százada 
rationalismusa, materialismusa lengi át , és az ency-
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clopaedistáktól csak annyiban különbözik, a meny-
nyiben egy legfelsőbb lényt mégis elismer; tagad 
minden positiv, kinyilatkoztatott vallást, és e körüli 
állitásai, védvei mind abban központosulnak: hogy 
a kinyilatkoztatás történeti igazságát nem lehet ki-
mutatni. Majd ismét döntő okokat hoz föl a kinyilat-
koztatás mellett, ugy annyira, hogy a párisi érsek, 
ki munkáját kárhoztatta, ezen értekezését hiveinek 
épülésére fölolvastatá ; és mégis más helyütt állitja, 
hogy az evangélium telve van hihetlen dolgokkal és 
tételekkel, melyek az észszel ellenkeznek, és melye-
ket senki el nem fogadhat. Ily ellenmondások köze-
pette mit tesz ő ? „Én minden könyvet", irja, „betet-
tem ; egy van, mely mindenkinek nyitva áll : és ez a 
természet könyve. A természet ezen fölséges könyvé-
ből tanulom én annak teremtőjét ismerni, s neki 
szolgálni. Ha egy puszta szigeten születtem, és soha 
más embert magamon kivül nem láttam volna, en-
magamtól tanultam volna őt megismerni, megis-
merni a jót , melyet ő akar, s minden kötelmeimet 
iránta teljesíteni." Elmélkedéseinek további meneté-
ben , magának ellenmondva, mégis elismeri, hogy a 
népek történeti vallásai bizonyos joggal birnak, s 
mindenki köteles azokat tiszteletben tartani ; és leve-
lében a párisi érsekhez a keresztény, zsidó és moha-
med vallásokból egy általános vallást akar képezni, 
és ezt mindenkire reákényszeriteni, mindenki által 
elfogadtatni. „Ha valaki ez ellen tanit, — ugy mond 
— az a társadalomból, mint ennek ellensége, szám-
űzessék." — Ki nem látja itt az ellenmondások, és 
önmagávali ellenkezés egész tömkelegét? 

Természeti vallásának alapelveit ő ,Emil'-jének 
egyik episodjában, melynek czime : „Egy savoyi lel-
kész hitvallása", tette le. „Hiszem először, — irja — 
hogy e mindenséget egy a k a r a t mozgásban tartja, 
és ez a természetbe éltet ad; másodszor: hogy egy, 
bizonyos törvények szerént működő anyag tanitja, 
miszerént van egy é r t e l m i e r ő , melyet Istennek 
nevezek." Elismeri továbbá az e m b e r i a k a r a t 
s z a b a d s á g á t , az emberi l é l e k h a l h a t a t l a n -
s á g á t . Ezek fénypontjai vallási nézeteinek ; minden 
többiben a scepticismusnak hódol. Jóllehet a lélek 
halhatatlanságát elismeri, t a g a d j a mégis, mi azzal 
elválhatlan kapocsban van: az ö r ö k b ü n t e t é s t ; 
állitván, hogy • tetteiért mindenki ez életben bűnhő-
dik , és a poklot mindenki saját kebelében hordozza. 
— Az ember erkölcsi életéhez, tökélyesbitéséhez nem 
szükségesek positiv isteni törvények, nem szükséges 
isteni malaszt ; elég mindenkinek saját lelkismerete, 
mely a léleknek vezetője, és ugyanaz, mi a testnek 

a természetes ösztön ; ki a lelkismeret szavát követi, 
az hódol a természetnek, és nem kell tévedéstől félnie. 

Hogy azonban Rousseau fogalmával és nézetei-
vel az ember erkölcsi állapota- és haladásáról köze-
lebb megismerkedjünk, érdekes két pályamunkáját 
olvasni 1750- és 1753-ból, melyek irói hirét és te-
kintélyét alapiták meg. 

„1750-ben — ugy mond ő — egy kis útra vál-
lalkoztam, Diderot-ot Vincennesben meglátogatandó ; 
időtöltésül egy újságot vittem magammal, melyben 
ezen academiai pályakérdésre akadtam : valljon a tu-
dományok, művészetek visszaállítása az erkölcs elő-
mozdítására szolgált-e? — Itt a társasélet számtalan 
bajai oly borzasztó színben álltak előttem, hogy ezen 
érzet súlyja alatt egy fa mellett ledőltem. Az embe-
riség minden nyomora rémalakban vonult el előttem, 
száz terv és számítás követte ezt." Álmatlan éjeken át 
dolgozott e pályamunkán, az ékes-szólás egész hevé-
vel, az álbölcselet és okoskodás minden tévfogásaival 
igyekezvén megmutatni : hogy a tudományok és mű-
vészetek mindenkor erkölcsi romlást idéztek elő, és 
minden társadalmi bajnak voltak tényezői. 

Védő kai részint történetiek; mint: Egyptom-, 
Gröröghon- és Romában a hazaszeretet és hősi erény 
azon arányban csökkent, melyben a tudományok ter-
jedtek; Spartában tisztább erkölcs uralgott, minta 
müveit Athenben ; részint pedig lélektaniak, minden 
művészetet s tudományt rossz forrásból származtat-
ván: igy a csillagászatot vak hitből, a szónoklatot 
hiúságból, a morált kevélységből ; s igy, szerénte, a 
művészetek már eredetükben, de egyszersmind kö-
vetkezményeikben is kárhoztatandók: mert hiu ékes-
szólókat szülnek, kik paradox állításaikkal minden 
hitet, erényt lerombolnak, csak hogy ők kitűnjenek; 
mert fényűzést szülnek stb. 

Jóllehet ezen, s hasonló feleletekkel a pályakér-
dést nem oldotta meg: mégis az eszmék újdonsága, 
az okok szokatlansága kivívta számára a pálya-
jutalmat. 

A dijoni academia második pályakérdésére: az 
emberek közti különbség eredete fölött is pályázott, 
de kevesebb szerencsével. Ezen nagy kérdés megfej-
tésén a st.-germaini erdőben elmélkedvén, az emberi 
nyomornak tulajdonképeni forrását, eredetét az em-
ber állítólagos természeti tökéletességétől való elpár-
tolásban keresé, és elragadtatásában, ékes tollának 
varázserejével egy képzelt természeti állapotot ecse-
tel s magasztal, melyben az emberek ugy élnek, 
mint a természet (?) kezéből kijöttek, és hova a 
társadalomnak, ha megmentetni óhajt, vissza kell 
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mennie; mert a mivelődés minden lépése őt rom-
lásához közelebb viszi. E végből ismételve utal a 
hottentottákra, és ezeket mint a boldogság példá-
nyát tünteti föl. — Ehhez, ugy hiszem, nem kell 
commentár! Az itt kifejtett eszméket legtalálóbban 
jellemzi Voltaire, Rousseauhoz irt levelében: „Meg-
kaptam az emberi-nem ellen irt uj könyvét— On 
tetszeni fog az embereknek, kiknek az igazságot 
megmondja, de nem fogja őket javitani Soha senki 
még annyi szellemerőt nem fejtett ki, hogy bennün-
ket állatokká tegyen, mint ön ; ha az ember ön köny-
vét olvassa, kedve jönne négy kéz-lábon mászni. 
Azonban, mivel már több mint 60 éve, hogy ezen 
szokást letettem, sajnálattal érzem, hogy lehetetlen 
azt ismét fölvennem ; s átengedem ezen természetes 
járást másoknak, kik erre méltóbbak mint ön és én." 
— Rousseau e pályamunkáját megkiildé az acade-
miának, de jutalomra ezúttal nem érdemesittetett. 
Elhatározá tehát, azt saját költségén a nyilvánosság 
elé bocsátani; mielőtt azonban ezt tenné, Parisból tá-
voznia kellett egy értekezése miatt a franczia zené-
szet fölött, melyben a franczia nemzet büszkeségét 
sérté meg, állítván: hogy a francziának tulajdonké-
peni zenéje nincs, s nem is volt, nyelve erre kevesb-
bé levén alkalmas, és hogy a franczia zenésze t leg-
fölebb egy öszhangzó kutya-ugatásig tökélyesithető. 
— Az ily kiméletlen nyilatkozat által fölingerült ke-
délyek ellene zúdultak, és elleneinek üldözései elől 
menekülendő, Genfbe ment. Ez időbe esik visszaté-
rése a reform, vallásra, melyet 16 éves korában, a 
kath. vallásra térvén át , elhagyott. Útközben adá ki 
szerencsétlen pályamunkáját ezen czim alatt: „Dis-
cours sur l'origine, et les fondements de l'inégalité 
parmi les hommes." 

Megemlítendő még első munkája: „Julie ou nou-
velle Heloise", melyről a párisi érsek joggal mondá: 
hogy „a testi kéj mérgét terjeszti, midőn azt kárhoz-
tatni látszik." — Vallási müveit e szerint örömest 
nélkülözzük részünkről ezután is. (Vége köv.) 

0 szentségének a keleti egyház-ügyekre vonatkozó 
apostoli levele. 

PIUS PP. IX. 
A d p e r p e t u a m r e i m e m ó r i á m . 

Romani Pontiílces, quibus ab ipso Christo Domino in 
persona Beatissimi Apostolorum Principis fuit commissa su-
prema cura et potestas universam regendi ac moderandi Ec-
clesiam, nunquam intermiserunt indefessis consiliis et laboribus 
sanetissimam Christi fidem, religionemque diffundere per 
omnes terras, et secundum Domini praeeeptum conürmare 

Fratres , et homines nutantes sustinere, et imperitos docere, 
et laborantes erigere, et devios revocare, et incertos ducere, 
ac vel haeresis, vel schismatis contagione infectos ad catho-
licae unitatis centrum reducere, et spirituali omnium populo-
rum bono consulere, et omnia peragere, quae majori Ecclesiae 
utilitati quovis modo conducere possent. Cum autem Ecclesia 
a Christo Domino fundata una omnino sit, eaque ex Occidentis 
et Orientis populis constet, tum iidem Romani Pontiílces suas 
omnes paternas curas cogitationesque in Orientalis quoque 
Ecclesiae gentes assidue contulerunt, quae tot habuit viros 
ingenio , consilio, sacraque praesertim doctrina, eruditione, 
eloquentia, ac sapientissimis scriptis, magnorumque recte fa-
ctorum, et sanetitatis glpria insignes. 

Et sane ut in Oriente integrum inviolatumque catholi-
cae fidei servaretur depositum, utque ecclesiastica disciplina 
prospéré procederet, et sacra liturgia omni sanetitate ac 
splendore folgeret iidem Pontiílces, ubi primum Ecclesiae pax 
fuit donata, et plura convocarunt Concilia, et varias edidere 
Constitutiones, décréta, nihilque intentatum reliquere, ut 
Orientalium utilitatem promoverent. Quod quidem singulare 
Romanorum Pontilicum, et hujus Sanctae Sedis erga Orien-
tales populos Studium et amor semper viguit, ac vel maxime 
enituit, cum aliqua praesertim oborta est haeresis aut schisma 
excitatum, quandoquidem iidem Pontiílces nullis sibi curis 
parcendum esse duxerunt, ut in Oriente catholica servaretur, 
et magis in dies propagaretur unitas. Atque haec lldei unitas 
cum legitimorum rituum varietate optime consistit, ex quibus 
immo major in Ecclesiam ipsam splendor et majestas mirifice 
redundat. Hinc ipsi Decessores Nostri non solum in animo 
nunquam liabuere Orientales gentes ad ritum latinum ducere, 
verum etiam quoties opportunum esse existimarunt, luculen-
tissimis verbis clare aperteque declararunt, se nolle proprios 
Orientalium Ecclesiarum ritus, utpote venerabili suae originis 
antiquitate, et Sanctorum Patrum auetoritate commendatos, 
destruere vel immutare, sed unice velle ne quid in ritus ipsos 
forsitan induceretur, quod fidei catholicae adversetur, vel pe-
riculum generet animarum, vel ecclesiasticae deroget hone-
stati, quemadmodum immortalis memoriae Benedictus XIV. 
Decessor Noster copiose demonstravit suis Encyclicis Litteris 
ad Orientales Missionarios, die 16. Julii Anno 1755 datis, 
quarum initium „Allatae sunt." Quod si Orientales ritus ali-
cujus arbitrio aliquando immutati fuerint, id nunquam Apo-
stolicae huic Sedi est tribuendum. 

Majores vero, ac potissimae post funestissimum, et nun-
quam satis lugendum Photii schisma curae et sollicitudines 
pro Orientalibus a Romanis Pontificibus, et ab hac Apostolica 
Sede adhibitae fuere, quae optatissimum in Florentino Con-
cilio assequutae sunt exitum, cum in eodem Concilio saneta 
catholica unio, jamdiu tam vehementer expetita fuerit resti -
tuta. Cum vero Marcus Archiepiscopus Ephesinus tanquam 
novus Photius hujusmodi unionem insigni prorsus audacia 
convellere et labefactare est conatus, Romani Pontiílces 
omnem dederunt operam, ut Grraecos ad catholicam unitatem 
reducerent, ac spiritualibus omnium Orientalium necessitati-
bus studiosissime occurerent. Quocirca eorumdem Pontificum 
cura et Missionarii ad Orientales gentes missi, et Orienta-
lium rituum libri recogniti, et peculiaria S. R. E. Cardinalium 
Consilia instituta, quae eorum negotia seclulo examinarent ac 
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définirent. Et quidem pluribus annis ante Clementis VIII. 
Pontificatum specialis instituta fuit Congregatio de rebus 
Graecorum, ac alia deinde sub eodem Pontifice erecta super 
negotiis fidei et religionis catliolicae, paulo post appellata de 
Propaganda Fide, quae tum Graecorum, aliorumque Orienta-
lium negotia, tum fidei propagationem in Occidentalibus re-
gionibus curaret. Atque liaec Congregatio eumdem habebat 
finem, quem deinde liabuit, et in praesentia habet Congrega-
tio generalis eodem titulo Propagandae Fidei insignita, et a 
Gregorio XV. Apostolicis litteris die 23. Mai anno 1622 datis, 
et incipientibus „Inscrutabili" erecta cum munere presidendi 
Missionibus omnibus ad praedicandum et docendum Evange-
lium et catholicam doctrinam. 

At vero, inspecta Orientalium cum ritus tum disciplinae 
varietate, vel facile fuit statim agnoscere, etiam post praedi-
ctae Congregationis generalis De Propaganda Fide institu-
tionem, necesse esse ut quemadmodum Occidentalium ita et 
Orientalium graviora négocia, quae majori examine et studio 
indigerent, peculiariter a nonnullis ejusdem Congregationis 
generalis Cardinalibus tractarentur. Quocirca, Urbano VIII. 
Pontifice, qui in locum Gregorii XV. fuit suffectus, duae spe-
ciales ex ipsius generalis Congregationis de Propaganda Fide 
gremio Congregationes constitutae fuere, quarum altera ap-
pellata super dubiis Orientalium, altera super correctione Eu-
chologii Graecorum. Ut vero opus ab hac postrema Congre-
gatione inceptum ad finem perduceretur , et studia eidem pro 
Euchologio Graecorum commissa omnes Orientalium libros 
complecterentur ; nova Congregatio uti stabilis et distincta a 
Congregatione de Propaganda Fide erecta fuit a Clémente 
XI. super correctione librorum Orientalium, proprium habens 
Praefectum et Secretarium, et constans ex quinque Cardina-
libus , pluribus theologis, virisque orientalium rituum et lin-
guarum peritis. Ex ipsius autem Congregationis Christianae 
Fidei Propagandae actis apparet quomodo fere semper, ubi 
de aliquibus summi momenti Orientalium negotiis erat per-
agendum, eorum cura et examen fuerit demandatum peculiari-
bus Consiliis, seu Congregationibus S. R. E. Cardinalium ejus-
dem Congregationis de Propaganda Fide, quemadmodum 
praestitum fuit de rebus, quae Graecos Melchitas, Armenios, 
Cophtos, Maronitas, Ruthenos, aliasque Orientales nationes 
respiciebant. 

Haec autem agendi ratio , quam ipsa rerum natura et 
indoles exposcit, Nobis viam munivit ad ea deliberanda, quae 
Nostris hisce Litteris constituere existimavimus. Cum enim 
arcano Divinae providentiae consilio in hac Petri Cathedra, 
licet immerentes, collocati pastoralis Nostrae vigilantiae, sol-
licitudinis et caritatis curas cogitationesque ad universum hu-
mánum genus indesinenter debeamus extendere, ac simul 
omni contentione eniti et efficere, ut omnes homines cogno-
scant solum Deum verum, et quem misit Jesum Christum, et 
omnes occurrentes in unitatem fidei, et agnitionis Filii Dei vi-
tám liabeant, iccirco vel ab ipso Nostri Pontificatus exordio 
curas Nostras ad Orientales studiosissime aeque ac amantis-
sime convertimus, clementissimum misericordiarum Patrem 
sine intermissione orantes et obsecrantes, ut qui in fidei uni-
tate cum hac veritatis Cathedra sunt consociati, magis in dies 
stabiles et immoti persistant, et crescentes in scientia Dei, et 
cognitione Domini Nostri Jesu Christi per bona opera cer-

tain eorum vocationem et electionem faciant ; qui vero ab 
unico Christi ovili, extra quod salus esse non potest , misere 
aberrant, ad illud redire properent, atque festinent. Ea porro 
spe sustentamur fore, ut dives in misericordia Deus hisce No-
stris humillimis et ferventissimis precibus propitius annuere 
velit. Interim vero prae oculis habentes praesentem Orienta-
lium conditionem, et noscentes, in aliquibus locis quaedam im-
pedimenta, Deo auxiliante, ita fuisse remota, ut Orientális ri-
tus gentes possint cum hac Apostolica Sede libere communi-
care, et iccirco facilius Nobis sit gravibus illarum indigentiis 
occurrere, Apostoliéi Nostri ministerii esse duximus, Nostras 
paternas curas et sollicitudines ingeminatis studiis adhibere, 
ut spirituali eorumdem Orientalium bono et necessitatibus 
majorem in modum prospicere valeamus. Itaque selectae S. 
R. E. De Propaganda Fide Cardinalium et Romanae Curiae 
Praesulum Congregationi commisimus, u t , rebus sedulo per-
pensis, Nobis proponeret, quae potiora essent suscipienda con-
silia ad Orientalium utilitatem magis magisque procurandam. 
Qui quidem Cardinales et Praesules ex una parte apprime 
noscentes quam multiplices gravesque sint Orientalium indi-
gentiae, et quam necesse sit , ut illorum negotia propter lin-
guae, ritus, disciplinaeque varietatem peculiari ratione quoti-
die magis dirigantur; ex altera vero animadvertentes quae 
quantaeque sint curae et occupationes ejusdem Congregatio-
nis Fidei Propagandae ob mirum sanctissimae nostrae reli-
gionis progressum, hoc potissimum ineunte saeculo, Divina 
adspirante gratia, in America septentrionali, in Indiis Orien-
talibus, in Sinis, in Oceania, aliisque Europae locis singulari 
ejusdem Congregationis opera studioque effectum, et ob au-
ctum Sedium Episcopalium et Apostolicorum Vicariatuum, et 
sacrarum expeditionum seu Missionum numerum, vel facile 
sibi persuaserunt, eamdem Congregationem novis indigere 
auxiliis, ut sine gravibus difficultatibus Orientalium negotiis 
speciali modo providere queat. Quamobrem sensere opportu-
num omnino esse ad hujusmodi assequendum finem, ut ex ip-
sius Congregationis Fidei Propagandae more, formandi scili-
cet speciales Congregationes pro rerum ac temporum gravi-
tate, institueretur peculiaris Congregatio, quae stabili modo 
omnia tum ritus, tum disciplinae Orientalium Ecclesiarum ne-
gotia tractanda, ac dirigenda unice curaret. Quamobrem No-
bis proposuere consilium formandi ex ipsa Congregatione Fi-
dei Propagandae specialem et stabilem Congregationem, quae 
Orientalium libris corrigendis, omnibusque et singulis cujusque 
generis Orientalium negotiis tractandis unice operám navet, 
quaeque constet ex nonnullis ejusdem Congregationis Fidei 
Propagandae Cardinalibus, atque a Generali ipsius Congrega-
tionis Cardinali Praefecto pendeat , et proprium habeat Se-
cretarium, proprios Consultores, ac proprios Officiales. Nos 
igitur de majori Orientalium bono summopere solliciti, et ea 
omnia peragere vehementer cupientes, quae spirituali eorum-
dem prosperitati magis in dies conducere queant, de eorum-
dem Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium 
consilio ac sententia hisce Litteris Auctoritate Nostra Apo-
stolica, praedictam specialem Congregationem pro omnibus 
Orientalium Ecclesiarium negotiis unice tractandis ac dirigen-
dis perpetuum in modum erigimus et constituimus, iis tamen 
legibus et conditionibus, quas hisce Nostris Litteris statuimus, 
et quas perpetuo servandas esse praecipimus. 



Omnia itaque negotia, quae ex commemoratis Decesso-
ris Nostri Gregorii XV. Litteris „Inscrutabili" aliorumque 
Romanorum Pontiiicum Constitutionibus ad eamdem Congre-
gationem de Propaganda Fide pertinent, erunt in posterum in 
duas plane distinctas classes divisa, nempe in negotia latini 
ritus, et negotia orientális ritus. Nova Congregatio a Nobis 
instituta omnia Orientalium negotia, etiamsi mixta, quae scili-
cet sive rei, sive personarum ratione Latinos at t ingant , t ra-
ctare debebit, nisi eadem Congregatio negotia ipsa ad gene-
ralem Propagandae Fidei Congregationem deferenda esse 
interdum existimaverit. Atque haec Congregatio pro nego-
tiis Ecclesiarum ritus Orientalis, cui praeerit Cardinalis Prae-
fectus Congregationis Propagandae Fidei, constabit ex suffi-
cienti numero Cardinalium ipsius Congregationis Fidei Pro-
pagandae; et proprios habebit Consultores, acdistinctum Se-
cretarium, et Secretariam cum suis propriis Oflicialibus. U t 
autem huic Congregationi a Nobis statutae praesto sint viri, 
qui Ecclesiarum Orientalium linguas, ritum ac disciplinam 
calleant, in banc almam urbem nostram nonnullos arcessivi-
mus ecclesiasticos viros doctrina, et Orientalium rerum peri-
tia spectatos, qui suis studiis, et scientia eidem Congregationi 
a Nobis erectae auxilio sint in iis praesertim, quae Orienta-
lium Ecclesiarum ritus ac disciplinam, et Orientalium librorum 
emendationem respiciunt. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jan. 23-án. A zsidó és forradalmi lapok valami 

jognélküli, vagy minden jogon kivül álló intézménynek szere-
tik tekinteni a kath. egyházat, melyet mindenki szabadon sér-
tegethet tanitmányában szintúgy, mint birtokában. Legújab-
ban a tömérdek egyházi kincsek hozattak föl, mint haszonta-
lanul heverők, melyeket tehát jó volna nyugalmuk helyéről ki-
és el-emelni, es azokból az állam deficitjét pótolni. Az egyház 
iránt mindig ellenséges és durva ,Hans-Jörgl' kezdett álma-
dozni a kolostorokban heverő kimondliatlan értékű kincsekről. 
Némely kolostorok tehát napfényre kezdik hozni hiteles birói 
kimutatás után az állitólagos kincsbőséget ; tájékozásul szol-
gáljon a következő kimutatás egy osztrák szerzetház főnöke 
részéről : „Egy rendnek apátja küld önnek", tudnillik a ,Volks-
freund'-nak, „egy-két adatot azon millió- és millióról arany-
és ezüstben, melyek a templomok, és különösen a kolostorok 
kincstáraiban vannak fölhalmozva némelyek véleménye sze-
rént. Ezen adatok azon látleletből vannak kivéve, mely a cs_ 
biztosok által 1859-ben vétetett föl. Ha ön kivánja, szivesen 
küldök a törvényszék által láttamozott példányt, valamint be-
csületszóval biztositom önt arról is, hogy ezen leltárakban a 
legutolsó gomb is föl van jegyezve, mely ezen régi , hir sze-
rént gazdag kolostorban található. — Az első rovat 7 lapon 
magában foglalja a régi pénzeket és érmeket, melyeknek 
összes értéke 573 fr. 31 kr. o. é. A második rovatba följegyez-
vék a , többnyire nem igazi fémből készült, mell-keresztek, 
gyürük, edények, olvasók, keresztek, zománczozatok, mind-
össze 1587 fr. 87 kr. értékkel. Az „ezüst" föliratú rovatban 
vannak a kanalak, ezüst lemezű pecsétnyomók, régi evő-esz-
közök, mindössze 425 fr. 70 kr. ért. A templom-ezüstre nézve 
.meg kell jegyezni, hogy már 1788-ban az úgynevezett „fölös-
leges" ezüst elkérettetett vagy elvitetett. Mily modorban tör-

tént ez , könnyű fölismerni abból, hogy még az ereklyék fog-
lal ványai is leszedettek, és minden fölirat nélkül egy szek-
rénybe tétettek; a kelyheket pedig vagy egészen elvitték, vagy 
csak fölső részét hagyták meg a tulajdonosnak Ily szomorú 
emlék még mais létezik egy; tudnillik a cuppája azon kehely-
nek, melyet még maga az alapitó a 11-ik században hagyomá-
nyozott a kolostornak ; még ezen valódi kincsnek sem kegyel-
meztek , hanem gyönyörű domborművei ékített alját letörve, 
a pénzverdébe vitték. A templom ezüstje szintén az utolsó ka-
nálkáig össze van irva, és az egész érték 1994 fr. ! A legjelenté-
kenyebb még néhány öltözet, melyen azonban csak a munkának 
művészete bír becscsel. Egy zsidó kereskedő, ki természetesen 
az arany és ezüst kiégetésére czélozna, számításának 5-öd-
részét sem fogná benne föltalálni. Az ornatusok és casulák 
mindössze 2319 fr t ra vannak becsülve; a többi készlet pedig 
ércz-edényekben, zászlókban, könyvekben, fehérneműben, 
1310 frt. 80 krra. Mindezen rovatok tehát 8620 fr. 84 kr. 
kincsértéket mutatnak föl ! Meg vagyok győződve, hogy más 
kolostorokban távolról sincs ennyi kincs is. Szükség esetére 
más kolostorok kivonatával is szolgálhatunk, nincs miért tar-
tani e részben a nyilvánosságtól. — Egy másik kolostor-főnök 
is közlött már ily kimutatást, mely szerént szintén igen csa-
latkoznának a zsidó számítók. E napokban olvasott, szakava-
tott észrevétel szerént, a monstrantiákon itt-ott találtató na-
gyobb számú gyémántok többnyire köszörületlen állapotban 
vannak, az ugy nevezett ezüst koporsók sem tisztán e nemes 
érczből valók, ugy hogy mindent egybevéve, több arany és 
ezüst van a zsidók kezében, mint a templomok- és kolostorok-
ban; ha tehát egyes osztálynak kellene viselni az állam-deficit 
pótlását, azoknál biztosabb expediens találtatnék ; azért azon-
ban még sem mondjuk, hogy el kell tőlök venni, vagy azokat 
terhelni, habár talán eredetre nézve nem oly szent a szerze-
mény , mint az egyháznak kincse ; és igy a restitutio szigora 
szerént is könnyebben átszállhatnának az állam javára. Ik. 

ESZTERGOM, Boldogasszony-lió 21-én. Jézus szentsé-
ges nevének ünnepén — noha már m. é. karácsony-hó 22-kén 
telt ki ideje — tar tá aranymiséjét az esztergomi főkáptalan 
egyik érdemes tag ja , ngs. és ft. M a j s c h Jakab prépost ur. 
Kézvezető az ország főmagasságu bibornok-primása volt , ki 
26 hónap előtt oly ritka ünnepélylyel mutatá be maga is arany 
áldozatát az egek Urának. Akkor ő ada áldást a jelenlegi 
aranymisésre ; most ennek áldását vevé ő, az egész papság, a 
rokonok és az ajtatos hivek. Miért hullottak ezalatt oly sürün 
a könyük a rokonok, és miért az a r a n y m i s é s f ő p á s z t o r 
szemeiből, azt a szivek és vesék Vizsgálója tudja legjobban. 
A szent beszédet ngs. és ft. B u b 1 a Károly helyb. kanonok 
ur tartá — Jézus szentséges nevéről ugyan, de akkép, hogy 
az aranymisésről sem feledkezék meg, ki csakis Jézus nevé-
ben lépett 50 év előtt , és most is az Ur oltárához... Isten 
tartsa az u j aranymisést a főkáptalan díszére, az egyház és 
haza javára „ad multos annos !" — 

SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYÉBŐL. Apát-
kai plébániával fiókos Csala pusztán miút őszkor egy atya és 
anya — megnevezésüket szerénységök tiltja — egyetlen fi-
gyermekük halálos nyavalyája fölött szivszakadva rettegtek. 
Orvosi aggodalmak folytán lemondva minden reményről, mi-
dőn a haldoklót Istennek atyáskodó karjaira fektették, kimon-
dák egyszersmind, mikép — akár él, akár hal — a beteg gyer-
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meknek raegtakargatott aranyai a szegények közt lesznek el-
osztandók. Isten a gyermeket, a boldog szülők fogadásukat 
tár ták meg. A vallásos anya plébániám körében egy szeren-
csétlen özvegy jegyzőnére forditá figyelmét, ki vagyontalan 
férje halála után nagy nyomoron, és öt neveletlen árván ki-
vül mit-sem öröklött. Megható volt látni , midőn a magasztos 
hölgy a szinte ismeretlen özvegynek — mondhatni, remegő 
gyengedséggel — nyujtá át kedves gyermeke gyüjtelékét, 
még pedig száz u j forintot , az özvegy szabad rendelkezéseül, 
az öt árva számára pedig fejenként száz-száz u j forint erejű 
takarékpénztári könyvecskéket. Ámbár tiszteletben tartom 
az illető nagylelkű szülők szerénységét, mégis a jelen közle-
mény fölvételeért hivatalos tisztelettel kell hogy esedezzem a 
ft. szerkesztőségnek, először : hogy olvashassák árvák és öz-
vegyek, miszerint csodálatosak az isteni gondviselésnek utjai ; 
másodszor: hogy erősödjék hitében a keresztény világ, mikép 
Isten a dicsőitésére tet t fogadást — sokszor még mielőtt 
test té válna — mint Ábrahám áldozatját kedvesen szokta fo-
gadni. Jól esik lelkemnek, a hithidegség korszakának válto-
zatos szinvegyülete közt ily kedvesen meglepő föllobbanását 
mutathatni be a keresztény tökéletességnek. Kérem is az Is-
t en t , ki a rejtekbe is lát , s a legkisebb fillért is följegyzi az 
örök jutalom könyvébe: áldja meg a nemes szülőket, áldja meg 
gyermeküket, és legyen : hogy a könyük, melyeket az özvegy-
és árvák arczairól letörültek, egykor jutalom-koronájuk ra-
gyogó gyöngyeivé váljanak*). ^47»érwsS<í«rfor,esperes-plebánus. 

FERMO, dec. 3-án 1861. Érsekünk majd másfél éve hogy 
Turinban fogva tar ta t ik , a nélkül hogy valamiről vádoltatott 
volna. De-Angelis azonban nem szűnt meg hiveinél szeretet 
tárgya maradni. A fermoi nép ezen szeretetét és ragaszko-
dását főpásztora iránt örökiteni akarván, ezüst emlékszobrot 
küldött neki fogságába. Ezen szobor egy őrző angyal, siró 
arczczal, jobb kezében lánczot t a r t , melynek utolsó gyűrűi a 
fekvő főpásztori botra és püspöksüvegre nyúlnak ; balkézzel 
az angyal ezen lelánczolt jelvényekre muta t , mintegy okát 
adva, hogy szomorúsága a főpásztor rabsága. Az egyházi 
megyének lelki hangulata jobban nem jelvényeztetlietett. A 
szobor alja nyolcz-szögös, melynek egyik oldalán : „Filippo 
De Angelis-Carcl. Pontiíici Majori Firmano —Impavido sacri 
Grregis custocli — Obsequii et amoris — Mnemosynon — Pa-
renti optatissimo" ; — másik oldalán : „Bonus Pastor — Ani-
mam suam dat — Pro ovibus suis." (Joan. X. 2 ) ; a harmadik 
oldalán: „Anno christiano MDCCCLXI. die festő Magnae 
Dei parentis — Sideribus receptae." — Követte ezen emlék-
szobrot egy gyönyörű levél, melyben a liivek a gyermeki sze-
retetnek hangján szólnak főpásztorukhoz. Nem akarjuk a 
hosszú levelet közölni, elég legyen egy kis töredéket adni : 
„Hogyan emlékezhetnénk könyek nélkül a szerencsétlen 1860-
ki sept. 28-ki napra, midőn főpásztorunk erőszakosan vitetett 
el székhelyéről ? Nem lehet szóval kifejezni azon levertséget 
és szomorúságot, mely az érseki megye minden hiveit ezen 
hirre elfogta. Volt is okunk, mivel elfoglaltatván a piemonti 
seregek által a tartomány, főpásztorunk azonnal fogságba vi-
tetet t , a nélkül hogy az uj kormány ellen bár mi vétséget kö-
vetet t volna el. És lia mégis, valljon nem követelte-e az emberi 

*) Ily nemes tett megérdemli , hogy lapunk egész o l v a s ó - k ö z ö n -
sége'nek nevében rámondjuk az „ u g y l e g y e n " - t . S z e r k . 

becsületérzés, mely a barbároknál is megvan, hogy a bűnös 
előbb Ítéltessék meg, s azután bűnhődjék? De nem volt elég, 
hogy főpásztorunkat számkivetésbe vitték ; nem csak érseki, 
hanem családi javait is lefoglalták, ruhá i t , ékszereit, asztali 
ezüst készleteit, lovait, kocsiját elkobozták, elárverézték, s a 
piemonti hivatalnokok nem szégyenelték mindezeket hasz-
nálni, az érsek kocsijában sétákra menni; ehhez járult a sok 
rágalom, melyet az ujságlapok oly kárörömmel hirdettek. 
Mindezen durva üldöztetések között atyánk ! érsekünk ! ren-
ditlenül maradtál. Hiveid fájdalommal teltek, sirtak, zokogtak 
az ellened használt kegyetlenség miatt ; nem féltünk mi fáj-
dalmunkat nyiltan kimondani, bár veszély várakozott reánk e 
miatt ; nevünkben ment két plebánus Turinba, hogy eminen-
tiád előtt fiúi szeretetünk fájdalmait tolmácsolja, s kiszaba-
dulását kérvényezze ; ezután két kanonok küldetett e czélból 
oda ; később több ezer aláírással ellátott kérvényt nyujtottunk 
a turini kormányhoz; mind hasztalan,mind sikereden volt. Az 
igazság és jog hiába emelte föl szavát az ártatlanság védel-
mére. Ezen tények az egyház első századjaira emlékeztetnek 
minket. Péter a tömlöczben, a hivek az imádságban. Igen ! 
imádkozunk, atyánk ! hogy az Isten vigasztalja fogságában. 
Esedeztünk a szeplőtelenül fogant szent Szűz Anyához, hogy 
gyengéden szerető fiának kiszabadítását könyörögje Isten-
fiától. Nem feledtünk fordulni a szent püspökök- és vértanuk-
hoz, kik eminentiád elődei voltak a fermoi széken. Reményünk 
nem csalatkozik. Fogadja imáink, vágyaink, érzelmeink bizo-
nyítékát , melyben oly szépen jelképeztetik, mit szenved emi-
nentiád, miért szomorkodunk mi. Fogadja kegyesen ezen ado-
mányunkat, s áldja meg igaz hiveit , gyermekeit." 

PARIS. (Grróf Montalembert nyilatkozatának folyta-
tása.) „A pápai körlevél 1832-ik évi augustus 15-ről itt talált 
minket, mely Lamennais fenyegető nyilatkozata által siettetve 
volt , s a nélkül hogy Lamennais nevét emlitené, tanait na-
gyobbrészt kárhoztatta. Rögtön , s visszatartás nélkül aláve-
tet tük magunkat. A körlevél közzététetet t , mi hazatér tünk 
mint „legyőzöttek", de minmagunkon győztesek. Lacordaire 
mondá : „van győztes vereség, szebb a győzelemnél." Lacor-
daire, jó véleményben levén Lamennaisről, Bretagneba kisér-
te őt, a chesnaii magányban akart vele elmélkedni, hogy az 
Isten szándékait a szent gyakorlatok sugallatai között meg-
tudja, mit kelljen az egyház javára ily helyzetben tenni. Ha-
mar fölocsult Lacordaire a jámbor véleményből. Napról napra 
látta szélesedni az ű r t , mely multjok és jelenjök között tá-
tongott. Lamennais rágta a zablát ; egyetemes háborúról, hir-
telen s általános roskadásról álmodozott, mely a dolgokat és 
őtet saját helyére teendi. A közös élet köztök lehetetlenné 
vált. Lacordaire másodszor, és örökre távozott mesterétől, a 
ki őt hajótörésre rántot ta volna. Távozván tőle, ezen levelet 
irta Lamennaisnak : „Ma estve elutazom. Becsületem paran-
csolja ezt , látván, hogy ittlétem önnek nem használ a nagy 
véleménykülönbség miatt, melyet táplálunk az egyház- és a 
társadalomról. Tudom, hogy Francziaországban, vagy másutt 
Európában a köztársaság soha meg nem állhat ; teendőim 
alapjául nem vehetek oly elveket, melyek meggyőződésemmel 
ellenkeznek Én hiszem, hogy az egyháznak fontos okai vol-
tak, hogy ne menjen oly sebesen, mint mi akartuk. En tiszte-
lem véleményét, az enyimet is. Talán ön véleménye helyesebb, 
tekintvén önnek magasságát fölöttem ; de még nem szakitha-
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torn ki gyökerestől azon eszméket, melyek minket elválaszta-
nak, távoznom kell öntől, miután az együttlét nekem ugyan 
hasznomra, de önnek terhére volna. Ön csak a más világon 
fogja tudni, mennyit szenvedtem már egy éve, hogy önnek 
terhére vagyok. Elhagyom önt az egyház kebelében, midőn 
magasabban vagyon a hitben, mint valaha volt. Nem választ-
hatnám szerencsésebben a pillanatot, hogy távozásommal önt 
ne szomorítsam. Nem tudom hova inenendek, vagy mi leszek.De 
a tisztelet ön iránt mindenütt velem lesz." (11. dec. 1832.) 
Ezen szakadást Lamennais minden igaz barátjainak szakadása 
követte, habár elején sokan Lacordaire-t e miatt kárhoztatták. 
Ezen pillanatban irta ezen szavakat : „Tisztelem az emléket, 
mint bár ki ; de lia Lamennais az egyháztól elszakad, borzal-
masabb eretnekfő leend, mint valaha volt valaki. — Az Isten 
tudja, hogy könnyelműen nem szaggattam szét a köteléket, 
mely Lamennaishoz fűzött." (19. aug. 1833.) Lacordaire 30 
éves volt, mégis oly érett it életű. Mit előre mondott, bekövet-
kezett Lamennais ,Affaires de Rome'-t i r ta , s szinlett enge-
delmesség, ellenmondó nyilatkozatok, folytonos határozatlan-
ság után a pápai hatalom legközönségesebb tette ellen föllá-
zadt, a ki a pápa csalhatlanságát oly hősiesen védte ; Lacor-
daire hallgatott Lamennais viseletéről, de meghitt barátjának 
ezeket irá : „Lamennais mondja, hogy a pápa Ítélete után ide-
gen marad azon ügyekben, melyek a szent-széket érintik. 
Rosszabb mondat nincs ennél egy katholikusnak szájában. 
Az egyház gyermekének nem szabad az anya ügyeiben ide-
gennek lenni ; ő köteles tehetsége szerént az egyház ügyeért 
harczolni. Készebb vagyok a tengerbe ugrani, mintsem tét-
lenül maradni az egyház oldala mellett." (6. oct. 1833.) Ké-
sőbb , midőn a pápaság és régi bajnoka közt a vita kiütött, 
igy irt Lacordaire : „Lamennais hibája nem a nagy ész, ha-
nem a pápai tekintélynek és a szent-szék siralmas helyzeté-
nek megvetése. O káromkodik a szerencsétlen Roma ellen ; az 
ő bűne Chamnak a bűne, mely oly gyászos büntetést hozott 
magára. J a j annak, ki az apostolok ellen káromkodik. Az egy-
ház hivatása, mindenkor győzni; az Antichristus ideje még 
nem jöt t el ; Lamennaist ez vissza nem tart ja ." (2. dec. 1833.) 
„Azt mondják, könyörületlen vagyok iránta. Oh! ha Lamen-
nais szivében csak egy igaz könycseppet találnék, csak egy 
kis érzelmét az alázatosságnak, nem gondolhatnék reá a nél-
kül, hogy egész bensőmben meg ne indulnék. Mig gondol-
tam , hogy nem büszke : azt véltem, hogy engemet próbálgat ; 
hanem most nem látok benne csak megátalkodást, mely a 
könyörületnek érzelmét kiöli bennem. — T e , barátom, má-
sok áldozatja vagy ; de ő ! ? És ha barátomtól nem tapaszta-
lok igazságot, az Istentől várom azt. 0 ad bizonyságot szán-
dékaimnak tisztaságáról. Nekem elég, hogy kötelességemet 
teljesitettem." (3. febr. 1834.) — E bizonyság nem sokára 
megadatott. Lamennais a ,Paroles d'un croyant' (egy hivőnek 
szavai) czimü könyvét irta ; Lacordaire föllhva találta magát, 
hogy régi mesterének tévedéseit azoknak kutforrására, a 
^Considérations sur le système philosophique' előbb irt köny-
vére vezesse. Sehol nem sértette Lamennaist ; irálya is lan-
kadtnak látszott. Ezt támadásnak vették Lacordaire részéről ; 
igy Eckstein és Ventura. Lacordaire könyvének birálatain 

nem zavarodott meg." (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE." Von Dr. Albert S t ö c k 1. (Folyt.) 
Az ezen magasztos, és napjainkban oly jótékony hatású 

czélból irt könyv a következő főrészekből áll : 1) Das Opfer 
auf naturrechtlichem Standpunkte. 2) Das Opfer im Para-
diese. 3) Das Opfer nach dem Sündenfalle. 4) Die Opfer der 
Patriarchalzeit. 5) Abnorme Gestaltungen des vorchristlichen 
Opfercultus im Heidenthum. 6) Die mosaischen Opfer. 7) Das 
Opfer Christi am Kreuze. 8) Wesen, Zweck nnd Wirkungen 
des Kreuzesopfers Christi. 9) Theologische Meditationen über 
das Kreuzesopfer Christi auf Grund der kirchlichen Lehre. 
10) Häretische Lehrmeinungen über das Kreuzesopfer Chri-
sti. 11) Das neutestamentliclie Opfer, a) Einsetzung des eu-
charistisclien Opfers, b) Wesen des eucharistischen Opfers, 
c) Latreutischer, eucharistischer, impetratorischer und pro-
pitiatorischer Charakter des eucharistischen Opfers. Zweck 
seiner Einsetzung. Sein Verliältnisz zur Kirche, d) Das opus 
operatüm im eucharistischen Opfer. Art und Umfang seiner 
Wirksamkeit. Sein Verhältnisz zu den Sacramenten. e) Ver-
wirklichung der Opferidee in dem Leben der Kirche und der 
einzelnen Gläubigen. 

Az áldozat eszméje a kereszténységnek egyik legma-
gasztosabb , legtartalomdúsabb eszméje. Az áldozatban köz-
pontosul az egész üdvgazdászat, melyet az isteni szeretet e 
világon alapitott, hogy az embereket az örök haláltól meg-
szabadítva, az örök életre vezérelje. A mit Isten az emberi-
ség megváltásáért t e t t , az az áldozatban alapul és éri el leg-
főbb fokát ; és a mit az embernek is tennie kell, hogy az üd-
vösség részesévé legyen, szintén az áldozatban culminálódik. 
Ezen irányban az áldozat középpontja a keresztény tanrend-
szernek szintúgy, mint a keresztény életnek. Csak ezen szem-
pontból tekintve jelennek meg az isteni üdv rendszernek 
egyes intézményei egy nagy egésznek szerves részei gyanánt ; 
és csak ezen központból kiindulva alakulhat a keresztény élet 
oly concret valósággá, minővé eszméjéhez illőleg alakulnia 
kell. Ezen magas állás, melyet az áldozat a kereszténységben 
elfoglal, már előlegesen is azon meggyőződést ébreszti ben-
nünk, hogy az áldozat eszméje természetünkben, azaz ter-
mészet-erkölcsi viszonyainkban is alapul, és hogy ezen ter-
mészeti szempontból is az áldozat hasonló magas jelentősé-
get igényel, mint a kereszténység szempontjából. A keresz-
ténységnek természetfölöttisége ugyanis nem szünteti meg az 
embernek természetét és természeti viszonyait ; lényegesen 
magasb életfokra emeli ugyan az embert , mint minő az, mely 
neki magánál a természetnél fogva tulajdona ; ámde ezen föl-
emelés nem megsemmisítése a természetinek, hanem ennek 
inkább megdicsőülése. És épen ebben áll a kereszténységnek 
sajátsága a hamis vallások irányában, minthogy ezek egyik 
vagy másik irányzatban az emberi természettel, és a termé-
szet-erkölcsi viszonyokkal ellenkeznek. Minthogy tehát az ál-
dozatnak keresztény eszméje a keresztény üdvrendszerben 
a legmagasabb jelentőséggel bi r , ennek kellő megalapítására 
mindenek előtt szükséges, a természetben fölkeresni az ál-
dozatnak alapját, lételemét. Mi végre szemügyre kell venni 
a czélt, melyre Isten a teremtményeket általában, különösen 
pedig az embert teremté. (Folyt, köv.) 
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VEGYESEK. 
PEST, jan. 24-én. Ft. H a y n a 1 d Lajos erdélyi püspök 

ő exclja az irgalmas samaritanusról czimzett, károly-fehérvári 
egyház tőkéjének növelésére 1000 frt. a. é. méltóztatott ado-
mányozni. 

— A nagyváradi 1. sz. egyházmegyének díszes kiállítású 
névkönyve 1862-re megjelent. Mintegy két részre oszlik; az 
első az egyházmegye jelen állapotát; a másik a multat tünteti 
föl. A főpásztorok sorában a mostani kegyes püspök számsze-
rént a 75-ik; Ferencz-név szerént a 6-ik. Esperesi kerület van 
11; plébánia 60; káplán 19; növendék 25; az összes lélek-
szám 800,940.1859—1861 -ben fölszenteltetett 10; meghalt 10. 
— A kegyesrendnek névkönyvében igen örvendetesen lepett 
meg bennünket a növendékek nagy száma, mely nem sokára 
képessé teendi a nagyérdemű szerzetet minden tanodáinak 
megnyitására. 

— Az irgalmas rend magyar tartományának kórházait 
illető kimutatása szerént a fölügyelete alatti 14 kórházban a 
lefolyt 1861-ki év alatt összesen 11,448 mindkétnemü beteg 
nyert ápolást, kik közt 1899 más vallású volt. Ápolással 160 
szerzetes foglalkozik. Okleveles orvos van 14 ; lelkiatya 15. 

— Az ,Idők Tanuja' megrendelése iránt még ez évben 
is szűkkeblű vita keletkezett egy városi casinoban. Egynek az 
ellene fölszólalók közt nem tetszett benne a vallásnak a poli-
tikával való összekötése, minthogy, szerénte, a politika nem le-
het vallásos. Mig ez a lap dicséretére szolgál, nem tudjuk, 
mit véljünk az igy okoskodóról? A vallás vezére és nemtője 
a becsületességnek, az erkölcsiségnek ; ha ez nem fér össze a 
politikával, mi a politika? és micsodák a politikusok? A po-
litikai tekintélyek megköszönhetik e módosítását a politika 
meghatározásának ! 

— Lapunk ép azon nap hozott egy magas rangú világi 
férfiútól kath. nyilatkozatot, midőn az ,1. T.'-ban is lelkesen 
fölszólalt Kúnfi Vajha tömegesebben történnék az ily sorako-
zás, és pedig nem álnév alatt, vagy a név kiírása nélkül ! 

— Az ,Ország tükrének' múltkor megrótt czikke ellen 
ismét egy fölszólalás küldetett be hozzánk Örvendünk, hogy 
kivált a fiatalabb nemzedék szólal föl ily piszokgyártmány el-
len, minthogy ekkép komoly egyházi szelleméről szolgáltat 
bizonyítványt; melynek dicsérendő jele az is, hogy előfize-
tőink közt a segédlelkészek jelentékeny számmal fordulnak 
elő. Confortamini et estote viri ! 

— A „Szenvedés-helyek" czimü beszédekről dicsérete-
sen ismert S z e m e n y e i Mihály, pécsmegyei áldozár „Szel-
lemi Fegyver" czimü egyházi beszédekre nyit aláirást. A 14 
ivre terjedő, és majus-lióban megjelenendő műnek ára 1 fr. 
a. é. Az aláírási ivek Döbröközre küldendők. Utolsó posta 
M á g o c s. 

— Az irodalmi téren folytonosan hangzó „N o g á l l Já-
nos" névvel ismét találkozunk a ,Vade-mecum Sacerdotale' 
élvezetes szellemi kincsében. A nagy lelki haszonnal kinálkozó 
müvecske 2-ik, bővített és javított kiadásban jelent meg. Kap-
ható Hartleben könyvkereskedésében ; ára 50 kr. a. é. 

— Az egri lakosságot a ,Prot. egyh. lap'-ban Prágai 
ref. lelkész ekkép jellemzi: „Most, midőn az egri rom. kath. 
népnek rokonszenvét is bírjuk, azon népét, mely csak néhány 
évtized előtt tudva prot. utasnak szállást nem adott , és szo-
báját utána kifüstölte, — ez most eljön és testvériesen szövő-
dik velünk, eljön és áhítatosan hallgatja ünnepélyes és ha-
lotti szónoklatainkat, kikisér a temetőkertbe, eljön az ideig-
lenes imaházba, s helyt foglal, mig beférhet ; lia nem, künn 
hallgatódzik és szent elfogultsággal szemléli végig vallásos 
szertartásainkat, s föllelkesültségében ur asztalát és templomi 
székeket csináltat, tornyot emeltet és bele harangot öntet." 

Kérdés: akkor teszi-e ezt a kath. nép, ha már saját isteni szol-
gálatát elvégezte, vagy elhagyva a kath. templomot szemléli 
a reformátusok szertartásait ? Gáncsolandó-e azért, dicséren-
dő-e ezért? 

— Msgr. C h i g i nuncius Parisba megérkezte után azon-
nal Thouvenelnél tisztelgett ; mondják, hogy a császárnak a 
a szent-atya egy sajátkezű levelét nyujtá át. 

— A varsói uj érsek megérkeztével a templomok is ki 
fognának nyittatni, és az ostromállapot megszüntettetni. Fe-
linszky igen lelkes pap, de buzgó hazafi is. 

— A varsói érsek-helyettes elitéltetési okmányát köz-
lötték a lapok, és csakugyan érdekes irat marad az orosz 
igazságszolgáltatásra nézve. A bűn, mely halálbüntetésre ta-
láltatott méltónak, a törvényszéki okadatolás szerint abban 
állott : hogyr a) az érsek-helyettes be merészelte zárni a tem-
plomokat, melyTek megszentségtelenittettek, másokat pedig 
elő vigyázatból, nehogy megszentségtelenittessenek ; b) mivel 
elég vakmerő volt a káptalant tanácskozmányra egybehívni, 
mire joga nem vala; azonkívül pedig ezen gyűlésre oly egyé-
neket is meghitt , kik szavazati joggal nem birnak. Ezért ka-
tonai törvényszék elé állíttatott és halálra ítéltetett ! 

— A milanói helyettes, Caccia, m. é. dec. 19-én a semi-
nariumba akart menni, hogy ott két napon át papszenteléssel 
foglalkoznék. A kormány ezt megtudván, egyik titkárát küldé 
Monzába, a helyettes eddigi tartózkodási helyére, hogy eb-
beli szándékának kivitelétől letiltsa. Szabad egyház a szabad 
államban ! 

— Romában imént meghalt Carlo festész, ki a Vatican-
ban az Immaculata meghatározásának emlékét örökítő nagy-
szerű képet festette. Ez azon kép, melyen Passaglia arczképe 
is látható, és melyről azon hazug hir terjesztetett , mintha P 
legújabb lépésének következtében az arról letöröltetett volna. 
Csak hadd maradjon; szánalommal fog reá mindenki tekinteni. 

— A ,Schwäbische Merkur', prot. kormánylap Stutt-
gartban, az ulmi esperes temetését leírván, mondja : „Több jó-
tékony egylet, minő az irgalmas nénikéké , kik Ulmra nézve 
valóságos Isten-áldása, benne atyjokat és buzgó gyámolyitójo-
kat tisztelték." Hallják ezt bizonyos katholikusok? 

SZEMÉLYZETIEK az esztergomi e'rseki megyéből . Pleba'nusokká 
lettek : P a l k ó , v i c s Ja'nos szent -györgyi ; C s i z m a z i a Ja'nos kö-
p ö s d í ; O l d i n g e r Antal bélabányai; R e n d e k József érsekújvári; 
M i k l o s o v i c h Alajos gútai és egyszersmind hely. alesperes ; B a r -
t a 1 László csúzi. — Segédlelkészekiil küldettek : J a k a b János 
ü i ó s z e g r e ; S u I 1 a y Rudolf u jmisés , Rimóczra ; B o s z n e r János 
Kemenczére ; M ü l l e r Jakab Csasztára ; T r e n k u s z András N. -Tapol -
osánba ; K i s s Ráfael ujmisés, Szölgyénbe. — Nevelőül küldetett gr. P o n -
grácz Jenő úrhoz Nagy-Kágyára B o d n á r Z s i g m o n d , volt kemenczei 
segédlelkész. — Meghaltak : D a 11 o s P á l , nyug. pap ; S z i v é r János, 
füzes -gy arma thí plebánus ; M a d o v y J ó z s e f , unini plebánus ; ifj. T ö 1 -
g y e s y István , szölgyéni káplán. Béke hamvaikra ! 

Kegyes adományok: 
Bárány István peremartoni plebánustól : 

O szent sége részére . . . . . 
Sz.-István-Társulati házra . . . . 
Sz.-László-Társulatnak . . . . 
Az Oltár-egyletnek . . . . . 
Sz. -Gyermekség-Társulatnak 
A londoni kath. templomra . . . . 

1 0 frt. 

5 „ 
5 „ 
5 „ 
5 ,, 

10 „ 

Összesen : 4 0 frt. 

A győri nagyobb papnövelde növendékeinek Péterfillérei január-hóra r 
3 frt. a. é . , 1 ez. f r t . , 3 ez. húszas és 6 hatos . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helvben 4 frt. 90 kr. a. é. 

EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, januar 29-én. I. Félév. 1862. 

TARTALOM: Rousseau müveinek fordítása. (Vége.) 
— 0 szentségének a keleti egyház-ügyekre vonatkozó apos-
toli levele. (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Rousseau müveinek fordítása, 
(Vége.) 

De talán áldásosabb volt munkássága a politikai 
téren? Politikai elvei Rousseaunak, melyek halála 
után csakhamar megtestesültek s borzasztólag való-
sultak, általán ismertek; mert Europa valamennyi 
államaiban megtermék keserű gyümölcsüket. 

0 ugyanis a megromlott polgári társadalom el-
lentéteid a boldogság- és egyenlőségnek egy eredeti, 
természeti képét s állapotát festé, mely boldog álla-
pot, szerénte, a tulajdon- és birtokjog, és az ennek 
kapcsában fölállított felsőbbség által megzavartatott. 
A törvények, folytatja, a gyengét leigázták, és a 
gazdagnak hatalmát tágiták; visszavonhatlanul le-
rombolák a természeti szabadságot, és az emberi-
nemet egyesek előnyére és hasznára, mindenkorra 
aláveték a munka-, szolgaság-, rabság- és nyomor-
nak. További elmélkedésében az államszerkezetről el-
ismeri ugyan szükségességét a társadalom ekkénti 
alakulásának; de Hobbes, Locke után szerződésnek 
tekinti azt, melyet az emberek természetes állapo-
tukban a polgári rend föntartása tekintetéből egye-
sekkel közülök kötöttek; de ezen szerződés lényegét 
és erejét csakhamar oda módositá, hogy a nép közös 
akarata, mely ekként a közjó érdekében hatalmát 
egyesek kezébe letette és a felsőbbséget megalapitá, 
ezután is ezen hatalomnak kizárólagos ura s tulajdo-
nosa, azaz: a tulaj donkép eni souverain-hatalom ; és 
hogy maga azon tény, mely ekként a felsőbbséget, a 
kormányzást megalapitja, nem annyira kétoldalú 
szerződés az uralkodóval, mint inkább parancs és tör-
vény erre nézve, a nép akaratját életbeléptetni, és 
hogy ezen megbizott elöljárók nem urai a népnek, 
hanem csak szolgái, eszközei, kiket kénye-kedve sze-
rént ismét letehet. Ha a nép a kormányt valamely 
családnak, vagy osztálynak örökségi joggal átengedte, 

ez nem szül sem az egyik részről valamely kötele-
zettséget, sein a másikról valamely jogot, hanem 
csak egy előlegesen meghatározott s addig tartandó 
kormányformát, mig a népnek tetszeni fog e fölött 
máskép rendelkezni. — Az állam valódi kormányfor-
mája köztársasági; mely mégis nem azon képviseleti 
szervezetben áll, hol a nép jogát képviselői által gya-
korolja, hanem abban: hogy a nép összegyűlve, köz-
vetlenül , mint a görögök- és romaiaknál, maga hoz 
törvényeket, és azok megtartása fölött őrködik is. 
Azon pillanatban, midőn a nép törvényesen felsőbb-
ségi testületté alakul, a kormány minden joghatósága 
megszűnik, végrehajtó hatalma megsemmisül, és az 
utolsó polgár személye oly szent és sérthetetlen, mint 
az első uralkodóé. — A jognak ily körülirása, ily 
theoriája, tudjuk, volt főtényezője, emeltyűje a fran-
czia', s több más forradalomnak ; ez adott kifejezést, 
irányt a népben táplált ellenszenv- és elkeseredésnek 
a nagyok iránt, és csak alkalom kellett neki, a sza-
badság, egyenlőség s népfelsőség ezen ideáit véresen 
is valósitani. 

Es csakugyan Rousseau ezen elveivel czélt ért; 
ő bálványa volt a népnek, csontjait a forradalom a 
Pantheonba vitte, „Contrat Social" czimü munkáját 
nyilvánosan „a f o r r a d a l o m P h a r u s á n a k " ne-
vezte, s hogy akaratját érvényesíthesse, erre mint 
tekintélyre hivatkozott. 

Ezen munkájáról maga Rousseau mondja: hogy 
nevezetes gorombaságairól, melyekkel egy genfi pol-
gár királyját illeti, és négy Ízetlen lapja által a reli-
gio ellen. „Diogenesnek ezen szegény kutyája Bern-
ben sem talált helyet." Mind Parisban, mind Bern-
ben máglyára Ítéltetett : „deux ouvrages — hangzék 
az ítélet — témeraires, scandaleux, impies, tendans 
à destruire la religion chrétienne, et tous les gouver-
nemens." 

A mily veszélyesek Rousseaunak vallási és po-
litikai elvei s iratai, ép oly kárhozatosak paedago-
giai nézetei, tételei. 0 tulajdonképeni statorja, ala-
pitója az úgynevezett philantropicus nevelő-rend-
szernek , melynek gyászos eredményét 1789 óta mu-
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tatja a népek története. R. nevelési s tanmódja, kije-
lölt vallási és politikai elveinek hű reflexiója, vissza-
tükrözése: a mint ő minden kinyilatkoztatott vallást 
tagad, természeti religioját pedig egy ismeretlen is-
teni lény minimumára reducálja, és politikai tekin-
tetben a vad természeti állapotot mint egy szerencsés, 
boldog nép ideáját magasztalja; épen ugy nevelési 
rendszerének is föladata : a természeti erők és tehet-
ségek szabad kifejlesztése által természeti embert ké-
pezni, ki Istenétől és embertársától elszakasztva, a 
jelennek és magának él. Nevelési rendszerének alap-
elvét hűn fejezik ki szavai, melyek munkája motto-
ját képezik: „ M i n d e n j ó , m i I s t e n k e z é b ő l 
j ö n ; — az e m b e r k e z e i k ö z t m i n d e n e l f a -
j u l . " Minden ember természeténél fogvájó, — ere-
dendő bűn nincs, — természeti gonoszságot az em-
beri sziv nem ismer; egyedüli, velünk született szen-
vedély az önszeretet, mely természeténél fogva jó 
irányú. Azért a nevelésnek eddigi positiv iránya és 
befolyása helyett csak arra kell szerénte törekedni, 
hogy a természeti erők és hajlamok természetes ki-
fejlődése ne akadályoztassák. Ugyanezt tanitja az em-
ber értelmi kiképzésére nézve is : a gyermek semmi 
positivumot ne tanuljon ; elég, ha szellemi tehetségei 
fölébresztetnek, hogy azt, a mit tudnia kell, önkényt 
keresse, és mintegy teremtse magának; ő a tudo-
mányt ne tanulja, hanem fedezze föl. Minő ezen elv 
következményeiben? könnyű belátni. Az ekként föl-
nevelt ember kétségkívül hinni fogja, hogy mindent 
ő talált, ő fedezett föl, s nagyravágyása, elbizako-
dottsága, háladatlansága azok iránt, kiknek minde-
nét köszöni, határt nem ismerend. Rousseaunak isko-
lájából kerültek ki kétségkívül korunk számtalan vi-
lágboldogitói, civilisatorai, minden fönálló intéz-
ménynek, vallásnak, államformának szétromboló szel-
lemei. Rousseaunak ezen tana szerént, az emberi aka-
rat is természeténél fogva jó és romlatlan levén, azt 
felsőbb tekintélynek alávetni, korlátozni nem szabad, 
elhatározási tér engedtessék neki arra, a mit ész-sze-
ré ntinek talál. A gyermek, ugy mond, ne tegyensem-
mit másnak szava után; őneki csak az jó, mit önmaga 
jónak ismer el. Horderejét az ily nevelésnek későbbi 
korban könnyű belátni : a növendéknek, ki soha en-
gedelmeskedni nem tanult, és csak saját akaratja után 
indult, minden felsőbb akarat, törvény elviselhetlen 
teherként tűnik föl, makacssága, önfejüsége határt 
nem ismerend, minden tisztelet felsőbb tekintély iránt 
benne elfojtatik, elégedetlensége tápláltatik, mely 
miatt semmiféle viszonyokkal ki nem békül ; s igy 
nem csak másoknak, hanem önmagának is terhére 

levén, a társadalmi rendnek és boldogságnak fólfor-
gatója lesz. De Rousseau még tovább megy. Mint-
hogy ő csak természet-embert akar képezni, a termé-
szetet ő előtte pedig csak az anyagi világ képezte : 
azért előtte egyedül azon tudományok, művészetek 
bírnak becscsel, melyek az anyagiakra irányozvák ; 
valami felsőbb és szellemi előtte értéknélküli; min-
den tudomány, minden művészet értékét ő az anyagi 
„haszon, érdek" után itéli. 0 előtte a föld- és kézmű-
ves előnynyel bir minden tudományos férfi és mű-
vész , vagy hivatalnok fölött. — Ezen természet-elle-
nes , vad nézetei s elszórt elvei meg is termék gyü-
mölcseiket a franczia forradalomban, melynek theo-
riája szerént a napszámos, föld- és kézműves a társa-
dalomnak elsőrangú tagja, és a szellemi érdekek kép-
viselői a legutolsó lépcsőn állanak ; ők a társadalomra 
nézve fölöslegesek, és mint a tudományosságnakari-
stocratái számüzendők. 

Mily hű, következetes volt elvében, megmutatá 
fiának, Emilnek nevelésében. 15 éves korában még 
semmi jeleit nem adá ez szellemi kiképzettségének, 
semmi fogalma nem volt a philosophia- és morálról; 
sőt még azt sem tudta, valljon bir-e halhatatlan lé-
lekkel? s mivel a gyermeki kort vallási nevelés- és 
oktatásra képtelennek állítja, azért nem akarja, hogy 
Emilje 18-ik éve előtt Istenről valamit halljon és tud-
jon. A bibliai és katechetikai oktatást gyermekekre 
nézve a legnagyobb esztelenségnek tartja és állítja. 
„Ha én — úgymond — hű képét akarnám adni az 
ostobaságnak, akkor egy pedáns embert rajzolnék le, 
ki a gyermekeket vallásra oktatja ; valamint ha egy 
gyermeket őrültté akarnék tenni: csak annak meg-
magyarázását kívánnám tőle, mit a vallás tanból el-
mond ; a gyermekeket vallási titkokra oktatni, me-
lyeket föl nem fog, nein más, mint őket kora ha-
zugságra tanítani." Ily nézetek a gyermeki lélek mily 
ferde fölfogásán s ismerésén alapulnak, s következ-
ményeikben hová vezetnek? kifejezni nem lehet! 
Ezen elvei Rousseaunak lehettek indokai, hogy ő, ki 
„Emil ou de la education"-jában igy nyilatkozik : „ki 
az atya kötelmeit nem teljesíti, nincs joga atyának 
lenni", gyermekeit (melyek törvénytelenek voltak) 
lelenczliázba küldé, s ott nevelteté ; az öregebbiket 
ismertető jegygyei, a többit — kiket életében többé 
nem is látott — ismertető jegy nélkül. „Midőn én 
őket — vallja — a nyilvános nevelésnek átadtam, 
nem tudván őket magam nevelni, (elfeledé már, mit 
önmaga tanított: hogy a gyermek önmagára ha-
gyandó egészen) és föld- s kézműveseknek képezte-
tém, az atya és polgár kötelességét híven teljesitém. 



Nem egyszer mondá nekem atyai szivem: hogy meg-
csaltam magamat; de eszem hálát tanitott rebegni, 
hogy elég erős voltam, gyermekeimet kora elszakí-
tás által atyjok sorsától megóvni!" 

íme, t. olvasó, vallási, politikai és paedagogiai 
szelleme, iránya Rousseau, országokat és népeket bol-
dogitó müvének!! 

Ha Sz. K. ur és elvbarátai ily munkának átülte-
tése által a magyar irodalomba ezt gazdagítani, és a 
társadalmat boldogítani hiszik: ugy csak sajnálni 
tudjuk őket; sajnálni még inkább a magyar irodal-
mat, melyet igy akarnak emelni; leginkább pedig a 
szerencsétlen társadalmat, melyet igy akarnak civi-
lisálni, igy akarnak előkésziteni oly iszonyú tragoe-
diára, melynek az előbbi század végén, és a jelennek 
kezdetén Francziaország volt szinhelye, és melynek 
emléke is szégyenpir- s fájdalommal tölt el minden 
jobb érzésű francziát. 

Rousseaunak fönebbi elveit vagy jóknak, he-
lyeseknek és boldogítóknak ; vagy rosszaknak, fer-
déknek, és azért kárhoztatandóknak ismeri valaki: 
az elsőt alapos miveltségü, egyeneslelkii, a közjót 
igazán szivén hordó emberről semmikép sem tehet-
jük föl; ez utóbbi esetben pedig, ha azokat jobbra 
méltó nemzeti nyelvünkön is közre akarná bocsátani; 
minden tartózkodás nélkül, őszintén és leplezetlenül 
kénytelenek vagyunk kimondani : hogy irodalmi szán-
dokát egyéni érdek, anyagi haszon vezérli, melyet a 
társadalom nyugalma- és békés fönállásának, vala-
mint annyi ártatlan, tapasztalatlan lélek árán meg-
vásárlani, megbocsáthatlan, égbe kiáltó bün, „quo-
rum sanguis de manu eius requiretur!" 

Szeifricz István. 

" r r • r r 

0 szentségének a keleti egjhàz-iigyekre vonatkozó 
apostoli levele. 

( V é g e . ) 

Haec autem Congregatio retinebit titulum De Propa-
ganda Fide, cum hac tantum accessione Pro negotiis ritus 
Orientalis, et eodem utetur sigillo, quo Congregatio Fidei Pro-
pagandae utitur. Cum autem inter omnia Orientalia negotia 
liuic Congregationi a Nobis commissa contineatur etiam quid-
quid ad ejusdem ritus librorum emendationem spectat, iccirco 
declaramus jam nunc extinctam Congregationem hac de causa 
a demen te XI. institutam, veluti per has litteras Auctoritate 
Nostra Apostolica plane supprimimus et abolemus. Volumus 
tarnen, ut in eadem Congregatione hisce Nostris Litteris con-
stituta existât Cardinalis Ponens a Nobis, et a Nostris Succes-
soribus stabili modo semper eligenclus, qui munere fungatur 
sedulo dirigendi studia, qua« necessaria sunt ad colligendos 
Ecclesiae Orientalis canones, et ad examinandos, ubi opus 
fuerit, omnes Orientales libros cujusque generis sint, sive hu-

jusmodi libri respiciant Sacrorum Bibliorum versiones, sive 
catechesim, sive disciplinant 

Praeterea volumus, ut Cardinales hujusce novae Con-
gregationis a Nobis hisce Litteris delecti in primo conventu 
dividant inter se propria cujusque Orientalis Nationalis nego-
tia. Atque hujusmodi divisio ita efliciatur, ut unusquisque 
Cardinalis stabili modo penes se habeat negotia unius vel 
plurium Orientalium Nationum, prout ei in divisione contige-
rit. Cum vero eveniat, ut aliquis Cardinalis suscepto munere 
perfungi non amplius queat, volumus, ut huj us novae Congre-
gationis Cardinales in ipsius Congregationis conventu prae-
sentes optionis jure potiantur, ita ut ultimus ex praedictis 
Cardinalibus post peractam optionem, illius Orientalis natio-
nis negotia procuranda suscipiat, quae Cardinalis curatione 
vacaverint, quo omnes Orientales Nationes suum semper ha-
beant Cardinalem Relatorem, qui, Congregationem accuratis-
sime certiorem faciat de iis negotiis, in quae ipse incumbit. 

Jam vero cum haec Congregatio praescripto modo a 
Nobis excitata pars sit Congregationis Fidei Propagandae 
tum eidem novae Congregationi, ejusque omnibus Oflicialibus 
concedimus et impertimur omnes facultates et privilégia Con-
gregationi Fidei Propagandae a Romanis Pontiílcibus Prae-
decessoribus Nostris attributa ea plane ratione, qua eadem 
privilégia et facultates in praesentia vigent. Hujus autem 
Congregationis, cui praeerit pro munere, quo fungitur, Prae-
fecti generalis Congregationis de Propaganda Fide , Dilectus 
Filius Noster Alexander Presbyter Cardinalis Barnabô, Car-
dinales eligimus et nominamus Venerabiles Fratres Nostros 
Constantinum Portuensem et S. Rufinae Patrizi, Ludovicum 
Albanensem Episcopos Altieri, Camillum S. Joannisante Por-
tám Latinam Di Pietro, Carolum S. Caeciliae Reisach, Anto-
nium Mariam SS. XII. Apostolorum Titulorum Presbyteros 
Panebianco, Petrum S. Nicolai in Carcere Tulliano Marini, 
Jacobum S. Agathae ad Suburram Antonelli, Prosperum S. 
Mariae de Scala Caterini Ecclesiarum Diaconos Cardinales 
nuncupatos, ex quibus destinamus Ponentem pro cognoscen-
dis Orientalium Ecclesiarum libris, earumque canonibus col-
ligendis, veluti supra constituimus Cardinalem Carolum 
Reisacli. 

Quod si quaelibet ecclesiastica Congregatio semper ha-
buit Consultores doctrina praestantes, qui graviora ac difli-
ciliora negotia sedulo perpenderent, eaque prudenti sapienti-
que Cardinalium examini, consilio, judicioque exponerent, 
ac subjicerent, id vel maxime memoratae Congregationi a 
Nobis pro Orientalium negotiis institutae est necessarium ob 
idiomatum praesertim, ac rituum varietatem, sine quarum re-
rum cognitione nec accuratum judicium, nec opportuna con-
silia suscipi possunt. Atque iccirco volumus, ut huic congre-
gationi semper praesto sint sufíicienti numero Consultores 
non solum theologica scientia, verum etiam rerum Orienta-
lium peritia instructi, aliisque dotibus ornati, quibus eidem 
Congregationi utilitati et auxilio esse valeant. Cum vero in-
ter negotia Congregationis latini ritus, et illa Orientalis ritus 
mutiia communicatio, et vinculum intercedere interdum pos-
sit , tum statuimus ac decernimus, ut alterius Congregationis 
Secretarius sit alterius Congregationis Consulter. Ut autem 
praedictae Congregationi nunquam desint viri, qui Orienta-
lium linguarum rerumque scientia praediti Consultoris munus 
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exerceant , eidemque Congregationi quovis modo utilem ope-
rám praebeant, Cardinalis Praefectus Congregationis Fidei 
Propagandae Nobis Nostrisque Successoribus proponet eo, 
quo fieri potest, numero ecclesiasticos viros delectos seu ex 
illis, qui Urbaniani Collegii fuerunt alumni, sive ex variis 
Religiosis Familiis, ut Romám venientes omnia eorum studia 
commemoratum in finem sedulo conférant. Interim vero hu-
jus novae Congregationis Consultores nominamus Venerabiles 
Fratres Alexandrum Franchi Archiepiscopum Thessalonicen-
sem S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis 
praepositae Secretarium, Josephum Cardoni Episcopum Ca-
ristensem, ac Dilectos Filios Aloisium Ferrar i Pontificiarum 
Ceremoniarum Praefectum, Dominicum Bartolini S. Rituum 
Congregationis Secretarium, Josephum Fessier juris Canonici 
in Universitate Vindobonensi Professorem, Antistites Dome-
sticos, et Bonifacium Haneberg Ordinis S. Benedicti Abatem 
Monasterii S. Bonifacii ac Professorem S. Scriptuarae in Uni-
versitate Monacensi, Aloisium Vinczenzi linguae Ilebraicae, 
Paulum Scapaticei linguae Siro-Caldaicae, Phiüppum De An-
gelis juris Canonici in liac Romana Universitate Professores, 
Carolum Vercellone Procuratorem Greneralem Congregationis 
CC. RR. SS. Pauli et Barnabae Apostolorum, J. Baptistam 
Franzelin S. J . Sacrae Theologiae in Collegio Romano Pro-
fessorem, Augustinum Theiner Presbyterum Oratorii S. Phi-
lippi Nerii, J . Baptistam P i t r a , Pium Zingerle, Bernardum 
Smith sodales Ordinis S. Benedicti. Yolumus etiam, ut non-
nulli ex Romano Clero juvenes, qui eorum ingenio, et studio-
rum curriculo cum laude exacto majorem felicis exitus spem 
ostendunt, in ecclesiasticarum Orientalium rerum studia, ali-
quo Consultore duce, naviter incumbant, quo ipsi Consulto-
n s munus in tempore sustinere possint ; itemque volumus, ut 
qui ex eisdem ecclesiasticis cum progressu hujusmodi studiis 
vacaverint, praeferantur , cum ecclesiastica bénéficia erunt 
conferenda. 

In eadem Congregatione, uti constituimus, proprius Se-
cretarius existere debet , qui omnia ejusdem Congregationis 
munia exerceat eo prorsus modo, quo alter Secretarius Con-
gregationis latini ritus exercet , et eadem omnino tum in tra-
ctandis Orientalis ritus negotiis, tum in novae Congregationis 
conventibus habendis, methodo servata, quae in praesentia a 
Congregatione Fidei Propagandae adhibetur. Ad hoc autem 
Secretarii officium deligimus et nominamus Dilectum Filium 
Joannem Simeoni Protonotarium Apostolicum. Ut autem uter-
que Secretarius probe noscat omnia tum Latini, tum Orienta-
lis ritus negotia , jubemus, ambos Secretarios interesse con-
ventibus utriusque Congregationis, ita tarnen, ut Secretarius 
Congregationis generalis Fidei Propagandae alteram Congre-
gationis pro negotiis ritus Orientalis ratione officii praecedat, 
et Protonotarius Apostolicus post utrumque Secretarium 
sedeat. Quod autem attinet ad novae Secretariae Officiales 
volumus, ut in ea sufficienti numero Officiales existant, prout 
opus fuerit temporis decursu. Ambae Congregationes eodem 
Tabulario, eademque Typographia omnino utentur. Cum vero 
ex huj us novae Congregationis institutione impendia au-
geantur Congregationis Fidei Propagandae, iccirco congruos 
assignavimus fundos. 

Atque hic levantes oculos Nostros ad miserationum Do-
minum , ab Ipso humiliter enixeque exposcimus, ut divinae 

suae gratiae divitias super Orientales nationes copiose effun-
dens, efficiat, u t tot olim illustres in Oriente Episcopales 
Cathedrae Apostolorum Auctoritate constituae, quae nunc, 
heu miserum ! a P e t r a , cui Ecclesia inniti tur, sejunctae et 
collapsae jacent , denuo pristino exornatae splendore revivis-
cant, atque uti antea vigeant, floreant fideliter custodientes 
fidei depositum, morumque disciplinant. 

In eam profecto spem erigimur fore , ut bonorum 
omnium auctor et largitor Deus Nostris hisce curis propitius 
benedicere velit, utque omnes Orientales qui catholicam ve-
ritatem profited gloriantur, hisce paternis Nostris studiis ma -
gis in dies respondeant, niliilque antiquius habeant, quam ut 
arctiori usque amoris et obsequii vinculo huic Petr i Cathe-
drae firmiter constanterque adhaereant, ac miseros errantes 
ad catholicam unitatem reducere contendant. 

Haec yolumus, statuimus, praecipimus et mandamus, 
decernentes has Nostras Lit teras, et in eis contenta, quae-
cumque etiam ex eo quod quilibet interesse habentes vel ha-
bere praetendentes vocati et auditi non fuerunt , ac praemis-
sis non consenserint, nullo unquam tempore de subreptionis, 
vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, 
vel alio quolibet etiam substantiali defectu notari, impugnari, 
aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, vel in contro-
versiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, 
aperitionis oris, aut alium quodcumque juris vel facti, aut iu-
stitiae remedium impertrari posse, sed semper et perpetuo 
validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et in-
tegros effectus sortiri et obtinere, et ab omnibus, ad quos 
spectat , et spectabit quomodolibet in futurum inviolabiliter 
observari, ac praedictae novae Congregationi pro negotiis ri-
tus orientális, nec non personis, quarum favorem praesentes 
Nostrae Litterae concernunt, perpetuis futuris temporibus ple-
nissime suffragari debere, neque ad probationem, seu verifi-
cationem quorumcumque in iisdem praesentibus narratorum 
unquam teneri , nec ad id in judicio, vel extra cogi, seu com-
pelli posse, et si secus super his a quoquam quavis auctori-
tate scienter vel ignoranter contigerit at tentari , irritum ac 
inane esse ac fore volumus et declaramus. 

Non obstantibus commemoratis Apostolicis Litteris Grre-
gorii XV". incipientibus „Inscrutabili", itemque dement i s XI. 
aliisque omnibus Romanorum Pontificum Praedecessorum 
Nostrorum Constitutionibus, nec non de jure quaesito non 
tollendo, aliisque Nostris, et Cancellariae Apostolicae-Regu-
lis, itemque Congregationis Propagandae Fidei etiam confir-
matione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statu-
tis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et conces-
sionibus, quam vis expressa, specifica et individua mentione 
dignis ; quibus omnibus et singulis, eorum totis tenoribus et 
formis, praesentibus pro insertis habentes, ad praemissorum 
dumtaxat efiectum latissime et plenissime, ac specialiter et 
expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris 
die sexta mensis Januarii Anno MDCCCLXII. Pontificatus 
Nostri Anno Decimosexto. G. B. Card• Pianetti• 

Sír 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, Boldogasszony-hó 17-én. Nem rég, épen 

a vízkereszt nyolczadában, némi szomorú körülmény hazámba, 
Ipolyságra h íván, lehetetlen kifejeznem azon kedves megle-
petést, melyet reám a főoltár tet t , midőn azon a kisded Jézust 
szent Anyjával együt t megpillantám, s körülöttök a három ki-
rályt adományaikkal. Megujultak lelkemben a gyermekkori 
benyomások, melyek a karácsonyi ünnepek alatt támadtak 
bennem, midőn gyermek-társaimnak el-elsusogtam amúgy ti-
tokban , nehogy az anyai őrszem észrevegye : „nézd, nézd, 
mily szépen fekszik a kis Jézuska; Szűz Mária is mily szé-
pen összeteszi kezeit ; amott meg hogy fuvoláznak a pász-
torok stb." Mos t , térmészetesen, más gondolatok támadának 
bennem, — „cum essem parvulus, sapiebam, ut parvulus", — 
de hogy jó hatással vannak rám a képek, különösen a szent 
hitnek titkait ábrázolók, kivált lia még ügyes kéznek nyomait 
is tüntetik föl , mint az ipolyságiak, azt mondanom sem kell. 
Kapcsolatban a mondottakkal szabadjon ide iktatnom az esz-
tergomi tartományi zsinat erre vonatkozó sorait : „Quia vero 
maiora festa maiori etiam pompa ac ornatu celebrare conve-
nit : solemnioribus festis Ecclesiae floribus ect. exornentur , . . . 
e t in quantum per facilitates licuerit , procurentur imagines 
mysteria fldei nostrae repraesentantes, aut sancti , cuius so-
lemnis dies agi tur , effigiem adumbrantes , et congruo loco in 
Ecclesia, vei etiam super porta principali Ecclesiae exponan-
t u r , u t fideles altius menti imprimant obiectum festivitatis, 
cuius memoria recolitur." (Tit. IV. De cultu Divino. 3.) Ezzel 
öszliangzásban mondja ő főmagassága az esztergomi legújabb 
megyei zsinaton (Statut . 18. 3.) : „Ut vero Studium fidelis po-
puli sacratis diebus amplius Deum adorandi adiuvemus, et sa-
cra mysteria quae certis diebus recoluntur, sensibilius oculis 
íidelium sistamus : adiuvante bono Deo operám dabimus, u t 
imagines, sacro-sancta mysteria repraesentantes , quas dési-
g n a i s temporibus adhiberi oporteat, et scopo congruenter et 
tali pretio parentur, u t rurales etiam Ecclesiae absque aggra-
vio fisci easdem procurare valeant." — Az ipolysági fa-képek 
e tekintetben mintául szolgálhatnának. — De Esztergomból 
is valamit. A helybeli Péterfillér-egylet elküldé Romába az 
anyaegyletnek első pénzgyüjteményét. Állt az 100 u j forint-
ból, három húszasból, 100 frankos pápai kötelezvényből, s 
végre egy aranyból, melyet vízkereszt ünnepén bocsátott va-
lamely jó lélek a perselybe ily föliratú papirkába takarva : 
„In Epiphania Domini, a u r u m R e g i Pontifici." Eddig is, 
tudnillik a bekeblezés előtt is küldött már az esztergomi egy-
let 102 fr tot és 50 krt. ő szentségének. — Azt tudja t. szer-
kesztő u r , hogy mons. Nardi ú j ra válaszolt Filaletenek, ki őt 
liaeresisről vádolta egy turini lapban. Ugyancsak mons. Nardi 
nem sokára magyar fölhívást fog intézni a magyarokhoz a 
Péter-fillérek ügyében, melyet azonnal közlendünk t szer-
kesztő úrral. 

G Y Ö R , Jézus szent nevének ünnepén. A leáldozott 
1861-ki év a reménydús 1862-kit tevé általános örökösévé. 
Ezt e szép jelzővel: ,reménydús' azért ruházom föl , mert a 
múltban vete t t s megfogamzott jó mag ebben virágait, a leen-
dő gyümölcs előfutárait már megliozá. Ezek kellemes illatát 
bemutatandó, fölemlítem, hogy hőn szeretett főpásztorunk 

még 1860-ban, karácsony-hó 28-án megyénk pásztorait a gon-
dosan legeltetett nyájjal együtt fölhivá az oltáron trónoló 
Jézus , a pásztorok Pásztora , a dicsőség Királya testőrsere-
gének (imádóinak) koszorújába fűződni. E szózat, ajkairól 
hangoztatva oly főpásztornak, kit nyája szeret , nem volt a 
pusztában kiáltónak eredménytelenül elhaló s'zózata. Erről ta-
núskodik mindenek előtt a Sopronban 1860-ban kezdeménye-
zett, most már szépen virágzó Oltár-egylet, melynek áldásos 
jótékonyságát mindenek előtt tapasztalák maguk a társulatot 
alakító tagok, s aztán a megyének, általa több becses ajándé-
kokban részesített szegényebb sorsú egyházai. (Lásd a püspöki 
körlevelek 2874-ki számát, 1861. folyam.) Most pedig már 
Győrött is örvendünk ezen üdvös egylet megalakulásának. A 
jámbor nőnem te t t leg bebizonyitá ismét, mily méltó e mellék-
névre , szorgalmasan hozzálátván a tagok gyűjtéséhez. Az 
aláírási ivekből múlt karácsony-hó derekán, ft. N o g á l l Károly 
cz. kanonok s kisebb papnöveldei kormányzó ur által össze-
gyűj te tvén, k i tűnt , hogy a beirott tagok száma 901 ; mely 
ujak hozzájárulása által naponként örvendetes növekedést 
nyer. Mi ő méltósága kegyes szine elé te r jesz te tvén , teljes 
örömmel megengedé, hogy a társulat megalakuljon, és igaz-
gatóságát N o g á 11 Károly cz. kanonok úrra ruházta ; ki is 
szívvel-lélekkel hozzálátott a társulat szervezéséhez. Ur jövet 
IV-ik vasárnapján tar ta tot t meg a választási első gyűlés, mely-
ben gr. Z i c h y Ot toné, született Csáky Gabriela elnökasz-
szonynak ; özvegy S z a i 1 e r Teréz, cs. k. őrnagynő másod-el-
nökasszonynak ; H o l d h á z y Teréz tollvivőnek; K o l l e r 
Teréz, özvegy törvsz. tanácsosnő pénztárnoknak stb. választa-
tának meg. Ekkép nálunk is u j iskola a lapí t ta tot t , a hitbeli 
buzgalomnak iskolája. Vajha a frumentum electorum et vi-
num germinans virgines meghódítaná magának sziveinket ! 
Vajha a Paulák , Eustochiumok, Marcellák, Melániák, Fabio-
lák kora ismét föléledne a kereszténység között ! Ez azonban 
nem csak óhajunk, de reményünk is; hiszen Isten karja nem 
rövidült meg. A kinek kegyelme megadá a jó kezdeménye-
zést, nem fogja megtagadni a további sikert sem. Ha van va-
lami igazság a latin közmondásban : qui bene coepit, dimidium 
facti habet, akkor Isten segélyével erre mi is épithetünk. Ma, 
e kegydús napon, mely Lonovicsunk szavai szerént, a Meg-
váltó tiszteletére szentelt emléknapoknak mintegy központja, 
mert ezen az ő áldásdús életének egyes sugarai öszpontosit-
tatván, Őt irántunki végetlen szeretetének egyetemében teszi 
imádásunk tárgyává, nyittaték meg ünnepélyesen, a sarutlan 
karmelrendü atyák szépen lá togatot t szentegyházában, mél-
tóságos püspök-atyánk által az egylet. Szivünk még repes 
örömében, melyet benne a főpásztori, tündöklő ékes-szólástól 
ragyogó, tős-gyökeres magyarsággal mondott szent beszéd 
okozott. Tartalmát képezék: általában az egyletek viszonya a 
kereszténységhez ; mikor merült föl ezek szükségessége ? mi-
kor és ki által kezdeményeztettek ? mily áldásos befolyást gya-
korlának? mi a czéljok, mi a hasznuk? Azután mi az Oltár-
egyletnek a lapja? A Krisztus Jézus valóságos jelenlétébeni 
ős hit, mely czáfolliatlan védvekkel bizonyittaték be az irás-, 
hagyomány- és észből. Az ajtatoskodókkal megtelt egyház 
olyannak tetszett , mint a termékeny búzaföld, melynek vetése 
kalászokat hány , melyek fejőket merően égbe tar t ják, éltető 
sugárt és tenyésztő nedűt kérvén. Mit ha beittanak , virágoz-
nak, s aztán megtelvén maggal, lekonyulnak. Minden fő, melyet 
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az Istennek e zsúfolásig tömött szántóföldje magába zárt, te-
kintetét s figyelmét egy tárgyra szegzé szakadatlanul : a szó-
székre, honnan a lelki fény ömlött, a lelket termékenyítő har-
mat hullott, S midőn megtelt igével, ez isteni maggal, megha-
jolt az örök Ige előtt. A mély liatásu beszédet a vérontás 
nélküli áldozat követé Ugyanannak szolgálata által testesült 
meg a kenyér színe alatt az Ige, kinek ajkai által hirdettetett. 
A szent mise alatt a kisebb papnövelde növendékei, kik, köz-
bevetőleg mondva, mind tagjai a szent egyletnek, annak ke-
zéből vevék az élet kenyerét az oltárnál, ki nekik azt előbb a 
szószékén atyai szeretettel tördelé. Délután a társulat lelkes 
igazgatója részesité hasonló szellemi táplálékban velős szó-
noklata által a németajkú egyleti tagokat. 

BONN. A cultusminister rendelete a königsbergi egye-
tem ügyében itt is élénk tárgyalásra adott alkalmat. Az utóbbi 
időben már többször szóba hozták az itteni egyetem tagjai, 
hogy a ministeriumnál vagy kamráknál sürgetni kellene meg-
szüntetését azon alkotmány-ellenes határozatnak , mely sze-
rént a königsbergi, greifswaldi és hallei egyetemek tisztán 
evangelikus intézeteknek mondattak ki. Igen könnyű belátni, 
hogy Poroszországnak leginkább kath. tudósai szenvednek 
legnagyobb hátrányt ily határozat által. Ámde nem ellenke-
zik-e az alkotmány szellemével, ha Poroszország hat főisko-
lája közül három tüzetesen evangélikusnak, egy minden hit-
felekezeten kívülinek, kettő pedig paritásosnak mondatik ki ? 
Ha ezen intézmény fünállásának vagy föntartásának igazolá-
sára azt állítaná valaki, hogy az alapítványok, melyek ezen 
egyetemek basisát képzik, határozottan ezen értelemben té-
tettek : ezen tekintet semmikép sem oldja föl az államot azon 
kötelezettségtől, mely szerént saját forrásaiból tartozik gon-
doskodni kath. tanároknak is lehető alkalmazásáról az ily 
egyetemeknél. Ha pedig ez nem történik, mindenesetre iga-
zolva van az óhajtás , hogy tüzetesen kath. egyetem is léte-
süljön. A sokaknál még mindég oly igen megszokott szójárás : 
„protestáns állam", ellenkezik az alkotniánynyal, mely azt ha-
tározza , hogy a hitvallás ne legyen akadály az állampolgári 
jogok gyakorlatában. Poroszország mindaddig, mig ily elv 
szerénti eljárásnak gyanújában leend, a kath. népek rokon-
szenvére semmikép sem számolhat. A kath. tudósokat az ál-
lam három főiskolájából kizáró alkotmány szerkezetekor ta-
lán elvárhattuk volna, hogy az úgynevezett paritásos egye-
temeknél méltányosb arány fog kifejlődni a kath. és prot. ta-
nárok közt. Ez azonban legkevesbbé sem történt. I t t Bonnban 
az utolsó hivatalos kimutatás szerént — mellőzve a két hitta-
nári kar t , melyek itt számba nem vétethetnek — a kath.ren-
des tanárok száma 10 , a protestánsoké 32 Csalódnék, ha va-
laki azt gondolná, hogy az akadémiai tanfolyamot ezen arány-
ban több protestáns végzé, mint katholikus. A kath. magán-
tanítók száma most 6 , a protestánsoké 9. Ezen aránytalan-
ság Boroszlóban vagy Berlinben épen nem pótoltatik ki; mely 
föltűnő jelenetnek nem lehet más megfejtése, minthogy vagy 
kisebb fogékonyságuk van a katholikusoknak a tudományra, 
mit először még be kellene bizonyítani ; vagy hogy előmoz-
dittatásuknak a porosz egyetemeknél akadály tétetik ; ennek 
elhárítása jelenleg a képviselők házának volna kötelessége. Ik. 

LANDAU-ból írják az ,Augs. P.-Ztung'-nak : Önnek 
speyer-megyei levelezője, ugy látszik, nincs igen beavatva a 
landaui viszonyokba, különben tudnia kellene, hogy a kato-

nai isteni-szolgálat gyakorolhatására az itteni várban nem 
csak lelkész, hanem alkalmas helyiség is szükséges volna. 
Városunk, melynek 6000-re menő lakossága majdnem két 
egyenlő részre osztható, csak egy templommal bir, melyben bi-
zonyos órákban kath és prot isteni-szolgálat végeztetik. A kath, 
katonaság eddig minden ünnep és vasárnap télen 7 órakor hall-
gatott csendes misét; a protestáns őrség pedig 8 órakor az illető 
fő-isteni-tiszteleten volt jelen ; minél fogva nem történhetik 
egykönnyen egyik vagy másik vallásfelekezet simultan-jogai-
nak megsértése nélkül, rendesebb isteni-szolgálatot tartani az 
őrség számára. Egyébiránt lia komolyan akarnának a tábori 
lelkészet szükségein segiteni, alkalmas helyiségnek választása 
épen nem szülhetne zavart ; hisz a tüzérség kir. igazgatósága 
az áldott emlékű ágostoniaknak jól föntartott templomát min-
den melléképülettel együtt még most is elfoglalva tartja, mint 
raktárt használja, valamint a városi község is sz. Katalin 
templomát ! 

MAIN vidékéről tudósitják a ,Vlksbte'-t : Különös ! mult 
évben Haszlacher atya Aschaffenburgban lelki gyakorlatokat 
tar tot t , melyekben leginkább a miveltebb osztály vőn részt. 
A conferentiák igen nagy tetszést arat tak, mindazáltal a bel-
ügyi ministerium elég dorgálólag meginté az alsó-frankeni kir. 
kormányt, hogy azok megtartását egy idegennek megengedé. 
Nem sokára reá Würzburgba jöt t bizonyos Faucher u r , ki 
szintén nem bajor , tehát idegen, és a nemzeti gazdászatról 
tartott fölolvasásokat; utána pedig rövid időre dr. Sauter, 
szintén idegen adta elő a német irodalom történetét. Igen fe-
szülten várták t ehá t , mi fogna e két idegen előadásainak 
megengedése végett a kir. kormányhoz jönni fölsőbb helyről ; 
mindeddig azonban semmi sem szivárgott át a nyilvánosságra, 
és ugy látszik, azon fönsőbb körben más szemekkel nézik 
Faucher és Sauter előadásait, mint Haszlacherét, és igy két 
mérték alkalmaztatik az idegenekre ! Ik. 

PARIS. (Gróf Montalembert nyilatkozatának vége.) „Most 
töltöttem be — igy ir Lacordaire — Lammennais iránt minden 
kötelességemet. Megmondtam, mit tiz év alatt az iskoláról, me-
lyet Lamennais alapitani akart, tapasztaltam ; s lia többet nem 
tettem volna, lelkem nyugodnék. Lelkismeretem megkönnyeb-
bült , szabadon lélekzem ; tiz évi elnyomás után most kezdek 
élni." (3 jun. 1834) „Némelyek meg fognak érteni; fogják 
látni, hogy én se republicanus, se juste-mileu, se legitimista 
nem vagyok ; hanem hogy közeledtem a papi jellem azon fo-
kához, mely minden pártok fölött áll , mégis könyörületes 
minden nyomor iránt. Tudni fogják, hogy romai utamnak le-
szedtem a gyümölcseit, szeliditvén gondolataimat, s kiragad-
ván magamat a politikai viharokból, az Isten ügyeinek áldoz-
tam magamat, itt akarván működni a népek javára. Elszakad-
tam azon embertől, hogy ne kövessem őt a napi és szerencsét-
len politikának vészeibe, miután meggyőződtem, hogy nem 
vezethetem őt azon ösvényre, hol az egyház áldása várakozik 
a fáradt munkásokra." (17. april 1834.) „Én nem vagyok szent, 
azt jól tudom, de őszintén szerettem az igazságot mindig, s 
midőn magamat a veszély örvényéből kiragadtam, távol volt 
tőlem a büszkeség. A büszkeség súgta nekem : maradj, ne tedd 
ki magadat régi barátjaid rosszalásainak ; a malaszt súgta : 
fuss, vesd meg az emberi tekintetet , adj dicsőséget a szent-
széknek és az Istennek. Engedelmességem ügyessé tett. Ha 
megtörtént, mit előre mondtam, ezt csak azért láttam előre,. 
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mivel saját érzékeimre nem hallgattam. Nem örülök, hogy La-
mennais makacssága által a mélységben elveszett, sőt remény-
lem, hogy az Isten őt megállítja annak idején; de örülök, hogy 
a kereszténység atyja eldöntötte a kérdést, mely szülőföldem 
egyházát széttépi, mely nélkül annyi jó lélek csalatva tévútra 
ragadtatott volna. Veszszen el saját dicsőségem; csak a fran-
czia egyház viruljon az egység mezején Bocsássuk meg egy-
másnak fiatalságaink hibáit; s imádkozzunk azért, a kinek 
gyönyörű képzelődései által hibáztunk." (2. aug. 1834.) Ezen 
imák siker nélkül maradtak. Husz éven át teljes reményben 
ezer és ezer szivből az éghez fölszálló imák nem hallgattattak 
meg. Semmi kibékülés, a bünbánatnak semmi jele meg nem 
vigasztalta azon sziveket, melyek éltüket odaadták volna, csak 
hogy Lamennaist az életre hozzák. Nem maradt nekik más, 
semmint az Isten véglietlen irgalmasságának titkos útjaiba 
bizni. Legalább Lamennais, midőn a mélyebb és mélyebb ör-
vénybe vetette magát, magával senkit sem húzott be. Egyet-
len példa a kereszténység történelmében, hogy egy férfi, kinek 
az eretnekségre legtöbb tehetsége és anyaga volt , egy acoli-
thust sem képes az egység központjától elszakítani. — Hanem 
az őszinteségben megcsalatott, s ezen szerencsétlen lángész 
hatalma által megzavart barátok között volt egy, (Montalem-
bert maga) kit Lacordaire mindenki fölött szeretet t , de a ki 
mindenki után mégis legtovább makacskodott nem ugyan a 
bukott személyiség, hanem ezen személyiség eszméi iránti ön-
zetlen hűségben. Lacordaire a szeretetnek mindenkincseit ezen 
lélek kiszabadítására pazarolta. Erre nézve tette ő, mit az irás 
mond: vadam ad illám,quaeperierat donecinveniameam Meny-
nyi levelet irt három éven át e czélra ! Talán ha ezen nagy tusa-
kodásnak minden személyei elköltöznek e földről, e levelek egy 
hű embernek kezébe esendenek, a ki azokból a megholtnak nagy 
lelkét ezen részről is a világnak szemei elé hozza, s nem lesz 
életének érdektelen vonása. Annyi évek után is megindulva 
olvasom azokat Nem tudom, valljon lángesze, vagy jósága 
vetett-e nagyobb fényt a tévedt, de mindég szeretett lélekre. 
Németországba menekültem, hova Lamennais szakadatlan 
fölhivásai üldöztek. Fiúi előterjesztéseimre, hogy az elébe 
tett igazságot engedelmességgel irja alá, ő engemet mindig 
függetlenségre buzdított , mondván, hogy a pápai tekintély 
napnyugotra száll, ugy hogy nem sokára nem marad más be-
lőle , mint egy iskolának mestere. Hanem ezen mérgezett le-
velek mellett jöttek más levelek, melyekben az igaz pap, az 
igaz barát megalapitotta előttem az igazság jogait , melynek 
védszárnyai alatt a fény és nyugalom lakozik. Sőt ő maga 
(Lacordaire) jött hozzám, hogy szent Erzsébet sírján hirdesse 
nekem az örök igazságot. Ezen rövid kirándulásban minden 
törekvése egy czélra ment: hogy engem kiszabadítson. El-
hagyva, visszautasítva, sikertelen fáradságai után még sem 
lankadott ; mily ész-, mily megragadó ékes-szólás-, mily forró 
és alázatos érzelemmel, mily kérlelhetlen szabadság-, mily el-
lenállhatlan édességgel harczolt egy konok ellen! (Montalem-
bert ellen.) Miután az igazságot szigorú és sértetlen méltósá-
gában előmbe állitá, költészetének dús gyöngyöreivel övedzte 
azt körül, közbe-közbe kérelmet, okoskodást vegyítve, s igy 
megczáfolhatlan okaihoz egy, a testvéri odaengedésben ha-
sonlithatlan szívnek kiáltásait csatolta. ítélje meg az olvasó 
ezen töredékből, melyet más száz között hozzám intézett : „Az 
egyház nem mondja neked : ,láss'. Ez nincs hatalmában. Ő 

mondja : ,higyj'. Ezt mondja neked, midőn 23 éves korodban 
bizonyos eszmékhez tapadsz, miként mondá, midőn először az 
Ur asztalához közeledtél : ,fogadd az elrejtet t , a megfogha-
tatlan Istent ; alázd meg elmédet az Isten és az egyház előtt.' 
Miért adta volna nekünk az egyházat, ha nem azért , hogy 
minket az igazsághoz visszavezessen, midőn tévedünk ? Te 
csudálkozol azon, mit a szent-atya Lamennaistől követel? Igaz, 
nehezebb az alávetés, miután az emberek előtt már nyilatkoz-
tunk, mint mikor minden csak az Isten és a sziv között törté-
nik. Ez a nagy lángész számára föntartott kisértet. Az egyháznak 
legnagyobb férfiai ketté törték életüknek folyamát, s ez a 
megtérés. Hallgass e megvetett szóra ; mert ki fog téged fi-
gyelmeztetni, ha nem én? ki fog téged szeretni, hogy könyö-
rület nélkül bánjék veled? ki fog égetést alkalmazni a te se-
beidre, ha nem az, a ki oly szeretettel csókolja azokat? ki 
fogja azokból a mérget életének veszélyeztetésével kiszívni ?" 
En nem álltam egészen ellen ezen meleg előterjesztéseknek. Én 
zavartlettem. Lacordaire baráti szónoklataira mindig Lammen-
nais iránti hűséggel feleltem, várakozást követeltem. Vakme-
rően a szabad eszmék iránti hűségtelenséget vetettem szemére. 
En Lamennais barátjainaklegutóbbika voltam. Végre midőnLa-
cordaire szavainak engedtem, nem tettem ezt fájdalom nélkül. 
E tusa soká tartott. Zavartan beszélek róla és lelkismeretem 
marczangolásai között , mivel akkor ugy nem bántam vele, 
miként megérdemlé. Most bűnhődöm hibámért, megvallván 
az t , s tiszteletet adván azon nagy léleknek, mely most azon 
bíró elébe érkezett, kire oly bizalommal hivatkozott. — Za-
vart , s ingerlékeny tekintetet vetettem ezen lélek végső re-
dőibe, de később és ma az örök háladatosság könyeivel áz-
tatom azt. Tőle tanultam meghajolni azon egy hatalom előtt 
e földön, a mely előtt meghajolva, nagy lesz az ember. A té-
vely és büszkeség kötelékeitől ő szabadított meg, ő, a papság-
nak eszményképe, a milyennek ő rajzolta azt : szilárd mint a 
gyémánt, gyengéd mint az anya. Gr. Montalembert Károly." 

Irodalmi hirdetések. 
(Beküldetett.) 

L a p s i n s z k y János egri-megyei plebánus legközelebb 
egy korszerű, s dicséretre valóban méltó müvet bocsátott 
közre e czim alatt : „Az anyátlanok életharczai. Történelmi 
regény IV. Béla korszakából, napjaink szerencsétlenei javá-
ra." Ide iktatjuk egy szigorú s nagytekintélyű biráló véle-
ményét : 

Nem szeretek regényt olvasni ; de az „Anyátlanok" le-
nyügözék éber figyelmemet, feledteték foglalkozásimat. Oly 
teremtő észre mutat ez, melynek hatalma levarázsolja az ol-
vasó kíváncsiságát, lelkére szól az érezni tudónak. A jelent 
ügyes leirói tehetsége teszi vonzóvá ; a múltnak festése édes 
merengésben tart ja a sziveket. Nem üres regény ez, hanem 
keresztényi életbölcsészet, vegyitve az ember és haza szo-
morú történelmével, s vidítva egyes leirások kellemeivel. 
Szerző — ugy látszik — öt pontot tűzött ki müve czéljaul : 
a) a jó vagy rossz tettek visszafizetését ; b) a küzdő erény 
diadalát ; c) a sírontuli élet reményét ; d) hazafiúi s ember-
baráti érzelmeket ; e) a lelkipásztori s szerzetesi élet küzdel-
meit , és a világ hálátlanságát. Az ármányok és önállóság le-
írása egyik díszét teszi a könyvnek. „A bujdosók requieme, a 
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tarisznya, és a két halott a tállyai várban" meghatá keble-
met. író magas polezokon sem kiméli a bűnt , mig az ártatlan 
erényt rablánczokban is fönsége dicsőségében tünteti ki ; kö-
nyeket facsar, kedvesen megnyerő, és mégis elérzékenyitő 
természetességgel vezeti a szenvedőt a változó, váratlanul 
meglepő események nagy tömege között rögönyös utakon 
csaknem a kétségbeesés és Isten iránti bizalmatlanság hatá-
ráig , s épen a veszélyek legnyomasztóbb perczeiben találko-
zik a gondviseléssel. Szóval, a mü páratlan a maga nemében, 
akár mulatsági, akár tanulsági tekintetben. Bár mely állású 
polgárnak, de leginkább elszomorodott hajadonnak, szeren-
csétlen családoknak, s küzdő egyháziaknak — némely sajtó-
hibák kivételével — méltán ajánlható." 

Megszerezhető Egerben a kiadónál, J e n t s c h könyv-
kereskedő bizományában, 4 uj ftért. 

UNTER LEBENDIGEN UND TODTEN. Spaziergänge 
in Deutschland, Frankreich, England und der Schweiz. Von 
Sebastian B r u n n e r . Wien, 1862. 8-r. 340 1. Ára 3 fr t .50kr . 

VIER LEBENSBILDER. Ein Papst , ein Bischof, ein 
Priester, ein Jesuit. Von Ida Gräfin H a h n - H a h n. Mainz, 
1861. 332 1. Ára 1 frt. 20 kr. 

DAS LEBEN UND DIE LEHRE DES MOHAMMAD. 
Nach bisher grösztentlieils unbenutzten Quellen bearbeitet 
von A. S p r e n g e r . Erster Band. Berlin, 1861. 8-r. XXIV. 
582 1. Ára 8 frt. 25 kr. 

JERUSALEM UND DAS HEILIGE LAND, oder 
Pilgerbuch nach Palästina, Syrien und Aegypten. Von Dr. 
S e p p , Professor der Geschichte an der Hochschule zu Mün-
chen. Schaffhausen, 1862. 8-r. 240 1. Erste Lieferung. Ára 
3 frt. 37 kr. 

DAS LIED MOSES Deut. 32, 1—43. Erklärt von Adolf 
Hermann Heinr. K a m p h a u s e n , lie. theol. Privatdocent 
in Bonn. Leipzig, 1862. 8-r. 328 1. Ára 4 frt. 20 kr. 

UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE ECHTHEIT und 
Zeitfolge Platonischer Schriften und über die Hauptmomente 
aus Plato's Leben. Von Dr. Friedrich Überweg, Docent an 
der Universität zu Bonn. Eine von der kais. Akademie der 
Wissenschaften in Wien gekrönte Preisschrift. Wien, 1861. 
8-r. 296 1. Ára 3 frt. 60 kr. 

DAS LEBEN JESU CHRISTI. Von Dr. Joh. Nep. 
S e p p . Sechster Band. Das Leiden Christi. Zweite Auflage. 
Regensburg, 1862. 8-r. XL. 677.1. Ára 7 frt. 20 kr. 

MYRTUSLOMBOK. P a d o s Jánostól. 16-r. 236 1. 
Pes t , 1862. Ára 1 fr t 80 kr. 

VEGYESEK. 
PEST, jan. 28-án. A ,Pays'-nek főszerkesztője, Grand-

guillot egy czikksorozatot irt, melyben bevallja, hogy a pápa 
függetlenségének egyetlen módja a világi hatalom. O szereti 
Olaszország egységét, nagyságát; de ennek a pápa független-
ségét nem szabad veszélyeztetnie. 

— T a t a y János, győri kanonok f. hó 23-án, életének 
74-ik évében ; M a k k Ferencz, váczi kanonok f. hó 25-én, 
életének 59-ik évében az Urban elhunytak.Béke hamvaikra ! 

— A portugali királyért f. hó 14-én tartatott a gyász-
mise a Sixtus-kápolnában. A misét Pietro bibornok mint Por-
tugália protectora, az absolutiot pedig a szent-atya végezte. 

— A Szent-Vincze-Társulat több senator tagjai az ülé-
sek megnyiltával szőnyegre szándékoznak hozni a jótékony 
egylet irányában követett eljárást. 

— A turini kormány a Péterfillér gyűjtésének megen-
gedése végett kérdőre vonatott Brofferio által. Ricasoli ebben 
nem lát semmi törvény-ellenességet, minthogy nincs törvény, 
mely e gyűjtést eltiltaná a romai pápa részére, ki egyszer-
smind a kath. egyháznak is feje ; és az olasz királyság intéz-
ményeivel ellenkezik a szent-atya terveinek kutatása. 

— Folyó hó 5- és 6-án a Propaganda növendékei a szo-
kásos ünnepélyt tartották meg, mely alatt 35 különféle nyelven 
beszéltek. Innsbruckban is hasonló történt a jezsuiták növeldé-
jében. O szentsége ugyanis a csak most fölszentelt Waldburg-
Wolfegg grófot, kinek atyja oly nemes elszántsággal védi a 
kath. ügyet Würtembergben, praelatussá és titkos kamarássá 
nevezte ki. A növelde tagjai társuk e ritka kitüntetését meg 
akarván ünnepelni, jan. 6-án zenészeti, nyelvészeti és sza-
valati akadémiát rendeztek tiszteletére, és 16 nyelven tol-
mácsolták a megtiszteltnek szerencsekivánataikat. 

— Mlgos és ft. K u t s c h k e r Antal nagyprépostnak és 
bécs-érseki általános helyettesnek neveztetett ki és meg is 
erősittetett Romában. 

— A bécsi községtanács azon határozata, hogy az 
akatholikusoknak a kath. temetőkben való eltemettethetése 
iránt folyamodvány nyujtassék be a birodalmi tanácsnak , a 
legközelebbi gyűlésben valósulni fog. Melingo tevé föl a fo-
lyamodvány vázlatát, mely az utolsó ülés alkalmával az első1 

osztály által csekély változtatással el is fogadtatott. 
— Bécsből irják az ,Augsb. P.-Z.'-nak. Mintha az or-

vosok Összebeszéltek volna, az irgalmas nénéket már a ma-
gán-beteg-ápolástól is el akarják mozditani. Igy nem rég egy 
orvos előtt betegje azon óhajtását fejezte ki, hogy ápoltatás-
ra szeretne egy irgalmas nénét maga körül. Az orvos erre azt 
válaszolta : 11a nekem valamely, Istennek szentelt személy 
lép az ágyhoz, többé nem jövök el. A beteg asszonyság azon-
ban elhivatá az irgalmas nénét, és az orvos ur is folytatta 
látogatásait. 

— A ,Moniteur' némely részleteket közöl Chigi fogad-
tatásáról a tuilleriákban. A nuntius mondá, miszerint igyeke-
zendik a jó viszonyt, mely a pápa és Francziaország közt lé-
tezik , föntartani. A császár megköszönvén a pápának irányá-
bani érzületét, hozzá tevé : „Legyen ön meggyőződve, hogy 
én mindenkor igyekezni fogok fejedelmi kötelmeimet a pápa 
iránti hódolatommal megegyeztetni. Nem kétlem, hogy önnek 
kineveztetése sokkal fog járulni a vallás javára, és a keresz-
ténység békéjének föntartására oly lényegesen szükséges vi-
szonyaink megszilárdításához." Ezután a nuntius a császárné-
nak tolmácslá a szent-atya kivánatait. A császárné feleié, hogy 
igen meg van indulva ő szentsége hajlamának tanúsága által, 
és kéri a nuntiust, hogy hálaérzelmeit adja tudtára a szent-
atyának. 

— A mult hóban Pesten született mindössze 500 gyer-
mek: 260 fiu, 240 leány; az 500 közül 200 törvénytelen ! ! 

R o s n y ó r a : A halasztásról számolni fogunk. 

Kegyes adományok: 
A veszprémi egyházmegyéből bold. M u t z h a r d József hagyatéka : 

A Sz.-Gyermekség-Társulatnak . . . . . 8 frt . 
Az afrikai missiokra . . . . . . 8 „ 
H o r v á t h Antal salamoni plebánus a syriai keresztényeknek 1 „ 
A bakony-szombathelyi esperesi kerület ő szentségének . 1 6 , , 
E g y esztergomi nővendékpap a Sz.-István-oltárra . . 1 „ 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



.Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

KELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, február l-jén. l O . I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Havi szemle. I. — Vezéreszmék egyházi 
szónokok s katecheták számára. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i. 

Mily köszöntéssel fogadott az uj év ? Mily örök-
séget hagyott az ó év? 

Föld fia, ne törődjél. Numquid coliigunt de spi-
nis uvas ? Miként vetsz, ugy aratsz. 

Az angol párducz szigonyait fölszerelt árbo-
czosain, égő kanóczot armstrong-ágyuin 5 december 
2-ka urának szolgái egyetemes hadüzenetet a kath. 
vallásos testületek ellen; Piemontnak, az európai 
pandaemoniumnak főministere „leszünk Romában, a 
mikor leszünk" 1) vallomását ; Passaglia ,Mediatore' 
füzetet, hol Pius „acciecato" (elvakult), Garibaldi az 
erénynek fényes példánya 2); Pétervárnak magas 
ura a varsói zavarok megkérlelésére sz. Péter trónja 
előtt egy ,pokloni'-t s összetett kezekkel ,hospod po-
miluj'-t; Jonathán testvér félvén a kettős háborútól, 
Mason és Slidell néger urat ; Mexico harmincz év alatt 
meghonosult zavarai között spanyol lobogókat Vera-
Cruz tornyairól ; Jeho városból a megtört Pekingbe 
hazatért Thoung Tchi császár soha nem hallott, nem 
látott államcsínyt, a főmandarinnak ünnepélyesen le-
fűrészelt fejét, más kettőnek a szoba padlózatán kiön-
tött beleit küldi újévi üdvözletül az öreg, az évek 
terhei alatt roskadozó Európának. A sok kérdés el-
szórva , fölhalmozva, az időre, mint a legügyesebb 
diplomatára bizva; az apa végrendelet nélkül meg-
halt, az örökösök veszekednek, mindenütt ,emberi 
kéz nem segit' a hattyúdal. Az uj világ, az uj Europa 
emelkedik a viszályok hullámai közül, életének jel-
képe bika, a vad erő. 

1) „II giorno in oui dovremo aprire le porte di Roma, non 
è un giorno che possa determinarsi." Atti uff. del senato n. 
159. pag. 545. 

„Valga per tutti esempio luminosissimo deli' Eroe di 
Caprera" Mediatore p. 29. 

Végy bucsut miveltséged kincseitől, nemessé-
ged okmányaitól, te öreg Europa ; köszörüld vasai-
dat, csak a vad erő az, melynek még tenálad érve van. 

Piusnak, a gyermekeinek jámbor adományai-
ból élő fájdalmas atyának ajkairól villant le a re-
ménysugár : „Simon meghal, de Péter meg nem hal"; 
azonban hol van, a ki ezt hallja? 

A halálra kezdett tusának görcsei közül csak ha-
lálköszöntés szólhat a föld fiához. A nemzetek családi 
tűzhelye, a kölcsönös bizalom földúlva; a föntartó 
erők, az egyháznak szabad működése megtörve, meg-
vetve; a társadalmi alapok, a vallás, a család, a bir-
tokjog kiforgatva; a szabaditó torony, a tekintély, a 
kötelesség légbe röpitve ; a népfajok vágyai föl-
gyújtva; az aggályok denevérszárnyai a keblekre 
bevágva; a régen kezdett, de újra óriás-készülettel 
meginditott harcz végmozzanataira szoritva. Magna 
est velut mare contritio tua, quis medebitur tui? Nem 
érdek, nem szenvedély, hanem minden érdek, min-
den szenvedély fergetegének rohamával erkölcsi erő-
re , parancsoló tekintélyre lépett uj társadalmi elv az, 
mely a népvándorlás után keresztény alapon fejlesz-
tett állami s társadalmi intézmények ellen, minden 
ponton egy irányban vivja a romboló harczot. Az uj, 
a hitetlen, az illegitim, a dúló Europa áll itt az ó, a 
keresztény, a legitim, a főntartó s épitő Európával 
szemközt, nem kérve polgárjogot, de gyilkolva a 
létezőt. Egy hatalom, melynek nincs neve, mint a 
bolygó zsidónak, nincs helye, dúl Newától Tajoig, 
Szajnától Volgáig; hatalom, melyet sehol sem látsz, 
mégis mindenütt érzesz; melynek nyakcsörgőit tu-
datlanságban a jámbor lelkek is viselik; melynek 
vészirányát jó ,hiszem'-ben elősegítik ; hatalom, mely-
től félnek a királyok, mely ellen tehetetlenek a kor-
mányok, mely elnyomatástól már nem tart, mely 
kérlelést nem ismer, kért egykor kegyeket, de nem 
osztott soha; hatalom, mely törvényes és hazafias 
törekvéseidet is megmérgezi, téged, mint kezdőt, 
földre terítve, a gyeplőt kezeidből kicsavarja, becsü-
leteden, neveden, testeden keresztülvágtatva orszá-
gol ; hatalom, melynek titok a védve, gyilok a fegy-
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vere, árulás az ösvénye, pusztulás a lábhelye, uj szó-
tárral kimivelt tan, tökélylyel szervezett testületi 
lét a győzhetlen ereje; hatalom, melyet az 
absolut kormány ingerel, az alkotmányos meg nem 
kérlel, hanem csak büntetlenségi oklevéllel fölszerel, 

— az összeesküvők, a titkos társulatok ha-
talma, a földalatti Europa a földszinti Európával szem-
közt , diadalhoz közelget. „A romai kérdés föloldatik, 
mivel a jelen idők azt megérlelték. E perczben érle-
lődik sorsunk, s talán most, midőn szólok, már el 
van döntve" 1). Az öreg Európának és joglétének előre 
készitett sírköve ez. A forradalmi és keresztény társa-
dalom, az isteni és emberi tekintély, a törvény és ön-
kény, a kötelesség nélküli jog , és a jogtalan köte-
lesség titkos vajúdása a társadalomból vulkánt készi-
tett , melynek nyilasai az olasz félszigetet, Mexicot 
romokkal behintették, a lojai köztársaságos idétlen 
kisértetben Spanyolországot megrettentették, de még 
a középcrater fölrepedését lesik, hogy izzó lávája a 
keresztény társulatot eltemesse. Az isteni tekintélyt, 
mely a természet rendjében letéve, a megváltásban 
nagyon is föltéve vagyon, kizárni, a társadalmat és 
jogot a népakaratból, vagyis a vakmerő factio önké-
nyéből eredményezni, s ezt a társadalom minden ré-
tegein keresztül szőni, — — — ez a föladat, ez az 
irány. A hierarchia megtörése, hova a pápa elleni 
harcz czéloz, csak eszköz, csak a főakadálynak félre-
tevése. Nem kell szellemi kincs, nem kell túlvilági 
lét ; ezek a mai sadducaeusok ; csak kéj , csak kénye-
lem, ipar és gazdagság, ezek a mai manicheusok; 
nem kell közeg az Isten és a társadalom között ; ez a 
19-ik századi nagy protestantismus. Kiki magának 
keresi az örök igazságot, s érteményezi saját ize sze-
rint, ezt hozták be a wittenbergi tanodászok; kiki 
szüli a jogot, a hatalmat,ezért vív a forradalom.Egy 
elv ott a vallás, itt a társadalom terén. Ott a nép a 
pápai fölség, itt a nép a királyi fólség ; a mai forra-
dalom a pápa elleni harczban egyesitvén a kettőt, 
megtámadja Piusban a királyt és pápát, a királyban 
a történeti jogot, a pápában az istenit, egyszerre is-
teni és emberi tekintélyt. 

Öreg Europa! Bölcsészeid a bölcselem tagadá-
sára , jogászaid a jogtagadásra vezettek. Mult század-

„La questione di Roma si scioglierà perché i tempi 
moderni l'hanno maturata. I nostri destini si maturano in ques-
to momento, ma come si maturavano ieri , avanti ieri, e si 
matureranno domani." Ricasoli Atti ufïïc. n. 345. p. 1334. 
„Forse nel momento che ho l'onore di dirigere agli egregi se-
natori queste parole, già i nostri destini si vanno largamente 
maturando." Ricasoli, Atti uff. del sen. n. 158. p. 541. 

ban te ostromoltad a pápát, te tördezted isteni tekin-
télyét , kötözted az egyháznak kezeit, gyanúsítottad 
mindig szent czélzatait, jogászaid vittek erre. Ma a 
föld alól tolakodik ellened az ifjú Europa, melynek 
joga a vad erő és árulás. Tapodták ezelőtt is a hatal-
masok a jogokat, de nem tagadták; ellenkeztek az 
igazsággal tettben, de nem elvben; a társadalmi se-
bek behegedtek: ma a jogtapodás elv, az igazság ta-
gadása kimivelt tanrendszer. Yesd el jogászaidat, kö-
szörüld villám vasaidat, te jogvesztett lettél; a fülek a 
jog, a kötelesség szavaira siketek, neked csak ágyúid 
vannak még. Yae qui praedaris, non ne ipse praeda-
beris? qui spernis nonne ipse sperneris? Cum consu-
maveris depraedationem, depraedaberis, et cum de-
sieris contemnere, contemneris. 

Nae ! A mult s jelen századi államférfiak büszkék 
lehetnek tudományuk dicsőséges vívmányaira. Az 
érdekek közösitése, bonyolítása által lehetetlenné 
akarták tenni a háborút; kovácsoltak békét, mely 
károsabb a háborúnál; anyagot gyártottak a hábo-
rúra, melynél borzalmasabbat a bünterhelt világ nem 
látott. A kérdések nem oldatnak, hanem ügyesen ki 
kerültetnek ; a seb nem gyógyittatik, hanem takar-
tatik ; a susceptibilitás olyan mint a test, mely plaga 
tumens, egy vigyázatlan lépés, meg nem gondolt szó, 
egy valami, mit balesetnek, imprévunak szeretnek ne-
vezni, lángba boritja a tetőtől talpig fölfegyverzett Eu-
rópát. Sima kezekkel, sebes lábbal a sztik ösvényen tova-
iramlani, a bámult államtanibölcseség; miként Seribe 
mondja : „reggel ügyes titoknokkal, estve ügyes sza-
kácscsal bámulatos államférfivá válsz." Ez haladás, ez 
érettség. Elveken, melyeknek gyökere az Isten szent-
ségéhez fölér, lehet épiteni a békét ; anyagi érdeke-
ken nyugvó béke csak szinlett barátság, hivatalos 
csalás, kötelezett hirtelenség, szolgai félelem, — — 
hivatalos béke, tettleges háború, meghonosult ostrom-
állapot. Azalatt a conspiratorok túrták a társadalom 
alapjait, rágták a tekintélyt, tagadták a kötelességet ; 
a jelen nyomor észleléseivel elégedetlenségre inge-
relték a lelkeket, izgatták az önsegitségi hajlamokat, 
a soha nem látott szabadság és boldogság után szítot-
ták a vágyakat, fújták az osztályok közötti gyűlöl-
ség tüzét, a társadalmi fegyelmet, a közerkölcsök 
gyermekét, leölték; a napi sajtóban, egy királyi böl-
csőnek adó-vevőiben hatalomra vergődtek. Az elmék 
lefogva, a sokaság, az éretlenségek tündöklő példá-
nya, a torladozó rohamba sodorva, a lapok czafran-
gos czikkei eszméletlenül lenyeletnek, dicséretes egy-
ügyűséggel elcsevegte tnek, a kis lelkek megrémülve, 
a jó lelkek elszigetelve, szabadság, az igért földnek 
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méze és teje, az evangéliumból ellopva, mint a lopott 
virág, idegen földben sehogy sem tenyészik, sötét-
ség , és a sötétség gyermeke a félelem mindenütt ; a 
szurony, az ágyú osztogatja naponként kinek-kinek 
az utij egyet az életre — — naponként — — egy 
napra, — — egy órára. — Igaz, — az erkölcsi el-
vek tagadása, az isteni tekintély lerontása, az egy-
ház szabadító s mindent nemesítő működésének ki-
zárása után csak egy tekintély marad — — a 
kard. — Ide megy az uj Europa, védelmid erre szo-
rul az öreg Europa. Annak fegyvere, ennek védelme 
a kard éle. Annyi sok kiáltások, annyi kétségbeesett 
küzdelmek a szabadság után, a szenvedélyek ferge-
tegei között, az absolut hatalom örökítésére vezetnek. 
Drága, ijedelemig drága leczke, melyet ily fagylaló 
tapasztalásokból kell szedni. E hatalom az ó Európá-
ban lehet absolut, zsarnok nem lehet; hol az uj Eu-
ropa ül vagy ülend a kormányszékre, zsarnok lesz, 
absolut soha nem lehet. Az absolut hatalom birja a 
törvényhozási hatalmat, de vallja az Isten törvényét, 
az emberi törvények regulatorát; a despoticus hata-
lom egy személyben egyesíti a törvényhozó és bírói 
hatalmat ; a despota kormánynak isteni regulator nél-
küli alkalmazása = zsarnokság. Ez utolsó az uj Eu-
ropa, midőn az Istent a társadalomból kizárva, min-
den hatalmat a népakaratból eredményez. „A nép az 
egyedüli tekintély, melynek nincs okra szüksége, 
hogy tetteinek érvényt adjon", Jurieu s Rousseau 
mondja 1). Az absolut hatalom lehet alkotmányos ; a 
despotia lehet törvényes, miként Törökországban, hol 
a sultán lezsinoroztathatja testvéreit és vezirjeit, de 
nem borotváltathat meg egy ulemát; a zsarnokság 
erő, de nem hatalom, nem törvény. A kamrai több-
ségnél kérlelhetlenebb zsarnok nincsen. Az angol par-
lament VIII. Henrik alatt, a convent, ma a turini és 
t>rüsseli maçonicus többség oly lelketlen, miként nem-
telen. Lelketlenségével csak aljas szolgasága vetekedik. 
Egyházilag nincs kérdés e vagy ama vallásfelekezet, ha-
nem vallás és vallástalanság között. Társadalmilag nincs 
kérdés eme vagy ama rend, hanem rend és rendet-
lenség között. Államilag nincs választás a legitim vagy 
illegitim hatalom, hanem hatalom és chaosz, enge-
delmesség és fejetlenség között. Politikailag nincs vá-
lasztás absolutismus vagy alkotmány között, hanem 
ki kezelje az absolut hatalmat : a legitim király, vagy 
a ministeri factio? Polgárilag nincs választás ilyen 
vagy amolyan ügykezelés, hanem biztonság és el-

1) Le peuple est la seule autorité qui n'a pas besoin 
d'avoir raison pour valider ses actes." Bonald, Oeuvres Com-
plètes T. II. p. 589. ed. Paris 1859. 

nyomás közt; mivel szabad szavadat fejedbe verik, a 
választások vedre mellett legyilkolnak, ha máskép 
mersz szavazni, mintsem a forradalmi factio akarja. 
Előtte minden hatalom zsarnokság ; nála, az ő kezei-
ben a zsarnokság is szép szabadság, melylyel, akarod 
bár vagy nem, barátkozni kell. Az erkölcsi elvek ta-
gadása után csak kard a hatalom. A forradalom, az 
uj Európától bevallott elvek nem küzdés a szabadság 
után, hanem vetélkedés az elnyomásra. 

Hova jutottál tudományos intézeteiddel, te jó 
öreg anya, oh Europa? Zárd be jogakademiáidat, var-
rasd hadi sátraidat; az egyháznak kezeit bilincselted, 
te jogvesztett lettél, az egyházat nem fogadod el; 
mosasd ágyúidat, szereld fegyvertáraidat, a szeretet 
régen meghalt, a félelem megszűnt, csak a semmisí-
tés vagy semmisittetés müve marad számodra. 

„Mondja meg a papságnak, kit én oly erényes-
nek ismerek, — szólt Napoleon a párisi érsekhez új-
év napján — ő megadja a császárnak, a mi a csá-
száré , hogy pártfogásomra s rokonszenvemre mindig 
számolhat." Az alsó papság megadja a császárnak a 
mi a császáré; a fölső papság nem? Nem, mivel a 
császár szolgáival (minister) nyilt csatában van. A 
szolga csak urának engedelmeskedik, tehát a csata a 
császárnak szól. „Az alsó papságot védi a császár, — 
igy értelmezi Jourdan a nagy szavakat — mivel az 
alsó papság Roma ellen van , a püspökség pedig forr 
a szenvedélyekben, a pápa hatalmát védi. A pap-né-
pet szereti a császár, mivel a császár a nép válasz-
tottja. Ezelőtt a császár első szolgája volt az Istennek, 
most első szolgája a népnek. Megadni a csaszárnak a 
mi a császáré, annyit tesz, mint megadni a népnek a 
mi a népé, a nép akaratjának alárendelkezni. A nép 
nem akarja a pápafejedelmet, nem akarja tűrni a ro-
mai őrsereget; a püspökség védi a pápafejedelmet, 
nem adja meg a császárnak (a népnek) a mi a csá-
száré." — Uj szavak az uj Europa szótárából ; hanem 
ugyanazon ,Siècle' további számában Leon Plée a nép-
papságot, avagy a papnépet is romlottnak, a püs-
pökséggel egyérzelmünek vádolja a népcsászár és a 
császárnép előtt. „A püspökség javithatlan, a papság 
megtörhetlen, míglen a concordatum fönáll. Vissza-
élnek a concordatummal, Roma felé kacsingatnak, 
vissza kell vonni azt, mivel ellenünk élnek. Ily püs-
pökség, ily papság dajkája a kisnöveldék, hol a vi-
lágtól, a népeszmék lehelletétől elvonatva, kisded-
ségétől a fiu hamis hivatásban neveltetik" 1). 

Nous partageons depuis longtemps cette haute opi-
nion sur l'influence vraiment fâcheuse et detestable de cette 
éducation des petits et des grands séminaires, qui n'est pro-
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A Megváltó sarkköve az égi és földi létnek; a 
pápa sarkköve a szellemi és anyagi rendnek. A ke-
resztény társadalom, mely a szellemi és anyagi rend-
nek harmóniája, szükségkép a pápa dogmaticus, er-
kölcsi s fegyelmi tekintélyén alapszik. Gyengül a pá-
pai tekintély, — győz a forradalom ; mivel a szellemi 
rend megszűnik, marad az anyagi rend, a vad erő. 
Elismertetik, tiszteltetik a pápai tekintély, — meg-
törik a forradalom. — A püspökség megadja a csá-
szárnak a mi a császáré, mivel az isteni hatalmat, 
melynek a császár kezelője, a pápához, a Megváltó-
hoz visszavezeti. — Tördelték a pápa tekintélyét a 
mult századi királyok, a forradalomnak ösvényeit 
egyengették. Segítette őket e harczban a püspökség. 
Az 1682-ki gyűlés elvei szerint 11011 Petrus confirmât 
fratres, hanem fratres confirmant Petrum ; a mai ki-
adásban nem a királyi hatalom vezeti a népet, hanem 
a nép szüli, vezeti a királyi hatalmat. „Ezelőtt a csá-
szár első szolgája volt az Istennek, ma a népnek." — 
1682 és 1789 egy elv két tárgyra alkalmazva. Az 
1682-ki püspökség Jourdan- és Pléenek szeretett tár-
gya. Ilyet akarna ő ma is. De az egyházra nézve a 
történet nem suhan el okulás nélkül. — Hová lett 
ama királyi püspökség, mely Romával fölemelt hom-
lokkal beszélt, a tuileriák csarnokaiban pedig földre 
borult? Sept. 2-án vérrel mosta bűneit. — Hová lett 
ama püspöki királyság, mely a gallicán püspökséget 
faltörő kosul használta a vaticani szikla vár ellen ? Jan. 
21-én a nyaktilón bűnhődött. — Lapis, quem repro-
baverunt aedificantes, factus est in caput anguli. Yae ! 
super quem ceciderit lapis iste. — Az akkori király-
ság némileg menthető, mivel legistái papok, tanács-
nokai püspökök, bibornokok valának. IY. Henriknek 
abourgesi érsek; XIH. Lajosnak Richelieu; XIV. La : 

jósnak Bossuet, 1682-, 1700-, 1710-ben nemzeti zsi-
nat; XY. Lajosnak Dubois bibornok; XVI. Lajosnak 
Brienne ; II. Leopoldnak Ricci ; H. Józsefnek a salz-
burgi érsek ; IV. Ferdinándnak Llorente, toledoi ka-
nonok; a német fejedelmeknek Febronius volt a ve-
zére. Ma in-excusabilis es 0 homo. Ettől függ a jövő, 
elismeri-e a királyság a pápai tekintélyt? Es ha van 
üdv az öreg Európára, ha eltemettetése nincs az élet 
könyvében megirva: a szabadulás, a szellemi rend 
visszaállításának reménye kizárólag a püspökségnek 

pre qu'à faire des fausses vocations, et qui engendre consé-
quemnient tant de fanatisme. Léon Plée. (Mi régtől fogva 
osztjuk már ezen magas nézetet a kis és nagy seminariumok-
ban nyújtott ily valóban utálatos nevelés felől, mely csak ha-
mis hivatást képezhet, következőleg csak a sok rajongást 
szülheti.) 

rendithetlen ragaszkodásában van a pápai székhez.— 
Ha pedig nem akarod, öreg Europa, a jog, az igaz-
ság sarkkövét, te jog vesztett lettél; verd szót akadé-
miáidat, ezek vezettek a veszélyre, s megmenteni 
képtelenek; gyárts puskaport,hegyesitsd a szuronyt, 
— a te sorsod, a te hivatásod ölni, vagy öletni. 

Istennek nagy adománya a vélemények és nyel-
vek föloldhatlan bonyolódásaiban, hogy a bíbornoki 
testület halni kész Piussal, a püspökség pedig osztja 
az atyának szenvedéseit az uj Europa által gonosz ál-
noksággal szövött zaklattatásokban. Van tehát szilárd 
pont, mely körül jegeczesedjék a rend. 

Vezóreszinék egyházi szónokok s katecheták számára. 
„Teljesítsük kötelességünket. — A vető szór. — „Ki-

ment a szántóvető — az evangéliumban — hogy elvesse a 
magot ; s a mint vete, némely az útra esett, némely a sziklára ; 
némely a tövis közé, s némely jó földbe." íme három rész 
ment veszendőbe, s csak egy rész maradt meg az elvetett 
magból. De ő azért nem hagyott föl a szántás-vetéssel ; ha-
nem, minthogy egy része mégis nem veszett el, tovább is dol-
gozott. — Igy van az most is. A sokak közé elvetett isteni 
ige némely részben mégis gyümölcsöt hoz. Ha sokan nem is 
hallgatják azt, de hallgatja mégis valaki. Már pedig nem cse-
kélység , ha csak egy lelket is megszabadítani ; lám az evan-
géliumi jó pásztor 99 juhát hagyja oda, hogy az egy eltévedt 
után indulhasson." Én egy embert sem vethetek meg ; s lia 
egyetlen maga volna is, mégis csak ember, a kiért az Ur leg-
szentebb vérét ontá. Bár mily szegény, bár mily alacsony 
származású is, még sem megvetendő ; ám én nem méltóságot, 
hanem erényt ; nem nagyságot, hanem lelket keresek." (Arany-
szájú sz. János.) 

„Talán Jézus csak az ő tanítványait, s azokat, kik hit-
tek bene, szokta oktatni ? Avagy nem tudjuk-e, hogy Ő ezt 
elleneivel is tette ? kik csak azért jövének hozzá, hogy ki-
sértsék, vagy hogy valami gáncsot találhassanak rajta. Vagy 
csak akkor tanita-e Jézus, mikor sok hallgatója volt ? Nem 
méltatá-e tanításaira az épen vizért menő samariai asszonyt, 
noha maga volt csak, s nem tartott-e vele hosszabb beszédet 
az imádságról?" (Sz. Ágoston.) 

„Az evangelium magyarázatának összhangzatban kell 
lenni azon egyszerűséggel, a melylyel maga az evangelium 
irva vagyon. A hitoktatásnak nincsen szüksége semmi másra. 
Ha már a nyilvános pénz hamisitása tilos, mennyivel inkább 
az Isten igéjének hamisitása." (Szal. sz. Ferencz.) 

„Ha látok valakit, ki az imában nem gyönyörködik, vi-
lágos előttem, hogy az nem jó hitszónok." (Sz Bonaventura.) 

„Szavaidnak meg kell hallgatóidat az igazságról győz-
ni ; meg kell azt velők szerettetni ; meg kell ahhoz akaratu-
kat hajlítani ; azaz : nem csak értelmes, hanem kedves, és hat-
hatósnak is kell lenned." (Sz. Ágoston.) 

„Ha a hitszónok nem példás életű, — szavaival nem 
épit, hanem ront. Ha tettei, önviselete s hajlamai által nem 
buzdit az erényre, ugy bűnre vezet, vagy abban erősít. Ha 
szeplőtelen viselete, példás élete által nem bizonyítja be azon 
igazságokat, a melyeket szóval hirdet, ugy tagadja azokat. 
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Szóval, lia ő nem erényesb, s tisztább életű hallgatóinál, akkor 
nem jó pap, s hivatalát megszégyeníti.'' (Masillon.) 

„A visszaéléseket nem lehet nyersen, s hatalmaskodással 
eltávolitani ; inkább oktatás, mint parancs ; inkább intelem, 
mint fenyegetőclzés által. Sajnálat s fájdalom kifejezése mel-
lett a szentírás szavaival kell azokat megróni ; hogy ne a mi 
hatalmunk, hanem maga az Isten legyen a félelem tárgya sza-
vainkban.'- (Sz. Ágoston.) 

„A szőllő, mely sok venyigét hoz, annál kevesebb gyü-
mölcsöt ad. A szóbőség soha sem tesz nagy hatást. Mennél 
többet beszélünk, annál kevesebbet tar t meg a hallgató sza-
vainkból. Mennél rövidebben fejezzük ki magunkat, annál na-
gyobb haszna lesz beszédünknek. A ki hallgatóinak emlékező 
tehetségét túlterheli, elnyomja az t , mintha a növényt mérté-
ken tul öntözzük. — Ha igen hosszú a beszéd, közepén elfeled-
jük az elejét, s végén elfeledjük a közepét. Még a gyönge 
szónok is tűrhető, ha röviden fejezi ki magát, — s a legjobb 
is unalmassá válik, ha beszéde nagyon hosszú. Mi sem hat 
annyira kellemetlenül, mintha az egyházi szónok mintegy nem 
bir beszéde végére jutni." (Szal. sz. Ferencz.) 

„Az egyházi beszéd 2, legfölebb 3 óranegyednél tovább ne 
tartson." (Synod. Paderborn. 1683) (Ugyanaz parancsoltatik 
a nyitrai Dioeces. Statutum által is). 

„Az egyházi szónok buzgalmát és hevét a szeretet kell 
hogy szitsa, az okosság mérsékelje ; hogy midőn a bűnöst os-
torozzuk, a bűnös személyét nyilván le ne gyalázzuk." (Kol-
már püspök.) 

„Senkit sem szabad nevén illetni, vagy annyira szavak-
kal leirni, hogy a hallgatók reá ismerhessenek." (Borrom. sz. 
Károly.) 

„Hogy a tévelyeket is ostromolni kell, az világos. A jó 
pásztornnk nem csak jó legelőre kell a nyáját vezetni, hanem 
a jöhető veszedelem elől is megőrizni s menten tartani." 
(Klüpfel Theol.) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jan. 28-án. Ft . Papp-Szilágyi József, apát, kano-

nok ur az alább közlendő nyilatkozatot a következő sorok kí-
séretében méltóztatott hozzánk beküldeni : „Tisztelt szerkesz-
tőség ! Van szerencsém az igen tisztelt szerkesztőséget biza-
lommal megkérni, miszerént több magyar egyházi megyékből 
előfizetéseket kapván, kegyeskedjék legközelebbi számában 
közhirré tenni, hogy munkám már sajtó alatt van, és az 
illető előfizetők, lia Isten engedi, majus-liónapban példányai-
kat megkapják. Egyébiránt miután a munka sokkal terjedel-
mesebb le end mint magam gondolám, mit a katholikus közön-
ség maga megbiráland, az eddigi előfizetőknek ugyan 2 f t já-
val , az ezentúl jelentkezőknek pedig 3 ft jával adhatok pél-
dányt." — Publicatio operis : Enchiridion juris ecclesiae orien-
tális catholicae. Auctore dre. Josepho Papp-Szilágyi, abbate 
et canonico graeci ritus catholico magno-varadinensi. Eccle-
sia Orientalis et Occidentalis, Graeca et Latina, sorores sunt 
ejusdem Matris Catholicae Ecclesiae filiae ; quae etsi unum 
sentiant et credant, ejusdem communis Matris Ecclesiae ube-
ribus nutritae : habent tamen et suas proprietates, ritum nempe 
et disciplinam, quibus ab invicem différant. Et postquam in 
Imperio Austriaco duae Provinciáé ecclesiasticae, Graeco-Ca-

tholicorum Ruthenorum una, — Romanorum alia — cum pro-
priis Institutis Theologicis existunt, ad usum liorum et Cleri 
Graeco-Catholici eruditionem, sacra ecclesiastica Unione jam 
etiam extra limites Patriae nostrae in Imperio Turcico, apud 
Bulgaros, aliasque gentes felicibus auspiciis progrediente, hoc 
opus conscripsi. Sed nec inutile fore censeo etiam fratribus 
nostris Clero Latino, tum, ut suos confratres Graeco-Catho-
licos melius noscant eos veros et sinceros suos esse fratres, 
qui pro communi ejusdem Matris Ecclesiae causa commili-
tant ; tum etiam, ut in sua ad Graeco-Catholicos correlatione 
adjuventur. Opus hoc uuo Tomo comprehensum, per Censores 
Romae revisum, non hypotheses, verum certam omni Clero 
suppeditabit seientiam. Ideo Veneratissimi Ecclesiarum Prae-
sules devotissime exorantur, ut opus hoc suis Cleris pro prae-
numeratione gratiosissime commendare , et pretium praenu-
merationis usque finem Octobris (mult évre vonatkozva) V. 
Officio Diocaesano Graeco-Catholicorum Magno-Varadinensi 
transponi facere dignentur. 

VACZ, Boldogasszony-hava 26-án. Szomorú tisztet tel-
jesítek, midőn szerkesztő úrral , s általa kath. közlönyünk ér-
demdús olvasó-közönségével a benső részvét s mély fájdalom 
hangján tudatom a jelentékeny veszteséget, mely az „egyhá-
zat s hazát ns s ft. M a k k Ferencz, székes-egyliázi kanonok, 
s a kegyes alapitványok kezelőjének tegnap éjfél utáni 1 '/2 

órakor történt s tüdőszélliüdés által előidézett hirtelen kimú-
lása által oly érzékenyen érte. Letűnt életének 55 évéből 
29-et mint az Ur fáradhatlan munkása s utoljára egyházme-
gyénk egyik népesebb s vegyes hitvallású városának, Czeg-
lédnek feledhetlen emlékű, mert törhetlen pásztori erélye s 
tapintatos bánásmódja miatt közkedvességü plebánusa töltött 
el ; mig szerencsés szellemi képzettsége, figyelmet ébresztő 
szép lelki tulajdonai s szent hivatala teljesitésében minden-
kor kifejtett dicséretes pontossága s apostoli buzgalma ma-
gasabb egyházi kitüntetések- s fontosabb papi méltóságokra 
törtek neki utat. Igy nyerte el 1855-ben a székes-káptalani 
kanonok-czimet ; melyet alig két évig lelki nyugalommal vi-
selve egy, épen akkor üresedésben levő valóságos kanonoki 
székre neveztetett ki. Alig tévedünk, ha azt állítjuk : miszerént 
Váczoni folytonos elmefeszitő elfoglaltsága sokat ártott testi 
egészségének, s a neki oly szükséges leendett mozgás s gya-
koribb szórakozás hiánya, s ezt épen nem tűrő véralkata 
mindinkább közelebb hozta a gyászos sirt, melybe a drága 
élet , tisztes rokonainak, egykori kedves híveinek, számos hő 
tisztelőinek s tagtársainak méltó bánatára hanyatlott. Szeretve 
tisztelt sorsosunk! könyes szemekkel álljuk körül földi marad-
ványaidat; mert kedves személyedben a törhetlen jellemű 
egyházi férfiút s őszinte magyar embert lelkünkből tisztelők ; 
azért lia el is költözél egy boldogabb hazába : nevedet szün-
telen elménk- s szivünkben hordozzuk, s buzgón imádkozunk : 
Adj uram örök nyugodalmat neki ! Az Istenben boldogultnak 
tetemeit ő mlga szeretett püspökünk holnap délelőtti órákban 
fogja a szokott egyházi szertartással beszentelni, s engesztelő 
szent misével a székes egyház sírboltjában az örök nyuga-
lomnak átadni M. 

KÉMÉND, jan 17-én. Figyelmet érdemlő hazai régi-
ségről , középkori műépületről, mely őseink vallásos buzgal-
máról tanúskodik, akarom a „Religio" t. olvasóit értesíteni. 
Beszédem tárgya az esztergomi főmegyében kebelezett s a 
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kernend I plébánia gondja és joghatósága alá tartozó Kis-Bény 
helységbe vezet, melynek legfölsőbb részén, egy emeltebb he-
lyen , a Garany par t já tó l nem messze, lá tható még mai napig 
is egy ősrégi csinos templom, mely hazánkfia, az europa-liires 
Henszlmann Imre állitása szerént , honunkban egyike a leg-
régiebb és legszebb román-izlésü épületeknek (Magyarország 
I-ső évi foly.), és a régiek modora szerént négyszögű faragot t 
kőből épi tve , jelenleg is igen jó karban áll. Eredetéről az 
1755 évben tör tént egyházi látogatás bizonyítja, hogy a Xl-ik 
századnak egyik évét viseli alapkövén, épitve levén sz. László 
királynak Lambert nevű rokona által. A templom tőszomszéd-
ságában délnyugatnak láthatók egy premontrei zárda romjai, 
melynek, valamint a vele egykor összekapcsolt apátságnak is, 
eredetét mély homály fedi. Annyi azonban mégis bizonyos,hogy 
már 1272 év körül a bold. sz. Szűzről elnevezett kis-bényi 
apá t ság , mint fiók-apátság az ipolysághi premontrei főapát-
sághoz tartozott. (Georg Fehér in suo cod. dipl. liungariae 
eccl. et civ. Tom. V. vol. II. pag. 64.) — „Mivel szivedben 
fogadtad , hogy házat akarsz épiteni nevemnek, jól cseleked-
ted , erről elmélkedvén." E szavakkal dicséré meg az Ur Dá-
vidnak templomépitési nemes szándokát. Es ugyan e szavak 
szent szelleme lelkesité Kéménd jelenlegi lelkipásztorát is, 
midőn az ország közkedvességü biboros főpapjánál kieszközlé, 
mis'zerénta kis-bényi templom, mint a régi műépületek becses 
maradványa, a szakértők utasítása folytán ősi typusa szerént 
u j életre támasztassák, és belsőleg is , Isten méltóságának 
megfelelőleg, megujittassék s gazdagon fölékesittessék. A 
munka a mult nyáron megkezdetett, és a templom előcsarnoka, 
az épületnek ősi modorát visszatükröző oszlopzatok, ivek és 
ablakok helyes alkalmazása által, melyeknek legfelsőbbikét az 
óratábla takarja, csakhamar fönséges kinézést kölcsönzött. A 
templom előcsarnoka és hajója között büszkén emelkedik föl 
két ős torony, melyek román építészeti modorban kivivé, és 
mindegyikök négy oldalról kisebb torny-alaku kőfaragványok 
által környezve, igen jó benyomást tesznek a hegyek és völ-
gyek közöl kihatoló utasok- és zarándokokra, kik évenként 
sűrűbben látogat ják a szent helyet, és főleg nyári időszakban 
a Duna, Garany és Ipoly tájékáról nem csak egyenként, hanem 
körmenetileg is megjelennek. A két torony közti térséget éke-
siti egy művészeiig készült kőszobor, mely a Szüzanyát két 
kezét mellén keresztben tartva, ábrázolja. E szobor igen is hi-
ven tükrözi vissza Annak alázatosságát, ki mondá : „íme az 
Urnák szolgálója." A templom gyönyörű külsejét fokozzák az 
egynehány öllel kiálló szentélynek és a vele határos két ká-
polnának hátulsó részei, melyek iv-alaku egyszerű ékességeik-
kel, roman izlesíi oszloptornáczaik- és szines ablakaikkal ked-
ves látványt nyujtnak a Garanyon túl elnyúló berkek-, erdő-
ségek* és ligetekből. — Belépvén a templom előcsarnokába, 
szemünkbe ötlik egy fresko-festmény, mely ábrázolja ama je-
lenetet, midőn Isten égő csipkebokorból szólott Mózeshez, ki 
is alázatossága- és méltatlanságának érzetében szent félelem-
mel eltelve, saruit oldja , s ugy közeleg az Úrhoz, intésül a 
hivőknek : hogy ha a szentek-szentébe belépni, ott Is tent lé-
lekben és igazságban imádni s tőle meghallgattatni akarnak, 
elméjöket előbb a földi gondok porától, szivöket a bűn salak-
jától meg kell tisztitaniok. E szivbeli tisztaságra figyelmezteti 
a belépőket a két vörös márvány tartóban az ajtónál jobbra 
és balra elhelyezett szentelt viz is, melynek használatakor a 

jámbor keresztény a zsoltárnokkal bűnei bocsánatáért fohász-
kodik, mondván: „Moss meg engem mindinkább gonoszsá-
gomból és bűnömből tisztits meg engem." (Zsolt. 50.) — Ke-
véssé beljebb ama hely fölött, a hol egy, két részről álló osz-
loptornácz és fölötte tornyosuló több iv, mintegy diadalkaput 
képez, melyen a templom hajójába léphetni , — szemlélhető 
egy hosszas festet t talapzaton egy festett oszlop, melyre a 
mária-czelli csodálatos szobor mása vagyon festve. E szobor 
előtt van egy főpapnak térdelő képe, ő eminentiáját, fm. Sci-
tovszky János t , a romai sz. egyház jeruzsálemi sz. keresztről 
nevezett áldozár bibornokát, Magyarország herczeg-primását 
s esztergomi érseket ábrázolva, miként ő egy vánkoson a ma-
gyarországi egyházak Anyjának, az esztergomi főegyháznak 
jelképében, Magyarországnak valamennyi egyházát a sz. Szűz-
nek további pártfogásába ajánlja. E történet i emlék-képnek 
ottani alkalmazása szép megörökítése a nagy-mariaczelli hét-
százados ünnepnek, mely az 1857-ik évi september-hó 8-án, 
Magyarország (Mária-országa) részéről oly fénynyel ta r ta to t t 
meg , hogy még a késő unokáknak is hathatós intésül és pél-
dául szolgáland a r r a , miként kelljen a kegyes és irgalmas 
Szűz iránt a tisztelet-, bizalom- és hála adóját életökben szü-
net nélkül leróniok. — Bemenvén a templom ha jó jába , a kar-
zattal (chorus) határos oszlopok ékességein nyugszik meg 
szemünk, melyeken holmi vadászkalandokat, fegyveres fér-
fiakat , ebeket , búzát evő gerliczéket s más efféléket szemlél-
hetni. A magyar archaeologiai bizottmány ezen, és más it t lé-
tező régi művilágnak emlékeit , a román izlésü oszlopok, ivek 
szerkezetét , nagyságá t , egymástóli távolát stb. tagjai által 
megvizsgáltatá s följegyezteté, mi által, ugy hiszem, igen be-
cses adatokkal gazdagitá a hazai műrégiségnek ismeretét. A 
műérzék kimivelésére, e téren a kellő fölismerési képesség 
kifejtésére, munkában van a tudós Ipolyi Arnoldnál az „Ar-
chaeologiai közlemények" II. kötete gazdag műatlaszszal, mely 
rövid idő múlva a közönség kezeiben lesz. (Vége köv.) 

BECS. Az it teni egyház-ellenes lapok egyike a ,Vor-
stadtzei tung' , mely az érseki szent-széki irodából a követ-
kező helyreigazítást kapta az általa ter jesztet t rágalomra 
nézve : „Szerkesztő ur ! Lapjának jan. 6-róli számában Ön azt 
állitotta, hogy egy, vegyes házasságban élő kath. anya két kis 
gyermekét, melyeknek egyike prot. lelkésztől kereszteltetett 
meg , vészes nyavalya által e lvesztet te , és e csapásnál egye-
düli vigaszát abban kereste, hogy mindakettő egy kopor-
sóba téve, a kath. temetőben nyugodnék egymás mellett ; ez 
azonban megtagadta to t t tőle. Helyreigazításul van szeren-
csém önnek kinyilatkoztatni, hogy ezen eset a herczeg-érseki 
ordinariatus előtt teljesen ismeretlen, és hogy ily kérelem 
sem a szent-szék, sem pedig közvetlenül a bibornok előtt 
meg nem fordult. H a ezen kérelem tör tént volna, bizonyára 
minden akadály nélkül teljesittetik az anya óhajtása, és pedig 
kettős oknál fogva : a) mivel a rendesen megkeresztel t , és a 
7-ik évet még el nem ért gyermekek, ha mindjárt mindkét 
szülő protestáns volna is , készséggel eltemettetnek a kath. 
temetőben, és pedig egészen azon szertartásokkal, melyek a 
kath. gyermekek temetésénél vágynák szokásban ; mert a ke-
resztség által tagjai lettek Isten egyházának, és minekelőtte 
még eszökkel élhettek volna, meghaltak ; b) a kath. temetők-
ben találtató sírboltokba a kath. családokkal rokonságban 
vagy sógorságban levő protestánsok földi maradványai szin-
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tén behelyeztetnek; szükséges mindazáltal, hogy nem csak 
az odai eltemettetés iránti szándék, hanem a családi sirbolt-
nak létezése is annak idején bejelentessék ; mert az illendő-
ség ellen volna, lia valamely akatholikusnak hullája, mely 
már rendesen eltemettetett a prot. sirkertbe, onnan vitetnék 
ismét át a kath. temetőbe ; mi által az akatholikus lelkész is 
sértve érezhetné magát jogaiban." Bécs, jan. 10-én 1862. 
Berger János, szent-széki ülnök, és a lierczeg-érseki iroda 
igazgatója — Ebből ismét látható, hogy több részről a ka-
tholikusok elleni szemtelenségnek alig van határa. Ifi-

P F O R Z H E I M , dec. 30-án 1861. Mult pénteken, Írja 
az ,A. P. Z.', volt temetése az itteni szabad-község elnökének. 
Előtte való nap az evang. község elhatározta, hogy az itteni 
vártemplom harangjainak, melyek közül egyik temetés alkal-
mával mindig meghúzatott , használatát nem engedi meg a 
szabad-községieknek. Minthogy pedig ezen elhatározás itt 
igen nagy ingerültséget szült, és a kedélyeket igen elkeserí-
tet te , azért az eszélyes községtanács jónak látta kihirdetni 
azon óhajtását , vajha visszavétetnék ezen határozat. Az egy-
házi község azonban megmaradt előbbi határozata mellett. 
Ennek következménye az lőn, hogy a helybeli lakosság igen 
nagy számmal jelent meg a temetésnél, sőt az elöljárók is 
testületileg vettek benne részt. Ma az itteni napilap az egy-
házi községtanács részéről egy nyilatkozatot tesz közzé, mely-
ben először bebizonyittatik, hogy a tanácsnak volt joga ily 
határozatra. Azután elősoroltatnak az okok, melyeknél fogva 
a harangozás megtagadtatott , minthogy a szabad-községek 
a keresztény hittől, mint ez az apostoli hitvallásban foglaltatik, 
a leglényegesb részekre nézve elpártoltak, az apostolok és 
profeták iratait nem fogadják el Isten igéje gyanánt, és igy 
a szent-irást sem tar t ják a hit egyedüli kútfejének, miért is 
lemondtak a keresztény község nevezetéről. Az egyházi köz-
ségtanács határozata nem egyéb komoly intésnél az itteni 
község tagjaira nézve, hogy őrizkedjék mindenki, nehogy ha-
sonló bűnbe essék. — Az eljárás következetlen ugyan, de a 
positiv kereszténységhez való ragaszkodást ily nyilatkozatá-
ban is becsülni kell. lh-

FLORENZ. A piemonti kamrákban egész az unalomig le-
hete a legújabb időben hallani a jelszót: Romába kell mennünk; 
azonban mindeddig sem valósulhatott e, különben bizonyára 
hatalmas emberi akarat. Az „il Commercio" czimü lapFlorenz-
ben ezen tárgy fölött igen szeszélyes czikket i r t , melyben az 
egész ezt óhajtó gyülekezet, papok, szerzetesek, férfiak, nők, 
képviselők, újságírók fölhozatnak, és ezen czimet viseli: 
„Mint lehet Romába menni ?" „Romába kell mennünk ; ebben 
mindnyájan megegyeznek, mondja a nevezett lap, vörösek és 
liáromszinüek. Romába kell mennünk, mondá a kamara ; meg-
szentesitvén ekkép az előbbiek akaratját, melyszerént Roma az 
olasz királyság fővárosává lőn kiválasztva; már pedig a parla-
mentaris mindenhatóságnál fogva a kamra csalhatatlan. De 
mint menjünk oda? ez épen a bökkenő. A liáromszinüek,mint 
már Broglio'báró is mondá, az által akarnak Romába jutni, 
hogy az egész világ katliolikusainak hajlamát, nézetét ma-
goknak igyekeznek megnyerni. Azonban ez egy kissé hosszura 
húzódik, és az ezen az uton való odajutás alkalmasint ad calen-
das graecas fogna halasztatni. A vörösek általános népharcz 
által akarják tervöket kivinni, és ha a szükség ugy hozná 
magával, még azon 30,000 francziának tetemein is keresztül, 

kik Romát őrzik. Csakhogy ezen 30,000 igen könnyen 100,000-
re növekedlietik, mi gyanithatólag igen balul üthetne ki a hő-
sieskedőkre nézve. És mégis oda kell menni ; keressünk tehát 
egy más módot. A regényírók gyakran pajtáskodnak a költők-
kel. Ezek pedig gyakran látnokoknak is neveztetnek. Mi csu-
da, ha egy regényiró némelykor a messze jövőbe is bepillant 
és azt mintegy lá t j a? És bizonyára, Guerazzi igen nagy jóste-
hetséggel birt, midőn mondá, hogy Romába z a r á n d o k o l v a 
kell mennünk. Igen, uraim, zarándokolva, és csakis igy 
lehet Romába jutni. Mindnyájunknak el kell ismernünk, hogy 
bűnösök vagyunk ; az egyiknek nagyobb , a másiknak kisebb 
bűnei vágynák ; és ezek megbocsátását igen könnyen megnyer-
he t jük , ha Romába zarándoklunk. Szerveztessék tehát egy 
nagyszerű zarándoklati menet Romába. Azok, kik igen nagy 
bűnösök, menjenek mezitláb; és kik még nagyobbak, öltöz-
ködjenek szőrzsákba és hintsenek magukra hamut. Az excom-
municáltak kötelet is kössenek nyakukra. — A keresztet vi-
gye az őt leginkább megillető jognál fogva az indítványozó 
Guerazzi ; azonban megkérhetnők ő t , hogy engedje át msgr. 
Caputonak. Ennek uszályhordozója lehetne Ricucci prépost 
Sienából ; Livini piarista vihetné a süveget, Bolone domini-
kánus a püspökbotot. A lámpákat Ricasoli és Farini vihetnék. 
A kereszt után mennének Liborio Romano *) és Nunciante **) 
San-Benitóban ***). Ezeket követnék fekete ruhában és a csuk-
lyát fejökre liuzva Gavazzi és Pantaleo, kik egymás hátá t 
disciplináznák. Utánok jönnének az énekesek : Passaglia, 
Reali , Liverani és a florenzi kanonok, Ricasoli Lajos, kik az 
uton szünet nélkül énekelnék a bűnbánati zsoltárokat és Min-
denszentek letenyéjét , kiknek felelnének a hozzájok hasonló 
papok, kik között fogna lenni Dolci Márton Bergamoból, ki 
nem rég fölfüggesztetett püspökétől. A szolgálattételből sem-
mikép sem maradhatna ki Perfett i abbate és Poirino Jakab, 
Cavour gyóntató-atyja, ki az egyházi törvények vakmerő 
megvetéséért sz. Móricz és Lázár rendjelével diszittetett föl. Az 
énekkar előtt Brofferio 1) foglal helyet, és a„Memorie de mei 
tempi" czimü müvének egyik kötetével vezénylené az üteny-
zést. A menetnél a rend föntartása végett 4 constabler volna 
rendelendő: Valerio, Bianchi, Petrucelli és Cordova 2). Más 
urak , mint Ridolfi, Massari 3) stb. a füstölőt és tömjénytar-
tót vihetnék. Éjjel Bianchi, Giovini, Allieri, Poerio 4 ) , P e -
poli s ) és Buoncompagni B) a nagyobb lámpákat tartanák, 
kikhez csatlakoznának a hölgyek jelesbjei : Trivulzio marcliesai 
Belgiojoso, Ercobani Luiza, Peruzzi, Leonetti stb. Lámpa-
és fáklyagyujtogató lenne Ratazzi Urbán. A menet pénztár-
nokának Curletti ' ) volna választandó, kit e végből salvus 

*) II. Ferencz ministere, ki királyát elárulta. 
II. Ferencz tábornoka , átment a piemontiakhoz. 

*>"*) Vezeklési ö l t ő z e t , mely az auto-da-fe-re Ítéltekre adatott. 
J ) Engesztelhetlen ellensége a papságnak. 
2 ) Ezek mentek mint kormányzók az annectált tartományokba, 

hogy azokban, mint a papok igájától fölszabaditottakban, visszaállítsák az 
erkölcsi rendet. 

3 ) A ministereknek hízelkedők. 
4 ) A IV. Ferdinand nápolyi király által annyira e lcs igázott ( ! ) fo-

go ly , h o g y kiszabadulása után legjobb barátjai sem ismertek r e á , any-
nyira — elhízott. 

5 ) Ki a pápát mint fejedelmét elárulta. 
c ) Ki mint florenzi k ö v e t visszaélt állásával. 
*') Ez mint hivatalnok igen nagy csalásokat vitt v é g b e ; a minis-
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conductus-sal kellene ellátni. A fáklyákról lecsepegő viaszt 
útközben Bastogi pénzügyminister szedné föl és a forradalmi 
lapok zsidó szerkesztői. Ezeket követné a közönséges bűnösök 
serege, mindenki mellét verve és a mea culpa-1 hangoztatva. 
Elérkezvén a menet a város kapuihoz, egyenesen sz. Péter 
temploma felé tartana, leborulna az apostolok sirja előtt, 
mindnyájan bocsánatot kérnének a szent-atyától és kérnék 
apostoli áldását. Csak igy lehet és igy kell Romába menni. Ik. 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE." Von Dr. Albert S t ö c k 1. (Folyt.) 
Az ész és kinyilatkoztatás egyaránt tanitja, hogy e min-

denségnek teremtése Isten részéről teljesen szabad ténykedés 
volt. Minden értelmes lény tettének bizonyos czélt tűz ki, ezen 
elv alkalmazandó kétségkivül a legfőbb értelem munkálkodá-
sára is. Szükséges tovább, hogy a czél, melyet Isten saját mű-
veletének elébe tűz , Istenhez méltó is legyen. Istenhez pedig 
egyedül oly czél méltó , mely reá viszonylik, és benne éri el 
legfőbb fokát ; más minden czél, mely az Istenre való viszony-
lattól el volna választva, végtelenül eltávoznék Istentől ; ilyes-
mit pedig czélul kitűzni méltatlan volna Istenhez. Müveinek 
tehát czélja végre is önmaga lehet az Isten. Minek következ-
tében a teremtésnek közvetlen czélja is maga az Isten, kinek 
különben neki magának, őt önmagában tekintve, semmi szük-
sége sincs a teremtményekre, minthogy az ő végtelen lényege 
teljesen tökéletes, és igy a teremtmények léte az ő lé-
nyegéhez mivel sem járul , ezek viszonya ő hozzá töké-
letesen csak külső valami. A teremtett lényeknek legfőbb 
czéljok ugyan Isten, de ezen czélbóli viszony nem hat Isten 
létezésére, lényegére. Tehát tulajdonképen csak arról lehet 
szó": mint kell a teremtményeknek ezen czélbóli viszonyát Is-
tenhez fölfogni ? Erre könnyű a felelet, ha szemünk előtt le-
beg azon előkép, mely szerént Isten a teremtményeket alkotá. 
Világos, hogy Isten ezen előképet csak önmagából veheté, mert 
egyedül ő a legfőbb lét , a legfőbb igazság, és minden egyéb 
csak általa létezhetik. Tehát azon előképnek is benne kellett 
léteznie ; és mivel minden, mit Isten bir, ő maga : ezen előkép 
is egyedül az ő lényege lehetett. Ebből következik, hogy a lé-
nyek az isteni lét és élet képe szerént teremtettek, és igy an-
nak képét tükrözik vissza, ki őket létrehozta. Ezen lények te-
hát összesen szintúgy mint egyenként Istennek nyilatkozásai, 
és mint ilyenek bizonyságot tesznek alkotójuknak nagyságá-
ról és dicsőségéről. Ez reájuk nézve oly lényeges, hogy soha 
sem válhatnak meg tőle egészen, minthogy létök, mely Isten 
képére teremtetett, minden hozzájárulásuk nélkül, szükségkép 
azon előképre utal, melynek ők másolatai. Es épen ez, hogy 
tudnillik ők lényegöknél fogva Istennek nyilatkozásai, és szük-
ségkép bizonyságot tesznek alkotójukról, az, miben legnagyobb 
becsök, legmagasb jelentőségök fekszik. Az istenség ezen visz-
szatükrözése nélkül a lények csak durva anyag volnának, min-
den gondolat és eszményiség nélkül. Ezen előzményekből te-

terium azonban módot nyújtott n e k i , hogy maga't e's vagyona't biztos 
helyre száll íthassa, és czinkosait el ne árulja. 

hát ezen következtetés foly : Minden teremtményeknek leg-
főbb és végső czéljok : Isten dicsőségét kinyilatkoztatni, vagy-
is a manifestatio gloriae divinae. (Folyt köv.) 

VEGYESEK. 
PEST , jan. 31-én. Egri érsek ő exclja a megyei templo-

mok és paplakok részére kölcsönös tüzkárbiztositó intézetet 
alapított. Egyelőre, mig az intézeti tőke szilárd alapot nyer, 
minden befizetett forint után a kárositott épületek helyreho-
zására 100 forint téríttetik vissza. — A „fundus deficientium" 
növelése által akarván a kegyes érsek-atya elaggott papjainak 
érdemeikhez illőbb segélyezést nyújtani, fölszólítást intézett 
a megyei papsághoz : jövedelmének hány százalékával volna 
hajlandó a nevezett alap szaporításához járulni ? 

— Félünk, hogy egyetemünk kath. jellegéből ismét 
könnyen veszthet valamit az egyetemi tanács azon egyhangú 
határozata által, melynél fogva a jog- és államtudományi kar 
indítványa következtében kimondá, hogy a magyar akadémia 
rendes tagjai saját osztályukba tartozó tantárgyak fölött min-
den előleges képesítés nélkül fölolvasásokat tarthatnak. — 
Az akadémia ugyanis az ezen irányban mindinkább fejlődő 
korszellem szerént zsidót is fölvehet keblébe rendes tagul, 
ki tehát szintén föl leendne jogosítva a Pázmány által bizo-
nyára kath. czélokra alapított egyetemben fölolvasásokat tar-
tani. A tanítás-szabadság nem foglalhat magában jogot az 
alapító szándékával ellenkező intézmények behozatalára; és 
azért hiszszük, hogy ezen határozat lehető megerősítésénél 
még más föltételre is kiterjedend a figyelem, mint melyet az 
egyetemi tanács szabott elő, „hogy tudnillik előadásaikat an-
nak idején (hogy a leczkerendbe igtatliatnának) az illető dé-
kánnal közöljék." A bécsi és prágai egyetemnéli szokás nálunk 
e tekintetben az egyetem egyházi alapításának különös czéljá-
nál fogva nehezen szolgálhat zsinórmértékül. 

— A franczia császár trónbeszédének bennünket köze-
lebb érdeklő helye ekkép hangzik : „Az olasz királyságot el-
ismertem azon szilárd akarattal, hogy jóakaró és önzéstelen 
tanácsaimmal elősegitsem két ügynek kibékülését, melyeknek 
antagonismusa a kedélyeket és öntudatokat mindenütt nyug-
talanítja." E szavak elég homályosak arra, hogy mindegyik 
rész a maga javára magyarázhassa. Mi azt tart juk, mit a 
,Vlksbte£ mond a császárnak a nunciushoz intézett szavairól, 
hogy tudnillik Parisban egy okos ember sem hisz Napoleon 
biztatásaiba. Többet nyom a császárné nyilatkozata ; kinek 
jellemzésére írják a nevezett lapnak, hogy f. h. 22-én a táncz-
vigalmat 12 órakor megszüntette, mivel ezután már XVI. La-
jos kivégeztetésének emléknapja kezdődött ; és 23-án a tuile-
riákban jelen volt a király- és királynéért tartott gyászmisén. 

— A „Magyar egyházi szónok" szerkesztője az imént 
megjelent III. füzet boritékán jelenti, hogy az első füzet 
m á s o d i k kiadása azon t. cz. előfizetőknek, kik azt meg 
nem birják, nyomdai akadályok miatt csak a IV. füzettel fog 
kézbesittetni, valamint ez oka, hogy a jelen füzetet is előbb 
szét nem küldheté ; azonban intézkedett, hogy jövőre a füze-
tek idejekorán kézhez jussanak. A I I I füzet tartalma : Vízke-
reszt után III. vasárnapra. Gyertyaszentelő Boldogasszony 
napjára. Vízkereszt után IV. vasárnapra. Sz. Balázs püspök 
és vértanú napjára. Vízkereszt után V , VI. vasárnapra. Sep-
tuagesima, Sexagesima, Quinquagesima vasárnapra I., II. 
Pásztori szózat a farsang végnapjaira. Esketési szent beszéd 
I. , I I . , III. 

Kegyes adomány: 
A veszprémi egyházmegyéből a tóth-szent-páli társtagok a szeplőtelen 

Szűzről nevezett társulatnak . . . . 5 frt. a. é . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Havi szemle. II. — Ne félj, kisded nyáj ! 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
n. 

Mason s Slidell a ,Rinaldo' fedélzetén Európába 
jöttek. Egy hónapon át a kínos ügy véget ért, de 
valljon a háború-félelem is? Russell a nemzetközi 
jogra, a semlegesek sérthetlenségére hivatkozott; az 
öreg Europa rögtön Grotius, Puífendorf, Vattel, Wolf 
tanítványa lett, a nép- s nemzetközi tanokban szer-
zett tudori leveleit a durva Jonathán homlokához ve-
regette. — Hol volt Puífendorf 59- s GO-ban? Szün-
napokattartott. Mit tett Wilkes, a ,Jacinto'kapitánya, 
mi az uj joggal szálig meg ne egyezne? 0 az erő-
sebbnek jogát gyakorolta, a fait-accompli szokott he-
lyeslését várta, ő Russell és Thouvenel szobáiban nö-
vekedett. 0 kicsinyben tette, mit Cavour, Garibaldi, 
Victor nagyban véghezvittek : s hogyan lehet, hogy 
Europa Wilkest kalóznak nevezze, a mely Garibaldit 
hősnek kiáltotta ? Hogyan lehet az amerikai Garibal-
dit kárhoztatni, s a marsalait ágyukkal fedezni? Ha 
a ,Trent' bordái közül 90 ágyú tátongott volna Wil-
kes felé, kétségkívül ugy respectálta volna azt, mi-
ként Cavour Mantuát és Veronát; de ,Trent' gyen-
gébb volt, Wilkes biztos levén a sikerről, megtá-
madta azt, miként Victor Umbriát és Nápolyi. Mégis 
Wilkes kalóz, Victor galantuomo. Wilkes kiadni kény-
szerül a prédáját, Victor pedig Russell és Thouvenel 
helyeslésével megtartja Nápolyi és Umbriát. A két 
néger ur mellett Europa fölszólal ; a pápa mellett hall-
gat , sőt ellene izgat. Dat veniam corvis, vexât cen-
sura columbas. A nápolyi királynak követe Turinban 
van, Victor két hajót vásároltat, Garibaldit fölsze-
reli, a nápolyi király ellen küldi 1). Ez Russell előtt 
becsületes dolog, a nemzetközi jogoknak liberális 

3) Rivelazioni di un agente secreto del Conte di Cavour. 
Bruxelles. 1861. A kath. lapok e röpiratot közölték; a forra-
dalmi lapok szóval sem emiitették; jele , hogy a fölfedezések 
valóságos tényekről szólnak. 

tisztelete. A nápolyi királynak követe Londonban 
van, Russell a Garibaldi-pennyt szedeti, az önkénte-
seket toborztatja, ezt a kamrákban védi, becsületes 
dolognak hirdeti; Mundyt Garibaldi védelmére ki-
küldi ; Lanzát, Nunziante-t az árulásra serkenti ; sőt 
az árulást, midőn Palermo átadatott, saját hajóján 
létrehozza; Volturnonál az elszaladt vörösingeseket 
saját matrózaival pótolja; ez mind becsületes dolog, 
mind semlegesség Russellnél. A nápolyi király kö-
vete Turinban van; Victor, miként a kiáltványok 
mondták, Garibaldi ellen Nápolyba siet, Garibaldi-
val kezet fog, Ferenczet Gaetából kiszorítja; Russell, 
Vattel szavait kész meghamisítani, csak hogy Hud-
sonhoz írott sürgönyében Cialdinit, Pinellit erélyes-
nek, hősnek mondhassa; „különben — igy szólt a 
kamrákban — az olaszok saját ügyeikben a legjobb 

• Lírák." Garibaldi czimborája Wilkest kalóznak meri 
nevezni, s Yanké ellen önjavára nemzetközi jogokat 
emleget! A ki a semleges hajókat mindig ku-
tatta, semleges hajójának megkutatásaért panaszt 
emel. On respecte un moulin, on vole une province *). 
A pápát, Ferenczet országától kifosztani szabad ; Al-
bion hajóját megállítani nem szabad. Nekem szabad 
lopni, de tőlem lopni senkinek sem szabad ; igy okos-
kodik az emberek egy bizonyos neme. Russellnek 
kétféle rőfe van. 

Fúrta rapax , furiosum at rox, homicida cruentum 
Damnat , et in moechum gladium distringit adulter. 

„Mason- és Slidell t nem Vattel vagy Strowell, 
nem Hauteville vagy Bynhershock tanai, hanem Ca-
nadába hirtelenül öntött ezredeink, s Millne hajóra-
jához csatlakozott hajóink hozták közénk." ,Times'-
nek szavai. 

Légy büszke, jó öreg Europa, jogtanaid oly te-
kintélyre vergődtek; miveltséged, a szellem hatalma 
az anyag fölött, oly erőre kapott, hogy pályafutá-
sodra ugyanannyi jogaid vannak, mintDzengis khán-
nak, midőn téged meglátogatott, hogy megkutasson. 
Eldobtad az egyházat, megkötözted annak kezeit, 

J) Nem bántják a malmot, ha az Albioné ; ellopják a tar-
tományt , ha ez a pápáé. 
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romboltad tekintélyét; fend vasaidat, életed nemtője 
e földön csak a vad erő. 

Mexicoban is van Wilkes, Juarez a neve. Ez el-
len folyik a háború; pedig ez is csak Cavourt, Victort 
utánozta, ez is az európai iskolának tanoncza. A pap-
ság tömlöczben, számkivetésben; az egyházi javak a 
hazaboldogitók körmei közt; a templomok edényei a 
pénzverde udvarán ; Juarez a szabadelvű párt koszo-
rúira bámulatos érdemeket szerzett. Üssük föl a mult 
évi april —májusi lapokat, Juarezt babérral fedezték. 
E:: tartott hat hónapig ; a telt pénztár kipusztult, a 
kobozások is kifogytak ; Juarez az európai telepitvé-
nyeket kezdte adóztatni, az európai adósságok ka-
matait nem fizetni; most a három tengeri hatalom 
rendet megy csinálni Mexicoban. Mégis ezen szabad-
sági hősök pártjoknak sehogy sem válnak becsületére. 
A sajtó hallgat róla, mintha Juarezt nem is ismerné. 
Unus ex multis: ab uno disce omnes. Jólétet Ígérnek 
az uj jognak hősei, nyomor van lábnyomukon; sza-
badságot Ígérnek, s a személybiztonságot sem adják 
meg ; rendet akarnak csinálni, zavart, chaoszt szül-
nek. De miglen az egyházat nyomorgatják,addig hő-
sök; midőn a franczia csecsebecsét, az angol pamut-
szöveteket, a spanyol borokat kifizetni nem képesek, 
már akkor zsarnokok, kiket ágyúval kell szeliditeni; 
akkor a hősök az emberiség ellenségei, a miveltség' 
barbárjai. — Az egyház elnyomói mindenütt és min-
denkor pénzvágyók, tékozlók, a nemzet javainak bi-
torlói voltak. Gazdagodnak a kezelők, üres a pénztár 
Mexicoban ugy , mint Parisban, Turinban. A papok 
üldözése után a polgárokat nyakazzák, az egyház ki-
fosztása után a polgárok javait kobozzák, Mexico- és 
Nápolyban egyaránt, ma ugy, mint 91 — 94-ben. De 
hosszú ut és keserves tapasztalás kell arra, hogy az 
egyház üldözői az emberiség ellenségeid ismertesse-
nek föl. Hogyan tiszteljék a polgárok jogait, ha ta-
possák az Isten törvényeit ? Az egyház elnyomása 
után a polgári szabadságok elnyomása csak időközi 
kérdés, mely nem szokott soká elmaradni. Az illumi-
natusok kora, II. Katalin, II. Fridrik, XV. Lajos a 
főuralomnak (despotia) kitűnő korszaka volt. A sza-
badság nevében nyomták az egyházat, rágták a pápa 
hatalmát, s tisztelték a polgárok jogait, szabadsá-
gait? De a három fejedelem, despotiájok 

daczára sem vesztette el a szabadelvüség czimét, mi-
vel az egyházat üldözték. Voltaire megénekelte a len-
gyel nemzet elfojtását, a pápa kárhoztatta. Voltaire 
örült, hogy megélte Lengyelország halálát, a pápa 
megsiratta. A forradalmi zsidó lapok hallgatnak Var-
sóról; a kifosztott, a fegyvertelen pápa a lengyel nép 

vallásos jogai mellett fölszólal, a nép sebeibe olajt 
önt. Voltaire mégis szabadelvű, a pápa zsarnok; Vol-
taire a népek barátja, a pápa a népnek ellensége. Ül-
dözd az egyházat , gúnyold a szent jogokat , meglesz 
a szabadsági sarkantyú, habár az emberiségben oly 
szörnyeteg is vagy, miként Cialdini Nápolyban. 

Kell-e még bizonyíték, hogy az egyház ellensé-
gei soha nem lehetnek a népek boldogítói ? Kell-e bi-
zonyíték, hogy a mai szabadság csak a factionak sza-
badsága? Kell-e biztosíték, hogy a királyság, mely-
nek szolgái az uj Európát az egyház elnyomásával 
nagyra nevelték, saját számára a forradalmat soha 
meg nem kérleli? A forradalom nem ismer urat,csak 
szolgát ; nem ismer regulatort, ő maga halad, maga 
dől, hullámaival ragadja a személyeket, a jogokat, 
a trónokat, az oltárokat, a szabadságokat. Ha erre 
még bizonyíték szükséges, meglesz ; hanem „Vae se-
cundum abiit, et ecce vae tertium veniet cito. Et ve-
nit unus de septem angelis, qui habebant phialas Se-
ptem , et locutus est mecum dicens : veni ostendam 
tibi damnationem meritricis magnae, cum qua forni-
cati sunt reges terrae, et inebriati sunt, qui inhabi-
tant terrain de vino prostitutionis ejus. Cecidit, ceci-
dit Babylon magna ; et facta est habitatio daemonio-
rum, et custodia oninis spiritus immundi, et custodia 
omnis volucris immundae et odibilis, quia de vino 
fornicationis ejus biberunt omnes gentes, et reges 
terrae cum illa fornicati sunt, et mercatores terrae 
virtute deliciarum ejus divites facti sunt. — Vae, vae 
civitas illa magna, quae amicta erat bysso et pur-
pura; lux lucernae non lucebit amplius in te, quia 
mercatores erant tui principes terrae, quia in vene-
ficiis tuis erraverunt omnes gentes." Midőn a romai 
birodalom a barbárok szekerczéi alatt darabokra hul-
lott, kereszt díszlett Europa fölött, s újra szervező-
dött a társadalom; ma előbb e keresztet törik össze; 
e kereszt díszleni fog a földön a világ végéig, de 
valljon Európában? — — nem tudjuk. 

Rouland oktatási minister az arrasi clarissák ko-
lostorát bezárással, az iskola-testvérek testületét föl-
oszlatással fenyegette, lia kiskorút mernek a társu-
latba fölvenni, ha zsidó gyermeket mernek keresz-
tény hitre téríteni; mivel, úgymond, a hazai törvé-
nyek megszegése a religionak soha nem használt. So-
kat , fölötte sokat, lia a törvényt, mely az Isten tör-
vénye ellen van, megvetjük. Ezt tette Péter apostol. 
A Megváltó is a hazai törvény szerént ítéltetett, „nos 
legem habemus, et secundum legem nostram debet 
móri"5 a vértanuk, a hitvallók, Becket Tamás és a 
mai olasz püspökök, mind a hazai törvények áldó-



zatjai, s ez által az egyház dicsőitői valának. Azonban 
az arrasi clarissák elleni vád az arrasi püspök által a 
világ szine előtt kétszer bizonyittatott be hamisnak ; 
Rouland, ki szégyent nem ismer, fenyegetődzik, ha 
kiskorú leányka találna a kolostorba fölvétetni; de 
hogy 12 éves leányok a gyalázat házaiba ne vásárol-
tassanak, avval nem törődik. A forradalom szabad-
sága, a gonoszságnak féktelensége, a jónak elnyo-
mása. Rouland fölötte gondos, nehogy a zsidó fiu va-
lahogy keresztény hitre térittessék; de hogyaz állam 
iskoláiban a kath. fiu deistává, vagy atheistává el ne 
rontassák, avval nem gondol. Előtte a kath. egyház 
proselytismusa, mely önmegtagadást s a szenvedélyek 
letiprását hirdeti, veszélyes ; de a ,Siècle' embereinek 
proselytismusa, mely az önzést, a szenvedélyek ké-
jeit magasztalja, egészen kártalan. 0 fél, nehogy a 
kiskorúak a szent életbe beavattassanak ; de hogy a 
sokaság, mely örökösen kiskorú, a conspiratorok ál-
tal elcsábittatik, ettől nem fél. A szabadkőmivesség 
előtte az erény iskolája; a Szent-Vincze-Társulat, s 
más vallásos egyletek a romlásnak fészkei ; azt segi-
teni, Magnan tábornokot, a császártól küldve, a ha-
zai törvényesség kellékeivel kell fölruházni, ezeket 
pedig zaklatni, elnyomni. Miként egykoron a keresz-
tény hit a világ meghódítására indult, ugy ma a for-
radalom. ,Hadat a pápának !' ez a jelszó ; s a pápaság 
romjain az uj társadalmat fölállítani; s milyent? 
Proudhon eszményét: az anarchiát. A forradalom nem 
akar szabadságot, ő csak monopoliumot ismer. A sza-
badság az övé ; a többinek elnyomás. Vallás-szabad-
ság nála a vallás elnyomása, a vallástalanságnak nyilt 
üzlete; lelkismeret-szabadság nála nem szabadság a 
lelkismeret törvényeinek követésére, hanem azok 
megvetésére ; tanítási szabadság, nem mintha a pol-
gárnak szabadna iskolát nyitni, hanem az államinál 
máshová nem szabad járni, többet, és mást, mint az 
állam enged, nem szabad tudni. „A közönség ebben 
egy éber és mindenható ellenségre bukkan, — igy 
szól Jourdan — a clericalis pártra, a mely mondja a 
század szellemének: nem fogsz győzni. Mig csak a 
clericalis szellem meggyőzve nem lesz, semmire sem 
lehetend menni. De hogyan győzhetni meg ezt ? Sújtsd 
a földre jobb oldalon, bal oldalán fölkel; neki csak 
egy feje, és ez Romában van, melyet a mi seregeink 
védenek." A clericalis párt maga az egyház, ennek 
szól a háború. Ide megy minden : ecrasez l'infâme. 

Ily államférfiak, ily jogtudósok mennek Ame-
rikába jogtant tanítani, a jogoknak tiszteletet szerezni. 
Gyújtsd föl könyvtáraidat, te öreg Europa, rendezd 
hadaidat; te jogvesztett lettél, mivel a jogérzetből 

kivetkőztél ; te jogeszmével semmire sem mégysz, te 
csak fegyverrel tehetsz még valamit. 

Ezen társadalommal, mely a 89-ki elveken a 
vallási s társadalmi semmiségre megy, alkudozni 
akar Sisson, az ,Ami de la Réligion', és Passagiia, a 
,Mediatore' szerkesztője. — „Szükséges, hogy a val-
lás emberei áthatva legyenek a mérhetlen változás-
tól, melyen 89 óta a társadalom és az egyház átesett. 
Katholikusok! szeressük a szabad intézményeket !" — 
Tehát az egyház püspökei, a bibornokok, a pápák 
mit sem vettek észre, a mi a világon 89 óta történt; 
ők 70 évig aludtak, őket az uj ,Ami' fölkelti? Soha 
nem hallotta, soha nem olvasta Sisson ur és olvasói, 
mit tett VI., mit VII., VIII. Pius, mit XU Leo, 
XVI. Gergely a 89-ki elvek által okozott társadalmi 
s vallási változások iránt? Magának VI. Piusnak bul-
lái, brevéi, intézkedései tiz kötetre terjednek, Guil-
lon, maroki püspök által összeszedve ; XVI. G-ergely 
,Mirari vos' körlevele, mit kelljen a 89-ki elvekről 
ítélni, mindent megfejtett. Az ,Ami' mindig gyanús 
lap volt; ma Carné, Galitzin, Lavedan, Audley,Char-
les , Lacombe, Lenormant, Moreau, Bonnier a szer-
kesztésből kiléptek, lelkismeretöket, miként Sisson 
a tuileriáknak 120 ezer frankért, eladni nem akarták. 
Az ,Ami de la Réligion' ma ,Ami du César', ,Ami de 
la Révolution' lett, a montaubani püspök a lap régi 
czime ellen is óvást tett. Mily szabad intézmények 
azok, melyeket szeretetünkbe ajánl, az olasz félszi-
geten naponta látjuk. Bossuet szabadelvű főpap volt; 
ő nem nevelte, de tanai nevelték Voltaire-t. A kö-
vetkezések egymást falják. Az 1682-ik év szülte az 
1789-it; ez az 1793-it, ez az imperialismust. Dumau-
riez, Lanoue, Miacsinszki szabadelvűek voltak, vér-
padon elhulltak; Bourdon Leonard, az orleansi mé-
szárlás vezére, Custine, a carmagnoli sereg tábornoka 
Mon tanét által, Montane t Hermann által, Hermann 
Fouquier által, Fouquier Dumas által nyaktilóra vi-
tettek. A girondisták XVI. Lajost halálra ítélték, a 
nyaktilón őt követték. — Lamouret, Momoro, Vin-
cent, Hébert (az Antoinette vallatója) szabadsághő-
sök, a nép boldogítói; Vincent ezüst kanalat, Hébert 
matraczot lopott, mindnyájan az aljasság szörnyete-
gei voltak : „Ames viles ! féroces esclaves ! Infâmes ! 
vous périrez!" 1) Dumasnak szavai a bírói székről.— 
Ezek a 89-ki elvek változásai; hogy ismerjük, Sisson 
czikkeire nincs szükség. Mi a törvényeket, legyenek 
hazaiak vagy hazátlan erkölcsiek, mindig tiszteljük; 
hanem midőn az erkölcstelen törvények gyártói min-

Histoire du tribunal revolutionäre. Emile Compar-
don. II. Vol. Paris. 1861. 
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ket törvényeik tiszteletére figyelmeztetnek, azt vá-
laszoljuk nekik, hogy először tiszteljék önmagukat. 
Midőn minket a jelen társadalom ellenségeiül kiálta-
nak, nem ijedünk meg; mivel csak a jelen társada-
lom romjain épitendő társadalom elveinek vagyunk 
ellenségei. Fújják bár rhetorikájuk lég-golyóit, azo-
kat mindig átbökjük. 

Passaglia erélyesebb, ő a pápák, a romai curia, 
a püspökség vakságán siránkozik, mivel a 89-ki el-
vek jótéteményeit nem becsülik, az ezen elveken ala-
kuló társadalommal kibékülni sehogy sem akarnak. 
„A romai udvar minket schismára kényszerit. A ro-
mai udvar szenvedélyeiben elvakult. Imádkozzunk, 
hogy az Isten deritse föl Piusnak elméjét az igazság 
fényével. Mi az egyházat megmenteni sietünk, me-
lyet Romának nagyravágyó urai a földi javak iránti 
kapzsiságból romba akarnak dönteni. Kövessük a ca-
prerai hősnek fényes példáját." — Quid non mortalia 
pectora cogis auri sacra fames? nocens ferrum, ferro-
que nocentius aurum ! Pénzért Liborio eladta királyát, 
Gruei'onnière irói tekintélyét, Liverani becsületét; 
Passaglia és Sisson a pénznek áldoznak. Békeköté-
sek, concordatumok, a közjog széttépetett; minden, 
a mi szent, gyalázattal tetéztetett; csak az arany ré-
szesült becsületben, ez előtt mindenki meghajolt. Az 
1861-ki év a napoleon-arany uralkodásának éve volt. 
Egy szentély volt, hova az arany cultusa nem férhetett : 
a püspökség és Piusnak szive. O alkudozni, az érdekek 
politikájával egyezkedni nem tudott. Az arany har-
czolt Pius ellen; Pius az aranyt, miként a romai 
triumphatorok ellenségeiket, Péterfillérben diadalra 
viszi. 

Ite leves Elégi doctas ad consulis aures 
Verbaque lionorato ferte legenda viro. 

Ne fé l j , kisded nyáj! 

Ha azon iszonyú, roppant készületeket veszszük figyelem-
be , melyek a katli. anyaszentegyház s keresztény társadalom 
lerontasára, meggyengítésére sőt alapostól való kiforgatására 
mindenfelé történnek, ugy a legmerészebb gondolkozású em-
bert is — emberileg szólva — bizonyos félelem fogja el s 
kérdi : mi lesz már a világból ? . . . a keresztény ember ilyenkor 
megemlékezik Urunk szavairól, a ki mondotta : „Nolite timere 
pusillus grex quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum." 
Luc. 12. Ezen helyet tiszt. Beda következőleg értelmezi: „Pu-
sillum gregem electorum, vel ob comparationem niajoris nu-
meri reproborum, vel potius ob humilitatis devotionem nomi-
nat : quia videlicet Ecclesiam suam quantalibet numerositate 
jam dilatatam, tarnen usque ad íinem mundi liumilitate vult 
crescere et ad promissum regnum humilitate pervenire. Ideo-
que ejus labores blande consolatus, quam regnum Deitantum 
quaerere praecipit, eidem regnum a Patre dandum complacita 

benignitate promittit." (Lib. 4. c. 54. in Luc. 12.) Ugy van, C3ak 
azért bocsát Urunk némely kisértetet s szenvedést egyházára, 
hogy igy folyvást az alázatosságban megtartsa liiveit s emlé-
keztesse őket azon túlvilági boldog országára, melyet soha 
sem szabad szemeink elől tévesztenünk. — S azért ne félj 
kisded nyáj ! 

Egykor sz. Hilárnak, a jámbor remetének lakába némely 
elhiresedett rablók törtekbe. Ok ugyan eleinte nem nyilatkoz-
tatták ki, hogy mit akarnak, de komor vonásaik nyilván eláru-
lák gonosz szándékukat, valamint az ő gyilkos fegyvereik 
mesterségöket. Sas-tekintettel nézének tehát körül a szegény 
remete-hajlékban, de itt semmi legkisebb prédára nem akad-
tak szemeik. Azért legalább megijeszteni akarák a jámbor re-
metét, s csúfot űzni belőle, miután mit sem vehettek el a sze-
génytől. — „Nem félsz, kérdék őt komoly ábrázattal — nem 
félsz e magányban a rablóktól?" „Miért félnék, válaszolá a re-
mete — miután nekem semmim sincs ? Itt, a mint magatok is 
látjátok, szóla mosolyogva — itt nincsenek pénzes szekrények, 
sem gabnaraktárok, sem borral megrakott pinczék. Gyöke-
reim pedig és vizi korsóm kinek kinek szabad rendelkezésére 
állanak." „De látod elvehetik életedet", mondák a rablók da-
ezosan és csörgetve fegyvereikkel. „Az igaz, feleié a remete, 
de mit vesznek el azután ? Engem mi sem tartóztat a világon. 
Aranyom nincsen, myrtus- és borostyán-koszorú nem Örven-
deztet, a családi viszonyok nem köteleznek, s egészen szabad 
vagyok; földi élvekről szintén egészen lemondtam. S igy a 
kinek semmije sincs e világon, a mi őt visszatartoztatná, az 
nem igen fél a haláltól. S a rablók és gyilkosok mit vehetné-
nek el tőlem egyebet, mint szegénységemet, fájdalmimat, ki-
sérteteimet, aggságomat, egy szóval minden földi nyomorú-
ságomat. E helyett pedig szereznének nekem kimerithet-
len gazdagságot, megromolhatlan egészséget, maradandó ifjú-
ságot, örök boldogságot, egy szóval : a mennyországot." E vá-
ratlan bátor felelet némi zavarba ejté a rablókat; némelyek 
nevettek, mások csxifolódtak, mások ismét érzékenyen találva 
érzék magukat ; egy ifjú haramia pedig búcsúzáskor titokban 
megszoritá a remetének kezét, s egy év múlva a remete ma-
gánya egy lakossal szaporodott. 

Napjainkban szintén némely elhiresedett kalandorok tör-
tek be nem ugyan egy szegény remete lakába, hanem a világ 
legdicsőbb fejedelmének, Krisztus helytartójának birtokába. 
Ok ugyan eleinte nem nyilatkoztatták ki, hogy tulaj donképen 
mit akarnak, de csakhamar kitűnt, micsoda szellem gyerme-
kei. Mert erőszakhoz nyúlván, miután belátták, hogy az egy-
házfejedelem nem tágit, készebb levén magát isteni mestere 
s illetőleg dicső első elődje példájára keresztre feszittetni, 
mint az egyház ügyét elárulni : ők is megváltoztaták politiká-
jukat , olynemü Ígéretekkel járulván a szent-atyához, melyek 
valamint egy részt szemtelenség ugy más részt a legun-
dokabb álnokság- s képmutatásra mutatnak. Avagy nem szem-
telenségre mutat-e a fölirás : „Szent-atya ! ne vesd a kétség-
beesés örvényébe ezen népet, mely téged őszintén akar sze-
retni és tisztelni. Ha az egyház szabad akar lenni : mi vagyunk, 
kik ezt számára megszerezhetjük, légy nagyobb király mint 
a földi uralkodók, s azért vesd el magadtól azon mulandó nyo-
morúságról való gondot. Olaszország neked biztos hajlékot, 
és ujabb nagyságot igér. Mi tiszteljük a pápát, de miatta nem 
hagyhatjuk félbe Olaszország újraalkotásának dicső müvét." 
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— It t aztán következnek azon ajánlatok, melyeket a turini 
kabinet a pápaság számára igért. Ezek igy hangzanak: „A 
pápa mint fejedelem megtartja rangját, sérthetetlenségét, s az 
uralkodók más előjogait, melyeket a szokás a fejedelmi sze-
mélyek irányában behozott. Ugy szintén a kardinálok mint 
berezegek eddigi jogaikban és előnyeikben részesülnek." — 
„Olaszország királyának kormánya lekötelezi magát arra, hogy 
semmi alkalommal sem fogja a pápát , lelki hatalmának gya-
korlatában akadályozni ; s általában a pápa megmarad az egy-
ház feje, a nyugati katholikusok patriarchája, Olaszország prí-
mása." „Olaszország királya elismeri a pápa azon jogá t , hogy 
a külföldön követségeket tartson. ígéri , hogy ezen személye-
ket a mennyiben olasz területen lennének, védeni fogja." „A 
pápa folyvást akadálytalanul levelezhet a kath. egyház püs-
pökeivel, valamint tetszése szerént tar that zsinatokat." „A 
püspökök és plebánusok hivatalaikat a kormány beavatkozása 
nélkül végzik." ,.A király lemond minden patronusi jogáról 
az egyházi javadalmakat illetőleg. A kormány lemond azon jo-
gáról, hogy a püspököket kinevezze." „A király kormánya elő-
re meghatározott tartási dijat rendel a pápa számára, ezen év-
diját senki le nem foglalhatja stb." 

Ezek bizonyára fényes Ígéretek, csakhogy bennök meg-
bízni nem lehet ; mert oly emberek, kik nem átallottak gonosz 
terveik kivitelére a legvégsőbb eszközökhez is nyúlni, Össze-
zavarván a valódi szabadság, hazafiság erény és bün fogal-
mait : semmi garancziát nem nyújthatnak ezen fényes ígére-
teik beváltására sem. S ezt igen jol tudja szentséges atyánk; 
s azért bár mennyire szeretné megdicsőítve, s mindenképen 
boldogitva látni hazáját, még is soha sem fog ő oly terveknek 
valósításához nyújtani kezet, melyek az egyház méltóságával 
nem egyeztethetők Egyébiránt igy is a mi halad el nem marad. 
— 1837. junius 9-én meghalt Romában egy alsó osztályból 
való asszony, a ki teljes életében igen szűkölködő viszonyok 
közt élt s már mint hat éves leányka szülőivel együtt mezít-
láb vala kénytelen Sienából Romába vándorolni. A Chigi-ház-
nak egyik szolgájával egybe adatva, számos családját fára-
dalmas kézi munkájával táplálá; a nő neve Gresoalda Taigi 
Anna Mária. Ritka erényei miatt előkelők- és kisebbektől egy-
aránt szerettetve és bámultatva, kik imádságának erejében 
biztak, még is számos kegyuraitól, kik jóllehet a legfőbb csa-
ládokhoz tartoztak, soha sem akart ő ajándékot elfogadni, ha-
nem ragaszkodott fogadalmához : szellemi jótéteményekért 
soha semmi jutalmat nem követelni, és gyermekeit munka és 
béketűrésre szoktatni. Midőn egykor Bourboni Lovisa Mária 
hetruriai királyné az ő szemei előtt egy aranynyal telt szek-
rényt fölnyitván, meghívta volna őte t , annyit kivenni magá-
nak belőle, a mennyi csak tetszenék : ő a magas hölgyet min-
den tartózkodás nélkül ezen tet te miatt gyermek-bohóeznak 
nevezé. Istennek ezen egyszerű s igen igénytelen szolgálója 
majd egy bibornokkal igen nevezetes dolgok fölött beszélge-
tet t , majd ismét valamely szomszédnéjának a háztartás né-
mely ágában jó tanácsot szokott volt osztogatni; különben 
pedig igen kevéssel megelégedve szilárdul ragaszkodott ama 
kedvencz közmondásához, hogy mindenkor a folyó ellen kell 
úszni. Csudálatos belátása és bölcsesége mellett birt még az 
imameghallgatás, a beteggyógyitás és a jövőbei kilátás adomá-
nyával, ugy hogy előre látta mindazon dolgokat, melyek 
VII-ik Piustól fogva az apostoli széket és Roma városát ér-

ték. Nagy biztossággal meghatározá egykor az egyház bekö-
vetkező üldöztetését, a fejetlenséget az egyházi államban és 
a pápának szenvedését. Midőn kérdezték őtet , hogy kicsoda 
volna az s valljon bíbornoki méltósággal van-e fölruliázva 
már ? azt válaszolá, hogy azon személy egyszerű áldozár, s egy 
távol fekvő tartományban volna ! Rendkívüli módon pápának 
választatván, minden népektől nagy Örvendezéssel fog üdvö-
zöltetni s még a török birodalom nagy urától is megtisztel-
tetni. 0 reformokat fog behozni, melyeken, lia az emberek hál-
ádatosak volnának s ilyenekül mutatnák is magukat, az isteni 
áldás nyugodnék, azonban az ő jóságos szándékaivali vissza-
élés kemény büntetéseket fog a népekre hozni. És körülirá őt 
mint egy szent vezért , a ki hivatva van az iszonyú szélvihart 
elhárítani, mely kitör az egyház ellen ; az Isten karja meg-
fogja őt oltalmazni és az egyház kemény csapások után 
o l y f é n y e s g y ő z e l m e t n y e r e n d , h o g y a 
f ö l ö t t m i n d e n n é p e k c s u d á l k o z n i f o g -
n a k stb. A jóslat egyik része már beteljesedett. A kérdéses 
pápa nem egyéb mint IX. Pius, a ki akkor midőn őt azon nő 
pápának megjelölé, mint követségi járulnok Déli-A m erikának 
Chili államában tartózkodék. Midőn pápának választatott az 
egész világ örvendezett ; az ő megválasztása mindenütt, még 
az éjszak-amerikai prot. népségnél is örvendetes viszhangra 
talált ; ugy szintén nagy vigadozással fogadtatott ezen válasz-
tás minden rendli és szinezetü államférfiak által, kiválólag mi-
dőn az egyházi államba behozá azon világhirü reformokat? 
melyek minden tekintetben képesek valának a népeket boldo-
gitani ; s nem folyvást érzi-e a világ a nyomasztó fenyitéket, 
melylyel bünteti az Isten a háladatlan népeket. (Veith.) 

Bármint legyen, annyi bizonyos az egyház s illetőleg 
szentséges atyánk teljes győzedelme előbb-utóbb be fog kö-
vetkezni ; a romai szék minden fondorkodások daczára beve-
hetetlen marad s a diadal annál fényesebb leend, mennél iszo-
nyúbb készületeket szemlélünk most az ellentáborban. 

Munkai/ János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PÉCS, jan. 25-én. Növeldénk házi ünnepe, mint más-

kor, ugy jelen évben is ma, nagy ünnepélylyel megtartatott. 
Házi kápolnánk oltárképe sz. Pál megtérését ábrázolja, s igy 
benne növeldénk védszentjét is tiszteljük. — A kápolna csi-
nosan földíszítve fogadá be a szép számú magas vendégkoszo-
r u t , kiknek megjelenése nemcsak az ünnepély magasztossá-
gát emelé, hanem kebleinket is eltölté örömmel; mely túl-
áradóvá lőn az által, hogy kegyes püspökünk, Krisztusban 
szeretett atyánk ő méltósága is szerencséltete bennünket 
drága személyének becses jelenlétével. „Veni Sancte" után, 
melyet növeldénk dalárdája énekelt, egy negyedévi hittan-
hallgató alkalmi latin beszédet mondott sz. Pálnak eme sza-
vait vévén jeligéül: „Charitas fraternitatis maneat in vobis." 
(Hebr. XIII. 1.) Serkentett bennünket, hogy iparkodjunk az 
Ur választott edényének mindenben, különösen pedig a fele-
barát iránti szeretetben utánzói lenni, mely annyira tündök-
lött sz. Pálban, hogy annak gyakorlatában mi sem akadályoz-
hatá. Bebizonyitá, hogy nincs erény, mely az embert, bármily 
bizakodott is , jobban megindítaná, mint a felebaráti szere-
te t ; ismeré a pogány bölcs is ezen fönséges erény horderejét, 
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s arról szép bizonyságot tesz, midőn azt mondja : lia szeret-
tetni akarsz, szeress. (Seneca.) A beszéd után a dalárda is-
mét az ,,0 Sancte Paule" czimü rövid imát zengedezte. Adja 
Isten, ki oly csodálatos módon hivta meg sz. Pál t ezen, még 
az angyaloktól is kivánatos hivatalra, hogy mi is az isteni 
malaszt folytonos kérése által készüljünk az Ur szőllőjébeni 
fáradhatlan munkásságra, az ó-embert választott védszentiink 
példájaként vágyaival együtt levessük, és helyette az ujat, 
Krisztust felölthessük, ki mindvégig velünk legyen ! —z — 

KÉMÉND. (A kis-bényi templom megujitásáróli tudó-
sításnak vége.) Mi a templom boltozatán a mult évben alkal-
mazott freskóképeket illeti, — ez érdemben nem érzem ugyan 
magamat szakértő, egészen illetékes birálónak ; annyit azon-
ban tudomásul mégis irhatok, hogy habár azok Ráfael ecse-
tének nyomait mindenkép nem is tüntetik elő, elömlik rajtok 
mégis a kath. typus ; mi bizonyára minden templomi képnél 
megkívántató kellék. Sőt ha a festmények egyes részeit elfo-
gulatlan szemlélődésünkre méltat juk, elmondhatjuk rólok, 
hogy azok egészen izlésteliek, és a művészet igényeinek tö-
kéletesen megfelelők. Különösen kitűnik a képeken. hogy mit 
a művész — ki a szinezetben igen ügyes — néma ecsetével 
falra akart tenni, azt érezte is. — A Jézus és Mária művé-
szi becscsel biró képeit helyesen környezi a hajó boltozatán a 
négy evangelista : ember, oroszlán, ökör és sas képével fest-
ve : mint a kik Krisztusról azt taniták : hogy ő ember, király, 
pap és Isten vala. Ezeket és Krisztus urunk képét távolabbról 
ismét nem ok nélkül a négy latin sz. atya veszi körül az őket 
illető jelvényekkel; mint a kik mindazt, mit az evangélisták a 
Megváltóról hirdettek, rendületlenül hi t ték, ihlettséggelma-
gyarázták , jámbor élet által bebizonyították, és ez által a 
bálványozás- és gonoszsággal telt világ fölött Krisztussal 
diadalmaskodtak. — Kiváló diszt nyert templomunk a román-
modorban készült u j szószék által is, mely azért oly fönséges, 
mert egyszerű ; mintha azt akarná hirdetni : hogy egyszerű 
és alázatos szivvel kell mindazoknak az Isten igéjét liallgat-
niok, kik akarják, hogy annak jó magva szivökben bő gyü-
mölcsöt teremjen az örök életre. — Mindenek fölött pedig 
legszebb az ugyanazon stylben összeállított főoltár, mely 
mind művészet, mind izlés szempontjából igen jeles, és méltán 
ritkaságnak nevezhető. A szent szekrény fölött egy félkörben 
az utolsó vacsora vagyon elhelyezve faragványban, és oly re-
mekül van találva, hogy a szakértő minden egyes tanítványra 
ráismerhet. A keresztény lélek is megismerheti e sz. lakoma 
szemléletéből ama csodálatra méltó isteni szeretetet, mely-
lyel Jézus számunkra asztalt ter i tet t , a hol minket saját tes-
tével és vérével táplál. Oh ! kinek nem jutna ekkor eszébe az 
oltár szent sátorában jelenlevő Isten-ember, ki minket fáradt 
vándorokat az édes eledel s lelki vendégség élvezetére foly-
vást hi és biztat , mondván: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, 
kik munkálkodtok és terhelve vagytok, és én megnyugasz-
tallak titeket." (Máté 11, 28.) Mulassunk azért szivesen az 
oltár szentélye előtt, és mondjuk szünet nélkül : „Ur Jézus 
el ne hagyj , mert Üdvözitőnk vagy." — Az oltár mellett de-
rék talapzatokon jobbra: sz. István király és sz. Imre her 
czeg ; balra sz. Adalbert püspök és sz. László király — ma-
gyar szentek szobrai diszelgnek, intésül a hívőknek : hogy a 
hős Árpád e dicső sarjadékainak nyomdokait kövessék, s mint 
ők, Isten kegyelmével közreműködjenek, ha velők ugyanazon 

dicsőségben részesülni akarnak ; mert miként sz. Ágoston is 
megjegyzi : „Abban áll a szentek valódi tisztelete, hogy a mit 
bennök megünnepelhetni örvendünk, azt követni ne vona-
kodjunk" — Az oltár legfelsőbb részén látjuk a sz. Szűz mint 
e templom és hazánk védasszonyának gyönyörű szobrát, ko-
ronával fölékesitve, a kisded Jézussal balján, és két cherub 
által, kiknek kezében írott könyv és tárogató vagyon, kör-
nyezve. Megvallom, hogy valahányszor a templomba lépek, 
ezen szobrot mindig nagy lelki örömmel nézegetem és elmél-
kedésbe merülve, egész valóm eltelik a kegyes Szűz iránti 
bizodalommal, érezvén bensőleg, hogy az ő egyszülött fia, 
Jézus után nincs erősebb védbástyánk az élet zajos tengerén. 
Boldogok vagyunk mi, kik őseinktől oly jó , oly hatalmas 
anyát öröklöttünk! „E siralomnak völgyében, kik nyavaly-
gunk nagy ínségben, Hozzád sóhajtunk." — Az igy leirt fő-
oltárt ft. C r e t t i e r Ferencz kéméndi plébános, ő eminen-
tiája- az ország áldornagyának kegyes engedelméből, Ad-
vent első vasárnapján előlegesen megáldá, hogy azon a jövő 
tavaszszal történendő ünnepélyes fölszentelésig, a vérontás 
nélküli áldozatot, mely lelkünket az örök életre táplálja, a 
hivek szellemi épülésére be lehessen mutatni. — A főoltárt, 
mely bronzirozott vasrostélylyal van elzárva a hajó terétől, 
környezi jobbról és balról két kápolna, melyek által a tem-
plomnak mind belseje, mind külseje keresztalakot képez. A 
régiek nem ok nélkül szerették mindenben alkalmazni üdvös-
ségünk sz. je lét , a keresztet, mert aranyszájú sz. János sze-
rént : „A kereszt széttépte az ellenünk bizonyító kéziratot 
(Koloss. 2 , 14.), megsemmisítette a halál tömlöczét s az Is-
tennek irántunk való szeretetét a legteljesebb mértékben ki-
mutatta (Gral. 6, 14.) A kereszt alapja az erényességnek, dicső 
és csodálatos jel." — Az említett két kápolna mindegyikében 
egy oltár van, melyek a főoltár mintájára minden festett kép 
nélkül, csak szobrokkal vannak földiszitve. A jobb kápolna 
oltára, mely a sekrestyeajtóval szemközt áll, tartalmazza ne-
pomuki sz. Jánosnak áhítatot magán viselő szobrát, egyik ke-
zében keresztet ta r tva , a másikkal pedig ajkaira mutatva; 
mintha mindenkit figyelmeztetni akarna az írásnak ama mon-
dására , melyet ő életében oly hiven megőrzött : „Boldog, ki 
nyelvével nem vétkezik." (Sir. fia 25, 11.) — Mit a koszorús 
költő Cserhalomról irt : „Oszlop vagy te magad diadalnak hal-
ma meződdel;" ezt a kis-bényi ős templomról is elmondhatjuk. 
Emlékoszlop az, és pedig magyar őseink vallásosságának em-
léke ; századok óta hirdeti ez elődeink hi té t , s elbeszéli az 
unokák végsarjadékainak is, azoknak az Isten dicsőségeért 
lángoló buzgalmát és áldozatkészségét. Innét méltó is volt 
a r ra , hogy gazdagon sőt pazar fénynyel fölszereltessék. Le-
hetetlen is most belsejébe lépni a nélkül, hogy keblünk val-
lásos érzelmektől föl ne melegedjék, és sz. Pál intése szerént 
„azok keresésére ne buzduljon, mik oda fön vannak." (Koloss. 
3.) Annyit általában véve a kis-bényi ős templomról elmond-
hatok , a mit az Ur által különösen kedvelt apostol, János 
evangelista a titkos látások könyvében mond : hogy „láttam a 
sz. várost, az uj Jeruzsálemet, mennyből Istentől alászállani; 
ugy fölékesitve, mint a mátka fölczifráztatni szokott." Igen, 
az égből leszállott uj Jeruzsálemet, egy egyházat láttam, 
mely egészen megujitva, mint a szépen fölékitett mátka, fé-
nyével és pompájával mindenkit meglep : mi az Isten házát 
különben is mindenek fölött és oly méltán megilleti. Kit a 
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gondviselés e regényes tájra vezet, az ne mulaszsza el e pár-
já t ritkitó diszes templomot megnézni ; mert művészi szelleme 
és tapasztalati igényei sok szempontból ki fognak elégíttetni, 
— Nincs már egyéb liátra, mint amaz áldott óra , melyben e 
templomra vonatkozólag elmondhassuk az Írásnak ama sza-
vait : „Ma üdvössége lőn e háznak." (Luk. 19, 9.) És az itt 
leend, lia ő eminentiája, érdemkoszoruzott főpásztorunk és 
atyánk, azt kegyelmes ígérete szerint jövő tavaszszal, az egy-
ház ünnepélyes szertartásai által újra Istennek választott la-
kásává átalakitandja, kinek mindezekért há la , tisztelet és di-
csőség ! ! ! Meiszermann Itjndcz, kéméndi segédlelkész. 

PISA. Az ,A. Z.' egyik levelezője szerint a kormány el-
kezdi a kolostorok rég kimondott saecularisatioját valósítani, 
épen ugy, mint 58 év előtt Németországban történt. Mind-
kétnemü szerzetes-testületek, apátságok el vannak törölve, 
kivévén oly rendeket, melyek neveléssel, betegek ápolásával 
foglalkoznak. Kivétetnek tehát a kegyesrendüek, Barnabiták, 
irgalmas barátok, a Salesianok és irgalmas nénikék. Különö-
sen kivétettek a Iiieronymiták, Theatinusok, Morreti-k, a 
chinai collegium Nápolyban, a benczék Monte Cassino-n és 
La-Cavaban, a pödulai karthausiak és paolai Minimi-k Cala-
briában. Az eltörlött szerzeteseket ki hagyják halni. A tagok 
vagy eddigi kolostoraikban maradhatnak, vagy a kormány ál-
tal kij előliekben közösen élhetnek. Minő dolguk lehet ezek-
nek i t t , midőn a kolostor udvarán és folyosóin a katonák za-
jongnak és káromkodnak, elgondolhatjuk. Maga az ős régi, 
assisi anyakolostor is kihalásra kárhoztattatott. A kihalásra 
itélt rendeknek nem szabad többé ujonczokat fölvenni. Mily 
gyakorlati alkalmazása ez a Cavour és Ricasoli által oly sok-
szor igért egyház-szabadságnak ! 

FLORENZ , dec. 25-én 1861. Időm van, a Megváltó já-
szoláról küldöm a szép nyilatkozatok töredékeit az olasz 
püspökség válaszaiból a pecsétőr durva fenyegetésére. Nem 
akarom becseslapjánakhasábjaiteme nagybecsű okmányok tel-
jes szövegével elfoglalni, csak azon helyeket fogom belőlök köz-
leni, melyek viszonyaink ismeretére leginkább szolgálnak. Ol-
vasván az erélyes választ, öröm, hála, áldás fakadt szivemben 
a Mindenhatóhoz, a ki a vészt előre tudva ily rettenthetlen 
bátorságú püspököket adott szegény és hányatott hazánknak. 
— Legelőször is Riario Sforza bibornok, s nápolyi érsek szám-
kivetéséből igy ír : „Az egyház, a nélkül hogy a gondviselés 
törvényeivel ellenkezésbe jönne, számba vette az eseménye-
ke t , s csudálatos bölcseséggel követte a társadalmi életet 
minden balviszonyaiban, s mindennemű alakú kormányhoz 
alkalmazkodott; de a kormányok igazságtalanságait mindig 
kárhoztatta. Az isteni tisztelet föntartására szükséges javakat 
birta az egyház minden időben, nem tartván ezeket szellemi 
küldetésével ellenkezőknek ; miért változtatná meg az egyház 
ezen nézetét mai nap ? Talán mivel nagyobb forradalmakat 
nem látott e világon ? Nem ugyan azon eljárást tartotta-e az 
egyház minden időben ? Oh talán a két éves tapasztalás bír-
hatná rá az egyházat, hogy ez esetben álljon el az eddig kö-
vetett elveitől ?! — A mely kormány magát katholikusnak 
vallja, nem szabad neki magát ellenkezésbe tenni az Istentől 
megállapított eme renddel. 0 igazságtalan lia oda törekszik, 
hogy az egyház ne maradhasson meg a maga szokásai és tör-
vényei mellett, hanem igazodjék a napi események változó 
alakjaihoz, s igy csatlakozván a kormányhoz, melyet ön nem-

zetinek nevez, tagadja meg ősi hagyományait, melyek szerént 
az egyház oda törekszik, hogy szolgáinak a lelkekre a legna-
gyobb befolyása legyen. — E helyett lia a kormány oda viszi 
a dolgot, hogy csak ő kormányozza a polgári társadalmat, ő 
rendelkezzék az egyházi ügyekkel, ő reformálja az egyházat, 
kénye kedve szerént intézkedjék az oltár-, a cultus-, a szó-
szék-, a gyónás-, és más szent tárgyakkal, hogy ő adomá-
nyozza , vagy kobozza el a papok és szerzetesek egyéni sza-
badságát, birtokát., s birtokolási jogát ; ő vezérelje a pap- és 
szerzetesnövendékek nevelését, mivelését : akkor az egyház 
könyekbe borult szemmel az Istenhez fog fordulni, s rendü-
letlenül fogja várni az isten látogatását az isten-állam fölött, 
mivel ő itéíi az egyeseket, s a nemzeteket." — Ennyit a liosz-
szu, és erélyes levélből. 

Nem kevesbbé erélyes a romagnai püspökség válasza, 
a ferrarai és imolai érsek, a cesenai, faentai, forlíi, comachioi 
s bertinoroi püspökök egyetemben igy szólnak:,,Nehogy a hi-
vek hallgatásunkon ily helyzetben megbotránkozzanak, az 
evangelium szabadságával válaszolunk. Nem czáfoljuk a téve-
lyeket, melyek e körlevélben hemzsegnek, s melyeket a zsi-
natok , a pápák már régen kárhoztattak ; hasonlag nem álla-
podunk meg a körlevélben fölhozott tényéknél, melyeket a 
napi tapasztalás, és a köztudomás meghazudtol; mi csak a vá-
dakat, a fenyegetéseket, melyek oly bőséggel öntettek ellenünk, 
utasitjuk vissza. Vádoltatunk, mivel püspöki kötelességünket 
teljesítettük. Ezen vád ellen nem mentegetődzünk ; sőt mond-
juk, hogy hivek leszünk az apostolok példájához „obedire 
oportet Deo magis quam hominibus " Azon vád, mintha a né-
pet a kormány ellen izgatnánk, egészen alaptalan Hála az 
égnek, voltak házmotozások nálunk, fedeztek-e föl csak vala-
mit is ezen vádnak bebizonyítására ? Betömlöczöztettünk ; de 
tartatott-e itélet fölöttünk ? Nem — — nem — ; hol összees-
küvésről , lázitásról van szó, ott ne keress papot , a ki püspö-
kének engedelmeskedik. — Az Isten és az egyház törvényei 
a mi szabályunk, intésekre a kormány részéről szükségünk 
nincsen ; s lia ezek helyett valaki reánk más szabályokat 
akarna tolni, azt feleljük : „si justum est in conspectu Dei vos 
potius audire, quam Deum, judicate." — A fenyegetésekre 
nézve, tudván, hogy semmit sem vétet tünk, készek vagyunk 
bár mit szenvedni." A piemonti és lombardi püspökség egye-
temes válaszban a pecsétőrhez kifejezi a méltatlanságot, mely-
lyel a püspökség sértetett, midőn hozzá ily irat intéztetet t , s 
nyiltan kimondja, hogy a haza ellen a legszörnyűbb bűn len-
ne , lia a körlevélben közölt elvekhez a püspökség csatlakoz-
nék. Igy szól a rövid válasz : „Ha nmltgd körlevelét csak az 
ujságlapokban tette volna közzé, mi talán hallgattunk volna; 
de miután hivatalosan hozzánk is küldé, nem lehet hallgat-
nunk , ha csak az Isten és az egyház iránti kötelességünket 
sérteni nem akarnánk. A körlevél oly elvből indul ki, melyet 
mi eretneknek kényszerülünk nevezni ; mintha a minister, mi-
vel ,cultus' melléknevet visel, törvényeket szabhatna a püs-
pökök számára, kárhoztathatná viseletüket, megitélhetné 
azon hatalmat és hatóságot, melyet ők az Istentől kaptak. 
Tiltakozván ezen szomorú elv ellen, az Isten és világ előtt 
kinyilatkoztatjuk, hogy püspöki hatóságunkban, tanítási és 
kormányzási hatalmunknak gyakorlatában, a romai pápán, 
az egyház dicsőséges fején kívül, semmi más hatalmat e föl-
dön nem ismerünk ; melytől az iránt szabályokat fogadnánk. 
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Ezen nyilatkozat fölment minket, a körlevélben letett václak 
czáfolatától. Csak egy tény igaz a körlevélben, liogy a püs-
pökség és a papság nagyobb s józanabb része egy értelem-
ben van a dolgok uj rendje iránt. Ezen tény észlelésre buz-
díthatná a kath kormányt, ha még van öntudata saját méltó-
ságáról. Ön siralmasnak mondja a jelen helyzetet, mely tovább 
nem tar tha t , ez igaz. Senki sem kívánja ugy mint mi, hogy e 
helyzet szűnjék meg. Nem ellenkezik az egyház bár mily ala-
kú kormánynyal, de ellenkezik bár mily kormány intézkedé-
seivel, ha ezek az igazság örök elveibe ütköznek. Hanem ha 
ugy kívánják a helyzetet megszüntetni, hogy a püspökség 
jóváhagyja azt, mit lelkismerete kárhoztat, akkor azt akarják, 
hogy mi áruljuk el hivatásunkat, sértsük kötelességünket, 
lázadjunk föl az egyház szent törvényei ellen. Ez nem lesz 
soha. — Ha szavainkat súlyosaknak találná, olvassa el saját 
körlevelét, s meg fog győződni, hogy ha egy püspök ön kör-
levelének tanait püspöki hivataloskodásában szabályul venné, 
szakadáros, sőt még gonoszabb volna. (Folyt köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 4-ikén. Thouvenel Lavalette által a szent-

széknek egy jegyzéket kézbesített, melyben ajánltatik a szent-
atyának, hogy terjeszszen elő valamely javaslatot, melynek 
alapján az olasz királysággal ki lehetne békülnie. Antonelli a 
szent-széknek, mint az igazság és jog őrének, méltóságához 
illőleg felele, a szent-atya nevében kinyilatkoztatván : hogy a 
szent-szék a fosztogatókkal alkudozásba nem bocsátkozhatik. 
Sem a pápának, sem a bibornokok collegiumjának nincs ha-
talmában lemondani az egyházállamról, és igy hiu várakozás, 
remény az, mintha a mostani egyházfő halála után választandó 
pápa teljesíthetné a forradalmi Olaszország követelését. Elra-
bolni lehet mindent, de lemondás által a birtokjog sanctio-
nalva soha sem lesz. — Igy van jól ; a pápa birtoka nem merő 
politikai állam, hanem a jog és igazság biztosb megőrzése vé-
gett gondviseletileg adományozott javadalmi örökség. 

— A schweizi szövetségtanás a vegyes házasságokat 
illető törvényjavaslat fölött vitatkozván még kath. tagok is 
szót emeltek a házasság fölbonthatlanságáról szóló dogma el-
len, és megtámadták a consistoriumok illetékességét a házas-
sági ügyekben való bíráskodásra nézve, mely szeréntök nem 
egyéb, mint a szabadságot kellemetlenül gátoló maradványa 
a középkornak A püspökök ellen leginkább zajongtak az ar-
gaui kolostor ostromlója Keller, Weder és Curti urak St. Gal-
lenból, és azt kívánták, hogy a szövetségtanács a világi itélő-
székeket hatalmazza föl a vegyes házasságok fölbontására. 

— A jVlksbte' több izben megtámadta már a nürnbergi 
erkölcstelen képekkeli üzletet. Egy iparos most szót emel a 
megtámadás ellen, és kellő fénybe állítja az iparosok e tekin-
tetben szem előtt tartott morálját: „Aziparüző, mondja e 
derék mammonista, szolgája vevőinek, megrendelőinek. Az 
egyiknek fegyvert szolgáltat ki, a nélkül, hogy megvizsgál-
hatná, valljon nem fog-e az gyilkolásra használtatni; a másik-
nak szent képeket a nélkül, hogy be bizonyithatná, hogy azok 
csakugyan szentek voltak ; a harmadiknak olvasókat és bu-
csuengedélyeket ; a negyediknek crinoline nélküli (meztelen) 
képeket. Es lia ezt ő nem teszi, megteszi a másik, és igy amaz 
könnyen veszélyezteti üzletét. Az ipariiző tehát két ellentét 
közt áll. Kötelesség (!) és érdek azt parancsolják, hogy a kö-
zönséget elégitse ki : a törvény pedig tiltja ezt. Ily esetekben 
azonban a közönség mindég erőseb mint a törvény ! ! 

— Sz. Alajosnak „A castiglionei Angyal-' czim alatti ta-

nulságos életrajza Galambos Kálmán tanártól megjelent csi-
nos kiállításban. Ajánljuk az üdvös olvasmányt. 

— Az anconai fölebbezési törvényszék a fossombronei 
püspököt a cultusminister körlevelére adott válaszirata miatt 
vád alá helyezte. 

— Nálunk is fölemiitette egy-két lap , hogy Spanyolor-
szágban két protestáns férfiú, Alhama és Matamaros, nem 
rég gályarabságra ítéltetett, állítólag, mivel prot. cultust gya-
koroltak és bibliát osztogattak. Annyi hazugság után nem 
nehéz elhinni, hogy ezen hir is puszta koholmány a kath. tü-
relmetlenség kiemelésére. De ha csakugyan ezen büntetés ki-
mondatott is volna, a prot. cultuson és bibliaosztogatáson ki-
vül alkalmasint azon fanatismusnak is volt része, mely sze-
rént, mint lapunkban is volt emlitve, egynémely a reformáto-
rok közül a katholikusok isteni-tiszteletét, vallásgyakorlatát 
zavarja, fölmenve a szószékre a kath. egyházakban, melyek-
hez és az azokban ajtatóskodókhoz nekik semmi közük. 

— Az 1862-re szolgáló romai évkönyv szerént a kath, 
egyház 938 püspöki megyét számlál. 75 , többnyire olasz püs-
pöki szék üres. 

— 0 fölsége egy uj kath. temető fölállítására Konstan-
tinápolyban 5000 frankot méltóztatott utalványozni. 

— Az ,Armonia' szerént a pápa egy turini főrangú sze-
mélyiséghez levelet intézett, melyTnek végszavai ezek : „Teljes 
szivemből adom áldásomat mindazon jó piemontiakra, kik 
gyermeki szeretetöknek oly sok bizonyítványait adák. Egyen-
ként szeretném őket fölemlíteni, számuk azonban ezt lehetet-
lenné teszi. Legyeu ön közbenjáró, és adja tudtukra hálámat. 
Isten minden fájdalmunkban megvigasztal bennünket !" 

SZEMELYZETIEK: A jászóvári premontrei kanonokrend hódolva 
a közóhajtásnak és a magas kormány rendeletének, a kassai főgymna-
sium tanszékeit saját tagjaival tö l tötte be ; ennek következtében a folyó 
iskolai év kezdetével a személyzetiekben nagyobb és ily változás történt ; 
S z i d o r Anta l , eperjesi gymnasiumi i g a z g a t ó , Kassára igazgatónak ; 
P r o h á s z k a Tamás , rosnyói tanár , Kassára tanárnak; S z i t k e y 
Menyhért, nagyváradi tanár , az elhunyt Soltész Gilbert helyére Novajba 
plebánusnak; J u h á s z Medárd, debrödi plebánus, Kassára tanárnak^ 
L e n c s é s J á n o s , nagyváradi tanár, Debrödre plebánus-helyettesnek ; 
P a u 1 i k Miklós , rosnyói tanár , Kassára tanárnak ; B e n e d e k C y -
prián, jászói tanár Kassára ; S c h m i d t Kálmán, nagyváradi tanár Kas-
sára ; M i k i t o v i c s Fülöp, Jászóról Rozsnyóra ; M e d v e c z k y Imre, 
Jászóról Nagyváradra ; V á r s z é 1 y Armin , nagyváradi tanár Kassára ; 
Z u b r i c z k y Flórián jászói tanár Rosnyóra; G o n d o l o v s z k y La-
j o s , Jászóról Nagyváradra ; K u s s i n s z k y Arnold rozsnyói tanár Kas-
sára ; A r g a I á c s Mark rozsnyói tanár Kassára ; F r i d r i k Dezső, 
rosnyói tanár Kassára , tanároknak alkalmaztattak. — A jászói papnö-
vendékek közül : K á r o l y Hugo Nagyváradra ; S t ö r Sziárd N a g y v á -
radra ; B a r l a n g h y Adorján Kassára ; N á t a f a l u s s y Kornél Kas -
sára ; M a c h a y András Rosnyóra ; Török Alajos Rozsnyóra , tanárok-
nak küldettek. 

Kegyes adományok: 
A fiúi szeretet részvétével s kegye le tes hódolatával egy áldozár a 

váczi megyéből : 
0 szentsége részére . . . . . 1 frt. — kr. 

Ngs. és ft. K I e m p a Simon prépost ur által : 
Szent-László-Társulatnak . . . . . "5 „ 3 7 „ 
Szent-István-Társulat házára . . . 1 0 „ — „ 
Amerikai missionak . . . . 6 — „ 
Afrikai missionak . . . . . 6 „ — „ 
Sz.-Gyermekség-Társulatnak . . 4 , , 9 8 „ 
A veszprémi egyházmegyéből a londoni kath templomra összeseu 2 4 2 

frt. 3 0 kr. a é Részletesen jövőre. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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BELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, február 8-án. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Mors et vita duello conflixere mirando. 
I. — Adatok a türelem történetéhez. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek 

Mors et vita duello conflixere mirando, 
i . 

Mit ér az élet rétegein elömlött fekélyt fölmu-
tatni, a közelgő roskadásra, mely nyakunk fölött 
ropog, siránkozni, ha a sziilőokot, s a menekvés esz-
közeit érintetlenül hagynók? Fabio loquacior pirul-
jon a sok beszédért; csak ne piruljon jövőben a hall-
gatásért. 

A fogalomzavar ,közvélemény' név alatt, az el-
méket lefogta; az egyház iránti gyűlöletet, megve-
tést a lapokból a keblekbe zuhatagsugárban önti. A 
tekintély erkölcsileg leverve, az elégedetlenség ma-^ 
gas fokra csigázva, a keblek a közeljövőnek homá-
lyaitól rettegnek, de a fölgyúlt szenvedélyek erős 
habzásban egy valami, nem ismert uj rend felé tör-
nek. Ez tény. ,Uj rend' ,uj jog' jelen eszme'jelen tár-
sadalom' mindannyi nevek, melyek a meg nem ha-
tározott valamit határozatlanul hagyják, de a lelke-
ket mégis titkos erővel oly hatályosan izgatják. 

A czél ismeretlen, a rugó erő titkos, a szenve-
délyhabzás mégis oly általános. Az események tárgy-
ra különböznek, irányban, czélban egész Európán 
végig megegyeznek. A mi eddig igazság volt, az töb-
bé nem az, a mi jog volt, ez után zsarnok elnyomás. 
Az irány-, a czélközösség annyi és oly külön esemé-
nyekben, egymástól oly távoli országokban nem mu-
tat-e közös szülőokra, s középponti kézre, mely min-
dent intéz? Mi ennek a neve? 

XII. Kelemen pápa 1 738-ban „In eminenti aposto-
latus specula"; XIV. Benedek „Providas RR. PP. 
1751-ben, a titkos társulatok izgatásait, czéljait, az 
egyházi, s állami rend ellen szitott összeesküvéseit föl-
fedezte , a fejedelmeket ezeknek elnyomására buzdí-
totta. Mind ez hasztalan volt, Europa a pápai körle-
velek igazságait 1790 —1814-ig öntött vérben olvas-
ta. — Jött a ,Saint.1'Alliance', evangelium, Sándor 

czár, s Vilmos király mysticismusa szerént értelmez-
ve, volt homlokán ; a titkos társulatok fölvagdalt tag-
jai összenőttek, fejei királyi herczegek lettek. „Per-
duellionis faces per consectaneos suos inílammatae 
post reportatas a potentissimis Europae principibus 
victorias, quibus illae comprimendae erant, necdum 
tarnen earum nefarii conatus finem habuerunt. In illis 
enim regionibus, in quibus pristinae tempestates con-
quievisse videntur (Spanyol- és Francziaország) qui 
metus novarum turbarum et seditionum, quas illae 
sectae perpetuo moliuntur?" Igy szól XII. Leo 1826-
ban. ') Nem használt; Nápoly, Madrid, Paris, Bolog-
na rögtön bizonyítékot adott a pápai szavakra. 1820, 
1822, 1830, 1831, 1845, 1848, 1850 —1860-ik 
évek több bizonyítékot adtak, semmint kételkedni 
lehetne. „Nec putandum est o m n i a h a e c m a l a 
clandestinis his sectis perperam et per calumniam ad-
scribi. Cuncta quae contra legitimos principes labefa-
ctandos, et Ecclesiam funditus delendam spectant, ab 
iis proficisci," igy szól XII. Leo 2) ; ezt mondták a 
röpiratok, ezt a conspiratoroknak véletlenül, vagy 
szándékosan fölfedezett levelei, s emlékjegyzetei. A 
titkos társulatok irodalma 30 ezer kötetet meghalad. 

Europa tehát a conspiratorok igája alatt nyög. 
A titkos hatalom harczot viv a nyilt hatalommal. Eu-
ropa alatt más földalatti Europa van, a nemzetek sor-
sait ez intézi, a népek és kormányok nemes törekvé-
seit ez mérgezi, ez hiusitja, vagy ép ellenkező eredmény-
re vezeti. 

Hatalmas eszköze az árulás, a közvélemény, a 
gyilok ; védelme a titok, a szilárd szervezés. 

Az állami hatalom ez ellen tehetetlen. A nyilt 
hatalom mindig gyengébb a titkosnál. Azt a közer-
kölcsiség az aljas eszközök használatától letiltja; en-
nél a siker minden eszközt szentesit. Tagjai államhi-
vatalt viselnek, a fejedelmek tanácsaiban ülnek; ők a 

1) „Quo graviora" III. Idus mart. 1826. 
2) Utque hanc sedem evertant , in quam, quoniam in ea 

apóst, cathedrae semper viguit principatus, singulari odio 
afficiuntur, et pestifera quaeque ac perniciosa moliuntur. VII. 
Pius „Ecclesiam a Jesu Christo'í. 1821. Id. sept. 
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nyilt hatalom minden titkait megtudják, az ő titkai-
kat senki se. „Guai a te, se nulla ne trapela al publi-
co" ' ) , ez a fölfogadás záradéka. A csendőrség lépé-
seit, hol tagokat birnak, ismerik, ők el nem fogat-
nak , ők elszalasztatnak ; a hivatalnok nem üldözi, a 
biró el nem itéli; ha elitéltetik, ő tud megszökni, 
magas pártfogást nyerni, ő Londonban hazát, házat, 
pénzt talál, ő áldozat, ő vértanú, ő szerencsétlen hős, 
a ki iránt kegyelem, könyörületesség, kimélet az em-
beriség kötelessége; őt az állami hajók viszik a ten-
geren, őt diadalfénynyel hordozzák London s New-
York piaczain. A katonaság fejeit, a becsület bajno-
kait tudják megnyerni, a hadmozdulatok titkait ki-
fürkészik , az élelmezőt megnyerve, rossz élelemmel 
a katonaságot elkedvetlenitik, a legitim hatalomnak 
minden fegyvereit eltompitják, kicsikarják, a legi-
tim hatalom ellen fordítják. Mivel a legitim hatalom 
védi magát, minister, tanácsnok, biró, hivatalnok, 
csendőr kezeiből kiragadva, az állam ellen szegezve 
vagyon. Liborio, Lanza, Nunziante példa legyen. Cu-
stine Spirát, Wormst, Mainzot; Dumouriez Flandriát, 
Pichegru Hollandnak minden várait beveszi ágyú 
nélkül, miként Garibaldi Palermót és Nápoly t. A 
manzi, flandriai, hollandi polgárok voksolnak anne-
xiot Parishoz, miként Palermo , NápolyPiemonthoz. 
A flandriai vlam, a rajnai német tombolt örömében, hogy 
a párisi gaminnak polgártársa lehet, miként Lanza s 
Liborio elárulja királyát, Ricasoli pedig nagy-her-
czegét, hogy Cavourral egy asztalhoz üljön. 

A közvélemény az ő kezökben van, az ő czéljaik-
ra szolgál. A fővárosok legnagyobb lapjai az övék. A 
kisebb lapok azok után csacsognak, az egész világ 
egyről cseveg. íme a közvélemény. Evvel üldözik a 
jeles államférfiúi, hogy állása tarthatatlanná lesz; ev-
vel a buzgó hivatalnokot, evvel a birót, evvel erköl-
csileg tönkre teszik a kormányt, az uralkodó családot. 
A bourbonok, a pápa kormánya példa legyen. A sok 
rágalmazás között a legjobb lélek is utoljára enged, 
,mégis van valami a dologban' fölsóhajt. — A soka-
ság gondatlanul nyeli mit az újságok hasábjain talál ; 
a jó lélek megrendül. Amaz uton útfélen cseveg, ez 
hallgat. Mi a közvélemény : nem a mely hallgat, de 
a mely cseveg. A közvélemény a conspiratorok véle-
ménye. Óriás hazugságnak vampir-szárnyai az elmé-
ken fekszenek ; a tekintélynek gyűlölete a levegővel 
szivatik. Mit tegyen ezen zuhatag ellen az államférfi? 
Haboz, kisért, kétségbeesik, alkudozik, helyet enged, 
távozik, après moi le déluge. 

0 Ja j neked, ha ebből valami átszivárog a közvilágba. 

Hol a szellemi gyilok, a rágalom sikeretlen,ott 
aczélgyilok viszi a szerepet. A conspiratorok, a ki-
rálygyilkosok számára kiméletet, kegyelmet kiált a 
világ; de ki kér kegyelmet annak, kit a conspiratio 
az éjjeli gyűlésben halálra itélt? A conspiratornak 
van ügyvédje, ő kihallgattatik; ki talált valaha védőre 
a conspiratio vérszéke előtt? A gyilkos megy, hóna-
pokig leselkedik, áldozatját az oltár küszöbén is eléri. 
A rémület megszállja a kebleket, fogva tartja a lelki 
erőket, a conspirationak szabad tere van. A conspi-
ratio hatalom, ő parancsol, engedelmességet követel, 
kegyelmet nem ismer. A közvélemény és a gyilok 
rettegése nála nagy fegyver. Ö szabja ki mikor sza-
bad színházba vagy templomba menni; mikor kell, 
mikor nem kell bálozni; mikor kell, mikor nem kell 
hivatalt vállalni; ő szabja ki neked, mily kalapot, 
mily alakú ruhát viselj. Ja j neked ha ezekben nem 
engedelmeskedel. Erkölcsi halál a megvetésben vagy 
gyilok a szivedben lesz osztályrészed, ha ellenkezni 
mersz. Olaszországban a gyilok tiltotta a szivarozást, 
gyilok a szinházat, gyilok a crinolint, gyilok az ala-
csony kalapot, gyilok a voksot a birodalmi tanács 
választásaira; — de gyilok szedte az ,unità'-ra a sza-
vazatot, gyilok a romai 10,000 aláirást. A conspira-
tio zsarnokhatalom, a polgári élet mozzanatjaira is 

^kiveti békóit. — Ki védhet téged ezek ellen? Az ál-
lami hatalom magát nem védheti, tégedet kevesbbé. 
„Jött hozzám egy piemonti, kért irjam alá az ivet; 
én válaszoltam, hogy már más iven aláírva vagyok." 
„De hogy hazudhatott igy?" „Uram! gyermekeim 
vannak ; ha nem teszem, legyilkolnak. Ha nekik ba-
juk van, lesz a ki védje, de engemet, ki a kormány 
részén vagyok, ki véd?" A romai polgárnak ezen 
szavaiban van megfejtve a földszinti és földalatti Eu-
rópának egymáshozi viszonya, s erejének mérlege. A 
conspirator, ki ellen az igazság büntetést kiált, védve 
van, a becsületes polgár ki mellett az igazság fölszó-
lal , védtelen. A bün büntetlen, az erény sőt a földi 
védelem eszköze, az állam védtelen. A titkos társula-
tok hatalma fenyegeti Európát, Europa kétkedik ön-
szabadulásán. 

Az állam zavart, elvtelen, a szenvedélyek hab-
zásban; egy titkos kéz minden eszközt egy pontra 
gyű j t , egy rohamban sujt; hol az állami szervezet 
mely ezen szervezett rohamban meg ne dűljön? 1848? 
1859?Hány kormány dőlt? Melyik nem ingott? 1789, 
1793, 1830, 1849 az uti nyomok, melyeken a for-
radalom haladott. 

Honnan és ki lesz a mentő ? A nemzetek gyó-
gyíthatók, sed quomodo fiet istud? Mózest várjunk, 



ki Faraonak seregét a vörös tenger hullámaiba te-
messe , vagy pedig miként Caesar köpenyével arczát 
elfedve, a gyilkoknak mellét átengedje az öreg Eu-
ropa? Itt nem eszmélet, hanem tett a gyógyír, a gyé-
mántot a gyémánt köszörüli, elvnek elv, praxisnak 
praxis, személynek személy, szervezetnek szervezet, 
makacsságnak állhatatosság az ellensúlyozója. 

A vésznek nagysága nem leverni, hanem tettre 
szokta serkenteni a nemes kebleket. 

Francziaország egy tüz-eszmét dob a világba, az 
elmék meggyúlnak, a szavak mindenütt ez irányban 
csengenek, akkor kardot huz Ez a titkos társula-
tok, a szervezett, a permanens forradalom ügymenete. 
Neki közvéleményre van szüksége ; ő tartja a főlapo-
kat, ő kézre keriti a színházakat, szórja a röpiratokat, 
keresi az iskolákat. A tévely lassan-lassan, annyi pen-
getés, csengetés között, annyi ismételt cséplés után 
az elméket elfoglalja, a közélet zugait meglepi, az 
igazságot kiszorítja, mindenki tudva, vagy nem tud-
va , egyiránt gondolkodik ; van-e biró, van-e minis-
ter, ki vele szembe áll? Ma egy czikk a ,Siécle'-
ben, egy értekezés a ,Révue de deux mondes'-ban, és 
meg van a közvélemény, a világ ura! Ha e készen 
van, jön az egy pontra czélzott csapás, romba 
dől, a mi ezer évet igért. 

Igazságot a hazugság, eszmét a fantom ellen: 
s leteszi a fegyvert. A forradalom gyűlöli a kath. 
egyházat, mivel ez az igazságok, az örök eszmék hű 
őre ; a forradalom megtűr bármily vallásfelekezetet, 
különösen pártolja a zsidóságot, mivel ez mondta: ,se-
ductor ille.' A conspiratio véleményszabadságot kiált, 
de nem tűri a kath. dogmát. Mindenkinek cultussza-
badságot nyúj t , kivéve a kath. egyházat. 0 az elme 
szülemények értékét egyaránt jónak mondja, mivel 
a jó és rossz közötti különbséget tagadja ; az egyházat 
türelmetlennek kiáltja, mivel a jó és rossz közötti 
különbséget törten-törve tanitja. Ez haladás, a gon-
dolkodást fölöslegessé tenni ; mivel hol a jó a rossztól 
nem különbözik, ott hasztalan minden okoskodás. 
Csak a kath. egyház képes a gondolat-egységet visz-
szaállitani az elmékbe, az ő egy hite, s változatlan 
dogmája által, és csak a katholicismusban lehetend 
találni férfiakat, kik daczoljanak a közvéleménynyel 
mente incorrupta, virtute divina, miként Pius. Keresz-

]) „La France doit agir par la puissance de ses idées, 
de sa langue. L'opinion est la reine du monde ; qui s'en en-
pare, triomphe." La fois des traités p. 28, 29 (Francziaország-
nak eszméi és nyelve hatalma által kell hatnia. . . A vélemény 
királynéja a világnak; a k i azt hatalmába keriti, győzedel-
meskedik.) 

tet vet némelyik, midőn e sorokat olvasandja, mivel 
katholikus = pap = ultramontán = középkor — je-
zsuita — absolutia — zsarnokság — lehetetlenség. 
Mit sem tesz ; nem irunk, hogy tapsokat arassunk, 
hanem hogy meggyőződésünket közzé tegyük; a ki 
szavainktól visszaretten, bizonyítsa be hogy a con-
spiratio hatalma nem a közvélemény és hogy tiszta, 
határozott, változatlan igazság nélkül lehessen közvé-
leményt létre hozni, mely ellensúlyozza, kiszoritsa a 
factitius közvéleményt; ugy szintén hogy a kath. egy-
háznak hitén kivül van tisztán, határozottan kimon-
dott , s örökre változatlan igazság : hogy van-e mens 
incorrupta, virtus divina a katholicismuson kivül, er-
re választ se kérünk. Eljön Europa a keresztutra, hol 
kettő közül választani kell, vagy az egyháznak vissza-
adni az ő szabad működését, vagy letenni a keresz-
tény nyakkendőt, s nyakát a kereszténytelenség gyil-
kainak megnyitni '). 

A gyilok segiti a közvéleményt. Hol van, ha 
nem a katholicismusban egy Rossi, Antonelli, ki 
rettegni nem tud a gyiloktól ? A politikai gyilkolás 
ritka, de sokat beszélnek róla, a czél el van érve, mi-
vel a conspiratio nem annyira egy életet akar kiölni, 
mint más sokakat rettegésben tartani. A gyilkos di-
csértetik, védetik; a legyilkolt, miként Leu, Rossi, 
vérpárolgásai között gyaláztatik ; az erkölcsi rend ka-
varodása tetőpontra ju t , midőn a bűn helyeseltetik, 
a véres áldozat az utczán vonszoltatik ; hol van az egy-
házon kivül az örök morál, mely a bűnt bűnnek ne-
vezze , kárhoztassa, habár a félvilágot boldoggá ten-
né? Miért is mondja a conspiratio az egyházat kér-
lelhetlen ellenségének? Miért van a sok vallásos 
sectákkal békében és egyedül a kath. egyházzal 
nem képes békében élni? Mivel az egyház a jónak és 
rossznak eszméjét mindig tisztán birja, határozottan 
tanitja. A conspiratio igen jól ismeri ellenségeit. 

A szervezet győzhetlenné teszi a conspiratiot. 
Hulljon el az egyik, marad a másik, a conspiratio 
meg van. Az irány kitüzetik, az erők egy pontra 
gyűjtetnek, a jelszó kiadatik, kiki szerepet vállal. 0 

' ) Utinam qui tunc rerum potiebantur, tanti haec dé-
créta (a titkos társulatok ellen) fecissent, quanti tum Eccle-
siae tum Reipublicae salus postulabat ! Utinam sibi persuasis-
sent, in Romanis Pontificibus non modo Ecclesiae universae 
pastores et magistros, sed etiam strenuos eorum dignitatis 
defensores et diligentissimos periculorum, quae imminent, in-
dices suspicere se debere. Utinam potestate sua usi essent ad 
sectas convellendas, quarum pestifera consilia iis a Sede apóst, 
fuerunt patefacta. Jam ab eo tempore rem plane confecissent. 
A t etc XII. Leo. „Quo graviora" 1826. III. Id. mart. 
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ismeri embereit, de ellenségeit is. Tudja kik veszé-
lyesek , kik szilárdak, kik gyengék ; kiket pénzzel, 
kiket ijesztéssel, kiket Ígérettel lehet megnyerni, ki-
ket kell láb alól eltenni. — Mit tehet ezek ellen a 
kormány, kinek szándékai elárulva és gyakran hiva-
talnokai , birái, tábornokai megvesztegetve vannak ? 
Mult évben politialis gyűlés tartatott; Europa önma-
gáról gondolkodni látszik; de hol az eredvény? hol a 
közreműködés ? A kezvélemény ellenök ; a kath. hit-
ben , hol az egység egyedül lehető, nem egyesülnek ; 
a vész a láb alatt, az igaz ösvény megvetve ; hogy 
lehessen szabadulás? 400 tollnok50eredeti iró békó-
ban tartja az öreg Európát, egy szervezetben vezeti a 
forradalmi Európát. Két millió szurony nem képes meg-
védeni , mit a fegyvertelen igazság képes volt fölépí-
teni. A mai Európát a kath. egyház nevelte ; csak a 
kath. hitbeni egység mentheti meg. Per quod quid 
nascitur, per idem conservatur. — A határozatlanság 
nagy a conservativ hatalmaknál; a kath. elvekhez ha-
tározottan ragaszkodni félnek ; se ebbe se magukba 
nem biznak ; talán egy borzasztóbb 93-ra van szük-
ség, hogy a politikai világ mellét verve kiáltsa: ex-
tra Ecclesiam non est salus. Lesz-e ez? Soká nem vá-
runk. Tekintvén a szánalmas liiszékenységet a sec-
tariusok hazugságainak elfogadására ; a gyengeséget 
a jellemekben, a határozatlanságot a kezdemények-
ben , a hűtlenséget, mely a legitim hatalom minden 
szándékait elárulja, hogy kijátsza, hajlandó az ember 
igent mondani. Talán az Isten végzéseiben ez van írva 
eszközül a vallásos szakadások megszüntetésére Eu-
rópában. 

A világnak mentő eszköz kell, ezt csak a kath. 
egyházban találja föl. A világnak erkölcsi erő kell, 
másutt hiába keresi. A világnak egyesítő pont, szilárd 
alap, törhetlen állhatatosság, bomolhatlan szervezés 
kell, ez mind csak a kath. egyházban van. Ha volna 
ellenséges terv hazánk ellen, ez a kath. egyház meg-
törésétjelszóul, irányul választaná. Az egyháznak ba-
rátja , a haza barátja. Ki a honalapító egyházat ostro-
molja, gúnyolja, az a haza, az állam, a társadalom 
ellensége. Minket katliolikusokat neveznek a társada-
lom ellenségeül, jól tudjuk. Ki a vádoló ? ki a vád-
lott ? A vádolók a forradalmi factionak öntudatos vagy 
öntudatlan emberei, kiknek turakodásai államokat 
forgattak föl ; hol az állam, melyet a kath. egyház 
földúlt volna? Az ő elődjeik legyilkolták XVI. La-
jost, miután mindent engedett; ágyút szegeztek a 
Vaticánnak, miután Pius mindent megadott. S vall-
jon szabadságot szültek ők a sok véres fölforgatás 
után? Az állapotot, melyben vagyunk. Szabadság ez? 

Boldogság ez ? Kik a vádolók, kik a vádlottak ? Kik 
a társadalom ellenségei? Ok hadat viselnek egyházi 
intézeteink ellen ; nekik a mi létünk az egyedüli bün 
a világon. Ha a szerzetesnő egy gyermeknek haját 
megczibálja, megnyitják Aeolnak torkait, zúg a vi-
har, csattog a fergeteg, nem mivel vész történt, ha-
nem, mivel ha erősebben megczibálja, vész történhe-
tett ; az ő történetök százezerek vérével van irva, még 
is mi vagyunk a társadalom ellenségei, ők a társada-
lom barátjai, mentői. A conspiratio dühe az egyház 
ellen mutatja, hol van Europa szabadulásának a kút-
feje. 

Nem ijeszteni, de eszméletet geijeszteni akarunk. 
Nem személyeket, de az egész Európán végig vo-
nuló, s minden izgalmat egy czélra központosító 
irányt jelezni, a mi szándékunk. Sokan vélik, hogy 
politikai izgatásaik e közirányon kivül esnek. Az eu-
rópai népélet solidaris, szükségképen egy pontra haj-
lik. A solidaritás közeg-e az európai conspiratio a ti-
tok védve alatt, szellemi s aczélgyilokkalfölfegyver-
kezve, szervezetével ép ezen, magukat isoláltnak vélt, 
politikusok körmeiből a munka gyümölcsét kicsikar-
va. — Az állam annyi sikeretlen kísérletei után, 
hogy a conspiratiot legyőzze, fog-e őszintén, de 
őszintén, minden restrictio nélkül az egyházhoz me-
nekülni, csatlakozni? Nem tudjuk; de hogy ez volna 
egyedüli, és igaz menedéke, azt tudjuk. Gyenge a 
toll, mely ezeket följegyzi, szük a kör, mely szavain-
kat olvasandja, de legyen megirva. ítéljen a jövő, 
tulkapott-e a toll, tulugrott-e a képzelet. A segély 
szükséges, a halasztás egy uj vész a vészben. A leg-
utolsó , a legvégső erők egy pontra irányzott tevé-
kenysége a legnagyobb szükség. Hallgatás nem tartja 
föl a vihart, kimélet már nem szeliditi az ellent ; szá-
moljon kiki magával, a ki az emberiség és társada-
lom iránt még érző szivet hordoz keblében. Ha nem 
reménylenénk, sirkövet Írnánk : salvet unusquisque 
animam suam. Azonban nem feledjük, sőt magunknak 
naponta ismételjük a mi irva van : „Ipsi autem non 
erant de semine virorum illorum per quos salus facta 
est in Israel. Ceciderunt sacerdotes in bello, dum volunt 
fortiter facere, dum sine consilio exeunt in praelium." 

„Mmd az, a mi tettben, társalgásban, könyvek-
ben gyengiti a tekintél}r elvét, fejetlenségre, despo-
tiára vezet, mivel a tekintély megvetése a forrada-
lom elve." 

„Mindaz, a mi a sokasággal elhiteti, hogy ő fel-
ség , a dölyf, mely a legszentebb tárgyakból gúnyt 
üz, a forradalom czéljait segiti elő. 

„Mindaz, a mi a földi javak iránti vágyakat föl-
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költi, a mi a bajok fájdalmas érzeteit ingerli, a val-
lásos indulatot fojtja, a forradalomra vezet, mivel ki 
magát királynak véli, s az ég örökségéből magát ki-
zárva találja, örökségül a földi kéjeket megragadja." 
(Aparici y Guijarro, a spanyol kamrában.) 

Adatok a türelem történetéhez. 
A pápai ref. főtanoda tanári karának egyik őszbeve-

gyült tagja , B o c s o r István, főtanodai és magány haszná-
latul ily czimü könyvet irt : „Magyarország történelme, külö-
nös tekintettel a jogfejlésre." Az első megjelent füzetet 
meghozatám magamnak , hogy a már hivatásánál fogva 
— mint liivém — tudományokban megőszült férfiúnak elme 
szüleményében gyönyörködhessem ! — Az első megjelent fü-
zet az Árpádok korszakát irja le; de fájdalom, kath. ember a 
kath. érzelmeket sértő kifejezéseknek egész halmazával talál-
kozik e könyvben. E könyv nem tükre az igazságnak, és nem 
mestere az életnek. — Midőn átlapozám e munkát, akaratla-
nul ez jutott eszembe : „ C a l u m n i a r e a u d a c t e r , s e m -
p e r a l i q u i d h a e r e t " . A százszor elcsépelt és megezá-
folt állitások, a papok és barátok mint a katholicismns képvi-
selői ellen szórt ráfogások, mintegy keresve és fűszer gyanánt 
adatnak elő e könyvben. A szerző elve talán ez : „ P e r c u t e 
p a s t o r e m e t d i s p e r g e n t u r o v e s". Tedd gyűlöletessé 
a vezetőt, a többi majd magától jő. — Ha irkászok, és holmi 
zug ponyva-irodalom és lapok bérenczei állitanak valamely 
badarságot, azt megvetni igen, de figyelemre méltatni nem le-
het ; mert ezek szerencsétlen elvnélküliségü elvök ez : leron-
tani minden positivumot, hogy e helyett saját imádott ego-
jukat positiv gyanánt állithassák. Ily zug-irkászok soraiban 
csak az „aura popularis" szárnyain lebegő, minden szél előtt 
meghajló papgyülölőket találunk. Jelen mü történeti könyv, 
mely az ifjúságnak van szánva, hogy: irányadóul szolgáljon 
az életre ; és oly szerzőtől, kinek kell hogy tudja, mi a vele egy 
hazában élő és a többséget minden tekintetben képviselő katho-
likusokérdekeit s meggyőződésétmélyensértik. —Nem czélsze-
rütlen és különösen hazafiság tekintetéből is nem tévesztett 
vit-e, midőn az ifjúság már az iskolában tanulja az előítéleteket a 
katholikusok, különösen ennek képviselői irányában ; és azon 
meggyőződéssel jő ki az iskolából, hogy: minden rossznak, 
minden nemzet elleniesnek a kath. papok és barátok vol-
tak okai ? 

Történelmi munkában háttérbe kell hogy szoruljon, a 
személyes rokon- vagy ellenszenv ; mert különben nem leend 
más, mint tervileg kidolgozott rege, ráfogások és reerimina-
tiók halmaza Ez kétszeresen fáj, mert először nem igaz ; má-
sodszor a megtorlás és bosszúállás szinezetét viseli — pedig 
régen megírták már, hogy: „a megtorlás pallósa mindég két 
élre szeg." — Nevezzen nekem valaki Magyarhon szép múlt-
jából csak egy korszakot, melynél a kath. papok és barátok 
jótékony közreműködése hiányzanék ? — Sz. Istvántól korun-
kig nem találunk az országban nevezetes intézetet, melynek 
létrehozásában nem a papság lett volna az első és hozta volna 
a legtöbb áldozatot. Már csak a „cuique suum" elvénél fogva 
sem lenne szabad történeti iskolai könyvben, a kath. papokat 
mint a nemzet-elleniesség kutforrásit föltüntetni. Hazafiság 
tekintetéből pedig bűn, mert a kedélyeket egymástól elidegeníti, 

és az igazságot arezon üti Vannak történet irók — noha a pri-
vat életben sem hiányzanak — kik szeretnék magukat mérsé-
keltekiil és részrchajlatlanakul föltüntetni ; noha minden sor-
ból, mnlyet írnak, minden szavukból kirí nem igen mérsékelt 
belső életök küzdelme, vágya és reménye. 

Az idézett történelmi műről nincs szándékom történelmi 
kritikát irni , erre sem kedvem sem időm, és úgyis volt már 
némileg ismertetve a „Sürgöny" egyik számában. Én tehát 
mellőzvén a több helyen előforduló históriai baklövéseket; 
csak mint kath. ember bátorkodom néhány kifejezést idézni, 
azon meggyőződésben levén : hogy a szabad sajtó nem csak 
bizonyos osztálynak vélemény-monopoliuma, melyben csak 
tagadni és rontani szabad, de a positiv mellett nyilatkozni 
nem. Pedig azon „Rontó Pálok" is, kik mindenkit szeretnének 
fölfalni, ha reményeik szappan buborékként szétoszlanak, ismét 
csak a positivnál keresnek menedéket. 

De lássuk a sok jóakaratú (?) nyilatkozatot sz. István 
koráról a 46-ik lapon : „A mindent átható elem most is egye-
dül a vallás volt, mi a keresztyén nép kebleit, annyival inkább 
mivel 1000-dik évben a világ végét eljönni hitte, leirhatlan 
fanatismussal tölté be Ennek következtében a vallás kezelője, 
az egyházi hatalom, különösen ennek központositója a pápa-
ság, az egész világ fölött iszonyú tekintélyre vergődött, ugy 
hogy már II. Sylveszter „non papa urbis, sed orbis" czimmel 
ruházta föl magát. E mindenek fölötti hatalom az egyház szelle-
mihatalmán túl világi javak összehalmozásával avilági hatalom-
egész körét s jogait is magához törekvék ragadni." — Ugyan 
mégtudná-e mondani szerző ur, hogy mit akar jogfejlési tekin-
tetből, ezen szavai által bebizonyítani ? és mit ért ő a leirhat-
lan fanatismus alatt ? — Kár hogy le nem irta ezen leirhat-
lan fanatismus legalább egy részét; hiszen jóakaratból ezt is 
megtehette volna. Igy például a szerző által emiitett fanatis-
musnál meg lehetett volna emliteni : hogy a papság volt az, 
mely az ország rendezésében, a rabszolgaság megszüntetésé-
ben, templomok, iskolák épitésében, szóval mindenben mi jó 
és üdvös, a sz. király után a főszerepet vivé. Ok tanították 
Megváltónk tanait a magyar nép közt, és pedig nem ugy 
mint a jelen század egyik nem-kath. papja; ki lelki fiait ily 
szép szavakkal köszönté ; „vallásom jól enni, inni; vigaszom 
az, mit a jövő ígér (t. i. anyagi jólét) — én nem fogok egy rot-
hadt fadarabbal (kereszt) térdeimen csúszva imádkozni" sat. 
— Tehát ez és ennél még szebbek, tetszenek talán ? ez nem 
fanatismus ! 

Nem látom á t , és csak keresve keresett lapis offensi-
onisnak tartom, midőn egy 19-ik századbeli történetíró, a 
„non papa urbis sed orbis" ezimnek, oly nagy fontosságot és 
súlyt tulajdonit, hogy ezt jogfejlési történetben lényegesnek 
tartja. Hiszen igen jól kellene tudnia, hogy : a romai pápa 
nem csak Romának, hanem egész világnak, és még Pápának 
(hol szerző lakik) is pápája. Ezen elnevezés alatt csak a rom. 
katholikusok értendők ; ezekről pedig csak elmondhatja a pá-
pa, hogy ő nem csak a városban (Roma) hanem az egész vilá-
gon élőknek pápája. Ne féljen szerző ur ! önön nem fog a pá-
pa parancsaival alkalmatlankodni. 

Egyébiránt sz. ur e czim hánytorgatása által II. Syl-
vestert ugy akarja föltüntetni ; mint kevély és nagyravágyó 
embert. E jóakaratot megezáfolja Sylvester eme mondata: 
„Én csak apostoli vagyok, de István bizonyára apostol." 



A papság világi javai , ugy látszik nagy szálka a szerző 
ur szemében. De ki tehet ró la , hogy épen kath. papok és ba-
rátok téritették a magyarokat a kereszténységre ; és vetették 
meg alapját a műveltségnek. Ha sz. István ezeket megjutal-
mazta és a nemzeti mivelődés tekintetéből is jószágokkal ado-
mányozta: ugy hiszem ezt ők jogosan bir ják, és ez által sz. 
István nem vétet t és sérelmet nem követett el az 5 századdal 
később keletkezett felekezetek ellen. Ha sz. István nem tet t 
iniuriát hogy adta ; még kevesebbé lehet igazságosan meg-
róni azokat, kik azt elfogadták , mint fáradságuk igen is meg-
érdemelt diját. 

Nézzük csak jelenben a protestáns Angliát és más nem-
katholikus államokat, mily sokat költenek a külföldi missiokra 
vagyis jobban mondva, biblia-terjesztőkre. Mi nem kivánjuk 
az t , hogy a nem-katholikusok a mi vallási intézményeinket 
pártolják; mi csak azt kivánjuk, hogy el ne nyomják és ne 
gyalázzák — p. o. Irhont stb. — és hogy a sz. István korában 
élő papoknak ne vessék szemére azok a jószág birtoklását, 
kik az apostolkodás munkájában sem részt nem vet tek , sem 
annak föntartásához soha nem járultak. — Különös dolog az, 
hogy a katholikus papságot szegénynyé sőt koldussá szeretnék 
tenni, hogy : igy mint szegényt czéljaikra jobban fölhasznál-
hassák , mint koldust jobban kigúnyolhassák és láppal tapod-
hassák. A történet bizonyítja, hogy az egyháztól elrabolt va-
gyon sohasem hozott áldást és hasznot az illető államra. A 
Patrimonium pauperum „néhány orvmadár és többnyire zsi-
dók" kezeibe kerülvén, elharácsoltatik a nélkül ; hogy akár az 
államot adósságaiból kirántaná, akár a szegények könyeit le-
törlené. — P a p , barát és az egész egyház sohasem használja 
pénzét gonosz ezélokra ; sok szegény gyermek, most már úrrá 
lett ember bizonyíthatná ezt, lia a hálátlanság nem lenne oly 
napi renden Nem emlékeznek ők meg a latin költő e szavai-
ról : „nil terra ingrato pectore peius alit." — Jelen szomorú 
helyzetünkben, az egyház világi — és szellemi — érdekei el-
len harczolók sorában, legtöbb zsidót és hason elvűt találunk ; 
de ki csudálkoznék ezen, hiszen itt szép speculatio, nyeremény 
leend, ha sikerül! 

A történeti könyv 48-ik lapján ezek olvashatók : „A pa-
pok és legnagyobb hivatalokra alkalmazott németek sugaltára 
a jezsuita elvből : „czél szentesiti az eszközöket" zsarnok (?) 
eszközökhez nyúlásra is birá. Papok és barátok rakásokként 
hordattak össze. A királyné Gizela által egyházi diszruhák-, 
o l t á r i - s z e n t s é g e k készíttettek. — Szóval, mit bigottság 
és tevékeny erő kivihetnek, meg lőn kisértve. — Azért a pápa, 
11. Sylvester, örömében, hogy Máriának annyi lelket megnyert, 
vagy inkább hogy apostoli kezeit ismét egy u j föld után nyújt-
hatta ki stb" Ezek már aztán atheoreticus türelmet practice 
bizonyítják. 

Szegény jezsuiták! tehát a rátok fogott „czél szentesiti 
az eszközöket"-féle elv (posito non concesso) oly bűvös 
erejű, hogy öt századra visszaható ereje is van ? A rágalom 
koholta, gonoszság és rosszakarat ápolta ezen elvet, és tulaj-
donitja azoknak, kik erről mit sem tudnak. *) I t t is eszébe jut 

* ) R o h jezsui ta-atya Halléban csak imént tartott missioja al-
kalmával ismét jelentékeny jutalmat ígért annak , ki a jezsuiták müvei-
ből be tudná bizonyítani ezen elvnek általoki fölállítását. B. I. ur k ö n y -
nyen juthatna ily uton , ha jól emlékszünk, 1 0 0 0 tallérhoz. Bizonyítsa 
tehát be ezen vádját, vagy legalább piruljon ilyenek leírásánál. S z e r k. 

az embernek, mit Pistorius — az előtt maga is protestáns — 
Keplernek szemére ve t , mondván : Hagyj békét a theologiá-
nak, melyből semmit sem értesz. Olyanokat fogsz a katholi-
kusokra, miket sohasem hittek. 

A jezsuiták szerzetét I I I Pápa 1540-ben erősité meg; a 
történetiró pedig sz. István koráról irja ezt 1000—1038-ig. 
Ez már aztán történelmi igazság ! — Ez épen olyan, mintha a 
fiát föláldozni akaró Abraham patriarchára akarnók ráfogni, 
hogy Izsákot puskával akarta agyon lőni. 

Sajnos ugyan, de részben jó ,bogy a jezsuitákat előbb 
kergették ki Olaszországból — vagyis jobban mondva a sza-
badság, — Piémont és Nápoly,—hazájából, mintsem a Vezúv 
kitört ; mert bizonyos vagyok, hogy még ezt is a jezsuitáknak 
tulajdonítanák. Igen helyesen mondja Gaume : „Ha, úgymond, 
arról vádolnának, hogy a Notre Dame tornyait loptam el, men-
teni fognám magamat, mert nincs oly képtelenség, melyet ál-
landó ismétlés által el nem lehetne hitetni az emberekkel." 

„Papok és barátok rakásokként hordattak össze." Mily 
élezés kifejezés, mily sok jóakarat és aesthetika rejlik csak e 
néhány szóban. Az ember első pillanatra azt hinné, hogy nem 
is lelkes lényekről van a szó. Hordja rakásra szerző ur szé-
náját , — mely ugy látszik nem a legjobb rendben van — a 
kath. papokat és barátokat kímélje meg az ilyen kifejezések-
től. — „A királyné Gizela által oltári-szentségek készíttet-
tek!" Tudja-e szerző ur , mit értünk mi katholikusok, a leg-
szentebb „Oltári-szentség" alatt ? Ha érti, ugy miért irta ki 
ezen baklövést; hiszen azt nálunk a kis iskolás gyermek is 
tudja, hogy: Oltári-szentséget se Gizela, se István nem készít-
het , mert ez sz. hitünk egyik sarkalatos hitágazata , vérnél-
küli megújítása és emléke azon véres áldozatnak, melyet 
Krisztus — közös — Urunk egykor Golgothán végbe vitt. 

A protestáns Horst megvallja : „Mi protestánsok gyak-
ran igazságtalanok vagyunk a katholicismus iránt, mert nem 
ismerjük azt eléggé." Planck hozzá teszi : „vagyis inkább mi-
vel nem akarjuk ismerni." — „Össze férczeitek magatoknak 
mindenféle rongy- és foltokból valami rémvázat, s miután azt 
szalmával gondosan kitömtétek, és ábrázat helyett rá csúnya 
torzarezot mázoltatok, e föliratot ragasztjátok fölé : katholi-
cismus." — Hov. I. k. 

Én nem tudom mit nevez a szerző ur bigottságnak ; 
ezen szó ugy látszik igen divatba jöt t má r , és ha valaki még 
templomba mer járni, aligha fogja kikerülni a bigott elneve-
zést. Vallásához hűnek maradni bigottság ; nem maradni, fel-
világosodás, de olyan, minőt élvezni sok embernek nincs kedve. 

Az 55-dik lapon sz. Istvánnak fiához intézett levelében, 
holtermészetesenapapokjátszák a főszerepet, a szerző a szent-
írás e mondatát : „Noli tangere christos meos" igy forditja : „Ne 
bántsd az én Krisztusaimat?" (sic) Csekély görög ismeret kí-
vántatik ahhoz, hogy az ember a Kqiotoç szót többesben, 
ne Krisztus (nagy betűvel) hanem „fölkent" unctus értemény-
ben használja. Igy aztán nem leend azon értelme, mintha sz. 
István minden papot egy-egy Krisztusnak tartott volna. Ily 
értelemben használja ezt minden hittanár és nyelvész. 

Az 58-dik lapon. „Pap ész, pap kéz dolgozott mindenütt. 
A büntetések is nagy részben egyháziak voltak. Böjt egyik-
ből sem maradhatott el. Vallás és pap hozták elő minél több-
féle idegenek befogadását; szerencsétlenségére a magyar-
nak." stb. 
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Igaz pap-ész, pap-kéz dolgozott mindenütt, és bizonyára 
ninos oka pirulni a szent István korabeli papságnak, liogy oly 
alkotmányt szervezett a magyarok számára, mely dicsővé, 
nagygyá tevé vérünket. Ha a büntetések nagy részben egy-
háziak voltak, ez által egyszersmind ki van fejezve, hogy ezek 
szelídebbek voltak mint például az angol politikai (!) törvé-
nyek a katholikusok ellen. A böjtöt csak azok tarthatják va-
lamely iszonyú, minden egyéb fenyítést fölülmúló büntetésnek, 
quorum Dens venter est. Az idegenekre vonatkozólag Devics 
megfelelt nagyobb történetészi capacitások érveivel, mint 
minő B. I. ur . Egri Aladár. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
EGEIÍ , január-hó 22-én. Azon sok keserű megtámadás 

között, melyeket az ellenséges lapok szent hitünk és egyhá-
zunk ellen intéznek, nem csekély vigasztalásunkra szolgál lel-
kipásztor-társainknak a vallásos társulatok terjesztésében ta-
núsított tevékenysége, és a hívek buzgósága, melylyel e tár-
sulatokat fölkarolni sietnek. Mi is illenék inkább hozzánk a 
jelen körülmények között, mint sorakozás Jézus lobogója alá? 
Turris fortissima nomen Domini, in ipso speravi et adiutus 
sum. Az ellenség rendezett táborral támad meg, s mi tétlenül 
várjuk támadását ? Az idők jelei, a körülmények intenek és 
mi, kik hivatva vagyunk ránk bizott híveink lelki üdve 
fölött őrködni, hidegek, közönyösek maradjunk intése i ránt? 
Nem , ezt nem szabad tennünk. IIa a rendes gyógyszer kevés 
eredményre nyújt kilátást: alkalmazzunk rendkívülit; ha a 
rendes ajtatossági gyakorlatok jótékony napja nem képes hí-
veink e közönyös és anyagi korban itt-ott jéggé fagyott keb-
leit meglágyítani, és Isten iránti szeretetre fölgyújtani: is-
mertessük meg velők a vallásos és ajtatos társulatokat, hono-
sítsuk meg ezeket közöttük. Oh ! a vallásos és ajtatos társula-
tok, ha helyesen kezeltetnek, igen üdvös befolyással bírnak a 
hitélet fölélesztésére. Nem csak jó példa nyujtatik ez által a 
közönyös híveknek ; hanem a buzgóbbak is ösztönt és a ki-
tartásra erőt nyernek. Tapasztalás bizonyítja, hogy az erény 
is bátrabb és erősebb, lia tud ja , hogy nem egyedül áll. Es 
mennyi uralkodó téveszmének vehetni elejét ezen társulatok 
által , s mennyi jónak hinthetni el magvait ! A vallásos társu-
latok korszüksége mellett bizonyít azon körülmény is, hogy 
híveinknek jobbjai mindenütt oly örömmel karolják föl azokat. 
Ehhez já ru l , hogy napjainkban az egyesülési eszme bizonyos 
korszerűséggel bir , mindenütt ezen eszme szerepel : csak ne-
künk nem lenne tehát szabad fölhasználni, és csak mi nem 
használnók föl az előnyt, melyet az egyesülés nyúj t? csak mi 
nem egyesülnénk, hogy egyek maradjunk a hitben, remény-
ségben és szeretetben, hogy kincset gyűjtsünk, melyet a tol-
vaj el nem oroz, a rozsda meg nem emészt, a moly meg nem 
ront ? — Ily nézetben levén a vallásos egyletek és társula-
tok üdvös hatásáról és korszükségérő], nem tartóztathat-
juk meg magunkat, hogy e becses lapokban örömünket ne 
nyilvánítsuk a fölött, miszerint a városunkban létező vallásos 
társulatok, az Előrózsafüzér-társulat és legény-egylet, egy 

*) Az igé i t folytatást igen szívesen veszszük. Azonban ne tessék 
sokat vesződni az ily avult vádak czáfolatával , csak szíveskedjék a tü-
relmet lehelő ily adatokat ismeret okáért fö l jegyezni , és rövid feleletre 
méltatni. S z e r k. 

méltó társsal, az üdvös irányáról általánosan ismert O l t á r -
e g y l e t t e l szaporodtak. Ezen fiók-egylet már a mult évben 
megalakulva, a Pesten levő anya-egylettel vagyon kapcsolat-
ban, és tagjai naponként szaporodnak. Van az egyletnek ren-
des havi isteni tisztelete , mely minden hónap első vasárnap-
ján reggeli 8 órakor az irgalmas nénék templomában tartatik. 
A szent misét és szent beszédet nt. Z s e n d o v i c s József 
érseki levéltárnok ur tart ja. Midőn a rendes havi isteni tisz-
telet tar ta t ik , a tagok közül többen szoktak az Ur szent asz-
talához járulni. Isten áldása nyugodjék mindenütt ezen üdvös 
egyleten, és adjon neki minél nagyobb elterjedést! S. — 

ARAD, jan. 26-án Ha vannak hitéletünkben jelesebb 
mozzanatok, melyek a hívek kebelében a vallásosság magasz-
tos érzetét fejlesztik ; ugy kétségkívül azok közé sorolható 
azon ünnepély is : midőn a pap először áldoz. Ily ünnepélyre hi-
vá Arad város kath. hiveit a harangok méla kongása az egyház-
ba, melynek szentelt falai közt t. B l a s k o v i c s Frigyes,minori-
ta r. gymn. tanár mutatá be áldozatának zsengéjét a mindenek 
Urának, S u j á n s z k y Eustacli közszeretetiiplebánusJielyet-
tes vezetése mellett. A szentegyház tömve volt az összesereg-
lett hivekkel, kiknek sziveiből a legszentebb érzelem-gyön-
gyök emelkedtek oda, hova a gomolyodó tömjén sürü gyürü-
zete szállongott föl. Jól esett látnunk az összegyűlt hívek 
közt városunk előkelőbb hivatalnokai és polgárainak jelenlé-
tét a vallásérzet emelésére. — A példa vonzó ; a vallásosság 
pedig a polgári erénynek is alapja. A Mária-társulat 4 fehérbe 
öltözött, kezeikben égő gyertyát tartó leányka által volt kép-
viselve, jelentve ez által: hogy az uj áldozár Annak közbenjá-
rásáért is esedezzék, kinek pártfogásáért a társulat is napon-
ként imádkozik. Emelte az ünnepély fényét J a k o b o v i c s 
Gyula minorita rendű hitszónok megható, kenetdús beszéde, 
melyben a papi pálya „terheit és töviseit" fejtegette a nagy-
számú hallgatóságnak. — Az egész ünnepély a legnagyobb 
renddel és méltósággal folyt le mindvégig, a mi leginkább a ple-
bánus-helyettes Sujánszky E. erélyes buzgalmának köszönhető, 
ki valamint mindenkor, ugy most is semmi fáradságot sem ki-
méit, hogy az ünnepélyt minél meghatóbbá tegye. Az ég ál-
dásával jutalmazza fáradozásait. — Az uj áldozárnak pedig 
kívánjuk a hitszónok szavaival : „Hogy imádsága kellemes il-
lat legyen az Urnák szine előtt, és angyalok lebegjenek áldo-
zatának kelyhe fölött !" Avelin. 

FLORENZ. (A pecsétőrhez intézett püspöki iratok-
nak folyt ) Hanem, a lehetetlent föltéve, ha az egész fél-
sziget püspökei hozzá alkalmazkodnának, javulna a siral-
mas helyzet? A sebek nem gyógyulnának, s ezekhez még 
más fájdalmasabb seb járulna, tudnillik a püspökök hü-
telensége szent kötelességökben, mely botrányhoz hason-
lót az egyház még nem látott. Nem hiszszük, hogy ön 
minket a nép dühének átadni akarna; de ha mindjárt erre 
czélozna is, — ez csak személyünket illeti, nem pedig hatal-
munkat; történjék azonban velünk bármi, előre megbocsátunk 
tiszta szívből. Ha pedig csak ijeszteni akart , elfelejtette az 
egyház a t y a szavait: numquam incidisti in episcopum. Népeink 
vallásosak, püspökeiket tisztelik ; bármily esetben pedig, nem 
vagyunk nagyobbak az apostoloknál, a kik gyalázatot, zak-
latást, s halált szenvedtek. Mi az apostolok utódjai vagyunk." 
— Az umbriai püspökök egy része válaszolt a pecsétőrnek ; 
másik része a szent-atyálioz küldött alázatos nyilatkozatot, 



mely az olasz vallási állapotnak tükréül tekinthető. „Szentsé-
ges Atya ! A nehéz és hosszas hányattások között, melyek az 
egyházat, s szentséged nemes szivét kínozzák, mi gondjai-
nak s fájdalmainak részesei, sirtunk, és sirunk ma is, látván 
amaz erőködéseket, melyek a népet nyomorba sújtani, s atyai 
kormányától elszakítva, az igaz egyháztól is elszakítani töre-
kednek. Nincs semmi, a mi e czélra meg nem kisértetett vol-
na : a csábítás és hazugság mellett, a vallástalanságnak nyilt 
pártfogolása, a gonosz könyvek terjesztése, az eretnekségnek 
törvényes védelme, végre a papság elcsábítására tett kísér-
letek, hogy ezeket a püspökök ellen lázadásra bírják. — Egy 
értelmű soraink gát volt a gonoszság ellen. Siker nélkül volt 
irányunkban a csábítás, a fenyegetés, a becsmérlés, a tömlö-
czözés, a számkivetés; végre híitelen Levitákat leltek, kik a 
forradalom javára szóval-tollal ellenünk szónokoljanak. Mi-
dőn ezen hasztalan érczpengés csak még inkább egymáshoz 
fűzött bennünket, egy minister merészkedett minket tőled, 
szentséges atya, elszakítani akarni. Azt követelik tőlünk, hogy 
jogilag és tettleg elismerjük a nemzet híres újjáalakulását, a 
mint azt a duló pártok értik. Azt akarják, hogy mi, mint bár-
mi más állami intézmény, vallásos küldetésünk gyakorlatában 
alávessük magunkat az állam parancsainak, mintha mi az ál-
lamtól kaptuk volna a szent küldetést, vagy mintha a papság 
hatalma az állam kifolyása lenne. Bünül rojják föl nekünk a 
béketűrést, melyet tanusitunk a zaklatások, a lealáztatások, 
és elnyomások ellen; ránk törnek, hogy közremunkáljunk oly 
politikával, melyet lelkismeretünk kárhoztat. ígérnek biztos-
ságot, mintha a fájdalmas ellenségeskedések és bitorlások 
nem hazudtolták volna meg eléggé a hamis hitegetéseket. 
Végre jótéteményül, s mintegy jutalmul nyújtanak az egyház 
és állam teljes elválásán épült kiegyezkedést, mely magával 
hozná a társadalom kivetkőzését minden vallásos alakból, ki-
zárná az egyházat az üdvös befolyástól az államra, s az ál-
lamból pogány kormányt alakitana. És ha nem vetjük magun-
kat alá, fenyegetnek szakadással, büntetésekkel, s átadással 
a pártok dühének. — Ezen fenyegetéseknek czélja világos. 
Arra számolnak, hogy mi elszakadván tőled szentséges atya, 
a forradalom bevégzett tényeit szentesíteni, s szentséged ki-
fosztásában részt venni fogunk. Ily veszélyben érezzük a 
szükséget, hogy szentségeddel az összeköttetési viszonyt 
megerősítsük közeledvén szentségedhez, az egyház fejéhez 
Ez az oka, hogy még némely társaink nyilt kárhoztatásban 
válaszoltak az ily alávaló meghivásra, mi inkább a fiúi szív-
nek sugalmait követve, szentségedhez fordulunk, hogy ér-
zelmeink tanúbizonyságait az egyház védelmére lábaihoz le-
tegyük. Veled leszünk szentséges atya ; ezen szavunk válasz 
leszen minden fölhivásra, hitegetésre és fenyegetésre. — Áll-
hatatosak püspöki tisztünkben, hivek az eskühez, melyet föl-
szenteltetésünk alkalmával tettünk, kinyilatkoztatjuk, hogy 
szentségedben az egyház fejét , sz. Péter utódját , az egység 
középpontját, az igazságnak csalliatlan mesterét ismerjük és 
valljuk, mert midőn a világi hatalom mer a szentélybe tola-
kodni , s a csalfa, és mesterkélt erkölcsiséget másokra erősza-
kolni, szükséges, hogy hallja tőlünk : obedire oportet magis Deo 
quam hominibus. Szentségedtől függünk, és mindenben a mi 

az egyház és állam közötti egyezkedést illeti, függni akarunk. A 
mi pedig a szent fejedelemséget illeti, mely ellen törnek min-
den erőszakoskodással, nem érzünk mást, mint mit a romai egy-
ház érez, melynek nyilatkozataihoz az egyetemes püspökség 
szavazata csatlakozott. Mi ezen szent fejedelemségben az Isten 
gondviselését ismerjük föl az egyház függetlenségére, s a 
látható fej hatalmának szabad kifejtésére. — Ezen elveink és 
meggyőződésünk nyilatkozatában szentséged iránt annál áll-
hatatosabban akarunk maradni, minél nagyobb veszélyek fe-
nyegetik az Isten nyáját. Szentséged szilárdsága, s édes lel-
kének nyugalma lelkeinket bátoritja , ihleti fölvilágosítja. Az 
egyháztól reménylünk és várunk malasztot fáradságos kö-
telességeink teljesítésére, az Istentől pedig a jutalmat. (Folyt, 
következik.) 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 7-én. A Szent-László-Társulat f. h. 4-én vá-

lasztmányi gyűlést tartott nm. L o n o v i c s József érsek urnák 
elnöklete alatt, melyben a jegyzőkönyv fölolvasása után D a-
n i e 1 i k János püspök ő mlga mint mindég, ragyogó, és mind-
végig a legnagyobb érdekkel kisért beszédet tartott a pápa 
világi fejedelemsége mellett. A beszéd több európai nyelvre 
is át fog fordíttatni. 

— 0 mlga K o l l á r c s i k István, rozsnyói püspök a 
pesti Oltár-egyletnek 50 frtot méltóztatott ajándékozni. 

— A franczia kormány részéről pápa ő szentsége u j 
Ígéreteket kapott volna világi hatalmának föntartására nézve. 
— Cliigi nuncius látogatását Napoleon berezeg nejével együtt 
elfogadta. 

— C a t e r i n i bibornok a szent-atya nevében a kath. 
világ püspökeit meghívja a pünkösti ünnepekre, de csak oly 
modorban, hogy ő szentsége kedvesen venné, ha a püspökök 
megjelennének. Ezen ut betudatnék a „pro visitandis limmibus 
apostolicis" kötelemszerü utazás helyett. 

— Az ,Ostsee-Ztng' irja Posenból : A porosz kormány 
nem rég egy rendeletet bocsátott ki, mely szerént a kath. ple-
bánusoknak csak akkor engedtetik meg magokat káplánjaik 
által helyettesíteni a hitelemzésben, és az iskolák fölötti ügye-
letben, ha erre nézve a kormánytól engedelmet kértek és 
nyertek. Okul hozatik föl, hogy némely káplánok ily alkalom-
mal kormány-ellenes nézeteket terjesztettek az ifjak közt. A 
papság a rendelet ellen óvást tet t , minthogy ezen ügy egye-
dül a püspököt illeti, mint ki a canonok értelmében egyedül 
határozhatja meg : ki tanitsa a vallástudományt. Az óvás ered-
ménye még nem tudatik. 

Kegyes adományok : 
A veszprémi egyházmegyéből a londoni templomra adományozott 2 4 2 

fr. 2 6 kr összeghez járul ták: 
Me'lt. M a r k i Ignácz nprép. 2 0 fr . ; a veszprémi káptalan 1 0 0 fr. ; a 
veszprémi esperesi kei'ület 8 fr. ; a següsdi esp. ker. 3 8 fr. 5 6 kr. ; a 
bakony-szombathelyi esp. kerület 9 fr. ; a csurgói esp ker. 2 2 fr. ; a 
karádi esp. kerül. 1 3 fr. 2 0 kr. ; a beréndi hivek 1 fr. 6 0 kr. ; a j á k ó i 
hivek 2 fr. 4 0 kr. a pápai esp. ker. 1 8 fr. 

B. Gyarmathra : A megbízásban eljártunk ; az eddigi sikerről ön már 
tudósítva van. Levelét igen későn kaptuk. 

Ü L-nak. Oly tudós í tás , mely a ,Kath. Néplap'-ban már megje lent , é s 
lapunknak is ugyanazon modorban és szavakkal küldetik meg : a már 
egyszer kimondott elvünknél fogva nem közölhető. 

Most je lentkező t előfizetőinket értesítjük, hogy január-havi s z á -
maink e l fogytak. Nem reménylettülik ily növekedés t ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt 25 kr. , 
helyben 4 frt- 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, február 12-én 13. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Mors et vita duello conflixere mirando. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Mors et vita duello conflixere mirando. 
H. 

A társadalom veszélye az egyház veszélye is. 
Roskadjanak össze ezer kormányelvek s férfiak egy-
más után, az egyház zavarodás nélkül megáll, de a tár-
sadalom romjai az egyházat is veszélyeztetik. A tár-
sadalom veszélyben van, egyedüli menekvése a kath. 
dogma, az igazság, a jog, a tekintély. Ezt a sokaság 
nem tudja, az államférfi nem hiszi. Ne Ítéljük el e 
kettőt. A sokaság a conspiratio tanai által lefogva, 
körén fölül nem láthat, föl nem emelkedhetik. Az ál-
lamférfiú az uj tanodák növendéke, az egyház iránti 
bizalmatlanság őt is fogva tartja, az állammindenha-
tóságnak eszméje őt is csábitja, ő korszakának fia, 
erőfölöttit ne kívánjunk tőle. Legyen bár lángész, 
ő a szeleket vizsgálja; a minek rohama vitorláit nem 
csattogtatja, előtte az nem létezik, arra ő nem tá-
maszkodhatik. Lépjen őma a kormányszékre, kiáltsa 
ki az örök igazságnak elveit, miként ő Pólsége, sz. 
István koronájának örököse a concordatumban, legyen 
bátor, mint Mózes, buzgó mint Finees, munkás mint 
sz. Pál; rövid idő múlva a sikeretlenség terhe alatt 
roskodozni, vagy tiszta elveinek ponyváin ellensé-
geivel alkudozni fog. Az államférfinak eszmére van 
szüksége, mely nem csak az ő agyában, hanem mely 
a sokaság keblében is lobogjon. O consonans, a soka-
ság vocalis. 

Legyen a sokaság a conspiratio ellen hangolva, 
az államférfi, habár az egyházzal mit sem gondolna, 
sőt ha ellene volna, engedni kényszerül. Legyen bár-
mily konok, ő a rohammal nem szokott daczolni, a fer-
geteg viharától nem szokott elgázoltatni. Legyen a köz-
vélemény az igazság, a jog , az egyház, a tekintély mel-
lett ; az államférfi hozzá szegődik, vagy másnak helyt 
engedve, távozik. De hogyan vegye számba a kath. 
dogmát a közélet kormányszékén, ha az a közélet fac-
torai között sehol elő nem jön? Az oltárnál keresse? 

Ö nem szent István király, sok volna, lia ezt kíván-
nánk , ő az anyag embere, mit nem lát, nem érez, 
előtte nem létezik. A közvéleményt közvéleménynyel 
kell ellensúlyozni, s a társadalom, az egyház, mentve 
van. Vagy itt kezdjünk, vagy pedig szemkötőt ké-
szítsünk, s a halálos vágást némán fogadjuk. Eltipor-
tatni nem rettegek, de alásülyedni szégyenlek. A con-
spiratio rohama minket alásülyeszt. 

Lehet-e a közvéleménynyel harezra szállni ? Le-
het, s kell. Ne ijedjünk meg a Góliáttól, őt a kis kö-
vecs földre terité. A conspiratio szervezetben, elvben, 
fegyelemben: csatárjai kitűzött irányban, erejük, be-
látásuk szerént működnek. Kiki egy guerilla a társa-
dalom egyes pontjain, személyes függetlenségben 
működik, jelszóra rögtön csatarendbe sorakozik. 
Aííly képe ez a társadalomnak, hol minden pont csa-
tahely , minden előítélet váracs, minden szenvedély 
üteg, minden szó fegyver, minden esemény váratlan 
segély a conspiratio közczéljaira? 

Az egyházban van elv, van szervezet, van fegye-
lem , van személyes független működés, csak ő lehet 
a szabadító. 

Voltaire, az emberi aljasság szörnyetege 1736. 
oct. 21-ről igy ir Thiriot-hoz: „Hazudni kell mint 
az ördög; nem félékenyen, nem időszakonként, ha-
nem bátran, és szakadatlanul" J). 

Ezt teszi tudva vagy nem tudva a conspiratio 
egyes csatárja. Kivel beszél, az utczán, a piaezon, 
bor- ser- kávéházban, a sétán, családi körben, mezőn, 
vadászaton, az első találkozás, vagy a hosszú isme-
rettség óráiban, a kártya- vagy dalidonál, nyíltan 
vagy burkoltan gúnyolodik a tekintély ellen, szag-
gatott mondatok- vagy alakos vitában festi a jelen 
nyomort, szitja az elégedetlenséget, tarthatlannak 
bizonyítja a jelen állapotot, igér jólétet, elégedést, 
boldogságot, biztos győzelmet. A vásár, a börze, a 
földes urnák előcsarnoka, a pórnak kunyhója, roko-
nainak hajléka, kedvesének szobája az ő csatahelye ; 
fölsóhajt az elnyomott emberiség nemességén, élczés-

]) „II faut mentir comme un diable; non pas timidement 
mais hardiment et toujour." 
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lcedik a vallásos érzelmeken, jajgat a kormányzók 
vakságán, lelketlenségén, hivatkozik ismert férfiak 
tekintélyes szavaira, koholt, vagy torzalakban regélt 
eseményre, bizonyságul hivja a hallgatónak nyomo-
rát, ügyét , panaszát. Teszi egyszer, tizszer, ezerszer; 
gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo, talál 
hivőre, talál társra, kettőre, tizre, húszra, kik egy 
véleményt, egy elvet pengetve, gyújtják többeknél 
a szenvedélyt, tévelylyel kötözik az elmét, adnak 
szavat panaszra, az élczre, tárgyat a társalgásra, — 
— ime a közvélemény, a világ ura anyjának méhé-

ben! Jön röpirat, újság, letiltott könyv, kapva ka-
patik , házról házra csempésztetik, ismételve olvasta-
t ik , társas körben vitattatik ; az agyak égnek, a meg-
győződésnek alapjai lerakatnak, a kétkedők fölvilá-
gosittatnak , a félénkek, az ingadozók bátrakká tétet-
nek, az ellenmondók lecsépeltetnek, kinevettetnek, 
az if jak, a leányok, a nők a gyengédség hősies ne-
vetségességeivel állami szónokokká lesznek, a soka-
ság a conspiratio csatáraival gondolkodik, velők érez, 
velők elégedetlenkedik, sóhajtoz, sóvárog, engedet-
lenkedik. Alakul casino, olvasó egylet, a conspiratio 
fedve van, de elvei mindenütt csengenek, zengve peneg-
nek. A véletlen ötlet fölkap egy szint, ruha-nemet vagy 
szabást, mindenki utánozza, gyermekeit, cselédjeit, 
lovait, kutyáit , pipáit, sétabotjait ily jelekkel szegé-
lyezi, az agyak véleményei kültárgyakban találkoz-
nak, a társadalom minden pontjain testté vérré vál-
toznak. Az iparos, a kereskedő, hogy vevőt ne veszit-
sen, a szüle, hogy lánykérőt el ne ijeszszen, az apa, 
hogy maga vagy fia hivatalt kaphasson, a pap — , 
de erről semmit, — egy szóval a közvélemény erőre 
kapott, az ellenmondót a társas élet minden pontjain 
üldözi, a jó lélek le nem győzetett, hanem alásülye-
dett. Az ember gyenge, az élet kellemetlenségei ellen 
hamar alkuba ereszkedik. Jön alkalom, csekély ese-
mény, vagy szánandó halál, ez ünnepélylyé fönsége-
sittetik, az érzelmek hullámai ömlenek, a nagy sza-
vak viharként zugnak, a hiúság, a kiváncsiság egy 
helyre tereli a sokaságot, hol az egy elv kikiáltatik, 
ellenmondás nem hangozik ; a sokaság ott volt ; az il-
letők czéljára ez elég, és a turakodó elv közvélemény-
nyé változott, trónján a sokaság előtt ragyogott. 

Mit tett, mily sikert szült a kis guerilla csatározás ! 
Kisszerű, de szakadatlan benyomások után érzelmek, 
érzelmek után szenvedélyek, szenvedélyek között bal-
itélet támadt, sokak elméjében élő Ítélet a közvéle-
mény. Voltak ünnepélyek, hol a jó lelkűek lábai alatt 
a föld ingott, asztalok, melyeknél ajkaikon az étel 
fagyott, pénzgyüjtések, melyeknél Krisztus öröksé-

gének fillérei is csengtek, de ezek ott voltak 
a közvélemény ezek által is meg lőn tisztelve, neki 
pedig ez elég volt. Hozzunk példát hazánkból ? 
1825 — 1848-ból? Nem, — mi nem személyekről,ha-
nem turakodó elvről szólunk, a személyt kiméljük, 
Nathan meséjét regéljük. 

Mi volt Olaszország 1821-ben? A bolognai föl-
kelés , nem a pápai sorezredek szuronyain, hanem a 
nép részvétlenségén locscsant szét. Bonaparte Lajost, 
mint eszeveszettet a nép kinevette. Mi volt Olaszor-
szág 1848-ban? 1859-ben? Honnan a más hangulata 
népben? Mily eszközökkel jött ez létre? 

Mazzini József, 23 éves fiu, 1828. jun. 5-én „In-
dicatore G-enovese" czimü piczi lapot indit meg, és az 
európai monarchiának hadat üzen. Költözni kénysze-
rül; 1829-ben az „Indicatore Livornese"-t Guerrazzi-, 
s Carlo Dinivel folytatja. 1830-ban száműzetik, Zü-
richből iija Carlo Albertohoz a hires levelet „szűnjék 
meg a királyok testvére lenni, lesz a nép testvére" 
„tartsa meg mint király, a mit fogadott mint her-
czeg." Evvel Piemontban a hajókat háta mögött elé-
gette. 0 nem tágitott. „Giovine Italia" lapja London-
ból, berlini kiáltványa 183L april 15-ről mindenüvé 
becsempésztetett ; az alatt Londonban a conspiratio 
nemzetiségi ágakban egy czélra szövetkezett, és ,ifju 
Italia' jifju Germania' ,ifju Lengyelország' név altat 
permanens lett. Az „Italiano" Parisból, „L'apostolato 
popolare" Londonból, a Sir James Grahamhoz 1844-
ben irott levél egész Európában olvastatott. Az agyak 
égtek, a conspiratio tetthez kapott, az uj jog pontjait 
kitűzte. 1.) Az angol népet a conspiratio részére kell 
megnyerni; 2) a nemzetiségi jogokat védeni; 3) a 
szabadság, a haladás jelszavát hangoztatni; 4) min-
den nemzet saját sorsának az ura. A siker nem hiány-
zott; ma a haladás a jelszó ; az angol nép megnyere-
tett , Gladstone, hires levelével, az olasz forradalom 
előhírnöke lett, Russel a piemonti factio védnöke, Na-
poleon a keresztatyja, a non-interventio az uj jog, a 
legitim hatalmak megtörésére. 

Mit tett a 23 éves ifjú husz év alatt? A piczi, 
ivópapiron nem annyira nyomtatott, mint mázolt 
„Indicatore Genovese" két millió szuronynyal fedezett 
európai monarchiának mily hadat üzent, az 1848-, 
1849-ki év megmutatta. A nevetséges kicsinység 1828-
ban mily borzadályos nagyságra növekedett 1848-
ban! Genua partvizeinek merész gondolavitéze, 1828-
ban száműzve, hontalan bujdosva, 1849-ben mint ro-
mai triumvir font karokkal, lángoló fekete szemek-
kel, magas hajlékony nyakkal, hosszú koromszin ha-
jazattal, hullaszerü sápadtságig menő olajszinezett 



arczczal, genuai nemzeti bársonyöltönyben, fején a 
köztársasági kalappal, egy September! estén a Colos-
seum kísértetes öbleiben lépdel, a franczia liadak el-
leni csatáról elmélkedve : Mazzini József, az uj Euró-
pának ura, a korona nélküli hatalom, a keresztény 
társadalom esküdt ellensége! 

Nagy dolognak porszem a kezdete. A kisszerű, 
de szakadatlan benyomások egynél, tiznél, száznál 
közvéleményt szültek, a folyam dagadott, a tó las-
san telt ; és az infusoriák óriás közvéleményt, kimi-
velt tant hoztak létre. 

Elvnek elv, szervezetnek szervezet, fegyelemnek 
fegyelem az ellenharczosa. A nemzetek gyógyíthatók, 
de orvosság kell. Véleménynek vélemény álljon el-
lent. Kinek még szive van az igazság, a jog , az egy-
ház , a társadalom, a keresztény élet 19 százados be-
csülete iránt, tegyen, tegyen, mit tehet, s az egyház-
zal ellenséges közvélemény romba dül. Nábuchodono-
zor szobra ez, tévely az alapja, könnyen feldűl. De 
lökésre van szükség. A közvéleményt ellensúlyozni, 
visszanyomni lehet, csak hogy ezt a hallgatás, a tét-
lenség soha nem teendi. Ne mondja senki : mi vagyok 
én annyi ellen? A közvélemény egyesek hangzó vé-
leménye. Parisban 1793-ban egy keresztvetés bün 
volt: a ,Memoriale vitae sacerdotalis' ,Génie du chri-
stianisme' megkezdte a csatát, a közvélemény, mint 
a hó-colosz olvadt, süppedt, I. Napoleon már reá tá-
maszkodott; 1849-ben a jog, a hit közvéleménye Pa-
risból a romai forradalom ellen hadakat küldött; ma 
III. Napoleont korlátozza, Pius áldásainak könyörgé-
seire kényszeríti, a ,Siècle' embereit halálig ingerli. 
Nagy hatalom a franczia clerus, nem csak erénye, ha-
nem a nép ragaszkodása által. Lépjen kiki föl a kör-
ben, hol él, bátran az igazság, a jog , a tekintély vé-
delmére; nincs kör, mely megvetendő volna, mely 
hasznot ne hajtana; legyen minden hely csatatér, 
minden ügy fegyver, minden találkozás alkalom, min-
den szó nyíl, mely az ellent ha nem is sérti, legalább 
vágását fölfogja, sértetlenné teszi, ha nem győzend, 
legalább meg nem győzetik, el nem gázoltatik, ha 
másnak elméjét az igazság, a jog, az egyházzal ellen-
séges vélemény kapcsaiból ki nem szabadítja, legalább 
ellenének dölyfös merészségét, erkölcsi öntudatát 
megtöri. Gutta cavat lapidem. Hora undecima, 
sed necdum duodecima. 

Eltiportatni nem rettegek, de alásülyedni szé-
gyenlek. 

A conspiratio mindent a tekintély, a rend, a pá-
paság ellen : mi mindent mellette. Ne féljünk, hogy 
ellenmondással ingerelni fogjuk; őket megkérlelni 

nem lehet, előttök a létünk bün. Személyeink iránt 
figyelmesek lehetnek, ügyünk iránt soha sem. Ná-
lunk a személy csekélység, a szent ügy pedig mindenek 
fölött; A barátság őket soha le nem fegyverezte. A 
párisi Assemblée nationalban ültek papok, a giron-
distákkal XVI. Lajosra halált voksoltak; mindnyájan 
a nyaktilón elvesztek. A forradalommal sok pap szö-
vetkezett, 1792. sept. 2-án 12,000 elvérzett; 1793. 
nov. 7-én az ész cultusa decretáltatott ; a forradalmi 
papok közül egy-kettő miként Talleyrand, nyomorult 
személyét megmenté, de az egyházat, a társadalmat 
veszni látta. 1848-ban a szei'bek szóltak, a pozsonyi 
urak velők kezet szoritgattak, mindent megadtak, 
még többet Ígértek; mi történt iskoláinkkal? alapit-
ványainkkal? Milliomra se menő nép győzelmet alha-
tot t , nyolcz millió katholikusnak vallásos jogai ta-
podtattak. Elleneink a clubbok odúiban sütnek főz-
nek, mi szóljunk nyiltan, szóljunk hangosan, szóljunk 
az igazság fenyegetéseivel. I ly szólásnak a hirlap le-
het az inditója, de a családi, a társadalmi körök az 
igazi csatahely, a közvélemény katlana. 1849-ben 
Piémont vádolta a bécsi kormányt, kogy Bolognát 
akarja bekebelezni; oly erős volt a hangulat az egy-
ségesítés ellen Olaszországban; honnan van, hogy 
1860-ban a Roma ellen kitűzött savoyi kereszt alá 
bóditó mámorban futott Olaszország? „Tiz évig foly-
tattam az összeesküvést" Cavournak szava megfejté. 
Valljon az ujságlapokban hirdette összeesküvő czél-
ja i t? Nem, — a családi körök csendjében. Meg fogjuk 
tenni ezt tán mi is egykoron, de félek, hogy akkor, 
midőn már az árviz mindnyájunk fölött pusztítva el-
ömlött. 1860-an Minervának előcsarnokába 50,000 
névjegy tétetett le; menne ma ezen conspirator Ro-
mába, katonai fedezet nélkül nem merne kocsizni az 
utczán. Honnan ez ? Mindenki, a kinek lelke volt az 
egyház, az igazság, a pápaság, mint Olaszország büsz-
kesége iránt, megtette kötelességét, ma a romai nép 
szilárd öntudattal mondja: ,Siamo Romani!' Petri ca-
thedra ünnepén a conspiratio ügynökei nem mertek az 
utczárajönni. A conspiratio balul magyarázzaahatalom-
nak minden intézkedéseit ; mi ne védjük a jogtalansá-
got , kívánjunk igazságot, de nem a secták értelmé-
ben a hatalom ellen, hanem mellette, és javára. Ők a 
fejedelem ellen lelketlenek, a politikai gyilkosok 
iránt gyengédek ; mi védjük az isteni hatalom jogát 
a dulót megzabolázni, a merényt megbüntetni, a tár-
sadalmat megmenteni, a személy és vagyon biztonlétét 
fóntartani. Őkbabért szórnak a politikai gyilkosra,árasz-
szunk mi érdemlett megvetésta szönyetegre.Tegyük ezt, 
és a közvélemény a mienk lesz ; nem esnénk martalékul 
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afactionak, habár ez magát mindenütt nemzetnek nevezi. 
A conspiratio európai, nem theoria de praxis a 

napi munkája. Kiki sejti, homályos érzelemmel hinni 
kezdi, a társadalmat a conspiratio ellen csak az egy-
ház mentheti. Mindkettő az egész embert törekszik 
birni; az a romlott emberi természetet féktelenségnek 
ereszteni, ez megszentelni, nemesiteni. Amaz meg-
rontva az elmét, megrontja az egész embert, a csalá-
dot , a politikát, a társadalmat ; ez megszentelvén az 
elmét és akaratot, megszenteli az embert, a családot, 
a társadalmat. Mindkettő az embert, családi, polgári, 
társadalmi viszonyaiban birni, vezetni akarja. Kettő 
közül egynek dűlni kell. Győzzön a conspiratio, az 
egyház a catacombák üregeibe húzódik, künn nem lesz 
helye, joga, tisztelete; győzzön az igazság,a jog,a te-
kintély, az egyház, a conspiratio az éjeli gyüldék 
odúiba elvonul. Az egyház győzött a pogányságon, 
megszelidité a barbárokat: ha a földi hatalmak előtte 
meg nem hajolnak, meg lesz a spartaihatalom.Fél-
nek , reszkednek az egyház túlkapásaitól ; valljon az 
egyház csak a hitczikkelyekben csalhatlan és. nem 
egyszersmind az erkölcsi eljárásban is? A pestis itt 
van, keresnek orvost, de az orvosnak megszabják, 
hányszor szabad a beteghez jönni, mit szabad neki 
beszélni, meddig terjed parancsoló, letiltó hatalma; 
egyszóval segélyül hivják az egyházat a forradalom 
halálvészei ellen, de ugy hogy az állam mindenható-
ságának elveit elismerje. Forradalmat orvosoljon az 
egyház, de az állam mindenhatóságát, a forradalmat 
elismerje! Az erkölcsi romlottságot űzze, de magáról 
vallja meg, hogy ő is erkölcstelenséget követhet el ; 
ez oly követelés, melyet az egyház mindig vissza-
utasít. 

Eltiportatni nem félek, de alásülyedni szégyenlek. 
r 

Évnegyedes tudósitvány a pesti Oltár-egyletről. 
Jelen sorokat egyrészről a s z e g é n y t e m p l o m o k 

jótevőitől a legközelebb lefolyt évnegyed folytán begyült ke-
gyes adományok és egyéb segélyzésekérti hálanyilvánitásnak 
kérjük tekinteni; mig másrészről azokat bizalmas kérelem 
gyanánt intézzük minden keresztény szivhez, hogy igy szent 
hitünk legfönségesebb középpontjának, a szünetnélküli en-
gesztelő áldozatnak még távolabb körökben is a viszonszeretet" 
nek állandó s mindig gazdagabb áldozatait szereznünk sike-
rüljön. 

Folyó hó 6-ig már 73 szegény templomnak folyamodvá-
nyai küldettek be az egylethez, a mi — tekintetbe sem véve 
azok tartalmát — egymaga is hangosan bizonyítja, hogy ha-
zánkban s o k s z e g é n y t e m p l o m van. Ezen kérelemleve-
lek, valamint a lelkipásztorok időnkinti jelentései, melyek 
jámbor egyletünknek különféle vidékeken mutatkozó hatásai-
ról szólnak, egyhangúlag megerősítenek abbeli meggyőződé-

sünkben , hogy a kath. hitnek saját határaink közötti föntar-
tása- és gyarapítására ezélzó egyletünk a lelki irgalmasságnak 
napjainkban nem kevesbbé szükséges müvét gyakorolja, mint 
a külföldi hitterjesztő társulatok; hisz magasztos föladata, 
mindenkép azon lenni, hogy a legfölségesebb Oltári-szentség-
ben jelenlevő Jézus Krisztusnak megismerése, szeretése és 
imádása midinkább élesztessék s gyarapittassék, és ezen 
őszinte szeretet által a bántalmak, melyekkel ezen legfölsége-
sebb Szentségben illettetik, kipótoltassanak, valamint hogy 
olyan szegény templomok, melyeknek az isteni-szolgálat méltó 
ünnepléséhez a szükségelt t árgyak hiányzanak, lehetőleg föl-
szereltessenek és segittessenek , hogy igy az imádandó leg-
méltóságosabb Titoknak díszesebb s illőbb hajlékai legyenek, 
s ez által is fokoztassék az áhítat. 

Növekedett-e a tagok és részvevők száma a harmadik 
egyletiév ezen első negyedében, azt még nemhatározhatnimeg, 
minthogy az e fölötti jelentések több vidékről még be nem 
érkeztek. 

A bevétel ez évnegyedben 1427 frt 401er., a kiadás 
891 frt. 40 kr. o. é. 

Az egyházi készleteknek máris szép mennyiségével bi-
runk, s a jótevő kezek folyvást munkálkodnak, hogy azoknak 
száma még növekedjék, s igy sok templomnak kiáltó szüksé-
ge legalább némileg fedeztessék. Azon jámbor lelkekhez, kik 
tavai az egylet számára az ur Jézus iránti szeretetből ingyen 
dolgoztak, sokan csatlakoztak Egerben és Váczon. Ez utób-
biak már sok, igen szépen varrt templomi fehérneműt készi-
tettek s küldtek be, és még folyvást áldoznak kézi munkáj ok-
kal az Ur házainak fölékesitésére. 

Midőn ezen áldozatkész lelkeket, valamint kizárólag 
Isten dicsőségére működő jámbor egyletünknek minden egyéb 
jótevőit, terjesztőit és tagjait az imának folytonosan növekvő 
kincsére emlékeztetjük , melyben Annak áldása kéretik fölöt-
tük , ki minden ital-vizet megjutalmaz : mindazoknak, kik Jé-
zus drága szent vérével megváltattak, hatalmas profétaszó-
zattal szeretnők szivébe kiáltani: „Jöjjetek, ti drága áron 
megváltottak, az ur Jézust a legfölségesebb Oltári-szentség-
ben szeretni, és imádni, szent Fölségéhez méltó hajlékot, a 
legszentebb áldozat és az üdvünkre rendelt szentségek kiszol-
gáltatására ruhákat és ékszereket készíteni !" Isten szent ál-
dása maradjon mindnyájunkkal ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége f. é. február 2-ról kelt legmagasabb határo-

zatával kegyelmesen megengedni méltóztatott : h o g y K e s e r ű Mózses, 
károlyfehérvári k a n o n o k , cz. apát az erd. k . fökormányszéknél előbb 
viselt h ivata lá t , mint oktatás- és egyházügy i előadó az e mél tósággal 
egybekötö t t fizetés élvezése mellett elfoglalhassa. 

SZÉKESFEHÉRVÁR, jan. 27-én. Az anyaszentegyház 
mai nap szentelte aranyszájú sz. János ünnepét, kiről élettör-
ténetében olvassuk, hogy a világ zaja közepett keresett és 
alkota magának magányt; a püspöki széken oly alázatos volt, 
mint az-előtt; a hozzá menőket mindég kegyesen fogadta; 
megtakarított jövedelmeiből kórházat a betegeknek, szállodá-
kat az utazók számára épittetett. Püspöki gondjának tárgyát 
a szegények , árvák, özvegyek és minden elnyomottak védel-
mezése tevé stb. Ilyen volt szent János konstantinápolyi 
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főpásztor a 4-ik században. De ilyen az egyház minden igazi 
főpásztora még a fölvilágosodott 19-ik században is; magányt 
teremt magának a világ zaja közt ; híveinek, a szenvedő em-
beriségnek javára szenteli mindazt, a mit csak megvonhat ma-
gától. — Aranyszájú sz. János méltó utódját van szerencséje 
birhatni Fehérmegyének is az ő hitbuzgó, kegyes és jótevő 
főpásztorában, kinél minden szent ügy , minden nyomor és Ín-
ség biztos segélyre talál. E mai nap is ő méltósága tetemes 
áldozatot te t t híveinek javára. Megyénk egyik nevezetesebb 
helye N y é k ; hol a hagyomány szerént Magyarország dicső 
apostola, sz. Gellért csanádi püspök, „in plaga Albensi", szent 
Szabina templomában utolszor mutatta be a vérnélküli áldo-
zatot, bucsut vett uti-társaitól, megjövendölvén véres halálát 
e szavakkal : „Fratres et amici, eras ad coenam Agni voca-
fflur." Ezen feledhetlen helyen bizonyára igen sokáig megem-
lékeztek buzgó őseink sz. Gellért püspök- és vértanúról és 
háladatos szivvel tisztelték őtet. Minő viszontagságokon ment 
keresztül sz. Szabina temploma, a viharos idők homálya miatt 
nem tudhatni ; de hogy a kath. isteni-tiszteletnek szánt helyi-
ség nem rég pusztulhatott el i t ten, abból lehet következ-
tetni, mert mind máig ez a hely „Kápolnás-Nyék"-nek nevez-
tetik. Az itteni katholikusok száma 470, kik majd mindnyájan 
ugy szólván napról-napra tengetik életöket. Sem kápolnájuk, 
sem iskolájok nincs. Ezek létesítésére ország-szerte kegyes 
adomány kéretet t , de csupán 234 fr. szivárgott össze. Vajmi 
csekély a magyar apostol emlékének megörökítésére! Ily kö-
rülmények közt F a r k a s Imre kegyes püspök urunk elszánta 
magát , hogy megteszi a kezdeményezést, a mennyire kitellik 
tőle. Miért is a mai napon személyesen kirándult Nyékre, hol 
egy eladandó házat mellék-épületével együtt megtekintvén 
és mind az iskola, mind a kápolna létrehozására czélszerünek 
találván, azonnal meg is vásárolta 1400 u j forinton, azon fölül 
600 uj forintot azok elrendezésére fizetvén ki. Mihelyt tehát 
az idő kiderül, Nyéken mind a kápolna, mind az iskola meg-
nyittatik; és a lelkes csanád-megyei papságnak, megyéjökvéd-
szentje iránti tisztelet-zálogul, Nyék számára küldött igen be-
cses ajándéka, a szent kehely, nem sokára használtatni fog. 
Szent Gellért a hajdan itt állott templomból kiindulva, vér-
tanú pálmát szefze magának : megyénk főpásztora pedig, ki 
egy év folytán legnagyobb megtakarítás és önmagátóli elvo-
nás által nyolez-tiz-ezer forintot áldozott a szent ügynek, 
székvárosából e helyre a mai nap kirándulva, hervadhatlan 
emlék-koszorút font halántékai körül Szent Gellért életében 
olvassuk : „Ipse vero scholas, templa erigendo, pauperes sub-
levando, Ecclesiam Dei illustravit." Ez egyedüli élve ésczélja 
ő méltóságának is ; kinek jótevő élete sok elhagyott helyen a 
kath. hitéletet fölkelti, ki áldozataival a megyének vallási tekin-
tetben legsivárabb pusztáit a vallás világkertjeivé varázsolja 
A jó Isten adjon neki hosszú és boldog életet ! 

NAGY-ÖL VED, jan. 12-én. I t t falun csak élünk a ma-
gunk egyszerűségében, elvonulva a nagy világ, meg a nagy 
város zajától ; nem is nyújt e havas időben nekünk más élve-
zetet mint az olvasás — az az hogy élvezetet nem annyira 
mint sajnálkozást és fájdalmat — mert a merre csak tekint 
az ember, mindenütt szenvednek a „tagok", nem hiába hogy 
a szentséges „Fő" is szenved. Valóban csodálatos, hogy szent-
séges atyánkat e hosszú és nagy szenvedések nem hogy ki-
sebbé, sőt az ellentábor becsületes harezosai előtt is na-

gyobbá , tiszteletre méltóbbá teszik ! Sajnálatra méltó tehát 
oly fiainak tévedése „qui conveniunt adversus Christum" ; 
azonban ez máskor is már megtörtént a „Petra" hosszú életé-
ben, de O áll, és parancsokat oszt, rendeleteket bocsát öt vi-
lág-részre ma is, ha mindjárt hatalmának elenyésztét lesik is! 
Eddigi, mostani, s ezutáni hűt len , lanyha fiai egyik a másik 
után kidőlnek tehetetlenségökben — vagy az Ur megelégli 
vétkeiket, lázadásaikat és számadásra liivja őket az ő szent 
szine elé. Ha igy tekintem hitünk ügyét, hamar megvigaszta-
lom magamat Krisztus Urunk mondása által : „Nolite timere 
pusillus grex !" Elbizakodni ugyan épen nem, hanem inkább 
„sine intermissione" kell kérnünk a világosság Atyját : „Ut 
gregem tuum Pastor aeterne ! non deseras, sed per beatos 
Apostolos tuos continua protectione custodias !" Ekképen az-
tán élő hittel, erős reménységgel s teljes bizodalommal tekin-
tünk a kétes jövő elébe,bár mit hozna az reánk! — D e egyet-
mást vidékünkről is. Nem dicsekvéssel, hanem a tények egy-
szerű elszámlálásával állok elő, melyek liiveink ker. kath. hit-
életét jellemzik. Van helységünkben Élőrózsafüzér társulat, 
melynek 100-nál több tagjai hiven ragaszkodnak szabályaik-
hoz, s azonfölül minden vasár- és ünnep-napon a délesti isteni-
szolgálat után elmondják a sz. rózsafüzért. Legnagyobb ré-
sze a társulatnak a „devotus foemineus sexus"-ból áll — kik-
nek buzgósága az által is mutatkozik, hogy szentegyházunk 
apróbb szükségleteinek fedezésére filléreikkel járulnak; igy 
a mult évben készíttettek egy pár uj kék selyem-zászlót, 
a „Libera" alkalmakor szükséges posztót ; ezenfölül az oltárok-
nak ünnep-napokon való fölékesitése is az ő gondjok, eddig 
már a Szent-László-Társulat tagjai közé is néhányan beirat-
ták magukat. — Az adventi sz. gyónást liiveink szintén szor-
galmatosan elvégezték. — Igaz, hogy a hitélet tekintetében 
sokkal több eredményt lehetne fölmutatni, hanem bizonyos 
emberek nagyon szeretik ezt a különben csendes s jó lelkű 
népet, uton útfélen hol alkalmuk van, szóval és példával le 
tántorítani amaz igaz keresztény erkölcs útjáról. „Vae mundo 
a soandalis !" — Az uj év napja ez idén a mi, párkányi kerü-
letünk papságára, illetőleg káplánjaira nézve gyászos volt, 
mert e napon temettük el egyik igen szeretett társunkat ifj. 
T ö l g y e s i István szölgyéni káplán urat életének 30-ik évé-
ben. A boldogult nyájassága, jó szivüsége által mindnyájunk 
szeretetét birta. Mennyire szerették őtet mindnyájan, látható 
volt azon nagy népsokaság jelenlétéből, mely koporsóját kö-
rülállotta ; mutatták a könyek, melyeket halála fölött hullat-
tak a szölgyéni hivek ; de még a szomszéd helységekből is 
jöttek számosan, és pedig az előkelőbbek közül is végső tisz-
teletére. Kedves kerületi al-esperesünk ft. id. T ö 1 g y e s y 
István annál inkább gyászolja az elhunytat, mert buzgó káp-
lánjában kedves unokafivérét vesztette el. A temetési szer-
tartást mélt. és ft. S z a b ó József pápai praelatus és ő emi-
nentiájának oldal-kanonokja végezte. Béke lengjen az oly ko-
rán elhunyt fölött ! — Főtisztelendő szerkesztő urnák pedig 
ez u j évben csekély személyem, valóban nehéz de boldogságot 
termő munkálkodásában a jó Istentől áldást testi és lelki erőt 
kiván ! *) Isten velünk ! K. J. 

BOLOGNA-ból irják az ,Allg. Ztng'-nak : „Assisiban vau 
a p o r o s z apáczáknak egy kolostoruk, kik indigenatusi jó-

i s ten fizesse meg ! S z e r k. 
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gukat még most is birják és a p o r o s z kormány oltalma alatt 
állnak. A kolostornak voltak javai , de maga is szerzett lioz-
zájok, és a turini úgynevezett egyházi pénztárnak már régtől 
fá j t foga ezen birtokra. Az emiitett pénztár ügynökei, kik 
egész Olaszországot bejárják, hogy e kolostort is birtokukba 
ejtsék a porosz apáczák javait lefoglalták, és igy a birtokba is 
be kezdettek helyezkedni. A nemzetközi jog szerént azonban 
idegen alatt-valók javait, ha mindjárt az államadónak és egyéb 
praestatioknak alá vannak is vetve, nem lehet lefoglalni és 
birtokosaitól nem szabad elvenni a nélkül, hogy meg ne sér-
tetnék a nemzet, a kormány és fejedelem, kihez tartoznak. Az 
assisi apáczák ellen használt rendszabálynak igazságtalansága 
tehát teljesen világos. De ezen pénztárnak ügynökei avval 
nem sokat törődnek, igazságos-e eljárásuk vagy nem ; napidi-
juk ki jár, sőt az ilynemű buzgalom miatt az apáczák és szer-
zetesek irányában még meg is dicsértetnek. A porosz apáczák 
által inditott per a perugiai törvényszéknél m. é. deczemb. 
21-én vétetett föl; a pénztár ügynökei azonban már 23-án 
birtokukba vették a javakat a nélkül, hogy Ítéletről még szó 
lett volna. Most pedig az ügy még föltünőbbé vált, és egyszer-
smind bizonyságot tesz az erkölcsi rendről, mely Olaszország-
ban a gr. Pepoli által látogatott vidéken divatozik. Bianchi 
ügyvéd tudnillik, az apáczák védője, védenczeinek érdekében 
kinyilatkoztatta, hogy az egyházi pénztárral kötött minden e 
nemű eladási szerződések , bérletek és illetőleg lizetések tör-
vényellenesek és érvénytelenek mindaddig, mig a törvényszék 
Ítéletet nem hozand. S valljon mi történt ? Bianchinak a nya-
kába pert akasztottak, mivel igy mert nyilatkozni. Ezen eljá-
rás azonban még a túlságosan szabadelvűeknek és egyházel-
leneseknek sem tetszik. A Turinban levő porosz követ ezen 
ügyben mindeddig semmit sem tett, daczára minden fölszóla-
lásnak; valljon a porosz kormány is ily gyáván és közömbösen 
fogja nézni alattvalói érdekeinek nemzetjogba ütköző sérte-
getéseit?" Eddig az ,Allg. Ztng.' Ezen tudósitás azonban, 
mondja a,Vlksbte ' , némi helyreigazítást igényel. A kolostor 
tudnillik és annak javai nem porosz hanem bajor apáczáké, 
kik mindent bajor pénzen szerezték a nélkül, hogy valakinek 
terhére lettek volna, sőt birtokuk jövedelméből mostanáig nem 
csak maguk éltek, hanem a szegényeket és szűkölködőket is 
segitették. Maximilian bajor király ő fölsége épen azér t , mi-
vel az apáczák bajorok, és birtokukat is saját pénzökön sze-
rezték, elvállalta fölöttük a védnökséget is. Őket tehát javaik-
tól ott megfosztani akarni valóban nem más, mint ha itt Bajor-
országban például Pallavaccini piemonti marquisnak jószágait 
akarnák elvenni. Azonban, mint a ,Vlksbte' értesülve van, a 
bajor ministeriumnak már tudtára jutott az egész ügy, és 
nincs kétség benne, hogy elhatározó lépéseket fog tenni a bajor 
alattvalók jogainak és vagyonának védelmére. Ebből egyszers-
mind némileg látható az is, miért nem mozgott a porosz követ 
Turinban ezen ügyet illetőleg, minthogy tudnillik az assisi ko-
lostorban 33 bajor apácza mellett alig van egy pár porosz. Ik. 

OBWALDEN. A waldstätteni püspökség fölállítása ügyé-
ben, mely az Ur-kanton gyűlésében nem sokára szőnyegre 
fog kerülni, Sarnoban előleges tanácskozmány tartatott jan. 
3-án az erre különösen kiküldött választmány kebelében. Most 
csak Uri, Schwyz , fölső és alsó Waiden vétetett tekintetbe, 
mely kantonok lakossága 85,000 lélekre rug. A szervezésnek 
tehát egyszerűnek és gyakorlatinak kell lennie. Schwyz fogna 

a püspöknek székhelyül szolgálni, és azért ez illő lakásról kö-
teleztetnék gondoskodni, az ottani plébániatemplom csinos szé-
kesegyház lenne. A püspök rendes fizetés gyanánt 7—8000 
frankot fogna húzni,titkárának lOOOfrank fizetéssel a püspöknél 
szabad asztala leendne. Székesegyházi káptalanról most még 
nincs szó, hanem a közellevő plebánusok szolgálandnának ne-
hezebb ügyekben tanácsosaiul a püspöknek, kik ily esetekben 
napidijt nyernének. A papnöveldét és a hittudományok előa-
dását illetőleg az einsiedelni kolostorral fogna egyezkedés 
történni. Az uri kantonok eddig legnagyobb részt a Graubün-
denben levő churi megyéhez tartoztak. Az uj püspök minden-
esetre a legszabadabb fogna lenni Schweiczban, és a demo-
crat hatalomtól leginkább független. Ik. 

AUGSBURG, jan. 19-én Göttingában az utolsó je-
zsuita-missio oly pusztítást vitt véghez, hogy a szabadelvűek, 
kik különben a pastorok- és hittanitókkal itt nem igen törőd-
nek, a helybeli lapokban hozzájok fölszólítást intéztek, misze-
rint a missiok által oly sok szívben megingatott béke és nyu-
galom helyreállítása végett ugyanazon tárgyakról czáfoló be-
szédeket tartsanak. Ez utóbbi ellen senkinek sem lehetne ki-
fogása és teljesen rendén levőnek látszhatnék. Azonban mint 
a ,Ztng. v. Nrdd.' bizonyitja, Wagemann hittanár a Gusztáv-
Adolf egylet utolsó gyűlésében a hitágazatok helyett a jezsui-
ták ellen tar tot t beszédet, melyben három kérdést tűzött ki : 
a) mi a jezsuita? b) mit akarnak a jezsuiták ? c)minő eljárást 
kövessünk irányukban ? Az idézett lap nem közli ugyan e kér-
dések megfejtését, a rég követett modorból azonban könnyen 
elképzelhetjük, mit mindent mondhatott a tanár ur a jezsui-
tákról. Tudomásul vesszük ezt az ellentábor hangulatának 
jellemzéseül. Épen nem akadunk fön azon kifejezés fölött, hogy 
sok szivekben megzavartatott a béke és nyugalom, tudjuk, 
mint kell ezt érteni, és teljesen tiszteljük azon, alkalmasint vi-
lágiak köréből emelkedő fölszólítást, hogy hitigazságok fölött 
tartassanak egyházi beszédek ; hisz egyedül ez a becsületes 
és igaz küzdési mód becsületes ellenfelek közt. Nem a szemé-
lyek- , hanem az elveknek kell lenni a harcz tárgyainak, lia a 
vallási felekezetek közt közeledést, egymás megértését akar-
juk eszközölni, és a hazai nyomornak első és utolsó forrását 
meg akarjuk szüntetni. Ámde mily igen távol van ettől a göt-
tingeni tanár és lelkészkar ! Valljon a jezsuiták gáncsolták, 
rágalmazták-e a reformatio vezéreit ? Épen nem. Ők hitigaz-
ságokkal foglalkoztak kath. fölfogás szerént. És mégis egy 
egyetemi tanár nem találja méltósága alattinak, az elvek he-
lyett a személyeket megtámadni, és megrögzött előítéletekre 
támaszkodni, melyek szerént a „jezsuita" név minden gazság, 
aljasság összegét jelenti; és minden átkot magában foglal az 
emberi és nemzeti szabadság, emelkedés ellen. Ily eljárás ta-
lán dús sikert arathat a szellemi korlátoltság előt t , és egy 
ideig tán a prot. rendszer gyengéseinek elfedezésére takaróul 
szolgálhat, de semmikép sem becsületes, nemes, igazságos ön-
védelmezés, legkevesbbé számithat pedig tartósságra a be-
csületesek és mélyebben látók előtt. Ik-

FLORENZ. (A pecsétőrhez intézett püspöki iratok-
nak folyt.) Az aquinoi-pontecorvoi- s sorai egyesült megyék-
nek püspöke, elzáratva levén a polgár-háború villongásai ál-
tal, nem remélte, hogy egyetemes válaszba egyesülhessenek 
a nápolyi püspökök, és azért első volt a déli részeken, a ki 
igy válaszolt : Olvasván a lapokban a ministeri körlevelet, 



M 1 0 3 M — 

benne a fenyegetéseket, az első század üldözéseinek képe tünt 
föl szemeim előtt. A pogány császárok halállal fenyegettek, 
hogy a keresztények a kőszobornak tömjént gyújtsanak, nagy-
méltóságod is mérgesen fenyeget, hogy a püspökök az olasz 
egység idoluma előtt áldozzanak ; kinek kezében van a hata-
lom, az fenyegetheti, tömlöczbe számkivetésbe küldheti a 
püspököt, a szent lakból katona laktanyát, a templomból mag-
tárakat csinálhat, de a püspököt nem fosztja meg az Isten ma-
lasztjától, s ez nekünk elég. Kínozhatnak, öldökölhetnek min-
ket, de hogy az egyház nyílt elllenségeivel egyesüljünk, azt 
soha ki nem csikarhatják tőlünk. Alulirt, miután társaim a kör-
levél hamis állitásait, rágalmait megczáfolták, ünnepélyesen 
tiltakozom, s önnel némely észrevételt közlök, hogy lássa 
mily lépésre ragadtatott . Önnek, midőn körlevelében paran-
csokat osztogat a püspököknek, miként viseljék magukat szent 
hivatalukban, az egyházról tiszta fogalma nincs. Az egyház 
nem állam az államban, hanem egy tökéletes társaság, más mint 
a polgári társadalom, fölruházva hatalommal nem csak a lel-
kekre, hanem a testre is azokban, mik a végczél elérésére szük-
ségesek. A pápa és a püspökök kormányozzák azt, nem pedig 
a világi kormány ministerei. Es pedig az Istentől kapott jog 
szerént. Hogyan mer ön tehát parancsokat osztogatni a püs-
pökségnek egyházi dolgokban ? Nem önnek, hanem nekünk 
mondatik: Euntes docete. Ön nem csak parancsolgat, hanem ta-
nit is, mit szabad, mit nem szabad tennünk, sőt igy beszél a pápa 
irányában is. Minister ur ! A királyok, önök is, nem pásztorok, 
hanem juhok az egyházban, hallgatni, engedelmeskedni hivat-
vák,nem pedig parancsolni. Mi mondjuk önöknek, és pedig az 
Istentől fölhatalmazva, küldetve mondhatjuk, mit szabad, mit 
nem szabad önöknek tenni. — S mi az, a mit önkiván? Talán 
hogy elismerjük az angol küldérek jogosultságát, kik London 
ból küldetve rontják híveinket, marják szerencsétlen hazán-
ka t ? Az uj dolgok rendjét ismerjük-el, mondja ön. Mi csak 
fejetlenséget, csak chaost látunk, rendet sehol sem. Volt rend, 
ma zűrzavar van. Talán azt akarja, hogy a protestáns templo-
mokat tür jük? Talán a rendeleteket, melyek az egyház kifosztá-
sára, elnyomásárahozattak? Azt követeli, hogy a betolt helyet-
tesekkel közlekedjünk, s a szakadárságot mi elismerjük ? Incre-
dibile ! sed verum. Azt akarja talán, hogy helyeseljük a templo-
mok, székesegyházak megszentségtelenitéseit, miként ez Sorá-
ban történt, hol a székesegyház oltárainak szent szobraihoz a 
piemonti katonaság lovait kötötte, s hol reggel az ártatlan bá-
rány föláldoztatott, ott estve a katonaság által minden dobzo-
dás véghez vitetet t? Talán azon tartományok elvételének 
jóváhagyására akar minket kötelezni, melyeket az isteni gond-
viselés a pápáknak kezébe az egyház függetlenségére adott, 
s melyeket e czélra szükségeseknek kell mondanunk ? Vagy 
talán azon piszkolódások, csufolások jóváhagyását kivánja 
tőlünk, melyek önnek szemei előtt Turinban a szentséges atya 
ellen tétettek ? A szerzetes rendek szét-veretését, kifosztását, 
éh-lialálra dobását ismerjük-el, hogy jól tétetet t ? Azt akarja, 
hogy a buja tüntetéséket, az erkölcstelenségnek diadalát az 
erkölcsösség fölött jónak valljuk? Talán Krisztusban fiaink-
nak gyilkoltatását,vérökkiontását, városok és faluk fölperzselé-
seit, egész családok kiirtásait, az Isten ellen szórt átkakat is-
merjük el, és a mely intézmények ezeket szülték, mi azokhoz 

alkalmazkodjunk ? Nem nem ! A püspöknek gyengébb 
szive van, mint az egész világ anyáinak, van erős jelleme, hogy 

mindezen ostorokon, melyek hazánknak testét hasogatják, föl-
jajduljunk, s azoknak szerzőit kárhoztassuk. Nem , ezen elv-
nek , melyet ön uj rendnek nevez, gyászos következéseit mi 
soha el nem ismerjük. Tegyen bár mit, azt feleljük : non licet, 
non possumus. — Akarja-e ön ismerni a püspököt ? Emlékez-
zék szent Vazulra, a ki Modestus praefectus elébe hurczol-
tatván mondá: „Meddig terjed a te hatalmad? Elkobozhatod 
az egyház birtokát, kínozhatod az egyház szolgáját, megöl-
heted őt. Fenyegess valami más dologgal, mivel mind ez, mit 
te t tél , semmi befolyást sem gyakorol én reám. Kinek nincs 
saját birtoka, nem fél a kobozástól. Nincs más birtokom, mint 
néhány könyvem, és ruhám, melyet testemen viselek, nem 
gondolom, hogy ezt megkivántad volna. Számkivetéstől nem 
félek , mivel az ég az én mulató helyem , és hazám. Kinoktól 
nem félek, mivel testemben oly aszott, oly gyenge vagyok, 
hogy az első csapásra meghalok, s vége lesz a kínoknak. A ha-
láltól legkevesebbé félek, mivel ez fog engemet a Teremtőhez 
vinni, a kiért egyedül élek e földön. Hasonló példák minket 
oktatnak és erősitenek ; az egyház történelme a fönséges csa-
ták és a dicsőséges győzelmek sorozatának előadása. Mi bi-
zunk az Istenbe." — A montaltói püspök, Aronne Eleonornak 
válaszából csak néhány tételt közlök : „Annyi gyászos tények 
után csak siránkozni lehet a kormánynak viseletén az egyház 
iránt. Alig tette be lábát valamelyik uj tartományba, már is 
szétverte a szerzeteseket, elkobozván azoknak javai t ; külön 
adóval terhelte a püspökségek javait ; katonáknak vitte a pap-
növendékeket ; minden becstelenségre fölszabadította a hirla-
pokat; az egyház joghatóságától elvonta a szent helyeket, az 
iskolát. Oh fáradalmas vállalat volna elszámlálni mind azon 
fogásokat, melyekkel az uj kormány az egyházat sértegette. 
Mit te t t az én tisztelt metripolita-érsekemmel De Angelissel? 
Több mint egy éve tömlöczben ül, nélkülözve mindent, a nél-
kül hogy ügye csak valamely törvényszék előtt fölvétetett 
volna. í télje meg már most, lehet-e a püspökségnek az ily 
kormányhoz csatlakozni!" (Vége. köv.) 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE." Von Dr. Albert S t ö c k l . (Folyt ) 
Azonban a teremtés legfőbb czéljának ezen meghatáro-

zásával még nincs minden elérve. Mit érne az isteni dicsőség 
kinyilatkoztatása, lia nem volna, a kinek történhetnék a ki-
nyilatkoztatás ? Istennek magának erre nincs szüksége, a ki-
nyilatkoztatás tehát föltételez oly teremtményt, melyhez ezen 
kinyilatkoztatás intéztetik. Ily teremtménynek továbbá értel-
mesnek kell lennie, hogy a kinyilatkoztatást fölfoghassa, el-
fogadhassa , és abból a kinyilatkoztatót fölismerhesse. Ily te-
remtmény pedig ittegyedül az ember. A mindenség tehát az em-
berért is van annyiban, a mennyiben hozzá intéztetik Isten dicső-
ségénekkinyilatkoztatásaa világ által. Ezen állításból ugyan az 
látszanék következni, mintha a világ mégis csak az emberért 
léteznék, hogy abból megismerje teremtőjének dicsőségét ; 
azonban bizonyos, miszerént az emberben is ismét magasb 
czélja van e megismerésnek. Az ember ugyan a többi őt kör-
nyező teremtményekkel némileg egy rendeltetésű, minthogy 
ő is azért létezik, hogy a többivel együtt Isten dicsőségét 
hirdesse. Azonban ezen rendeltetés nála máskép alakul, mint-
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hogy ő mint észszel és szabad akarattal fölruházott lény, Ön-
tudattal és szabad elhatározással teljesiti ezen föladatát, 
melyet a többi lények öntudatlanul, és mintegy néma nyelven 
az Isten dicsőségére oldanak meg. Mint értelmes és szabad 
lény az által hirdeti a Teremtőnek nagyságát, hogy neki a 
dicséret és dicsőítés adójával hódol. Es ekkép következik, 
hogy épen ezen öntudatos és szabad dicsőitése Istennek az 
ember részéről tulajdonképen a fő momentum a teremtés ál-
talános czéljában ; mert minden egyéb végre is csak azért lé-
tezik, hogy az embert alkalmassá tegye ezen rendeltetésének 
fölfogására, teljesítésére. A természet legfőbb viszonyaiban 
az emberre van utalva, egyedül benne és általa éri el 
létének főczélját, és igy az ember mintegy papja a termé-
szetnek. 

Ha igaz , hogy Isten a világot azért teremtette, misze-
rint az által önmagát, tehát végtelen tökélyeit övedze külső 
dicsőséggel körül, következik, hogy általa végtelen szerete-
tét és jóságát is ki akarta nyilatkoztatni. Ezen igazságból reánk 
nézve igen fontos következmények erednek. A szeretet avval 
foglalkozik, hogy az, kire vonatkozik a neki természete sze-
rént megfelelő jóban részesittessék ; a szeretet annál nagyobb, 
minél több , minél nagyobb javak adatnak annak, kire a sze-
retet irányul. Ha tehát Isten a világban saját dicsőségét tüzé 
ki czélul, ebben kétségkívül benfoglaltatik azon szándék is, 
hogy teremtményeit összesen és egyenként a valódi üdvre, az 
igazi tökélyre vezérelje; minthogy csakis ez általnyilatkozha-
tik többi tökéletességei közt végtelen szeretete és jósága is. 
Es igy a látható világ azért teremtetett, hogy az ember Isten-
nek imádással adózzék, és Istent mint a legfőbb jót birhassa. 
Nem lehet pedig kétkedni, hogy a másodrendű czél valósitása 
az elsőrendűnek valósitásától függ. Isten dicsőitése inkább 
embernek müve ; ellenben az igazi jóra való vezérletben, ha 
nem is minden, de legtöbb Isten működése által létesül ; a 
valósitás tehát egyrészt Istennek , másrészt az ember kezé-
ben van, miből szükségkép következik, hogy a dicséret és di-
csőítés, melylyel az ember Istent magasztalja, karöltve jár 
mindig a k é r e l e m m e l is, hogy Isten a maga részéről is 
kegyelmesen teljesítse azt , mi szükséges és kivánatos, hogy 
az ember örök üdvét elnyerje; miért is a magasztalás és kö-
nyörgés elválaszthatlan az ember ajkain. Mert bár mennyire 
iparkodjék csak egyedül Istent dicsőíteni, magától még sem 
fordítja el annyira a figyelmet, hogy saját üdvéről egészen 
elfeledkezzék, és igy háttérben mindig saját boldogsága is 
megjelen, és a vágy azt elérhetni. Mindazonáltal a dicsőí-
tés- és könyörgésben még egy harmadik momentum is rejlik, 
melyet nem szabad kifeledni. Midőn tudnillik dicsőítés által 
az ember Isten fölségét, a könyörgés által pedig határtalan 
jóságát ismeri el; ebben egyszersmind annak elismerése is 
foglaltatik , hogy minden, mivel az ember bir Istentől, van ; 
mely elismerés szükségkép a liála-érzettel szövetkezik. Az 
eddig mondottak tulajdonképen a teremtés fő- és közös czél-
ját fejték meg, következik, hogy meghatározzuk, mily uton 
és módon lehet ezen czélt valósitani ; mi által az áldozat esz-
méje is már a természet-erkölcsi rendben föltalálhatónak bi-
zonyul be. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
P E S T , febr. 11-én. A Szent-László-Társulat a pesti Li-

pót-templom épitésére 1000 frtot adományozott. 
— Chigi nuncius számára adott díszebéden Valewszky 

és Lague ronn i è r e is j e len vol tak . 
— A ,P. Lloyd.' szerént Chigi nem oly elégedetlen a pá-

risi államférfiakkal mint várni lehetett volna a ,Tliouvenel és 
Lavaletté'-féle jegyzékek után. 

— M l a d o n i c z k y Ferencz,kalocsa-főmegyeiáldozár 
közli Gaume-nak : „Minek a pápa'' czimü korszerű iratkáját. Az 
érdekes közleménynek ára 10 kr. a. é. A tiszta jövedelem Pé-
ter-fillérekhez csatoltattak. 

— A budai várostanács nyilvános lapokban szavaz há-
lát az Erzsébet-apáczáknak, mivel ezek a városi kórházból 
14 beteget vettek át minden dij visszautasítása mellett. 

— A „Moniteur" közli, hogy a montpellieri törvényszék 
egy vidéki lap szerkesztőjét a kath. hit kigunyolása miatt 3 
havi fogságra és 300 frk. birságra ítélte el. 

— A „Kisfaludy-Társaság febr. 6-án tartott közgyűlésén 
b. E ö t v ö s József elnöki beszédében a költészetnek a nem-
zetek kifejlődésére való befolyásáról szólván kellőleg meg-
rójja azon „legjelesebb tehetségeket, melyek népszerűséget 
keresve meggyőződésöket, legszentebb polgári kötelességei-
ket annak föláldozzák, s Istentől nyert tehetségeiket arra 
használják, hogy a tömeg rossz indulatjainak hízelegve azon 
erkölcsi alapokat ingassák meg, melyeken a társadalom nyug-
szik, s melyek egyszer megingatva semmi által nem pótoltat-
hatnak többé. Ezen veszély létezik hazánkra nézve is, mert 
oly idegen müvek is mentek át irodalmunkba, sőt nemzeti 
színházunkban is előadattak, melyekről a legkíméletesebben 
szólva azt mondhatjuk, hogy jobb lett volna, lia azok soha 
nem fordittattak volna le." — Vajha termékenyebb földre ta-
lálnának ily szavak az inclustrialis íróknál ! 

— Berlin városának költségvetése 1862-re 2,882,140 
tallérra van téve. Ezen összegből 400 tallér tűzetik ki kath. 
czélokra és intézetekre ; holott Berlin 25,000 katholikust szá-
mit ; Bécs pedig 7000 protestánst, és ez mégis 7000 frtot ad 
ki tisztán prot. czélokra. 

Nt. D e v i c s József urnák: Ön megtámadtatik a ,,Debreczeni 
Közlöny" által, mint ki „a kitűnő szakavatottsággal szerkesztett „Gyer-
mekbarát" szerkesztöje're Szabó Richárdra kígyót be'kát kiált, hogy a t. 
szerkesztő azon gyermekolvasójának , ki a karácsoni estve't leghelyeseb-
ben kidolgozva neki megküldi , Dobos szépen bekötött imakönyvét adja 
ajándékul." Már h o g y ön kigyót békát kiáltott volna az illető úrra , é s 
pedig még ezért: azt ugyan előítélet nélküli olvasó föl nem fogja találni 
az ön által i r t , és általunk közlött sorokban. Hisz ön csak azt állitá, 
hogy Sz. R ur sem gyakorolja azon vallási indifferentismust, melyre 
gyermek-olvasóit elméletileg tanitja ; mi abból is kitűnik . hogy inkább 
Dobos imakönyvét igéri általában a legjobb dolgozat gyermek-szerzőjének, 
mintsemkath. imakönyvet; minőt föltételesen annál inkábbige'rhetett volna, 
mert tán épen kath. fiúé lehetendett a legjobb dolgozat Valóban jobb 
véleménynyel voltunk a D. K. szerkesztője iránt , mint h o g y ily kivona-
tokat tegyen lapunkból, melyet általa kért cserében igen szívesen adunk, 
de követe l jük , hogy őszintébben idézzen belőle. A „Fekete könyvbe" 
való igtatással is fenyegeti önt ; bocsássuk meg neki, nem ismeri sem 
ö n t , sem bennünket, különben tudhatná , hogy ily gyermekes s hozzá 
illetlen ijesztgetés reánk nézve teljesen sikertelen , midőn a h i t , erköl-
csiség és egyház felöl van szó. Mit a ,D. Közi.' az irkászokról mond, 
gondoljuk, azt vagy önmagára vagy arra érti, ki ily ferde kivonatot volt 
képes írni, és azért bennünket nem illetvén megjegyzés nélkül hagyjuk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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Egyház, iskola, élet. 
n. 

Vegyük szemügyre magát az életet. — Volt al-
kalmam látni különös-fajta növényeket, melyeket 
messze földről drága pénzért szállitának ; de a talaj, 
melybe át kellett ültettetniök, nem vala nekik való, 
s elsenyvedének. Eszembe jut ez nekem, valahányszor 
a közoktatás és nevelés gyiimölcstelenségét látom az 
életben. Hány jeles gyermek találkozik, ugy szólván 
minden tanodában, kikből mindazáltal később nyo-
morult léhűtők válnak. Csak két okot hozok föl. Vagy 
az élet öli meg őket, vagy a nyert ismeretek gyöke 
haszontalan. Az előbbi ok ellen is küzdhet a tanitó, 
sőt egyenesen kötelessége is küzdeni s minden hatal-
ma s rendelkezése alatti eszközt és módot fölhasználni, 
hogy az emberiség javára intézett áldozatai füstbe ne 
menjenek. E tárgyra nézve sok jó eszmére hivatkoz-
hatnám, melyeknek ismétlésétől azonban tartózkodom. 
A másik okról mindazáltal, minthogy az bizonyos 
következménye a rossz iskolai tanitás- és nevelésmód-
nak, tüzetesebben kell szólnom. 

A csemeték át- s kiültetésénél nem egy kertész-
nek van részint önmaga által föltalált fogása, s úgy-
nevezett titka, melyeket különösen a kedvező ered-
ményekben lehet fölismerni. Fönebb egyes népneve-
lőkről is emlitém, hogy ilyenféle talizmánnal birtak. 
Legáltalánosb azon mód, hogy a csemeték ugyanazon 
irányban fordíttatnak a nap felé, s gyökeiknek ugyan-
azon fekvés adatik, melyeket az előtt foglaltak el a 
faiskolában. Lehet-e itt mondani, hogy „próba nihil 
valet?" Tegyünk az eszme rokonságára alkalmazást. 
Ujabb időben hatalmas támaszt látszott nyerni az 
elemi oktatás a vasárnapi iskolák által is. Meg vagyok 
győződve, hogy a hol ezek gyakorlati irányban ve-
zettetnek (vagy tapasztalás után szólva) vezettettek : 
a kiültetett szellemi csemete egykönnyen nem fog 
elveszni. A vasárnapi iskolát (talán a délutáni hitta-

nitásokat is?) ugy lehet tekinteni, mintha veszteglő 
intézetek volnának azok számára, kik az élet külön-
féle utaira elindultak ugyan , de még némi tájékozás-
ra van szükségök, hogy biztosan haladhassanak; sőt 
ha valami kórságban szenvednének, miután az elemi 
osztályokból kinőttek, melyekben — mint tudjuk — 
a gyógyszerek csak hasonszenvi adagokból állnak, 
mielőtt a tekervényes életbe bocsáttatnak — egy 
kevés e g é s z s é g t a n n a l is ellátjuk őket. Esze-
rént a vasárnapi oktatás tantárgyai már komolyab-
bak. Az alap csak ugyanaz, hanem az építke-
zés anyagai változnak — a képesség adván nekik 
természetesen — a mértéket. Egy vasárnapi tanulónak 
például már a világról is kell valamit tudnia. Igy a 
földrajz és történelem, a gazdászat s egy kis erőmű-
tan érdekesen foglalhatnak helyet. Továbbá a termé-
szet- és számtani ismeretek is bővitendők, annál is in-
kább , mivel a napok száma is figyelmezteti az illető-
ket, hogy eszök és szivök helyen legyen, ha az élet 
folytán sok tévedéstől mentek kivánnak lenni. Min-
den mesterség inassággal kezdődik. A földmivelő nép-
nek is tudnia kell s érezni, hogy az ő működésének 
is vannak fokozatai, melyeket nem lehet csak ugy 
átugrosni. Azon oktalan állitások egyrészről, hogy a 
paraszt (életrevalók is vannak) ugy is csak az eke 
szarvánál marad, már keveset nyomnak. Azon kell 
lennünk, hogy mind a templomi katechesisek, mind 
a vasárnapi iskolák (fájdalom! igen meggyérültek!) 
megfeleljenek a czélnak; azok különösen az ember 
jövője, ezek a jelen élet boldogitására irányoztatnak. 
E tanitás kiegészítésére ajánlá már 13 év előtt a „Re-
ligio és Nevelés" miszerént a vasárnapi iskolákban a 
Neveléstan is bővebben tárgyaltassék ; hol tudnillik 
az nem ugy adatnék elő, mint leendő atyák- s anyák-
nak, mi talán némely gyöngédebb érzésűt elidege-
nithetne : hanem mint általában minden kis gyerme-
kekkel foglalkozó testvérek- nevelők- cselédek- és daj-
káknak szükséges tudomány, mely szempontból az a 
legszüziebb szemérmet sem sérti. Lássuk már most, 
kik által és mily csatornákon vezettethetnek a köz-
oktatás- és nevelés áldásai át a nép életébe. 

14 
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Minden tanitó legszükségesebb életfeladatainak 
egyike: hogy magát a nevelés személyes főténye-
zőjének tartván, egyszersmind ismerje azon módokat, 
segédeszközöket és nevelési közegeket is, melyek 
sok föláldozást igénylő munkájának sikerére befo-
lyással lehetnek. Azaz: értse a s z o k t a t á s - p é l -
d a- és tanitással való ok- és czélszerü elbánásnak min-
den nemét, birja annak minden rugóját, ismerje min-
den rejtélyét. Tudja fölhasználni a t e r m é s z e t e t , a 
nevelésnek eme nagy horderejű tényezőjét, melynek 
minden egyes részecskéje érdekli a gyermeket. Le-
gyen meg közte s a gyermekek szülei közt a kölcsö-
nös egyetértés, szeretetés nagyrabecsülés aranyhidja, 
melyen érzelmeik mindenkor bátran közlekedhesse-
nek egymással. A gyermek ugyanis csak bizonyos 
ideig bizatik a tanitó gondviselésére, hogy mind szel-
lemileg kifejlődve, mind anyagi érdekeit tekintve — 
a kellő és szükséges útmutatással ellátva térhessen 
ismét vissza a család körébe. Az iskola nem fosztja 
meg a szülőket gyermekeiktől ; hanem csak gondjai 
alá veszi azokat, hogy segitsen a sokféle nyomorú-
ságok által letartóztatott szülők tehetetlenségén. Ugy 
kell nekünk minden nevelési mozzanatot irányozni, 
hogy a szülői háznál is tegyünk hatást. Igaz ! a par-
lagi apák s anyák csak a betanult tárgyak röpke füst-
jére adnak valamit; s igy inkább talán a t u d á s t 
méltányolják, mint magát a szoros érteményben vett 
keresztény nevelést, melynek határai túlhaladják az 
anyag körét: de ez minket ne aggaszszon; nem tud-
juk-e, hogy az apostoloknak adott isteni parancs igy 
végződik: „tanitván őket megtartani, a mit paran-
csoltam nektek." Ily kötelességet teljesiteni nem le-
het máskép, hanem csak ugy, ha előbb már magunk 
is megtanultunk Istennek engedelmeskedni. „Isten-
nek mindenfölött és inkább mint az embereknek." A 
mi iránytűink az anyaszentegyház rendeletei s útmu-
tatásai ; a ki ezekre nem hallgat s nem figyelmez tar-
tósan : tanithat ugyan, de nem nevel ; tehát a nevelés 
által egybe nem foglalja az egész embert. Keresztel, 
de csak vizzel. Már pedig a ki keresztelni akar, annak 
legelőször is szándéka legyen, Jézus Krisztus rende-
lése szerént cselekedni, hogy a gyermek újraszüles-
sék vizből és Szentlélekből. 

Nem lehet tagadni, az is megtörténik, hogy a 
gyermek a keresztség után mintegy hat esztendő múl-
va (hogy nagyobb kort ne emlitsünk) újra f é l h o l -
t a n keríti a tanitó kezére; de valljon azt fogjuk-e 
mi is kérdezni az anyaszentegyháztól, a mit Nikode-
mus kérdezett Krisztus Urunktól, hogy „bemehet-e 
másodszor anyja méhébe, hogy ismét szülessék ?"(Sz. 

Ján 3, 4.) Mit kell tennünk, hogy az ily korai holtak 
uj életre támadjanak? L e l k e t kell beléjök lehel-
nünk, mint Illés próféta a sareptai özvegy fiába. Igen, 
l e l k e t , mely élete mindennek. Istenhez kell kiálta-
nunk gyakran (I. Kir. k. 17, 21.) hogy téijen vissza 
a lélek a gyermekekbe, kiket magunkhoz kell ölel-
nünk mint magához ölelte Pál apostol Eutychust, 
(Apóst. Csel. 20, 10.) hogy éljenek. Adhat-e azt va-
laki másnak, amije nincs s nem is volt soha? olyan 
kérdés, melyre, gondolom, egytől egyig mindnyájan 
megfelelhetünk. Ha Isten lelke nem lakozik ben-
nünk, mind a tanitásra, mind a nevelésre képtelenek 
vagyunk. 

S most zárszó gyanánt olvassunk valamint a ne-
velés valódi tényezőiről. A gyermeki jámborság s az 
egész életet üdvösen megtermékenyitő, Istenbe vetett 
bizalomnak első csirái általában az anya és család ál-
tal plántáltatnak el. A vallásos-szellemű anya kebele 
s családi élet ama boldogitó légkör, melyben a hit s 
egy magasabb tekintély szükséges volta, mit minden 
gyermek magával hoz a világra, azon éltető tápanya-
got leli, melyből később az örök élet gazdagon vi-
rágzik föl. Itt már az egyház cselekvősége fog kezet; 
mert a szoktatást, példát és tanitást igazán és hatha-
tósan csak az anyaszentegyház egyesiti. Az egyház 
nevelői befolyását élő példák dús kincstárában tar-
totta föl, mely által minden állapot-, kor- és nem-
nek valódi remekmintákat állit eléje, és pedig korán-
sem valami elérhetlen eszményiségben, hanem a köz-
élet mindennapi köréből — azaz — emberek közül. 
Az anyaszentegyház szentjeinek földi foglalkozásai 
között különféle állapotok s iparágak jönnek elő. 
Igy a tanitó lelki szemei előtt nem csak egy ka-
lazanti szent József tündöklik, hanem maga Jé-
zus-, Mária-, szent József adja nekünk a családi élet 
legdicsőbb képét. Különösen Máriában mindazon tö-
kélyek egyesülnek, melyek bölcsőtől a sirig minden 
jámbor nő lelkére a legszelidebb fényt vetik. Bátran 
nézhetnek rá a magas-származásuak, mint királyi iva-
dékra, ki mindazáltal saját példájában kedvelteti a 
szegénységet ; mint anya a szüzességet, mint özvegy 
a bölcseséget, mint házastárs a szerénységet és hűsé-
get. Mily megható az, hogy mihelyt a világba lé-
pünk, nem csak bizonyos szent nevét veszszük föl a 
keresztségben élettükör gyanánt, hanem még időköz-
ben is emlékeztet minket az anyaszentegyház egyes 
ünnepek által szentjeire. Ily hatást ébresztenek a szen-
tek képei akár a templomban, akár honn — vagy 
pedig régi jó szokás szerént a gyermekeknek ajándokul 
osztva. Ki ne tudná, a szent történetek s legendák mily 
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kedvesek a gyermekek előtt, íőkép ha azokat saját 
édes anyjuk, vagy tanítójuk ajkairól hallhatják! Igen 
igen. Spiritus ubi vult, spirat. Valamint egyes ember 
foglalkozása, ha azt kitartó ügyszeretettel viszi, egész 
külsejének félreismerhetlen s jellemző kinyomatot 
kölcsönöz: ugy a keresztény vagy is egyházi szellem 
minden tájnak, helynek, iskolának, hol az meghono-
sult, sajátságos képet ad, s azonnal ráismerünk, hogy 
ott Krisztus az Ur; s mintha e szavak hangzanának 
fölülről : Oldozd le saruidat, mert szent ez a hely sat. 

A ki igy tanit, a ki mindenütt tanit, a kinek 
minden mozdulata s szava egy-egy nevelési tényező, 
az életből tanit s életre nevel. Lehetetlen ott a gyer-
mekeknek erkölcsileg megromlani, hol a nevelés té-
nyezői lelkismeretesen alkalmaztatnak. Lehetetlen ott 
a sziveket összetartó szeretet lánczának elszakadozni, 
hol a magasb szellemi érdek az a kapocs, mely min-
deneket összetart. Lehetetlen ott az örök üdvösség 
előizét már e földön nem élvezni, hol az anyaszent-
egyház nevelői befolyását szabadon gyakorolja. O nem 
választja el sehol a gyermekeket a többi éltesebbek-
nek társaságától, hogy igy a külső szertartások s épü-
letes keresztény szokások viszonos hatását közössé te-
gye. Tehát oly tényleges hitet gyakorol, mely az em-
berrel nőj jön s gyarapodjék mindenütt, s soha meg 
ne fogyatkozzék. De azért az anyagi józan előhaladás-
nak sem ellensége; a tudományoknak meg egye-
nesen bölcsője. Az anyagiaknak a szellemiekhez való 
természetes viszonya képezi azon középutat, melytől 
a tanoda el nem térhet, ha egyoldalú nem akar lenni 
működésében. Rousseau a természetes nevelés szem-
pontját eltévesztvén , a középutról annyira le tántoro-
dott, a mennyire csak egy önmagával meghasonlott 
s a vallástól elpártolt elme képes. 0 szerénte minden 
ugy jó, a mint a természet kezéből kikerül; s csak az 
emberek behatása által fajzik el. Ennél fogva Rous-
seau ábrándos fölfogása után csak azon képet hagyja 
meg az emberben, melyet a természeti állapot mutat, 
a többi adományokat és tökélyeket pedig, melyeket 
a koronkinti fejlődés és nevelés által kap, teljesen le-
fosztja róla. (En hominem Rousseau-i ! !) En, s velem a 
nevelésnek minden igaz barátja az ellenkezőt tartja, 
én teljesen osztom a nagy Duponloup szavait : JVIisze-
rént a nevelés egybefoglalja az egész embert, az okta-
tás pedig magában véve nem. És mégis nálunk — el 
lehet mondani — az oktatás minden, a nevelés semmi. 

Sántha Mihály. 

A hazai egyházi művészethez uj adatok. 
Ezen egyházi folyóirat lapjain ujabb időben is, de különö-

sen mult évekbentöbbfényesbizonyitványát olvastuk azon tör-

téneti czáfolhatlan igazságnak : hogy a kath. anyaszentegyház 
a mint egykor a remek művészetek dajkája, később pedig a 
középkor minden szépet végenyészettel fenyegető fégyver-
dühe előtt egyedüli nemtője vala ; ugy mostani időben is a vi-
lágnak fényűzésre való hajlamát mintegy szentebb irány, jobb 
izlés felé vezetni óhajtván, templomai, ruhái és szertartásai-
nak eszközeiben szintén a fényest, a nagyszerűt keresve, evvel 
most is a művészetek remekeinek igen nagy, sőt a maga nemé-
ben egyedüli pártolója. Valóban örvendetes jelenségnek tekint-
hető, ha épen mai korunkban, midőn az egész világ az anyagiak-
ban, amulandó élvezetekhajhászatábanelmerülve, — épen ugy 
mint Jeremias próféta irja: „elongaverunt se a Domino, et am-
bulaverunt post vanitatem et vani facti sunt" (Jerem. 2, 5) -
és még itt is csak a fölületest, szemfényvesztőt, és minden-
kép olcsót használja: a kath. anyaszentegyház cultusa te-
rén látunk majdnem napról-napra többeket, pedig édes ha-
zánkban is, ama kór-eszmén fölül emelkedetteket, kik ad ma-
ioremDei glóriám promovendam, adzelum religiosum inflam-
mandutn nem kiméinek semmi költséget, csak remek és ma-
gasztos legyen az oda vezető eszköz; és igy e külső majestással 
az emberek külső érzését elragadtatni, és evvel azután a bel-
sőre hatni törekednek. Midőn pedig ekkép cselekedvén, szent 
czéljokhoz vezethető minden remek és magasztost pártolnak : 
világos hogy a művészetet, tudnillik hazai egyházi művésze-
tünket roppant nagy mérvben mozditják elő. 

Ugy vagynnk meggyőződve, hogy mindazok, kik a kath. 
anyaszentegyháznak és vele szoros összeköttetésben álló, mint 
ő tőle legfőbb tápot is nyerő művészeteknek a mostani anyagias-
ságszomoruirányaellenébenis fölvirágzását hazánkban szivből 
óhajtották látni, mindazok örömmel szemlélték ő eminentiája 
bibornok hg-primásnak abbeli buzgó fáradozásait az eszter-
gomi basilica körül : hogy e remek épület valahára nem csak 
bevégeztetett ; hanem hogy az abban megkívántató akár ké-
pek, akár plasticus müvek, akár orgona, vagy ruhanemüek, 
mind a legnagyobb művészet ékessége szerént állittatott ki. 
Hasonló örömmel kell üdvözölni mindenesetre a fóthi , komá-
romi , pest-egyetemi, győri, kassai, és több más részint már 
elkészült, részint készülőben levő templomok diszes fölékesitte-
tését, mint az egyházi művészet, és ez által a vallásosság 
szintannyi emeltyűit, hazánkban. 

Teljes örömmel sietünk *) mi is hazai egyházi művésze-
tünk emelkedésének uj adataival szolgálhatni a rosnyói egy-
házi megyéből.Ugyanis ennek főpásztora K o l l a r c s i k Ist-
ván, már íiatal korában az egyházi művészetnek nagy tisztelője 
volt, és e körül igen is bő tapasztalásokat szerzett magának, 
midőn Europa főbb helyeit beutazván különösen az egyházi 
művészetet vette vizsgálásalegfőbb tárgyául, sazóta a művésze-
ti remekeknek általában, de különösen az egyházinak tehet-
sége szerénti buzgó előmozditója lőn. Leginkább kitűnt ez 
azonban, midőn a rosnyói megyének főpásztori vezetését bölcs 
kormánya alá vette. Meg volt ugyanis ő misága győződve : 
mikép e protestánsokká! tultömött vidékeken, kath. hivei kö-
zött a vallásbuzgóságot minden okkal és móddal kell eleveni-

*) Jelen dolgozat mindjárt a rosnyói székesegyház fölszentelése 
után küldetett be. Nem foglalkozván azonban annyira az ünnepély leírá-
sáva l , mint inkább az egyház művészeti becsével, érdeke sem levén t e -
hát annyira az időhez kötve , mint az általunk akkor közzéte t t tudós í -
tásé, kénytelenek voltunk közlését mostanáig elhalasztani S z e r k. 



tenie, és azért az e szakba vágó több más tapintatteljes 
rendeletei mellett még azt a különben is kedvencz tárgyai 
közé tartozót, tudnillik istenházainak kellékeit külfénnyel 
emelni, és finom Ízléssel előmozdítani, főbb törekvései közé 
sorozá ; hogy még a hithideg embereknek is, ha valami-
kor a templomba bevetődnének, az ottan észrevett külcsín 
által legalább külérzékeik először, és addig kellemesen érin-
tessenek , miglen ezen befolyás a belső vallási érzet mivelé-
sére is át fog hathatni, mint például Fridrik porosz királyról 
történetileg tudjuk, hogy a kath. szertartásnak külcsinja és fé-
nye ragadta őt el ama vallásos nyilatkozatra: hogy csak a ka-
tholikusoknál dicsértetik Isten ugy mint igazán isteni fölség. 

A fönnevezett főpásztort tehát már csak e tekintetből 
is ki ne magasztalná ? midőn tapasztalja, hogy ő mlga a 
megyebeli templomok külfénye és izletességének előmozdítá-
sára megkívántató költségeket vagy az illető templomok pénz-
táraiból kegyesen utalványozza, vagy, mint sok helyen meg-
történt, azt saját költségén létesiti. Azonban kezdettől fogva 
leginkább szivén feküdt cathedralis templomának dísze, és a 
a mint az ily nagy vállalathoz a lehetőségnek első alkalma 
nyílott, azonnal következő örvendetes hirrel lepte meg me-
gyéjét : Quemadmodum David votum nuncupait Deo inqui-
ens : non subibo domus meae tectum, non conscendam stra-
tum lecti mei etc. usque dum invenero locum Domino, et ta-
bernaculum opportunum (Ps. 131) ita ipse quoque a tempore 
quo munus episcopatus adii, nihil antiquius in votis habui, 
quam ut dum novara a fundamentis maiestati cultus divinicor-
respondentem Dornum Dei aedificandi facultas deerat, adminus 
illam quae praesto est cathedralem ecclesiam, charissimam 
sponsam meam quantum per tenues vires licet, reddam orna-
tiorem, et celebratione sanctissimorum Religionis Nostrae 
Mysteriorum digniorem. Anno superiore inipositum est eidem 
novum tectum prout solidum ita decore constructum, restât 
nunc interna illius instauratio, quae se ad totum Ecclesiae 
complexum ad inantiquatarum rerum elustrationem, aliarum 
item obsoletarum renovationem nec non congruorum decora-
mentorum procurationem extendat. Cum autem provectior ae-
tas , et de anno in annum magis vexata valetudo moneat me 
dies vitae meae esse numeratos, nec esse differendum 
in crastinum quod hodie agi conceditur, constitui hoc ad-
huc anno, adstipulante Deo conceptum consilium effectui dare, 
unum petens a Domino ut qui dedit velle det etiam peril-
cere etc. etc." 

Minekelőtte leirnánk mily idomban és sikerrel haj tátott 
végre ő miságának a püspöknek eme magasztos szándéka, 
czélszerünek véljük előrebocsátani ama cathedr. templom mii-
épitészeti alakjának, és történetének rövid ismertetését. Ros-
nyón ugyanis a régi építészet nagyszerűségének alig van más 
kiválóbb emlékmüve mint a székesegyház ; csak sajnálni lehet, 
hogy az épület nem lőn tökéletesen bevégezve ; ekkép ez is 
két különböző kor épitészeti jellemét tünteti elő. Az egyik rész-
nek kora bizonytalan; mégis mennyire a legrégibb canonica vi-
sitatiok némely adataiból, és a minden részén fölötlő góth épi-
tészeti alakból kivehető, bátran a 13 századba sorozható az ; 
legalább Clianadinus de Telegd esztergomi érsek már 1339. 
e rosnyói templomnak birtokul Nadabula és Csúcsom helysé-
gek dézsmáit ajándékozá, — 1514-ben pedig Bakács Tamás 
bibornok s primás ezen góth idomú templomhoz a „szent ke-

resztről" nevezett kápolnát csatoltatá a már akkorában na-
gyobb számú magyar ajkú hivek részére, minthogy az egész 
városalattössze vissza ágazott bánya-üregek a hagyománynyal 
nagyon egyezőleg tanúskodnak arról : mikép Rosnyó városa 
eredete a bányák mivelésének tulajdonítandó, és az ezen ok-
ból ide letelepedett coloniakból alakult, melyek a bányászat-
ban akkoron még nem igen jártas magyarok helyett hihe-
tőleg németek levén, maga a hivők első közönsége is német 
lehetett : idő folytán azonban a lakosság lassanként megmagya-
rosodván , kívánatosnak tünt föl ama magyar kápolnának a 
templomhoz való építése. A tizenötödik század közepe felé a 
rosnyói templom kétségkivül a hussiták kezére ju to t t , kik itt 
egész vidéken elterjedve számos egyházakat hatalmukba ke-
ritének. Később bizonyosan a protestánsok hasonló erőszakos-
kodásától sem volt ment a templom, legalább a hagyomány, 
mely e templom körül történt két összetűzésről szól, annak a 
protestánsok általi elfoglalásáról is teszen említést ; úgyszin-
tén ezt engedi sejteni azon régi festés is, melyet a mostani in-
stauratio alkalmával a vakolat alatt találtak, és azon számos 
a templom szentélye és haj ója alatt elterjedt sírboltok, melyek-
re szintén csak most akadtak véletlenül. Midőn később Maria 
Theresia királynő által Rosnyón püspökség állíttatott föl, ak-
kor az érintett templom cathedrálissá alakíttatván, az ehhez 
megkívántató szekrestyékké változtattatott ama magyar ká-
polna, és mivel a lakosság már nagy részt megmagyarosodott, 
az egész templom magyar ajkuaknak lőn átengedve ; külön-
ben akkor más egyéb változáson maga a templom alig ment 
keresztül. Csak később 1828-ban, vetette azt a jelenlegi her-
czeg-primás mint akkori rosnyói püspök egész belsejére néz-
ve újítás a lá , és látta el több uj , az idők igényeihez mért 
szükséges tárgyakkal Ugyan őeminentiája némely javitástesz-
közöltetett e templomom még akkor is, midőn sz. Neytus vérta-
núnak testét XVI Gergely romai pápától kinyerve azt e tem-
plom belértékének nagy emelésére Rosnyóra hozatá. Azóta 
B a r t a k o v i c s Béla ő excja mint rosnyói főpásztor remek épi-
tészeti csínnal pompázó tornyát, megfelelő szép, sugár, fényes 
fehér bádogu tetővel diszitteté föl. Legtöbb gondot, és éke-
sitési buzgalmat azonban jelenlegi főpásztora mit. K o l l á r -
c s i k István fordita e templomra, ki a káptalannal egyesül-
ten azt rövid idő előtt nem csak tartós fedél alá veteté, hanem 
folytonosan tanakodott is : mint lehetne e pompás góth idomú 
egyházat ezen a tájékon páratlan szépségű egyházzá va-
rázsolni? és e máskép remek, de symetriai tekintetben 
mindeddig befejezetlen müvet egyöntetű egészszé alakitani ? 
A sanctuarium nagyságából a legbiztosabban lehet következ-
tetni , hogy eredetileg sokkal nagyobb terjedelmű hajóra 
volt számítás, sőt maga a hajó is ezt föltünteti annyiban, 
a mennyiben baloldalán a remek boltivezetet pompás há-
rom tám-oszlop fogja föl; még ellenben a jobbon az ugyan-
ily ivezet közvetlen az oldalfalra támaszkodik, és szép 
gotli ürekre van fölosztva, közepén a porticusba, fölrészén 
az úgynevezett keresztkuti, és alsó részén sz. Neyt-kápol-
nákba szolgálván átmenetül. Az épület falai általában igen 
vékonyak de azért mégis elég erőséggel épitvék és a 
stylhez alkalmazott remek alakú ablakokkal pompáznak ; kü-
lönösen azonban a templom boltozatja ragadja bámulatra a 
közelebbről vizsgálót, mely darázskőből összeállítva alig 3 
ujnyi vastagságban mégis igen nagy szilárdsággal dicsekszik. 



Föltűnő még a karzat építészeti pontossága, a melynek 
mint fölső párkányzata ugy alsó támoszlopai is a legszebb góth 
Ízlést tüntetik föl. (Vége köv.) 

Vezéreszmók egyházi szónokok s kateeheták számára. 
„Olvassátok az egyház történelmét, s megtaláljátok 

benne, minő csodás foganatja volt egykor az Isten igéjének ! 
— S most ? Noha soha sem volt annyi hitszónok, soha sem 
vettetett oly bőségben a jó mag, mégis oly kevés a jó gyü-
mölcs, oly csekély az eredmény. Mintha csak nem is volna oly 
hatalmas többé az Isten, mint egykor, ugy van most az ő sz. 
igéjével. S lia az Isten most is oly hatalmas, s igéje annyiak 
által hirdettetik, honnan a kevés foganat ? — Talán egyik 
oka ennek az : hogy a hitszónokok egykor s z e n t e b b e k 
voltak, mint most. Igen , a hitszónok minőségét legtöbbnyire 
az ő élete, az ő viselete teszi. Csak név szerint papnak lenni, 
nem bir még becscsel ; a tettek, példás élet, ez az, mi a vilá-
got megtéríti ! A legjobb gondolat, melyet a hitszónok ma-
gával a szószékre hoz, a hallgatók jó véleménye az ő életvi-
selete felől. Akkor nem csak szavakat, de tetteket is prédikál, 
különben csak gondolatokat és szavakat. — A szivekhez nem 
csak szóval, hanem tettel is kell beszélni; nem is elég az, 
hogy a hitszónok szavai Isten igéi ; soha sem szabad azoknak 
a tettektől elválasztatniok. A szavakat a hallgató csak hallja, 
a tetteket látja is. S ha a hallgatók látni fogják a hitszónok-
ban azt, a mit tőle hallanak, akkor beszédének sokkal na-
gyobb lesz az eredménye. Miért téritett meg oly sok bűnöst 
ker. sz. János? Az ő szavai poenitentiát hirdettek: „Tartsa-
tok poenitentiát" ; de élete is ugyanazt mutatá ; az ő szavai 
böjtöt parancsolának, s önmaga is azt gyakorolá. Jámborsá-
got ajánlott, de maga is gyakorolta. Ha tetteink nem egyeznek 
meg szavainkkal, sőt ezek ellen bizonyítanak, lia a hallgató 
mást lát rajtunk, mint hall tőlünk : hogy térjen meg ?" (A. 
Vieira S. J.) 

„Valamint az üres czikornyás, mit sem jelentő szavak- s 
kifejezésektől, ugy minden szinpadi, test- és kézmozdulatok-
tól, s arczkifejezésektől óvakodni kell a hitszónoknak Az erőte-
tett lármás hang s indulatosság szintén nem illik a szószékre. 
A hitszónok legyen élénk, de kenettel ; természetes, de sze-
rény , illően komoly és nyugodt. Szóval abban áll a legna-
gyobb művészet a hitszónoklatra nézve, ha legkevesbbé sem 
mesterkélt ; s ez csak ugy éretik el : ha a szónok beszéde ko-
moly, erőteljes, buzgó ; de nem lármás vagy énekes. A sza-
vaknak a lélek mélyéből kell eredniök, s inkább a szivnek, 
mint szájnak kell beszélni, csak a sziv beszélhet a szivhez, 
a száj csak a fülnek szól." (Sales, sz. Ferencz.) 

„Nem tanácsos körülményes elbeszélésekkel, s termé-
szetes leirások által festeni némely bün utálatos voltát, s an-
nak következményeit, hogy attól a hallgatókat visszarettent-
sük ; mert könnyen megeshetnék, hogy ez által veszedelmes 
visszaemlékezéseket költenénk föl, s a már behegedt sebeket 
újra feltörnők, a helyett, hogy a rosszat megutáltatnók hall-
gatóinkkal. „Haec potius tacenda — mondja naz. sz. Gergely 
(Hom. 4. in Eccles.) et ad haec describenda non est oratione 
procedendum altius, ne per banc reprehensionem iis, qui sunt 
paulo magis obnoxii affectibus, vulnera refricet memoria." 
(Sevoy.) 

„Nézz e kőre itt előttünk, melyre a hányszor esik, ama 

magas szikláról csöppenként hull a viz. Mi keményebb a kő-
nél, s mi lágyabb a viznél ? s ime e lágy csöppek mégis ki-
vájták a kemény követ ? Ugy van az emberi szivvel is. Igaz, 
hogy mint a kő , oly kemény sok ember szive is, s oly lágy, 
oly gyöngéd az Isten igéje, mint a viz, de gyöngédeden bár, 
de gyakran becseppegtetve, végre behat a legkeményebb 
szivbe," igy vigasztala s lelkesite egykor sz. Pimenion zarán-
dok, bizonyos kedve-vesztett hitszónokot, lelkesitsen s vigasz-
taljon ez minket is." Gyurikovits Mátyás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PÉCS, febr. 6-án. Az atyai gondoskodás, s főpásztori 

intézkedés, melylyel m. püspökünk, megyéje kormányát szi-
vén viseli, minden szükségeit éber ügyelemmel kiséri, és 
azokat megszüntetni, a hiányokon segiteni és az Ur szőllőjében 
munkálkodók szellemi, és anyagi jobblétét előmozdítani buz-
gólkodik : nem maradhat megyénk szük határai közt, s megér-
demli, miszerént az ne csak hálás kebleinkben, hanem ezen be-
cses lapok hasábjain is megörökíttessék, et in omnem ter-
rain exeat laus ejus ! — Egy rövid éve, hogy kegyes főpász-
torunk az Ur szőllőjében megkívántató alkalmas erőkről gon-
doskodni akarván, roppant áldozattal a gyermekpapnöveldét 
létesité. s alapitá ; és ime már ismét hová látjuk fáradhatlan 
atyai gondját fordulni ? az Ur szellőjének munkálásában ki-
merült , hanyatló erők gyámolitására, és vigasztalására azok-
nak^ kik a nap terhe , és melege alatt megtörve, éltök estvé-
jén állanak. — Nem hiányzott megyénkben eddig is az elag-
gottpapok részére nyugdijalap; a tőke azonban sokkal cseké-
lyebb volt, hogysem az érdemekben megőszült, elaggott pap-
jaink állásukhoz illő segélyt nyerhettek volna. E hiányon se-
giteni, és a nyugdij-alapot annyira növelni, hogy minden nyu-
galmazott lelkész legalább is 400 ftot o. é. nyerhessen, volt 
kegyes püspökünk atyai szeretetének, s főpásztori gondjainak 
főföladata. A megyei papság mint miden alkalommal, ugy 
most is megérté a főpásztori szózatot, mely őt közreműkö-
désre hivta föl, s örömmel sietett a saját érdekét czélba vett 
tervnek életbeléptetésére részéről meghozni az áldozatot, 
megajánlván a már létező nyugdijalap növelésére, a jelen 
időben oly bizonytalan t ö k e s i t é s helyett az é v i p ó t -
j á r u l é k o t , vagyis a 1802-ik évi jövedék összeirás alapján 
fölvett jövedelme utáni egy százalékot. *) 

ROMA, jan. 7-én. Mig a szent-szék javadalmaiból ki-
fosztva, Európától elhagyatva, a forradalom prédájául oda do-
batva látszik lenni, az oroszok czárja egyezkedési pontokat hoz 
a szent-atyálioz, melyeket hat hét előtt kiki lehetetleneknek 
vallott. A pápa és egyházi kormánya az egyezkedésben oly 
szilárdságot tanusitott, mely egyedül anyagi gyengeségével 
vetekedik. Ő nem engedett semmit, mitől a lelkismeret vissza-
retten , s azért győzött. Megkapván az orosz kormány kezde-
ményeit a pétervári papai nuntiatura visszaállítására, és Fe-
linski érsekké neveztetésére, a szent-atya azonnal rendkivüli 
consistoriumot tar to t t , s megerősité Felinskit az érseki mél-
tóságban , kinek jámborságát, s minden erényeit előlegesen 

*) A mi ezen üdvös czélra a bölcs határozat szerént a tanárok 
részéről jár, részünkről is lefizetni kötelességünknek tartjuk. S z e r k. 
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ismerte 1). A consistorium Három királyok napján a szent-
mise után a trónteremben tar ta tot t ; a szent-atya csak olasz 
nyelven élő szóval nyilatkozott a jelen helyzetről, Örömét fe-
jezvén ki , hogy remény van, miszerént Lengyelországban az 
egyháznak visszaadatik a szabadság. Nagyra becsülvén a czár-
nak közeledését, rögtön praeconisálta Felinszkit, remélvén, 
hogy a czár ezen készséget indokul veendi a lengyel egyház 
elleni szigornak enyhítésére. Ebből lehet következtetni, mily 
bölcsen tett a szent-atya, hogy a megholt érsekhez ama leve-
let ir ta, melynek annyi ereje volt. Az érseki pallium az okmá-
nyokkal együtt küldetik. — Végre fájdalmát nyilvánitá a 
szent-atya azon csapás fölött, mely a portugalli királyi csalá-
dot ér te , s megparancsolá, hogy a királyi család megholt 
tagjaiért jan. 14-én a gyász-mise megtartassék. 

ROMA , jan. 12-én. A .Gnornale di Roma' tegnapi szá-
mában jelentést tesz az ,Armonia' szerkesztősége által fölkül-
dött Péterfillérről. U j évre 12,126 scudit küldött; 1860-ban 
253,515. lirát ; 1861-ben 573,887 lirát , a melyhez számítván 
a más drága tárgyakban tett adakozást, két éven át ezen 
szerkesztőség szedett 1,147,774 lirát a kifosztás után szegény-
nyé lett szent-atya számára. „A fiúi hűségnek ily nyilatkoza-
tait látván a szent-atya, irja a ,Griornale di Roma', nemes ér-
zelmei föllángoltak, szemeit az égre emelte, s az Istentől, 
kinek e földön helytartója, áldást könyörgött szerető fiaira, 
kik atyai f ájdalmainak, szorultságainak enyhítésére annyit 
áldoznak. — A gonoszok ostromolják, marczangolják őt; de 
az istentelenek között hiven megmaradt számos fiai nem hagy-
ják el a szeretett a tyát , kit a fondorkodók szegénységgel 
akartak elnyomni. — A világ minden részeiről jönnek az ado-
mányok ; de szaporodnak a szükségek is. Hanem a kik eddig 
nem hagyták el a szent-atyát, ezután sem fogják őt elhagyni. 
Édes a nélkülözés, mely a jó atyáért türetik Ezekre nézve 
mondhatja a szent-atya : „Multa mihi fiducia est apud vos, 
multa mihi gloriatio pro vobis, repletus sum consolatione, 
superabundo gaudio in omni tribulatione nostra." (2 Cor. 7,4.) 
„Elégedésünk és örömünk tetőpontja, igy ír az ,Armonia'szer-
kesztője, midőn atyánktól áldást kapunk. Istenem ! mi fiuk, 
kötelesek vagyunk hálával lenni atyánk iránt, és ő hálálkodik 
nekünk! Ez többet ér nekünk, mint száz Moricz-rend, száz 
commenda , száz tanszék. — Az uj év 1862-ben jól kezdődik. 
Midőn a jan. 18-ra,sz. Péter székének ünnepére készitett 
adakozási lajstromot befejeztük, u j adományok küldettek 
hozzánk : Vercelli-ből Avogrado della Motta küld 500 1. ; né-
mely turini pap 300 1. ; Siciliából egy polgár, a ki mult sep • 
temberben szűz Mária nevenapján 5000 1. küldött, most uj évi 
ajándékul küld a szenvedő szent-atyának 1000 1. ; egy család-
anya, 1000 1.; mindnyájan a szent-atya áldásáért esedeznek 
az uj évre. 

PARIS, jan. 20-án. Az oktatásügyi minister és az arrasi 
püspök között éles vita támadt, melynek főpontjait csak azért 
is közöljük, nehogy a ferde tudósítások az igaz ügyet elfer-
ditve adják elő ; s továbbá, hogy a franczia kormány rossz 
szándéka a kath. egyház iránt annál inkább kitűnjék. — Rou-
land bezárással fenyegette az arrasi Clarissák zárdáját , s a 

1 ) Felinsky a zytomiri megyének papja , a pétervári kath. acade-
miának i g a z g a t ó j a , g y ó n t a t ó - a t y j a , és tanára v o l t , a kinek köszön-
hetni , hogy ezen tudományos intézet a hi tegységnek o l y nehéz he ly -
zetben is mindenkor fényes tanujeleit adá. 

törvényes jelleget visszavonta tőle azért, mivel egy kiskorú le-
ányt anyjának tilalma ellen a zárdába fölvettek. Ezt a hazai 
törvények t i l t ják, úgymond Rouland. Az arrasi püspök, dec. 
27-én sajnálatát fejezte ki a ministerhez intézett levelében, 
hogy ő levelét, általános vád alakban fogalmazva, a Moni-
teurban közzétevé, midőn ildomosabb lett volna ily tárgyban 
a püspökhez fordulni, a ki a panaszos ügynek orvosságot ho-
zott volna. — A minister, jan. 10-ről ismét a Moniteurben 
közlötte levelét az arrasi püspökhez , nem csak vétkes prose-
lytismusról vádolta a vallásos testületeket, hanem Lepréte 
Antóniát mint corpus delicti-t hozta föl, a ki Carro asszony, 
és Billier püspök-helyettes által apáczának fölvétetett, a nél-
kül hogy az özvegy anya ebbe beegyezett volna. Levelét egy 
figyelmeztetéssel zárja be, hogy a püspök nem látszik tudni, 
mi történik a megyéjében. — Erre a püspök rögtön, jan. 12-
ről válaszolt: „Nagyméltóságodjan. 10-ilevelében a közönség 
figyelmét a tárgytól elvonni, s csekélységemre törekedik sze-
gezni. Régi esetet hoz föl, mely kissé zavarba hozta az arrasi 
Clarissákat, ön engemet magammal ellenmondásba hozni tö-
rekszik. Bár mi bűnös legyen is egy eset, önnek általános, 
egyetemes vádját még sem igazolja, s ebben önnek győzel-
met nem nyújt. — A törvénykezési lépésekben legfőbb a biró 
Ítélete; ezt ön, minister és főhivatalnok, kevéssé látszik be-
csülni. Mit mondtam én ? „Megyémben semmi sem követte-
tet t el a kiskorúak iránt, a mi törvényeink által tiltva van." Én 
a jelen időről beszéltem, miként önnek levele jelenben vádolt; 
de vegyük a jelent a három évvel együtt. Mi volt a törvény-
szék ítélete a Clarissák ellen Lepréte Antonia ügyében ? „A 
törvényszék a bebizonyított okmányok közül egyikben sem 
találja a büntető törvénykönyv 354-ik czikkében előrelátott 
vétséget. Hogyan hazudtolhat tehát meg engemet, a ki mon-
dám, hogy semmi vétség nem tör tént , midőn a törvényszék 
ugyanazt mondta előbb s u jabb vád nem hozatott még a tör-
vényszék elé ? — De ön a törvénykezés egyetemes menetéből 
az állami ügyvéd vádokmányát hozza föl, mint kétségtelen 
tényt. Hogyan? feledheti, hogy lia az állami ügyvéd vádjai 
igazak lettek volna, a törvényszék a Clarissákat bizonyosan 
elitéli ? Hogyan hivatkozhatik ön a vádakra, melyeket a tör-
vényszék , mint be nem bizonyítottakat elvetett ? Elmondat-
tak a vádak, de meg is czáfoltattak, erőtlenittettek. Ön tehát 
a nélkül, hogy u j permenetet kezdene, az elitélt tárgyat a 
törvényszék hozott ítélete ellen újra itéli ? Mi a bizonyíték 
erre ? Nem igaz, hogy Billier, helyettesem engedelmet adott 
volna a leány fölvételére az apáczák közé. Ép ellenkezőleg, az 
egyezését megtagadta. — Nem igaz, hogy Lepréte lány az 
ujoncz-ruhába öltöztetett volna, ő mindig világi ruhában járt, 
mig csak a zárdában tartózkodott. Az sem igaz , hogy a pol-
gári hatósághoz kellett folyamodni, miszerént a leány kiragad-
tassék a kolostorból, mivel a szerzetes főnökné minden ható-
sági közbejövet előtt a leányt az anyához visszaküldé. Nem 
igaz végre,hogy helyettesem előttem valamit ez ügyben eltit-
kolt volna, mivel mindent elmondott, még akkor. Az igaz, 
hogy nem tudtam, miszerént az anya keresi a leányt. De ná-
lam nem kereste. És ez a douai megyében tör tént , én pedig 
csak saját megyém ügyeit tartozom tudni. — íme, a mi az 
egész történetkében igaz. Midőn pásztori látogatáson voltam, 
egy jámbor nő Douaiból, lelkismereti indokoktól vezettetve, 
egy leánykát hozott az arrasi Clarissák kolostorába, Lepréte 
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Antóniát. — A leány provisorie fölvétetett a szerzetesek által, 
a kik jó hitükben minden külső viszonyokban Carro asszony-
sághoz folyamodtak tanácsért , mint olyanhoz, a ki iránt leg-
több bizalmuk volt. Midőn hazatértem, Billier helyettesem 
megtudta a dolgot, s azonnal rendelést te t t , hogy a lányka 
menjen haza. — Ez vonakodván, a helyettesem elégségesnek 
talál ta, hogy a leány az anyjának irjon. Az anya ellenkezvén 
a leány szándékával, Billier azonnal parancsolatot adott a fő-
nöknének, hogy Leprète leánykát bocsássák el. — Ennyi volt 
az egészből. — Csábitása-e ez a kiskorúaknak ? Hiba volt, 
hogy a leányka fölvétetett , habár provisorie ; de mely emberi 
intézményben nem jön elő hasonló hiba? És nem tettük-e jó-
vá azonnal a hibát ? Becsületére hivatkozom tehát minister 
urnák, hogyan Írhatta nekem, hogy itt törvényellenes vissza-
élések követtet tekel? Többnek tartja-e ön magát a törvény-
széknél , mely a vallásos testületet , s Carro asszonyságot a 
bűntől mentnek nyilatkoztatta ? — S most jövök a vallásos 
egyletek ellen kimondott vádra. Ön mondja, hogy ismeri a 
multat , hozzám nem fordult ez ügyben. Én elmondtam a 
mult, a történt dolgokat ; én önnek szavait nem értem. Mond-
ja továbbá : itt polgári törvények szegettek meg, nem tarto-
zott hozzám fordulni. Igaz, nem tartozott. De igy tettek-e ön-
nek elődjei ? Szükséges volt-e a dolgot az újság lapok vitor-
láira akasztani ? — Sajnálom, fájlalom, hogy a kath. prose-
lytismus ellen lármát üt, s a más vallású proselytismusról hall-
gat. — Szabadságot veszek magamnak , hogy tényét igazság-
talannak nyilvánítsam. Ön általában vádolta a vallásos társu-
latokat ; a bizonyítással adós maradt. Egy tényt emiitett, a 
melyben a törvényszék semmi törvényellenest nem talált. A 
mely vádlás bizonyíték nélkül marad, az semmi vádlás, hogy 
ne mondjam rágalomnak. — Minden állításaim, melyeket dec. 
27-i levelemben kifejtettem, ma is állnak." 

ÉJSZAKAMERIKA. Az egyesült-államokbani kath. 
egyháznak mindeddig nem levén megírva történelme, több 
rendbeli fölszólitás követketében ezen munkára vállalkozott 
Tapper t , sz. ferencz-rendü áldozár, ki is közreműködésre föl-
kérte a püspököket és plebanusokat, különösen pedig a plé-
bániák alapitóit. Ez alkalommal a szerző ekkép nyilatkozik a 
kath. egyházról az Egyesült-államokban : A kath. egyháznak 
az Egyesült-államokban jelentékeny missioja van, és a jövő 
nemzedékek még érdekesb történelmet Írhatnak majd róla, 
mint ezt mi most tehetjük. Három százados léte a legnyo-
masztóbb viszonyok közt, folytonos növekedése a lefolyt szá-
zadokban , mostani csudálandó nagyobbodása, jelenlegi hely-
zete, szóval minden arra muta t , hogy valamint most már 
túlszárnyalta a többi hitfelekezeteket, ugy jövőre az Egyesült-
államok egyháza leend. Tornyain mindenütt a kereszt emel-
kedik, és elszakadt atyánkfiait a hosszú tévelygés után vissza-
térésre szólítja föl. A protestantismus nálunk megholt, és sír-
ján a rationalismus emelkedett föl. Ez csakhamar nagykorúvá 
lőn, és a materialismust szülte, ez az utolsó lépés a végtelen 
ür felé. A semmiségből, melyhez már eljutott, kell neki föltá-
madnia , és kikerülvén a tévutakat, melyeken járt, Krisztus-
hoz fog jutni , ki az u t , igazság és élet. Nem szükséges épen 
látnoki pillantás, hogy ezt megjövendelhessük. A lefolyt há-
rom század történelme elég világosan hirdeti ezt ; mely leg-
nagyobb fontosságú reánk és az utókorra nézve. lk. 

BERLIN. Bethmann cultusminister rendelete, mely 

szerént a katholikusok és zsidók kizáratnalc a königsbergi ta-
nártestületből , általános meglepetést okozott. Hol van a pa-
ritásos államban a hitfelekezeti egyenjogúság, melyet az al-
kotmány is biztosit ? Eltekintve at tól , hogy ezen határozat 
ellenkezik az alkotmányossággal, és hogy a legnagyobb igaz-
ságtalanság : azt még, kivált lia a hegemóniái igényeket is te-
kintjük, megfogliatlan diplomatikai korlátoltság is bélyegzi. 
Miért a „Berlin. Börzenztng" joggal jegyzi meg : „Ha a mi-
nister azt hiszi, hogy ily határozatok által a tervezett erköl-
csi hódításoknak lendületet ad , alkalmasint igen téved. Arról 
is van szó, hogy ezen ügy az országgyűlés elébe terjesztetik, 
és hogy az inditvány magának a königsbergi egyetemnek ré-
széről fogna történni." Mi részünkről csak azon megjegyzést 
tehetjük itt , mily lárma támadna bizonyos sajtóban, ha hasonló 
eset például Bajorországban vagy más kath. államban történ-
nék. Ultramontanismus, setétség, szellemi korlátoltság a leg-
szelídebb melléknevek volnának, melyekkel bennünket illet-
nének. Azonban bizonyos lapok kezében mindég kettős mér-
ték van. Igy például hasztalanul emeltük szavunkat Vincke 
ur elitélése véget t , ki unokáit erőszakosan protestánsokká 
akarja tenni. Ámde mily zaj fogna támadni lia egy kath. mágnás 
Bajorországban prot. unokáit erővel katholikusnak akarná ne-
veltetni ! (A. P. Z.) lk. 

MÜNCHEN. A münchen-freisingi főmegye egyházi lapja 
ez évi első számában igen fontos ministeri rendeletet te t t 
közzé az egykori szerzetes-plebániákra vonatkozólag. Mint a 
rendeletből kivehető, hibás volt azon fölfogás, mintha a köz-
ségnek átengedett templom- és plébániaépületek aerarialis 
birtok volnának, és azért a szükséges építkezés alkalmával a 
költségvetés és építés tervébe való betekintést meg lehetne 
tagadni az illető plebánustól. A kir. belügy-ministerium teliát 
a kormánynak azt válaszolta, hogy kétségen kivül van, misze-
rént az Inn melletti Rott-egyházközségnek átengedett tem-
plom- és plébániaépületek, melyek az előtt a rotti kolostorhoz 
tartoztak, nem mint állam- hanem mint alapitványi birtok te-
kintendők. Minek következtében semmi sem akadályozza, hogy 
a költségvetés vagy terv megtekintésül az illető lelkészszel 
is közöltessék, minthogy az ily eljárás tökéletesen a birtokjog 
eszméjében gyökeredzik. Minek következtében a münchen-
freisingi or dinar iatus oda utasította a plebánusokat, hogy az 
ily költségvetéseket, terveket szorgalmasan megvizsgálják, 
azoknak másolatát maguknál tartsák, és a tet t javításokat vele 
egybevessék, és ebbeli kötelmöknek mint az egyházi vagyon 
kezelői egész terjedelmében megfelelni igyekezzenek. Igy kel-
lene mindenben és mindenütt tisztelni az egyház tulajdoni 
jogát is. 

FLORENZ. (A pecsétőrhez intézett püspöki iratok-
nak vége.) A modenai és pármai püspökség egyetemes vá-
lasza ez : „Körlevelére hallgatni akartunk ; de látván a többi 
püspökök válaszait, sietünk azokhoz ragaszkodni. A napi saj-
tónak becstelen viseletét zavarodás nélkül fogadhatjuk, ha-
nem midőn a kormány, a melytől védelmet várnánk a méltat-
lanságok ellen, méltatlan vádokkal illet minket, megvalljuk, erre 
elkészülve nem voltunk. Mit vétett apapság? Biin-e midőn apüs-
pökök az egyház jogainak letiprása ellen óvást tesznek? S lia az 
uj rend, melyet a kormány behozott, a vallás méltóságával 
összeütközik, ezen gyászos összekoczczanásnak ki az oka ? Ki 
az, ki engedetlenséget hirdetett a szószékről ? mily templomok 
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váltak az összeesküvők gyüldéjévé ? ki emelte föl a polgárok 
között a meghasonlás zászlaját? Annyi püspök és pap bebör-
tönöztetet t , házaik fölkutattattak ; hol a bün , mely fölfedez-
te te t t ? hol a bűnös, ki elitéltetett? — Midőn a forradalom 
csoportjai betörnek a városokba, s a véghez vitt ténynek 
igazságtalanságát általunk igazságosnak ismertetni akarják : 
mi csuda, ha a papság ellenkezésbe jön az ily elvű emberek-
kel? Mások vétenek, és minket akarnak fenyíteni! Nem az 
igazság, hanem az igaztalanság teszi szerencsétlenné a hazát. 
Ne tulajdonítsa vétkül a papságnak, midőn az Istennek, az 
egyháznak, és saját lelkismeretének törvényeit követi ; ő nem 
tehet máskép. Kötelességeivel a papság soha nem alkudozik ; 
az emberi vélemények hamis isteneinek áldozatokat nem szo-
kott ő hozni. Hogy a jelen siralmas állapot soká nem tarthat, 
mi is azt véljük; hogy soká nem fog tartani, mi reméljük, azon 
hitnél fogva, mely az olasz nép szivében él. Hogy a villongá-
sok az egyháznak és a társadalomnak kárt okoznak, azon mi 
sirunk ; lássa ön minister u r , kit ér a felelőség terhe mind 
ezek miatt. Bizonyára ez nem az elnyomottakat, hanem az 
elnyomókat fogja terhelni. A pazarolt fenyegetések, a baljós-
latok a papságra nézve haszontalan érv. Uram ! Az egyház 
nem ingerel, de nem is fél; más küzdést, más ellenséget lá-
tot t már ő , a kikből a gyászos emlék maradt fön. Szenvedni 
Jézussal , ez a mi osztályrészünk e földön. Javaink, életünk 
az Isten kezében vannak. Csak az történhetik velünk, a mit 
az Isten akar. Csak egyet kivántunk volna szeméremből, lia a 
körlevél nem hivatkozott volna az egyház iránt tanusitott 
tiszteletre a kormány részéről. Istenem! miben tisztelte a 
kormány az egyházat? Jogainak, canonjainak, szabadságai-
nak , törvényeinek, birói székének összerombolásában ? Szol-
gáinak , szerzeteseinek, püspökeinek, biboros fejedelmeinek 
bebörtönözésében, javainak elkobzásában, templomainak meg-
szentségtelenitésében, zárdáinak elpusztításában ? Uram ! Az 
illem, a szemérem t i l t ja , hogy a kormány kérkedjék avval, 
miszerint ő az egyházat, az Isten-ember szent müvét tisztelte. 
Tudja az egész világ, mily tisztelet az , melyet a kormány az 
egyház iránt tanusitott. Ily uton nem fog ön az egyházzal, és 
annak szentséges fejével kibékülni. Kívánjuk mi is a kibékü-
lést ; de ha az csak az igazság elárulásával létésithető, soha 
nem békülünk ki. Egyiknek változni kell, hogy a kibékülés 
lehetséges legyen." Halljunk egy-két tételt a toscanai püspök-
ség egyetemes válaszából. „Körlevele régi vádakat, az egy-
háztól elitélt elveket tartalmaz; ezekre nem válaszoltunk 
volna ; hanem közzé tétetvén a körlevél, hadd hallassa az egy-
ház is az igazság szavát a politikai viharok vijjongásai között. 
Vádolja a papságot, hogy annak nagy része, sőt a magasabb 
méltóságokból is, idegenkednek az uj rendtől. Nem intettük-e 
a népet a forradalom kezdetén , hogy békésen viselje magát ? 
Hány pap, hány püspök fogatott el, hoztak-e a sok kutatások 
csak egy bizonyítványt, bogy a papság engedetlenségre in-
gerli a népet ? Nem, sőt a kormány maga bevallja, hogy a 
papság semmi ilyesmit nem te t t , mivel a sok befogottak kö-
zül egyet sem állított birói szék elé. Mondja, hogy az egyház 
mindég vallotta, miszerént az ország fejedelmének engedel-
mességgel tartozunk. Meggondolta-e ön ezen szavak hord-
erejé t? Nem vette észre, hogy ezzel maga ellen beszél? 

Hozzunk egy példát, mit te t t az egyház hasonló helyzetben. 
VIII. János pápa kifosztatván birtokaiból a nagylelkű fran-
czia nemzethez menekült. Mit te t t a franczia és belga püs-
pökség ? A troyesi zsinatból igy szólt a pápához : „Szent 
atya ! A kiket te elitéltél, mi előttünk is el vannak Ítélve ; a 
kiket te kiközösítettél, nálunk is kiközösítve vannak ; a kiket 
te az egyházba visszafogadsz, nálunk is befogadva lesznek." 
Igy szokott az egyház eljárni. Es ön minket az egyház által 
követett eljárási szabályokra akar oktatni ? Ön sürgeti, hogy 
elismerjük jelen rendjét a dolgoknak. Röviden felelünk: 
minden politikai kérdésben a mély alapok vallásosak és er-
kölcsiek ; melyek iránt mi szabadok leszünk mindenütt , a 
számkivetésben, a tömlöczben, az akasztófán. Ebben a pápa 
már itélt ; az ejtett ítélet nem másítható. — Mondja, hogy a 
két hatalom közötti egyesség már fölötte szükséges. Mit te t t 
a kormány e czélra ? sőt megfordítva, mit nem tett , hogy ez 
egyesség lehetetlen legyen? A concordatumot 1860. jan. 28-
kán eltiporta, a püspöki hatóságot zaklatta, nyomta ; az el-
avult Leopold-törvényeket fölelevenítette, Ricasoli által egy 
kötetben kinyomatta. — Igaz, beszél a jövendő szabadságról. 
De hogyan remélhessünk szabadságot jövendőben, midőn ma 
üldöztetünk ? — Fenyegetéseire csak egy szavunk a válasz : 
a püspökség félni nem szokott. Az urnák harczai ezek ; a 
papság minden bajra készülten áll. Tudjuk, hogy az ellenmon-
dásnak jele vagyunk e földön ; de azt is, hogy Jézusért szen-
vedni nagy dicsőség." 

VEGYESEK. 
P E S T , febr. 14-én. Ft . R a n o l d e r János, veszprémi 

püspök ő exclja a pesti gyermekkorház alapjához 105 frttal 
kegyeskedett járulni. 

— A Szent-Vincze-Társulat ügye a franczia senatusban 
alkalmasint hevesebb föllépéseket fog előidézni. Baudon egy, 
ezen kérdésre vonatkozó emlékiratot oszt szét a senator ok közt. 

— K u n c z László, székesfehérvári hittanárnak egy be-
széde hagyta el a sajtót , melyet újesztendő napján az ottani 
főtemplomban tartott . „ 0 bár tudnám, mondja fölosztás gya-
nánt, Isten igéjének kétélű fegyvereivel szétoszlatni az elmék 
homályát, és száműzni e hiu világnak csábító hazugságait ! 
hogy a magyar kath. hivek ez újévben megujult élő hittel ra-
gaszkodjanak Jézushoz, és megujult gyermeki kegyelettel 
öleljék Krisztusnak földi helytartóját." E második részben 
megczáfolva a pápátóli idegenkedésnek divatos okait, lelke-
sedéssel szólal föl annak világi fejedelemsége mellett, habár 
az nem is dogma. 

— Z i n g e r l e Pius atya, a meráni gymnasium igazga-
tója Romába hivatott a syrus könyvek és kéziratok átvizsgá-
lása végett, és egyszersmind consultora is leend a Propagan-
danak a keleti egyház ügyében. 

F i g j c l i n e z f é t é s . E lapok szerkesztősége szivesen 
ajánlkozik a vizár által károsultaknak küldendő segélyössze-
gek továbbszállítására. 

K e g y e s a d o m á n y : 
0 szentsége részére : 

Nt. M o r a v s z k y Ja'nos , he lyet tes- le lkész . 3 frt. 1 0 kr. o. é. 
A c s - T e s z é r r e : Jó helyen van az na ' lunkis , csak maradjon. Az 

1 frt .be lehet számítani jövőre. — T. munkatársainkat kérjük, ne v e -
gyék rossz néven , ha dolgozotjuk néha hamarább nem közöltetik. 
Hol a hely szűke, majd pedig a tárgyak ugyanazonossága nem e n g e -
di , hogy egymásután közöltessenek némely czikkek. Engedjünk v a -
lamelyes j o g o t a szerkesztőnek is. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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.Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
fé lévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr . , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, február 19-én. 15 . I. Félév. 1862. 

TARTALOM: A jövő pünköst. — A hazai egyházi mű-
vészethez u j adatok. (Vége.) — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

A. •• rr m I •• A jovo pun kost. 
Mig az egyháznak, különösen pedig a pápaság-

nak ellenei, a titkos társulatok tagjai, Romának a 
forradalmiak kezébe való közeli átadatása fölött uj-
jongnak : a szent-atya fölülemelkedve a titánok ostrom-
zaján, mintegy delejtiije a hit- és üdvnek, gondjait az 
egyház megdicsőitésére fordítja, mely egy részt a 
vértanuk ünnepélyes megtiszteléséböl, más részt az 
egyházi egységnek világra szóló föltüntetéséből özön-
lenék. A mely napon (jan. 18.) értesité Lavalette a 
franczia kormányt, hogy Roma alkudozásba nem akar 
bocsátkozni fosztogatóival: azon napon meneszté Ca-
terini bibornok, mint a zsinati Congregationak elnöke, 
levelét a kath. világ püspökeihez, és meghívja őket a 
szent-atya nevében a jövő pünkösd ünnepekre Romá-
ba. Itt-ott közöltetett már a szeretetteljesen fölszólító 
levél, de többnyire hibás fordításban,, kivált 
limina"-kra nézve ; mi nagyobb hitelesség okáért és 
lapunk szellemével is megegyezőbben az eredeti szö-
veget igtatjuk ide, m<ly következőleg hangzik: „111. 
ac Rdss. D. ! Nihil gratius mihi accidere poterat, quam 
ut ex mandato SS. D. N. Tibi Rdss. Domine signifi-
carem, Sanctitatem suam proximo mense majo con-
stituisse duo semi-publica habere consistoria, iisque 
peractis ipso solemni Pentecostes festő in sanctorum 
album referre viginti très beatos martyres Japonen-
ses ex Franciscali ordine Minorum Observantium ; 
nempe B. Petrum Baptistam et socios ejus atque eti-
am beatum Michaelem de Sanctis confessorem ex Or-
dine SS. Trinitatis Redemtionis captivorum. Porro 
Sanctitas sua vestigiis Decessorum suorum inhaerens, 
Italiae Episcopos Romám pro sua auctoritate arcessere 
exoptasset, ut in re tanti momenti gravissimam suam 
sententiam aperirent, suaque praesentia tantae solem-
nitatis decus augerent. At vero animo reputans acer-
bissimas, quibus Italia ex maxima parte premitur 
temporum calamitates, quae non omnes Pastores a 

suo grege abesse patiuntur, a consveto instituto cen-
suit hac vice esse deflectendum. Quamobrem Sum-
mits Pontifex mihi injungere dignatus est, ut non 
solius Italiae, sed et totius cath. orbis episcopis has 
darem literas, quibus jucundissimum huiusmodi of-
feram nuncium, simulque declarem, rem gratissimam 
Eidem Sanctitati suae facturos illos sive ex Italia, sive 
ex aliis orbis partibus Antistites, qui sine gravi ovium 
damno et sine ullo alio peculiari impedimento Roma-
num iter tempestive aggredi existimaverint, ut Con-
sistoriis tantaeque celebritati interesse queant. Cete-
rum huiusmodi ad urbem profectio, quando earn ini-
re licuerit, perinde ex SS. D. N". mente valebit, ac si 
ad implendum sacrorum liminum visitationis onus 
inita fuisset. Haec habeo de mandato Sanctitas suae. 
P.oiuae ex Congreg. Concilii die 18. jan. 1862. Cate-
rini, Praefectus. 

Ricasoli Roma közelében villát vásárol, azon hie-
delemben, hogy a romai kérdés nem sokára az ő és 
társainak terve, óhajtása szerént fog- megoldatni; Tu-
rinban már nem igen akarnak házakat emelni, mert 
hisz kevés idő múlva Roma leendvén Olaszország fő-
városa, és igy a kormánynak is székhelye, a már lé-
tező épületek is fölöslegesek lesznek; Parmaban, Ge-
nua-, Florenz- és Milanóban pápaellenes tüntetések 
történnek; magában Romában titkon és nyilvánosan 
szóratik az izgatás üszke, hogy a szent-atya feje fö-
lött boruljon lángba a vatikán, és kényszeríttessék 
elhagyni a trónt, melyhez a ker. világ százados tisz-
telete fűződött; hogyletépjék vállairól a bíbort, mely-
nek dus redőzetében volt nemzedékek- és nemzedéke-
ken át az igazság, jog és polgárisodásnak ha nem is 
mindenkor egyedüli, de mindég legbiztosb menhe-
lye ; a szent-atya pedig, midőn ingadoz lábai alatt a 
saját jótéteményeinek áldozataival termékenyített 
föld, midőn főpapi tiarája, és a kath. világ fölötti 
uralmának jellege — hármas koronája után kegyeivel 
elhalmazott papok is kinyújtják a gyalázat éktelensé-
gével bevont kezeiket: pápai elévülhetlen hatalomtel-
jének egyik legszebb, legüdvösb ágát gyakorlandó az 
egység központjába hivja meg tiszttársait, a kath. 
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világ- püspökeit. Honnan ily körülmények közt, ellen-
ségeinek közepette ezen bizalom, ezen komoly lelki 
béke, ezen, még az ellankadt karokba is tetterőt le-
helő lelkület? honnan, ha nem azon hétszeres kegye-
lemforrásból, mely az első pünköst óta csergedez a 
kath. egyházban, és melynek folytonosan fölszökkenő 
gyöngyei vértanúi szilárdsággá tömörülnek, s legyőz-
hetlen hiterőt alkotnak a halandók keblében. 

A pünköst, keletkezete óta, kimondhatlanul je-
lentékeny ünnep volt és marad is a kereszténységben, 
mely ernyedetlen szilárdságának roskadásig soha 
meg nem rendíthető sarkkövét akkor nyeré, és a vi-
lágra, emberiségre nézve tulaj donképen akkoron szü-
lemlett kihatásának teljét tekintve. Az emberi véle-
mények fölé való emelkedés, a földieket meghaladó 
örök jónak kellő fölfogása, a környező veszélyeknek 
Istenért, hitért, ön- és mások üdveért való bámulatos 
erős lelküséggeli megvetése, e napnak voltak örök 
szép ajándékai, melyek egyszersmind elidegenithet-
len örökségét képezik azon egyháznak, mely az Üd-
vözitő megnyitott oldalából fákadva az egész világra 
elágazó gyökérszálait az első pünköst ünnepén ülteté 
a megváltott földbe. Ezen szálakat legelőször a pün-
kösti ünnep alkalmával az egész világból Jeruzsálem-
ben jelen voltak vivék magukkal, a Szentlélek me-
lasz tbőségével elárasztott apostolok messzebbre ter-
jeszték ki vagy erősítették meg azokat, csomójukat 
pedig Péter Romában tevé le, hogy itt folyjon össze 
az elágazás, és itt verjen a sziv, mely az egyháztest-
nek véredényeiből fölfogná a hozzá egyenlő lüktetés-
ben visszahullámzó életerőt. E csomót nem ember szö-
vé, e szivet nem emberi kéz alkotta, és halandó kar 
nem is fogja halálosan átdöfhetni soha; itt-ott egy-két 
eret tán fölvághat, elfojthat, mi a szivnek kétségkívül 
fájdalmas szorongást okozhat, de életölő nem lehet. 
Ezen mély, Isten Ígéretén és két ezer év minden el-
fogultat kijózanítható tapasztalatán nyugszik a szent-
atyának bizalma, melynél fogva az Ur őrszemeit, a 
püspököket az örök városba hivja meg — ajapani vér-
tanuk ünnepélyére. Ki hívhatná meg őket ily magasz-
tos jelenetre méltóbban, mint ő, ki a vértanúság tö-
viskoszoruját maga is lélekemelőleg hordozza? és 
mily egyházi actus volna méltóbb ily szent zarándok-
latra, mint annyi, a legszentebb ügyért, a legfelsé-
gesebb, de napjainkban is oly rút háladatlansággal 
félreismert, s ellökött elvekért hősiesen elvérzett mar-
tyroknak, méltólag egyedül az egyház által végbevi-
hető megkoronázása? Gúnyoljanak bár bennünket a 
lapok, mint a Temps már megkezdé, hogy néhány 
megölt barát miatt a pápa az egész kath. világot moz-

gásba hozza, szinre ugyan ajtatossági, de valódilag 
egészen más okból, mindegy: a vértanú halálának 
jelentőségét csak az tudja fölfogni, ki képes fölérni 
az elvet, annak horderejét, melyet egy vértanú kép-
visel , s melyért meghalhatni fáradalmai legdicsőbb 
jutalmaul tekinti. Vigyétek ti gúnyolok a világ min-
den pompája közt a népeket és nemzeteket irtó hős-
nek embervérrel áztatott babérjait a dicsőség templo-
mába ; helyezzétek el a gonosz elvei által lélekgyil-
koló tudósnak hamvait a hozzátok illő pantheonba: 
mi, kik föl tudjuk fogni az Üdvözitő hitéért ontott 
vérnek érdemét, mely nincs megfertőztetve a világi 
hiúság csilláma által,és mely azért ömlött, hogy sza-
badítson , nem pedig hogy nemtelen bilincsekbe ver-
jen százezreket, mi kezein az egyháznak, mely hőseit 
szintén meg tudja és akarja is a küzdő és győzedel-
meskedő erényhez illőleg dicsőíteni, a triumphalis ko-
szorút lehető ünnepélylyel teszszük le a trónhoz, me-
lyen a világ báránya áll, kinek vérében mosták meg 
köntösüket e szegény japani barátok ! 

Azonban a fönidézett levél nem oly titkolódzó, 
mint a gyanusitók hirdetik, hisz elég nyiltan kimon-
datik benne, hogy ő szentségének szándoka két, félig-
nyilvános consistoriumot is tartani : és tulajdonképen 
ez az, mire az egyház ellenei kancsal szemmel tekin-
tenek. Mi történhetik majd itt? Bizonyára semmi 
egyéb, mint a mit az egyház már eddig is oly sok-
szor sőt mindenkor tett elleneivel szemközt : megtáma-
dott ügyéről fog tanakodni és annak lehető biztosításá-
ról; erkölcsi védvekkel fogja támogatni fenyegetett 
helyzetét, és a jelen válságok közt ki fogja mondani a 
szent-atya a vértanuk és püspökök előtt is az ellen-
tábort oly annyira keseritő non possumus-t. Nem 
lesz ez zsinat, hanem az odasereglő püspökök részéről, 
a vértanuk iránti tiszteleten kivül, részvétteljes látoga-
tás; a szent-atya számára pedig édes vigasznak forrása, 
és tanúsított erőslelküsége iránta leggyengédebb hó-
dolat. Ünnepélyesitése fog az lenni azon világszerte 
nyilvánuló érzületnek, mely a szent-atyához inté-
zett főiiratokban, Péterfillérekben , tüntetésekben, 
az egyház ügye melletti szónoklatokban, és még 
némely prot. tudósok fölszólalásában is nyert ed-
dig kifejezést; leghívebb viszliangja lesz az igazi 
kath. világ mindenütt hallható szózatának, mely sze-
rént a pápa világi fejedelemsége legczélszeriibb az 
egyház független kormányzására; magasztos föl tünte-
tése lesz azon egyességnek, mely a kath. egyháznak 
az igazság,jog, elv kimondásában és védelmében, füg-
getlenül minden földi viszonyoktól és körülmények-
től, tagadhatatlan jellege. 
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Kétségkívül roppant az erkölcsi suly, mely ily 
föllépésben rejlik, és ha a világ erkölcsi és jogi érzete 
nem volna oly közel a végképeni tönkrejutáshoz, ha-
talmas rázkódtatást eszközölhetne a világnak mindöt 
részében; ámde mit fog nyomni mindez oly napok-
ban, melyek a jog és erkölcsiség utolsó foszlányait is 
le akarják szaggatni az emberiségről, mely titkos, ön-
méltóságát sárba tipró társulatokat képezvén őrjöngve 
rohan a társadalmi és vallási pusztaság utálatosságá-
ba, és annál boldogabbnak véli magát, minél több 
rom hever mindenből, mi eddig szent és tiszteletre-
méltó volt a jobb nemzedékek előtt, önvérét és faját 
taposó lábainál ? Mit nyomhat ezen, csak isteni mérle-
gen méltókép meghatározható szellemi nehezék oly 
időben és oly világban, midőn és mely a hatalmasb-
nak igazságtalansággal rojtozott ruha szegélyét csó-
kolja elárulva a gyengébbnek legszentebb ügyét , és 
elszaggatja a törvény lapot, melyen eddig az embe-
riségjóllétének sarktörvényei valának isteni ujjal, de 
egyszersmind az ellenök vétkező emberiség vértenge-
rével irva. Legyen, hogy az ellentáborra nézve ez 
nem fogja a minden jobbak által ohajtott hatást gya-
korolni,akivánt sikert eredményezni: az egyháznem 
követ siker-politikát, és a tettek erkölcsiségéről nem 
szokott azok eredménye szerént itélni. A szent-atya 
valamint eddig megtett mindent, mit jogainak, iga-
zainak körében megtehetett és mégis ellenei csak visz-
szaszoritvavannak,de megtörve nincsenek: épen ugy 
a ker. világ megnyugtatására ünnepélyesebben is ki 
fogja nyilatkoztatni eddigi, még ellenei által is elis-
mert méltóságteljes, s ő hozzá oly igen illő határo-
zottságát; a többit pedig Istenre bizza, és egy jobb 
korra appellál, mely a mostani fölforgatok által a szá-
mára előidézett nyomor teljétől késztetve fogja az örök 
igazság és jog bélyegét ismételten reányomni a szent-
atya- és egyháznak a jog-és erkölcscsel egyedül meg-
egyező eljárására. 

És az utókornak ezen tanúságtétele bő kárpótlás 
leend az egyházra mindazon keserűségekért, megtá-
madásokért, melyeket a társadalom alapelveinek 
mostani fölforgatói kérlelhetlen szilárdsága miatt 
árasztanak reá. Az egyház nem egy-két évet, nem 
egy nemzedéket, még kevesbbé pillanatnyi érdeket 
tart szemei előtt szellemével megegyező határozatai-
ban : hanem elvek, igazságok mellett küzd, melyek, 
mig józan ész van a halandók agyában, és becsületes 
sziv az emberi kebelben, önmagokban hordozzák el-
évülhetlen lényegök criteriumát, és állniok kell mind-
addig, mig a szellem örök igazságra van teremtve, 
nem pedig hiu csillámlásu napi érdekre, múlékony 
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dicsőségre, erényölő nyereményre. Szakadjanak el az 
egyháztól milliók, mivel a jog és igazság mellett 
harczol, mindez, mint jól jegyzé meg nem rég egy 
valaki, mindez csak részletes veszteség; de önmagát 
tevé mindenkorra tönkre, ha az igazságtól csak egy-
szer elhajol, ha az igazsággal ellenkező hamisságot 
csak egy pillanatra helyeselte. Az egyháznak legin-
kább arra kell ügyelni, hogy övéit megtartsa az 
igazságban; kik tőle már elváltak, vagy elválni ké-
szek, ha elvei mellett megcsontosulva megmarad: 
soha sem lehetnek méltók arra, hogy csatlakozásukat 
ily áron kisértse meg kiérdemelni, sőt épen ez által 
igazolná azok elpártolását, et esset illis similis mendax. 

De híresztelik már, hogy hasztalan készül a pápa 
ily, az egyetemesség jellegét jobban föltüntető cselek-
vényre : az illetők majd meg tudják hiúsítani a pápa 
szándokát, mely fölött különben ők is örvendenek any-
nyiban, hogy, hiedelmök szerént, ez által ő maga siet-
teti a világi fejedelemsége ellen intézendő végcsa-
pást. Meglehet, hogy ez fokozza az ellenfél tevékeny-
ségét, és tán közeiebi) látszik hozni a fergeteget, mely 
már most is elég alant csügg az egyház feje fölött; 
azonban mig ez egy részről lerántja az álarczot azok-
ról is, kik titkolódznak, terveiket rejtegetik és ba-
rátságot színlelnek: más részről oly tanúságot teszen 
a pápa és püspökök reménylett nyilatkozatának er-
kölcsi érvényéről, minél vágóbbat a jó ügy mellett 
küzdők egész összesége is hasztalanul kisértene meg 
előidézni bár mily demonstratioval. Mit szem előtt 
tartva azon reményt tápláljuk, hogy oly erkölcsi erő, 
oly szellemi nyomaték, melynek paralysálására ily 
vakmerő erőszak volna szükséges, sokáig elnyomva 
nem maradhat, és sokkal inkább egybe van szőve az 
emberiség nemesb érdekeivel, mint azon csalkép, 
melynek birtokba ejtéséért az emberiséget annyira 
meggyalázó fogás lőn szükségessé. Ez utánzása volna 
a legközönségesb rablók azon embertelen szokásának, 
mely szerént e fosztogatás alatt fojtogatják a birto-
kost, hogy egy hang se lebbenhessen el ajkairól a 
méltatlankodás ellen. Egyébiránt az Ur, ki a szent-
atyának e gyöti'elem-éveiben az emberek számítása 
ellen oly körülményeket engedett fölmerülni, melyek 
a már legsikerülendőbbnek hitt terveket, szövevénye-
ket mint gyenge pókhálót hiusiták meg : talán meg 
fogja adni küzdő egyházának azon vigaszt, mely a 
jövő pünkösti ünnepek alatt szentséges atyánk szán-
doka szerént oly dús forrásból volna kiáradandó. Mily 
szépek volnának ekkor Sionnak utjai! Ekkor lehetne 
reményleni, hogy Isten emittet Spiritum suum, et 
recreabuntur. et renovabitur facies terrae. Ezt akar-
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ja-e az Ur , vagy megengedi, ut per omnem terram 
transeat Belial? a jövő fogja megmutatni. Mi szeret-
nénk hinni, hogy lia mindenfelől megindulnak a nem-
zetek püspökei, kik tehetik, tán üdvösen eonfunde-
rentur malignantes, vagy legaláhh jobban fölébresz-
tetnének a szunnyadozók, et fieret commotio magna. 
Hozzánk tartozik az eseményeket registrálni, a többi 
a tényezőket illeti ; valóban szerencsés, ki az egyház 
ily ügyében tevékenykedhetik ! Pollák. 

A hazai egyházi művészethez uj adatok. 
( .Vége . ) 

Ily állapotban találta Rosnyónak e régi, máskép elég 
müépitészeti ügyességről tanúskodó templomát jelenlegi fő-
pásztora, ki a mint epedő kivánságát : „ornare sponsam suam 
et maiestati cultus divini quo correspondentiorem reddere" 
teljesiteni eltökélé, festészeket Bécsből hozatott ; és pedig a 
goth tagozat és diszités kiállítására H e i s z József, a falra 
festendő alakok kivitelére S p ö 11 Ignácz, az oltárképek meg 
sz. Neyt-kápolna falképeinek végzésére pedig K o 1 b a y Theo-
dor urakat. E művészek az illető falfestést fresco-módon ké-
szítették , és pedig a templom boltozatát, minthogy azt az 
úgynevezett gerincz-szövedék, igen sok apró szögletekre 
osztja föl domborodó köveivel, és igy személyalakok fes-
tésére nem igen levén alkalmas, részént pedig a góth Ízlés-
hez nagyobb alkalmazkodás végett szép égkék színnel vonták 
be , fölékesítvén azt, a szentélyben még sűrűbben mint a ha-
jóban , állandóság tekintetéből magára a boltozatra erős ra-
gasztókkal illesztett finom csillag-alaku aranyozott leme-
zekkel. 

Az oldalfalak legfelsőbb részein, az ezeken nyugvó 
csúcsivezethez igen illő diszitmények vannak festve, miglen 
lejebb majestaticus nagyságban pompáznak a bold. sz. Mária 
életét ábrázoló fresco-képek. Mivel pedig maga az egész 
templom is a bold, szűz Mária mennybevitelének emlékére 
van szentelve, igen szerencsés választásnak kell tartanunk 
azon elrendezést, hogy mig a templomban ajtatoskodó a fő-
oltáron szűz Mária mennybevitelében az eget mint jutalmat, 
mint végczélt látja áhítatos szemeivel : az alatt e Szűznek 
életéből a legélénkebb szinekkel lefestve folytonosan szeme 
előtt tartsa az u ta t , a példát is, mikép lehet legbiztosabban 
ama végczélt elérni. Kilencz nagyszerű fesco-képben van az 
elég fényesen föltüntetve, t. i. : Szűz Mária szeplőtelen fo-
gantatása , — születése, — sz. Anna oldala melletti növeke-
dése, — eljegyzése, — az angyal általi köszöntetése, — Er-
zsébetnél tett látogatása, — halála, — mennybevitele — és 
a mennyei karok királynéjául való koronáztatása. — Csak fö-
lötte sajnáljuk , hogy e nagyszerű képek nem ily természetes 
rendben egymásután vannak előállitva, és hogy a női alakok 
nem mindenütt oly jól sikerültek mint a férfiaké. 

A falképek között szép összehangzásban láthatók mint-
egy a be nem végzett épület hiányait pótló oszlopzat és más 
faragványok, müvek diiszitményei Ízletes modorban és szín-
ben kiállítva. A szentélyablakok közötti falon még, kisebb ala-
kokban látható felségesen eltalált arczkinyomattal a 10 apostol, 
kiki biblicus symbolumával, — kettő, úgymint Péter és Pál a 

főoltáron plasticai művészettel levén kiállítva. Úgyszintén a 
szentélyben fölötte megnyerő sorozatban vannak elhelyezve 
a szép idomú ablakok keretén az arabeskek ; ilyenek díszlenek a 
szentélyt a hajótól elválasztó goth ivezeten is. A szentély al-
sóbb részén körös-körül aranymezőn gazdagon liimzett, mint-
egy 32 goth fülkére osztott drága szőnyeg-ékitmények is 
kellemes benyomást gyakorolnak a vizsgálóra. A hajóban a 
bold. Szűz életét föltüntető, már említett rajzokon kivül még 
a szentély és hajó közötti ivezetnek a hajóra néző csúcsán, a 
kezeiben alpha- meg ómegát tartó Atya-isten van festve. A 
karzati 4 oszlopon 4 zengedező angyali alak, és a karzat alatti 
4 goth ivezet alatt pompás vésettel a 4 evangelista symbo-
lumjaival, ezek közepén pedig, épen a hátulsó bejárás fölött 
az apocalypticus Jézus látható mellképben, kezéből csillago-
kat szórva. 

Az úgynevezett keresztkuti-kápolnában legfölül látható 
Üdvözítőnknek János általi kereszteltetése. Alantabb kitű-
nően veszi ki magát, mindjárt a keresztkut fölött mintegy 
czimtábla gyanánt domborművet képező színezettel sz. Já-
nosnak a pusztábani predikálása ; úgyszintén a keresztkutat 
környező, építészetileg már ugy alkotott és márványozott két 
fülke, melyekbe igen fog illeni Adam- és Évának ő misága ál-
tal még hozatni szándékolt plasticai két szobra. 

A sz. Neyt-kápolnának festését nagyobb részben a leg-
fiatalabb festő, Kolbay vitte ki, ki fiatal kora mellett igen 
szép ügyességgel birván, bár a vászonra való festést tanulta 
leginkább, mégis e kápolnában készített fresco-festményei is 
majdnem mindegyik között a legjobban sikerültek; mivel pe-
dig e kápolnából a szent sírba is van a bejárás, itt többnyire 
oly képek alkalmaztattak, melyek Megváltónk halála vagy 
föltámadásával szoros kapcsolatban vannak ; ugyanis magát 
a bejárást képző vászon-ajtón kivül Jézusnak halottaiból való 
föltámadása után azon jelenet, midőn a drága kenőcsökkel sir-
hoz járuló három ajtatos asszony a sirt üresen találja, és sz-
Magdolna a kertésznek hitt Föltámadottnak lábaihoz nagy 
epedéssel borul. Ezenkívül e kápolnában még föl van tüntetve 
Jézus, a mint a getsemani kertben imádkozik, — a mint föl-
feszittetik — és a mint a sírba letétetik, — különösen a meg-
feszítés, mondhatni,bámulandó sikerrel és nagyszerűséggel. 

E festészi diszitmények mellett még más szakbeli mű-
vészetek is igénybe vétettek ő misága által a székes-egyház 
földiszitésében. Nevezetesen, mivel az oltárok már e tem-
plom máskori javitása alkalmával a renaissance-izlés szerént 
oszlop- és környezettel láttattak el ; a mostani főpásztornak 
nem volt egyéb választása, mint vagy roppant költséggel és 
hosszú idő-áldozattal az oltárokat egészen uj goth idomban 
előállítani ; vagy pedig, mivel különben is a festészetnél min-
den egyes részleten kizárólag a goth-idom tartatott szem 
előtt, ezzel öszliangzásba hozni a régiebb idomot. E végből a 
szükségelt márványozásra a zemplén-megyei R o j c s e k nevű 
két testvérrel köttetett szerződés, kik a legfinomabb angol 
czementből készült gyönyörű szinvegyületü és a leghíresebb 
külföldi márványokat élethűen utánzó, tükörnél is simább, so-
lidaritásra nézve pedig majdnem a természetes márványhoz 
hasonló keménységű és J

/2 hüvelknyi vastag márványhártyá-
val húzták be és fényesítették ki a kijelelt tárgyakat ; minden 
oltárt más más alapszínnel, sőt minden egyest többféle, de 
mindég öszhangzatos erekkel látván el. Valóban, bármennyire 
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is alapos ama közmondat : „quot homines, tot sensus", mégis 
nem volt e miinek eddig nézője, kinek az nem tetszett, ki azt 
nem dicsérte volna ! 

Mivel az arany leginkább képes a fönséget kifejezni, ő 
méltósága sem kiméit semmi költséget, hogy mind a falfesték 
diszitményei, mind pedig az oltárok, faldistorium, stallumok, 
szószék és orgona gazdagon legyen aranyozva. E szakbeli 
munkát K l i m k o v i c s Flórián, Ejuri és Miller két segéd-
társával, mindannyian hazánkfiai, nagy ügyesség- és tökély-
lyel végezték, munkájok általános tetszésben részesült. 

Kath. templomban legfölségesebb rendeltetésű levén az 
ol tár , mivel arra legszorosabb értelemben alkalmazhatók a 
szent Írásnak szavai : „Elégi enim et sanctiücavi locum istum, 
ut sít nomen meum ibi in sempiternum et permaneant oculi 
mei et cor meum ibi cunctis diebus. (II. Paralip. 7, 16.) és Jé-
zusnak amaz Ígérete : Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus 
(Math. 28,20.) mivel ott naponként bemutattatik érettünk az 
áldozatok legszentebbike, és teritve van számunkra állandóan 
az asztal, melyen vendégeit Jézus saját testével és vérével 
táplálja Ily értelemben magyarázható a fönczimzett főpász-
tornak is azon törekvése : hogy szentegyháza ujitása- és éke-
sitésénél leginkább az oltárokon, kiválólag pedig a főoltáron 
óhajtá a legfőbb magasztosságot kitüntetni ; azért is ez nem 
csak a már emiitett fehér carrarai márvány tükörfényü környe-
zetétől és a gazdag aranyozástól ragyog, — de uj, Mária menny-
bevitelét ábrázoló nagyszerű (2 Y2 öl hosszú és 1 öl szélessé-
gű, Bécsből hozatott, 11j% lábnyi széles arany keretbe foglalt) 
képpel is fölékesitteté, melyen a hires Tizian mintája után ki-
vitt pontos távlati kimérés, különösen pedig fölül a mennyei 
karokat, és alant az apostolokat ábrázoló csoportozat, a már 
említett fiatal festészünknek, Kolbay Theodor urnák szép jö-
vőt Ígérnek. Ezenkívül pazar fényben ragyog még ezen oltá-
ron az uj-ezüstből készült tabernaculum Donabanm bécsi 
mestertől, két oldalán ereklyetartókkal, egyik részről Urunk 
vacsoráját , másikon pedig Izsák föláldoztatását aranyozott 
dombormüben ragyogtatva, fölül pedig a királyok királyát 
imádó két angyalt tartva ; hasonlólag 6, egyölnyi magas, csi-
nos alakú, egyenként majdnem 75 fontot nyomó china-ezüst 
gyertyatartók is nagy mértékben ékesítik a gyönyörű oltárt. 
Kitünőleg díszíti ezen oltárt még a Komárom melletti Almás-
ról megrendelt u j márvány-lépcsőzet, valamint az előtte elhe-
lyezett hamuszín oszlopzatu márvány korlát. Fölségesen pom-
pázik még e templomban akár izletességre, akár becsre te-
kintve a tűzben aranyozott, körül belül 5 mázsa nehézségű 
és 54 gyertyára alkalmas rézcsillár és a falakon diszlő, tnes-
terileg kiállított 12 fölszentelési kereszt. Ezen fénynyel tel-
jes öszhangzásban van az egész templomnak Bajorhonból ho-
zatott kőlapkövezete, a pompás uj ajtók és padoknak fényfes-
tékkeli bevonása. 

Hogy végre csak némileg is teljes fogalmat adjunk ar-
ról , mily figyelem fordíttatott minden legkisebb tárgyra, föl-
említjük azt is : hogy midőn akár újonnan szerzendő, akár 
egyes ujitandó tárgynak munkába-vételéről volt szó, ő mlsga 
ajánlat szerént a legjobb művészeket törekedett megszerezni. 
Mindezt szemügyre véve , könnyű elhinni, hogy mint érte-
sülve vagyok, az egész templom ékesitésére 31—32 ezer fo-
rintot áldozott az Isten házának dicsőségét szivén viselő fő-
pásztor. 

Képzelhetjük már most a kegyes főpapnak örömét, mi-
dőn másfél év lefolyása u tán , mely idő alatt a sz. ferencziek 
templomában végeztük az isteni-tiszteletet, m. é. oct. 27-én 
ezen egyházat fölszentelheté. Mi ezen eseményt leginkább ugy 
kívántuk üdvözölni, mint az egyházi művészet uj lendületét ha-
zánkban. A főpásztor ilynemű buzgósága megyéjére is kihat és 
részént nagylelkű istápolása, részént kegyes engedélye mellett 
már Is a losonczi és svedléri templomok fényesen kifestettek, 
most pedig a gölnitzi és krompachi az illető művészekkel al-
kudozik ily czélból. 0 mlsga, házi-kápolnája ékesitését is már 
munkába vétette. 

Mindezekért a menny- és földnek mindenható Ura fe-
dezze kegyes főpásztorunkat, mint dicsőségének tevékeny elő-
mozdítóját, mennyei segedelmével, és engedje mielőbb liiveí-
nél azt tapasztalhatni, hogy őket ezen templomnak szemlélése 
azon szép törekvésre buzdította, mikép lelkeiket is ehhez ha-
sonló, az Urnák ékes templomává alakitják át, Bizonyára ő 
méltósága is csak azt óhajtja, mit sz. Paulin nolai püspök, 
ki midőn az általa épített templomot bevégzé , következőleg 
fohászkodott : „Oremus ergo Dominum, ut dum nos illi foris 
aedificamus domicilia, ille in nobis intus aedificet illa, domum 
videlicet non manufactam, quam ingressi intelligeiiius in no-
vissimo, scilicet facie ad faciem, quod in aenigmate nunc vi-
demus." (Epist. 33. ad Sever.) Markovits. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NAGYVÁRAD, febr. 8-án. Egy örvendetes, s egyházi 

életünkre nem kis befolyást gyakorlandó eseményről bátor-
kodom becses lapját értesiteni, mely nem csak városunkat s 
környékünket, hanem e lapok tisztelt olvasó- közönséget is 
egyaránt érdekelheti. — Ugyanis a nagyváradi premontrei 
rendű gymnasiumi tanártestület, ámbár mint szerzetes társu-
lat tagjai , társulati alapszabályaiknál fogva a testvéri társas 
együttlakásra kötelezvék, hosszas ideig nélkülözte ez állapot 
örömeit s sokféle jó oldalait: „ecce quam bonum, bonum et 
iucundum, fratres habitare in unum !" Ezen, a haza nagy re-
ményű ifjúságának nevelése- s tanitásával minden jobbak ál-
tal méltányolt vallásos s hazafias buzgalommal foglalkozó ta-
nártestület az 1849-dik évi jan. 13-án kiadatott kormányren-
delet értelménél fogva saját házát a hadban megsebesült 
liarczliak ideiglenes kórodájául kéntelenittetvén átadni, az 
egyes tagok szétszéledve, egymástól elválva laktak a város 
külön-külön részeiben s utczáiban. A később beállott kormány, 
jóllehet az életbeléptetett uj iskolai rendszer igényeinek 
megfelelőleg a tanárok száma tetemesen megszaporodott, azt 
katonai kórházzá alakitotta át. Végre a jászóvári prem. kano-
nok-rend jelenlegi prépostja s praelatusa, m, R é p á s s y Jó-
zsef ur, fáradhatatlan közbenjárásaival czélt ért a magas kor-
mánynál, leginkább pedig a nagym. magyar kir. helytartó-ta-
nácsnál ; s a ház több ezerre rugó kijavítási s kárpótlási ösz-
szeggel együtt a rendnek ujolag törvényes birtokába került. 
Az uri-utczán, vagy mint szokottabb-, a fehér-papok utczáján, 
s ennek közepe táján létező eme nagyszerű ház jobbára pesti 
s helybeli munkások által f. évi január 1-ső napjára majdnem 
teljesen elkészíttetvén, minden szükségesekkel ujolag fölsze-
reltetvén, a 13 évig tar tot t árva, s az egyes tagokra több te-
kintetben kellemetlen, alkalmatlan, a rendre nézve pedig te-
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mérdek költségekkel jár t szerteszéti künn-lakás, az illetők nem 
kis örömére, megszűnt. Január l-re már a tagok nagy része 
beköltözött, s a künnmaradtak is, kiket gyöngélkedő egészsé-
gök. vagy más körülmény akadályoztatott mindeddig, nem so-
kára követendik többi társaikat. Az élelmezés azonban, s a 
többi teljes házi elláttatás uj évtől kezdve m i n d e n tagra nézve 
benn történik S igy Isten szent segedelmével a nagyváradi 
prem. r. gymns. tanárok díszes lakukban ismét együtt élvez-
hetik az oly sokáig nélkülözött társas élet örömeit, miért Is-
ten után legtöbb hálával s köszönettel tartoznak szeretve 
tisztelt rendfőnöküknek, m Répássy József urnák. — Az épü-
let másik szárnya, a forradalom előtt virágzott nemesi finö-
velde (convictus nobilium) , még mindig iires s javittatlan ; 
mert ezen intézet pénzalapja még mostanáig sincs a valódi 
czélnak visszaadva. Iíirlik, hogy e szép s nevezetes intézet, 
mely szintén a premontreiek gondjára vala bízva, ha jelenlegi 
bonyolódott viszonyaink kifejlődnek, s alkotmányos kormány-
zásunk teljesen helyre álland , újra életbe lép Azonban vala-
mint e hir , ugy azon jó szándék is, — mely különben a való-
suláshoz az előbbinél közelebb látszik állani, — hogy tudni-
illik a gymnasium a jogacademiától elválasztva, Varad-Ujvá-
rosból Várad-Olasziba, és pedig a ílnövelde egyik szárnyába, 
mely a tanárok lakásával közvetlen összeköttetésben áll, ho-
zassák át, — egyelőre csak a kegyes óhajok közé tartozik. — 
A fönebbiekkel kapcsolatban megemlíthetem még, hogy a 
nagyváradi rom. kath. gymnasium ez évben is egyike az or-
szág legnépesebb kath. gymnasiumainak ; a tanuló ifjúság ez 
idei összes száma ugyanis hatodfél százra rug, vagyis 545 ; ez 
összegben képviselve van majd minden vallás s nemzetiség, 
alattomban értetődik, hogy vallásra nézve a katholikusok, 
nemzetiségre pedig a magyarok túlnyomók. — Isten áldása 
szálljon szentegyházunk-, szeretett hazánkra, s magyar kath. 
tanügyünkre ! Károly Gy. 11. prem. r gymn. tanár. 

MADRID, jan. 15-én. Kormányunk, kivált királynénk a 
romai ügyben a legtisztább nézettel járnak el. Calderon, kül-
ügy-ministerünk volt, ki Recliberg gróffal ünnepélyesen til-
takozott a forradalom ellen, mely sz. Péter trónját elnyelni 
akarja , hogy a többi koronákat Európában könnyű szerrel 
porba sújtsa, Királynénk trónbeszédjében megmondá, misze-
rént a szent-atya államaiban a szellemi hatalom függetlensé-
gére mindent megtett. A kamarák többsége a forradalmi el-
vek ellen van. A válaszfölirat soká tárgyaltatott , a számos, 
államtudománynyal telt szónoklatok a hazát a dulásokról, a 
veszélyekről fölvilágosították. Nálunk is, miként másutt , az 
csalódik, a ki csalódni akar. A sok jeles férfiak közt Aparici, 
Donoso-nak méltó utódja a kamarákban, dec. 7-én mondott 
beszédje legfényesebb volt. A szónok három óra hosszat be-
szélt, szellemi ereje a bal oldalt hallgatásra bilincselte, a jobb 
oldalt harsogó éljenekre ragadá. Nem közölhetem e beszédet 
egész terjedelmében ; némely részeit azonban híven megkül-
döm. „Ha csak politikai kérdés lenne a tárgy, hallgatnék ; de 
az olasz kérdés katholikus kérdés, s a lojai esemény mutatja, 
hogy keblünkben is van egy párt, mely nem csak politikai re-
formokat tervez, hanem a társadalom alapjait akarja kifor-
gatni. A kormány tehetetlen a forradalom rohamát föntartani ; 
s a politika, más segély nélkül hamarább vagy később forrada-
lomba sodor minket. Tudom, hogy a kormány tiszta szándék-
kal jár el, s hogy más politika veszélyesebb , mint a melyet 

követ. Az ő helyzetében, még legjobban tesz Hanem az a hi-
bája , hogy helyzetének nehézségeit legyőzni nem igyekszik. 
0 szabad elvü. A szabad, de külön elvű pártokat egy zászló-
hoz egyesitette, de ki nem békítette. Ez oly házasság, melyet 
az Isten nem áldott meg. Külsőleg kezet adnak egymásnak, 
keblökben gyűlölik egymást. Mit tegyen a kormány ily pár-
tok között? De, mint mondám egyes kérdésekben nem ostro-
molom a kormányt. 0 dicsőséges hadat viselt Afrikában ; ő 
I. Isabella koronájának elesett gyémántját , Domingo szigetet 
II. Isabella király koronájára visszatette. Hanem a socialis 
kérdésekre nézve súlyosan kárhoztatom, mivel nem találom 
eljárását nemesnek. miként ezt a spanyol törvényesség és a 
castiliai becsület kívánta volna. Látom hogy indul a jóra , de 
nem látom, hogy feléje határozottan haladna 0 ma él, hol-
nappal nem törődik ; kezd i t t , kezd ott ; ily politika meg 
akarja hazudtolni az örök igazságot, mely szerént két 
urnák nem lehet egyszerre szolgálni. Olaszország egy le-
he t , de csak ugy, miként Pius akarta, szövetség utján. 
Ez kizárná a franczia túlsúlyt, miként az osztrákét is. Hogy 
Olaszország egy legyTen, ezt óhajtja a jognak minden bará t ja ; 
hanem egységet a szentségtelenségek, a mészárlások és becs-
telenségek utján megalapítani nem lehet Uraim! Nem kérem 
hogy hajókat szállítsunk Italia partjaihoz. I lanem, lia a kor-
mány székén ülnék, azt tettem volna, a mit tett, ki Nápolyban 
a bourbonokat, Romában a religiot, Italiában a társadalom 
életét megtámadta, én az országok rablójától követemet rög-
tön visszahívtam volna. — De szólok a jelenről. A királynő 
mondja, hogy a pápai államokban békés biztonságot igyeke-
zett szerezni a szent-atyának. A kamara válaszol : ,békét aka-
runk a pápa trónja körül.' Nem többet? Uraim ! A tollnak ki 
kellett volna esni kezeitekből, midőn ezt Írtátok, mivel a liaza, 
melynek képviselői vagytok, többet akar. Olvastátok-e a híres 
párisi röpiratot? Ismeritek Rieasolinak hazug Ígéreteit és 
szineskedéseit a szent-atya irányában ? Valóban Ricasoli sem 
talált volna ön magára kedvezőbb mondatot mint ez : ,a szent-
atya trónja körül.' Mondtam már : az európai társadalom két 
irányban halad, egyik az igazság-, a religio-, a szabadságra, 
másik az istentelenségre, fejetlenségre, erőszakoskodásra. A 
pápa koronája a legrégibb, a legfönségesebb, a legtörvénysze-
rübb, a legszeretettebb a világon, ha ez elesik, hamarább 
vagy később maga után ragadja a többi koronákat. Az olasz 
forradalom, mely nem ismer sem isteni sem emberi törvényt, 
lángba borítja egész Európát, fejetlenségbe, zavarba, kimond-
hatlan gyászba sodorja a társadalmat. Ilyesmi történt, midőn 
Europa a barbárok szekerczéi alatt romba dőlt, de akkor ke-
reszt ragyogott Europa fölött, mely körül gyülekezett a tár-
sadalom ; e kereszt lesz mindég a világon, de lesz-e Európában, 
nem tudom." Átment a szónok a spanyol állapotok ecsetelé-
sére, melyekben szem elé állitá, mennyire van földúlva a haza 
is a forradalom turakodásai által : „Uraim ! a forradalom ut-
jain, szabadságra soha nem jutunk : ez csak despotiára vezet. 
Mióta a világ áll, a forradalom csak ezen szörnyeteget tudta 
szülni. Ti szeretitek a szabadságot ; öltsetek gyászt fölötte, 
Europa a korlátlan despotiára halad. Igen, despotiára, a fejet-
lenség miatt ! Most pedig önhez szólok, Rovero követtárs. Ön 
mondá, ,a latin fajok katholikusok, ezek soha protestánsok 
nem lesznek; tagadta, mintha csak kath. országokban lehetne 
a rend tartós; sőt állitá,hogy a legforradalmibb nép, a kath. 



nép volt. Igaz , rend lehet mindenütt, hol Istent hisznek, s 
tisztelik a tekintélyt ; de tagadom, mintha kath. népek legtöbb 
forradalmat csináltak volna. Rovero tudhatná, hogy a zava-
rok, melyek a kath. országokat fölforgatták, nem kath. elv sze-
rént , hanem a kath. elv ellen forgatták azt föl. Rovero tud-
hatná, hogy a kath. religio a béke religiója ; hogy ő megáldja 
a tekintélyt, nemesiti az engedelmességet, s midőn alázatos-
ságra buzdit, méltóságra emel. IIa tehát a kath. nép forradal-
mat csinált, ezt religiója ellen tevé. Szükséges a dolgot értel-
mezni. Rovero dicsérte az angol-szász fajt. De elfeledte annak 
jég-keblét a spanyol kebel forró érzelmeivel össze vetni. Ro-
vero elfeledte, hogy Britannia protestáns vallása előtt ezer 
évig kath. volt, bogy a szentek szigetének neveztetett ; hogy 
ezen időszakban legdicsőbb fejedelmei valának az ő véréből; 
hogy szabadságának chartája a kath. püspökség terve szerént 
s tollából eredett. Hasonlítsa össze Rovero Angolország tör-
ténetét a protestantismus óta máig a mi történetünkkel; melyik 
nép volt nagyszerű, nagylelkű ? Hol ömlött kevesebb vér ? 
Hol van több tiszteletben a szegény ? Mi nekünk, spanyolok-
nak, nem volt szörnyeteg-királyunk, miként VIII Henrik; a 
mi castiliai s aragoniai követházaink nem voltak oly szolgaiak 
mint ezen király alatt az angol parlament, a mely Tiberiust is 
kifárasztotta aljasságaival Mi királyt nem fejeztünk le , mi 
számkivetésbe nem üztiink, miként az angolok ; mi nem lát-
tuk , miként liasitja ketté egy király a királyné koponyá-
j á t ; nálunk királyné nem nyakaztatott le egy más királynét. 
Minden forradalomra, mely nálunk volt , Angolországban 
kettőt találunk, s minden aljas tet tre száz aljasabbat. Ezt a 
történet beszéli, de ehhez még mást is ; a spanyol nép a sii-
lyedésben is nemeslelkü maradt , az angol nép dicsőségének 
napjaiban is csak kereskedő, a ki haszonvágyának mindent 
föláldoz. Uraim ! Nem hallgathatom békével ezen dithyram-
bokat Angolországról, a mely Syriában a drúzokat pártolja; 
Afrikában a marokkóiakat, midőn velünk háborúban vannak ; 
Anstriának barát ja , ha érdeke kivánja; Piemontnak szövet-
ségese, ha innen van a haszon ; ezen országrol, mely köte-
lezvényeinket asztalainkra rakja , midőn hadra készülünk; 
végre mely hazánkban G ibraltart birja. Ezen gondolatra, mint 
spanyol, szégyenemben ájulok. — Mondja tovább Rovero, 
„a kath. nép solia nem lesz protestáns" ; igaz, de lehet isten-
telen. A spanyol nép, ha nem lesz katholikus, egy Istenben 
sem fog hinni többé; ő istentelen, lelketlen lesz, mint a fran-
czia nép mult század végén. Francziaországban meghonosult 
a democratia ; az evangéliumból lopta a szabadság szavát, de 
ott feledte az alázatosságot, a mely nem democraticus erény. 
Ezen pártnak nagy emberei voltak ; és ti sem hiszitek, hogy 
oly nagyok volnátok , mint Mirabeau, oly kegyetlenek mint 
Robespierre, oly vakmerők mint Danton, oly okosak mint 
Sieyès, oly szónokok mint a girondisták ; és mind eme nagy 
férfiak nyaktilónál egyebet nem hozhattak létre. Rovero ! és 
társai ! midőn ti győzni fogtok, én szomorúan fogok rátok gon-
dolni. Rovero, lia győzesz , néhány napig árnykirály leszesz, 
hogy nyomorultabban sülyedj el a nagy hajótörésben. (Rove-
ro : ,én semmit sem félek'.) Mit? te nem félsz? Danton is or-
ditá egyszer a zugó kamarában : „ki mer velem szembeszállni ? 
S feje nem a nyaktilón hullott el ? — Nincs menekvés többé ; 
ha a gonosz elvek tenyésznek, ha a keblekben a kath. szivet 
kiszárítják, nincs menekvés ; vegyetek bucsut a rendtől, a 

szabadságtól, adjátok át magatokat a borzalmas fejetlenség-
nek , az ijedelmes despotiának. Mondjatok révedezőnek, u j 
katholikusnak, lia szavaimat unjátok. Én agg katholikus va-
gyok , nem mától, hanem mióta élek, mivel hiszem, hogy a 
pápa, a püspökök, az egyház mindig ifjú ; de nem lehetnek 
igaz katholikusok, kik Passaglia pártjához szegődnek. Jobban 
bizom, hogy az örök életre eljuthatok, midőn a pápa és a püs-
pökök vezetnek oda engemet, mint egy pap, ki előtt Gari-
baldi, az egyház gunyolója, erény-példány. Emlékszem, hogy 
Flavius József történetében a jerusalemi ostromról olvastam, 
miszerént egy révedező zsidó a bástyákon jár t éjen á t , s or-
ditá : „véged van Jerusalem !" Ez órában én kiáltom : véged 
van Europa, véged van spanyol nemzetem ! Isten a tanúm, 
ki szivemben olvassa, hogy miglen titeket sötét jóslataimmal 
gyötörlek, én, kinek liai vannak, ki szereti hazáját , utolsó 
csepp véremet, mely ereimben pezseg, kiönteném, hogy va-
lóban révedező legyek, midőn ezeket mondtam." 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE." Von Dr. Albert S t ö c k 1. (Folyt ) 
Ha a teremtett világ által Isten saját dicsőségét akarja 

kinyilatkoztatni, lia a teremtmények czélja Isten magasztos-
ságát hirdetni : szükséges, hogy a teremtmények összegét át-
ható r e n d létezzék, mely által minden a világon szervezetesen 
egymásra hasson ugy, hogy a teremtmények összege egy, a 
maga elemeire, részeire fölosztható egészet képezzen. Mert 
hisz Istennek bölcseségét, jóságát és h a t a l m á t nem hirdet-
hetné a teremtés, lia a teremtett tömeg csak rendetlen chaos 
volna. Már pedig bár hol létezik rend, ott törvénynek is kell 
lennie. Ezen rendet és annak törvényét Isten határozta meg 
és pedig természetesen szintén azon czélból, hogy ekkép ki-
jelöltetnék a teremtményeknek az ut és mód, melyen és mely 
szerént ki kell fejteni tevékenységöket, hogy a teremtés álta-
lános czélja valósuljon. Es igy a teremtmények általában az 
által érik el rendeltetésök czélját,hogy általok Isten akaratja 
teljesül. Az ember is teremtmény levén a teremtés főczélját 
akkor valósitja, ha Isten akaratját teljesiti. A z o n b a n Isten 
akaratja nem csak törvényhozó, hanem egyszersmind kor-
mányzó és gondviselő is ; minek következtében akaratja ezen 
minőségének is kell valósulnia. Mert lia az ember mind sajat 
mind pedig a többi teremtmények nevében, mint ezeknek 
ura van hivatva a teremtés legfőbb czéljának hirdetésére : 
semmikép sem lehet elegendő, hogy Istennek csak törvényhozo 
akaratját teljesitse, hanem kell teljesítenie gondviselői aka-
ra t já t is, azaz alá kell magát vetnie vezényletének, nem ugy, 
mintha ő ekkép megfosztatnék minden tevékenységtől, hanem 
hogy mind ezen tevékenységet, mind pedig különösen ennek 
eredményét Isten tetszése alá rendelje. Önmagának ezen tel-
jes odaengedése által hirdeti leginkább, hogy Isten azon vég-
telen igazság, azon végtelen jóság és hatalom, mely egyedül 
méltó arra , hogy az ember is mint a teremtés koronája, neki 
hódoljon; ennél pedig semmi sem hirdetheti jobban Isten di-
csőségét. Midőn azonban az ember ekkép önmagát adja Is-
tennek , ezzel összekapcsolja a kérelmet is, hogy az örök bol-
dogságot elnyerhesse, melynek vágyától semmiféle tevékeny-
ségében sem szakithatja el magát végkép az ember. Dicsőités 
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tehát és könyörgés itt is együtt járnak. És ime ezen az ember 
részéről Isten irányában való föltétlen önátadásnak fogalma 
természetjogi szempontból nem más, mint az á l d o z a t n a k 
fogalma ; az áldozaté igen, mely által tehát egyedül valósit-
tathatik csak az Összes teremtmények legfőbb czélja. mert ha 
Isten a lényeket saját dicsősége okáért hozta létre, és egy-
szersmind az ember üdvéért : ezen kettős czél, a mennyiben 
annak valósítása az embertől is függ , egyedül az áldozat ál-
tal érethetik el. Igy tehát az áldozat valóbán központja Isten 
czélzatainak ; nem is származik az az ember és a világ vala-
mely alárendelt viszonyából, hanem mindkettőnek legmagasb, 
legmagasztosb viszonylatából; vagy jobban mondva, az áldo-
zat az , mi által az ember és a világ legfőbb viszonya valósul. 
Ha a hit mint az ember Istenhez való viszonyának ténykedése 
a legmagasztosabb mire az ember képes : az áldozat ismét 
központja ezen hitnek, melyben minden többi vallási kötel-
mek öszpontosulnak, az által föltételeztetnek, és mintegy hor-
doztatnak. És igy az áldozat nem csak központja a kötelmek-
nek , hanem a legfőbb tény is, melyet az ember véghezvihet. 
Az által, hogy az ember önmagát áldozhatja föl Istennek, 
lesz igazán nagygyá. Áldozat nélkül nincs igazi nagyság, nincs 
magasabb eszményi méltóság. Áldozat nélkül az ember a kö-
zönséges élet mindennapi vizirányosságán marad, a szellem-
nek magas röpte eszményibb élet után távol marad tőle. Az 
áldozat által föltételeztetik minden, mi az emberiség életében 
igen nagy és nemes találtatik ; az áldozat gyöke minden jó-
nak, és egyszersmind koronája is. Az embernek Isten iránti 
önátadása dicsérésben, könyörgés- és hálában nyilatkozik ; 
ezen három jelleg okvetlenül meg van az áldozatban is, mely 
központja a vallási életnek, és igy az áldozat is dicsérő, kö-
nyörgő, hálaadó áldozat. Ezen hármas viszonynak szavakkali 
kifejezése az i m a , mely lényegesen egybe van fűzve az áldo-
zattal; mintegy eszményi oldala a realnak; illatja az áldozat-
nak, mely a sziv oltáráról száll föl Istenhez, hogy fölhatva az 
égbe, Isten trónja elébe jusson. Ima nélkül nincs igazi áldozat, 
a lángnál hiányzik a világosság, a virágnál az illat. Ugyanez 
áll ellenkezőleg is. Áldozat nélkül nincs ima A hol üres az ál-
dozatoltár, ott az áldozat illatja az ima szárnyain nem szál-
longhat föl Istenhez. Az ima tehát , mivel elválaszthatlan az 
áldozattól, az ember fönsőbb életében ugyanazon fokon áll, 
mint maga az áldozat. Mindez azonban csak a belső szellemi 
áldozatról szól mindeddig, az embernek benső Önfeláldozásá-
ról ; melynek külsőleg is kell nyilatkoznia. (Folyt, köv ) lk. 

VEGYESEK. 
P E S T , febr. 18-án. 0 szentsége értesülvén a kebelrázó 

pusztításokról, melyeket az osztrák birodalomban a vizár 
okozott, a bécsi nuntiatura utján az alsó-austriai helytartó-
ság elnökségéhez 6000 frtot küldött, melyből 2000 frt. a ma-
gyarországi károsultak segélyezésére van szánva. Ily rendel-
tetése van a Péterfillérnek ! A szent-atya alamizsnából él, de 
azt is megosztja szenvedő gyermekeivel. Kenyeret nyújt azok-
nak , kik őt kővel dobálják ! 

— Nézsáról kapott levélben egy segédpap forró hálát 
mond ft. K o v á c s József lelkész urnák azon kegyességeért, 
hogy a nézsai káplán részére szives volt a „Religio"-t meg-
hozatni. Midőn e nemes tettet mi is méltókép kiemeljük, en-

gedelmet kérünk a t. levelezőtől, hogy becses sorait egész 
terjedelmökben nem közöljük. Annyi dicsérettel halmoztatik 
el benne lapunk és működésűnk, miszerént könnyen szerény-
telenségnek vehetné valaki azok közlését. Alkalmat veszünk 
ezúttal magunknak megköszönni általában azon, jutalom gya-
nánt fogadott nyilatkozatokat, melyek munkálkodásunkról, 
hogy többet ne mondjunk, elismerőleg emiékezének. Ennek 
leginkább azért örvendünk, mert az ország minden részéről 
tanuságul szolgál arra nézve, hogy mindenütt igen sokan van-
nak , kik a divatos eszmék bálványa előtt még non curvave-
runt genua sua. 

— Velenczei patriarchává ő Fölsége által T r e v i s a-
n a t o József, udinei érsek neveztetett ki. 

— Felinski, a varsói érsek megérkezett székhelyére. 
Nagy néptömeg várta a pályánál, de minden ovatio nélkül. 
Néhány kanonok fogadta őt , mert a többi száműzetett. Két 
templomot már megnyitott. A kormánynyal feszült viszony-
ban van. 

— A prot. „Házi kincstár" igen alapos (!) közleménynyel 
mulattatja olvasóit. „A magyarhoni prot. egyház állapota 
II. József császár korában" czimü czikkben ilyenek fordulnak 
elő : „A császár gyóntató-atyja váltig mondá, hogy a csá-
szárnak ellenségei ellen nem lesz szerencséje a hadban, sem 
áldás házában, ha csak az e r e t n e k e k e t ki nem irtja, tem-
plomaikat le nem rombolja, gyermekeiket el nem szedi s köny-
veiket meg nem égetteti.".. . „Bécs kath. lakossága is nagy 
lelkesedéssel s mély hódolattal fogadta az egyház fejedelmét 
(VI. Piust.) Tömegesen nyomulának lakásának előcsarnokába, 
itt-ott magas állású férfiak is, hogy a szent-atyának ottan ki-
tet t papucsait csókolják ; mi annyira megörvendezteté a pá-
pát , hogy azután az előkelők házaiba is elküldözgeté papu-
csait megcsókolás végett." — Nem tudjuk, csakugyan oly 
olvasói vannak-e a „Házi kincstár"-nak, kik ily dőreségeket 
elhisznek, vagy csak a szerkesztőség tartja olvasóit ilyenek-
nek ? Vagy ez is a családi tárba tartozó kincs ? Különös mi-
veltség és fölvilágosodás ! 

— A lapok szerént olyannyira szaporodnak Olaszor-
szágban a pápa elleni tüntetések, hogy már maga a piemonti 
kormány is fölszólalt ellenök. Mindkettőnek elhivéséhez jó 
adag hiszékenység szükséges. Azonban lia a kormány az ön-
maga által előidézett tüntetések ellen csakugyan fölszólalt 
volna, jó azt is tudni, hogy ezen tüntetések alatt nagyon ki-
tűn t , miszerént a Garibaldi- és Mazzini-féle comiték már ál-
lamot képeznek az államban, saját lőpor-malommal is birnak, és 
igy a puskaporszag már a kormány orrát is megütötte ; innen 
a tiltakozás ! 

— A. ,Magyar egyházi s z ó n o k " IV. füzete m á r f . h . 1 3 - á n megjelent. 

Előfizetési fölhívás. Nem először találkozik a hazai vallásirodalmat 
ápoló t. közönség kis egyletünknek pártolást kérő soraival. Ez évben fá -
radozásaink gyümölcséül ismét e g y uj kötet „Munkálatok"-at óhajtunk 
fölmutatni, melynek főtarlalmát képezik: Lacordaire atya levelei „ E g y 
i f júhoz" (francziából). A kereszténység mint vi lágvallás, é r t ekezés ; Sz. 
Athanáz életrajza (németből) Halin-Hahntól. Mgos b. e. Csajághy Sándor 
csanádi püspök é letrajza, s néhány vallásos költemény. A munka m e g -
jelenésének határideje f. é. Medárd napja, a mintegy 2 0 — 2 2 ívre ter -
jedő műnek ára pedig 1 o. e. frt. leszen. — Édes remény kecsegte t , 
h o g y a fiatalkori törekvésünk által érdeklett t. közönség most sem ta -
gadja meg tőlünk eddig tanúsított szives részvétét. — Pest, télutó 9 - é n 
1862. XIII. r. gyűlésünkből. A pesti növ. papsúg 

m a g y a r e g y h á z - i r o d a l m i i s k o l á j á n a k ez é v i t a g j a i 

Kegyes adományok: 
A vizár által károsultak részére a pesti növendékpapok 3 1 frt. 1 0 kr. 
Magyar egyház-irodalmi iskolájuk . . . 2 0 „ — „ 
A londoni templomra a csököli kerület . . 3 „ — „ 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer: szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, február 22-én 16. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Korunk daczára hithidegségének jólétet 
keres. — A lelkipásztorság köréből. — Egyházi tudósitások. 
— Vegyesek. 

Il o r u il k 
daczára hithidegségének jólétet keres. 

Szivünk természetesen és szükségkép boldog-
ságra vágyódik; érezzük, miszerént ennek igen égető 
szomja birja lelkünket; ez értelemben mondja sz. 
Ágoston : „a jólét szeretete az ember minden tettei-
nek indoka." De vajmi nagy föladat az, hogy már e 
földön lehessünk némileg boldogok ! Mennyit irtak 
ez ingerlő czim alatt! s mégis ott állunk, hol előbb 
voltunk, sőt tán alább. Sokfélekép lehet minden igaz-
ságot előadni, ugy hogy ennek értéke szintúgy nem 
változik, mint ha a gyöngyszemet korona- vagy 
gyűrűbe foglaljuk, elrejtjük, vagy sárba is tiporjuk, 
ez mindég becses magában : csakhogy talán jobban 
ragyog a koronában, mint az igénytelen szekrény-
ben ; más szóval : ha nem is uj a tárgy, lehet azt uj 
alakban előállitani. Az emberi-nem nagy része vallás-
erkölcsiig sínylődő nyugtalan levén, hittani érteke-
zésemet azon édes reményben irom, hogy e gyenge 
hangzat talán egynémely kebelben legalább szerény 
kis bimbót fakaszthat, mely utóbb illatos hitvirággá 
fejlődhetik, s később csendesebb égalj alatt az óhaj-
tott gyümölcsöt is megtermi, a titkos jövő homályát 
az Istenség vezérlő kezére bizva, a ki végkép nem 
hagyja el azon szőlőt, melyet jobb keze ültetett, s 
hármas hegyén ismét teljes fényben fog ragyogni a 
kettős kereszt, melyről atyáink boldogsága sugár-
zott, midőn még a béke angyala áldva lebegett, s a 
kereszténység fönséges nemtője terjeszté ki szárnyait 
egyesek s egész nemzetünk fölött. 

Talán arasznyi tér sincs földünkön, hol az elé-
gedetlenség némi jelei nem mutatkoznának ; a fölkor-
bácsolt kínteljes világkedély óhajtja áldásos békéjét, 
jobblét után sóhajt. Törekedésének tárgya, az igaz,föl-
séges; de az u t , melyen elérésére indul, alig vezeti 
oda; azért az egész világ csak panaszkodik, s nem 

tud magán segíteni, mivel a nagyban beteg emberi-
nem egyedül hathatós gyógyszerétől, a hittől ide-
genkedik, a kábitó mérget pedig telhetetlen vágy-
gyal szörp öli. Pedig már rég megjelent a nagy or-
vos, kinek eljöttét üdvözölték az elemek, s napkelet 
biborlángba öltözve hódolt a kis Bethlehemnek. Az 
Isten-ember a tudatlanság tengerében elcsüggedve 
találta az emberi okosságot, vallás helyett ámítást, 
igaz Isten papjai helyett báránybőrbe öltözött farka-
sokat, szelid uralkodók helyett vérszopó nadályokat, 
kegyelet helyett vad fanatismust lelt a földön: de 
égi tudományával meggyújtotta az értelem homályo-
san pislogó világát, beszédére összeolvadtak az ércz-
bálványok, az édes rokonszenvet a földiekhez fékezte, 
s a kétkedő halandó szivében lángra lobbantá a re-
mény élesztő szikráját , igy a halál többé nem volt 
irtózatos; mert a sötét völgyön túl egy jobb haza 
nyilt meg a föld lakói előtt, s a vándor csak pihenni 
ment sírjába. De csakhamar elhagyta a viszketeges 
emberi véges elme nagy orvosát, kicsúfolta a szere-
tetet , a reményt átkozni kezdé, s némelyik az örök-
kévalóságot is kaczagta. Ilyen volt a hálátlan világ ! 
Csoda- e, ha most is a büszke tehetlen halandó meg-
járván az égnek részeit, beszárnyalva lánglelkével a 
sok világot, mintegy villámsujtott tér vissza, s azt 
mondja: hogy ő a nagy mindenség rendszerében bol-
dogabb világot, örök lakhelyet nem talált a lélek-
nek ? s a gyarló ész kénytelen szárnyaszegetten le-
szállni magasztos röpködése életregiojából ; holott a 
sas kedve szerént emelkedik a nap felé, s mikor a 
kimért magasat elérte, magával megelégedve tér 
vissza ismét, honnan felröpült, a föld színére: csak az 
ember akarna, de nem tud fölemelkedni ; s ha néha 
kívánsággal telten szárnyait fölemelte, boszonkodva 
szemléli, hogy a földhez le van kötve, s magával 
elégedetlen. 

Boldogtalanok vagyunk, mert hajhászszuk ugyan, 
de nem akarjuk érteni, mi az igazi boldogság, az-
után jólétünk legnagyobb ellene saját magunk érzé-
ketlen , hitszegény szive. Holott az Alkotó boldogta-
lan lényt nem teremthetett e világra, mert ez meg-
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semmisitené lényegét; nem, nem lehet gondolni leg-
tökélyesebb Jóságot, kinek müve eleve a boldogta-
lanság lakhelye legyen. Vannak ugyan időszakok, 
habár kevesek és rövidek is, melyekben jólétnek ör-
vendünk; de ez csakhamar annál inkább zavartatik 
meg azon gondolat által: a jólét, s vele minden mu-
landó itt s nyomorrá változható. Miért nyujtatik te-
hát olyan jó , mely az élethez csak azért füz szoro-
sabban, hogy azt egy véletlen eset által keserűbbé 
tegye? Tehát átok minden földi jólét? De ez képte-
lenség, mert akkor a velünk született, boldogság utáni 
kiolthatlan vágy is átok volna, a mi lehetlen. Ma-
gunkban kell a jólétet keresni; ne ugy tekintsük a 
földet, mint sivatag pusztát, mely sorvasztó nyomo-
raival öldökölje a jobb sorsra méltó szivet. A föld 
érzéketlen test levén, az ember az, ki azt mennyor-
szág- vagy pokollá varázsolhatja; csak épits lelked-
ben mennyet, a föld virágokkal illatozó édennek lát-
szik; tedd kebledet pokollá, a föld kinzó eszköz le-
end; van, van helye e földön is a jólétnek, bár rövid. 
Mi valamint szerencsénk-, ugy szerencsétlenségünk-
nek is némileg magunk vagyunk alkotói Livius sze-
rént, ki Catoról azt állítja : „miszerént e férfiúnak oly 
nagy volt a lelke és elméje, hogy akármi sorsban 
született volna, maga leendett szerencséjének teremtő-
je." Igen, mert a boldogság poharát üríteni csak annak 
engedik az egek, a ki testi s lelki kincsekre egyiránt 
szert tesz. Sok erő fekszik az emberben; boldog, a ki 
magát megismerte, s hasznát tudja venni az adomá-
nyoknak, melyekkel a Teremtő füldiszité. Mily szép 
tünemény az ember, midőn lelke szövétnekével a 
természet s tudomány titkaiba tanulékonyán belép ; 
mily fönséges, midőn az emberiség szeretetétől át-
melegedve, a gyönyör rózsás utjai helyett a föld kín-
jait választja, vagy egész életörömét áldozatul viszi 
felebarátja boldogságaért ; midőn teljes önismeretre 
jutva, jót s rosszat egyiránt lát kicsirázni keblében, 
de csak a jót engedi fölvirágozni és gyümölcsöt hoz-
ni ! Szép, valóban szép, midőn működéseiben fönle-
beg az égiek közt, s állatiságát ugy kormányozza, 
hogy ennek alanti vágyai a szellemiség uralma alatt 
mintegy elenyésznek; ekkor az igazság déli fényben 
lövelli rá áldását, s az erkölcs illatozó koszorúkkal 
köríti homlokát, a megelégedés égi harmattal öntözi 
szivét. De hányván ily, dicső rendeltetését értő lény? 
Most nagyrészt mintegy Pandora szelenczéjéből mo-
hón lesi az ember a jólétet, melyből ellenkezőleg a 
rosszak sokasága rohan a világra ; az érzéki élv-düh 
azon Kolchis, honnét az arany gyapjút váija; azért is 
élete sivár puszta, melyen elégedetlen lelke csak so-

várog. Kergetheti a sziv a tökéletes boldogságot, de 
mindaddig hasztalan, mig azt Istenben nem keresi; 
az emberi lélek oly nagy jó, hogy azt csak a legfőbb 
Jó teheti boldoggá. Hiában nyargal tehát a teljes jó-
lét után ; hiában a nyugalom szomjától izgatva egyik 
tárgy- s gyönyörről a másikra ; ez mind hasztalan, mert 
lelke nyugtalan marad, s elméje hánykódó hullámai s 
habjainem fognak csillapulni; s igy mindég szerencsét-
len, mivel a világ minden kellemeiben sem található föl 
a Szép- és Jó kívánságának teljesítése, és egy, Annak 
befogadására megnyitott tágas ür marad vissza. „He-
lyezzétek — úgymond sz. Ágoston — boldogságto-
kat a teremtményekben, és ha azt azok közt föltalál-
hatjátok, mondjátok bátran, hogy nem az Isten a ti 
boldogságtok." Hogyan is lehetne annak jóléte igazi, 
szívélyes és kielégítő, ki jótevőjét nem ismeri? Ha 
tehát boldogságod tiszta örömét élvezni kívánod, hit 
legyen vezetőd Istenhez, a minden jó szerzőjéhez. De 
ha az emberiségben a szellem és sziv üresek, Isten 
hiányzik nekik, s az, mi Ennek helyét elfoglalta, az 
önzés, mely magát a világ központjává akarná tenni, 
pedig Isten nélkül csak bujdosó csillagként kóvályog ; 
nem csoda azért, ha jelenünk a lelket az önbálványo-
zás édes álomporával kedves ájultságba ejti, melyből 
olykor olykor fölébred ugyan, de oly végtelen hiányt 
érez magában, mintha a jó Isten végkép kiköltözött 
volna belőle. Én legalább igy nem csodálkozom a kö-
zönséges lelkek önelvetésén, sem a kétségbeesésen, 
melv a funkelt elméken is erőt vesz; ne kérdezze j * 

senki okát a megzavarodásnak, melybe oly sok szép 
szellem rohan ; ne kutassuk másutt forrását a jelen 
korszak számtalan nyomorainak, mely jobb és bol-
dogabb lehetne. A mostani világ egy része eszével 
pogány, bár lelkületével némileg keresztény levén, 
két viz közt úszik, melyek számára nem akarnak 
egyesülni, hogy közösen vigyék; hanem a mint egyik 
fölemeli, a másik sülyeszti, s igy fuldoklási vészben 
forog, s a mai műveltség derült egére borús felhőt 
vet a hitetlenség szomorú homálya, ugy hogy mél-
tán tehetjük az evangeliumi kérdést: „Ha az ember-
fia eljövendne, valljon fog-e hitet találni a földön?" 
(Luk. 18, 8.) Már régen ledöntettek ugyan a fa-, kő-
s érczből öntött bálványok, leromboltattak a pogány 
istenek házai; de a műeszküzökből készült csodák he-
lyébe a kor szelleme más lelki gonoszabb bálványt 
állított föl : mai nap mindenütt minden levélen „em-
beriséget, emberi jogot, felebaráti szeretetet" emle-
getnek s magasztalnak, de hallgatnak az isteni szere-
tetről ; fődolog a moral és becsületesség, de az ember-
séges ember fogalmához szükségtelennek állítják a 



vallást, pedig ezen becsület-telj es világ, mely a mo- keblekre. Ezt csak a hit ereje teszi, mely fönségea 
ralt szóval annyira képes becsülni és kürtölve ma- sugaraival környezi a nyomort is, s elveszi éles fu-
gasztalni, csalók és csalatottak szerepét látszik vinni ; lánkját, minden erényt a vele járó szerénység által 
mert becsületes embernek azt szoktuk nevezni, a ki nagyobbá tesz, mint a képeket az árnyék, mely eze-
Isten, önmaga s mások iránti kötelmeit teljesíti, ket emeli, a színeket szebbekké teszi; bár nem is 
Eszembe jő a két bölcs, kikről a mese állítja, hogy fénylik a világ szemében annyira, mint ragyogna 
elveszték szemök világát; az egyik, mert mindunta- nélküle. A világ humanismusa forgó tükör, mely az 
lan a napba nézett ; a másik, mert annak világával alsugarak tört fényét keblünkbe veti ugyan, de ten-
élni nem akart, Továbbá a tébolyodott, ki hirtelen gelye körül tovább keringve, csakhamar visszalopja 
elveszté szeme fényét, s nem tudván, miszerént meg- a mit adott; jégre metszett kép, melyet a tisztább 
vakult, arra kérte őrzőjét, hogy világosabb szobába meleg nap hamar elolvaszthat, 
vezesse. S mi történt? Kinevettetett, a nélkül hogy „Látván, hogy az ész oly bámulatosan halad, de 
valaki észre vezette volna. Ezeket korunkra alkal- csakis az evangelium hirdetése óta, ugy tekintsd a 
mazva, nagy részét érdeklik az emberiségnek; senki hitet, mint segélyhozó szövetséget, s nem mint meg -
sem hiszi saját lelki betegségét, s igy vakok mara- támadó ellent", mondá Voltaire. „Iparkodjál — foly-
dunk a világosságban, vagy legalább gyenge szeműek tatja — azt szeretni és nem rettegni." Honnét van te-
áz égiekre nézve, azt gondolván: hogy a lelki tár- hát a meggondolatlanság, mely minket a tudomá-
gyak olyanok, mint elgyengült szellemi látásunk nyok e fönen kérkedő korszakában arra késztet : liogy 
mutatja. Feledjük, hogy, Montesquieu szerént, „leg- a hitet, ez égi tudományt megvessük, s a földi tudo-
jobb kezesség az ember becsületessége mellett a reli- manynyal ellentétbe hozzuk? Valljon a vallás és tu-
gio." Most nem akar az ember az égre föltekinteni, domány fáklyája nem ugyanazon lángnál gyujtat-
csak egymást szemléli közelebbről; s mit talál más- tak-e meg? fényjök nem. ugyanazon egy forrásból 
ban? azt, mit önmagában: büszkeséget, irigységet, ered-e: a természet és természetfölötti világosság aty-
gyülöletet, Nem akar ismerni szent és jótékony hit- jától, az értelem örök napjától, mely minden a vi-
ágazatokat, melyek a természetünkhez tapadt hiá- lágra jövő embert megvilágít; végre Attól, ki az ut, 
nyokat önmegtagadás, igazi szeretet által könyörii- igazság és élet? (Vége köv.) Dr. Bita Dezső. 
letté változtatnák; mindenki hihet, mit akar, csak 
becsületes ember legyen. Mi lesz igy a világból? \ IelIíi|>ásztorság köréből. 
Sajnálatra méltó komor elégedetlenség ; mely ha min- (A családkönyvekről, és ennek kapcsán más egyébrő l is.) 
den durva érzéki ösztöneit kielégíti, lelke kopár ma- Hazaszerte ez időtájban megy végbe a katona-köteles 
rad ; a soha ki nem elégíthető élvszomj, táplálva s ifjak összeírása, és azok névjegyzékének hiteles alakbani ki-
fóntartva azon iszonyú elv által: hogy magunkban szolgáltatása a lelkészek részéről. Ez magában véve nem nagy 
mindent elérhetünk, a halandót vég nélkül kínozza, fáradsággal já r , de annál időrablóbb, szemgyötrőbb, sőt né-
Eddig könnyű v o l t neki a mennyei rendelkezést tisz- p e s e b b plébániákban elmekábitó, éj-napot igénybe vevő «nun-

, . , T 1 1 / , , ka, a katonáskodás alól fiaikat, vagy gyámoltjaikat föl men-
teim s mag-at Istennek alavetni, de most ra tanitjak, . . , ,, ,„„, , .. . .., J ... . . b J tetni akaró csaladiok es összes nozzatartozoik szuletesi, egy-
hogy az nem létezik megkülönböztetve a mindenség- bekelési, és özvegy családtag létében, halálozási évük-, nap-
tól. Pedig de jaj akkor, ha az ember senkit és sem- juk-, és hónapjuknak kikeresése. Az anyakönyvek megannyi 
mit sem ismer maga fölött, hozzá hasonló embertár- hiteles oklevéltárak levén, igen természetes , hogy a lelki-
sain kivül. Keserű kiábrándulás fogja egykor követni pásztorok hivatalhü lélekismeretességgel kívánják azok vezér-
a jelen világ szellemét, a mire már némi előjelek fonalát követve, az ,Értesítési' rovatokat betölteni, csak hogy 

. mind magukat, mmd elődeiket megóvják, a gondatlan és ha-
mutatkoznak. íme : tán soha sem volt annyi nyomo- n y a g k e z e l ő n e k r o s s z h i r é t ő L Ámde főleg faluhelyeken, vajmi 
rult törvény a nyomor enyhítésére; soha tán nem nehéz, sokszor lehetetlen is a várakozásnak megfelelniük, és 
adtak oly tömérdek összeget — legalább nem oly a nem egyszer oly bonyolódott csomót kellőleg megoldaniok! 
kimért rendszerrel — a szükség fölsegitésére Ugyne- íme a családfők lelkipásztoruk elébe járulnak, és névszerént 
vezett jótékony czélokra, mint a humanismus e ko- e gy t ő 1 egy'g " e m ritkán hosszura nyulólag elszámlálják alá-
rában : de mintha átok súlyosodnék a kézre, mely a rendeltjeiket, amúgy gondolom-formán megjelöltetik születési 
. . , , , . és egybekelési idejüket, és özvegy családi tag létében, azel-
kor-iffenyelte parancsolt divatos aldozatot osztia, sem- , . , .. -, iU /, . ^ ö J r hunytaknak balalozasa korulbelol mikor történt. Es az anya-
mi áldás. Maga a pénz nem üdvös orvosság, ha csak k ö n y v _ v e z e t ó lelkipásztor a lehető legnagyobb figyelemmel 
a tiszta isteni szeretetből származó felebaráti szeretet lapozgatja azon oklevéltárt, napokig is elvesződik még egyes 
nem hullat enyhitő balzsamot egyszersmind a beteg egyén kikeresésével is, és csak nem talál rá , mert végtére is 
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kiviláglik, liogy hiányosan történt a bevallás, azt nem is em-
iitvén, hogy sokan édes anyjuknak sem kereszt-, sem veze-
téknevét följelenteni nem tudják, és hogy nem ritkán tíz, ti-
zenöt esztendővel is idősebbnek állitottak magukat. Lehet-e 
aztán csodálni, hogy a lelkipásztorok késztetve érezik magu-
kat az .Értesítések' e vagy ama rovatát üresen hagyni, és a 
-Jegyzet'-ben megjelölni: hogy születési, vagy egybekelési 
ideje ki nem nyomható ennek vagy amannak ? E kór-állapo-
ton kell, hogy segitve legyen nem csak a nap hevét és ter-
hét különben is oly nagy mértékben viselő lelkipásztori kar 
könnyebbsége tekintetéből, hanem a fiaikat fölmenteni szán-
dékozó családfő érdekében is. Szerény nézetem szerént a baj 
gyökerében orvosoltatnék, lia a nm. püspöki kar legfölsőbb 
helyen kegyeskednék azt kieszközleni : miszerént a m. kor-
mány rendelvényileg a családkönyvek tartását szigorú köte-
lességül meghagyná oly formán, hogy azok esetről esetre, 
minden keresztelési, esketési, és halálozási alkalommal az il-
lető lelkipásztornak bejegyzés végett átadassanak, és annak 
utána ismét visszaszolgáltassanak a családfőnek. Ily módon 
— miként legalább én fölfogom a dolgot — minden egyes 
lakház Összes személyzeti állapota nyilvánságban tartathat-
nék , s idővel utódaink nálunknál sokkal könnyebben, és még-
is sikert aratva, tudnák kiállítani azon kimutatást, mig más-
részt az érdeklett családtagok is örvendenének, hogy bármikor 
is megtekinthetnék életkorukat, vagy egybekelési idejüket, 
mi iránt hogy kiváncsi érdekeltséggel viseltetnek, a lelkipász-
torok legjobban tudják , mert nem egyszer ha valamely ügy-
ben liiveik által fölkerestetnek, főleg ha velők bizalmasabb 
viszonyban élnek, megszokták kérni lelki atyjukat , hogy ha 
érkezése engedi, nézné meg az anyakönyvben, hogy hány 
évesek? Egyébiránt a hivek környülállásos ismerete tekinte-
téből is igen szükséges volna a terveztem családkönyveknek 
behozatala. 

Köztudomás szerént ugyanis szükséges, hogy a lelki-
pásztorok egész plebánia-területükre kiterjedőleg, mind álta-
lános , mind lehető részletes ismerettel is birjanak, az egyes 
családok, sőt tőle telhetőleg még egyesek ismeretével is. Hisz 
a jó pásztor eszmény-képe, Krisztus Jézus , a hü lelkipásztor 
egyik főkellékét épen abban helyezé, hogy ismerje juhait. 
„Ki az ajtón megy be, — úgymond — az pásztora a juhoknak. 
Ennek az ajtón álló megnyitja az a j tó t , és a juhok hallják az 
ő szavát, és tulajdon juhait nevök szerént hivja, és kivezeti 
azokat. (Sz. János 10.) Mivel pedig a hivek ezen részletes is-
merete népes plebánia-községekben rendkívül nehéz , és sok 
helyütt lehetetlen is ; ennek okáért egyik ismeret-közlönyül 
szolgálhatnának a családkönyvek. Már boldogult Szilassy is 
,Lelkipásztorság'-tanában azon észrevételét közli: miszerént 
„a buzgóbb lelkipásztorok hiveiket különös könyvben nagy 
szorgalommal össze szokták irni. Tudnillik minden családot 
különösen megjegyeznek, kis hézagot, vagyis tiszta helyet 
hagyván egyik családtól a másikig. Jelesen pedig minden csa-
ládnál különösen leírják minden egyén vezeték- és keresztne-
vét , korát és egyéb körülményeit. Azok neve alá, kik a plé-
bániából eltávoztak, vagy legalább helyöket változtatták, vo-
nalt húznak." Ámde véleményem szerént ezen eljárást terjedel-
mesebb plébániákban nem igen lehetne követni, mig ellenben 
a terveztem módon létesitendő és kezelendő családkönyvek, 
mint az illető családok tulajdonai, a kivihetőség tetemes elő-

nyeivel kínálkoznak Többire : győzzön a mi jobb. De minden-
esetre érdemes volna, ha minden tiszteletreméltó tiszttársaim 
a dologhoz tüzetesen szólanának, és ezt megrostálnák. Vég-
telenül örvendenék, hahogy legalább is alkalmat szolgáltat-
tam az üdvös eszme cserére, és a r ra , hogy a czél még bizto-
sabb és alkalmasabb uton elérettessék, mintsem, melyet én 
javalottam. 

Az urodalmi cselédek, és vándorlegények is sok aggo-
dalmat és bajt szereznek a lelkipásztoroknak. Az elsők jön-
nek mennek a nélkül, hogy az illető lelkész, kinek plebánia-
területébe kebelezvék, tudnák, törvényes házasságban él-
nek-e, vagy pedig ágyasságban ? Az utóbbiak nős vagy nőtlen-
ségi állapotát mi illeti, szintén el nem igazodhatunk a vándor-
könyvek nyomán. Csekély fölfogásom szerént ott, hol az egy-
ház concordatumot kötve olyatén ,do ut des'-szerü szerződé-
ses viszonyban van az állammal, kétszeres joggal követelheti, 
és szorgolliatja a maga utján, hogy a m. kormány meghagyása 
folytán a hatóságok, a vallás-erkölcsi szentnél szentebb érde-
kek iránti tekintetből általános zsinórmértékül szolgáló szo-
kássá tennék : miszerént ez oly gyakran változó cselédek és 
vándorlegények mielőtt tovaköltözködnének, előbbi lelkipász-
toruk által cseléd- és vándorkönyveiket mulhatlanullátonioz-
tassák, hogy ujabb rendeltetésük helyére érve, magukat le-
endő plebánusuknál nős- vagy nőtlen állapotuk iránt igazol-
hassák. Es igy aztán nem kellene a lelkipásztoroknak különö-
sen a házasulandó vándorlegényeket illetőleg ide s tova ir-
kálni. Nem hallgathatom el ez úttal azt sem, miként sok helyütt 
a hivatalos kivonatok kiadására, a lelkészek, papi tekintélyük 
kisebbítésével, jelenleg is a jegyző vagy helység előljárok 
közbejöttével csak ugy üzenet utján hivattatnak föl, holott 
1858. jun. 22-én a közoktatásügyi magas ministerium kibocsát-
ványa értelmében, — mely velünk annak idején az egyházi 
hatóság által is közöltetett, — közvetlenül, hivatalos pecsét 
alatti levelezés mellett tartoznának a hatóságok a lelkészek-
kel közlekedni. Es e kormány rendelet méltó kifejézése annak, 
hogy valamint a hatósági hivatalnokok az államhatalom kö-
zegei: mi lelkészek viszont az egyházi hatalom képviselői 
vagyunk. — Végre : indítványomra visszatérve eszembe jut-
nak egy hírneves külföldi Írónak ezen szavai : „A szavak és 
egy csepp tinta is való dolog, melyek harmatként a gondo-
latra esve , azt eszközlik, hogy mások, talán ezerek is ugyan-
azt gondolják". Es e hitben óhajtva óhajtóm: hogy a,Család-
könyvek' mielőbb életbeléptessenek, a cseléd- és vándor-köny-
vek pedig szabályoztassanak ! Devics József *). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GÁCSFALVA, febr. 12-én. Annak valamint szomorú, 

ugy leverő tapasztalása **), hogy egyházmegyénk szellemi ér-
dekei a „Religio" kath. egyházi közlönyben oly kévéssé vannak 
képviselve, miszerént egész évek lefolyása alatt alig olvasunk 
benne egyegy csekély tudósítást , ösztönöz e néhány sor írá-
sára. Nem csal meg reményem, lia azzal biztatom magamat, 
hogy tudósításomnak e becses lapok hasábjain egy kis helyecs-

* ) Szeretnők, ha t. kegyed azt a bizonyos lapot azon l égy gyanánt 
t ek intené , quae sedens in dorso arantis mussitabat: aramus ! Ha i smé-
telné a támadást , nem hagyandjuk szó nélkül. S z e r k. 

** ) Szíveskedjék ezt jövőre megszüntetni. S z e r k. 
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ke fog engedtetni. A ker. liivőnek ajtatossága az Isten házá-
ban leginkább ugyan belső, istenes érzeteinek fölgerjesztésé-
től , de egyszersmint az egyház diszétől, magasztosságától, 
csinjától is, melyek mind képesek őt a szellemiekhez, az 
égiekhez sz. lelkesedéssel ragadni , föltételeztetik. Azért 
énekli az egyház is : „hogy a látható dolgok által a lá thatat-
lanokhoz ragadtassunk." — Bizonyára sem Mózes nem borult 
volna le arczával a földre, sem Ábrahám : lia amazt az égő 
bokor az Isten jelenlétére nem figyelmezteti ; ennek pedig a 
három angyal oly fényesen meg nem jelenik. Hiába , az em-
ber érzéki ; tehát érzékiek által kell a szellemiekhez vezettet-
nie. Nem tagadhat juk ezt különösen mi, kik mindannyiszor a 
vigasztalás, az öröm s lelki megindulás legbensőbb érzeteivel 
telünk el , valahányszor ékes gács-városi szentegyházunkba 
lépünk, az egek Urá t imádandók és dicsőitendők. — Ezen 
ékességet kölcsönzi templomunknak különösen azon hat ara-
nyozott gyer tyatar tó is, melyeket a gácsi hivők lelkibuzgó-
sága Isten és sz. hajléka iránti kitűnő szeretete s égő hite 
100 fr t . a. é. megszerezve, adományozott. Emeli a templom 
diszét azon vörös posztó is , melyet az oltárokra, szószékre és 
oltárlépcsőzetre a gácsi posztó-gyár, tek. Mommer Antal, gyári 
igazgatónak s valóban hitbuzgó keresztény katholikusnak kiesz-
közlése folytán ajándékozott. — Legyen kedves a mindenek 
Atyja előtt e kettős áldozat, mely mig egyrészről ellensúlyozza 
az oly közönyös katholikusok magaviseletét, kik mindenre in-
kább, mint szent czélokra, vagy templomokra adakoznak, kik-
nek mindenre, csak az Istennek nem j u t , kik előbbre helye-
zik a világi pompát , külfényt s testi kényelmet, mint a szel-
lem szükségeit bőven fedező hajlékok szépségét : másrészt fé-
nyes bizonyságot teend az idevaló nép lelkületéről, mely iga-
zán elmondhatja magáról : „szerettem házad szépségét és di-
csőséged hajlékának helyét." — A nagy Isten gyarapitsa ben-
nünk a jóakarat tüzét és növelje kebleinkben végtelenül a 
hit és isteni szeretet buzgalmát, melyért folytonosan esedezni 
és hő imáinkkal akarunk könyörögni. Vele és ő általa minden 
elérhető, minden kinyerhető, minden kivivható ; mert „in illo 
possumus omnia, qui nos confortât ," igy biztosit minket a 
szent-irás. Miért is remélhető, miszerént a templomunk to-
vábbi szépitésére nézve fogamzott két terv : a templom kifes-
tetése s a főoltár fölemeltetése is sikerülend. Mely mozzana-
tairól szellemi éltünknek midőn tudósitanám e becses lapok 
olvasóit, egyúttal e vidéknek ő szentsége, a pápa iránti érzü-
letéről is a legjobbat mondhatom, minek igazolására azon 
a. é. 5 frt. is szolgáljon, melyeket tek. Gr o s c h 1 e r Josefa 
asszonyság ily jelige alatt a Péterfillérekhez kiván csatolni : 
„Letevék az apostolok lábaihoz mindenöket : mert a hivők so-
kaságának egy szivök, egy lelkök vala." 

Pelkó Péter, segédlelkész. 
MAINZ. Bizonyos Scliaberger valami Gläser nevü né-

met-katholikus fölött halotti beszédet ta r to t t egy rom. kath. 
temetőben, Mainz közelében Zornheimban, mely gyászbeszéd 
nyomtatásban is megjelent, és melyet közölni érdekesnek tar t-
juk a német-katholicismus hitágazatainak földeritése véget t 
is. A beszéd ekkép hangzik: „Tisztelt jelenlevők! Az emberi-
ség és emberszeretet nevében üdvözlöm önöket a szomorúság 
ezen komoly órájában. Az élet zajos mozgalmait elhagyva 
idejöttünk a holtak ezen csendes, szent országába, hogy az 
utolsó tisztelet kötelmét teljesítsük, mint azt emberek meg-

adhat ják embernek. Az örök nyugalom ezen sírjához ma egy 
fér je t és atyát kisérünk, kit papnak keze kenetteljes szavak 
mellett nem hintet t meg szentelt vizzel ; mert hisz van ennél 
szentebb viz is , tudnillik a néma könyek, melyek a hátraha-
gyottak fájdalmas szivéből mint szeretetöknek hü kifejezése 
fakadnak. Habár az egyháznak áldásimája nem kiséri is elhunyt 
atyánkfiát , sokkal áldásosb anyától származik ő , tudnillik a 
természet örök törvényétől , melynek mi mindnyájan gyerme-
kei vagyunk, mely mindannyiunknak életet adott és rólunk 
gondoskodván, hogy el ne veszszünk, ismét befogad keblébe, 
hogy öntudat nélkül és külsőnket megváltoztatván a mulandó 
időből átvigyen egy másikba a halál által ; azért mi a halált 
nem tekintjük ugy mint a dolgok végé t , hanem csak mint 
közvetítőt egy uj életre más formában és más öntudattal ; a 
természet nagy háztartásában nem a halálnak, hanem az 
életnek törvénye uralkodik'; a halálból u j élet támad : és azért 
lia a halál nem volna, az élet is megszűnnék. Habár sem az 
ész, sem a természettudomány nem adhat elegendő fölvilágo-
sítást akár multunkról , akár jövőnkről, és habár a halállal 
meg is szűnik mostani Öntudatunk, mindazáltal az élet becse 
nem csökkenik nálunk, minthogy meg vagyunk győződve, mi-
szerént mindenüt t , bár hol legyünk, életben vagy halálban, 
ugyanazon természeti törvény oltalma alatt állunk, mely létre 
hozott bennünket , és mely léttel magasb rendeltetés, magasb 
czél van összekötve. Az elhunyt nem akart papi föloldozás 
által áthelyeztetni a némelyek által hit t kegyelemállapotba, 
jól tudván , hogy a teremtő hatalom, mely az embereket ugy 
alkotá, hogy természeti szervezetüknél fogva nem lehetnek 
hiány nélkül, ezen hibák miatt saját, bünnélküli teremtmé-
nyein nem akarja magát megbőszülni. Ezen gyászmenetnek, 
t. hal lgatók, reánk nézve is meg van mély jelentősége, mert 
intve szólnak hozzánk ezen siremlékek, melyek mintegy az 
élet határait jelölik meg, és emlékeztetnek bennünket sa já t 
múlandóságukra ; hangos tanúságot tesznek, hogy mi a hol-
takért már semmit sem tehetünk, mert ha egyszer a hü sziv 
megtört, későn jő minden fájdalom, minden bána t , az elhunyt 
azt nem hallja többé. Igyekezzünk tehát, hogy későn ne jár junk 
az élőkre nézve, és tartsuk szemeink előtt gyakran a halálra 
való gondolatot ; üdvös gondolat ez az életre nézve, és megta-
nít bennünket az életet komolyabb oldalról tekinteni; megtanít 
bennünket , hogy embertársaink iránt engedékenyebbek, kí-
méletesebbek legyünk, gyengeségeiket és hibáikat könnyeb-
ben megbocsássuk ; megtanít bennünket az emberek szerete-
tére , és hogy mások fölé ne emeljük magunkat , mert mind-
annyian testvérek vagyunk közös anyánknál, a földnél fogva, 
mindnyájan egyenjogú vendégek vagyunk a teremtés nagy 
asztalánál, és csak akkor teljesítjük a létünkkel egybekötött 
nagy föladatot, ha, minthogy a holtaknak már semmi jó t sem 
tehetünk, annál inkább teljesitjük kötelmeinket az élők iránt, 
mert ki az élőkért nem tud élni, ezek reá nézve már az 
életben holtak. Ne hagyjuk el tehát atyámfiai, a mulandóság-
nak ezen helyét soha a nélkül, hogy innen magunkkal ne vin-
nénk üdvös föltételeket ; gyakoroljuk az emberiség kötelmeit 
mindenki iránt tekintet nélkül a vallásra, ál lásra, vagyonra ; 
ekkor az igazságnak és emberszeretetnek élő emlékei fölül 
fogják haladni a tamető holt sirköveit; csak igy élhetünk má-
sok gyönyörére és örömére, és egyedül igy fog történhetni, 
hogy valamint sokan mosolyogtak körülöt tünk, midőn e vi-
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lágra jöttünk , igen sokan lesznek szomorkod'ók is, midőn e nagymester a lakoma után megkerülvén az asztalt mindegyik 
világból kimulandunk Amen." Mindenki föltalálhatja e szavak- szabadkőmivessel kezet szorí tot t , a kőmivesi szeretetről szólt 
ban , melyek temetés alkalmával keresztények jelenlétében és oly leereszkedést tanúsított, mely mindenkit elragadott. — 
mondattak, a legotrombább anyagi atheismust, mely szerént Mi meg azt bámujuk, mikép lehet ily társulattal koronás 
nincs személyes istenség, hanem csak anyatermészet, mely a főknek ugy komázni, mint ezt Napoleon teszi ? valóban neki 
szükség törvényei szerént szül és nyel el mindent. Lélekhal- is egynek kell az ily társulat tagjai közül lenni, különben a 
hatatlanság, örökélet kereken tagadtatik , legfölebb más lé- kereszténységet nem csaphatná igy arczul az egyháznak el-
nyeli fejlődnek a megholt test elemeiből. Valóban méltó ren- ső-szülöttje ! — A nagymester nyilatkozatai, későbbi tudósi-
deltetése az annyi szép tehetséggel, vágygyal fölruházott em- tások szerént, a páholyok egyesitése- és a nagy Orient fölma-
bernek; hol van itt a természetnek parsimoniae törvénye ? ! Ik- gasztalására nézve nem találtak föltétlen hódolatra , különö-

PARIS. Febr. 9-én itt nagy ünnepélye volt a „Grand sen a skot szertartású kőmivesek magukat a legrégiebbnek, az 
Orient"-nek. Ugyanis a császár által nagymesternek kineve- Orient-et pedig csak fiók-társniatnak tar tván ebbe épen nem 
zett Magnan marschall a lehető pompával iktat tatott be uj akarnak beolvadni. Majd beolvasztja őket a császár ! Ik. 
méltóságába. A szabadkőművesek mindnyájan diszöltözetben P A R I S , febr. l-jén. A napokban jelent meg Hello Er-
jelentek meg. A fekete , kék és vörös lovagok legpompásabb, nest röpirata Lacordaire atyáról. 0 tanítványa volt a ha-
rendjelekkel elárasztott öltönyeikben voltak ; a mesterek kö- talmas szónoknak, de a tanítvány, ki először tanulta a szónok-
tényt és vakolót viseltek, a legények és inasok szintén a rendi tói , hogy az evangéliumban van valami, később saját tanul-
öltözéket viselték. Ámbár pedig a szabadkőmivesek közül so- mányozása és aj tatos élete által tapasztal ta , hogy ez a böl-
kan tiltakoztak Magnan törvénytelen kineveztetése ellen, cseség könyve. 0 csudálta, tisztelte a szónokot, de árnyolda-
mégis igen sokan gyűltek össze a rend tagjai közül. Sokan lait'is helyesen fölismerte, Ítéletét Lacordaire irói s szónoki 
voltak olyanok is je len, kikről senki sem hitte volna, hogy érdemeiről ezen röpiratban közli. A ,Monde' azt mondja ezen 
megadják magukat. Az ünnepély a „petit temple"-ban tarta- könyvecskéről : „ugy ír, miként Lacordaireről írni kell." „Lá-
tott , minthogy a nagyobb rendterem a nagymester tiszteletére cordaire szellemi tápot nyújtot t nekem, igy ír Hello, hozzá 
adott lakomának volt föntartva. A petit temple, mely pompá- mentem, mondám : ,atyám köszönöm ; ma is a siron túlra kül-
san volt földiszitve , nem fogadhatta be a sokaságot, és az döm neki ezen szavaimat : atyám köszönöm.' Nem volt-e nagy-
ajtók minden szokás ellenére nyitva hagyat tak , hogy az elő- szerű, midőn e szónok minket a XIX. század pogányait az ős 
szobában levők is tanúi lehessenek az ünnepélynek. Mindaz- székes-egyház boltivei alá gyű j tö t t , s minket a keresztségnél 
által ez egy kissé csökkenté a szertartások titokszerüségét : tet t fogadások ismétlésére bírt ? Én gondoltam, hogy a ke-
minthogy hiányzott azon mystikus valami, mit máskor a be- reszténység egy sirkő, mely az embert elnyomja, elbutítja, a 
zárt ajtók idéztek elő. Minekutána Magnan a legmagasb fok napot tőle elzárja. Gondoltam, hogy kereszténynek lenni any-
jelvényeivel fölruháztatot t , hosszú és némely tekintetben je- nyit tesz, mint a jólét minden örömeitől örökre bucsut venni, 
lentőségteljes beszédet tartott . Először fölemlité némelyek Igy gondoltam én, igy velem sokan. Lacordaire fölvilágosított, 
tiltakozását kineveztetése ellen ; meggyőződött azonban, hogy ő kényszeritett, hogy szeressem a domonkost." Élénk szinben 
csal ta jelentéktelen kisebbség az, mely óvást te t t a császár festi Lacordairet, mint a XIX. század gyermekét , s bármily 
választása ellen. 0 egyébiránt bizonyos, hogy nem sokára nagy lángésznek is tünt föl, korának árnyai raj ta voltak. A 
mindnyájan dicsérni és tisztelni fogják őt. Azután átmenvén a mai szellemnek az ős keresztény szellemmeli vegyülete volt ő, 
császár választásának vagy inkább a kőmiveseknek jogába de ugy, hogy a kettő egymással soha össze nem olvadott. S a 
való avatkozásának igazolására igyekezett megmutatni, hogy mai szellemnek nyilatkozatai kebléből, voltak a hires szónok-
az ezen tulkapást megengedhette magának: „A császár, ki- nak árnyhelyei, Szónoki jelleme volt : kevés tan. A gondolatra 
nek szolgálhatni szerencséjének t a r t j a , mindenható császár, nézve Lacordaire meglepő volt, de fölületes. Sok eszmét ho-
ki valósitotta Nagy-Fridriknek egyik mondatát, mert jelenleg zott a kereszténységről napfényre, de ezeket fenekig soha 
az ő akaratja nélkül csakugyan senki sem merészel az egész nem fejtet te. 0 beszélt a kereszténységről, de soha nem mé-
világon egy ágyúlövést tenni." ígér te továbbá Magnan, hogy lyedt be a tárgyak lényegébe. Elméletei inkább képek valá-
a rendnek fogja szentelni minden ere jé t , de viszont ő is el- nak, semmint tanok; ezen képek, midőn az igazságot ábrázol-
vá r j a , hogy a kőmivesek őt is fogják támogatni, és a nagy ják, aláirásul viselhetik : „kívülről vett nézetek." Nem szólok 
Orient-en kivül más páholyokat nem fog tűrni , minthogy ő az academiai székfoglaláskor mondott beszédjéről, legyen 
egységet akarna hozni a szabadkőmivességbe, és megveti ezen folt életéből örökre kitörülve. „Tisztelem az egyház né-
mindazon páholyokat, melyek nem tartoznak a nagy Orient- zeteit , de az enyimet is", e mondata egész jellemét kiadja : 
liez. Semmi ellenzékre sem bukkantak a marschall szavai, sőt Lacordaire jó keresztény, jó szerzetes, de korának mégis 
ellenkezőleg a jelenvolt mintegy 500 szabaclkőmives harsá- gyermeke volt. 0 nem szakadt el az ős kereszténységtől, de 
nyan fejezte ki helyeslését. Ezen ünnepély után kezdődött a nagyon barátkozott korának eszméivel, a nélkül, hogy azok-
lakoma mintegy 400 teritékkel. Egy teríték 15 frank volt. A nak mélyére hatott volna. 

marschall kezénél fogva vezettetet t be egyik tag által, ki mi- L I L L E , jan. 15-én, A ,Propagateur du Nord' a napok-
dőn a terembe lépett hangosan kiálta : „Les trés illustre grand ban hozta Baudon, a Szent-Vincze-Társulat központi elnö-
mâitre son Excellence le maréchal Magnan !" mely szavak a kének körlevelét a tartományi egyletekhez, számot adva a 
legnagyobb örömmel fogadtattak ; mely még inkább növeke- kormánynyal tar to t t értekezletekről, s bucsut véve a helyi 
de t t , midőn Magnan néhány szót intézett a jelenvoltak- egyletektől, mivel a középponti kormányzó-választmány a 
hoz ; legnagyobb fokát érte el pedig a lelkesedés, midőn a kormánytól elnyomatván, ő megszűnt elnöke lenni a társu-



latnak. „Miglen az értekezések a kormánynyal folytak, nem 
irtam semmit; most ezek bevégeztetvén, azon bizalom, me-
lyet irántam tanúsítottak a tartományi egyletek, parancsolja, 
hogy a társulat helyzetét előadjam ugy, a mint az ma va-
gyon Francziaországban. Nem beszélem el a terv pontjait, 
melyeket a kormány nekünk t e t t , ez sem hasznos, sem ille-
delmes nem volna ; elég, hogy ha ezen tervezett pontok nem 
látszottak volna társulati szervezetünkkel, a szeretet müvei-
nek szabadságával ellenkezőknek, mi nem vonakodtunk volna 
az egyességet létrehozni, melyet annyi fontos okok igen kí-
vánatosnak bizonyitottak. Hanem szervezetünket oly alapnak 
tekintettük, melyet bár mi áron föladni lehetetlennek hittünk. 
A sikertelen értekezleteket én nem sajnálom, mivel alkal-
munk volt élő szóval nyugodtan, de erélyesen védeni a félre-
ismert társulatot, s megmenteni jó hírét az igazságtalan vá-
dak ellen. Részletesen fejtegettük annak szervezetét, czélját, 
hasznát; kétségkívüli tárgy gyanánt megalapítottuk, hogy a 
társulati szervezet léte 28 éven át semmi politikai ügykö-
désbe nem keveredett; tanácskozásaiból szándékosan min-
dent eltávolitott, a mi a szeretet müveihez nem tartozik ; bi-
zonyítékul fölhoztuk az 1835-ben készült szabályokat, az el-
nöknek évenként köröztetni szokott leveleit, melyekből nem 
csak ki van zárva minden politikai ügy , hanem intések, ké-
relmek is adatnak, hogy a fiókegyletek ilyesmitől gondosan 
tartózkodjanak. Becsületességünkre hivatkoztunk, hogy két-
féle nyelvünk nem volt , egy a közönséghez , a másik nem tu-
dom mily avatottakhoz ; mi te t tük, a mit beszéltünk, s be-
széltük a mit tettünk. Fölhívtuk a ministert, ha szavunknak 
nem hisz, mutasson föl nekünk titkos tudósítást, vagy csak 
titokszerü szót leveleinkben ; ha ilyest elkövettünk volna, ez 
28 évig nem maradandóit titokban. Előadtuk, mennyire szük-
séges a jelen szervezet, hogy a helyi egyletek, annyi városo-
kon elszórva, eredeti szellemökben megtartassanak, mely 
nélkül a buzgalom bennök gyengülő volna, sőt magukra ha-
gyatva politikai ügyekbe keveredtek volna ; mialatt a társu-
latba fűzvén a különböző politikai elvű embereket, politikai 
ügyködésbe avatkozni lehetetlenné vált ; egy lépés e té r re , s 
a társulat rögtön önmagától oszlott volna föl. Harmincz év 
alatt szerzett tapasztalás elég biztositékot nyújt a középponti 
választmánynak a tévedés ellen ; hanem a társulatnak szer-
vezete , középponti választmánya oly számos, oly különböző 
egyletágakkal a legjobb biztosíték a tévedések ellen. Igy 
szervezett társulat hatalmas lehet a szeretet müveiben, te-
hetetlen pedig csak egyetlen közös politikai tényre is. Nyilat-
kozataink ama vádat is megczáfolták, mintha a középponti 
választmány az egyes egyletek szabad működését elfojtotta 
volna. Nem hanyagoltunk el semmit, a mi által társulatunk 
minden pontjaiban megismertették; kimutattuk,hogy társula-
tunk minden egyes tagjai szabadok ; szabadság van irva alap-
törvényeinkben , említve körleveleinkben, ez uralkodott tár-
sulatunk egész történetén ; ezen szabadság volt, melyet a kö-
zépponti választmány, miután semmi anyagi hatalma nem 
volt , meg nem szeghetett a nélkül, hogy minden részről el-
lenmondást nem költött volna föl; megmutattuk, hogy az 
egyletek életereje a szabadság, melyre a tagok mindég vigyá-
zók szoktak lenni ; ezen szabadság uralkodott az alamizsnák 
kiosztásában, az elnök és a választmányi tagok megválasztá-
sában. A mi a pénztárt illeti, mely némelyekben oly rettegést 

szült, ezt saját szerénységére leszállitottuk. A világon el-
szórt egyletek 3500 pénztárral, s 4—5 millió frankkal ren-
delkeznek; de a középponti választmány pénztára évenként 
csak 30,000 frankkal rendelkezik ; ezen csekély összeggel sem 
a tartományi egyletek szabadságát el nem ölhette, sem pe-
dig valamely komoly politikai mozgalmat elő nem idézhetett. 
— Végtére titkos társulatnak neveztek minket. Erre azt vá-
laszoltuk , hogy nálunk minden nyilvános, szervezetünk sza-
bályai, leveleink, gyűléseink naplói, az elosztott segélyek 
részletei. Midőn valaki a társulatba lépet t , semmi initiation 
át nem vezettetett, politikai nézeteiről nem kérdeztetett ; csak 
arra volt tekintet : becsületes-e? őszintén keresztény-e ? Gyű-
léseink sokszor a püspökök elnöklete alatt tar tat tak, hivatal-
nokok bennök részt vettek ; ujon választott hivatalnokainkat 
a hatóságnak mindég följelentettük. Egy szóval, társulatunk 
nem törekedett zajt iitni, de a sötétségnek s titkolódzásnak 
sem volt barátja. — Ebből kitűnik, hogy a társulat közép-
ponti kormánya a jelen nehéz helyzetben tétlen nem volt, 
úgyszintén a támadások iránt sem maradt érzéketlen. Külön-
ben köszönetet mondok a helyi egyletek nyilatkozataiért, mi-
szerént a középponti választmánytól semmi titkos utasításo-
kat soha nem kaptak. De mit tegyünk, miglen az igazság fé-
nye társulatunk fölött ismét föltűnik ? Engedjék meg, hogy 
mint öregebb testvér kimondjam ez iránti nézeteimet, me-
lyek hosszú elmélkedésemnek eredményei. Határozzanak az-
után önök. Némelyek ugy vélekedtek, hogy helyi egyleteiket 
is szüntessék meg, miután a középponti választmány letilta-
tott. En tisztelem társaim véleményét, de mégis ugy véleke-
dem , hogy a szeretet müveit tovább folytassák helyenként, 
íme okaim. Az egyház mindég melegen pártolta a szegények 
ügyét. Lehet ugyan segélyezni a szegényeket magán-erővel. 
De lia a helyi egyleteket föloszlatjuk, nem fognak-e kilépni so-
kan , látván, hogy már nem tartoznak eme nagy társulathoz, 
mely nem egyes, hanem az egyetemes egyházon végig terjed? 
Nem fog-e a szeretet a szegények iránt lankadni, lia a közös ne-
vet elvetjük ? Én félek, hogy a szegények elvesztvén segélyzői-
ket, elvesztendik a segély forrásait is. Továbbá az egyénileg 
gyakorlott segélyezés nem szokott soká tartani. Igaz, néhány 
évig a gyengéd szeretet fog minket húzni a szegényekhez, de az 
nem marad meg állhatatosan. A távollét, a betegség, a sok 
munka, az elszigeteltség, a segély forrásainak apadása ürügyet 
nyujtand gyengeségünknek a lankadásra, s nem levén alkalom 
szeretetünknek kölcsönös fölbuzdulására, a szegényeket he-
tenként vigasztalásainkkal és alamizsnánkkal fölkeresni elmu-
lasztjuk. Elhalasztjuk jövő hé t re , azután tovább, miglen vég-
kép abba hagyandjuk. A szegények érdeke tehát fölhív min-
ket az egyletre ; s annyi szenvedő testvéreink nevében kér-
lek titeket, ne hagyjuk abba szent müvünket. Erősitsük, buz-
dítsuk egymást imával a szegények iránti szeretetben. Fiata-
laink, kiket korunk szellemének veszélye környez, közöttünk 
a kölcsönös szeretetben menedéket fognak találni a romlás el-
len; velünk dolgozván a szegények fölsegélésére, részesek 
lesznek hitünkben is. Ezen indok oly horderejű, hogy lia ön 
családapa, vagy fiatal, szükségfölöttinek fogja találni, hogy 
azt tovább taglaljam. Köztünk maradva velünk egyesülve ré-
szesek lesznek az egyetemes búcsúban is, melylyel társula-
tunkat a romai pápa gazdagitani kegyeskedett. Ezen bucsuk 
a helyi egyleteknél maradandnak, mig azokat föl nem oszlat-
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juk; s lia másnevü egyletet alakítanánk, ezen szellemi kincs 
a bucsu nem menne át hozzá. Mi oknál fogva fosztanánk meg 
magunkat, elhunyt kedveseinket ezen kincsnek javaitól ? Ma-
radjatok tehát helyi egyleteitekben ; legyetek hivek a társulat 
szabályaihoz, olvassátok ezeket gyakorta, mivel nem lesz 
középponti választmány, mely titeket kormányozzon; őrszem-
mel legyetek, midőn uj tagot fogadtok, hogy társulatunk 
mindég a keresztény szeretet ösvényein maradjon. Keressétek 
föl a szegényeket, s midőn anyagi segélyt nyújtotok nekik, 
emeljétekföl lelküket a hit vigasztalásaival; állhatatos szeretet-
tel működvén sok emberből jó keresztényt fogunk alakítani. 
A társulati ünnepeket pompával és számosan tartsátok, hogy 
a társulat áldása közöttünk maradjon , hogy az egyház ben-
nünk mindég hü fiaira ismerjen, kik tisztelet- s engedelmes-
séggel vannak a romai pápa és a püspökök iránt. Bezárom 
levelemet megindult s elszomorodott szívvel. Többé nem fo-
gok hozzátok szólni a társulat nevében, de lia ennek nevében 
nem is szólok többé hozzátok, szolgálatotokra leszek minden-
kor, kész levén ti nektek, s szegényeiteknek föláldozni min-
den erőmet, s életemet. Reményem van, hogy megjön az idő, 
midőn a társulat ellen fölhalmozott elfogultság megszűnik, 
hogy benne nem csak közveszélyt nem fognak látni, sőt in-
kább érdemet a közjóra, midőn tanítjuk a szegényt, hogy 
áldja a gazdagot ; a gazdagot pedig, hogy szeresse a sze-
gényt. Ez időt siettetni fogjuk forró imáinkkal, nyugodt vise-
letünkkel, s állhatatosságunkkal a szeretetben. 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 21-én Ft. R a n o l d e r János püspök ő 

exclja a magyarországi vizkárosultaknak 300, a birodalom 
többi részeiben levőknek 200 frtot kegyeskedett adomá-
nyozni. 

— A romai nemzeti bizottmány kiáltványt intézett 
a romai néphez, melyben fölszólitja, hogy hagyjon föl a papi 
kormány elleni gyűlöletével és feledje annak méltatlan-
kodásait. (!) A nemzet készüljön a jövő eseményekre és 
nyugtassa meg Európát azon szilárd elhatározás által, hogy 
a földit el akarja választani a szellemitől, valamint a pápa, 
és a vallás szolgái iránt való tisztelet által is. El kell oszlatni 
az igazi katholikusok aggodalmát, mintha a pápa biztonsága 
fenyegetve volna, ha a franczia csapatok kivonulnak. — Ez 
ismét u j fogás ; behúzták a karmokat, és czirógatnak ; késő, 
mindenki ismeri már őket. 

— Lavalettehez az utolsó kihallgatás alkalmával ő 
szentsége ezen szavakat intézte volna : „Szándokunk Bécsbe 
menni, ha itt nem maradhatnánk meg méltóságunk csorbi-
tása nélkül." Megütközve mondá erre Lavalette : „Szent-atya ! 
szentséged csak nem akar általános harczot előidézni?" A 
szent-atya nem válaszolt semmit. 

— Felinski beszédet tartott övéihez ; kérte őket, hagy-
nának föl a nemzeti énekek zengedezésével a templomokban ; 
biztositá őket, hogy a czár sem a vallást, sem a nemzetisé-
get nem fogja, nem is akarja sérteni. Szónoklata végén föl-
szólitá a hallgatókat, kik hivek hozzá, térdeljenek le, és ő 
megáldandja őket. Térdre hullott a sokaság, kivévén néme-
lyeket , kik, mint hiszik, a katonai kormány által kaptak ily 
utasítást, minthogy ennek nem igen tetszik azon közvetlen 
bensőbb összeköttetés, melyben az uj *ijpek Szent-Péter-
várral van. 

— Lavalette egyszerre igen nyájas, előzékeny lett An-

tonelli iránt. Ebédre hívja meg őt, gazdag ajándékot küldött 
neki; nyiltan kimondja, hogy magatartása jogos volt, hogy a 
pápa minden esetben számithat Francziaország oltalmára stb. 

— Barberini bibornok a brevék titkárává neveztetett 
ki. Ez azon állás, melyet rendesen az államtitkár szokott el-
foglalni , lia előbbi hivatalától visszalép. Antonelli már har-
madízben mond le ezen állomásról, hogy a mostanit meg-
tarthassa. 

— A lefolyt év utolsó estvéjén a brixeni herczeg-püs-
pök szónokolt. Beszédében egy pillantást vetett a lefolyt év 
alatt a világra és a hazára. A többi közt fölemlité : hogy Ty-
rolban is találkoztak emberek, kik álliták, hogy minden ke-
resztény felekezet vallása egyenlőn jó , üdvös. Azonban ezt, 
mondá, oly emberek állítják, kik a vallással legkevesebbet tö-
rődnek. M ások pedig azt hozták föl ellenünk, hogy hitünknek 
buzgó, nyilvános bebizonyítása által hazánkban nyugtalansá-
got, elégedetlenséget támasztottunk. Ámde mi jót volna még 
szabad tennünk, ha mindazt abban akarnók hagyni, mi egynél 
másnál ellenkezésre nem találna, vagy nyugtalanságot nem 
gerjesztene? — Ugy van, exeundum foret de mundo, vagy ulu-
landum cum lupis. Csak mi buzgólkodjunk a magunké mel-
lett, mint mások az övékért ! 

— A Severin-egylet jan. 13-án tartotta közgyűlését. 
Gróf Jerningham elnök betegsége miatt a gyűlést a másod-
alelnök. Breiter Ferencz nyitotta meg, melyben a müncheni 
Lajos-egyletnek fölszólítása a norvégiai Lapplandban alakí-
tott missionak fölsegitésére képezte az első tárgyalást. A mis-
sio szükségeinek fedezésére bajor király ő fölsége 1000 frtot 
méltóztatott adományozni ; de még mintegy 3000 frtra volna 
szükség, hogy csak a legkiáltóbb hiányok pótoltassanak, kü-
lönben a missioház a kápolnával együtt eladatik, és könnyen 
prot. kézre kerülhet. Setzer főegyházi szónok az egyháznak, 
szolgáinak, intézeteinek többnyire hazugság és rágalmazás 
általi- megtámadásáról szólt igen megnyerő modorban. Theo-
dosius atya a scliweiczi katholikusok helyzetét rajzolta, kik 
elég buzgalmat fejtenek ki azon gyászos pusztítás ellensú-
lyozásában, melyet ott is a radical sajtó és a gyár-élet vég-
hezvitt a vallási és társadalmi téren. Az ülés szokás szerént 
imával záratott be. Történik-e ez más ilynemű egyleteknél is ? 

— Az elwangeni törvényszék Würtembergben nem rég 
elhatározta, hogy egy anya, ki fiának házasságától egy prot. 
nővel, melyben a gyermekek prot. valláson neveltetnének, 
anyai beleegyezését megtagadta, jogtalanul cselekedett, mint-
hogy az 1806-ki vallási edictum szerént egészen az atyának 
tetszésétől függ, mily vallásban akarja neveltetni gyermekeit. 
Igy tehát a prot. résznek volt igaza, a katholikusnak nem. 
Két év előtt az eszlingeni törvényszék előtt hasonló eset for-
dult elő. Prot, szülők megtagadták beleegyezésöket fiuk há-
zasságába egy kath. nővel, minthogy a gyermekek kath. ne-
veltetése köttetett ki; ekkor a törvényszék azt határozta, 
hogy a prot. szülőknek van igázok, minthogy az ítélet szavai 
szerént, semmikép sem megvetendők a szülőknek aggodalmai 
a házassági béke és a házasfelek áldásos összemüködése fö-
lött. Hát itt miért nem érvényesíttetett az 1806-ki edictum? 

R-nek E g e r b e : Egész évi teljes példánynyal nem szolgálhatunk. 

Kegyes adományok: 
Ö szentségének t G o s c h 1 e r Josefa asszonyság . 5 frt. — kr. 

A szepsi alesperesi kerület : 
0 szentségének . . 1 2 frt. 6 0 k r . , 2 ez. ta l lér , 6 húszas 
Szent-István-Társulat házára . . . . 8 frt. 5 0 kr. 
Az ó-lublói kerület a Sz.-Gyermekség-Társulatnak . 1 0 frt. 2 0 kr. 
A vizár által károsultaknak e g y pesti áldozár in h o -

norem s. Joan. Nep. . . . . . 5 frt. — kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Korunk daczára hithidegségének jólétet 
keres. (Vége.) — O szentségének apostoli levele a mechlini 
érsekhez és Belgium püspökeihez. — Egyházi tudósítások, — 
Irodalom. — Vegyesek. 

K o r u n k 
daczára hithidegségének jólétet keres. 

(Vége.) 

A mostani világ istene önnönmaga, mert imá-
dott tárgyai kéj és haszonvágy; a ki pedig ezekben 
leli boldogságát, annak a hitelvek terhére vannak, 
mert ezek azoknak múlandóságát és élvezetekrőli le-
mondását foglalják magukban. Az emberi élet legne-
mesebb vágyait és szükségeit kielégítő fonsőbb ado-
mány a hit. Nincs a világon tisztább öröm annál, mint 
melyet a lélek az egély által eszközölhető önnön tö-
kélyeiből érezhet, s mégis minden sziv olyannyira ez 
átok-sujtotta föld göröngyéhez tapad, hogy alig fa-
kad érzelem, mely az égiek után folsovárog. Különös 
mégis, hogy az embert önboldogságára is hajtani 
kell ; nem elég, hogy azon nemes lelkek, kik a való 
boldogság hónából megfordultak, másoknak is meg-
mutatják annak igazi legrövidebb útját: de mivel nem 
ily mulandó testi gyönyörökhez akarnak vezérelni, 
mivel nem üres, alaptalan ismeretet hirdetnek Isten-
ről, kinek se pokla, se mennyországa nem volna, még 
a legerősebb eszközöknek sem engedünk. Jelenünk 
gyűlöli mindazokat, kik érzékiségének nem tömjé-
neznek. Minap is mutatván többeknek szerény kép-
tárunk egyik példányát, melyxaveri szent Ferenczet 
ábrázolja, magasztalva nyilatkoztak a műről; de fi-
gyelmeztetve őket, miszerént „jezsuita" volt, találko-
zott egy azon nemből, melynek szive fogékonyabb 
szokott lenni a vallásra nézve, ki azt mondá: „akkor 
nem szép"; de rossz izlése van önnek, felelém rövi-
den. Két ellenkező lelkületü lényt láttam szellemi 
szemeim előtt ekkor: egy fegyvertelen szájhőst, el-
hervadt rózsát, fénytelen gyöngyöt, bedőlt templo-
mot, koldus királynőt, húrtalan hárfát, egy vallás-
talan hölgyet, kit a nem-teremtett, és saját kényétől 

nem függő igazság utáni vágy nem vonzott; más 
részről az indusok buzgó apostolát láttam : mikép lán-
golt szemében a lelkesedés sugara, ajkain az ihlett-
ség szava, szivében tiszta szeretet, mely által az em-
beriséget karolta; kezében az áldás, melyet Isten trón-
járól vőn ; szentség keble- s homlokán, erély szavai-
ban, hatalom szellemében! De korunk szellemének 
szemében szálka az ily jelenet, neki csak Passagliák 
kellenek; no de ez mindég jelleme volt a nyugtalan, 
földúlt keblű világnak. A hires Granganelli XIV. Ke-
lemen pápa esete sokszor megtörténik, csakhogy uj 
alakban, ki szerzetes korában találkozván egy, a zár-
dában sétáló iljuval, ez igy kezdé a társalgást: „Csak 
meguntomból jöttem ide, ki egyébiránt a szerzete-
seknek nem vagyok barátja." — „Talán — felelt sze-
dloa a szerzetes — nem lesz az ur. ebédlőnknek el-
lene; ha magát eltökélheti hogy engem kövessen, 
vendégem lesz." Ekkor nem csak megvendégelte, de 
bölcs tanításával annyira vitte, hogy őt többször meg-
látogatván, nem sokára visszatért elhagyott szülei-
hez. Csodálatos, hogy épen azok, a kik leghangosab-
ban hirdetik a testvériség- s egyenlőséget, mint el-
utasithatlan kor-igényt, azok vetik meg mint valami 
páriákat azon osztályt, mely az oltárt szolgálja, fe-
lejtve, miszerént az oltár vallási történetünk s éle-
tünk tűzhelye volt, s lesz is mindenkor. Századok óta 
annyi szép, jó és nagy tény eredt e tiszta kútfőből ; 
mennyi öröm, vigasz, nyugalom, béke s önfeláldo-
zás emléke csatlakozik az Ur szentélyéhez, látni fog-
juk: csak emeljük föl nemzetünk egykori dicsőségé-
nek kárpitját; látni fogjuk az előidő tiszteletre méltó 
képét, mint lövelnek az elmúlt évek során keresztül 
atyáink ragyogó erényei, csak röppenjünk vissza a 
boldogító emlékezet szárnyain sok jólétet élvezett ha-
zánk hajdani fénykorába! 

Korunk némely egyházi intézeteit a nép- s kor-
szerűség tulajdonaival ajándékozza meg, s e csábliang-
gal akarja magának lekenyerezni. Ez, ha magától jő, 
nem megvetendő ; de jaj annak, ki élete föladatául 
tekinti! állhatatlanabb s kielégithetlenebb zsarnok 
nincs a tömegnél; ma hosanna-t kiált, hogy annál 
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jobban elmondhassa a crucifige-t. Napjainkban sok-
szor a tüdő és torok erejétől függ az érdem és igaz-
ság; mily emberek kerekednek sokszor fölül a köz-
tetszés zavaros hullámain ! A ki e csapodár lepke után 
szalad, előbb-utóbb árokba jut. 

Vannak, vannak, kiknek kebléből nem aludt ki 
még egészen a vallásosság szikrája: mert az ész és 
sziv egész valója Istenhez utalja az embert; de hitök 
iránt közönyösek, s ha csalatott reményeik közt oly-
kor-olykor föl is eszmélnek, ha néha éltökben egy-
egy bánatpercz, szemeikben könycsepp jelentkezik: 
ezek is csak egy elveszett éden emlékei, csak tettleg 
elvesztett hitök kiáltó romjai; gyászos romok! me-
lyeken többnyire már csak a kétségbeesés és átok 
fája tenyészik, mi többek közt a félelmesen szaporodó 
öngyilkosságból kirí. Tudnillik a sziv leghatalmasabb 
vágyainak egyike : boldognak lenni ; e vágy képes 
bálványának mindent, saját életét is föláldozni. Most 
már ha a gyönyörökben akarja azt kielégiteni, min-
denre kész, csak kinzó kivánságát teljesitse; de jaj 
neki, ha feszült észszel koholt tervei s nyugalmat za-
varó fáradozásai sikertelenek maradnak! mert ekkor, 
mivel ő csak a testiségben, mint egyedül általa sziv-
ható légben él, egy pillanatig- sem fog- késni életét, 
melyre már a kéjek bóditó himpora nem hullhat, 
vagy ellenkezőleg a szenvedés ürömé keseríti, kivé-
gezni. Igy történik azután, hogy az ily tényt valami 
betegeskedő állapot müvének adják ki, az uj föltett 
betegségre zománczos szinü uj nevet találnak ki, nagy 
lélek- s buzgó hazafiság'nak kürtölik, — holott az 
igazi hazaszeretet csak áldozathalálra, de nem öngyil-
kosságra vezethet, — hin dicsőség vágya oltja el sok-
szor az életet, pedig az nem különbözik ama koszo-
rúktól, melyeket a koporsókra raknak ; mikor ezek a 
sírba eresztetnek, visszaszedi azokat róluk a föld ; az 
embert csak az erkölcsi nemesség kiséri el, mely 
mintegy mátkagyürüje a léleknek, melyet a földről 
visz el magával az égnek. 

Csak igaz marad mindég: hogy a ki mint hisz, 
ugy él is. Az istenségről való jó vagy balfogalomtól 
függ minden, de minden: a jog és kötelem, jó , rossz, 
remény, félelem, vigasztalás, kétségbeesés, az em-
ber ereje, gyengéje, moral és religio, szóval minden 
a többé vagy kevesbbé igaz eszmétől származik, me-
lyet az istenségről képezünk. A ki tehát igaz Isten-
beni hit , halhatatlanság vágya és reménye nélkül 
élődik, ne csodálja, ha az életet sivatagnak, szivét 
kopárnak, az örökkévalóságot rémületesnek találja, 
s igy saját jólétének sírásója. Istent a mily könnyű a 
világegyetemben föltalálni, ép oly könnyű abban el 

is veszteni, mert a kültapasztalás rendesen csak visz-
hangja, tükre saját keblünknek ; ez mutatja, mikép 
kínlódik az elesett halandó szelleme annak kivitelé-
ben, a mi erejét meghaladja; s azt tanúsítja, hogy 
eszünk fönsőbb világ nélkül eltört tükör gyanánt 
csak fényszegett, meg-tört sug-arait fogja föl az isten-
ségnek, mi által az előkép torzalakká fajul; s igy va-
lósul az, mit szent Ágoston mond: „íme Istenem! te 
bennem valál, én pedig künn voltam s ott kereste-
lek. Te velem voltál, de én veled nem valék." Isten 
az éltet adó nap, melynél szivünk virágai annál szeb-
ben fejlődnek s virítnak, minél kevesebb földi felleg 
tolakodik sugarai közé. Mily sötét jövő nyilik tehát 
a szegény halandó szemek előtt, ha az önistenités csa-
lékony álmából föleszmélve, nyomorai lesújtó érze-
tében hasztalan keresi elvesztett Istenét! Valóban, ki 
a gyarló embert Teremtőjétől megfosztva szeretné 
szemlélni, az nemünket lealacsonyítná. Különben is 
az embernek egészen elföldiesednie, ha talán akarná 
is, szinte lehetlennek látszik; mert hogy itt nincs ma-
radandó hazája, azt látja ; hogy a halál után más ha-
za nyilik meg előtte, arra sajátszerű vágya, a föld 
gyönyöreiveli kielégülhetlensége emlékezteti, s igy 
ennek képzelete már lelkünk titkos vigasza s enyhí-
tése ; ez teszi, hogy könnyen nézhetjük a viszontag-
ságokat, fájdalmat, magát a halált, sőt, mi ennél 
rosszabb, még a világon legkedvesebbek elvesztését 
is. Miért akarja azért a gyenge teremtmény elhitetni, 
hogy ez csak álom és szemfényvesztés? Ha mindjárt 
álom volna is, hagyjon evvel élnem, mivel mind 
boldogabbá, mind jobbá tesz. Túlvilági jobblét! több 
vagy te csupa csalódásnál, több képzelődő tehetsé-
günk édes álmánál, fölséges isteni érzés ! A mit lel-
künk csendes elmélkedésében a szent borzadás nemé-
vel sejdit, a nagy remények, melyek benne fölébred-
nek, midőn a buzgóság szárnyain e látható világ kes-
keny határain túlemelkedik— azok teljesülnek. Osz-
láskor semmivé lenni, de sivatag és kétségbeejtő gon-
dolat! s mégis a világ ezen hitigazságoktól akarja 
magát megfosztani. Pedig lia íolujuló s megerősödő 
hitünk nem tölti be az élet s örökkévalóság közti 
nagy üreget; ha reményünk a világ Alkotójához 
emelkedve nem enyhíti a földiek utáni lázas vágyat: 
a béke, s igy a jólét is mindég egy tűzhányó hegy 
fölé helyezett épület leend, melyet a legközelebbi 
perez lángba borithat. A valódi öröméidelet és jólét 
egyetlen föltéte a szívben uralgó béke, melyet nem 
zavar a világ zajos gondja ; ez az, mit az égi Király 
hozott a földre, miről az angyalok zengedezték: „bé-
ke a jóakaratú embereknek", a kiknek tudnillik lelke 



az isteni szeretet tüzétől lángol, a gondviselésben 
megnyugszik, s az igazság hónába emelkedik. Ugy 
van : Istennel legyen előbb békénk, csak azután lehet 
mininagunk- s másokkal is ; igazi jólét csak ott van, 
hol egy sziv- S lélekkel építik az Ur oltárát. Mig a 
nemzetek a hitet s erényt tisztelik, virágoznak; el-
lenben hol terméketlen fügefákká fajulnak , kivágat-
nak , hogy még a földet se foglalják el ; az Ur igaz-
sága pedig megmarad örökre, ezt tanitja a történet is. 

.,Segits magadon, ugy az Isten is segit", isme-
retes közbeszédü mondat; valóságos gúny az isteni 
kegyelem felőli hitről! pedig mily gyakran halljuk! 
s miért? A függetlenség szeretete, mely első atyán-
kat elvesztette, oly mély gyökeret vert maradékai 
szivében, hogy semmi sem türhetlenebb neki, mint 
más akaratától függni; ezen eredeti gyarlóságunk ál-
lapotában, szent Ágoston szerént, mindnyájan termé-
szetesen pelagianusok vagyunk; mennyire igaz ez 
napjainkban! Ideje volna, hogy átlássa a világ, mi-
szerént a szellemi örvény felé késztő rohamot egyen-
súlyozni s fóltartóztatni, az erkölcsi köz-inségen segí-
teni csak az egély képes. „Azt véltem én, hogy reli-
gio nélkül is boldog és jó erkölcsű lehet az ember; 
de e hibás vélekedésemtől megmenekedtem már, — 
mondá Ilousseau. — Szóljunk igazat : embert religio 
nélkül e világra kitenni szintannyi, mint valamely 
hajót kormány és kormányos nélkül a zajos tengerre 
bocsátani." Mint a méhek serege királyné nélkül ideig-
óráig elnyomorog, de csak avval lehet állandó : ugy 
a földi jólét is hit által. Az emberi természet tulaj-
dona, hogy tisztább, tükélyesebb s állandóbb bol-
dogságot kívánhasson, mint a melyet ez életben el-
érhet; ném ly állatok ősz végével egybesereglenek, 
messzebb tartományba, hol nincs hideg, költözendők; 
képzelhető-e, hogy ily égalj ne legyen? Most már 
igazi boldogság után itt lenn hiába törekszünk, ennek 
Isten magasabb helyet rendelt; innét van, hogy bár 
el is hervadnak életvirágaink annyi eltemetett re-
mény fölött, mégis rendületlenül áll a vallásos ke-
belben a hit: hogy borura derű következik. Valóban 
nem ismeri az emberi természetet, ki azt véli: hogy 
egyik vágya teljesültével a másik is lecsendesül ; bír-
jon bár a világgal, mint Nagy-Sándor, annak min-
den kincsével, végre azt mondja: bánom, hogy nincs 
több világ, melyet meghódithatnék. Sándorok az em-
berek mindnyájan, kiki a maga nemében. „Kinek 
szivét nyugtatta meg valaha közülünk földi boldog-
ság?" kérdi Hahn grófnő. 

A világot is saját reménye, kívánsága nyugta-
lanítja, mivel soha egyszerre itt lenn mindazt, mit 

akar, nem bírhatja, s igy csalatott reménye elége-
detlen* és szerencsétlenné teszi. De a hívőnek soha 
sincs oly kívánsága, mely nyugtalanítaná, mert sem-
mit sem óhajt, a mit azonnal, a mint kívánja, birni 
is el ne kezdene; mivel a religio az ember minden 
vágyát az egyetlenegy Jóban, mely legtökélyesebb, 
egyezteti meg, melyet legforróbb indulattal kívántat 
vele, és e kívánság bármily lángoló is, a helyett hogy 
nyugtalanítaná, vigasztalja, öröm- s békével tölti be 
szivét azon tudatban, hogy Isten bírása kezdetére elég 
őt birni kívánni. „Mesterkedjenek bármint az embe-
rek, hogy szerencsétlenné tegyenek, mindenkor mégis 
lesz bennem egy oly rész, melyet mérges nyilaik el 
nem érhetnek; s ez bennem azon erősség, a hol az én 
Istenem lakik, ez az én kincsem, gyönyöröm és bol-
dogságom", mondá sz. Ágoston. Kinek keblében a 
szent hit mennyei sugara világit, boldog, mert ez 
akkor is megmarad, ha szélvész zúdul ellene, mikép 
a tenger fenekén csillogó gyöngy megtartja helyét, 
habár a tátongó hullámok föl is korbácsolják szinét. 
Eletünk ujabb s ujabb kívánságokban foly le, igya 
bár az ember a világi örömöket mint a vizet, mégis 
szomjúhozik; oly kévéssé üdvösek ezek, mint a bú-
zaföldön nőtt piros és kék virágok, melyek a vetés 
mellett sétálókat mulatják ugyan, de annak, ki az 
aratásból hasznot vár, ártanak; de Isten kegyes te-
kintetének világa alig hat szivünkbe, legott megvi-
gasztaltatunk, uj életre támadván, fölbátorodunk; 
kissé tán homályba borul annak jótékony fénye, de 
ismét hamar eloszlanak a felhők, egyszerre kiderül 
lelkünk ege. Religiora van szüksége az elanyagiaso-
dott világnak, mely által az örök szépséget megis-
mervén , hozzá osztatlan szeretettel vonzassék, s azon 
országnak éljen, melynek királya az igazság, törvé-
nye a szeretet, életmódja az örökkévalóság; s jaj an-
nak, ki Istenét mint vezért elhagyva tévelyeg utjain, 
saját hajlamát követve megfeledkezik akaratjáról An-
nak , ki a tisztult elme drága fényű bölcsesége, ki 
nem szűnik velünk tudatni: ki és mekkora ő! mint 
tanító inti müvei szemlélőit, hogy azok szépségét 
csodálva ne mélyedjenek azokba, hanem csak átfutva 
azokon Alkotójukhoz forduljanak szeretettel; a vallá-
sos embernek csak int az erény, s ő siet megölelésére. 
A religio a hit által az igaz bölcseség tanítója, a re-
mény által a tiszta öröm forrása, a szeretet által az 
erények támasza és teljessége. A ki ennek igazságá-
ról kétkedik, kérdezze meg önnön szivét. A mi esz-
méink, igyekezeteink, reményeink csak töredékek, 
ha ezek Istenben nem egyesülnek; azért lelkesülten 
karolák át a religiot ész-, erény-, jellem- és világál-
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lásra nézve legkitűnőbb halandók, s utolsó lehelle-
tökig a béke s üdv egyetlen horgonyaként ölelék, 
mindenki fölleié benne s általa, mit szive ohajtott. 
Angoulèmè herczegnő végrendeletébe e vallomást ig-
tatta: „A romai katholika vallásban halok meg, mely-
nek életem minden vigasztalásait köszönöm." Hány 
érezte s mondta ezt már, csakhogy nem tesz oly nagy 
hatást, mint a világtörténeti vértanunő ajkain! A re-
ligio az, mely az ifjú pályáját virágokkal hinti, s 
mindent nyájas szinben láttat vele maga körül ; ez az, 
mi a férfiúnak az élet terheit viselni segíti, s homloka 
drága gyöngyeit letörli, midőn a nap tikkasztó heve 
ellankasztja ; ez az, mi a reszkető fővel sötét sírja felé 
tipegő öreg éltének még hátralevő napjait megéde-
síti; nem enged hanyatlani, midőn a fájdalmak föld-
hez sújtanak, sőt a mostoha sors-facsarta könyeket 
is lágy kezével letörli, s jobb élet reményét éleszti 
bennünk. 

Az emberi-nem végetlen szeretetü Atyja a jelen 
élet tengerének hullámai közt csalhatatlan vezérül 
adta az egélyt, mely megtanítván azt a világ min-
den veszélyeire, megmutatja: mikép kerülje el azo-
kat , vagy győzze le, és isteni eredetű felét tisztán, a 
mint tudnillik a Teremtő kezéből jöt t , tökélyesitve 
a partra tehesse, melyben sem változás, sem veszély 
nincs ; oktatja a hivőt, hogy a szenvedések tövisei-
ből , s erények illatos rózsáiból fölváltva fűzze már e 
földön a boldogság koszorúját, Szóval, a mint Isten-
től jő, ugy ahhoz vezeti vissza a halandót; általa ta-
nuljuk, mikép keressük, mikép találjuk föl Istenün-
ket , s mit birandunk, lia Őt föltaláljuk, mit várhas-
sunk Tőle jövőben. 

Két ellenkező, de mértékre egyenlő erő egy-
mást megsemmisíti ugyan, de győztes azért egyik 
sem. Az emberi sziv hajlandósága a rosszhoz legalább 
oly erős, mint a gyengült elme ellenkező ereje; azért 
az embert meg nem győzheti ember, ez csak a reli-
gio munkája, csak ez emeli föl az embert az emberi-
ség fölé, ez támogatja az elme gyengéit, bátorítja a 
sziv viszontagságait, mérsékli indulatait. Ha a go-
nosz a szerencse szárnyain repül, szent hitünk le-
rántja a látszó jólét csalfa leplét, s megmutatja: hogy 
a rossz soha sem lehet igazán szerencsés. Vajmi sok 
ámitó nimbus ködfátyolként elenyészik, ha a religio 
világánál közelebbről nézzük ! A nyomor bársony- és 
aranyba takarva szintúgy fölöltözik, mint rongyos 
szűrbe, és ott még garázdább. 

Nincs semmi oly keserű, mit szent hitünk meg 
nem édesíthetne ; nincs nehézség, melyet meg nem 
könnyíthetne; és csak általa csendesülhet le az örök-

ségre teremtett lélek vágyainak lázas zaja. Mily is-
teni müvei ezek a religionak ! — „Mennyi vigaszta-
lást nélkülöz az,kinek semmi religioja nincs!" mondá 
a hitetlen Rousseau; talán az isteni szikra utolsó ham-
va éledt föl benne, midőn e szavakat irta, Mennyei 
ajándék, áldott hit! tudom, tudom, honnét vagy; 
tudom, égből jöttél, hogy általad boldoguljak! 

Ismervén az Európán kivül lakó népek hitbeli 
állapotát, a vallásunk jelenét oly komor szinben látó 
léleknek is kiderül láthatára, és biztosítva hiszi ma-
gát a térről, melyben az igazság és erény országa 
még ez esetben is rendületlen alapot vethet, lia elag-
gott világrészünkben az arra méltatlanokká vált né-
pektől valaha elvetetnék is, mit Isten nem fog meg-
engedni, ha magunk nem akarjuk. A szélvész dühöng, 
a világtenger hullámai összecsapnak, az egyház ha-
jója a vészelemek közt hányatik, rajta a világ kincse, 
reménye és üdve ; ő emberileg véve szunnyadni lát-
szik , és sokan kiáltoznak : „Uram ! ments meg, mert 
elveszünk"; de hiában küzd embererő a mindenható 
hatalom ellen. A fellegvárak, melyeket a teremtmény 
hatalma hirdetőiül rakott vakmerő ábrándjaiban, mint 
a völgy köde előbb-utóbb szétoszlanak. Szent hitünk 
a reményt az isteni erények közé számitja, s az el-
játszott üdv visszanyerését még a legromlottabb 
egyének- s népekre nézve is lehetőnek tartja, mig 
élnek; igy az igazság és üdv ösvényérei visszatérhe-
tés előtt csak a halál zárja be az ajtót. Mert relig'iónk 
nem csak rideg a tya , ki lágy bocsánat helyett szi-
gorú szavakkal fenyeget s büntet : hanem gyengéden 
szerető anya is, kinek keblére bizalommal rakhatjuk 
le megbánt tévedéseinket. Hajoljunk meg a kereszt 
előtt, a világ e nagy könyve, az Ur ezen egyedül 
hathatós vigaszthozó és fegyelmi vesszeje előtt, azon 
tudatban, hogy csak ez az utolsó jogar , melyet a ki-
rályok is, midőn halálos ágyukon a kormánypálczát 
kiejtik kezeikből, megragadnak. íme egészen más 
orvosságot talál a hivő azon általános betegség gyó-
gyítására, melyet szent hitünk elleneinek korszerű 
bálványa a nápolyiakhoz irt levelében elismer, de 
nagy adag mérget rendel gyógyszerül. Melyik leend 
üdvösebb? látni fogjuk. 

Dr. Bita Dezső. 

Ö szentségének apostoli levele 
a mechlini érsekhez és Belgium püspökeihez. 

A szent-atya a belgiumi püspökökhez egy levelet intézett 
bizonyos bölcseleti és hittani rendszerre vonatkozólag, mely 
legújabb időben ott heves vitákra adott alkalmat. Az irat kö-
vetkező : 
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P I U S PP. IX. 
Dilecte Fili Noster , ac Venerabiles Frat res , salutem et 

apostolicam benedictionem. Ad plurimas gravissimasque ama-
ri tudines, quibus vel ab ipso supremi Nostri Pontificatus ini-
tio , et hisce asperrimis praesertim temporibus affligimur, ac-
cessit etiam dolor excitatus ex molestis quaestionibus istic 
exortis ob discrepantes opiniones de quibusdam principiis ad-
hibitis in tradenda philosophica ac theologica scientia in ca-
tholica Lovaniensi Universitate. Non levi autem consolatione 
affecti fuimus noscentes quomodo Vos, Dilecte Fili Noster, 
ac Venerabiles Fratres, inhaerentes consiliis Nostris et hujus 
apostolicae Sedis istic Nuntii Mechliniae proximo mense Ju-
lio in unum congregati ad alia ejusdem Universitatis tractan-
da negotia, vestras quoque impendistis curas in aliquo sus-
cipiendo consilio, quo hujusmodi controversiae plane amove-
rentur et extinguerentur. Quae Nostra consolatio summopere 
crevit, ubi intelleximus, lias vestras curas locum habuisse in 
Epistola, quam die 31 ejusdem mensis Julii communi consen-
su acl Magnilicum ejusdem Universitatis Rectorem dedistis. 
Namque in eadem epistola elucet ac dominatur illud concor-
diae prudentiaeque Studium tantopere necessarium ad pacem 
tuendam, atque ad removendam quidquid christianae paci, et 
publicae lldelium aedificationi obesse possit. Atque majore 
etiam laetitia perfusi fuimus, vix dum agnovimus , ipsius Lo-
vaniensis Universitatis Professores obsequenter excipientes 
consilia et régulas a Vobis per eamdem epistolam expressas 
déclarasse unanimiter, se eisdem consiliis et regulis plene ad-
haerescere sine ulla exceptione. Verum dum vehementer lae-
tabamur, hoc modo controversiam fmem habuisse, summo 
certe animi Nostri merorenovimusperarticulospubliciseplie-
meridibus insertos, aliaque scripta recens vulgata operám da-
tam esse, ut controversia ipsa revivisceret, et in hunc fmem 
invocatas fuisse decisiones a Nostris Congregationibus éditas, 
et a Nobis probatas , quae minime existunt. Atque id evenit 
propterea quod nonnulli cuidam Documento illud pondus at-
tribuere voluerunt, quo Documentum idem plane caret, cum 
illius contextus et verba omnem de Congregationis decisione 
ideam evidenter excludant, nec ullum indicium praebeant 
Pontificiam Nostram interpositam fuisse auctoritatem, quae 
reapse interposita non fuit. I taque optime prae oculis haben-
tes innumeras maximasque utilitates, quae ex mutua animo-
rum concordia dérivant, sine qua religio et scientia prosperos 
exitus consequi nunquam possunt , Nobis summopere cordi 
est, Dilecte Fili Noster ac Venerabiles F ra t r e s , omnem occa-
sionem omnino de medio tolli et eliminari, quae concordiam 
ipsam quovis modo vel leviter turbet et imminuat. Quocirca 
nullam prorsus proferentes sententiam de doctrinarum merito, 
quae praesentem excitarunt controversiam, et quarum defini-
tivum examen et judicium ad hanc Apostolicam Sedem unice 
per t inet , volumus atque mandamus, u t earumdem doctrina-
rum tum fautores, tum oppugnatores, donee delinitivum de 
ipsis doctrinis judicium haec Sancta Sedes proferre existima-
ver i t , se omnino abstineant sive docendo, sive cujusque ge-
neris scriptis vel in lucem typis edendis, vel alia quavis ra-
tione vulgandis distribuendis tam cum auctoris nomine, quam 
sine nomine auctoris, ac sive factis, sive consiliis aliquam ex 
praedictis philosophicis ac theologicis doctrinam exhibere ac 
tueri veluti unicam, veram, et solam admittendam , ac veluti 

catholicae Universitati propriam. Insuper praecipimus, ut sub 
quovis praetextu se abstineant novas de hac re iterum exci-
tare quaestiones, quae christianae caritat i , et animarum sa-
luti vel maxime adversantur. Vestrum autem er i t , Dilecte 
Fili Noster ac Venerabiles F ra t r e s , istis fidelibus curae ve-
strae commissis hanc Nostram Pontificiam orclinationem vo-
luntatemque significare, quae , uti confidimus, ad exoptatam 
animorum tranquillitatem et concordiam servandam ac foven-
dam, Deo bene juvan te , maxime conducet. Certi vero sumus, 
Vos pro eximia vestra pastorali sollicitudine omnes curas co-
gitationesque ad eumdem assequendum finem esse collaturos, 
ac summa vigilantia, ubi opus fuer i t , opportuna consilia 
communi vestrum omnium consensu provide sapienterque es-
se suscepturos quoad docendi rationem in Lovaniensi Univer-
sitate , et unumquemque vestrum idem omni studio in propria 
Dioecesi esse curaturum. In earn profecto spem erigimur fore, 
ut Belgii Clerus ob egregiam illam, qua semper eminuit erga 
Nos et hanc Sanctam Sedem observantiam et venerationem 
omni docilitate et obsequio hanc Nostram ordinationem sit 
excepturus, quam propter gravissimas causas et peculiaria 
rerum ac temporum adjuncta danclam esse censuimus ad ma-
jorem sanctissimae nostrae religionis utilitatem in isto Regno 
procurandam. Denique hac etiam occasione libentissime uti-
mur, ut iterum testemur et confirmemus praecipuam Nostram 
erga Vos benevolentiam. Cujus quoque certissimum pignus 
esse volumus Apostolicam Benedictionem, quam ex imo corde 
profectam, et cum omnis verae felicitatis voto conjunctam 
Vobis ipsis, Dilecte Fili Noster , ac Venerabiles Fratres , cun-
ctisque Clericis Laicisque fidelibus cujusque vestrum vigilan-
tiae concreditis peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 19. decembris anno 
1861. Pontificatus Nostri anno decimo sexto. P I U S PP. IX. 

EGYHÁZI TUDÓSITÁSÖIÍ. 
E S Z T E R G O M , bőjtelőhó 13-án. — Az időben, a mint 

Illés Szarepta-város kapujához érkezett , látott egy özvegy 
asszonyt fát szedegetni, kit megszólitván, monda neki : adj 
nekem kevés vizet az edényben, hogy igyam. És midőn amaz 
elindult hozni, utána kiálta mondván : Hozz nekem, kérlek 
egy falat kenyeret is kezedben. Ki felele : „Az élő urad Iste-
nedre mondom, hogy nincs kenyerem, hanem csak egy ma-
roknyi lisztem a vederben, és kevés olajom a korsóban ; ime 
egy-két darab fát szedek, hogy bemenvén elkészitsem azt 
magamnak és fiamnak, azt megeszszük, és meghalunk."(Ki-
rályok III . k. 17.). — Csak a mindentudó ur Isten mondhatja 
meg, hány szegény ismételhetné a szareptai Özvegy asszony 
eme szavait napjainkban is. Magammal történt, hogy az utol-
só-kenet szentségét adván föl egy asszonynak, abbeli kéré-
semre, miként csak egy falatka kenyeret adjanak ujjam meg-
törülésére, az lőn a válasz, hogy nincs ! . . . Ily nyomasztó kö-
rülmények közt benső lelki örömmel vetjük szemeinket oly 
számadásokra, melyeknek tartalmát az adakozók és szegények 
nevei s ez utóbbiak számára begyül t , és közöttük kiosztott 
könyör-adományok képezik. Előttem fekszik az Esztergom 
érsek-városban, Sz.-Tamáson és Sz-Györgymezőn a házi 
szegények ápolására fönálló egyletnek számadása 1861-ik év-
re. Az adakozók élén itt is, mint mindenütt , ő főmagassága 
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kegyelmes főpásztorunk áll, ki 100 a. é. frt tal növelé az egy-
let pénztárát. Követi őt mélt. báró F e k e t e Mihály pk 60 
u j fr t tal , mélt. T ó t h Imre pk 25 u j f r t ta l , ngs K e m p Mi-
hály 20, mélt. L i p t a y Antal pk 20, mélt. D u r g u t h Jó-
zsef 10, ngs M a j s c h Jakab , s a többi kanonok urak mind 
egyenként husz-husz u j frttal. Az egyházi főrend adakozása 
tesz összesen 395 ujfrtot . Az alapítványok kamatjaiból bejött 
688 fr t 60 kr. a. é. Az érsek-városi adakozók összeadtak 73 
f r t 80 krt. A szent-tamásiak 28 fr t 20 krt. Végre a szent-
györgyiek 16 f r t és 80 krt. Az egész bevétel a mult évben, 
hozzáadva a tavali maradékot, um. 157 frt 66 krt, tesz: 1360 
fr tot és 6 krt a. é. Ez összegből az érsek-városi és szent-ta-
mási szegényeknek adatott 883 frt. és 20 kr. a szent-györgy-
mezővárosiaknak pedig 344 f r t és 40 kr. Isten áldása az ada-
kozókon!.. Szabad legyen azonban megjegyezni, már csak 
azért is, hogy lássa a világ, hová fordíttatnak ama holt kéz-
nek javai, megjegyezni mondom, miként a fön elősorolt ösz-
szegeken kivül ezerek és ezerek osztatnak ki évenként mind ő 
főmagassága, mind a f t káptalan részéről az egész ország 
szegényei közt !.. Ezekről azonban hallgatok , csak azt adom 
még tudósításomhoz, miként Istenben boldogult ifj. T ö l -
g y e s y István, kinek halálát legújabban jelenté a „Religio", 
egy szép aranyozott, tiszta ezüst kelyhet hagyományozott a 
párkányi szentegyháznak, miért szivemből ismétlem nagy-öl-
vedi barátom szavait : „Béke lengjen az oly korán elhunyt 
fölött !" — 

E G E R , febr 15-én. „Venite adoremus Dominum." E 
gyönyörű mondat ragyog az egri székesegyház homlokzatán. 
Ha elolvassa az ember, önkénytelenül is belép a szent falak 
közé s buzgó imára nyilnak meg ajkai. Midőn az áldott em-
lékű patriarcha P y r k e r László e szavakat odairatta, mint-
egy látnoki lélekkel lá t ta , miszerént már a kíváncsi gyermek 
is kérdezősködni fog e magasztos mondat értelméről, s azt 
szivébe vésve, hívásának egész élete folytán örömmel fog en-
gedni. Nem is csalódott. Bár mennyire ter jed napjainkban a 
vallás s igy az Isten háza iránti hidegség , hála Istennek ! az 
egri romai kath. hívekről — kevés kivétellel — elmondhat-
juk a zsoltárossal, hogy „szive és lelke kivánkozik az Ur haj-
lékiba" Megvallom tehát, hogy nem csekély meglepetéssel 
olvastam P. ur örömét, melyet a „Religio" a Prot. egyh. lap-
ból átvéve közöl ; mintha az egri rom. kath. hivek annyira 
megunták volna saját templomaikat és szertartásaikat, hogy 
a prot. imaházba mennek szent elfogultsággal szemlélni vallá-
sos szertartásaikat, áhítatosan hallgatni ünnepélyes és halotti 
szónoklataikat... Sajnálom, (?) de kénytelen vagyok ez örö-
met épen azok nyilatkozatával keseríteni meg, kik, mint P. ur 
hiszi, oly testvériesen szövődnek velők; mert , mint mondák, 
csak a „kíváncsiság" vitte őket oda. — Ha pedig volnának 
olyanok, kiket nem a kiváncsiság, hanem más vezérelne a 
prot. imaházba, azok összeütközésbe jönnek az egyház tör-
vényével, mely világosan tiltja hiveinek az „activa communi-
catio"-t e szavakkal : Communicatio activa (in sacris) partim 
ob periculum perversionis, quod nefors Catholico inde immi-
neret ; partim ob scandalum , quod alii catholici paterentur ; 
partim propterea, quod hoc facto Acatholici in suo errore, 
quasi etiam in üde ipsorum, non autem in sola religione ca-
tholica daretur salus, confirmarentur, et sic veram lidem 
quaerere négligèrent ; partim denique, quia si Ecclesia ad-

mitteret, u t Catholici promiscue vitám ecclesiasticam jam Ca-
tholicorurn jam Acatholicorum ducant, ipsa indifferentismum 
religiosum promoveret. — Unde Catholicus Acatholicorum 
templa, praedicationes, sacramenta, ceremonias religiosas, 
orationes, sepulturam etc. declinet 1). — Meg vagyok győződ-
ve , hogy könnyen meg lehetne azokat számlálni, kik a prot. 
imaházat látogatják oly szándokból, mint talán P. ur szeret-
né. Nincs okunk félteni a rom. kath. hiveket; mert mióta a 
prot. imaház fönáll, még nem tapasztaltuk, hogy buzgósága 
megfogyatkozott volna és saját templomait gyérebben láto-
gatná. Templomaink most is csak oly népesek, mint a prot. 
imaház fölállítása előtt. A kik künn hallgatódznak, azokat bi-
zonyosan a „kiváncsiság" csalta oda. Ez pedig kimenti őket. 
Si quis templa Acatholicorum ingrediatur, ut ea curiosus in-
spiciat, doctrinas et ritus illorum catholicae veritati répu-
gnantes nulla ratione approbet, in divinis communicare et 
culpae reus esse dici baud potest 2). Néhány buzgó hazaíiról 
kár az egész egri közönségre következtetni. Igaz ! emlékszünk 
r á , hogy néhány honleány azokat, kik inkább a tanuló ifjú-
ság zászlója megáldatási ünnepélyére, mint a prot. imaházban 
ugyanakkor tar tatot t T e 1 e k y „requiem"-re (?) mentek, ha-
zaárulóknak bélyegezte ; de bocsássunk meg nekik ; ,mert nem 
tudták mit mivelnek.' Ha nem csalódom, innét van P. ur örö-
me is. — Még egy nagy vád nyomja az egri népet : hogy föl-
lelkesültségében ur-asztalát és templom-székeket csináltat, 
tornyot emeltet és bele harangokat öntet (Ha jól tudom a 
prot. imaház tornyában egy csöngetyii van). Hogy ezt pusz-
tán az egri rom. kath. hivek tették volna, kétkedünk. Annyit 
tudunk, hogy adományfillérekkel többen járidtak e czélra, és 
ha P. ur dicséri őket, mi az egyházi jog szabályaihoz szoro-
san ragaszkodva azt mondjuk : Catholicus ad templorum et 
scholarum acatholicarum aedilicationem, reparationem etc. 
nec aere, nec fundi concessione concurret 3). Midőn a prot. 
imaház keletkezett, épen akkor éltük azt a világot, melyben 
sokan azt hitték, hogy minden, véleményök szerént a hazafiú-
ság neve alatt elkövetett tény, habár az egyház szabályaiba 
ütközik is, jó. — Ennyiben áll az egész dolog, s ebből láthat-
ják a „Religio" mélyen tisztelt olvasói, hogy a P. ur dicsérete 
nem az egész egri közönségre , hanem csak néhány tagjára 
vonatkozliatik. Azért „sit non Domini benedictum.1. Valamint 
Jézus a jó pásztor, ugy mi is naponta kérjük a mennyei Atyát : 
hogy hiveink a hitben meg ne fogyatkozzanak Őrködik nyája 
fölött Jézus, és nem fogja engedni, hogy juhai eltévedjenek. 

Regéczi. 
BOLOGNA-ban febr. 2-án szónokolt Pantaleo atya, Ga-

ribaldinak egyik lelkésze. A szónoklat előtti napon ily tartal-
mú falragaszok által hivta meg a közönséget : „Testvérek, bo-
lognaiak ! M a , urunknak, Jézus Krisztusnak bemutatása és 
Mária tisztulásának napján, 11 órakor elvárlak benneteket a 
San Petronio egyházban. A ti atyátok és testvértek Pantaleo." 
Szónoklatában Jézus megjelenésével a templomban hasonlitá 
össze Garibaldinak bevonulását Nápolyba és azon következ-
tetetést állította föl, hogy minél jobban kell sietni, miszerént 
ezután már Romában ünnepeltessék meg ezen ünnep, melyen 
a capitoliumon lenghessen a szabad Olaszországnak lobogója. 

' ) Porubszky „Jus Eccl. De communie, in sac. Cath. cum Acatli. 
§ . 9 6 . pag. 1 7 5 . - *) Ibid. pag. 1 7 6 - - 3 ) Pag. 1 7 5 . 
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— Ezen esemény közlése által, mondja az ,A. P. Z.', csak azt 
akarjuk érinteni, mily tiszteletben tartatnak a piemonti kor-
mány alatt a templomok , midőn minden apostata előtt meg-
nyittatnak még szónokolliatás végett is IIol nem tiszteltetik 
maga a vallás, ott még kevesbbé leliet szó a vallás-szabadság 
iránti tiszteletről. — A hirneves elvnek„szabad-egyház a szabad-
államban." illustratiojához a „Stendardo cattolico" jan. 30-ról 
a genuai kamarának egy u j határozatát hozza föl. Ez tudnil-
lik egy folyamodványt nyújtott be a belügyi ministeriumnak 
az iránt, hogy a különféle kolostorok egybe vonassanak össze, 
miszerént igy a község elfoglalhassa a megürült zárdákat. — 
Aversaban pedig parancs adatott ki a nőkolostorok megvizs-
gálására, Zelo püspök megtagadta a fölhatalmazást, minthogy 
ezt egyedül a pápa adhatja meg. De szokás szerént semmibe 
sem vétetett a tiltakozás, és a kormány ügynökei megjelen-
tek a kolostorokban. Azonban a san-biagioi benedictinák ko-
lostorától kénytelenek voltak eredmény nélkül visszavonulni, 
minthogy a fejedelemnő kijelenté, miszerént a püspök enge-
délye nélkül csak holttetemén keresztül juthatnak a kolostor 
belsejébe. Ik. 

MILANO, febr. 10-én. Tegnap itt is rendezett Pantaleo 
atya pápaellenes tüntetést a székesegyházban. Az,A. Z.'egyik 
levelezője ekkép beszéli el folyamát : Mintegy negyedórával 
később a nagy-mise bevégzése után gyanús képű egyéneket 
láttam föltett kalappal az egyházba lépni, nem sokára reá 
utánuk jött Pantaleo atya is szintén fején tartva széles ka-
rimájú kalapját , és a nép által kisértetve a szószék felé tar-
tott. Minthogy azonban ennek aj taja az általános szokás sze-
rént, az isteni-szolgálat után már be volt zárva, csakhamar 
hágcsót alkalmaztak a szószékhez, és azon mászott föl ő 
atyasága. Ide eljutva keresztet vetett magára, és emphatikus 
alkalmi beszédet tartott hallgatóihoz, melyet ekkép kezdett 
meg : „Mig tiszttársaim ezen helyről csak a romai tiszteletre-
méltó szamarak engedelméből szónokolhatnak, nekem igen 
nagy örömömre válik, hogy magamat az ambrosianus nép 
souverain akaratja által látom fölemeltetve ezen helyre." — 
Azonban, folytatja a levelező, észrevettem, hogy a mindkét-
nemü jobban öltözködött egyének a megvetés jeleivel hagy-
ták el a templomot oly gyorsan, mint csak lehetett a nélkül, 
hogy a népnél gyanút gerjesztenének. A rajongó szónoklat 
alatt a hallgatók kalapjaikat lengették a szónok felé, de azo-
kat csakhamar ismét fejökre tevék, és oly zajt ütöttek, mint-
ha csak az utczán lettek volna. Most magam is kimentem a 
templomból. Kijövetkor láttam, mint liaranguirozza a templom 
lépcsőzeténél a népet a kiközösített áldozár, Arrigoni. Mint 
később liallám, Pertusati főesperes a székesegyházat profa-
naltnak nyilvánította, és az Oltári-szentséget onnan az al cam-
po santo nevezetű egyház kápolnájába vitte. Hirlik, hogy e 
miatt élete ellen törtek, de sikeretlenül. — Mig ez a székes-
egyházban történt, Tavaggi áldozár a del Carmine-egyházba 
menvén mise-szolgálás végett, kalapja mellett nem volt az itt 
most szokásos czédula ; a templom előtt ácsorgó nép ezt ész-
revevén fenyegetés közt akará őt kényszeríteni, hogy a neki 
nyújtott jelvényt tűzné fövege mellé, mit ő vonakodván tenni 
arczulcsapások és ütlegezés által kényszeríttetett annak föl-
tüzésére. Estve, midőn ismét zenekarok vonultak végig az 
utczákon, önkénytes kivilágításnak k e l l e t t volna lenni ; mi 
aeonban igen gyéren mutatkozott, jeleül, hogy a milanói nép 

még nem vetkőzött ki egészen vallási érzelmeiből, 10 óra felé 
minden nyugodt volt már. A délutáni órákban láttunk itt-ott 
több helyen mintegy bureaut fölállitva, melyekben ügynökök 
voltak, kik az átmenőket fölszólították, jobban mondva, 
kényszeritették, hogy azon tiltakozást (a pápa ellen), melyet 
a milanói municipalitás kezdett meg, aláírják, és láttunk egy 
egyént, ki nyolczszor ment az asztalhoz, hogy aláírja a nevet, 
természetesen, mindég egy másét *) ! Ik. 

SZENT-PÉTERVÁR. A ,Nord. Post ' leirja Felinski var-
sói érseknek fölszenteltetését, mely jan. 26-án az it teni, sz. 
Jánosról czimzett kath. egyházban ment véghez. Részt vettek 
az ünnepélyben a bel- és pénzügyministerek, Wielopolski, 
Borch, Sievers grófok, a spanyol, angol, osztrák, belga és 
bajor követek, valamint a diplomatiai testület más tagjai és né-
hány hölgy is Zylinski Venczel, mohileffi érsek és metropo-
lita végezte a szertartásokat gr. Pla ter , Stanewsky és Beres-
newics püspökök segédlete mellett. — Másnap a metropolita 
nagy díszebédet rendezett , melyen az ujonan fölszentelt Fe-
linskin kivül jelen voltak a Lengyelországból érkezett prae-
latusok, a pétervári kath. papság nagy száma, a belügymi-
nister, az államtitkár, Lengyelország ministere, mindakét 
minister segédei, Wielopolski és más méltóságban levők, va-
lamint más kitűnő, Szent-Pétervárott tartózkodó kath. sze-
mélyiségek. Az első fölköszöntés a metropolita részéről tör-
tént a czárra. A belügyminister ezt a pápára mondott üdvöz-
lettel viszonozta és hozzá tevé, miszerént reá nézve igen kel-
lemes, hogy ezen fölköszöntést ép azon pillanatban teheti, 
midőn a szent-atya az orosz kormány iránti hajlamát legin-
kább az által tanúsította legnyilvánosabban, hogy Felinski 
Felixet megerősítette varsói érseknek, mellőzve a szokásos 
formaságokat, melyek könnyen sokára elhalaszthatták volna 
a kormány óhajtásának teljesülését. Ezután az államtitkár 
köszöntötte föl a varsói érseket, a minister pedig Zylinsky 
metropolitát. A minister fölhasználta ezen alkalmat egyszers-
mind azon szívélyes viszony kifejezésére is, mely közte és a 
metropolita közt létezik a czár akaratjának teljesítésére néz-
ve mindaz i ránt , mi a kath. egyház törvényes érdekeit illeti. 
Ezen szavak az egész kath. vendégkoszoru által igen élénk 
helyesléssel fogadtattak. Ik. 

NIZZA, febr. l-jén. Egy angol nő jöt t városunkba, hogy 
testvérét meglátogassa, ki a szelíd légmérséklet alatt bajai-
nak orvosságát kereste. Reggel ki megy a vendéglőből, s test-
vérének szolgalányával találkozik, ki szintén angol születésű, 
s anglikán vallású volt. „Úrnőm! igy szólt a szobalány, fogadja 
a két frankot, ezt Péterfillérül adom a pápának, ön tudja,ho-
gyan kell ezt Romába küldeni." „Hogyhogy ? Ön anglikán, s 
protestáns, s Ön is Péterfillért adakoz?" „Alásan kérem, úr-
nőm , ne tagadja meg tőlem ezen kegyelmet. Igaz , én protes-
táns vagyok ; de szivem egészen érzékeny le t t , s gyakran si-
rok, midőn hallom, mit nem beszélnek, mit nem tesznek az 
emberek azon szegény pápa ellen. E két frankot szolgálatom-
ból takarítottam meg; ez csekélység, de boldog lennék, ha 
ezen jó pápának én is valamit adnék. A szivem fáj, midőn oly 
sok rosszat beszélnek róla, a ki csak jót cselekszik mindenki-
vel." Napjainkban még a protestánsok között is jobb lelkeket 

*) Igy aztán könnyü 5 0 , 0 0 0 aláírást szerezni. Ik. 
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találunk, mint a kath. Ricasoli és Thouvenel, kik a szent-
atyát annyira sanyargatják. 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE." Von Dr. Albert S t ö c k 1. (Folyt ) 
Altalános lélektani tapasztalat, hogy mindaz , mi ben-

sőleg az embert élteti, inditja, külsőleg is kiván jelentkezni, 
hogy a külsőség terén is ekkép kellő érzéki kifejezést nyer-
jen. Ez általános törvénye a természetnek, és ha sikerül is 
némelykor az embernek bizonyos fokig elzárni belsejét : egé-
szen ki nem vonhatja magát ezen törvény hatása alól, sőt 
épen ezen erőlködés is bizonyságot tesz a törvényről, mely 
mindenütt uralkodik. Minél erősebb, hatalmasabb az, mi az 
ember belsejében él és működik, annál erélyesebben törek-
szik külső tényben is visszasugárzani ; mi több, ezen külső 
nyilatkozat által nyer táplálékot, erőnövekedést a benső ér-
zelem is. A benső áldozat legfőbb ténye a benső embernek ; 
az ember mintegy önmaga fölé emelkedik ezen tény által, 
minthogy egészen Isten akaratja által engedi magát keresz-
tülhatni , és igy némileg az isteni fénybe merül le. Mint ma-
radhatna tehát ezen benső, mindent átható , és tulajdonké-
pen hősies müvelet elzárva az ember bensejében ? Azonban a 
belső áldozatnak látható nyilvánulása még mélyebb alapon 
is nyugszik. Az ember mindamellett, hogy két alkatrészből, 
testből és lélekből áll, egységes lényt képez, és épen azért, 
mit ő léte legfőbb czéljánál fogva tenni köteles, nem érint-
heti alkatrészeinek csak egyikét, hanem egész egységes va-
lóját; tehát csakis mint test- és lélekből álló egységes lény 
van képesitve a teremtés legfőbb czélját valósitani. Ez igy 
levén, igen világos, hogy a teremtés czélja teljesítésének 
központi ténykedésében, mely az áldozat, nem csak a lélek, 
hanem az egész ember, és igy a test is hogy résztvegyen, el-
kerülhetlenül szükséges. Végre , minthogy a természet csak 
az ember által teljesítheti egyedül létének föladatát : az em-
ber is köteles a természetet ezen czéljának valósításában elő-
segíteni , fölhasználni, a természetet mintegy élő összekötte-
tésbe hozni Istennel, és azt bevonni a fönsőbb szellemi ha-
táskörbe Isten dicsőségére. Ez pedig lia nem is egyedül, de 
leginkább az által történik, ha a belső áldozat külsőleg is 
nyilvánul, mert ezen nyilvánulás által lép a természetbe, a 
külső, látható teremtésbe. Es igy a külső áldozatot is épen 
ugy igénylik az embernek legfőbb viszonyai Istenhez, mint a 
belsőt, és amaz ép ugy alapszik a természeti jogon mint emez ; 
azért mondja sz. Tamás is : „Oblatio sacriíicii pertinet ad jus 
naturale." (S. Theol. 2 , 2. qu. 85. art. 1.) Mindkettő együtt-
véve teszi az e g é s z áldozatot. Valamint a külső áldozat 
lángja a bensőnek tüzénél gyulád meg, ugy amaz ismét sok-

járul ennek élesztéséhez, táplálásához (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 25-én. A vizár által tönkrejutással fenye-

getett kalocsaiak szenvedéseinek enyhítésére a nemeslelkii 

főpásztor önföláldozással párosult kegyességet fejt ki. A pap-
ság hiven követi a nm. érsek-atya dicső példáját , és mint a 
,P. H.'-nek egyik levelezője írja, a papság böjtöl, nélkülöz, 
de minden erejét megfeszíti, hogy a szerencsétleneket se-
gíthesse. 

— A diószeghi ft. esperes-plebánus ur hozzánk intézett 
szép, közlésre méltó levelében köszönetet mond a pesti nö-
vendékpapok m. egyliáz-irod. iskolájának azon 20 frtnyi se-
gélyért, melyet az általunk küldött az ottani vizkárosultaknak. 

— A kath. szellemtől mélyen áthatott ,Idők Tanuja' 
szentséges atyánknak a vizár által sújtott magyarországiak 
iránt tanusitott nagylelkűsége által indittatva, fölszólitá a 
kath. híveket, hogy Péterfillérek által kétszeresen térítsék 
vissza a szent-atyának e szeretetteljes adományát. Kimond-
hatlan örömére szolgálhatna a kath. világnak, ha a fölszólitást, 
daczára a szomorú körülményeknek, melyek szerencsétlen 
honfitársaink segélyezését követelőleg sürgetik, ohajtott si-
ker koronázná. 

— Hire j á r t , hogy Lavalette ellen merényt szándékoz-
tak elkövetni; csakhamar reá azonban a merény II. Ferencz 
ellen irányzottnak mondatott. A ,Lloyd' is mondja, hogy még 
a liir valósága az egész merényről nincs megállapítva, de 
mégis híreszteli, hogy a merénykedők egyike megvallá, mi-
szerént Lavalette ellen a clerikalis comité által fogadtatott 
föl. — Ez valódi tolakodó jóakarat irányunkban ! 

— Troplong válaszföliratot fogalmazott a franczia se-
natus nevében a császár trónbeszédjére. Hogy benne szolgai-
lag helyeseltetik a császárnak egész politikája, nem épen föl-
tűnő ; de bámulandó benne az : hogy mig Piémont követelé-
sei szenvedélyeseknek, minden mértéket tulhaladóknak mon-
datnak , Roma makacs merevségről, ellenállásról vádoltatik. 
Piémont ugyanis ép oly joggal (!) követelheti Romát, mint el-
foglalta a többi tartományokat, melyeket mint már most a 
piemonti koronához tartozókat Napoleon is elismert. Ha te-
hát a mostani követelések szenvedélyesek, igazságtalanok, 
azok voltak az előbbiek is, és igy Romát mikép lehet makacs-
ságról vádolni ? 

— Emiitők, hogy a franczia kormány szeretné megaka-
dályozni a püspökök menetét Romába a piinkösti ünnepekre. 
És csakugyan már nyilvánitá azon meggyőződését, hogy a 
püspök csak a megyéjét illető sürgős ügyben folyamodhatik 
engedélyért Romába mehetni. A pápa ügye pedig nem me-
gyei ügy, (?) t ehá t . . . Szép fogalom az egyház közügyeiről, és 
szervezetes összefüggéséről ! 

SZEMÉLYZETIEK az esztergomi főmegyéből . Kineveztettek : P e -
r e s z 1 é n y i István , nagyrippényi esp. e's pleb. ö szentsége t itkos káp-
lánjává ; K i s k a Márton hely. esp. va lóságos esperessé ; N e m z e t h y 
József ker. esperessé ; Z i s k a János füzes-gyarmathi plebánussá ; Z a -
j i c s e k János képezdei tanár az esztergomi reál-iskola i gazga tó - taná-
rává ; F á b i á n János alsó-szemerédi pleb. helyettessé ; J u r i s s Mihály 
szomlányi káplán nevelőül ment Ertl Konstantin úrhoz. — M e g h a l -
t a k : G r a m a n t i k Bálint sz. Béla-intézeti tag ; C s u n d e r l i k Már-
ton turolukai pleb és esp. ; 0 p e c s k a György litavai pleb. és esp. ; 
S i d 1 ó Alajos nyugalm. pap ; Ú j h e l y i Imre pólai kanonok. N y u g o d -
janak békében ! 

Kegyes adományok: 
0 szentségének e g y székesfehérmegyei plebánus . 1 arany. 
A vizár által károsultaknak a Iugosi minorita-zárda 1 0 frt. — kr. 

ugyanazon székesfehérm. plebánus . . . 5 „ — „ 
A londoni templomra a csicsói plébániából . . 1 3 „ 4 „ 

a dörögdi plébániából . . . . . 3 „ — „ 
a petendi plébániából . . . . 2 „ — „ 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 
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Havi szemle. 
I. 

Az események a folzavart lelkületek hullámai 
között repedező jég gyanánt torladoznak; a helyiség, 
hol ezeket az örök igazság sugaraival deritgetjük, 
mindinkább szűknek, elégtelennek bizonyodik. 

Lőrincz, tarbesi püspök jan. 18-ki pásztori leve-
lében tudatja a hivő néppel, hogy a lourdesi barlang 
öblének párkányzatán, még 1858-ki bőjtelő-havának 
11-én, s következő napokban Soubirous Bernadette 
leánykának történt megjelenés, mely magát „Imma-
culata conceptio"-nak mondá, három éves elmélke-
dés , szigorú kutatás, hosszas és ismételt tanácskozás 
után, valósággal a szeplőtelenül fogant Szűz Mária 
megjelenéseid tekinthető. A forradalom lapjainak ked-
vencz napi tárgya a püspökök körlevelei ellen ma-
rakodni. A ,Siècle', ,Opinion nationale', .Pays' s ,Con-
stitutionnel', a „césar déclassé" ') legújabb lapja, a 
körlevél ellen G-oliáth fegyverzetével sorompóba száll-
tak. Ezek nem hagyhatják bosszú nélkül, hogy az 
arrasi püspök Rouland ministert a közönség előtt ha-
tározottan oly állításban, melyet a franczia nyelv 
,inexact-', a magyar ,hazug'-nak szokott nevezni, el-
marasztalta; megkisértették, talán a tarbesi püspök 
ellen jobban sikerül a hadjárat. Ezen lapok valának 
mult évben, melyek a kath. püspökséget megtámad-
ták, mivel a pápai fejedelemség mellett, a mi földi 
tárgy, fölszólalt; a tarbesi püspök oly tárgyról szól, 
mely minden anyagon, az anyag minden törvényein 
főiül áll, egy csodáról, tisztán vallási tárgyról, még 
sem talál kegyelmet az irodászoknál. Szólj világi 
tárgyról, melyhez 11 százados jogod van: az oltár 
küszöbére utalnak; szólj az oltár küszöbén égi jele-
netről : neked rohannak, miért szólsz. Hidd el, nem 
azért vagy ezen irászok gyűlöletének tárgya, mivel 

' ) A sorozatból kitörölt császár, Napoleon herczeg. 

földi vagy égi tárgyról szólsz, hanem mivel élsz, mi-
vel szólsz ; a te léted ingerli őket. „A közszellem mos-
tani helyzetében ezen pásztori levél időszerűsége a 
legkétségesebb" '). Igy a ,Pays.' Ha tehát az Isten 
csodát akar tenni, a közszellem helyzetét fogja az idő-
szerűségről tanácsul kérni, a ,Pays' irodája ez iránt 
neki helyes tanácsot fog adni; s ha mégis az Istennek 
tetszeni fog a közszellem előleges beegyezése nélkül 
csodát tenni, a püspökök ,Pays' irodájától fognak ta-
nácsot kérni : időszerü-e arról szólni, mit az Isten idő-
szerűnek talált megtenni. „Távol legyen tőlünk az el-
vet tagadni; a természetfölötti tárgyak, csoda név 
alatt, a kath. hitnek eszméje- s történetében nagy 
helyet foglalnak, de t é n y l e g az egyház nagy visz-
szatartással volt ilyesekre." Annyit tesz : a kath. hi-
t t t elméletben valljuk, de tettleg megvetjük. Az Is-
ten törvényét ,ne lopj' ismerjük, de az olasz eljárás-
ban nem tartjuk. Csodák történhetnek, de erről hall-
gatni kell; kath. egyház lehet, de ne merjen moz-
dulni. Ok keresztények kereszténység nélkül, ők ka-
tholikusok pápa nélkül: az ő hitvallásuk fölötte ké-
nyelmes , mivel tettlegesen nem korlátozza őket ; az 
uj jog, az uj társadalom, a miveltség és haladás ily 
hitet, ily egyházat akar. A tarbesi püspök három évet 
várt: ez nem okos visszatartás, századokig kellene 
neki várni. — „Mily benyomást fog e pásztori levél 
szülni a komoly elmékre?" 2) Van hivő, van hitetlen el-
me ; mindkettő komoly. A hivő elmék milliói áldják az 
irgalmasságnak Atyját, ki szomorú napjainkban cso-
dálatos közbelépése által a hitet erősíti, eleveníti szi-
veinkben. Az uj jog tanonczaira ez rossz benyomást 
tesz, mivel az Istent a földiekből ki akarnák zárni. 
„Nem oktalanság-e a természetfölötti tárgyat ele-
mezni? ezt csak a jóakaratuak hitébe kell ajánlani."— 
Vádoltak egykor,hogy vakon hiszünk; a tarbesi püs-
pök az okok sorozatját hozza elő, melyek a megjele-
nést kétségkivülivé, a jámbor lélek előtt hihetővé 

1) Le mandement de Tarbes „est de l'opportunité la plus 
contestable dans la situation actuelle de l'esprit public." Pays. 

2) „Quelle impression produira un document de ce genre 
sur les esprits sérieux ?" Constitutionnel. 
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teszik: ma arról vádolnak, mivel ok nélkül nem aka-
runk hinni. Különben déclassé" lapjának iro-
dászai oly tekintélyes hittanárok, hogy az ily csodás 
megjelenést is a ,fides theologica — divina' tárgyává 
teszik; valóban fölötte csodaszerü állítás a hittanul-
mányok mezején. Közülünk ilyest senki sem tanít. 
Argumenta credibilitatis suadent fidem, sed non p a-
r i u n t , viam parant ad fidem , sed n o n c o n s t i-
t u u n t in fide; Deus donat fidem; a megjelenések, 
vagy kinyilatkozások, melyek egyes embereknek 
történnek, sunt res fidei p i a e , sed n o n d i v i n a e . 
„Miért nem történt a jelenet másnak?" Miért nem Pa-
risban? miért nem a ,Constitutionnel' irodájában? 
miért nem Troismonts irodásznak? stb. „Én vagyok 
az Immaculata conceptio", igy szólt a leánykának 
megjelent nő. „Hol látott valaki egy fogalmat, mely 
nő ?" Igaz, az eszme, a dogma nem nő ; de az irodai 
hittanároknak a nép- s helyismében kissé jártasab-
baknak kellene lenni, saját hazájukban a helyi szo-
kásokat tudni, hogy a pyrenaeusok lejtőin spanyol 
szokás szerént nem csak a szentek neveit, hanem a 
dogmát ,fides', ,Caritas', ,félicitas', ,constantia', ,con-
ceptio' keresztnévnek veszik, miként az első keresz-
tények tették; a boldogságos Szűz tehát, midőn ma-
gát ,Immaculata conceptio'-nak vállá, a gyermek,, e 
a lourdesi nép előtt ismert nyelven beszélt ; a párisi 
irodászok nyelvén a gyermeknek nem szólhatott. „Ez 
a papi pártnak összeesküvése a mostani rend ellen. 
Capucinus, redemtorista, jezsuita ! mily anomalia a 
19-ik században ?" ]) Igy az ,Opinion.' Anomalia ily 
19-ik században, a milyennek ti tettétek, s tenni 
akarjátok. Az uj jog kiküszöböli az Istent a földi ügy-
kezelésből; az Isten szolgája, az erkölcsiségnek pél-
dánya, a testi vágyak, a földi gazdagság megvetője 
anomalia az erkölcstelenség, a testi kéjek országában, 
itt egyedül az arany nyomatékos, mely után a szivek 
szakadatlanul sovárognak. Az uj jog akarja, hogy az 
aggnak, ki betegen fekszik, ne legyen szeretet-néni-
kéje, ki neki kenyeret koldul, s a kenyérrel Jézus-
nak vigasztalásait is hozza ; nem akarják, hogy a nép-
nek legyenatyja , ki nyomorait enyhitse, ki az ol-
tárnál összegyűjtse ; ők a népet csak a tivornyákban, 
a prostitutio házaiban, az erkölcstelen iratoknál, s a 
torlaszokon szeretik látni. Gúnyolódni oly tárgyak-
ról, melyek millióknál 19 századon át tiszteletben 
vannak, az nem anomalia a keresztény társadalom-
ban. A pap és szerzetes lemond a családi élet örömei-

') „Capucins, Carmes, Bénédictins, Prémontrés, Jésui-
t es , sacre-coeur, oratoriens etc. n'est-ce pas une anomalie 
dans notre France du XIX. siècle?" Lévy, Opinion nationale. 

ről, hogy örömöt, áldást vigyen oda, hoi öröm nincs, 
csak nyomor : ez anomalia. A keresztény világ az u j 
joggal keresztutra jöt t , egymásnak anomalia lett. A 
népet a szabadság nevében elnyomni ; a haladás ne-
vében a szenvedélyek nemtelenségeivel elbutítani; a 
nép nevében a népet minden testi-lelki javaiból ki-
fosztani; a nemzetet a nemzet nevében tönkretenni; 
az evangelium nevében Krisztusnak s helytartójának 
hadat üzenni; ez a z u j j o g , az uj társadalom; itt a 
tarbesi csoda botrány, a szerzetes anomalia. 

Nem emlitenők emez irodalmi kifakadásokat, 
ha ezeknek szerzői egyházi és társadalmi életünk leg-
magasb érdekeit rendezgetni, vagyis rontani nem 
merészelnék. 

A franczia püspökök újévi pásztori levelekben a 
forradalom pusztításait, a jelen nyomorokra viszon-
lagosan, festették, a nép ajtatos szivét s egyházhozi 
ragaszkodását Péterfillérre fölszólították, mert a 
szent-atya szükségei naponta szaporodnak, mert a 
gonoszok a végcsapásról tanakodnak ; a Péterfillér 
mai nap legélesebb fegyver a forradalom ellen. Ez al-
kalmul szolgált uj kifakadásokra. „Ma a forradalom 
semmit sem jelent. Volt a 18-ik században forrada-
lom, ebből keletkezett a mai társadalom. A mai, az 
uj társadalom a régi hatalmakat (például az aristo-
cratiát, a legitim királyokat,) egyeztetni akarja az 
ujakkal. (Nápolyban, Toscana-, Parma-, Modena-, 
Bolognában már megegyeztette, még Pius van hátra.) 
A pápaság ellensége az uj társadalomnak; természe-
tes , hogy ez a pápa ellen fordul" (Siècle.) — A for-
radalom már nem alkotmány-változás, hanem elvi 
lázadás az Isten által a földön fólállitott tekintély el-
len; s ez mit sem jelent? Az elvi lázadás lehet kisebb-
nagyobb ügyességgel rejtve, hogy a jó lelkek közül 
is sokan hozzá szegődnek; az élesebb elméknek mesz-
sze vetett intéseit nem értik, az intések igazságait 
keserű csalódásokból, mint a tönkrejött család házi 
edényeit az áradás iszapjaiból, könyek között szomo-
rúan szedegetik. Sokat jelent a forradalom, midőn az 
ember mondja az Istennek : ,non serviam.' Isten ! Te 
rendet alapítottál e földön, midőn parancsoltad: ide-
gen isteneid ne legyenek e földön', ,atyádat és anyá-
dat tiszteljed', ,ne lopj', ,felebarátodnak se ökrét, sem 
másnemű jószágát ne kivánd', ,az egyházi s világi fel-
sőbbségnek tisztelettel engedelmeskedjél.' Te megha-
tároztad, mi jó , mi rossz, mi jogos, mi jogtalan; Ro-
mában emeltél széket, erre helytartódat helyezted, 
királyi méltósággal „ecce duo gladiihic" fölruháztad, 
a népek atyjává, a királyok öregebb testvérévé, te-
hát a királyok fölé emelted; íe szenvedélyeimnek 



korlátot szabtál ; de a te törvényeid nekem alkalmat-
lanok, én ezeket félredobom. A társadalom, miként 
ez kezeidből jöt t , nincs Ínyemre; én azt földúlom, s 
kedvem szerént alkotok, szervezek ujat. A pápa szava 
engemet bosszant, mivel a jót a rossztól megkülön-
bözteti; mivel a rablást jogos birtoknak el nem is-
meri ; én Romába megyek, a Yaticanba rohanok, le-
tépem fejéről a tiarát, a Capitoliumra szállok, hely-
tartódat a királyok sorából kitörlöm, a pápaság rom-
jain hirdetendem a te országodnak végét, az enyim-
nek kezdetét. Isten! neked nem lesz szabad ezután 
törvényeiddel az én országomban alkalmatlankodni; 
szolgáidat, ha igazságaidat merik hirdetni, sorra meg-
fojtom, miként a régi Cesarok; elfogadok minden 
vallást, kivéve a katholikust ; a te szolgáidnak sza-
bad hazám ban szabadságot adok előttem le-
térdelni vagy a világból kiköl-
tözni. Ez a forradalom, ez nem jelent semmit a ,Siècle' 
biztatása szerént. A püspökség ismeri jól, ismeri min-
den jó lélek, mely szándékosan csalatni nem akar. 
„A katholicismusnak veszni kell. A pápistaságot nem 
csak megczáfolni kell, hanem kiirtani; nem csak ki-
irtani, hanem megbecsteleniteni ; nem csak megbecs-
teleniteni, hanem a sárban elfojtani. Gyűléseinkben 
elhatároztuk, hogy keresztényeket többé nem aka-
runk." Igy irt Quinet Edgar a titkos társulatok tag-
jaihoz 1). „Ne csináljunk összeesküvést, csak Roma 
ellen. Egyházbani forradalom, a permanens forrada-
lom, a trónok és dynastiák elkerülhetlen bukása" 2). 
„A fejedelmek megbuktatására minden eszköz jó és 
szabad: az erőszak, az álnokság, a méreg, a gyilok. 
A czél szentesíti az eszközöket. Az szabad, a mi hasz-
not hajt" 3). Igy egy német forradalmár. „A franczia 
forradalom csak futár egy nagyobb, ünnepélyesebb 
forradalomra, s ez lesz az utolsó." Igy a vérszopó Ba-
boeuf. „Kedves Berilli! Ciceruachio neje a papok 
tömlöczében. Földnek népei! nem látjátok Italiának 
képét emez anyában ? A papkányák Italia fiainak dög-

3) „II faut, que le catholicisme tombe. Il s'agit non seu-
lement de réfuter le papisme, mais de l 'extirper; non seule-
ment de l 'extirper, mais de le déshonorer ; non seulement de 
le déshonorer, mais de l'étouffer dans la boue. Il est décidé 
dans nos conseils, que nous ne voulons plus de chrétiens." 
Ségur , Révolution p. 21 Paris , 1861. 

2) „Ne conspirons que contre Rome. La révolution dans 
l'Eglise, c'est la révolution en permanance, c'est le renver-
sement obligé des trônes et des dynasties." Ségur, p 19. 

3) „Pour combattre les princes et les bigots tous les 
moyens sont bons. Tout est permis pour les anéantir ; la vio-
lence , la ruse, le feu, le f e r , le poison, le poignard. La fin 
sanctifie les moyens." Ségur, p. 23. 

testein élnek. El a poklok salakjával ! az emberiség 
már fáradt, s borzad tőlök. El , el velők ! (Garibaldi, 
jan. 11-én 1862" 

Midőn a forradalmat a keresztény társadalom 
engesztelhetlen ellenségének, midőn a keresztény elv 
elleni lázadást forradalomnak mondjuk, nem az em-
bert , hanem az elvet tekintjük. A forradalom kezde-
ményezői rendesen jó szándékú férfiak, de lépéseik 
következéseit előre nem látják; s ha ezeket megélik, 
a lelkismeret nagy harczában eszüket, sőt életüket is 
vesztik. Mirabeau a forradalmat első kiáltotta ki , s 
mégis halála után mondták: ,ha Mirabeau él, a ki-
rályság széttépett részeit összenövesztette volna' 2). 
0 nem akarta azt, mit később Danton akart ; Danton 
nem akarta azt, mit később Marat és Robespierre 
akart. De a hullámnak egy irányban kellett dűlni. 
Az ember itt csak eszköz; nem az ész,de a viszonyok 
és az irány teszik az embert nagygyá. Sokat tehet, 
mig a forradalom habjaival evez: mihelyest ellene 
szól, tesz, szalmaszálként összetiportatik. Dumouriezt 
ugy eltiporták, miként Charette-t. Robespierre, Col-
lot, Barrère soha nem gondolt a nyaktilóra, őket a 
körülmények sodorták erre; a forradalom szekere ro-
hant, a legközépszerüebb-, a legaljasabb-, de legme-
részebbek reá ugortak, s ben a legnemesebb nemze-
ten a legnemtelenebb zsarnokságot gyakorolták, ki-
vül a leghatalmasabb seregeket megverték, gyako-
rolták', mig merészek voltak ; mikor haboztak, mikor 
iszonyodtak, thermidornak egy reggeli szellője őket 
mint a pelyhet elfújta. ,La révolution va toute seule' 
a forradalom maga halad, előre, előre a feneketlen 
mélységig ; nem az emberek viszik őtet, hanem ő vi-
szi az embereket. Azért nem arra nézünk, mit szól 
ez vagy amaz, hanem az elvre ; az ember itt semmit 
sem nyom. Napoleon megtette az első lépést, igért 
minden t : ma a pápaságot és a siccariusokat csak egy 
franczia szurony választja el egymástól. 

Ez a szenvedélyek természete ; ez az Isten igaz-
ságának rettentő büntetése, tradere malos in deside-
ria cordis ipsorum. Az ellenforradalmat iszonyatosnak 
mondják; pedig ez nem ellenforradalom, hanem a 
forradalom ellentéte, tehát a szelidség. Ma Italiában 
s Európában nem a jólelküek,hanem az Isten csinálja 

' ) „Gli avoltoi chierchuti pascendo dei cadaveri de suoi 
figli, mostrano adessi il cielo, di cui tengono le chiavi. Via 
scoria d'inferno ! L'umanita è stanca, ed inarridita divoi. Via." 
Movimento di Genova, 28. gennaio. 

2) „S'il avait vécu, il aurait ressemblé les pièces épar-
ses de la monarchie." Maistre, Considérations, ch. 1. p. 16. 
ed. Paris, 1842. 

18* 



140 h — 

az ellenforradalmat az uralkodó forradalom kegyet-
lenségei által. Ha csoda által a kis pápai sereg Ca-
stelfidardonál, ha II. Ferencz Yolturnonál győz, ja-
vult volna talán Europa sorsa? megtörve ömlöttek 
volna a forradalom habjai? Koránsem. A gonoszság 
kettőztette volna ármányait, Napoleon és Albion siet-
tette volna segedelmeit; Italiának egy-havi nyugta 
borzasztóbb fölforgatásoknak lett volna előhírnöke. 
Az oroszlány hátrált volna, hogy nagyobb rohamban 
visszatérjen. Italiának nem csak látni, Ízlelni kellett 
a forradalom áldásait, hanem egyszersmind nyögni, 
égbe kiáltani. Ez két év alatt megtörtént. Italiának 
providentialis büntetése a forradalomnak rögtöni dia-
dala. Az emberiség 79 százados, de az ember gyer-
mek, a ki akkor eszmél, midőn fejét a sziklán be-
törte. Deus est qui mortificat et vivificat, deducit ad 
inferos et reducit; az emberrel bánik mint emberrel. 
A fekélynek ki kell folyni ; a bűnnek büntetésre kell 
jutni. A forradalom nemzeti, ma már európai bün. 
Mondják, 50 irkász a lapokban, egy férfi a titkos 
társulatokban szítja a forradalmat. Igaz, de hány kor-
mán yférfi viszi szerepüket, hány lap terjeszti tanai-
kat, hány millió követi elveiket, hányan nézik tétlenül 
gonosz ügyködésüket? Kevés a forradalmi bünbeszéd, 
de számtalan a forradalmi fül : ezeknek tisztulni kell1). 
Victor-Emanuel kormánya Italiában európai botrány ; 
hol a méltó büntetés ? Tegyük föl, hogy ma a le-
gitim hatalmak visszatérjenek; másutt a kormány-
férfiak és elvek változzanak ; hol lesz a bűnnek bün-
tetése ? hol a fekély kifolyása ? A rothadt testnek tü-
zes vas, a nagyszerű bűnnek nagyszerű büntetés kell. 
A legitim hatalom erre tehetetlen; ez természeténél 
fogva szelid, engedékeny; hol a sokaság vétkezik, 
öt-hatnál többet nem büntethet; ha tovább megy, 
már ingerel, mészárlásról vádoltatik. A legitim hata-
lomnak elkerülhetlenül kegyelmezni kell. S ez az, mit 
az Isten egyetemes népbünöknél sokszor nem akar; 
ő képes mindent tenni, a mit akar; ő nem oszto-
gat oly kegyelmeket, melyek a megbüntetés lehe-
tetlenségéből erednek; ő a gonoszságot a gonoszság 
által, a merényt merény által, summarius bünt, mely 
minden emberi igazság betudásának fokát fölülha-
ladja, summarius kivégeztetéssel, a nemzeti bünt, a 
gonoszok által a nemzet nevében bünteti, a fekélyt 
tüzes vassal tisztítja, miglen az eleven testig ér, s 
akkor nyílnak meg a szemek. Igy tett Angolország-

„Ce, qui amena les horreurs de la révolution, ce 
n'est past tant la violence de la m o n t a g n e que la faiblesse 
de la p l a i n e ; c'est la platitude qui a encouragé le crime." 
De La Roche-Jacquelin a franczia senatusban 21. febr. 1862. 

ban 1643-, Francziaországban 1792-, Italiában 1861-
ben. Armabit omnem creaturam ad ulciscendum. — 
Es ez az, mi minket borzadással tölt el; ez az, mi 
minket imára késztet, ut abbrevientur dies visitatio-
nis Domini. Nem szükség itt az egyetemes bűnöket 
regélni; az isteni igazság előleges vétség nélkül nem 
ostoroz : midőn ő e földön valamit törül, akkor ir 1). 

Hogyan jön a visszahatás? ember nem tudja. 
Italiában dúl a forradalom, onnan jövend a visszaha-
tás is. „Mily bámulatos tüneményt nyújt nekünk az 
olasz püspökség ! — igy szól a poitiersi püspök Mer-
millodhoz. — Mily méltóságos válaszok Umbriából, 
Toscanából, Lombardiából! Örömmel látom, hogy a 
polgári bátorság-- s politikai méltóságra nézve a fran-
czia püspökség meg- van haladva. A természetileg pu-
hább ideg a próbáltatás órájában legerősebb lesz. Bár 
mi lesz, az egyház mindenek előtt romai. A viselet 
méltósága, a szó erélye az olasz püspökségben leg-
biztositóbb jelenet a jelen válságban" 2). Oszladoznak, 
két részre tömörödnek az elemek ; ez a visszahatás-
nak kezdete a válságban. A ,Siècle' még néhány nap 
előtt a régi hazug szavakat pengette : ,a szellemi pá-
paságot nem bántjuk'; most nyiltan szól : „mivel a pá-
pa egyezkedni nem akar, a forradalmiak sorába ál-
lunk, a kik a kath. eszmét ki akarják irtani. Igen, mi 
titeket fölforgatunk, a polgári rendben a kath. esz-
mét kiöljük" 3). Mi neki e szavakért köszönetet mon-
dunk ; mi régen tudtuk, mit akar, s mit akarnia el-
kerülhetlenül kell: de igen jó , hogy ő bevallotta, 
hogy a kérlelhetlen irtóháborút ő megüzente; kiki 
tudja, hogyan áll. „Végczélunk az, mi Yoltaire-é : a 
katholicismust végkép kiirtani" í). 

Ők minket türelmetlenségről vádolnak, mivel 
a szabad sajtót, a szabad cultust, s az uj társadalom-
nak alapjait r e n d s z e r n e k , e l v n e k el nem fogad-
juk. Az igazság nem tévely; az igazságnak van egye-
dül joga a szabadságra; a tévelynek csak a fölvilá-
gosittatásra, vagyis saját enyészetére van joga. Az 
egyháznak kezeit kötözhetik a kormányférfiak, ez 
nem türelem, ez elnyomás lesz. A türelem expediens, 
nem pedig- elv, nem rendszer, se praxis-, se theoriá-

„Si la Providence efface, sans doute c'est pour écri-
re." Maistre, Consid. ch. 2. p. 25. ed. cit. 

2) Annales catholiques de Genève n. 3. jan. 31. 
3) „Parce qu' à toute tentative de conciliation Rome 

oppose une aveugle résistance, nous sommes bien forcés de 
nous ranger parmi les révolutionnaires qui veulent effacer 
dans l'ordre temporel l'idée catholique. — Eh bien! nous vous 
renverserons, nous effacerons dans l'ordre des pouvoirs civils 
l'idée catholique." Jourdan a Siècle-ben. 

4) A Venta gylildének körlevele a tagokhoz. Ségur, p. 16. 



ban. A türelem mint elv, mint rendszer indifferen-
tismus, apostasia, legyen bár az egyedül praxisban. 
A katholikus lehet egyedül türelmes a szó igaz értel-
mében. Ó megkülönbözteti a jót a rossztól: a rosszat, 
mit le nem győzhet, tűri, s mivel csak tűri, rossznak 
lenni vallja, az igazsággal egyenlő jogokkal föl nem 
ruházza. Neki a hatalmán fölüli körülmények paran-
csolják ezen eljárást; az ő eljárása okosság, tehát 
erény. A türelem időközi s helyi érvénynyel bir. Ha 
a rosszat akkor is tűri, midőn szellemileg legyőzheti, 
az igazságot árulná el. Ha, midőn anyagilag tűri a 
rosszat, ezt a szellem minden fegyvereivel nem ostro-
molná, gondviselési küldetését sértené. A hit tettre 
tör ; oly hitet, melynek parancsolatjaival törődni nem 
kellene, mi nem vallunk. A társadalomnak, miként 
egyes embernek, a hit szerént igazodni kötelesség. 
Mig tehát a tévelyt a körülmények miatt tűri, a kö-
rülményeken lenditeni minden áron iparkodik. Innen 
a különbség a practicus és theoreticus türelem kö-
zött ; pedig tulajdonkép nem csak az igazság, hanem 
bár mely vélemény theoretice és practice türelmet-
len. — Vannak, kik a dogmát szóval vallják, tettel 
tagadják. A practicus türelmetlenség ezeknél elv, a 
hitetlenségnek csinos lemeze. Ok mondják : ,tűrj , ne 
tégy különbséget, ne adj előnyt egynek sem.' Tűr-
nek ezek ? Nem, sőt minden vallást hamisnak valla-
nak , az igazságot a külső tisztelettől is megfosztják. 
Nem csak hogy nem tűrnek, hanem az igazságot ex-
pansiv erejében körülzárolják, miként a juliusi forra-
dalom a tornyok keresztjeit levétette, nehogy a zsi-
dók és az istentelenek szemeit bosszantsák. Mi vála-
szoljuk: ,mi nem teszünk a lelkeken erőszakot, de 
rajtunk se tegyen senki, hogy a jót a rossztól meg-
különböztetni szabad ne legyen.' A tévelyt, mig ez 
nem bizonyos, tűrni l e h e t ; a tévelyt, ha a jámbor 
lelkismeretet fogva tartja, tűrni s z e r e t e t ; a té-
velyt , ha az ellene inditott liarcz keserű gyümölcsö-
ket teremne, ha a még létező jót is veszélybe hozná, 
tűrni o k o s s á g ; a rosszat, melyet kiirtani nem le-
het, tűrni k é n y s z e r ü l t s é g , az isteni gondvise-
lésnek imádása és segélyül hivása. — A kath. egyház 
egyedül türelmes, mivel szeretet, okosság és bölcse-
ség. Az igazság, a szeretet egyedül tűrhet, mivel a 
végső győzelemről biztos ; a tévely, a gonoszság szük-
ségkép türelmetlen, mivel uralkodásának rövidségét 
érzi. Midőn tehát az egyházat a jelen társadalom el-
lenségévé kiáltják, s azért eltiporni akarják, ők nem 
csak türelmetlenek, ők zsarnokok. A társadalomnak po-
litikai, erkölcsi és vallási kötelessége, vizsgálni : valljon 
az alapok, melyeken szerveződni akar, és melyeket 

sérthetetleneknek mond, megegyeznek-e az Isten tör-
vényével: ,védjed a jót, üldözd a gonoszt?' A társada-
lomnak nincs joga a revelatiot eldobni, kötelessége azt 
elfogadni; ha csak öngyilkolást nem akar elkövetni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
DIÓSZEG-. Főtisztelendő szerkesztő ur ! Mondjam-e, 

mennyire meglepett a kegyes adomány, melyet a pesti növ. 
p. m. e. irod. iskolája, megtakarított filléreiből, a viz által 
károsultak javára áldozott. Kétségkívül szép a 20 a. é. frtnyi 
áldozat magában is ; de mi az ajándék érdemét hatványozza, 
s mi engemet különösen megindít : az bizonyára az adakozók 
nemes szándéka. Tudom én, hogy a nemes tett, magában hordj a 
jutalmát, az illető jótevőknek pedig még örömükre is szolgál 
a könyek szárítása, kivált ha értésökre esik, hogy a többek 
között, egy oly család-atyát is segitének vigasztalni, ki a mes-
terségéhez megkívántató eszközöket is kénytelen a viz miatt 
nélkülözni : de nem szabad azt sem felednem, hogy a hála 
kötelesség. Fölkérem azért minden tisztelettel ft. szerk. urat, 
méltóztassék nagybecsű lapjának hasábjain, nyilvánosan tud-
tukra adni az érdeklett nemes sziveknek, mikép nem feledem 
el az adományban részesült és részesülendő szerencsétlenek-
nek szívökre kötni, hogy soha ne szűnjenek meg az isteni ke-
gyelmek teljét a magasból aláesdeni if jú jótevőikre, hogy 
azon szép jelleg, mely a jelenben fogékony szivöket már ékít-
ve bélyegzi : időhaladtával mindég mélyebben vésődjék lelkük-
be , hogy ekkép azon szent hivatásban, melyre jelenleg oly 
szép reményekre jogositólag készülnek ; mindenkor Isten di-
csőségére és az embereknek méltó lelki örömükre járhassanak 
el. F ia t ! fiat. Diószegen bőjtelő-hava 19. 1862.Főtisztelendő 
szerkesztő urnák kitűnő tisztelője Sztarecsek Mihály , 

alesperes és plebánus. 
INNSBRUCK, febr. 10-én. Már elég régtől fogva azon 

meggyőződésre vergődtek a haladás emberei, hogy a bibliai 
tiz-parancsolat, mely az igazhitű zsidók és keresztények er-
kölcsi törvényeit képezi, sok és nagy hiányokban (!) szenved. 
Oly fölvilágosodott kor , minő a mienk, nem elégedhetik meg 
ily törvénykönyvvel, mely a setét ős-világ homályos korsza-
kából származik, és a szabad emberi szellemnek méltatlan 
korlátokat szab. „Le ezen lealacsonyító korlátokkal" hangzik 
mindenfelől; a divatos liberalismus nem akar többé természeti 
ösztöneire nézve megszorittatni, legkevesbbé tür pedig oly 
törvényeket, melyeket a korhadó, és magát rég túlélt egy-
ház szab elébe. Egyedül az ész van fölhatalmazva törvényeket 
szabni, életszabályokat előirni, melyeket mindenki fölfogása 
szerént alkothat vagy magyarázhat és el is vethet a nélkül, 
hogy ezért őt megróni valakinek joga volna. Egy fölvilágoso-
dott agy csakugyan vett magának annyi fáradságot, hogy uj 
tiz-parancsolatot szerkesztett Mozsesé helyébe, mely tökéle-
tesen megegyeznék a 19-ik század fölvilágosodott szellemé-
vel. Ezen tiz-parancsolat megjelent azon rationalisticus lap-
b a n , melyet 1858-óta Lipcsében Noack Lajos szerkeszt „Psy-
che" czim alatt , hangzik pedig ekképen: 1) Ne képzelj ma-
gadnak más ismeretet a t a p a s z t a l á s o n kivül, melynek 
végalapja az érzékek tanúbizonyságán nyugszik. Mert csak 
ezen egyedül érvényes alapon emelkedik az igazság, vagyis 
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az összes érzéki tapasztalás által nyújtott emlékezeti anyag-
ból (tárgyakból) a gondolkozásban lánczolatos következtetés 
folytán a lélek elébe állitott valóságnak összefüggő bizonyos-
sága. (Emlékezzünk meg. bogy bölcselkedővel, még pedig né-
met bölcsészszel van dolgunk, és azért ne ütközzünk meg, 
ha a kifejezés az eszme föllengősége miatt homályos ; mert az 
emberi nyelv sokkal árvább, hogysem némely agynak termé-
keit kellő hűséggel vagy világossággal adhatná vissza !) 2) Ne 
csinálj magadnak képet vagy hasonlatosságot arról, a mi az 
érzékek megismerő erejét vagy a tapasztalásróli nyilatkoza-
tát meghaladja, és ne foglalkozzál csalképeivel a tévgondol-
kozásnak, vagy a tapasztalatot megvető képzelődéssel, és az 
„én"-nek révedezéseivel és önámitásaival. Ne ragaszkodjál 
hozzájuk, és ne szolgálj nekik ; mert egyedül a kül- és belér-
zékek tapasztalati ismerete az u r , és ez féltékeny az ő jogai-
ra. Az igazság irgalmatlan mint a végzet , és megbünteti a 
tőle való elszakadást gyermekeiden, és ezek gyermekeik gyer-
mekein tévelygéssel és előitélettel, melyek a tiszta, tapasz-
talatszerü ismeretet megzavarják. 3) Az i g a z s á g nevét hiá-
ba ne vegyed, képzelődést bizonyosság, és az érzékfölöttinek 
képzelt megismerése árnyképeit valódiság gyanánt fogadván 
el. Mert ily kivételes uralmat nem tür a te úrnőd, a tapasz-
talás , és a tulságoskodás bálványozását nem hagyja büntet-
lenül. 4) Vigyázz szived szombatjára, és ünnepeld meg azt 
kedélyed templomában. Föl kell ekkor hagynod a külvilággal 
való közlekedéssel az érzékek által, valamint kezeid és fejed 
fáradalmas munkáival és bensődbe kell vonulnod, hogy munka 
napjaid törekvései és szükségletei után nyugalmat lelj , és az 
érzelmek lépcsőzetén lélekben kiengesztelődésre emelkedjél. 
5) Szellemiséged nemzőit, az érzékeket, és anyádat a termé-
szetet tiszteljed, hogy ép tested a léleknek szent temploma 
lehessen, mely neked a méltóságod és függőséged öntudatát 
nyújtja. Ki az érzékeket eretnekiti, az káromolja a szellemet, 
mely nem más, mint kifejlett és megértett érzék ; és kinek a 
természet nem szent, az önmagát megnemteleniti a származá-
sától való elpártolás által. 6) Ne szegjed meg azon szent fri-
gyet, mely az emberben a természet és a természetben a szel-
lem közt köt te tet t , hogy meg ne tagadd a gondolkozásnak, 
érzésnek és akarásnak természeti törvényét, és igy meg ne 
szakitsd az örök köteléket, mely az örök szükségesség orszá-
gát az emberi tettek- és az emberiség történelmének világá-
val egybeköti; hanem mindenkor megemlékezzél, hogy az 
ember nem más, mint a t e r e m t ő t e r m é s z e t n e k v i s z-
s z a p i l l a n t á s a ö n m a g á r a . 7) Ne öld meg a visszahiv-
hatlan időt akár tunyasággal akár unatkozással, sem teljesit-
hetlen vágyakkal, vagy az éhség és kéjek mértékletlen kívá-
nalmaival ; hanem fékezd a képzelődést, és az ösztönöket szo-
ritsd kellő határaik közé. Mert visszaemlékezésünk emlékkin-
cseinek rest játékában fekszik a képzelődésnek csábitó bája ; 
de egyszersmind csalódásainak is veszélye és a haszontalan 
bánatnak forrása 8) Ne lopj , és ne akarj élvezni, ha nem sze-
retsz dolgozni. Ne vond meg atyádfiától azt , mi munkájáért 
az élet élvezetére szükséges, sem tunyaságból és önhaszon-
lelésből ne foszd meg őt azon segélytől, melylyel a kölcsönös 
gyámolyitásnál fogva mint a nagy emberi családnak eleven 
tagja neki tartozol. Mert a tunyaság és önzés minden rossz-
nak gyökere az emberi természetben. 9) Hamis tanúságot ne 
mondj felebarátod ellen, mintha ő a szolga, te pedig az ur 

volnál, mintha a szegény megelégedhetnék a túlvilági juta-
lomnak Ígéretével, mig te bőségben dobzódol, mintha ő az 
oktalan állatok módjára csak a füvön való tengődésre volna 
kárhoztatva, számodra pedig nyitva állana e föld mennyor-
szága. Hanem légy őszinte és igazságos, hallgass a benső 
szózatra, az igazi ön- és emberismeret parancsára, mely min-
denkire nézve egyenlő, és a követelés mellé a lemondást, az 
elfogadás mellé az adást helyezi. 10) Ne kivánd meg feleba-
rátod házát , mert a ház szentélye forrása a mivelődésnek és 
áldásnak ; ne kivánd meg felebarátod feleségét, mert a házas-
ság az igazi erkölcsiségnek szent tűzhelye ; sem annak szol-
gáját vagy szolgálóját, mert a munka megosztásában a szol-
gálattevő kezek is a család és társadalmi rendnek körébe tar-
toznak ; végre semmit sem kivánj meg abból, mi az Övé, mert 
a munkás megérdemli béré t , és a munka általi szerzéshez 
van az élet élvezetének joga is kötve." — Ez a materialisticus 
10 parancs ; megtanulni ugyan elég nehéz lesz, de annál 
könnyebb leend azt gyakorolni az állati embernek ! Ik-

TARBES (Tarbiacum), jan. 20-án. Már három éve, 
hogy szűz Máriának csodás megjelenése örömmel tölté el a 
hiveket, a hitetleneknél pedig gyászos alkalmul szolgál a 
gúnyra. Püspökünk az egyház szellemét, s ügyvezetési szabá-' A 

lyait követé, midőn a tárgyat teljes figyelemre méltatá, nem 
ugyan, hogy a hitetlenek módjára tagadná , hanem hogy a 
hivőségnek bölcseségével, mi igaz, mi nem igaz, mit a nép 
szakadatlanul beszél, megalapitván, a hitetlenséget, mely az 
ilyeneken oly mohón gúnyolódik, kétségkívüli bizonyítékokkal 
lefegyverezze, a hívőket pedig a netán alaptalan beszélgeté-
sektől megmentse, vagy a szent Anya iránti tiszteletben meg-
erősítse. íme a pásztori levél, melyet az auchi (Auscium) ér-
sekségnek , a pyreneusok lejtőin végig vonuló suffraganeus 
megyének püspöke három évi vizsgálódás után hiveihez e 
tárgyban bocsátott. „Az Isten és az ember közötti szellemi 
kapcsolatnak csodás nyilatkozatjai minden korszakban föltűn-
tek. Az Istennek eme kegyelme nem szűnt meg az ó-szövet-
séggel, sem a kereszténység első századjaival. Az égi szen-
teknek az emberek közötti megjelenéseik közül legnagyobb 
rész esik a bold. Szűz Máriára. Mindenütt a világon templo-
mokra találunk, melyeknek Szíiz Mária megjelenése alkalmul 
szolgált. Nekünk is van, saját megyénkben ily szentélyünk, 
mely 400 év előtt épí t tetet t , (G-araisonban Notre-Dame tem-
ploma) midőn a Szűz Anya egy pásztorleánynak megjelent. 
Istennek hála! Véghetetlen kegyelméből újra ily kincset adott 
nekünk, hogy Mária dicsőségének uj templomot épitsünk. Ő 
akarja ezt; s ezen szándékát, Soubirous Bernadette 14 éves 
leánynak kinyilatkoztatá, 11. febr. 1858-ban, délután két óra 
tájban. E kis leány fa-hulladékot szedett 11 éves öcscsével, s 
egy másik 13 éves leánynyal Gave patak mellett. Igy szede-
getve Massavielle barlang felé közeledve, a külső természet 
legnagyobb csendjében a barlang felöl szélzugást hall. A lány-
ka a patak túlsó felére tekint, hol nyárfák állottak, azokat 
mozdulatlanságban találja, uj zúgást hallva, a barlang felé 
megy. A barlang egyik kiálló szikláján, hol egy cserje kinőve 
volt, fülke alakú nyílásban egy nőt lá t , a ki int , hogy jöjjön 
közelebb Az ott álló nőnek arcza csodaszép volt , ruhája fe-
hé r , Öve kék, fejkendője fehér , mindenik lábfején sárga ró-
zsa Bernadette kezdett remegni, gondolván hogy a látásban 
csalódik, törülgette szemeit, de a nőt még jobban látta. Ak-
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kor a leányka ajtatos ösztönből letérdel, olvasón imádkozik, s 
midőn ezt elvégzé, a látvány eltűnt. Akár benső sugallat, akár 
társainak, kiknek a látványt elbeszélte, buzditása rá birta Ber-
nadet te t , liogy következő vasárnap, és csütörtökön a bar-
langhoz jö t t , s mindég ugyanazon látványnak volt tanuja. 
Midőn vasárnap a látvány helyére ment, szentelt vizet vitt 
magával, s a látvány felé szórta. A fönálló nő ezt örömmel 
fogadta. Csütörtökön a látvány megszólalt a leánykához, hogy 
15 nap múlva ismét jöjjön, igyék, s mosakodjék meg a kut-
forrás vizéből, s egye meg a füvecskét, melyet ott fog találni. 
A leányka nem látván kutforrást , a patakhoz indult, de a lát-
vány visszahívja őt, s mondja, hogy a barlangba menjen, azon 
helyre , melyet ujával fog mutatni. A leány bement, de sem-
mit nem látot t , mint frissen fölásott földet. Kezével tehát ke-
veset vá j t , s ujjai után rögtön iszapos viz bugyogott , ebből 
ivott , evvel megmosdott, s egy nemét a rézsukának (cresson, 
kresse) melyet ott talál t , megevett. Midőn a lányka mindezt 
megtet te , a látvány még mondá neki, hogy menjen, s mondja 
meg a papoknak, hogy a helyen, hol megjelent, kápolnát 
épitsenek. A lányka egyenesen a plebánushoz ment. A lányka 
15 nap múlva hűségesen a barlanghoz megy, és sok emberek 
jelenlétében ugyanazon látványt lá t ja , de a sokaság nem lá-
tott semmit. Ekkor a látvány inté a lánykát, hogy imádkoz-
zék a bűnösökért, s hogy a kápolna fölépitessék. Bernadette 
kérdé a látványban megjelent nőt , ki ő ? De válaszul csak 
kedves mosolyt kapott. Ezek után Bernadette mart. 25-én 
Boldogasszony napján, s apr. 5-én ugyanazt, s ugyanott látta. 
Akkor a látvány mellig emelé kezeit, szemeit pedig az égre, 
s nyájas hangon mondá : „En vagyok a szeplőtelen foganta-
tás." Ezt hallottuk mi Bernadettetől kétszeres tanácsban. Te-
hát ő egy lényt látott, mely magát,szeplőtelen fogantatásnak' 
lenni mondta, s azt a sokaság nem lá t ta , következőleg csak 
természetfölötti lény lehetet t , habár emberi alak- s ruhában 
jelent meg. Tudjátok liaim ! az egyház ily dolgokban bölcsen 
késedelmes szokott lenni ; s biztos bizonyítékot keres, mielőtt 
az ilyest isteninek kimondaná. Az ember az ily dolgokban csa-
latkozhatik; sőt az ördögnek is játékeszközül eshetik. Ily bi-
zonyítékokat mi kerestünk négy évi kutatás , s vizsgálódások 
között ; figyeltünk az esemény mozzanataira , aj tatos, tudós, 
tapasztalt papok tanácsülésében tanulmányoztuk a tetteket, 
mindent fürkésztünk, mindent latoltunk. A tudomány minden 
követelményeinek eleget téve , az eseményt természetfölötti-
nek találtuk, s hogy a nő , ki Bernadette leánykának megje-
lent , a boldogságos Szűz volt. Meggyőződésünk nem csak a 
lányka egyszerű, s mindég ugyanegy beszédjén, hanem más 
eseményeken is alapszik, melyek egyedül csak isteni közbelépés 
által érteményeztethetnek. A lányka őszintesége kérdést nem 
szenvedhet. Ki nem csodálja a gyermeki őszinteséget, bizal-
mat , szerénységet eme leánykán? Az egész világ a csodáról 
beszél : mit látot t , a leányka hallgat ; ha csak nem kérdezik, 
e tárgyról mit sem szól, s midőn kérdeztetik, a száz és ezer 
faggatásokra mindég egyenesen, egyszerűen, határozottan,s 
a benső meggyőződés ihletével beszél. Ezt vállá, midőn dur-
ván fenyegettetett ; ezt hogy tagadja, a legszebb ajándékokat 
is magától eltaszította. Több vallatásoknál, sem kevesebbet, 
sem többet nem mondott, szavai négy év alatt mindég meg-
egyeztek. A lányka őszinte lelke tehát kétségbe nem jöhet. 
mindenki, a ki neki ellenmondott, csalással gyanúsította, ma az 

őszinteségről többé senki sem kételkedik. De ha a lányka nem 
csalt, valljon nem csalódott-e? Ez sem. Válaszainak határo-
zottsága , e mellett kedélynyugodtsága, kora fölötti érettséget 
tanusit. (És pedig, csak lia e tárgyról szól ; többi beszédjei-
ben korához illőleg gyermekes.) Benne vallásos érzelem külö-
nös, szokatlan magasodásait senki sem tapasztalta ; elméjében 
soha semmi zavarodás, sem érzékeiben valami rendetlenség 
soha elő nem fordult. 0 látott egészséges szemmel, ugyanazt 
18-szor; először mintegy meglepetve, mivel ily látványra elő-
készülve nem volt , s 15 nap alat t , midőn már a látványhoz 
készült, oda menve, két nap semmit sem lá tot t , habár ugyan-
azon helyen ugyanazon körülményekben volt. A látvány szel-
lemi hatása Bernadettén észrevehető le t t ; arczulatja uj ki-
nyomatot mutatot t , látása ragyogott , lá to t t , mit máskor so-
ha sem látot t , hallott oly szavat, melyet soha nem hallott, 
melyet nem ér te t t , de melyről emlékezett. Mindezen körül-
mények oda mutatnak, hogy nem csalódott; tehát a megjele-
nés igaz volt , a mi csak természetfölötti lehet. A lányka 
beszédjének igazságát a történt csodák bizonyitják. A mely fa 
természetfölötti gyümölcsöket hoz, annak természetfölöttinek 
kell lenni. Alig történt meg a látvány, a hir villámgyorsaság-
gal te r jed , mindenki tud ja , hogy a lányka 15 nap alatt oda 
fog menni, számtalan nép tódul oda, látja a lánykát, miként 
változik, ragyog szeme és arcza , miként ragadtatik el ártat-
lan örömében az ártatlan gyermek, s a nép letérdel, s hason 
ájtatosságra buzdul, imádkozik. A látvány nem ismételődik, 
de a legtávolabbi vidékről a sok nép oda gyülekszik, ott aj-
tatoskodik ; a rendkívüli aj tatosság, mely a sokaságon ama 
helyen elömlik, a bűnösök, a gyülekezőkliirteleni megtérése, 
nem a természetfölötti malasztnak bizonyitványai e helyen? 
A forrás csergedezik, a betegek oda mennek, kiknek beteg-
sége az orvosok minden ápolásával daczolt, hirtelen meggyó-
gyultak , mások betegségük ágyáról nem mozdulhatván, a for-
rásból vizet hozattak, belőle ittak, vele mosakodtak ; hirtelen 
gyógyultak. E víznek, a chemiai föloszlatások tanúságai sze-
rént , semmi gyógyereje nincsen, mivel nem ásványos. Mi 
okozta ezen hirtelen gyógyitásokat ? Az orvosok nem tudták 
megfejteni. Ez elég ; ebből tudjuk, hogy az Isten te t te ezt, s 
viszonlagosan a látványra, a mi által a látvány természetfö-
lötti volta bizonyittatik. Ime ! Pius pápa 1854-ben a Szeplőte-
len fogantatás dogmáját kimondja, s ime három év múlva 
egy látvány történik, mely magát ,szeplőtelen fogantatásnak' 
mondja, s kéri, hogy tiszteletére kápolna épitessék ama he-
lyen. Oly helyen, mely a pyreneusok lejtőin van, merre szám-
talan utas j á r , kik a fürdőkben egészséget keresnek. Lour-
diak! Az Isten megvigasztalt titeket. Háláljátok meg ezt ne-
ki ! Ti engedelmesek valátok, midőn néhány hétre a barlang-
hozi zarándokolást megtiltám; most u j korszak nyilt meg 
reátok. Ezután énekeitek a csudahelyen zengeni fognak. Erre 
nézve, tanácsul vévén káptalani kanonokjaimat, a minden-
ható Istennek nevében, szem előtt tartva XIV. Benedek ren-
deleteit, olvasván a kiküldött bizottmány véleményét, hallván 
a tanuk vallomásait, az orvosok s természettudósok Ítéleteit ; 
tekintetbe véve a kis leány kétségtelen őszinteségét, s e 
tárgyban mindég összehangzó s határozott vallomásban nyi-
latkozó tudományát ; tekintetbe véve a hirtelen gyógyulásokat, 
a hiveknek a barlanghoz szakadatlan zarándokolását ; eleget 
akarván tenni káptalanom, s a hivek igazságos kérelmének. 
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sőt több püspöktársaim forró óhajtásainak ; miután a Szentlel-
ket segítségül hivtam volna, határozom, és kinyilatkoztatom : 
1. Hogy mi a Soubirous Bernadette lánykának 1858. év febr. 
11-én, s következő napokban történt megjelenést a szeplőte-
lenül fogantatott Szűz Máriának valóságos megjelenéseid 
hiszszük, és tartjuk. Alázatos ítéletünket a szent-szék hatá-
rozatjának alávetjük. 2. Szabadságot adunk papjainknak, hí-
veinknek ama helyen ajtatosságukat végezni, s eme tisztele-
tet egész megyénkben tartani ; de erre vonatkozó tüzetes 
imákat, énekeket, engedelmünk nélkül nyomatni erősen til-
tunk. 3. Hogy Szűz Mária kívánságát teljesítjük, azonhelyen, 
mely már most a tarbesi püspökség tulajdona, templomot 
építünk, s erre a híveket bizalommal fölkérjük. 4. A ki 500 
frankot az építésre adományoz, az ezen templomnak alapitói 
között fog diszleni, a ki 20 frankot ad, az a különös jótevők 
között lesz. 5. E ezélra különös bizottmány alakittatik. Tar-
bes, jan. 18-án 1862. Bertrand püspök. Fourcade titoknok. 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE." Von Dr. Albert S t ö c k l . (Folyt) 
Ámde minőnek kell lennie ezen külső áldozatnak, hogy 

a bensőt teljesen visszatükrözze? A benső áldozat az ember 
teljes önátadása Istennek ; olyannak kell tehát lennie a külső 
áldozatnak is, mely ezen föltétlen odaengedést teljesen kép-
viselje. Ily külső adomány csak a természetből vétethetik 
ugyan ; de ez nem lehet valami közönséges, alpári, ez ellen-
keznék magának az áldozati ténynek magasztosságával is, 
mint melyben az ember legfőbb viszonyai jönnek magukhoz 
méltó nyilvánulásra ; sz. Tamás szerént tehát „omne, quod 
est optimum, Deo est attribuendum." Minthogy továbbá Is-
tennek áldoztatik föl, el kell különözve lennie a közönséges, 
mindennapi használattól, és némileg meg kell szenteltetnie, 
hogy ekkép is méltóbb legyen Istenhez. Végre mivel ezen 
külső áldozat csak a belsőnek jelképezése, ez is dicsőítő, vagy 
hála-, vagy könyörgő áldozat, mint a benső. Ezen külső ál-
dozat által az egész világ mintegy tanujává válik azon tény-
nek , mely a mindenség és Isten közötti ürt mintegy kitölti, 
hozzá fölemeli és elevenen hozzá fűzi. — Az áldozat ezen ál-
talános fogalma egyedül az áldozat lényegét határozza meg ; 
ebből azonban az ember még semmikép sem tudhatja meg : 
m i k é p kell ezen áldozatot véghezvinni ? Ezen kérdés meg-
fejtésére, bár mint erőlködjék is, nem elegendő az emberi ér-
telem, nem elégségesek a természetjogi elvek, sőt nem is il-
letékesek ; mindezt egyedül positiv törvények határozhatják 
meg. Emberi tekintély szintén nem lehet elégséges, mint-
hogy általános törvényegység ezen az alapon nem létesíthető ; 
önkénytelenül is tehát i s t e n i tekintélyre utaltatunk, mert 
egyedül ez adhat az áldozat-cultus iránt általánosan érvényes 
törvényeket. „Dicendum, mondja sz. Tamás , quod aliqua in 
communi sunt de jure naturali, quorum determinationes sunt 
de jure positivo; sicut quod malefactores puniantur, babét 
lex naturalis ; sed quod tali poena vel tali pu niantur, est ex 
constitutione divina vel liuraana. Similiter etiam oblatio sacri-
ficii in communi est de lege naturali ; et ideo in hoc omnes 

conveniunt ; sed determinatio sacrificiorum est ex institutione 
humana vel divina, et ideo in hoc différant. (Theol. 2, 2. qu. 
85. art. 1.) Ezek az általános meghatározások, melyeket az 
áldozat lényegére és lényeges viszonylataira nézve a termé-
szetjogi álláspont nyújt , melyekből a többi közt elegendőleg 
kiderül az is, hogy az áldozat egyedül Istent illeti, és soha 
semmiféle teremtménynek sem mutattathatik be. „Non alteri 
sacrificium visibile offerendum esse noverimus, quam illi, cu-
ius in cordibus nostris invisibile sacrificium nos ipsi esse debe-
mus." (S. Aug.) „Daemon sibi sacrificium non exigeret, nisi 
vero Deo deberi sciret. Falsus enim Deus sic se vult honorari 
ab eis, quos deeipit, quomodo Deus verus ab eis, quibus con-
sulit: et maxime sacrificium est, quod praeeipue debetur Deo; 
nam obsequia caetera, quae divinitati exhibentur ausi sunt 
etiam superbiae fastu homines sibi arrogare. Rarissimi autem 
commemorantur, qui sibi ut sacrificaretur, cum regia potes-
tate possent, ausi fuerint imperare. Quicunque tarnen ausi 
sunt, per hoc se Deos haberi voluerunt." (S. Thom. 2, 2. qu. 
85, art. 2 ) (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, febr. 28-án. Az árviz által károsultak részére 

a d o m á n y o z t a k : H e r c z e g - p r i m á s ő e m i n e n t i á j a az 
Esztergom-megyén kivül károsultak számára 1000 frt.; m. 
B o n n a z Sándor csanádi püspök 1000 frt. ; m. G y ő r f f y 
László nagyváradi nagyprépost 100 frt ; m. M a r k i Ignácz 
nagyprépost a veszprémi káptalan nevében 300 frt. A nm. 
helytartótanácshoz eddig beküldetett 45,901 frt. 97 kr. 

— Napoleon berezeg szólt, és elmondá azt, mivel nagy-
bátyja őt megbízta. Védelmezte a mostani forradalmi társa-
dalmat Larochejaquelin megtámadása ellen, Persigny barát-
jának vallotta magát, csakhogy ez igen lassan halad ; az 18 lö-
ki szerződések eltörlése, Olaszország egysége, a középkori 
bigotismus eltörlése voltak a csattanó szavak, melyek politi-
kája magvát kifejezék. Kiváncsiak vagyunk, megdicséri-e a 
császár fönséges öcscsének ezen beszédét is ? 

— Folyó hó 26-ka volt a határnap, melyen a kaisers-
lauterni franciskanáknak el kellett volna hagyni a várost; 
azonban váratlanul rendelet érkezett a ministeriumtól, mely-
ben további ottmaradásuk megengedtetik. 

— Morny gróf is tett föl válaszföliratot a törvényhozó 
test nevében. „Egész Francziaország magasztalja ma fölséged 
kormányának mérsékeltségét, jóságát, igazságosságát és di-
csőségét." Az olasz ügyre vonatkozólag mondatik : „Ne en-
gedje tehát fölséged eltántorittatni magát sem az igazság 
tartós elferditései (Roma !) , sem türelmetlen törekvések ál-
tal (Piémont !), és ön akaratának kétségkivül sikerülend e 
két nagy dolgot kibékíteni egymással, melyeknek ellenséges-
kedése mindenütt tévútra vezeti (vezeti bizony maga ő föl-
sége is !) a kedélyeket és lelkismereteket." 

T o r n o c z r a : Hozzánk előfizetési pénz nem érkezvén, igen t er -
mészetes , hogy lapunkat nem küldöttük meg. A fölszólitás megtörtént , 
eddig azonban eredmény nélkül. 

Kegyes adományok: 
Az árviz által károsultaknak e g y névtelen Pécsről . . 5 frt. 
0 szentsége részére „ a fiúi szeretet részvétével s kegye le tes 

hódolatával"' e g y áldozár a váczi megyéből . . . 1 frt . 
„ A kereszténység atyjának és tanítójának" — lábait csókolva 

— tandíj fejében e g y helyet tes tanár . . . . 5 f r t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, martius 5-én i f i . I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Havi szemle. II. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
II . 

A rossz szülőknek rossz gyermek az ostora. Sce-
leris scelus fit supplicium. Ápolták a korszellemet, 
kegyeit vadászták az állhatatlan páratüneménynek; 
ápolóinak ostora lett. Igy megy az isteni gondvise-
lés. Csak fájdalom, hogy az Isten bosszújának emez 
eszköze a legistákat kevesbbé sújtja, mint az ártat-
lan népeket, mivel a legisták tegnap a királyoknak 
bókoltak, ma az utczai csoporttal kezet szorítanak. A 
fegyvertelen gyengeség s a titani gonosz harczot vív 
élet-halálra. Piusnak öléből 1848-ban a háladatlanság 
kiszakította a népeket ; ma a tusakodások fáradalmai, 
a népboldogitók csalásai, a nyomorok agyarai lassan 
visszahozzák azokat. ,Lassati sumus in via iniquitatis, 
ambulavimus vias difficiles. Nos insensati !' Ez a né-
pek keblében emelkedő öntudat. Pastores ! malefacto-
rem e manibus vestris vita eripuit, mors confossum 
ad manus vestras conjecit. Dominus est, qui mortifi-
cat et vivificat. 

„Azon erős szándékkal ismertem el az olasz ki-
rályságot, hogy rokonszenvii s önzéstelen tanácsaim-
mal a két ügynek kiengesztelését eszközöljem, me-
lyeknek harcza zavarja a lelkeket és lelkismereteket." 
Ezt mondá a franczia császár jan. 27-én, a kamrák 
megnyitásakor. 

Zárszava ez a kamrák padjaira letett kék és sár-
ga könyvnek. Hiába ! Parisban minden szónak két ér-
telem, minden tettnek két szin alatt kell a világ előtt 
megjelenni. Az 1861. jun. 18-ki körlevélben csak olasz 
királyt ismertek, a király országát ignorálták, ma 
Napoléon már a király országát elismertnek vallja; 
igy egy király, egy ország sem csempésztetett a 
közélet piaczára. Az 1861-ki föliratban a franczia se-
natus üdvözli a császárt, a pápai szék legéberebb, 
leghivebb őrét, ') ma sajnálkozni akarnak a pápai 

' ) La sentinelle la plus vigilante, et la plus fidèle 

szék mozdulatlanságán ; mult évben a pápaság ügye a 
legszentebb ügy volt, ') mely jogtalanul megtámadta-
tott; ma ezen testület hallgat a jogtalan megtámadás-
ról, szól túlzott követelésekről *). A hivatalos sürgö-
nyök jul. 22- és 25-ről a déli félszigeten csak bour-
boni pártról szóltak ; legújabban a ,Moniteur' már ha-
ramjákat emlit. Ily simán halad a szajnai diplomatia 
fokonként a forradalmi ösvényen. „Itt az idő, hogy a 
szivek megnyíljanak, a függönyök lehulljanak, a vé-
lemények napfényre fejlődjenek" 3). 

„Rokonszenvü tanácsok" Roma iránt. Az austriai 
és spanyol kormány 1861-ki maj. 28-án kölcsönös 
működésre szólitá föl a párisi kormányt a szent-atya 
jogainak védelmére, mivel, igy szól az egyértelmű 
jegyzék : „nem csak a pápa fosztatnék meg a fejede-
lemségtől , hanem a kath. világ is fővárosának bir-
tokától." 

Thouvenel rejtett gúnynyal válaszolt: „mintha 
Roma a kath. világ birtoka volna, az sehol nincs meg-
írva." Ez a párisi rokonszenv Roma iránt. Nehogy 
Turinban a két kath. hatalmasság lépésén tul retten-
jenek, írattak jun. 8., jun. 15., jul. 4-én és nov. 1 5-én 
sürgönyök, a romai szék előtt kihallgattatlanul vá-
doltatott a poitiersi püspök, vádoltatott a világ előtt 
a nápolyi zavarok szításáról a szent-szék ; azt a püs-
pök, ezt a romai küldiplomatia ünnepélyesen megha-
zudtolva, Thouvenel s Ricasoli asztalára visszaküldte. 

Főhelye a sárga könyvnek jan. 11-én Thouve-
nelnek la Valettehez, s jan. 18-án la Valettenek Thou-
venelhez írott sürgönye. Hová hajlik Parisban a ro-
konszenv, meglátjuk. 

„Erdekeink nagyon érintetnek a pápaság s Ita-
lia harcza által. Mi sajnáltuk az 1860-ki eseményeket. 
Az ész terére kell lépni. Az a főkérdés, hajlandó-e a 
pápai kormány az egyezkedés tanulmányozására? 
(Parisban mindent tanulmányoznak, s tökéletes sima-

J) La cause la plus juste. 
2) Entrainement et les pétitions immodérées. 
3) „II est temps, en effet, que les voiles tombent, que 

les coeurs s'ouvrent, et que les opinions se développent au 
grand jour." Napoléon herczeg 22. febr. 
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sággal egy idétlen, torzkirályságot titkon becsem- meam" 1). „Filii Belial dixerunt: eamus, serviamus 
pésznek.) A pápai kormány sem akarhat intervention diis alienis" 2). „Filii Heli, filii Belial, nescientes 
mely európai kigyuladást szülne. Tanácsosabb neki, Dominum" 3). VII. Pius a pápai államokat Nabotli 
jogainak föntartása mellett, egyezkedni. Van-e tehát, szőllőjének mondá; 4) az olasz forradalmi factio, me-
vagy nincs remény, hogy a pápai kormány, a meg- lyet a szajnaparti minister Italia névvel megtisztel,az 
lett tényekkel szemközt, egyezkedésre hajoljon? A Isten törvényeit megveti, az Ur szőllőjének öröksé-
többit Turinban elvégezzük." Eddig Thouvenel. gét utolsó izig elrabolni törekszik : szoros értelemben 

„A szent-atya szokott kegyességgel fogadott. A filius Belial. S Napoléon Belialt Krisztussal kibéki-
sürgönyértelmében mindent megtettem; a szent-atya teni akaija? Nem, a lehetetlent komolyan senki sem 
vá laszo lá : ,várjuk be az eseményeket.'Az államtitkár képes akarni. 0 nem conciliator, hanem ministere 
igen udvarias volt ; de válaszolá : „A szent-szék az ő már harmadízben tentator ; válaszul kapja : „vade re-
kifosztóival nem egyezkedhetik. Sem a pápának, sem tro satanas." Lesz-e „et reliquit eum diabolus ?" „Per 
a bibornoki testületnek nincs joga, az államokból egy hypocrisim invitant , ut (Pontifex) cum liodierna ci-
talpalatnyit engedni." Figyelmezteti m ő eminentiá- vilitate conveniat; non dubitant pari cum hypocrisi 
j á t , hogy a jogi kérdést érintetlenül hagyjuk; a té- Nos excitare, ut cum Italia reconciliemur. Omnibus 
nyek practicus mezeje az, hova hivjuk, hogy, fon- spoliati, gratis odii signunx facti sumus eorum ipso-
tartva jogait, a kellemetlen harczból kivergődhessék. rum opera, qui conciliationem a Nobis postulant. Vel-
Ö erre : „Nem igaz, hogy a pápa Italiával harczban lent, ut palam declararemus, usurpatas Pontificiae 
van. A szent-szék Turinnal szakított, az olasz nemzet- Nostrae ditionis provincias, (most Romát is) in libe-
teli viszonyai fényesek. A pápa maga olasz, Italia el- ram usurpatorum proprietatem cadere, utque ita fal-
ső fia, az olasz nép jajait osztja, de a fosztogatókkal sum constitueretur principium, fortunatam injusti-
nem alkudozik. A pápa, a bibornokok közül kiki az tiam nullum juris sanctitati detrimentum adferre." 
egyházi államok épségének főntartására esküdött; Piusnak 1861-ki mart. 18-án mondott szavai ma is 
ebből sem a pápa, sem a conclave, sem a jövő pápa szentek 5). Thouvenel sokat fektet arra, mintha a volt 
századról századra nem engedhet semmit." Kell-e te- állapot visszahozható nem volna. Ezt vélte I. Napo-
hát reménylenünk, hogy a pápa a meglett tények léon VII. Pius ellen ; s mégis Napoléon volt, ki bere-
mezején egyezkedjék? Kénytelen vagyok ,nem'-el zsinai futásából dolgozó-szobájába érkezve, éjfél után 
felelni." Eddig la Valette. 1 órakor az első bemártott tollat Pius visszahelyezé-

Hol tehát a rokonszenv? Ott-e, hol a birtok le- sének aláirásába öntötte. — Mondja, a pápai szék sem 
mondását sürgetik, vagy ott, hol a prédának birtok- kiván fegyveres interventiot, mely európai confla-
czimet keresnek? gratiot szülne. Igenis, óhajt, kiván, esd, vár inter-

De hagyjuk. A franczia fejedelmek különféle ventiot, de attól, a ki mondá: „an putas, quia non 
czimeket nyertek az utókortól ; I. Napoléon, a nagy possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi mo-
vérontás és a telhetetlen nagyravágyás miatt ,Nagy'- do plus quam duodecim legiones angelorum." (Matth, 
nak hivatik; III. Napoléon, kit már Hugo Victor ,1e 26, 53.) Ez interveniálni fog, vae autem super quos 
petit'-nek elnevezett, a ,Le Conciliateur' név után so- ceciderit lapis iste : Pius ebbe bizik, s mondá la Va-
várog. S mit akar ő kibékiteni? A pápát, ki Romá- lettehez: „Az egyház jogaiban szilárdan megmaradok, 
nak birtokában akar maradni, a forradalmi factioval, az Istenbe bizom,az eseményeket bizton bevárom" 6). 
mely Romát fővárosul követeli ; a birtokost a rabló-
val; az ős és keresztény Európát az uj és atheus Eu- ') 111 Reg 2 1 > 6 ~ 1 0 - - 2) D e u t - 13> 1 3 — 3> L R e g-
ropával; a régi társadalmat, mely Istennek törvé- ^ ' ^ 

. ' . , . . , . . 4) „Memineramus cum S. Ambrosio Naboth sanctum vi-
tt v e i t v a l n a , az ui t á r s a d a l o m m a l , m e l y azoka t m e g - . . , „ , .... „ • J J J í j e rum possessorem vineae suae interpellatum petitione regia, 
veti, s az Istent kizárni, vagy miként a ,Siècle' mond- u t v i n e a m s u a m d a r e t ; e u m d e m r e s p 0 n d i s s e : absi t , ut ego 

j a : ,a kath. eszmét' a világon elfojtani törekszik. A patrum meorum tradam haereditatem. Multo liinc minus fas 

forradalom nem tűri az isteni törvények igáját, ő a esse nobis judicavimus, tam antiquam, ac sacram haeredita-
tettleges bősz jogtalanság. „Filii Belial, id est : abs- t e m > temporale scilicet sanctae hujus sedis dominium, trade-
que jugo" í). „Jezabel misit duos viros filios Belial r e ' a u t t a c i t e a s s e n t i r i ' u t 1u i s U r b e P r inciPe o r b i s c a t h f '"j 

, T , , , . . . . potiretur." 10. íun. 1809. (Roskoványi, Monumenta, 1. 2' 
contra JNaboth, quia dixit: non dabo tibi vineam ^ 

b ) Religio 1861. első félév. 29. szám. 
Judic. 19, 22. u) Mult évben a párisi vörös herczeg a franczia külkö-



Nem a röghez tapad a pápának szive, miként For-
cade venni akarná; nem török fatalismus az, mi-
ként az ,Opinione' "2) zsidói czimezik; hanem azon ima, 
mely várni tudott, midőn sz. Péter Heródesnek, "VII. 
Pius Napoléonnak tömlöczében volt. Pius ellenségei 
a szentnek halálát várják, Napoléon halálától borzad-
nak ; mi várunk mást, a látnók szavai szerént : „bo-
num est praestolari cum silentio salutare Dei; ú) ex-
spectemus humiles consolationem ejus, et exquiret 
sanffuinem nostrum de afflictionibus inimicorum no-
strorum, et humiliabit omnes gentes, quaecumque 
insurgunt contra nos, et faciet eas sine honore D.Deus 
noster" 4). Ezen interventio nem fog szülni conflagra-
tiot, hanem oltani. A romai Fabiusok cunctando re-
stituant rem. Ki tette a keresztény Európát azzá, hogy 
a kereszténység szentséges atyjának védelmére vont 
kard egyetemes kigyuladást okozzon? Az, ki Cavour-
ral 1853-, 1854-, 1858-ban összeesküdött. Cavour 
levelei napfényre jöttek, sok titkot fölfedeztek, sok 
sejtést tudássá emeltek; Clarendon tiltakozott e le-
velek ellen, tiltakozása hasonlit Victor-Emanuelnek 
a marsalai expeditio ellen tett tiltakozásához. Mily 
erélylyel segitették a tory-k Cavourt, a marsalai ki-
szállás, a palermói egyezkedés, a volturnoi csata be-
bizonyitá. Az ,Indépendance Belge' mondja, az öreg 
lordnak emlékezete fogyatkozásban van. Clarendon 
már őszbe borult fej, elfeledé az irás szavait: „Elea-
zarus, vir aetate provectus, cogitare coepit senectutis 
suae eminentiam dignam, et ingenitae nobilitatis ca-
nitiem, dixit: non aetati nostrae dignum est íingere, 
et per hoc maculam meae senectuti conquiram" 5). — 
Az idő öli a forradalmat, ha hirtelen nem dönt, ön-
magát fojtja: az idő fenyegetve kopogtat a tuileriák 
ablakain is; valamit tenni kell, hogy legyen, mit a 
forradalmi rajongók rágjanak; legyen, mivel a ka-
tholikusokat csendesitse : Napoléon magát akarja a 
veszélyes helyzetből kihúzni, vagy legalább tovább 
megtartani, tanácsokat ad, tudván, hogy el nem fo-
gadhatják; ezeket azután önzésteleneknek nevezik. A 

veteket absolut hitelüeknek mondá ; mégis la Valette tudósí-
tása inexact.,Várjuk be az eseményeket' némi engedés, hogy 
később talán fog egyezkedni; de eme szavai az Istenbe vetett 
határtalan bizalomnak a kifejezései. „Forte dei diritti della 
chiesa, pieno di íiducia in Dio e nell' avvenire, noi aspette-
remo eon tutta sicurezza gli avvenimenti." Arnionia 40. sz. 
18. febr. — Matthieu bibornok a febr. 20-ki senatus-ülésben 
más, jelentékenyebb helytelenséget fedezett föl la Valette 
sürgönyében. Erről máskor. Mundus vult (per pagellas quo-
tidianas) decipi ; a franczia követ ehhez jól ért. 

' ) Revue des deux mondes. — •4) 2. febr. — 3) ï r e n , 
3 , 26. - 4) Judi th , 8 , 20. - 5) 2. Mach. 6. 

szajnai urak bejárhatják álarczczal az egész világot, 
hitelt lelnek ; de midőn a Vatican küszöbére lépnek, 
az álarcz leesik. Ipse autem sciebat, quid esset in 
homine. 

Sokat, fölötte sokat kellene a 2-ik decembernek 
e világon megegyeztetni. A nápolyi ,haramja' czimet 
a strassburgi s boulognei merénynyel; a béke-csá-
szárságot az európai jelen ostromállapottal; a kath. 
világnak, a pápának adott Ígéreteit a plombièresi és 
chambéryi találkozással. Ez az egyeztetések hosszú 
mezeje. 0 esküdött 1848-ki dec. 20-án a köztársasági 
alkotmányra: „Isten és a nemzet előtt esküszöm, hogy 
az egy, osztatlan s democrata köztársasághoz hü ma-
radok, s alkotmányos kötelességeimet teljesíteni fo-
gom"; a tribunere lépve, fölemelt kézzel mondá: „es-
küszöm." „A nemzetgyűlés szavazata, s letett esküm 
teendőimnek szabálya lesz." Ezt oly hangnyomattal 
mondta, hogy Boulay fölkiáltott: „C'est un honnête 
homme, il tiendra son serment" '). Hogyan egyez 
meg ezen eskü 1852-ki dec. 2-ával? Egyeztesse meg 
ezen, a szenvedő Piusnál Spoletoban 1821-ben talált 
védelmet azon könyekkel, melyek ezen Piusnak ar-
czát naponta áztatják; egyeztesse meg magát az eu-
rópai fejedelemségi rendszerrel és saját helyzetével; 
egyeztesse ki magát saját lelkismeretével s Istenével: 
akkor lépjen a Vatican küszöbére, s kész leend az 
egyesség. Romában még áll a törvény: „Istennekne-
vét hiába ne vedd", ott az esküszegőket nem jutal-
mazzák 100,000 frankos évi illetékkel, sem becsület-
rend szalagjaival, vagy sz. Móricz keresztjeivel. ,Non 
pejerabis.' „Ha darabokra metélnek is, nem adhatom 
azt, a mi nem az enyim", igy szólt VII. Pius. 

Ellentét van a pápaság és Italia között; igen, az 
uralkodó factio között. Egyeztesse meg Napoléon az 
egyház szabadságát a 68 püspök számkivetésével, s 
a 3000 perrel, mely a papok ellen a törvényszékek 
asztalaira van letéve, de két év alatt nem tárgyalva. 
„Szentségtelenek volnánk, ha a romai papok vallásá-
ban maradnánk." „Ki vele a ragályos sectával" 2). 
„Tapossátok az örök város viperáit." „Nem tartjuk a 
pápa vallását" 3). „A pápai theocratia Italiának feké-
lyes sebje; 19 százados hazugságok (tehát sz. Pétertől 
kezdve; Luther ennyire nem ment. Ez is haladás!) 
orvosolhatlanná tevék Italia sebeit" i). „Fekete po-
csék-nép", „adjunk utolsó rúgást e pocséknak" 5). 
„El vele a poklok salakjával !" Ez Garibaldinak, Vic-
tor-Emanuel „egyetlen és őszinte" barátjának müveit 

Ez becsületes ember, ő esküjét meg fogja tartani. 
28. apr. 1861.— 3) 10. május 1861. — ") 16. jul. 1861. 

à) 30. nov. 1861. — 7. jan. 1862. 
18* 
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szótára. ,Facilius est solem exstingui, quam Eccle-
siam deleri', mondá aranyszájú sz. János; könnyebb 
a halottat életre támasztani, mint a garibaldi-Italiát 
az Istennel és Piussal kiengesztelni. Ezen Italia a pá-
paság vesztére esküdött; egyiknek a kettő közül veszni 
kell, kiegyezkedniök lehetetlen. 

De a tüntetések! A nép szivéből jöttek ezek? 
Jan. 30-án Antonellinek szavai mindenütt tudva vol-
tak, semmi tüntetés. Honnan tehát a tüntetési ro-
ham? „A tüntetések a kormány rendeletére történ-
tek", „a tüntetéseket a kormány idézi elő", igy szólt 
a Mazzini-féle ,Spettatore' s ,Gazzetta ufficiale' hiva-
talos lap. A florenzi tüntetés 14,000 lirába került. Hol 
az uralkodó factio szervezi, fizeti, jutalmazza a tün-
tetést: ott nem a nép, hanem csak a factio magát tün-
teti. Az eme fáctionak véres igája alatt nyögő Italia 
két éven át folytatja a tüntetést, midőn követválasz-
tásra nem megy, midőn katonát nem ad, midőn adót 
nem fizet, midőn Péterfillért ezerekre fizet : ez még 
sem nyom ; hanem ha „halál, a ki a piaczon meg nem 
jelenik" kiáltványnyal 300 embert az utczára csődite-
nek, ha a kolostorokból az ócska, viselt kámzsákat erő-
szakkal elveszik, s bele fachiniket bujtatnak: akkor már 
papok kiséretében fényes a tüntetés. A ki Piust élteti, 
ennek 10,100,1000, 5000 lirával adja meg az árát; a ki 
,le a pápa-királylyal' orditoz, az 14 bajocchi-t, vagy 
6 carlo-t kap. Ki Piust élteti, félhet a tömlöcztől; hi-
szen ő az ellenség földjén van, Brofferio ezeket haza-
árulóknak, a gályákra érdemeseknek nyilatkoztatta 
a követek házában; a ki ,le a pápával' kiált, kap napi 
bért, vár hivatalt, Móricz-rendet. A kik Piust éltetik, 
azok békés, becsületes emberek, kik senkire halált 
nem kiáltanak; Ricasoli tüntetői a zsebelő fachini-k, 
kik a tüntetésnél is mások zsebeit illedelmesen meg-
motozták. Napoléont Orsini bombája köszöntötte, mig 
Ricasoli tüntetőivel harczban volt; ma nyugodtan al-
szik, habár Pius éltetőivel meghasonlott. „Ha becsü-
letes embert akarok, azt a codini-k között kere-
sem", mondá Cavour. — Bizonyitanak ezen tünteté-
sek sokat: 1) hogy a forradalmi factio kegyetlen és 
nemtelen; 2) hogy mindég a nemzetnek nevét bito-
rolja; 3) hogy Pius ellen a tüntetőket Italiában pén-
zen kell bérelni, s halálfenyegetéssel a piaczra terelni; 
4) hogy Italia Mazzini kezében van, mivel a tüntetők 
„le a kormánynyal", „haza Mazzini-t" is kiabálták; 
5) hogy e factio istentelen; G) hogy a pápa ilyfactio-
val nem egyezkedhetik ; 7) hogy Antonelli igazat 

]) = pap ; mivel az olaszok, belgák a talárist uszálylyal 
hordják, s az övön hátul fölkötik, innen a codino, coda = 
cauda. 

mondott : „Italiával fönséges viszonyban vagyunk, mi 
csak Turinnal szakítottunk"; 8) hogy a tüntetések 
Italia becsületét sértették, mivel Ricasoli letiltó leve-
lében ,a nemzet nemességére' hivatkozott, tehát a 
tüntetők, s ezeknek bérlője, a kormány, nemtelenül 
viselte magát ; 9) hogy Ricasoli vagy hazug, vagy a 
kormányra ügyetlen, mivel a tüntetések a letiltás 
után is folytak 1). 

„Mintha csak az államtitkár összebeszélt volna 
a városokkal", igy gúnyolódott kárörömében a ,Pesti 
Napló.' Nem az államtitkár, hanem Ricasoli beszélt 
össze ezekkel. — Az államtitkárnak ura fiainak sze-
re te tadományain él, s ő ebből is a vizkárosult ma-
gyaroknak , valláskülönbség nélkül, atyai jó szivből 
2000 irtot küld. Ecce quantum amat filios ! Lyonba 
20,000, St. Étiennebe 6000 frankot küldött. Ezt tette 
a leégett turiniakkal, s másnap a turini nép két-any-
nyit küldött a szenvedő, de győzelmesen szerető atyá-
nak. Nálunk is ily nemes fiúi inditvány tétetett. S 
a ,Pesti Napló' ügyetlenül fedett álszenteskedéssel, 
ügyetlenebbül alkalmazott nagylelkűséggel mondja: 
„a v i l á g f e j e d e l m e nem szorult a szegény, viz-
károsult, csapás-látogatta Magyarország viszontaján-
dékára." Igen is szorult, mivel e „világ fejedelmét" a 
,P. N.' elvbarátjai kifosztották. Ô a „világfejedelme", 
mivel a világ Urának helytartója ; de midőn a ,P. N.' 
idézet-jel között őt „világ fejedelmének" nevezi, ép 
az „ave Rex Judaeorum"-ot ismétli; midőn fejedelmi 
méltóságával minket ügyefogyottságának odahagyá-
sára serkent, „alios salvos fecit, salvet semetipsum" 
kiáltja; midőn a világfejedelemséget ritkitott betűk-
kel, s máshonnan idézve irja, ép „noli scribere rex 
Judaeorum, sed quia ipse dixit: Rex sum Judaeo-
rum" sugdossa. A pápa szegény, miként Davidnak 
háza volt, midőn a Megváltó született; a ,Pesti Napló' 
némely irányzatokat oly ügyesen tudott eltakarni, 
hogy csak avatott szem tudta azokat a sorok között 
meglelni ; most a takargatásban ügyetlenül elbukott. 
Ő Piust kifosztatása után szegénységében veszni sze-
retné látni; ezt turini elvbarátjaitól tanulta. A sze-
gény atya fiainak adományai által soha nem sértetik, 
sőt vigasztaltatik. A károsultak elfogadják az atya 
ajándékát ; de mit a szerető szegénység magától meg-
tagadott, a nem károsult fiak azt visszapótolják. A 
világfejedelemségre tett hivatkozás ily sorokban csak 
gúny lehet. Ingerelje a ,Pesti Napló' a katholikusok 
hivő kebleit; mi megköszönjük, mert ideje, hogy 
ébredjünk. Brofferio ingerelte, midőn a Péterfillér 

,Monarchia nazionale', Rattazzi lapjának Ítélete. 



ellen hazai átkot mondott; az olasz nép 75,000 liráfc 
tett le 1) az ,Armonia' szerkesztőségénél válaszul Brof-
ferionak. Thouvenel ingerelte, midőn mondani merte, 
hogy a pápa Italiával harczban van; az olasz nép 
92,000 lirát gyűjtött ismét válaszul 2). — Különben 
ismerjük a hadjárati tervet: ,most a kath. papságot 
nem bántani ; szerencsénk, hogy a horvátok katholi-
kusok.' Ertjük, a ,most' mindent megmond. A barát-
ságot, mely a szükség idejére van szoritva, eldobjuk; 
a nyugalmat, mely folhasználtatásunk indokából en-
gedtetik, megvetjük; mi a békét, a becsületet a jog-
nak fegyvereivel keressük, birjuk, s mint sajátunkat 
védjük. E haza velünk született, velünk növekedett, 
izzó fáradalmaink mellett nagyra fejlődött; mikor mi 
katholikusok e hazában hontalanok, jogtalanok le-
szünk, s bujdosni fogunk, a haza velünk sírba száll. 
Egy nemzettel temetkezni reánk nézve csak dicsősé-
ges lehet. — Ennyit az ügyetlenül takart gúnyoló-
dásra. — Ne féljen a ,P. Napló', hogy a Péterfillér 
akadályozni fogja a vizkárosultak fölsegélését ; kik 
Péterfillért adnak, a vizkárosultaknak legbővebben 
nyújtanak. Menjen a ,P. N.' Kalocsára, s lássa mi az 
atyai szeretet; s ebből következtesse, mi azon atyá-
nak szeretete, a kit ő csak idézet-jel közt nevezett 
,,világ fejedelmének!" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , mart. 2-án „Interroga patres tuos, et responde-

bunt tibi." Az anyaszentegyház atyjai , kiket a Szentlélek tön 
annak kormányzására, böjti körleveleket intéznek övéikhez, 
melyekben többnyire hitünk örök igazságait az ingatag napi 
kérdések kellő földerítésére alkalmazzák, és igy azok kétsze-
resen tanulságosak. Illő, hogy mi az egyház közügyét illeti, 
közkincscsé is váljék, és azért a hozzánk kegyesen beküldött 
ilynemű főpásztori levelek közül egy-kettőt, ha nem is egész 
terjedelmében, de legalább főbb pontjai szerént, t. olvasóink-
nak is bemutassunk. Megkezdjük a m. pécsi püspöknek, az 

Lex est , Brofferi, proprio succurrere patri , 
Pontificem nostrum quis neget esse patrem ? 

Misimus et R e g i mittemus dona parenti , 
Rumpere BroíFeri, sí ne quis ista pati. 

2) Quae hodie tibi damus dona, eo pertinent Pie IX. 
Pontifex Maxime, uti palam sit falso alienae a Te voluntatis 
Italos fuisse insimulatos, quibus alte est persuasum divinam 
sacri principatus compagem, quae XIX. seculorum consilio et 
virtute coaluit couvelli sine exitio convellentium non posse. 
Ez volt a kőirat az adomány mellett. Legújabban pedig : „Non 
paucorum vafritia commodis suis servientium, non clamores 
inconditae multitudinis, composito per vicos, per compita 
ruentis, sed fusae multorum ad Deum preces et missitata ul-
tro munera, quorsum spectent animi Italorum, verissime te-
s tan tur" 

egyház jelen állását ecsetelő nagybecsű apostoli szózatával : 
„Greorgius Grirk etc. Venerabili Clero Almae Dioecesis Nostrae 
Saeculari, et Regular Dilectis in Christo Fratribus et Filiis 
Salutem in Domino Sempiternam ! Cum sacrum Quadragesi-
male tempus adpropinguet, quod Sancta Mater Ecclesia ie-
iunio , orationi, et piae meditationi cumprimis sacrandum or-
dinavit de amarissima Passione et Morte Domini, et Salvato-
toris Nostri JESU Christi, ut e consicleratione immensi re-
demptionis nostrae pretii, cuivis tentationi viriliter resista-
mus, ac vigilantes, et orantes salutem nostram operemur, at-
que peccato mortui dignos poenitentiae fructus faciamus : 
verbis divini Salvatoris Matth. XXVI. 41. „ v i g i l a t e , e t 
o r a t e , u t n o n i n t r e t i s i n t e n t a t i o n e m " Vos Di-
lecti Fra t res , Filiique, ac per Vos lideles Vestros, Nostros-
que, voce paternae dilectionis rursus alloqui in Domino con-
stitué Etenim nullo unquam tempore maiori cura, et vigilan-
t ia, ferventiori oratione, maiorique virium intensione Pasto-
ribus animarum opus fuit, quam iniquissimo hoc tempore, dum 
to t , tantique hostes in Ecclesiam Dei consurrexerunt, eam-
que afiligere, destruere, et evertere fanatico furore connitun-
tur. Advenerunt tempóra, quibus Deus impudentissimo anti-
quo draconi permisit conturbare munclum, et decipere, pati-
turque homines tentari spiritu erroris, propter eorum impro-
bitatem ; quandoquidem eis piacúit Deo relicto, magis adliae-
rere maligno, et amare magis tenebras, quam lucem Succès • 
sit ei ad castra sua vocare Magnos, et Potentes, qui domi-
nantur nationibus, pseudo-illuminatorum, et literatorum tur-
bam, promiscuam denique multitudinem ex omni classe, et 
ordjue hominum Deum non timentium, et genua coram Baal 
flectere haud verentium. Qua arte id perfecit, perücitque in 
dies nequissimus tentator ? sibi proprio stratagemate, menda-
ciis, et fallaciis circumvenit omne genus hominum, pollicetur 
omnia praesentis vitae bona : libidinosos trahit amore volup-
tatis ; divitiarum spe deludit avaros ; vanos seducit propriae 
excellentiae instinctu ; ambitiosos bonorum, gloriae, et poten-
tiae fulgore perstringit, excoecat; omnibus libertatem, inde-
pendentiam, felicitatem promittit. Has illecebras si vel sepa-
ratim obiecerit, pauci resistunt ; quanto pauciores, si con-
iunctim omnes in oculis relucere faciat ? ! O inanes, et falla-
ces hominum spes, ac infelix fascinatio mentium ! Numquid 
poterit transgressio legum divinarum, et humanarum, effrenis 
vitae licentia, et vita sceleribus commaculata, quemquam 
beatum efficere ? numquid sine Religione, sine subiectione, et 
obedientia poterit vera libertás, securitas, et tranquillitas ci-
vium subsistere ? Oremus Fratres, et Filii in Christo Dilectis-
simi ! Deum Patrem Omnipotentem, ut auferat ab adversariis 
regni Christi coecitatem mentis, et cordis obdurationem, ut 
seipsos videant, et videndo resipiscant, agnoscantque non esse 
in alio aliquo salutem, quam in Nomine Unigeniti Filii Eius, 
Domini Nostri Jesu Christi. Vigilemus quoque, ne quisquam 
curae nostrae creditorum fallaciis verborum deceptus ad ca-
stra eorum transeat, ubi nulla salus esse potest , sed inevita-
bilis perditio, et sempiterna infelicitas subsequitur. Pro infe-
lici igitur genio saeculi, qui ubique ad excutiendum iugum 
Iieligionis tendit, infestusque est imprimis Catholicismo, tri-
stis est facies sponsae Christi, Ecclesiae catliolicae. Moderni 
scioli, qui aliis sapientes videri volunt, et beatificatores po-
puli, — perverso animi sensu stimulati, illi nocere omnibus 
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viribus conantur, in hanc coniiciunt inverecundi ingenii sui 
commenta, impiaque convicia, quae innumerabilibus scriptis, 
libellisque, et opusculis, publicis privatisque sermonibus, 
ephemeridum articulis, imaginibus quoque, ac canticis dissé-
minant. Viros bonos , quibus religio, et omnis honestas cordi 
es t , explodunt, et ultramontanos appellant ; contra sanae do-
ctrinae defensores, et quos sentiunt strenuos veritatis vindi-
ces, sophismatumque suorum delarvatores, crude , superbe-
que debachantur ; quidquid catholicum est, arrodunt, aut per 
ludibrium traducunt, et ridiculum facere conantur; tanto pe-
riculosiores, quod inümae etiam sortis hominibus, qui argu-
menta , et ratiocinia non assequuntur, serviant primum in di-
stractionem, dein vero ad rerum sanctissimarum vilipensionem, 
et contemptum. In sacerdotio impudenter quaerunt, quod car-
pant ; omnia lynceis oculis pervestigant, ut inveniant, quod 
mordaci calamo perstringant, detorqueant, aut ex festuca 
trabem efiorment. Religiosos Ordines, et lnstituta christianae 
charitatis utriusque sexus insectari, lacessere ipsis volupe est, 
ut ipsum, quod patientis, et afflictae humanitatis sublevamini 
se totos immolent, eis invideant, ipsosque omni vel benefa-
ciendi facultate exutos summa malignitate cupiant. Deflete 
una mecum hanc depravatae mentis coecitatem, quae rei ca-
tholicae tantum iam nocuit, tamque acerbos fructus tul i t , ut 
magna pars populi catliolici a pristina virtute, fideique firmi-
ta te , et pia erga Ecclesiam subiectione multum desciverit, le-
viumque ventorum afilatu se facile circumferri patiatur. De-
flete inquam hanc adversitatem; ast vigilate etiam, et arcete, 
quantum potestis, a fidelibus vestris eius furfuris libros, li-
belles , et folia, ex quibus similem nequam spiritum haurire 
possent, simulque omnem vitam vestram ita instituite, ut qui 
ab adverso sunt, non reperiant, quod merito sugillare possint, 
et omnis eonversatio vestra talis sit, ut cunctos ad virtutis, 
et honestatis Studium excitet, provehatque. Non suflicit tamen 
improbis hominibus his armis impetere sacro-sanctam Eccle-
siam , sed nefarium tale consilium procuderunt, quod si effe-
ctum sortiretur, totam Ecclesiae vim vitalem, et hierarchicae 
Potestatis efficaciam, uno quasi ictu prosterneret, clavesque 
regni coelorum cassas, nullasque efliceret, aut in manus poli-
ticorum i\Iagistratuum derivaret. Obtentu unionis totius Ita-
liae sub uno sceptro conspirarunt (praeter despoliationem 
plurium Principum) ad Summum quoque Pontificem princi-
patu suo exuendum, Eumque omni civili auctoritate, et domi-
nio privandum ; salva relicta, ut astute simulabant, spirituali 
Eius auctoritate, libertate, et independentia. Ad procurandum 
detestandum hunc efiectum adhibitum fui t , quidquid furen-
tium malignitate excogitari potui t , vis aperta, violentia, se-
ductio, corruptio, provinciarum florentium igne ferroque de-
vastasio, fraus, dolus, simulatio, perduellio, et perfidia, im-
pia falsarum doctrinarum in populo disseminatio, omnium de-
nique legum divinarum, et humanarum proculcatio. Successit 
omnino nefariis his mediis, perfidia, et violenta oppressione 
plures Provincias legitimis suis Possessoribus eripere, et 
ipsum quoque Summum Pontificem maiori parte Ditionum 
suarum privare ; atque ab eo tempore omnes machinae admo-
tae sunt : utpote circumventiones, technae diplomaticae, et 
terrores, ad permovendum Sanctissimum Patrem, ut reliquis 
suis ditionibus sponte renunciet ; — ast incassum !" (Folyt, 
következik.) 

BÉCS. A bécsi,Volksfreund' „Concordat und Protes-
tantenpatent" czim alatt következőleg ir : „Mig nálunk az 
ébredő kath egyház öntudatos ellenei és velők a szabadelvű 
philisterek naponként a concordatum ellen csatáznak, és azt 
ugy tüntetik föl, mint a kimondott jogegyenlőség akadályát, 
mint bilincset, mely a más vallásuakat a hitélet kifejtésében 
gátolja, és a confessionalis békét zavarja : addig a protestantis-
mus azapr. 8-ki patens alapján oly tevékenységet fejt ki, mely 
legkevesbbé mutat evangéliumi együgyüségre és békeszere-
tetre. Nehogy azonban pártérdekről vádoltassunk, erre nézve 
prot. bizonyságot akarunk fölhozni. A Gelzer tanár által Ber-
linben szerkesztett „Protestant. Monatsblatter für innere Zeit-
geschichte" czimü lap, melynek szorgos munkatársai Betli-
mann cultusminister, Per thes , Wiese, Wichern stb., valósá-
gos hadjárati fölhívást intéz a kath. egyház ellen Austriában. 
A rhenusi tartományok prot. egylete ugyanis egy ügynököt 
küldött Austriának német-szláv részeibe, hogy ez vizsgálná 
meg ott a protestánsok helyzetét és kilátásait. Ezen ügynök 
eljárásának eredményéről közöl némelyeket, de többet elhall-
gatandónak mond mint olyant, mi nem tartozik a közönség 
elé. Értesítését azon emlékeztetéssel kezdi, hogy Cseh- és 
Morvaország egykor protestáns volt; megjegyzi, miszerént 
ezen , egykor oly hatalmas cseh-morva egyházból most már 
csak 87 község van fön, melyeknél a régi buzgalom ugyan 
már meghűlt, de az ős hagyományok még élnek. A régi épü-
letnek alapfalait még föl lehet lelni, de be van nőve füvei és 
eltemetve romokkal, mindazáltal lehetne még Isten segítsé-
gével építeni r á , és visszaállítani régi fényében. Az értesítő 
erre nézve legczélszerübb eszköznek tart ja a tartományok 
beutazását, ottani missionariuskodást saját ügynökei által a 
Grastáv-Adolf egyletnek ; továbbá a nemzeti nagyság emléké-
nek fölélesztését Husz , Ziska és mások alatt. Vissza kell em-
lékébe hozni a cseh nemzetnek, hogy ezen dicső múltja a 
nemzetnek azon időben keresendő, midőn a haza nem volt 
rom. katholikus, és hogy akkor a tudomány és jólét virágzott. 
Ajánlja továbbá, hogy a megkezdett uton tovább kell halad-
ni , s igyekezni, hogy cseh lelkészek és tanitók fiai közül mi-
nél több helyeztessék el német keresztény családoknál, hogy 
ekkép saját hazájukban viselendő hivatásukra előkészíttet-
hessenek , és igy a lelkészek és tanitók egy egészen uj nem-
zedéke létesüljön. „A szántóföld már elég fehér az aratásra, 
és dúsan visszafizetné a reá fordított legfáradságosabb mun-
kát is. Erről többet lehetne mondani, de ez kevesbbé tarto-
zik a nyilvánosság elé, hanem inkább irodájába azon társu-
latnak, mely föladatául tűzte ki munkásait ide küldeni. A ke-
reszténységnek romai színezete a népről e tartományokba 
már rég lekopott, a katholikusok nagy része evang. isteni-
szolgálat után vágyódik, a romai papság ellen igen nagy az 
ellenszenv, és ez nem is igen sokat törődik a hitbeli meggyő-
ződéssel , csak a külső kötelék föntartassék." Ebből látható, 
hogy a német protestantismus , mely a nevezett lap által kép-
viseltetik, tökéletes hadjáratot szándékozik megnyitni a kath. 
egyház ellen Austriában, különösen Cseh- és Morvaországban, 
és teljes erejéből fegyverkezik a siker, kivivására. Meg vagyunk 
győződve, hogy a kath. egyház főpásztorai őrszemmel fogják 
kisérni e mozgalmakat és hiszszük azt is, hogy azon ministe-
rium, mely a protestánsok ügyét annyira képes pártolni Ty-
rolban, a kath. egyházat is fogja pártfogásában részesíteni 
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külföldi egyletek proselytismusa ellen. Ez semmivel sem több, 
mint szerény követelménye a jogegyenlőségnek ! lk-

HONG-KONG. Egy itt megjelenő prot lap leirta nem 
rég a helybeli kath. missio működését, kiemeli annak szép si-
kerét , de egyszersmind szükségeit is. Az előadás ily részről 
bizonyára kizár minden gyanút. Rajmondi püspöknek általános 
helyettese jelenleg Londonban időz, hogy ezen missio számá-
ra az angol és irlandi katholikusoknál némi segélyezést gyűjt-
sön , különösen pedig hogy az őrség kath. katonáinak hasznos 
könyveket szerezzen, hogy ekkép üdvös olvasmány által ezen 
magányos révpartokon nem egy veszélytől megovattassanak. 
A nevezett lap mondja : „Mi már több izben fölhívtuk olva-
sóink figyelmét az ezen gyarmatbani nevelésnek sajnos álla-
potjára. Minden eddig megkisértett terv gyakorlatiatlan volt 
és épen azért sikert sem aratott. A chinai ifjúságnak angol 
nevelés adatot t , de mintha ennek sem lett volna más czélja, 
mint belőlök képmutatókat vagy semmirekellőket képezni. Az 
európai gyermekek iskoláiban a chinai nyelvre való oktatás 
egészen elhanyagoltatik, ámbár a gyermekek közül sokan sze-
retnék tanulni, és csekély dijért lehetne tanítókat kapni. St. 
Pál collegiumjában sok chinai gyermek igen nagy előmenetelt 
tesz az angol nyelvben. Valljon nem lehetne-e ezeket keres-
kedőknél , iparosoknál elhelyezni, hogy igy később kenyerü-
ket megkereshetnék , és a mit tanultak, áldássá, nem pedig 
átokká válnék reájuk nézve ? Ezen tekintetben meg vagyunk 
győződve, hogy a gyarmatbeli prot. missionariusok igen gán-
csolandók. Ők oly jól tudják, mint mi, hol a hiba; de ahelyett , 
hogy azt megszüntetni igyekeznének, be sem vallják a hiá-
nyokat. A prot. missionariusoknak általában, a kiket csak is-
merünk déli Cliinában, semmi becsületük sincs. Megfoghatlan 
közömbösségük és lelketlen hanyagságuk valóban alig volna 
hihető, ha magunk nem volnánk tanúi. Több izben te t tünk 
már különféle kisérletet, hogy őket kötelmeik tudatára ébresz-
tenénk, de ugy látszik, mintha siketek volnának az igazság 
szavára nézve, és megelégesznek a tunyaság kenyerét enni 
addig, mig pártfogóikat ekkép csalhatják. Mi nem Ítélünk 
egyedül a gyümölcsről, hanem a már elvetett magból is. A 
prot. püspöknek cselekvés módja is igen rosszalandó. Ha egész 
sége nem engedi meg hivatalának teljesitését, adja azt át 
másnak, ki arra alkalmas. Hogy veheti szivére azt egy főpász-
to r , kinek megyéje oly sajátszerű helyzetben van , hogy az 
egész világon barangoljon, mint ő tesz ? A kereszténység ter-
jesztésével ő Londonban foglalkozik az Exeter-Hall-ban Syd-
ney-ben pártolja a chiuaiak bebocsáttatását Australiába, hol 
annyira félnek tőlük. St. Francescoban (California) fölemeli 
szavát az erkölcstelenség és iszákosság ellen. Az Egyesült-álla-
mokban meghivatja magát a politiko-vallási szószékre, vagy 
jövedelmes könyvet ir Japánról. Valóban mi ezt meg nem fog-
hatjuk. Az utolsó 3 év alatt 3 hónapot sem töltött megyéjé-
ben. Holott fizetését itteni különös tisztkedéséért kapja, me-
lyet azonban elhanyagol, és fölcseréli mással, mely reá nézve 
kellemesb vagy jövedelmesebb. Mi ezennel fölhívjuk őt, alkal-
mazza ily eljárásra az igazságosság mérvesszejét ; püspöki 
kötelmeiről nem is akarunk szólni. Szilárdan áll a tény, hogy 
a prot. missionariusok működése déli Chinában igen nagy ámí-
tás , és czélszerü azt minélelőbb leleplezni és bevádolni. A bi-
rodalom ezen részében a prot. kereszténység hamuvá lett, mig 
az éjszaki részeken majdnem a vallás káromlásává fajult el. 

És igy itt oly missionariusok vannak, kik a hamvat és károm-
lást igazi vallás gyanánt nyújt ják De térjünk vissza ismét a 
nevelés tárgyára. Szerencséseknek érezzük magunkat mond-
hatni , hogy legújabb időben két jó irányú lépés történt. Az 
egyiket te t te a kormány, a másikat a rom. kath papság. A 
kormány rendszabálya egész terjedelmében még nincs tudva, 
mindazáltal mivel a szegény gyermekek a hazai rendszer sze-
rénti tanítását magában foglalja, csak előnyös lehet. A rom. 
kath. nevelőintézet Caines-roadban fekszik az Old Bailey ma-
gaslatán. Igen terjedelmes épület, és bámulandó kitartással 
meg tüzetességgel lőn befejezve. Ezen intézet roppant befo-
lyást fog nyerni, mely a protestantismus fölött ezen sectának 
(katholicismus) fogja biztositani az előnyt, ha a prot. missio-
nariusoknak nem lesz tehetségük és akaratjuk ezen téren 
velők megmérkőzni Reánk nézve kellemes leend észrevenni, 
mint versenyez a két vallásfelekezet a nevelés emelésében. 
Az ismeretek terjedelmére nézve ugyan nem akarunk nagy 
előnyt adni a katholikusoknak ; de látogassa meg bárki a pro-
testánsok közül a caines-roadi iskolát, és dicséretét tőle meg 
nem fogja tagadhatni. A mostani rendszernél fogva az előme-
netel jelentékeny ; ha egyszer az egész terv életbe lép, az in-
tézet igen nagy kiterjedést fog nyerni. A lányiskola az irgal-
mas nénék vezérlete alatt áll, kik Canossa-knak neveztetnek az 
alapitónő-, Canossa Magdolna marchesatól. Ezen gazdag, ta-
nult , jámbor és nemes hölgy a jelen század elején az első ily-
nemű intézetet Veronaban, azután Velencze- és Milanóban 
emelte. Kevés idő múlva a társulat egész Olaszországban el-
terjedt , és most már 24 ilyen van. A társulatba lépő jámbor 
nőknek czéljuk a szegények bajain való könnyítés és gyámo-
lyitás által Istennek szolgálni. Ezt ők mindennemű jótettek 
által igyekeznek valósitani. A szegényeket segitik, a tudatla-
nokat oktatják, a szomorúakat és szerencsétleneket vigasztal-
ják; szóval: gyakorolják a felebaráti szeretet minden müveit; 
miért is a szeretet testvéreinek nevezetét érdemelték ki ma-
guknak. Iskolákat nyitnak, és minden díj nélkül nevelik a 
lánykákat, és megtanítják őket a jövőben is kenyérkeresetre. 
Sőt dijnélküli magányórákat is adnak azok számára, kik az 
iskolába nem járhatnak. Bizonyos időben az özvegyeket és 
asszonyokat látogatják meg, kiknek segítségre, tanácsra vagy 
tanításra van szükségük. Nevelési osztály többféle van min-
den állapotú leányok részére, melyekben tökéletesen és bőke-
züleg oktattatnak. Fiatalabb nők , kik tanításra akarnak ké-
szülni,a legjobb előkészítésben részesülnek. Még siket-némák 
tanításáról, neveléséről is van gondoskodva. Külön-szobák 
tartatnak azon nők számára, kik néhány napra vissza akarnak 
vonulni szokott foglalkozásuktól, hogy oktatást és bátorítást 
nyerjenek kötelmeik hü teljesítésére. Végre a nőkórodákat is 
látogatják, vigasztalják a betegeket végórájukban, vagy intik 
őket, hogy visszanyert egészségüket jóra fordítsák. Azon szán-
dékból, hogy a gyarmatnak nevelési tekintetben minél jobban 
eleget tehessenek, ezen nők beleegyeztek, hogy iskolát nyis-
sanak angol, portugál és chinai leányok számára, melyben ol-
vasás- , i rásra, az említett három nyelvbeni fogalmazásra, és 
közönséges vagy finomabb varrásra taníttatnak. Ezen isko-
lát jelenleg 80 leányka látogatja. Lelencz-kórház is van chi-
nai gyermekek számára. A mint elegendő tér t nyújthat az 
épület, azonnal lány-növelde fog megnyittatni, melyben mér-
sékelt kosztpénz mellett angol, franczia, portugál nyelv 
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szám-, földtan, történelem, általános irodalomisme és művészi 
kézimunkák fognak taníttatni. A nevelés összes ágairól a fe-
jedelemnő gondoskodik, ki jelenleg mater Lucia, Velenczé-
ben igen ismeretes és tisztelt apácza. Az épület ugy rendez-
tetik , hogy a chinai leánykák egészen el vannak különitve az 
európaiaktól. Ezen épület terjedelméről lehet némi fogal-
munk , ha elgondoljuk , hogy az apáczák lakszobáin kivül 50 
növendéknek, iskoláknak , kórodának, lelencz-kórháznak, a 
háztartáshoz megkívántató helyiségeknek számára van benne 
tér, és egy kápolna, mely 300 személyt fogad be. — Mi a fiú-
gyermekek iskoláit illeti, most csak egy ideiglenes nyittatott 
meg, melyben az angol és portugál nyelv, a földtan elemei, 
történelem, számtan, és az irodalom isméje tanittatik. A 
missio egy alkalmas telek megszerzésén fáradozik, melyen 
egy collegiumot és iskolát szándékozik épiteni szegényebb 
és jómódú fiuk részére. Támaszkodva a kormány segitségére 
és a gyarmatnak jótékonyságára, és bizva az Európából várt 
iskolatestvérek mielőbbi megérkezésébe reményli a kath. mis-
sio, hogy nem sokára egészen európai, józanon szabadelvű 
nevelést adhat a községi gyermekeknek állapotjuk- és tehet-
ségűkhez képest. Végre megjegyezzük még, hogy a missio az 
apáczák chinai iskoláján kivül még két más iskolát is nyitott 
Hong-Kongban ; egyet a chinai leánykák számára Spring-
G-ardensban 22 növendékkel ; egy másikat a fiuk részére a 
kath. templom mellett 22 tanonczczal. Aberdeennélis van egy 
fiúiskola 30 chinai tanulóval, és egy másik Ching-wangban 
mintegy 40 fiúval; ezen tanodákat a missionak két tagja 
vezérli. //f. 

KÖNYVHIRDETÉS. 
Megjelent: ISTEN A VALÓDI SZERETET! oltáregy-

leti imakönyv. Szerkesztette D r a x l e r János, esztergom-
megyei áldozár. A fm. bibornok-érsek jóváhagyásával és költ-
ségén. 270 1. Könyvkereskedésben ára 1 frt. a. é. ; az egyleti 
igazgatónál (nt. Trautwein János) 80 kr. a. é. 

VEGYESEK. 
P E S T , mart. 4-én. Az árviz által károsultak részére ado-

mányoztak : Nm. S z a n i s z l ó Ferencz, nváradi 1. sz püspök 
425 fr t ; az ottani ft. káptalan 200 fr t ; az alrendü papság 
43 frt ; az esztergomi ft. káptalan 500 frt. A m. k. helytartó-
sági elnökségnél eddig befolyt 65,000 frtn fölül. 

— A „Kolozsvári Közlöny", mint egy Fogarasról hozzánk 
intézett becses iratban fölhozatik, az 1848-i törvényczikkek-
ről elmélkedvén ezen hasonlatossággal él : „Valamint egykor 
a protestantismus arra törekedett, hogy a hitet eredeti egy-
szerűségére vezesse vissza, de hogy az ne más, mint a Megváltó 
által hirdetett hit maradjon, ugy az 1848 törekedett" stb. Minő 
boldogság varázsoltathatik elő azon törvények által, azt a po-
litikusok tudják ; de ha csakugyan azokban rejlenék a hon 
boldogsága, vigyázzanak, hogy azok szilárdabbak legyenek, 
mint volt az eredeti protestantismus. 

— O szentsége a lyoni munkások fölsegelésere Bonald 
bibornok kezébe 20,000 frkt tett le. — A szent-atya a romai 
előkelő világnak febr. 20-ki sétakocsizása alkalmával a Pincion 
megjelenvén a néptömeg közt, „Éljen IX. Pius a pápa és ki-
rály; éljen IX. Pius Roma királya" üdvkiáltásokkal fogadtatott. 

— Mily szemtelenül hazudnak az egyház-ellenes lapok, 
eléggé kitűnik ismét azon koholmányokból is, melyek e na-

pokban tették meg körutjokat azoknak hasábjain. A concor-
datum revisiojára nézve nem csak általános sejtelmek közöl-
tettek , hanem leghitelesebb (?) források után az egyének is 
megneveztettek, kik avval foglalkozandnak az osztrák clerus 
részéről szintúgy, mint hazánkból is. — A bécsi nuntiusról 
híresztelték, hogy febr. 26-án a diszelőadáson ő is megjelent 
volna a színházban, holott a nuntiusok soha sem szoktak szín-
házba járni. — Elég vastag tudatlansággal vagy még nagyobb 
gonoszsággal kürtölik némely lapok, hogy a pünköstre Romá-
ba egybegyűlendő püspökök d o g m á v á fogják emelni a pá-
pa világi fejedelemségét. Ily tényeket elég csak följegyezni, 
hogy az utókor lássa, minő volt a 19-ik századi sajtó! 

— Napoleon herczeg legújabb beszéde után a Palais-
Royalba visszatérvén környezetének igy adta elő az eseményt : 
Midőn e szavakat : „Le a papokkal" kimondtam, kitört a vihar, 
és én egy legio múmiát láttam szemeim előtt fölemelkedni." 
O herczegségét tehát jól értették a senatorok , és igy a szó-
széken módositván a kifejezést egy kissé füllentett. Ha a fran-
czia katholikusok is múmiák, minek lehetne őket nevezni más-
hol? De e múmiák uj életre ébrednek, és föl fognak emetkedni! 

— Hudson, angol követ, Ricasolivali egyik utóbbi be-
szélgetésében azon igazságos tanácsot adá a piemonti minis-
ternek, hogy csak Romát tekintse végczélul, és béküljön ki 
avval a gondolattal, hogy Velenczét soha, vagy még igen so-
káig nem kaphatják meg az olaszok. „Mert Roma nélkül nem 
lehet szabad, független Olaszország, de Velencze nélkül igen" 
Azaz : Austria erős, azt ne bántsd ; a pápa gyenge, azt meg-
rabolhatod. Ez az angol igazság és politika ! 

— A Napoleon herczeg által a franczia senatusban elő-
idézett heves föllépésekhez hasonlók Renan tanár előadását is 
kisérék.Febr. 22-én a tanár ur „az indo-europai vallásokról" tar-
tott fölolvasást, mely a „Moniteur" hivatalos jelentése szerént 
a ker. religiot sérté, és igy sajnos izgalmat idézhet elő. Minek 
jelét valóban lehete tapasztalni a kath. ifjúság részéről, mint-
hogy ez Renan ellen tüntetést rendezett, mig a más szellemű 
ifjúság azt meg akará akadályozni. A tolongás és lárma nagy 
vala, a tanár szóhoz alig juthatot t , az antikath. érzelműek 
jelszava volt : le a jezsuitákkal A tanár előadásai letiltattak. 
— Az ifjúság közt egy iv köröztetik aláirás végett a pápa vi-
lági fejedelemsége ellen. 

— A franczia senatus febr. 25-ki ülésében a Sz.-Vincze-
egylet fölött folyt a vita. Morlot bibornok rövid beszéde 
után szót emelt Billault mint kormánybiztos és mondá: „A 
kormány belátta, hogy oly hatalmas és jól fegyelmezett 
társulattal szemközt résen kell lennie, bár minő nemes legyen 
is annak czélja, és bárminő becsületesek tagjai." Billault kü-
lönös súlyt fektet a társulat elnökének a romai curiával való 
összeköttetéseire! 

Dr. B a 11 a g i Mór a papucs-cultusra vonatkozólag- válaszolt p r o -
grammjához illő források nyomán , melyek előtt meghajolva elismerjük, 
h o g y ő g y ő z t e s papucs-hős ; mi pedig szívesen megmaradunk jövőre is 
szerénte : „rosszakaratú indulatuak", „e l fogul tak", „túlbuzgó katholiku-
s o k " , ( több v a g y kevesebb ez, mint ultramontan ? ) „kiknek kath. b u z -
g ó s á g a erösebb a más hiten levők gyülöle'sében, mint saját hitelveink 
iránti melegse'gben." Hát még mi ? 

FIGYELMEZTETÉS. A süket-néma ügy iránti résztvevők t u d o -
másáu l , az igazgatóság által tisztelettel közhírül t é t e t i k : hogy a váczi 
k. süket-néma intézetben , az első félévi nyilvános v izsgálat e fo lyó évi 
martius-hó 1 1 - é n délelőtti 1 0 órától 1 2 - i g az intézet próbatéti tere-
mében f o g megtartatni. 

Kegyes adományok: 
Ö szentségének: 

Bold. M a á r Bonifácz emlékezetére Székesfehérvárról . 3 frt. 3 0 kr 
Az árvi* által károsultaknak egy névtelen áldozár . 5 frt. — kr_ 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr . , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYOIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, martius 8-án 3 0 . I. Félév. 1862. 

TARTALOM : A pápa földi királysága nem dogma. — 
Egy-két szó a családkönyvekről. — Egyházi tudósitások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A pápa földi királysága nem dogma. 
, ,Te mondád : szövetséget szerzék választottammal, 

megesküdtem szolgámnak Davidnak : Örökre fön-
tartom maradékodat,és nemzetségről nemzetségre 
megerősítem királyi székedet ." (Ps. 8 8 , 4 . 1 5 . ) 

„Habár a pápa földi királysága közvetlen nem 
isteni intézmény is; mégis ki merné elég vakmerően 
azt állitani : miszerént az nem fényes ténye a legtü-
zetesebb isteni gondviselésnek?" Igy a cagliarii hit-
tani kar 1861. aug. 24-ki ülésében. — Csak vessünk 
egy futó pillantást a kinyilatkoztatott igazságokat 
hiven őrző, és azokért már több izben kiszenvedett, 
és folyvást szenvedő pápák hosszú során végig — szem-
közt az ezen igazságokat sokszor merő népszerűség-
vadászatból is pokoli ármánynyal leküzdeni, és azok 
helyébe önmagukat, mint a népek bálványát fölküz-
deni törekvő némely világi hatalmasságokkal : és ön-
kénytelen is le fogunk borulni a gondviselés megfog-
hatlan titkai, elláthatlan utjai előtt, fölkiáltván a zsol-
tárossal: „Az egek hirdetik, Isten! csodáidat; a szen-
tek gyülekezete magasztalja hűségedet." (88,6.) Mert 
ugy tetszett a folülmulhatlan isteni gondviselésnek, 
mely csodásan intézi isteni bölcsesége által teremtmé-
nyének, az emberi-nemnek földi és örök boldogságát: 
hogy a legdrágább gyöngyöket hasztalan kagylóba, 
a legcsillogóbb érczeket hiu agyag- és fövénybe, a 
legnemesebb gyümölcsöket durva hüvelyekbe rejtse, 
és érlelje, védje minden ellenséges külbefolyástól az 
emberek hasznára, javára. — De hogy ezt megért-
sük , kell : hogy mindenekelőtt az egyszerű pásztor-
gyermekkel a szilárd hit parittyájába rakott isteni 
félelem kövével a szellemit legyilkoló egoismus, a 
pseudo-idealismus, és skepticismus veszélyes G-oliath-
ját földre terítsük. — Credentes nam Christus adit; 
dubitabile pectus, sub titubante fide refugo contemnit 
hono e. (Apotheos. art. Ebionit. 237. 28.)— Vegyük 
csak kezünkbe a szent könyveket gyanút nem ismerő 
igaz szeretettel, a tanitó egyházban megnyugvó tör-

hetlen bizalom- és hűséggel, és olvassuk azokat vé-
gig az erős hit lángoló világánál: és bizonyára meg 
fogjuk találni ama bűvös fonalat, mely az irás, és a 
kereszténység történelmének minden betűjén csodá-
latos következetességgel áthúzódva, bizton elveze-
tend ama meggyőződésre : miszerént a pápák földi ki-
rálysága több, mint esetleges tény. — Igen, meg fo-
gunk győződni, mikép a pápák földi királysága a 
kereszténység eszméjével egykorú, egyidős, a meny-
nyiben az mint az isteni bölcseségnek bámulatos mü-
ve már az ó-szövetség képeiben foglaltatik, és az új-
szövetség, az engesztelődési szövetség eseményeinek 
rendes, egymásutáni folyamatjában, a tények igazán 
kérlelhetlen isteni logikájával mindinkább fejlődött, 
erősbült, s magát legyőzhetlen szellemi szükséggé, 
nagysággá "a föld kerekségén kinőtte ; a melyről mon-
datott: „Egyszer megesküdtem szentségemre David-
nak; nem hazudok. Maradéka örökön fog élni; királyi 
széke szinem előtt fön fog állani mint a nap, meg-
marad örökké mint a hold, és ama hűséges tanú, a 
szivárvány a felhőkben." (Ps. 36, 37. 38.) 

Avagy nem volt-e már az ó-korban is Istennek 
választott népe, mely számtalan pogány népek és 
nemzetek közepette a kinyilatkoztatott igazságok is-
teni kormányzata alatt élt ? — Később Istennek e vá-
lasztott népe elkapatva egyéb nemzetek szokásától, 
azoknak módjára királyt kivánt magának az Úrtól. 
A miért megdorgálta az Ur szolgája által ; de mégis 
adott neki királyt, ut sciret distantiam inter servitu-
tem Dei et servitutem hominum. — Utóbb Dávidot 
emelte az isteni gondviselés a királyi trónra, és föl-
magasztalá, kit kiválasztott a népből. „Megtaláltam 
Dávidot szolgámat; — mondá az Ur — szent olajjal 
fólkeném őtet. Nem nyomja el azt az ellenség, és a 
gonoszság fia erőt nem veszen rajta. Összetöröm előtte 
ellenségeit, és gyűlölőit megverve, hátat forditani 
kényszerítem. Igazságom és irgalmam vele lészen, és 
nevem által fölemelkedik hatalomszarva. Kiterjesztem 
hatalmát a tengerig, és birtokát a nagy folyóvizig 
első szülötté teszem őtet, legfölségesbbé a föld kirá-
lyai között; örökké nyújtom neki kegyelmemet, és 
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szövetségemben hű leszek iránta. Mindég fontartom 
maradékát ; királyi széke fönáll, mig napok virradnak 
az égen!" (88. zsolt. 20—31. vers.) — Igen, mert 
ezen királyi véréből sarjasztá az Ur a világ megvál-
tóját, Jézus Krisztust, épen azon veszedelmes idők-
ben, midőn a pogány romaiaknak mindenha kiter-
jesztett hatalmuk az egy igaz Istenbeni hitet, s a ki-
nyilatkoztatott igazságokat még- a választottak elmé-
jében is elhomályositani, szivükből végkép kiirtani 
minden áron törekedett. — És midőn a romai és gö-
rög bölcsek és törvényhozók, milyenek voltak Plato, 
Solon, Xenophon, Lykurg, Zeleukus, Charondas és 
Minos stb. a számtalan istenek egész olympusi karának 
hazudott tekintélyével nem voltak képesek törvé-
nyeiket csak a szomszéd népek között is általános ér-
vényre juttatni; addig az uj zsidók-királya születé-
sének hire is részént megdöbbenté a koronás főket, 
részént pedig a bensejökben támadt isteni ihlettségü 
világosságnak engedve, a szegény jászoly előtt le-
borulva, az isteni kisdednek ajándok-áldozataikkal 
hódoltak; — és a Jezus-választotta együgyü 12 ha-
lász által hirdetett tanitmányai a. legdurvább üldözé-
sek daczára is az államok alapjául, az emberi társa-
dalmat egyedül éltető, föntartó és boldogító törvé-
nyekül ország-, világszerte elfogadtattak, s e napig 
hiven őriztetnek a kiszenvedett Jézus helytartóinak itt 
a földön, a pápák vérén szerzet t világvárosban, Romá-
ban. Itt, a pogány üldözések tűzhelyén akarta az isteni 
gondviselés, hogy emelkedjék egy, minden földi hódí-
tás-érdektől ment trón, melyről soha el nem mond-
hatni: vae tibi terra, cujus rex puer est, et cujus prin-
cipes mane comedunt; (Eccl. 10, 1G.) a melyre sem 
csupán örökösödési jog, sem változékony nép-kegy, 
hanem egyedül szellemi nagyság* emelje a pápa-ki-
rályokat. — Ezek ajkai őrizzék meg a tudományt, 
ezek szájából követeltessék a törvény! Ezek trónjáról 
áradjanak szét a föld kereksége minden népei- és ural-
kodóira amaz isteni tanitmány ragyogó aranysug'a-
rai: miszerént nincs hatalmasság, hanem csak az Is-
tentől; és a ki a hatalmasságnak ellentáll, Isten ren-
delésének áll ellen. — Úgyszintén : a ki legnagyobb 
köztetek, legyen mint a legkisebb, „servus servorum 
Dei" ; és a ki Ur, legyen ugy mint a szolga, az igaz-
ság és törvény szolgája; mert „igazság és törvény 
királyi széked alapja ; kegyelem és hűség jár szilied 
előtt", mondja a zsoltáros (88, 15.) Ez azon csoda-
szerü salemi áldozár-királyság, Melchizedek király-
sága, melyről szent Bernard Konrád császárhoz inté-
zett, 244-ik levelében igy nyilatkozik: „Nec dulcius, 
nec amicabilius, sed nec arctius omnino regnum, sa-

cerdotiumque conjungi, seu complantari in invicem 
potuerunt, quam ut in persona Domini ambo haec 
pariter convenirent, utpote qui factus est nobis ex 
utraque tribu secundum carnem summus et sacerdos, 
et Rex. Non solum autem, sed et commiscuit ea ni-
hilominus ac confoederavit in suo corpore, quod est 
populus Christianus, ipse caput illius: ita, ut hoc ge-
nus hominum apostolica voce ,genus electum, regale 
sacerdotium' appelletur." 

Igaz, miszerént Krisztus a népnek ártatlan en-
thusiasmusát, melynél fogva őt jótékonyságai, és az 
emberi erőt fölülmúló irgalmasság cselekedetei miatt 
több izben királynak megválasztani akarta, isteni elő-
relátással visszautasította, ügyesen kikerülte, mint 
helyén és időn kiviili túlbuzgalmat; sőt még tanítvá-
nyait is oda utasitá isteni bölcseségénél fogva, mikép 
még gyanúját is kerüljék az anyagi érdekeknek, 
mondván: quoties misi vos sine sacco, et pera, et quid 
defuit vobis ? Ennek oka az : mivel az isteni bölcse-
ség örök végzéseinek végrehajtásában nem szorult 
sem emberi hatalom-, sem pedig emberi bölcseségre, 
mely Isten előtt ostobaság, és csak ideig tartó taps-
vihar, és minden bizonynyal előbb-utóbb bekövet-
kező hiúság, mulandóság; milyenek a hivatlan „re-
formátorok föllépéseik, vagy a tiara után kapkodó 
fejedelmek szánandó tolakodásai." Csak tessék itt a 
t. olvasónak Mohamed hatalom- és birtokolás-vágyát, 
VIII. Henrik szenvedélyeit stb., és a többi hitujitók 
által fölhasznált eszközöket fölgondolni és üsszehason-
litani. — De nem igy az utólérhetlen isteni bölcseség 
és imádandó gondviselés, mely azt akarta, hogy a 
pogány és hitetlen fejedelmek háromszázados keserű 
üldözésekkel önmagukat leküzdjék azon trónról, mely 
a vitézkedő egyház látható fejeinek lenne föntartva, 
hogy onnan a fájdalmas Grolgotiia gyalázatfaja a ke-
resztény diadal hármas koronáján annál dicsőbben, 
annál tartósabban ragyogjon, s világitson szét az 
egész világon az emberi-nem ideig és örök boldogsá-
gát czélzó keresztény tanok meggyökereztetésére, mi-
nél további terjesztésére. 

Miért is csak a kereszténység ellenei egyszer-
smind üldözői, megtámadói a szent-szék-, eme re-
gale sacerdotium-nak: „Toties sumus experti,— mond 
Morus Tamás — non modo neminem inimicum fuisse 
christianae fidei, qui non illi sedi bellum simul indi-
xerit; sed etiam neminem unquam exstitisse, qui se 
professus sit eius sedis inimicum, quin idem paulo 
post se declaravit insigniter Christique, et religionis 
nostrae capitaliter hostem, et proditorem esse." (Resp. 
ad Lutli. cap. X.) 
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Hogy továbbá Jézus szenvedése történetében 
megparancsolá Péternek: miszerént kardját hüvelyébe 
visszabocsássa, miután már Malehus fülét levágta; és 
minden ellentállástól letiltatik, — azt némelyek szinte 
a pápák világi hatalma elleni „demonstrationak" sze-
retik venni. Mi azonban ezen helyet a legszigorúbb 
szent szerzetessel, Bernarddal, épen a pápa világi ha-
talmát fönnen hirdető okmánynak tekintjük, a sze-
rént, a mint ő ezen nevezetes jelenetet észleletei IV. 
könyvének III. fejezetében Eugenius pápa és a ro-
maiak között fönforgott viszályokra vonatkozólag 
megfejti. Ugyanis igy ir a földi érdeknek még gya-
nújától is ment ,lilium convallium': „Quid tu denuo 
usurpare gladium tentes, quem semel jussus es repo-
nere in vag i nam ? Quem tarnen qui tuum negat non 
satis mihi videtur attendere verbum Domini dieentis 
sic: Con v e r te g l a d i u m t u u m in v a g in am. 
(Joan. 18, 11.) Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu, 
etsi non tua manu evaginandus. — Alioquin si nullo 
modo ad te pertineret et is, dicentibus apostolis: Ec-
ce g l a d i i d u o h i c ! non respondisset Dominus; 
satis est ; sed, nimis est. — Uterque ergo Ecclesiae, et 
spirituális scilicet gladius, et materialis ; sed is quidem 
pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exerendus : ille 
sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum saeer-
dotis, et jussum imperatoris" etc. 

Ha tehát nem is dogma a pápák földi királysága, 
annyi mégis bizonyos, miszerént az a legtüzetesb is-
teni gondviselésnek csodaszerü müve, melyet egye-
dül az Urnák hatalmas keze hosszú századokon át az 
igazság védelmére annyi viszály és veszélyek között 
egész e napig fontartott ; mely ha hanyatlani látszik 
is olykor, azt csakis azért engedi meg az Isten, hogy 
semmiségünk keserű érzetében annál nagyobb biza-
lommal kiáltsunk föl hozzá a zsoltárossal : „Hol van-
nak, Istenem! régi kegyelmeid, melyeket esküvel 
Ígértél meg Havidnak? Emlékezzél meg, Uram! szol-
gáid gyalázatjáról, melyeket oly sok néptől szenve-
dek békével, melylyel csúfolnak, Istenem ! ellensé-
geid, gúnyolják minden lépten-nyomon fölkentedet. 
De azért áldott legyen az Isten örökkön. Ugy legyen ! 
ugy legyen!" (Ps. 88, 50—53.) Gulden Endre, 

plebánus. 

Egy-két szó a „€saládk«nyvck"-r«l. 
Épen híveimnek bővebb megismeréséről, illetőleg csa-

ládonkénti Összeirásáról tűnődtem magamban, midőn a lelki-
pásztorság köréből a családkönyvekről szóló értekezés jutott 
kezemhez a ,Religio'-ban, melyet valakinek jóltevő bőkezű-
ségéből olvasni szerencsém vagyon. Akárki *) legyen ezen rej-

* ) 0 eminentiaja ! S z e r k . 

tet t jóltevőm, Isten áldja meg őt ezért; mert falusi magá-
nyomban szűkebb jövedelmű állomásomon nem csak édes szel-
lemi foglalkozásban részesit, hanem néha a lelkipásztorsági 
életben fölmerülő napi kérdéseknél a dologhoz szólani is föl-
lelkesít. Ezen lelkesülés bátorít föl most is , hogy a D e v i c s 
József ur által indítványozott ,Családkönyvekről' alázatos ész-
revételeimet s tapasztalatimat elsoroljam. — Hogy az érin-
tet t családkönyv a legrövidebb uton minden plébániában létre-
jöhessen , erre nézve magamévá teszem boldogult Szilassy ur 
lelkipásztorság-tanának azon észrevételét, miszerént a buz-
góbb lelkipásztorok hiveiket különös könyvben nagy szorga-
lommal össze szokták írni. Jelesen pedig minden családnál 
különösen leirják minden egyén vezeték- és keresztnevét, ko-
rát és egyéb körülményeit ; elismerve egyébiránt azt, hogy az 
ily összeírás vagy liázankénti j á rás , vagy a családfőknek a 
paplakba való hivatása által falun könnyebben megtörténhe-
tik, mint városban, hol az ily összeírás nagy bajjal j á r , és 
sokaknál szokatlan hatást idézne elő. A mi a faluhelyeken lé-
tesitendő családkönyveket illeti, igen czélszerünek látom a 
családokat ház-szám szerént összeirni, minden egyén vezeték-
és keresztnevét, korát bejegyezni, az időközi holtakat halá-
lozási évszámmal ellátni, az újszülötteket születési évvel oda-
irni, a cselédeket és vándorlegényeket külön ivre följegyezni. 
Ily összeirásnak hasznát saját tapasztalásommal bizonyitha-
tom. Kápláni első éveimet Udvardon töltöttem ns. M a j t h é-
n y i Adolf akkori plebánus- és esperesnél, mostani esztergomi 
kanonoknál, kinek becses oldala mellett majd három évig se-
gédlelkészkedvén , lát tam, hogy ott a 3400 lélekből álló ple-
bánia-községben létezik az úgynevezett ,Családkönyv'; ház-
szám szerént össze van irva minden család, s a családnak 
minden egyes tagja ; minden név után oda van irva a szüle-
tési év, meg vannak jegyezve az elhaltak, és az újszülöttek 
évenként minden családhoz hozzáiratnak születési éveikkel 
együtt. Természetes, hogy ezen összeirás nem csekély fárad-
sággal van összekötve, és hosszabb idő szükségeltetik annak 
végrehajtására. Azonban a fönnevezett lángbuzgalmu és vas-
szorgalmu plebánus ur két segédlelkész társával hozzáfogott 
a nagy munkához, házanként járva fölirta a családokat név-
szerént, születési éveiket otthon pontosan kikeresvén, min-
den névhez odaigtatta azokat Ámbár a nehéz kezdetnél még 
jelen nem voltam, de a rendesen kezelt összeirásból származó, 
s évekre szóló hasznot nagy megelégedéssel szemléltem. Volt 
a családkönyvön kivül még egy más könyv is, melybe a csa-
ládkönyvből a fölnőtt mindkét nembeli ifjúságnak nevei föl-
jegyeztettek 13-ik évkoruktól fogva a házasság idejéig. Igy 
folytonos nyilvánságban tartatott a katechesisekre járni kö-
teles ifjúság. Továbbá a családkönyvből igen szépen ki lehe-
tett irni az iskolakötelezetteket, kiknek bizonyos számáról 
mindenkor kellő tudomásunk vol t , s három osztályban he-
lyesen voltak elrendezve. Vagy midőn házasulandók jelentet-
ték magukat a plebánusnál, azonnal belenézett a család-
könyvbe, s mindjárt tudta , hány éves a házasságra lépni 
szándékozó if jú vagy leány. Ottlétemkor történt, hogy arany-
menyegzőseink is voltak ; a népszerű lelkipásztor ünnepélyt 
rendezett ezeknek , és többi hiveinek örömére. Honnét tud-
hatta a gondos lelkipásztor, hogy hivei között aranymenyeg-
zősök vannak? mint a családkönyvből, melybe sokszor bele-
tekintett. Csekély véleményem szerént hasonló összeirástren-
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dezhetne minden lelkipásztor ; csak a kezdet volna nehéz, de 
a haszon kiszámithatlan ; utódaink hálásan emlegetnének ben-
nünket nemzetségről nemzetségre, ők is időnként megújít-
hatnák s lemásolhatnák a családkönyvet. Nem sokára én is a 
látott udvardi szokás szerént fogom Összeirni a családokat, s 
minden családfővel egyenként fogok értekezni a születési és 
esketési éveknek pontos kikereséséről, s az anyakönyvből a 
családkönyvbe való beírásáról Ez volna szerény szavam a fa-
luhelyeken létesítendő családkönyvekre nézve. — A mi pedig 
a városi családkönyveket illeti, erre nézve szintén bátor va-
gyok igénytelen véleményemet elmondani. Már aseminariumi 
életben hallottam gyakran az ó-budai születésü növendék-
paptársaimtól emlegetni, hogy nt. K á n c z Lázár ur egykori 
plebánus, jelenleg esztergomi kanonok, Ó-Budán ugy intéz-
kedett miszerént minden keresztelés után nyomtatott em-
lék-képekben azonnal kiadta mindenkinek a születési évet és 
napot; nagyon örült ennek minden család, drága ereklye gya-
nánt őrizte meg az emlék-képeket, melyeken mindig láthatta 
a család született tagjainak évkorát, s a buzgó lelkipásztor 
is adandó alkalommal nagy hasznát vette az emlék-képeken 
följegyzett születési éveknek, és azonkívül híveinek irántai 
gyöngéd ragaszkodása is volt ilynemű fáradalmainak méltó 
jutalma. — Az én szavam, az én tintám is való dolog, mely 
talán harmatként fog a gondolatra esni, azt eszközölvén, hogy 
mások is ugyanazt gondolják. Ürge László. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. (A m. pécsi püspök bőjtí körlevelének folytatása.) 

Longum foret hic exponere, quae, et quantae fuerint, quas 
Sanctissimus Dominus idcirco perpessus est afflictiones. No-
runt omnes summa Eius clamna, summum futurorum timorem, 
inflicta Ecclesiae vulnera, nonnullorum perfidiam, et ingrati-
tudinem, populi catholici destructionem, quae cuncta amaris 
deilet lachrymis. Sed inter liaec omnia erectum, et confirma-
tum animi sensum nunquain deposuit ; imo velut alter patien-
tissimus Job inter omnes in se irruentes procellas, et calami-
tates immotus persistit, idque semper egit, quod inviolabile 
ius Ecclesiae exigebat, probis omnibus, et rectis corde exo-
ptatum, et probatum era t , Eique summam gloriam attulit; 
utut desertus, atque omni humano auxilio destitutus videretur 
cunctis tamen arietationibus, invicto animi robore constanter 
restitit. E t merito. In patulo enim est , praetensam unionem 
Italiae cum adnexione Urbis, et provinciarum S. Romanae 
Sedis, nec unicum, nec praecipuum scopum esse impii syste-
matis politici adversariorum ; sed eo potius finaliter dirigi in-
3anos eorum conatus, ut subversa authoritate Sedis Roma-
nae, totum ordinem publicum, et politicum, qui hactenus in 
Europa, et aliis Orbis partibus viguit, subruant, et invertant. 
Ordo hic christianae Revelationi, ceu fundamento, et basi in-
haerebat , et actu inhaeret ; eum igitur subvertere, et novis 
prorsus irreligiosis, et veritatibus Evangelii contrariis princi-
piis superstruere, praecipua est contentio, et finis hodierno-
rum incredulorum, quem non aliter facilius, quam cum sub-
iugatione Ecclesiae catholicae, Summique eius Pastoris, et 
subiectione sacrae hierarchicae potestatis imperio civili, se 
assequi posse perspiciunt. Et certo, eo ipso die, quo Princi-
pa l i s , et civilis suprema in eo potestas Romano Pontilici eri-

peretur . Isque subditus fieret, sive Regis Italiae, sive alte-
rius cuiuscunque, cessaret Eius in regenda Ecclesia libertás, 
et independentia ; sacra Ecclesiae potestas domination! civili 
subiiceretur, obnoxiareturque ; cessaret eo ipso fiducia, prom-
pta obedientia, et adhaesio particularium Ecclesiarum, sta-
tuumque civilium, et populorum ad centrum unitatis ; lata 
porta aperiretur schismatibus, et scissionibus, sicque unitas, 
et tota compages Ecclesiae periclitaretur. Facta quoque satis 
probant, quo res Religionis, et Ecclesiae catholicae deveni-
rent sub gubernio tali, quod Religionem christianam niliili 
pendit , imo abnegat , earn sub modio ponit , ne luceat ; a cu-
ius hostili animo sancta Ecclesia plus mali accepit, quam a 
persecutoribus olim, et tyrannis; quod eius bona rapit , tem-
p l a , e t aras spoliât, iideles pervert i t , omniaque iura etiam 
naturalia conculcat. lluicne ergo Gubernio fidere potuisset 
Sanctissimus Papa, dum consueta calliditate „ l i b e r a m E c-
c 1 e s i a m in 1 i b e r o S t a t u " proclamavit ? Profecto ne-
mo tam coecus est , ut non videat, Successorem Petri in po-
testatem huiusmodi politici Status redactum, certis, etomni-
modo securis proventibus destitutum, quoad omnia communi-
cationis media cum Ecclesiis per orbem dispersis ab arbitrio 
Gubernii saecularis dependentem, atque liuius inspectioni, et 
politiali pervestigationi subiectum, muneri, sibi a Jesu Chri-
sto iniuncto respondere baud posse, l taque ad avertendum a 
Religione, et Ecclesia tam enorme malum, et summumdiscri-
men, impiissimis adversariorum machinationibus, lieroica 
cum virtute, et constantia resistendum fuisse, quis es t , qui 
noil videat ? Quemadmodum, dum Petrus , Princeps chori 
apostoliéi detinebatur in carceribus ab Ilerode, qui productu-
rus eum erat post Pascha Judaeis ad mortem, oratio fiebat 
sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo : ita nos quo-
que Dilecti in Christo Fratres et Filii ! inter lias aerumnas 
constanter oculos Nostros ad Deum conversos habuimus, pre-
cibusque assiduis Eum exorare non intermisimus, ut maligni-
tate saeculi concitatam in Sanctissimum Patrem tempestateni 
sedare, Ecclesiamque suam sanctam e tanto discrimine eruere 
dignetur. Si necdum videmus Dominum manum suam omni-
potentem ad nos sublevandos extendisse , periculumque actu 
perdurare ; non tamen propterea immemor erit misericordiae 
exercendae, Cuius natura Bonitas es t , et Cuius etiam inter 
hanc pressuram, paternum amorem, mirandum patrocinium, 
et singularem gratiam experti sumus : cum Is innumerosorum 
catliolicorum per Orbem religiosum sensum, et doloremexci-
ta re , ipsosque ad Summi Pastoris sui partes tuendas, atque 
qua voce, qua scripto, ac etiam aere suo sublevandas accen-
dere dignatus sit. Quare supplices porro quoque ad coelum 
tendamus manus, et divinam Eius clementiam cum gemitu 
imploremus, ut ad commiserationem flectatur, et auxilium 
nobis adferat in tempore opportuno ; in Eo enim est spes no-
stra ! — Caeterum mirum baud foret , si Deus iniquitatem, et 
peccata nostra rcspiciendo, détériora adhuc, et diutius nos 
pati sineret Cum ad finem Seculi V-i Occidentale Romano-
rum Imperium iam iam in ruinam inclinaret, et populi chri-
stian'! per irruptionem barbarorum omnia igne ferroque va-
stantium, caedibusque replentium , immanes calamitates su-
birent , querelaeque multorum audirentur, quasi Deus haud 
aequam christianorum curani haberet ; Salvianus Presbyter 
Massiliensis, sui temporis Jeremias non dubitavit asserere, et 
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commonstrare : Christianorum peccata causam esse korúm 
malorum, cum ipsi in bona Religione, et fidei veritate viven-
tes , vita et moribus détériorés sint barbaris, sicque Religio-
nem suam vilipendendo, eique contraria faciendo , Deum quo-
dammodo cogant ad puniendum Utinam vero idem de nostris 
temporibus dici non posset ! Quando enim I r r e 1 i g i o , verae-
que Revelationis divinae contemptus, et vilipensio altius ca-
put protulit, quam hoc nostro tempore ? dum impia, et vene-
nata omnis generis scripta rationalismum, indifferentismum, 
ipsumque atheismum libere propagant, et a plurimis promis-
cue, avideque leguntur ; dum praepotens, et late diffusa con-
spiratio , exitialibus armis tota in id incumbit, ut Ecclesiam 
Dei , et S. Sedem Apostolicam, radicitus, si fieri posset, evei-
lat , ipsosque etiam Regum, et Principum, earn tueri gestien-
tium thronos evertat ; dum multi etiam ex iis, qui externe 
Religionem catholicam profitentur, sed supra vulgus sapere 
volunt, üdem suam non ad Revelationem divinam, et Evan-
gelii apices, sed potius ad arctos intellectus sui limites, aut 
placita llluminatorum exigunt. et quidquid intellectu suo non 
assequuntur, aut observatu difficile videtur, velut humánum 
commentum reiiciunt, Ecclesiaeque leges, et disciplinam sper-
nunt , contemnunt, aut de facto audacter transgrediuntur ; — 
dum denique huius notae homines liberum sibi putant Deo, 
et incomprehensibili Eius naturae proprietates quasdam pro 
arbitrio attribuere, alias autem demere ; — dum omnem reli-
gionem , et cultum Ei aeque gratum, et acceptum comminis-
cuntur , Eius bonitatem, et misericordiam in immensum ex-
tollunt, iustitiae vero rigorem évacuant ; quasi vero non ae-
que commendaret infinitam Dei perfectionem exactus iusti-
tiae rigor, atque bonitatis infinitus thesaurus ? Iiis igitur , et 
similibus, non solum sanctissima Religionis nostrae mysteria 
Incarnationis, et Redemptionis reiiciuntur, sed nniversalis 
cuiusdam pseudo-religionis, aut potius omnino nullius indu-
ctio attentatur. Vigilate idcirco Fratres et Filii Dilectissimil 
ne pravarum huiusmodi doctrinarum contagia gregem vestrum 
invadant ; custodite caulas Domini diligenter, et siquid in iis 
talismodi detexeritis, sumite scutum ûdei, in quo possitis 
omnia tela nequissimi hostis exstinguere. Homines taliter a 
rebus divinis, et coelestibus veritatibus abductos, spiritum 
terrenum induisse, ac in sensualia, ac iluxa huius vitae ma-
gig quam unquam antea promisse, mirum baud est ; atque 
hoc alterum constituit domináns malum aevi nostri, quod 
M a t e r i a l i s m u m p r a c t i c u m appellant. Est scilicet in-
ordinata cupido pecuniarum, et divitiarum, cupido lautitiae 
in cibo, et potu ; cupido ad usum veneris, lascivia, et luxus 
in vestitu et caeteris vitae commodis ; quae omnia hisce no-
stris diebus late grassantur, amorem erga altioris ordinis bo-
na supprimunt, animam fere uni corpori servire cogunt, et in 
eiusdem velut cuiusdam idoli cultum dégénérant. Inversus 
per id est ordo a Divino Magistronostro constitutus: Q u a e -
r i t e p r i m u m r e g n u m D e i , e t c a e t e r a a d i i c i e n -
t u r v o b i s . — Luc. 12. v. 31. Heu! quot laqueos,quotprae-
cipitia habet hie insane inversus ordo ! Fraus , deceptio, duri-
ties-, inhumanitas, usura, et persaepe furta ac latrocinia, ad 
exsatiandam cupiditatem acquirendarum pecuniarum, ut me-
dia adhibentur. Immoderatam sitim sensualium oblectamento-
rura, et gaudiorum, ingluvies, luxuria , lascivia, egestas dein 
et amissio omnium bonorum fortunae sequuntur, et tandem 

cuncta miserabili morte, et persaepe horribili autochiria mo. 
derno certe tempore tantam dimensionem accepit, ut aetate 
florentes iuvenes utriusque sexus, imo pueriles annos necduin 
egressi adolescentes, immane hoc scelus cum summa levitate 
in se committere baud reformident ! Si in fontem , et causas 
huius mali inquiras, reperies utique carentiam timoris Dei, 
et iustitiae Eius ; obliteratam aut nunquam serio imbibitam 
doctrinam Religionis ; ast mollem quoque ab infantia educa-
tionem, et coecum amorem Parentum, quo cliaris suis pigno-
ribus, quaecunque desiderant, concedunt, niliilque denegan-
dum putant , magna ex parte in culpa esse, vix dubitari pot-
est. Quapropter satagite succrescenti pubi doctrinae Religio-
nis nostrae praecepta, et horroréin peccatorum profunde 
menti, cordique imprimere, ut in meduflis haereat , et tota 
vita perseveret. Sed et parentes docendi, et exhortandi sunt, 
ut lilios suos non imprudenti, coecoque amore, sed eo modo 
diligant, quo Deus iussit ; iussit autem pauca quidem, sed sa-
lutaria, expedita, et sancta : „E t. v o s P a t r e s , inquit, n o-
l i t e a d i r a c u n d i a m p r o v o c a r e f i l i o s , s e d e d u -
c a t e i l l o s i n d i s c i p l i n a , e t c o r r e p t i o n e D o m i -
n i." Ephes. VI. v. 4. (Vége köv.) 

KALOCSA, febr. 25-én. A napokban jelent meg nálunk 
magyar nyelven egy nyolcz-ives könyvecske, melyben Krisz-
tus szenvedéséről negyven alkalmas rövid elmélkedés van. Az 
ilyen könyv kedves szokott lenni ; mert, kivált a böjti idő alatt, 
szeret az ember Jézus szenvedésére gondolni. Ezt a könyvet 
a szerző nagyon jól állitotta össze ; a forditás sem vett el ere-
jéből semmit. Egy-egy elmélkedés alig képez két lapot a kis 
könyvben ; mégis van benne annyi gondolat és életrevaló igaz-
ság, hogy öreg, fiatal, tanult és járatlan nagyon hasznát ve-
szi. Most kivált itt-ott már , hála Istennek ! gyermek-semina-
rium is van ; ilyen fiuknak nagy örömére lehet az ily müvecs-
ke. De máskép is, iskoláinkban a keresztény ifjúság jó neve-
lést nyervén, csak lelki haszonnal forgatja az oly könyvet, 
melyből esze élesedik, szive nemesedik, akarata erősödik a 
jóban. A gondolkozást a mostani idő ugy is igen sürgeti; illik 
tehát, hogy az ember már ilyen ifju-korában tanuljon a maga 
lelkéről és hitéről gondolkozni ; ennek mindég, egész az örök-
kévalóságig hasznát fogja venni. A fej-számolás mellé szük-
séges a sziv-, meg az akarat-számolás is. Akarat-mivelés nél-
kül az egész élet formaság. Becsület is csak ott van, hol a 
sziv tudja a becsülés legszentebb tárgyait tisztelni ; és a lélek 
hármas tehetsége : az emlékezet, értelem és akarat , nemes 
irányban műveltetik. Az irány a hitből jő. A léleknek csillaga 
a religio, a révpart a túlvilág. Az utas nem feledheti vándor-
sága czélját ; s lia nem akar eltévelyegni, naponként hasz-
nálni kell eszét, szivét és hi té t , mert ez a léleknek szeme ; 
nélküle, a messzelátó cső mellett is, vakságban ül az ember. 
Különben az illyen könyvecskét ugy is csak azok veszik meg, 
de csak azok is kapják tőlünk, kik a dologról helyes Ítélettel 
birnak; azért ajánlja a könyv maga magát , s lia valakinek 
kedves szolgálatot teend, az legyen szives buzgó imáiba fog-
lalni azon növendékeinket, kik a forditás-, leirás-, és kiadási 
munkában részt vettek ; nekünk pedig, ha tetszik, adják ér-
tésül nézeteiket a könyv felől. Ara egy példánynak csak 20 u j 
krajczár. Ugyanis az ilyféle könyvet nem kell drága áron adni, 
mert sokkal magasabb a rendeltetése mint pénz-szerzés ; de 
ajándék gyanánt sem akarjuk szétszórni, mert azt tartalíná-



nak méltósága megkívánja, hogy kiki egy-két krajczárt szen-
teljen érette. Egyébiránt csak ezer példányban nyomatott; s 
mi előleges rendelés nélkül fogunk néhány jóakaróink- s elv-
barátainknak belőle küldeni, kiket e czélnak elősegitésére sem 
fölszólítanunk, sem biztatnunk nem szükség. Legyen az Uré 
minden dicsőség, kinek irgalmából a szenvedő Jézust kap-
tuk ; és terjeszsze az LTr a hit-igazságaira fektetett helyes 
gondolkozást minden emberi lélekben, melyekért,összesen és 
egyenként véve, Jézus , a megtestesült Isten-ember, váltsá-
gul szent vérének árát tet te le. — Különben hogy vagyunk 
Kalocsán? kérdi tán némely jóakarónk, résztvevőnk, isme-
rőnk. — Rövid feleletül adhatjuk: hogy kegyelmes főpász-
torunk, hála Istennek ! egészséges ; az Istennek látogatását, 
mely bennünket ér t , nyugodt szivvel viseli; a szegényeknek 
már hetek óta naponként megnyitja áldásra kezeit ; százan, és 
azon fölül kapnak házában élelmet, és gyermekeinek nehéz 
sorsán atyai szivvel törekszik könnyíteni. — A ft. káptalan 
minden tagjai több éhezőnek törlötték és törlik könyeit ; szál-
lást adtak sok, házaikból kiszorult boldogtalannak. — A se-
minariumban mit tehettünk egyebet, mint hogy jó növendé-
keink nagy bizalommal segitségül hivták a Szűz Máriát ; a 
sz. misét naponként a sanyargatottak Vigasztalójának tiszte-
letére hallgatták ; és igaz buzgósággal kiénekelték, kipana-
szolták , kikönyörögték magukat. De buzgóságuk tettben is 
nyilvánult. Ezt nyilvánosságra hozni nem hozzánk tartozik, 
majd kitrombitálja sz. Mihály az Ítélet napján; az ifjaknak 
pedig az árviz idején nyilatkozott keresztény gondolkozásuk 
minden esetre becsületükre válik, és arra mutat , hogy egy-
koron nem lesznek érzéketlen lelkipásztorok. Különben ta-
nultunk , dolgoztunk, s most a vizsgálatok folynak ; tegnap 
kegyes főpásztorunk jelenlétében tették le a növendékek az 
erkölcsi hittanból a vizsgát. Farsang végével bevégezzük a 
félévet, és Jézus nevében a böjttel elkezdjük a másikat. — 
A mi szeretett t. jezsuitáink szintén tanítgattak az áradás 
alatt is , az ifjak örömmel sietnek atyai szárnyuk alá ; a hit-
tanból már elvégezték az ifjak a vizsgát. melyen örömmel 
voltunk jelen; most a vizsga egyéb tárgyakról foly — Az 
apácza-zárdának környéke az áradás első napjaiban viz alá 
került , azonban az épület semmit sem szenvedett : a belső 
rész sokkal magasabb mint az áradás szine volt, a külső kör-
nyezeten is csak néhány napig volt a viz. Az épitőmester ál-
litása szerént sokkal nagyobb rohamot is kiáll az épület ; tö-
mérdek tégla fekszik alapjaiban Egyedül az első váratlan be-
nyomás ; a toluló viz ; a jövőbe nem látás ; legfőkép pedig azon 
gondoskodás, hogy a növendékek a legkisebb aggodalomnak 
se legyenek kitéve, volt az oka, hogy az intézet lakói abból 
egy időre kiköltöztek; kegyelmes főpásztorunk pedig atyai 
kegyességgel fogadta mind a t. nevelőket, mind a növendé-
keket. Ma már helyben vannak az intézet minden lakói, és 
áldják az I s ten t , hogy kedves magányukba behelyezte őket. 
Ez idő alatt a jó gyermekek szép ragaszkodást tanúsítottak 
az intézethez, és, mi még többet ér, ez idő alatt is hivek vol-
tak a jó nevelésnek az intézetben nyert szelleméhez. Ezt a jó 

A deák , g ö r ö g , magyar nyelv szabatosan tárgyaltatik. A h a -
zai törte'netet nagyon szeretik a j ó fiak. A számolásban je les ügyesse'g 
látható. Az egész vizsgálati folyam eleven , örömmel t e l t , otthonos, bi-
zalmas , és kedvet kölcsönöző. Isten tartsa és gyarapítsa az ily nevelés 
és tanítás gyümölcseit . E x fructibus eorum cognoscet is eos. 

szülők legjobban meg fogják érteni saját gyermekeik szájá-
ból, és ebből át fogják látni, hogy a gyermekeikre forditott 
nevelés nincsen gyümölcsözés nélkül. Most már a külső leány-
iskolák is megindulnak ; jön aztán a vizsgálat Isten áldása és 
oltalma őrködjék a czéljának hiven megfelelő intézet fölött ! 
— A képezde növendékei martius elején végzendik vizsgála-
taikat. — Az elemi főtanoda iskoláiban még menekült lako-
sok foglalnak helyet. — Az áradás alatt több ház ledőlt a külső 
részekben, hol az épités nem volt oly erős. A viz már jó le-
apadt. Első magassága meghaladta a 38-kit. Emberhalál alig 
volt ; hitelesen csak egy gyermekről van szó. Minden esetre ke-
gyelemnek kell ismerni, hogy a roskadó épületek romjai közé 
sokan nem estek áldozatul. Átszállításról, elszállásolásról, élel-
mezésről azonnal volt gondoskodva. A csendőrök derék had-
nagyukkal együtt jól viselték magukat ; szintén tiszteletet ér-
demelnek azon jó keresztények is , kik a mentésben tevékeny 
részt vettek. — A magas kormány küldöttei vizsgálják a Duna 
által te t t károkat. Jövőre egy jó töltés sokat fog használni.— 
Különben hálás elismerést érdemel a nm. helytartónak kegyes 
gondoskodása, hogy e tájnak javára,élelmi czikkekkel sietett 
részvétét kimutatni; Isten áldja meg értté. Azonban itt a kár-
ban legtöbb része van a nm. érseki és ft. káptalani uradalom-
nak. Ezek legtevékenyebbek a szegények fölsegitésében is. 
Mindez az élet könyvébe jő. Hozzánk a jótétemények regi-
strálása nem tartozik ; mi az ily lajstromot az Isten kezére 
bizzuk. De a religionak és keresztény hazai ügynek kedves 
szolgálatot tesz mindaz, ki hasonló jótéteményeket az Isten 
dicsőségére, a köteles hála-érzelemnek ápolására, az elisme-
rés boldogitó indulatának maradandó föntartására, a nyilvá-
nosságra hozná : bizonyságául azon igazságnak, miszerént a 
sz. religionak őrei és szolgái elsők, és legtevékenyebbek a 
testi és lelki bajok orvoslásában; és boldog azon nemzet, 
mely a hitbeli buzgóság azon fokán él, melyen az ember az 
egyházat mint a földi és örökké tartandó boldogság legőszin-
tébb tényezőjét nézi; s annak, az isteni gondviselés által kezébe 
adott eszközökre oly szivvel tekint, mely nem irigyel, hanem 
hálásan elismeri, hogy azokból a szűkölködő a szükségnek 
idején legkönnyebben remélhet segitő s enyhitő balzsamot. 
Az egész áradásnak minden esetre azon haszna lehet , hogy a 
szivek megtörődött indulattal emelkednek a Mindenható ir-
galmához, kérvén, miszerént ne igazságát, hanem irgalmát 
éreztesse velünk ; és ne vonja meg bűneink miatt szent szere-
tetét, hanem oltalmazzon minden testi-lelki károktól, látogatá-
sait pedig üdvösségünkre forditani kegyeskedjék. — A láto-
gatás napjaiban atyai vigasztalás gyanánt estek szivünknek, 
kegyelmes főpásztorunknak a közelgő böjti sz. időnek alkal-
mából hozzánk gyermekeihez, és hiveihez intézett sorai, me-
lyekben midőn egyrészt az egyháznak a böjti időre vonatko-
zó utasításaira figyelmeztet, másrészt lelki erősséget lehelt 
szivünkbe, hogy tűrjünk békességgel és imádkozzunk a szent-
atyáért is, kinek állásában minden jó keresztény meleg sziv-
vel vesz részt. — Szinte jól esett a váratlan látogatás , mely-
lyel Pestmegye első alispánjának kiséretében ngs K o v á c s 
József praelatus, és ft. S z á n t ó f y Antal kanonok urak ré-
szesítették városunkat. Isten áldja meg résztvevő szivüket ! — 

ÉJSZAKI COCHINCHINA. Örülök,hogy a Gia-dinh-ba 
vitorlázó hajóval tudósithatom önöket szakadatlan üldözteté-
seink s szenvedéseinkről, melyeknek egész éven át ki valánk 



téve. Megküldöm a birodalmi kormánynak legutoljára hozott 
rendeleteit a keresztények üldözésére. Figyelmeztetem azon-
ban, hogy itten minden kormányi leiratok a legnagyobb titok-
ban tar tatnak, ugy hogy csak szomorú gyümölcseiből tudjuk 
meg azokat. Kaptam azonban másolatokat, kivonatokat belő-
lök, ezeket küldöm meg,hogy tudják,mily siralmasahelyzetünk, 
csak azért , mivel keresztények vagyunk. A mult év (1859) 
october havában kelt leirat a keresztények jelesebbjeinek 
összeírását; decemberben jött egy u j rendelet, mely az ösz-
szeirás pontosságát sürgeti ; ugyanakkor egy harmadik, mely 
a keresztény mandarinokat elfogatni, s lia hitüket meg nem 
tagadnák, lefejeztetni, ugy szintén a keresztény katonákat 
is; a kik pedig hitüket megtagadják, méltóságuktól megfoszt-
va életben hagyatni rendeltetnek. íme ! olvassák: „A kereszté-
nyek gonosz vallása régtől óta bejöt t , s országunkban elter-
jedett. Szigorú törvények kitiltják ezt ; lia valaki föladatik 
mint keresztény, irgalom nélkül megbüntettetik. De ezek 
annyira el vannak vakulva, hogy ezen vallásnak sok követői 
mégis mindég vannak. A mint a vadak hajói partjainkon kikö-
töttek, azonnal ezen vallás szabad gyakorlatát kérvényezték ; 
a miből látni, hogy csak ezért eveztek ide. A keresztények 
talán gondolták, hogy ezen vadak kérésére vissza fogjuk 
húzni az ezen vallást letiltó rendeleteinket. Meg kell tehát 
őket jól büntetni, a pocsék-népet kiirtani, hogy reményeik is 
meghiúsuljanak. A mandarinok tudják, mily falvakban lakik 
ezen pórnép, keressék föl, s vessék tömlöczbe a főbbeket. — 
A többieket űzzék szét, s a hivek között helyezzék el, s fö-
löttük éber őrködést rendeljenek. — Be kell fogni a főbbeket, 
a nőket is, kik leveleket hordoznak ; az aggokat, a békéseket, 
a hitehagyottakat és gyermekeket szét kell szórni s a hivek 
által őrködés alatt tartani. A gyanúsok is tömlöczbe tétesse-
nek. A hivatalnokok, kik ezen rendeletünket végrehajtani el-
mulasztják , ugyan igy bűnhődnek. Olvassa el tehát minden 
mandarin a jelen rendeletet, s lia vagy egyik saját eszén me-
részel járni, miként ezelőtt, ő is bűnhődni fog." (17. januar 
1860.) A második igy hangzik: „Kémleltessenek ki a keresz-
tények napi szokásai ; vitessenek a mandarinhoz, a ki őket 
erélyesen feddje meg. A kik elhagyják hi tüket , s békében 
maradnak, haza térhetnek, hogy jó példájukból a többiek ta-
nuljanak. A kik makacsok, de még sem veszedelmesek, oktat-
tassanak, hogy kijózanodjanak. Ha pedig a makacsok büsz-
kén felelgetnek, tömlöczbe kell őket vetni, minden rokonaik-
s barátjaiktól elzárni ; s hogy ha még igy is makacsok marad-
nak, szigorúan megbüntettessenek. A mandarinok minden két 
hónapban ezekről tudósítást küldjenek." (april. 1860.) A szer-
zetesnők ellen ez : „Ez a pocséknép konok ; a nők szolgálatjait 
fölhasználja, hogy egymásnak az irgalom-adományait meg-
küldje , s egymást a történtekről tudósítsa. Azért is a hivatal-
nokok féken tartsák ezeket, hogy helyeikből ne mozduljanak, 
útlevelet nem szabad számukra kiadni. Azon hivatalnok, ki ezt 
nem teszi, keményen bűnhődik." (julius 1860) Sürgető ren-
delet : „E gonosz nép szaporodik, javulni nem akar. De ne ve-
szitsük el a bátorságot ellenök. A mandarinok által beküldött 
névjegyzékekből tudom, hogy a liánoi tartományban 3500 ke-
resztény megjavult ; hogyan történhetett ez oly hirtelen, oly 
rövid idő alatt ? miután namdin tartományban, hol ezeknek 
száma nagyobb, csak 300 javult meg? Hogyan van az, hogy 
itt a hitehagyottak száma oly csekély? Kétségkívül ez csak a 

mandarinok hanyagságát bizonyitja. Mind a kétféle névjegy-
zék csak azt mutat ja , hogy sem azok, kik oly nagy számot, 
sem azok, kik oly kisszámot irnak a hitehagyottakról, köte-
lességeiket nem teljesítették. A mandarinoknak nem szabad 
kegyességet mutatni a vétkesek iránt. Vannak, kik ajándékok 
által engedik magokat megnyeretni, s tétlenül maradnak ; ho-
vá lesznek tehát magas rendeleteink ? Előbbi rendeleteinkben 
három osztályt különböztetünk meg a keresztények között ; 
az első, a kik hitüket nem őszintén hagyták el ; a második, a 
kik békés makacsok ; a harmadik a veszélyes makacsoké. Az 
első osztályúakat haza kell küldeni, s szoros őrizet alatt tar-
tani ; a második osztályúakat tömlöczbe kell vetni ; a harma-
dik osztályúakat a tömlöczben más meggyalázó módon kell 
büntetni. Senkinek ezek közül nem szabad lakhelyéről távoz-
ni. Rendeleteink világosak ; mindenkit tökéletessé akarunk 
tenni ; lia vagy egyik hivatalnok a végrehajtásban hanyag lesz, 
az keményen bűnhődik." — A főváros első mandarinja ezen 
javaslatot terjeszté a király elé : „Gyökerén kell sújtani a 
rosszat. Hü névjegyzék parancsoltassék : ha vagy egyik hiva-
talnok ajándékok által mer engedékeny lenni; s liütelen név-
jegyzéket fölküldeni, fejeztessék le. Ha a névjegyzék fölkül-
detik, adassék a keresztényeknek egy tanitó, a k i ha őket 
megtéríti, jutalmat , ha pedig három év alatt meg nem tériti, 
halált kapjon büntetésül. Igy bűnhődjenek a makacs keresz-
tények is. Biztossá teszem fölségedet, hogy hazánkból a go-
noszfaj ki fog irtatni." (oct. 1860.) Mult évben sok keresztény 
tömlöczbe vet te te t t , mivel mindenki 50 éven fölül közöttünk 
főbbeknek tartatott . Ezeknek nagy része haza küldetett , ugy 
hogy ffuébaii nem maradt csak 50, Quangtri fővárosban csak 
24 , Doug-hoc-ban csak 17 a tömlöczben. Mult évben a sza-
badultak közül többen Touranné-ba küldettek, hogy a fran-
cziáknak előadják, miszerént üldöztetésüknek egyedül ők az 
okai. Midőn a chinai háború miatt a franczia hajóraj Touran-
net elhagyá, nyomatásunk kissé enyhült. Kevesen hagyták el 
közülünk az igaz és szent hi te t , a legtöbben szilárdan ma-
radtak , habár havonként a mandarin birói széke előtt kínoz-
tat tak , hogy az apostasiára birattassanak. Ezek nehéz nyak-
vassal terhelve a tömlöczbe visszavezettettek. Bich, pinangi 
tanodának a növendéke, febr. 7-én befogatott , tüzes harapó-
fogóval kínoztatott. Egy más tanoncz, Hoa , is igy járt. Ezt 
a quangtri tartomány mandarinja aug. 24-én három napon át 
vesszőztette, hanem ő állhatatos maradt. A mandarin a többi 
keresztény foglyokat is evvel fenyegette, hanem más nap ke-
servesen beteg lett, s néhány nap után élni megszűnt. Utolsó 
vonaglásaiban elismerte az Istennek kezét, s igy szólt manda-
rin-társához : „Veszedelmes a keresztényeket üldözni, e miatt 
vagyok én beteg, s meghalok." Hivatott egy keresztényt, igy 
szólt hozzá : „Előbb én religiotokat sértegettem, Hoát meg-
vesszőztettem , ez rám baj t hozott. Kérlek titeket, ne vegyé-
tek ezt nekem rossz néven, én csak a fensőbb rendeleteknek 
engedelmeskedtem." Ugy látszik ezen leczke üdvös volt a 
többi mandarinokra is, mivel a keresztények főbbjeit nagyobb-
részt haza küldték. Mi fog történni a hitvallókkal, az Isten 
tudja. — A boriói keresztények vádoltattak, hogy a francziák-
n ak rizst hordtak: a vád alaptalan volt ; de mivel hitükben 
szilárdan maradtak, máig is tömlöczben vannak. Ezek közül 
négyen a sok nélkülözés között meghaltak; kivált Tuán Pétert 
mindenki siratja, mivel ő volt a keresztények erkölcsi királya. 
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Én is, és Pelerin püspök neki köszönhetjük, hogy 15 éven át 
titokban lehettünk. Sept. 24-én halt meg, vassal nyakán, a ha-
lottak szentségeivel ellátva. — Ezen év kezdetén 33 keresz-
tény mandarin befogatott, nehéz nyakvassal terhelve tömlöcz-
re vettetett. Tizen számkivetésbe Tongkingba küldettek ; a 
többi 17-en aug. 13-án halálra itélve a tömlöczben tartatnak-
(Vége köv.) 

IRODALOM. 
,,DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE." Von Dr. Albert S t ö c k 1. (Folyt ) 
Ezen általános fogalmak után, a melyeket bővebben 

elősorolni czélszeriinek tar tot tuk, hogy kiderüljön, misze-
rént az emberi nem rendeltetésével és természetével oly ben-
sőleg egybe van kötve az áldozat ; szerző áttér az első embe-
rek áldozatára a paradicsomban, és leirván az első emberpár-
nak minden tekintetben, de különösen szellemileg boldog ál-
lapotját, annak rendeltetését abban találja, hogy tiszta, szep-
lőtelen áldozatnak kellett volna neki lennie, mint már sz. Ágos-
ton is mondá : „Primi homines in paradiso puri et integri ab 
omni labe peccati se ipsos Deo mundissimas hostias offere-
bant." (De civ. Dei l. 10. c. 4.) Igy azonban az első ember ál-
dozata még igen nagyon általános volna, szükséges volt azt 
egy bizonyos, meghatározott tényben öszpontositani, és ez 
azon parancs vala, mely a jó és gonosz tudása fájának gyü-
mölcsére vonatkozott. Ez által akarta Isten az ember enge-
delmességét próbakőre tenni, és csakugyan ezen czélra azon 
sajátszerű parancs igen alkalmas is volt. Ugyanis kétségkivül 
akkor legtökéletesb az engedelmesség, ha az oly parancs iránt 
teljesittetik, melynek alapját és czélját az, ki engedelmeskedni 
tartozik, át nem látja; minthogy ilyesmire az akaratnak csak-
ugyan hősies emelkedettsége és teljes önmegtagadás szüksé-
ges. Ez pedig meg volt azon parancsban. Az ember ennek 
sem alapját sem czélját nem látta be; teljesítenie kellett azt 
egyedül azért, mert Isten akarta, hogy teljesítené. Már pedig 
az áldozatban is nem csak meg van az engedelmesség, hanem 
föl is tételez minden engedelmességet Isten iránt, sőt köz-
pontja és mintegy hordozója minden engedelmességnek ; hisz 
az áldozat az ember teljes, föltétlen önátadása Istennek, hogy 
nem saját , hanem Isten akaratja szerént éljen Minthogy pe-
dig a belső áldozatnak az első embernél is kellett külsőleg 
szintén nyilatkozni : alkalmasint az által, hogy az embernek 
nem volt szabad a tiltott gyümölcshez nyúlni, az jelentetett, 
hogy az Istennek van szentelve, és az ember részéről mint 
áldozat-adomány ajánltassék föl Isten dicsőségére, szent ne-
vének dicséretére. Mindenesetre rendkívüli okai voltak Isten-
nek, hogy más külső áldozatot nem rendelt a paradicsomban. 
Ha már most ugy veszszük azon parancsot, mint áldozatpa-
rancsot , melyben nem parancsoltatott kevesebb , mint hogy 
és miképen teljesítse az ember Isten iránt az áldozati kötel-
met , könnyű egyszersmind fölfogni azt is, miért volt ezen pa-
rancsnak megszegéséhez oly borzasztó büntetés kötve. Az 
ember ugyanis evén azon fának gyümölcséből, ekkép positive 
megtagadta Istentől az áldozatot, és kinyilatkoztatta, hogy 
Istennek nem akar ily módon áldozni, nem akarja magát aka-

ratjának alávetni. És ha ezen parancs, mint érintők, magá-
ban foglalta a külső áldozatot is, természetes, hogy a belsőt 
megtagadván ezt is megvonta Istentől. A ki pedig Istentől 
megtagadja az áldozatot, az önmagára támaszkodik, függet-
lenné akarja magát tenni Istentől, mi lényegben nem egyéb 
önistenitésnél. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 7-én. M i 1 a s s i n József kalocsai ügyvéd 

a ,Magyar Sajtó'-hoz intézett soraiban ecseteié a város szo-
morú helyzetét az árviz alatt. A többi közt igy ir : „Nem birom 
a Jezus-társaságbeli atyáknak, a rendeltetésük alatt állott 
tanuló ifjusággali ritka föláldozását ki nem emelni, kik egész 
napokon át a városban egy töltésen dolgoztak, védték az 
úgynevezett szent-János-utczát, és azt az árviz betódulása el-
len meg is óvták ! azontúl mindazon tanulókat, kik az árviz 
miatt lak nélkül maradtakat magas épületjükbe fogadván, azok-
ról gondoskodni meg nem szűnnek." A szerencsétlenek iránti 
jótékonyságról szólván, mondja : „Mindenesetre első helyen 
kell megemlítenem nmltgu K u n s z t József kalocsai érseket, 
s ő bár maga is, csak bődi pusztáján is roppant kárt szenve-
dett , mindenben segité a szerencsétlen károsultakat, és mag-
tárait kinyittatá, az élelmező és életmentő választmány ren-
delkezése alá bocsátá gabonájának tetemes részét, meleg étel-
lel , menhelylyel, tüzelővel látván el mindazokat, kik azt va-
lóban megérdemlik. — A példát követte a helybeli káptalan 
is. Nem hallgathatom el még a helybeli növendékpapságnak 
azon szép lelki vonását, miszerént mindaddig, mig a vész tart, 
naponként egy tál ételét nélkülözi, és azt a boldogtalanok 
élmezésére áldozza." 

— A kegyes-rend egyik érdemdús tagját veszté el a 
f. h. 5-én itt eltemetett M a r k ó Albert aranymisés rendtárs-
ban. Alios erudivit, fulget ut Stella ! 

— Ft. N o g á l l János kanonok ő nga több kötetre ter-
jedő asceticus munkán dolgozik, melynek első könyve e napok-
ban már elhagyja a sajtót. 

— S c h a r n b e k János nszombati tanár ur „B o g o r i S 
bolgár király, vagy a kereszténység diadala" czimü, általa 
színi előadásra alkalmazott épületes történeti drámát adott 
ki különösen a középtanodai iíjuság vatóban üdvös élvezeteül. 
Ára 40 kr. 

— Renan, ki a saint-sulpicei növelde növendéke volt, de 
onnan kilépett, előadásának méltán megrótt helye ekkép hang-
zik : „Egy hasonlithatlan ember, oly nagy, hogy, ámbár itt 
mindent a positiv tudomány szempontjából kell megítélni, 
azoknak még sem akarok ellenmondani, kik őt, müve rendkívüli 
jelleme által áthatva, Istennek nevezik : a judaismus oly mély 
és individuális reformját hozta létre, hogy azt méltán egészen 
uj teremtésnek lehet nevezni. A legmagasb vallási fokra emel-
kedve , melyet előtte valaha ember elérhetett ; odáig jutva, 
hogy Isten irányában magát fiúi viszonyban gondolhatá; müvé-
nek, önmagáról végkép megfeledkezve, és soha odáig nem emel-
kedett önmegtagadással magát szentelve; eszméjének áldozatul 
esve és holta után Isten gyanánt imádtatva megalapította Je-
zus az emberiségnek örök vallását, a léleknek minden papsá-
got és cultust nélkülöző vallását, melyhez minden nép eljut-
hatna, mely minden kasták fölött állna, egy szóval : az absolut 
hitet." — Napoleon herczeg nagy rokonszenvét fejezte ki ezen 
eszmék iránt. 

N. J. urnák V á r a d r a : Lehet ; 9 0 0 . — 
B a 1 a s s y István , petrovoszelloi káplán fölkéri általunk nt. T a -

1 a b é r György plebánus u r a t , szíveskednék neki a „Ker. Kath. Hittan" 
III. és IV. kötetét megküldeni, v a g y megszerezhetésére a legbiztosb utat 
kijelölni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor , kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, martius 12-én. I. Félév. 1862. 

TARTALOM: Téritsük meg ő szentségének a 2000 
forintot! — A m. kir. pesti egyetem katholikus jelleme.— 
Egyházi tudósitások. — Vegyesek 

Terítsük meg ő szentségének 
a 2000 forintot! 

Igy szólalt fül, és szól már egypár hét óta na-
ponként az ,Idők Tanuja' t. szerkesztője becses lapjá-
nak élén; nyiltan és nemesen, mint egy emelkedett 
lelkű, és a jó ügy felőli meggyőződése után bizodal-
mát Istenbe vetett hithű hazafihoz illik, a józan gon-
dolkozású és vallásos érzelmű kath. magya±ui )z; 
azokhoz, kik az igazság diadalát, az örök jog szent-
ségét, az egyház megdicsőülését, a fónhéjázó gonosz-
ság megaláztatását, az erkölcsi világ fönállásának alap-
föltételeit, az ármánylelktiség által szívig szomorított 
közatyának némi megvigasztaltatását, és a fiúi hála-
datosság s részvét gyöngyházát keblükön hordozzák; 
reményteljesen fölhíván őket, hogy a szent-atyának 
legalább kétszeresen visszaadathassék ama 2000 fo-
rint , e szeretet-adomány, melyet ő szentsége a vizár 
által károsodott kedvelt Magyarországának, szegény-
ségbe döntött állapotában is, oly megelőző készség-
gel nyújtani sietett, hogy igy a szent-atya irántiher-
vadhatlan tisztelet és örök szeretet annál kiválóbban, 
annál éreztethetőbben kifejeztessék. 

Szép, dicső és mindég becsülendő marad ama 
fölhívás, ha mindjárt az ajánlatok e pénz-szűk évben 
nem ütnék is meg — ámbár erősen hiszszük, hogy 
meg fogják ütni, ha nem fölülmúlni — az összeget, 
melyet a szerény indítvány magában tartalmaz. An-
nál szebb, dicsőbb és becsülendőbb ama fölhívás, hogy 
az világi férfiutói származik, kiben az egyház iránti 
fedetlen hűség mindég magasztos ugyan, a jelen kö-
rülmények között azonban kétszeresen üdvös, ha 
mindjárt a gondolat nem volna is eredeti, *) mint a 
hogy a kicsinyleni, és csakis magát bálványozni sze-

*) Több függ gyakran, mikép jelen esetben is, a kölcsön-
zött gondolat alkalmazásától, mint a halálnak vált ötlet fo-
gamzásától. S z e r k. 

rető egoismus máris megjegyezte. Inkább csodáljuk 
a fölöttünk őrködő és intézkedéseiben titkosan mű-
ködő gondviselést, hálát adva az Istennek, hogy va-
lahára megélnünk engedte, miként politikai nagyobb 
lapjaink között határozottan kath. szellemű és érdekű 
szerkesztő-bajnokokat is szemlélhetünk, kik mit-sem 
törődve egynémelynek aljas gunyjaival és fondorkodó 
üzelmeivel, népszerűségüket nem a forradalmi szen-
vedélyek szításában, hanem a jog és igazság hangoz-
tatásában ; hazafiságukat nem az ámító ábrándoztatá-
sok terjesztésében, zseb-érdekük czéljából, hanem a 
polgári hűség és kötelességek betöltésének szorgal-
mazásában; emberiségüket és szabadéivüségűket nem 
az állati, Isten és lélek-halhatatlanság nélküli élet 
voltairi elméleteiben, hanem a vallásosság és erköl-
csösség népboldogító ápolásában helyezik; és a kik, 
hogy tárgyunknál maradjunk, világpolitikáikig nap-
jainkban alig nyomhatnák ki katholicitásuknak bizo-
nyítványát valami másban ragyogóbban, mint lia iro-
dalmi gyönyörűségüket és vetélykedésüket a pápa 
iránti törhetlen ragaszkodás folytonos nyilvánításá-
ban, és az egyházi állam mennél bátrabb és kitartóbb 
védelmezésében találják. 

Csakhogy mindennek megvan a maga ideje; jó 
volt-e tehát az idő kiválasztva az indítványozásra? 
kérdi a gáncsoskodó. Most, midőn saját honfitársaink 
itthon a vizkiöntések következtében annyian Ínség-
nek és nyomorúságnak néznek eléje: nem előbbvaló-e 
saját véreink segélyezése, mint Roma királyi főpap-
jának tárczája? mely nem lehet annyira kiapadva, 
hogy töltelékre volna szüksége, miután még adako-
zásra is telik belőle. A kik igy beszélnek, azok ré-
szént olyanok, kik a fölhivás nem-sikerülésében pápa-
ellenes tüntetést keresnek és óhajtanak, melyre adandó 
alkalommal örömest hivatkoznának is ; részént olya-
nok, kik fösvénykedésük takarására a kibúvó ajtócs-
kákat azonnal föl szokták fedezni; és ezek felől, ha 
különben az egyháznak jókivánói, bizonyosak lehe-
tünk, hogy a pápa szegénységét csak ugy röstelik és 
sajnálják, mint a vizkárosultak szerencsétlenségét; de 
nem annyira azért, mert a pápa szegény, vagy hogy 
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a viz kárt okozott, hanem inkább hogy adniok kell, 
vagy legalább kellene. Magyarország elég gazdag 
arra, hogy külföldi alamizsnára ne szoruljon; de csak 
becsületére válik, ha könyörülő szivét többfelé is 
megosztja. Nem az kivántatik, hogy azok járuljanak 
a visszatérítéshez, kik között az adomány elosztatott, 
hanem a kik kárt nem vallottak. Nem is arról van a 
szó, hogy elvonjuk a vizkárosultaktól azt, a mit kü-
lönben nekik szántunk ; hanem hogy a pápa nemes-
s z i v ü s é g é t , ki jövedelmei csonkulásában is megemlé-
kezett szeretett magyarjairól, nemes-szivüséggel vi-
szonozzuk. Ha csak egy szivarral kevesebbet szivünk 
is ki valamelyik nap a szokottnál, kész a szép lap, 
mely a történelmet ékesitendi, a nélkül hogy szük-
keblüek maradtunk volna a vizkárosultak iránt. És 
hogy ne is igen essék az áldozat megerőltetésünkbe 
vagy szűkölködő polgártársaink rövidségére, igen 
tapintatosan a hazánkat ért jelen vizveszély alkalmá-
val csakis kétszer annyira terjeszkedik ki a fölhivás, 
mint a mennyire IX. Pius szeretetteljes adománya 
rug. Micsoda 4000 frt. egy Magyarországnak, mely-
nek nemzete a pápai okmányokban annyiszor nemes-
lelkünek magasztaltatik? Vagy igaz: szegény, csa-
pás-látogatta Magyarország vagyunk! Hanem azért 
nem ritkaság tapasztalni, hogy azok, kik évi bevé-
teleiknél fogva azelőtt is adakozhattak, alakomázá-
sokat, a mindig pénzzel járó mulatságokat, még a 
szokottnál is nagyobb, különféle czimü, megnevezni 
nem is tanácsos kiadásokat most is rendesen meg-
győzik, ugy , hogy e dolgokban 48 előtt sem voltak 
különbek, mint G2-ben: annyira a régieknek látsza-
nak. Tavaly egynémely politikai lap szélkiáltóinak, 
csakhogy a szerződések és törvényeink iránti ragasz-
kodásuk elvét annál szembetűnőbbé tetessék itthon, 
nagy mulatságukra szolgált, ha megtagadtuk az adót, 
melynek aztán katonai behajtása országos csapássá 
vált ; hanem azért az egy-egy nagyratörő czélra való 
adakozás életrevalóságát szüntelen szájukban hordoz-
ták. Most az árviz bármily terjü is egy-egy vidéken, 
de még sem országos ; mellette tehát még a pápa ál-
tal védett szerződések szentségének elvét egy kis 
ajánlgatással és áldozattal is helyeselni, ama nagy ha-
zafiak részéről legalább is következetes és hazafias 
vállalkozás volna. — De a pápa részére adakozva kül-
földre küldjük a pénzt, elvesztegetjük ? Hanem mi-
kor tavaly, sértés nélkül, de fölvilágositásul legyen 
mondva, bizonyos egyletek szerveztettek, hogy a 
sérülteket istápoljuk, némelyek által pedig a czélból, 
részént hogy készen legyen majd a pénz, részént hogy 
útravalóval ellássuk a külföldet, ismeretes czélokból, 

nevezetesen Olaszországot látni vágyókat: ez nem 
volt perditio, a hazai pénznek külföldre fecsérlése ? ! 

Vagy tán minek annak adni, ki maga is adni 
birt ; e szerént ki nincs rászorulva, vagy plane a Du-
nába vizet hordani ? Hogy szentséges atyánk pénz-
tára szorult állapotban van, s maga jelenleg úgyszól-
ván könyöradományokból él, azt csak az nem hiheti 
el, ki fölfogni sem képes: mit tesz az egy egyházi 
államban, tekintettel csak az egyházi szükségletekre 
is, a szokott és rendesen kiszámított kiadásoknak, ne-
hogy a közjó és közczél szenvedjen, mulasztliatlanok-
nak maradniok, a kimért forrásoknak és bevételek-
nek pedig hibázniok, és ezek hiányában is fejedelem-
nek, és mellé még p á p á n a k lenni. Abból, hogy a 
pápa az ő adományával megjelenik a nyomor helyén, 
nem az következik, hogy tárczája duzzadt; hanem 
hogy szive nemesebb, hogysem könyörtelen marad-
hatna a nyomor tudásán, és hogy nagyobb az ő sziv-
jósága, hogysem szegénysége. Ha valakit a rablók 
megtámadnak és kifosztanak, és aztán a jó emberek 
módot nyújtanak neki, hogy néhány forintra szert 
is tehet: ne tartsuk őt mindjárt senkire sem szorult 
gazdagnak, ha a kezénél levő készletből az esetleg 
szerencsétlenségre jutott iránt ő is tanúsítja részvétét. 
Idáig a szegénynek, ki maga is szükséggel küzd, jó-
tékonysága még becsesebbnek, és ama szűkölködő 
még becsületesebbnek tartatott, a mint hogy meg is 
érdemlette, hogy annak tartassák ; mert ünmegtaga-
dása és felebaráti szeretete annál nehezebben volt 
gyakorolható : valljon annyira kificzamodott volna 
már helyéből egynémelyiknél a helyes gondolkozás, 
hogy még az erény fokozatai felőli fogalmuk is meg-
változott? Ha a pápa, kit egy, magát absolut tekintély-
nek hivő lap világ fejedelmének gúnyol, nem szorulna 
magyarországi híveinek támogatására is, a Péterfil-
léreket sem fogadná el; és bizony nehéz meghatá-
rozni , melyik nagyobb : a gyengédtelenség-e, vagy 
az álnokság, ha valaki a pápa jelen körülményei kö-
zött azzal akaija az adakozásokat megakadályozni, 
hogy megsértjük ő szentségét, ha viszontajándéko-
zásra hevül föl buzgóságunk! Tudjuk azonban, mit 
akar azon lap elérni, midőn oly jámbor képpel int 
bennünket az ovakodásra; csakhogy nem meri hiven 
jellemezni és bemutatni magát. De hiába, most ez 
egyszer olyan az az olasz ügy , hogy azon felszólam-
lással szemben az ,Idők Tanuja' fölhívásával mintha 
csak mondaná: „Most a pápának valamit adni annyi, 
mint ama hős hazafiakat, kik Olaszországban a pápa 
ellen hadi lábon állanak, leszavazni, és ezzel Magyaror-
szágot (!) compromittálni." Ugyanugye? De szeretjük 



hinni, hogy azok ott nem képviselik kedves ha-
zánkat. 

Tekintve a szép részvétet, melyet tönkrejutott 
vizkárosultjaink maguk iránt mindenfelé méltán kel-
tenek , láthatni, hogy a pápa számára való adakozás 
az ő részükből legkevesebbet sem von el; sőt jót me-
rünk állani, hogy ugyanazon áldott kezek, melyek 
ő szentségét támogatják, károsodott atyánkfiai fölse-
gélésére is egytől egyig valamennyien nagylelküs-
ködnek. De tekintve a pápa javára gyűlő összegek 
napról napra észrevehető gyarapodását, láthatni azt 
is, hogy az ,Idők Tanuja' t. szerkesztője igen alka-
lomszerűen cselekedett, midőn az ő szentsége irán-
tunk nyilatkozó kegyességét megragadva, az isme-
retes fölhivást a jólelkű katholikusokhoz intézte; 
melynek megfelelni most már annyival inkább köte-
lesség , hogy az az ellentábor fölszólamlása által nyilt 
elvkérdéssé, illetőleg becsületbeli dologgá vált. Mi-
nélfogva biztosan vártuk, a mint hogy olvastuk is t. 
szerkesztő urnák, a fölhivás rokonérzelmü támogatá-
sát a ,Religio' egyik közelebbi számában, remélvén, 
hogy a .Pesti Hirnök' nagytehetségű t. szerkesztője 
sem vonja meg pártfogását az ügy fölkarolásától, mi-
ről a ,Kath. Néplap'-ban megjelent közlemény átvé-
tele még inkább megerősitett ; igen bölcsen tudván, 
hogy itt az ügy az, mely diadalra segitendő, nem a 
személy, kitől az indítvány származik, különben bár 
mennyire érdemes legyen is. És e czél és a tapasztal-
ható lelkesedés föntartása, és ha lehet, élesztése, volt 
e sorok Írásának eszméje is. És ezzel be is fejezhettük 
volna közleményünket; szívességből azonban mégis 
egynémely akatholikusnak, kinek a fölhívás bizonyo-
san nem szól és mégis ellene van, hogy a pápa iránti 
ragaszkodás az indítvány teljesülésével fényesen üs-
sön ki, már csak azon érthető ellenszenvből is, mert 
a pápa — katholikus: megjegyezzük, hogy a pápa, 
midőn a 2000 forintot elküldötte kiosztás végett, egy 
szóval sem tett különbséget a katholikus és akatho-
likus vizkárosultak között : az illendőség tehát és ne-
velés azt hozza magával, hogy legalább is tartózko-
dók legyünk, és ne engedjük, hogy a szeg kelletle-
nül is kibújjék a zsákból. —i. 

A m. kir. pesti egyetem katholikus jelleme. 

Jelesen ismert ifjú történészünk, F r a n k i Vilmos , az 
egyetem kath. jelleméről okadatolt czikket közlött az ,Idők 
Tanuja'-ban, melyet közérdekűsége miatt czélszerünek tar-
tunk lapjainkban is közzé tenni. 

„Nem föladatom — mondja rövid bevezetés után — tü-
zetes történetét adni a nagyszombati, utóbb budai, és jelen-

leg pesti egyetemnek, sem kimutatni, mint fejlődött a szerény 
nagyszombati jezsuita középtanodából hazánk főiskolája. Elég 
legyen itt a tényeket csak röviden összefoglalni. A mohácsi 
vész és az azt követő viszontagságok által hazánk művelődési 
közegein ejtett csapásokat némileg enyhítendő O l á h Miklós 
esztergomi érsek 1558-ban azon kérelemmel fordult az akkori 
jezsuita-főnök Victoria Péterhez, küldene néhány szerzetebeli 
áldozárt hazánkba, kik akár Turócz- akár Nagyszombatban 
iskolát alapitnának; a főnök engedett a meghívásnak és 1561-
ben megvettetett a nagyszombati iskola alapja, midőn I. Fer-
dinand Oláh M. sürgetéseire a széplaki apátság és a bééni 
prépostságot adományozá a jezsuita-szerzetnek az apostoli 
szent-szék beleegyezésével. (Timon Epitome Chronol. Reg. 
Hung 369 1.) Ezen adományát ugyanazon fejedelem 1562-ben 
a mislei prépostsággal, a szalavári apátság jövedelmeiből 
évenkinti 372 rajnai forinttal, és a turóczi prépostságból400 
r. frttal növelé. Az 1568-iki nagy tűzvész távozásra kénysze-
ritvén a jezsuita atyákat , eddigi jövedelmeik egyéb egyház-
nevelési czélokra fordíttattak ; mig 1585-ben Draskovics 
György bibornok közbenjárására II. Rudolf által visszahivat-
va, XIII. Gergely pápának előleges beleegyezésével a turóczi 
prépostságot nyerték. (L. Rudolfnak 1586-ról kelt adományo-
zó oklevelét Bél Not. Hung, nova II. 3541. Katona Hist. Crit. 
XXVII. k. 240 1.) Ezen iskola előbb Turóczban, utóbb Sellyén 
állittatván föl, a jezsuiták számos viszontagságai után For-
gách bibornok közbenjárására 1615-ben ismét Nagyszombat-
ba helyeztetett á t , visszanyervén már előbb a Bocskay-zava-
rok alkalmával elvesztett turóczi prépostságot, különösen 
Pázmány Péter erélyes nyilatkozata folytán az 1607-ben ösz-
szegyült KK. és RR. előtt. (L. Török Magyar Prímások 123 
— 6 1-.) Ezután szépen virágzott ezen intézet, különösen 
1616-tól, midőn Forgách halála után Pázmány Péter nevez-
tetett ki esztergomi érsekké. 

Eddig azonban csak középtanoda jellegét viselte a nagy-
szombati intézet, mig 1635-ben az utóbb emiitett nagynevű 
érsek által a főiskolák azaz egyetemek sorába emeltetett. 

Emlékezetes Pázmánynak ezen, 1635. május 12-ről kelt 
alapitó oklevele, melyben 100,000 ezüst forintot adván át a 
jezsuita-rendnek a bölcsészeti s hittani kar tanárai fizetései-
nek födözésére, többször és nyomatékosan kiemeli, hoçy 
„zelus gloriae Dei ac religionis promovendae ," és „propaga-
tio religionis Catholicae in Hungaria" volt végczélja, melyet 
ő az egyetem alapitása által elérni ohajtott. Ugyan ily kitéte-
lekkel találkozunk azon levélben is , melyet 1635. sept. 27-én 
intézett II. Ferdinándhoz, azon kérelemmel járulván hozzá, 
hogy alapítványát megerősítve az alapitott főiskolát az egyéb 
egyetemeknél szokásos kiváltságok- és jogokkal fölruházza. 
II. Ferdinand örömmel engedett a kérelemnek, minek fényes 
tanúsága az 1635. october 18-áról kelt megerősítő oklevél, 
melyben nevezetesen azon, a fejedelem által Pázmánynak tu-
lajdonított, azt az egyetem alapitására ösztönző indok, azon 
„experentia — cpiantum contra grassantium haeresum assul-
tus , — exacta literarum omnium valeret pertractatio." 

Mily kizárólag katholikus szellemű és rendeltetésű volt 
azon egyetem és mily kevés — vagy inkább semmi — tekin-
tettel voltak fejedelmeink a hazánkban lakó nem katholiku-
sokra, világos tanúsága II. Ferdinándnak 1656. dec. 2-án 
Lippay György primás közbenjárására kiadott azon rendelete, 
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melynek értelmében jónak Ítélte azon istenfélő fejedelem 
„Universitäten! Tirnaviensem, quam omnes probae sanaeque 
doctrinae parentem agnoseunt, peculiari decreto adstringere 
ad asserendam , tuendam, propagandamque piam Immacula-
tae Conoeptionis sententiam ;" rendelve, hogy azon egyetem-
nek minden tisztje és t anára , valamint minden azon egye-
temnél tudori koszorúval földiszitendő „edat — juramentum 
huius tenoris, se donee a Sede apostolica aliter statuatur, pu-
blice ac privatim velle pie tenere ac asserere gloriosam Dei 
genitricem Mariam, absque originális peccati macula fuisse 
conceptam, eandemque opinionem non modo in publicis Con-
cionibus, lectionibus, Conclusionibus aliisque actibus publi-
cis defendere ac propugnare ; sed neque privatim scripto vel 
dicto vel quovis discursu in adversum quidquam tractare." 
Ehhez sem kell commentár! 

A mi az egyetem további dotátióját illeti, az sem világi 
forrásokból folyt. 1667-ben csatoltatott ugyanis a már emii-
te t t két karhoz a jogtudományi kar is, melynek költségei a 
L i p p a y György által e czélra hagyományozott 15,000 forint, 
és a L ó z s y Imre primás által Bécsben birt egy házának ha-
sonló czélból fölajánlott 22,000 forint értéke, s igy összesen 
37,000 e. forint évi kamatjaiból födöztettek. (L. a mindkét 
végrendelet végrehajtóinak ide vonatkozó oklevelét Töröknél 
i. m. 1 5 5 - 1 5 9 1.) 

Mária Teréziának a hazai tudományos műveltség ter-
jesztése és emelése körüli bokros érdemei ismeretesek ; ugyan-
ezen fejedelemnő a magyar egyetemre is forditá ügyeimét, 
minek számos jeleit adá. Így 1769-ben az egyetemet a még 
hiányzó negyedik, az orvosi karral kivánván kiegészíteni, az 
ezen czél szükségelte költségek fedezésére az 1548.: 12 tcz. 
értelmében a szent Ilonáról czimzett tolnamegyei földvári 
apátságot adományozá, s több uj rendszabályokat is fogana-
tosított, melyeket a m k. helytartótanács 1769 dec. 14-iki k. 
rendelete tüzetesen tárgyal. (L. Wallaszky Conspectus rei-
publicae literariae in Hungaria 441 s. lek. 1..) — 1773-ban el-
töröltetvén a jezsuita-rend, a nagyszombati egyetemet illető-
leg is u j rendszabályokhoz kelle nyúlni. Mária Terézia anyai 
gondoskodása folytán sikerült is ezen csapást az egyetem min-
den jelentékeny kára nélkül eltávoztatni. Az uj viszonyok 
szükségelte rendezés volt czélja ezen királynőnek 1775 febr. 
13-áról kelt kegyelmes rendeletének, melyben fölsorolván az 
egyetemnek ingó és ingatlan vagyonát : kitűnik, hogy ez — 
jelentéktelen kivétellel — egyházi javakból áll, különösen a 
b. sz. Máriáról czimzett turóczi, a sz. Istvánról czimzett bo-
zóki prépostság és a sz. Ilonáról czimzett földvári apátság és 
több más az idők és harezok viszontagságai által elpusztult 
kolostorok és monostorok javaiból („per bellorum tempestates 
desertorum claustrorum et monastariorum, nec non Abbatia-
rumet Praepositurarum bona. Mária Terézia 1780 25-ik mart.), 
melyek az alapítók szellemében egyházi és katholikus neve-
lési czélokra fordításának a magyar király legfőbb patronátu-
sából kifolyó jogát az 1548: 12 tcz. megerősité, alattomban 
értve a romai szent-szék beleegyezése kieszközlésének szük-
ségét , mit fejedelmeink tényleg mindenkor elismertek. 

1780-ban Mária Terézia Pázmány P. alapitó oklevele 
szellemében az egyetemet Nagyszombatból Budára áthelyez-
vén, 1780 mart. 25-én kelt terjedelmes oklevelében, valamint 
az egyetemet, ugy annak egyes karait hivatalos pecséttel el-

látván, azt a már többször emiitett t. cz. értelmében az abban 
kijelölt egyházi javakból ismét a b. sz. Máriáról czimzett szeg-
zárdi és pécsváradi apátságok, egyenként megnevezett javai-
val adományozá. 

Mindezen adományok azonban egyetemünk kizárólagos 
katholikus jellemét — mi azon adományok természetéből is 
kiviláglik — épen nem változtatták meg ; kitűnik ez Mária 
Teréziának utóbb emiitett okleveléből, hol a királyné az első 
alapitó Pázmánynak alapitó okmányára hivatkozik, mintegy 
kijelenteni akarván, hogy az előbbi alapítványok szelleme el-
len rendelkezni magát fölhatalmazottnak nem tarthat ta ; kitű-
nik ez azon körülményből is , hogy a többször megnevezett 
nagy királyné valamint egyéb rendeleteiben ugy itt is az 
egyetemnek előbbi jogait , kiváltságait és sajátságait, tiszte-
letben tar tva az alapitó és az utóbbi adományozók szándé-
ká t , megerősíteni el nem mulasztá. Körülírván ugyanis az 
egyetem igazgatójának hatáskörét, mely a k. rendeletek fo-
ganatosításában és az egyetem működésének az állam czélja 
és javáhozi alkalmaztatásában áll, hozzáteszi „salvis tamen 
cunctis privilegiis et praerogativis eidem Universitati conpe-
tentibus, et virtute etiam praesentis diplomatis benigne con-
firmatis"; mi világosan azt bizonyítja, hogy valamint a k. ren-
deletek ugy az egyetemi igazgató működése is az alapítók 
szelleméhez kell hogy mindenkor alkalmaztassák. 

Hogy különösen Mária Terézia uralkodása alatt is elis-
mertetett , miként a nem kath vallásfelekezeteket különösen 
az ágostai és helvét hitvallást követőket a magyar k. egye-
temre semminemű, még legkisebb befolyás sem illeti meg, 
hogy akkor is elismertetett, miszerént a m. k. egyetem szer-
vezésében az alapítók szelleméhez képest a más vallásfeleke-
zeteket nem és csakis egyedül a katholikusok érdekeit kell tekin-
tetbe venni, erre nézve szabadjon még két bizonyítékot föl-
hoznom. Első az, hogy a királyné az említett vallásfelekeze-
teknek is kivánván tér t nyitni valláselveik szellemében maga-
sabb kiképezésre 1764 aug. 24-ről kelt s an . m. erdélyi guber-
nium által sept. 24-én az ágostai és helvét consistoriumokkal 
közölt legf k. leiratában azon ajánlatot tevé „ut pro iuventute 
acatholica hungarica aeque ac transilvanica nova in Transil-
vaniae principatu Universitas erigeretur ;" mely indítvány 
azonban mindkét vallásfelekezet kurátorainak fölterjesztései 
következtében, az igényelt költség hiányában, nem való-
sittatott. 

Tiz évvel ezután, midőn II. Józsefnek elvei már uralomra 
vergődni kezdének, mart. 4-ről a nm. m. k. helytartótanácshoz 
intézett leírásban, azon kérdés intéztetett azon nm. testület-
hez : „an non ad praecavendam acatholicorum ad externas di-
tiones studiorum causa hactenus practicari solitam emigratio-
nem, Tirnaviensis Universitas ad exemplum electoris Mogun-
tinensis, qui Universitatem Erfordiensem in parte etiam aca-
tholicis professoribus providit, pro usibus acatholicorum in 
Regno hoc nostro degentium regulari possit. Quod sí autem 
hoc ipsum ex adversantibus ne fors eatenus peculiaribus ra-
tionibus et motivis fieri nequiret sat." (Wallaszky 457 1) A 
helytartótanácsnak ezen fölszólitásra adott válaszát nem is-
merjük , hogy ez azonban a f. leirat czéljainak nem volt ked-
vező , következtethetni véljük azon körülményből, hogy a kor-
mány azok foganatosítását meg nem kisérté, sőt II. Józsefnek 
a m k. egyetemhez 1784-ben küldött 7 pontból álló rendelete 
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is tartózkodott , számos sértései daczára, annak katholikus 
jellemét nyiltan megtámadni. (L. Katona História Critica XL. 
R. 399. s kk. 1.) 

Az itt fölhozott adatokhoz, nincs mit hozzáadjunk. Ezek 
nyomán : a m. k. egyetem kath egyháznagyok magánvagyo-
nából, részben a kath -egyház javaiból alapittatva, azon czél-
ból, hogy a honnak katholikus gyermekei a fönsőbb tudomá-
nyokba kath. szellemben avattassanak, ezen kiváltságaiban fe-
jedelmeink által többször ünnepélyesen megerősíttetve : az 
utódoknak is , mily szellemben kell eljárniok, világos. 

Egyébiránt mi ugy vagyunk meggyőződve, bogy a ka-
tholikusok kebelében sem aludt el még a jog és igazság érze-
te , habár nem is ragadnak meg minden legcsekélyebb alkal-
mat , hogy azt nagy garral hirdessék ; és kormányszékeink ré-
széről sem kell tartanunk attól, hogy a nyilvános igaztalansá-
got és jogsértést , bárki által czéloztatik is az , pártfogásuk 
alá vegyék 

Végre a nem-kath. felekezetek híveinek sincs okuk ma-
guknak befolyást igényelni intézeteinkre, mert ez által épen 
önmaguk önállását, melyet pedig tüzes karddal látszanak 
őrizni, veszélyeztetnék; hasonlag jogot adva a katholikusok-
nak befolyást igényelni az általuk kizárólagosan birt intéze-
tekre. Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. (A m. pécsi püspök böjti körlevelének vége.) 

Cum hac ratione generatio praesens famulatui, et cultui re-
rum caducarum tantopere addicta s i t , viresque suas maxima 
e parte in rebus, et oblectamentis terrenis consumât : facile 
intelligitur, c u r c o r r u p t i o , e t d e p r a v a t i o m o r u m 
per omnes classes tam celeriter diffusa sit ? et hoc tertium est 
vulnus, quo Ecclesia Christi magnopere affligitur. Opus non 
est , ut de hoc malo , plura Vobis exponam, cum omnis vitio-
rum regnantium probrositas Vobis alioquin, qui in medio 
mundi versamini, sat nota sit , — quamve una mecum acerbe 
deploratis. Si quando, protulit profecto hoc, quo vivimus, 
tempus plurimos, quos apostolus vocat : „homines seipsos 
amantes, cupidos, superbos, blasphemos , parentibus non 
obedientes, ingratos, sine affectione , sine pace, criminatores, 
incontinentes, immites, sine benignitate, proditores, proter-
vos, tumidos, et voluptatum amatores magis, quam Dei. II. Tim. 
3. v. 2—4. Hi sunt utique, qui per flagitia, et turpitudines 
suas nomen Religionis infamant, per quos, u t legimus, via 
veritatis blasphematur, Ecclesia Christi tribulatur, et obfus-
catur. Ad cumulum demum malorum accedit perturbatus to-
tius fere orbis status civilis, inquietudo, et motus interni Ci-
vitatum, ex quibus summae iam in Ecclesiam et Societatem 
civilem dimanarunt calamitates, et plures adhuc dimanaturae 
non immerito pertimentur : cum turbulenti et rerum novarum 
cupidi homines, non solum opiniones suas feroci pertinacia 
spargere, et tueri non desinant, sed exitialia sua principia 
ordini a Deo constituto adversa, quibusdam terrae Potentiis 
suffulti , audacius quoque propagent. Ex his principiis, velut 
infernali quodam antro, prorumpit immanis ille turbo, qui re-
center florentissimas Italiae Provincias miserandum in modum 
prostravit , plurium Principum thronos subvertit , et si, — 
quod Deus avertat ! — ei daretur latius manare, et grassari 

cladem vix aliquando reparandam Ecclesiae inferret, atque 
ad dissolutionem totius civilis societatis, summamque barba-
riem populos deduceret. Sacrosancta quidem Religio, et Ec-
clesia Catliolica, nec profanarum, perniciosarumque doetri-
narum commentis, nec aperta etiam vi vinci, ac everti pot-
erit, cum ex promisso Christi supra petram aedificata sit, et 
nec portae inferi contra earn praevalere valeant. Attamen iu-
dicia Dei abyssus multa ; absconditum prorsus, et incertum 
nobis est : an Deus, in Cuius manu sunt omnes fines terrae, 
propter peccata nostra a nobis auferre non constituerit Re-
gnum suum, et illud dare genti meliorem fructum facienti ; 
aut , an saltern secundum misericordiam suam magis, quam 
iustitiam nobiscum agendo, eripere nos adhuc paratus sit e 
gravissima censura, et poena, quam ipsimet in nos provoca-
vimus. Illud unum certum: christianis nationibus, quae Dei 
timorem a se abiecerunt, ac in dissolutione, carnisque eman-
cipatione dies suos traducunt , si salvae esse, et imminentes 
strictissimas castigationes effugere cupiunt. aliam viam haud 
patere , quam ut prompto, contritoque corde ad Sanctissimae 
Religionis semitam revertantur, et secundum illius mandata 
ambulent : liaec enim Religio non tantum ducit ad aeternam 
beatitatem, sed est efficacissimum medium etiam felicitatis 
civilis, tam relate ad subditos, quam etiam comparate ad Prin-
cipes , qui summa potestate praesunt Hanc viam hominibus 
monstrare, nobis est commissum, Dilecti in Christo Fratres, et 
Filii ! hanc imprimis hodie oportet nos omni contentione prae-
dicare , et inculcare, dum per offusas ab inimico seculo tene-
bras, populi ab ea longius recesserunt, et ultio Domini ob 
peocata nostra prae foribus esse videtur. Quamobrem prae-
cingite lumbos vestros in sinceritate, et veri tate, accendite 
zelum vestrum, ut vigeat, et floreat inter fideles vestros, ve-
ra catholica fides, ut concilietur Religioni débita reverentia, 
et obsequium; eradicentur vitia, et improbi mores. Informa-
te , et monete spirituali curae vestrae creditos, ad servandam 
Augustissimo Imperátori, et Regi Nostro Francisco Josepho 
inviolatam fidelitatem, conformiter divino praecepto : „u t si-
t i s s u b i e c t i p o t e s t a t i b u s , s i v e R e g i , q u a s i p r a e -
c e l l e n t i , s i v e d u c i b u s , t a m q u a m a b e o m i s s i s " 
1-a Petri 2. v. 13 et ad exemplum primorum christianorum, 
qui absque ullo discrimine etiam gentilibus Principibus sub-
diti, et semper fidi erant ; nec ullis persecutionibus a propo-
sito dimoveri potuerunt. Similiter ut impleant cuncta, quae 
eis ut patriae civibus incumbunt ; ut quiete, et pacifice cum 
aliis vivant , neminem offendentes, nec pravo opere scanda-
lisantes ; observent demum singuli, quae suo statui , et condi-
tioni conveniunt. — Hue igitur vires vestras conferte ; haec 
verbo, doctrina, exhortatione, et vitae vestro exemplo effi-
cere satagite. Cogitate in Christo Dilectissimi ! quam culpa 
biles coram Deo, et posteritate redderemur, si in nutante 
hoc rerum s ta tu , adproximantibus magnis malis, totis viribus 
nostris occurrere non studeremus. Vae nobis, si desides fueri-
mus, quia nullam excusationem habebimus ! Contra in since-
ris studiis et laboribus nostris gaudebunt, et exultabunt An-
geli, atque Archangeli ; et iis exantlatis grata memoria Vestri 
manebit apud posteros, amplumque praemium repositum erit 
in coelis ! Caeterum fructus laborum nostrorum non tam a 
conatu nostro dependet, quam a divino adiutorio, et gratia : 
„ 0 m n e e n i m d a t u m o p t i m u m , e t o m n e d o n u m 
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p e r f e e t u m d e s u r s u m e s t , d e s c e n d e n s a P â -
t r e 1 u m i n u m e t n i s i D o m i n u s c u s t o d i e r i t 
c i v i t a t e m , f r u s t r a v i g i l a t , q u i c u s t o d i t earn ' ' 
Ps. 126. — Deus autem, Cuius misericordiae non est nume-
rus , et bonitatis iniinitus est thesaurus, d i v e s e s t i n 
o m n e s , q u i i n v o c a n t i 11 u m , et paratus ad dandum ; 
dixit namque : p e t i t e , e t a c c i p i e t i s " ; dixit quoque : 
„C o n v e r t i m i n i a d m e , e t c o n v e r t a r a d v o s " 
Zach. 1. v. 3. — Itaque cum tempus habemus, convertamur 
ex toto corde nostro ad Dominum, ac cum fletu, et compun-
ctione, contritoque corde oremus Dominum, sicut dicit Pro-
pheta : „V e n i t e a d o r e m u s , e t p r o c i d a m u s a n t e 
e u m, p l o r e m u s c o r a m D o m i n o , q u i f e c i t n o s " 
Ps. 94. v. 6 , ut ex iam dictis malis nos eripiat ; ut Ecclesiam 
suam sanctam protegat , atque defendat ; cathedrae Petri po-
tenter assistât, et PIUM IX. Pontificem Romanum salvum, 
»t incolumem conservet, Eumque de catholicae fidei hostibus 
triumphare concédât ; salvum faciat Imperatorem, et Regem 
nostrum Franciscum Josephum, quatenus p a x e t i u s t i -
t i a s e o s c u l e n t u r , et gubernatio Eius pacata perma-
neat ; ut hostes Religionis , et pacis publicae humilientur, et 
resipiscant ; ut -denique omnium corda convertantur ad Deum, 
et dirigantur ad promovendum bonum, communemque tran-
quillitatem, et pacem ; quatenus omni perturbatione semota, 
liberis Ei mentibus serviamus, ac a temporali hac quiete, ad 
aeternam feliciter transeamus. Datum Quinque-Ecclesiis festo 
Purificationis B. M. Virginis 1862. 

SÜMEG-, mart. 5-én. Mindenfelől a károsultak jajjait 
viszhangozzák lapjaink hasábjai. Hazánk több vidékeiről az 
árviz által károsultak panasz-szava kiált hozzánk segélyért : 
„Adjatok, és adatik nektek." (Luk. 6,38.) „Ha neked sok lészen, 
bőségesen adj ; ha pedig kevés lészen, igyekezzél a kevésből is 
örömest adni." (Tob. 4, 9.) — Bennünket a vizár nem hábor-
gatott ugyan : de az elemek romboló hadjárata elől mi sem 
menekülhettünk. Farsang utolsó napján, húshagyókedden vi-
dám derült volt az idő nálunk egész délig ; azonban délután 
két óra tájban egy fekete felhő vonta be a láthatár t , öreg 
cseppekben siirüen hullott alá az eső ; egy nagyot villámlott, 
és iszonyuat dörrent. A villám a sz. ferencziek zárdájának 
gazdasági épületeit sújtotta. A gyors kigyuladás, a szénával 
megtömött épületek tetejéről pattogó cserépzsindely majd 
minden oltási segedelmet sikertelenné tett. Egy pár óra múl-
va a templom és kolostoron kivül levő épületeknek csak szo-
morú kinézésű kormos falai maradtak. A közbejött eső, és a 
lelkes tűzoltók a tűz tovább terjedését az iszonyúan dühöngő 
szél daczára is meggátolták. — Ezen, alamizsnából élő sze-
gény zárdatestület csak ugy lesz képes e nagy kár mellett 
magát föntartani : ha a jobblelküek segély adományaikkal 
nem késnek aggódó sziveiket megvigasztalni. — Bis dat , qui 
cito dat. Jakab. 

BERGAMO, febr. 20-án. Speranza Péter bergamoi 
püspök febr. 16-án Chiudono faluba érkezett. A nép min-
denütt diadallal fogadta. Ez bosszantotta a kormányt. A nép 
lelkesedését nem lehetvén elnyomni, álnok csellel a püspököt 
főpásztori körútjának elhagyására akarták birni Estve a napi 
fáradság u tán , ugy is gyengélkedő főpásztorunk nyugodni 
ment. A papság egész esti 9 óráig a gyóntató-székben ma-
radt , azután ez is nyugvásra távozott. Másnap ugy is sok fá-

radság várakozott reája. Midőn a plebánia-lakban mindenk1 

aludt, éjfél után Öt ismeretlen férü dörömbölt a külső ajtón. 
A plebánus rögtön fölkelt, kiment, s lá tván, hogy az öt kö-
zül három karabélyos katonai egyenruhában s fegyverben 
van, mint a kormány hivatalnokait azonnal beeresztette. A 
két polgári öltözetű a plebánus szobájába lépett , a három 
fegyveres az ajtón kivül állott meg. Az egyik bergamoi csend-
őr-biztosnak , a másik tartományi csendőr-segédnek vállá ma-
gát. „Tudjuk, — igy szólt az egyik — hogy a püspök ellen 
nagy utczai lázongás van tervezetben ; mi intjük ő méltósá-
gát , térjen haza azonnal, mivel a következésekről felelősek 
nem leszünk." A plebánus e szavakra megrettent, a püspök 
kanonokját fölébresztette, s vele a hallottakat közölte. A ka-
nonok határozottan válaszolt : „A lázongás képzelődés ; sőt 
inkább ha a püspök rögtön távoznék, a helybeli nép lázon-
gana. Mi ismerjük a nép hangulatát az egész megyében ; van-
nak némely gonoszok, e keveseket féken tartani a csendőrség 
kötelessége ; a püspök nem fog hazatérni." „De a városi nép ?" 
mondja az egyik. „Azt is ismerjük ; ő méltóságát, mint atyját, 
a nép mindenütt diadalmenettel fogja fogadni ; jöjjön velünk, 
látni fogja a nép ösztönszerű lelkesedését, s tegyen Turin-
ban jelentést." „Én a püspökkel akarok szólani." „Uram, ön 
előttem ismeretlen; menjen a helybeli syndicushoz, annak 
önt ismernie kell, a syndicus oldalán be fog mehetni a püs-
pökhez." „Itt van a háromszinü cocárda, elég ez ismerteté-
semre ?" „Erre most nem adhatok semmit, mivel nem tudom, 
hogy a csendőröknek ily ismertető jele van." „Adja ezen vá-
laszt kanonok ur nekem Írásban." „A kit szóval kérdeznek, az 
szóval válaszol ; ön megtette mit akar, mi a néptől csak a 
szeretet és ragaszkodás jeleit várhatjuk , mi ismerjük a né-
pet." A csendőr ezen férfias válaszra meghökkent, de össze-
szedve szellemi erejét , megátalkodottan követelte, hogy a 
püspökhez ereszszék be. A plebánus és a kanonok félvén, ne-
hogy a három fegyveres erőszakkal törjön be a püspök hálószo-
bájába , tanácsosnak tartotta ő méltóságát erről rögtön tudó-
sítani, s indult, hogy a püspökhez bemenjen. A csendőr is 
utána indult. „Ön itt marad egy-két perezre ; nekem kell előbb 
bemenni, emlékeztetem önt az illedelemre." A püspök köve-
telte , hogy neveiket mondják meg, ő ugy is ismeri a berga-
moi csendőrségi személyzetet ; ha ezt nem akarnák, távoz-
hatnak. Erre a csendőrök fegyvereseikkel távoztak. Másnap 
jókor reggel ő méltósága a templomba sietett , a nép már ko-
rán reggel ott várta ; a zsolosma éneklése után a szent misét 
mondta, a tegnap gyóntakat megáldoztatta, a fiatalokat meg-
bérmálta. A nép a püspök lábaihoz borult, midőn a templom-
ból jött. Hallani lehetett a szavakat : „atyánk, mi veled ha-
lunk , ha baj fog érni." Harmadnap a püspök tovább folytatta 
főpásztori ú t já t minden zavarodás nélkül. Turinból kellene 
fachini-ket bérelni, s ide küldeni, hogy ily nép közepette a 
püspök ellen valami lázongás történhessék. Ez is jellemvonás 
a ,szabad egyház a szabad államban' mondathoz. 

ÉJSZAKI COCHINCHINA. (A keresztények üldözte-
tése felőli tudósitásnak vége.) Ledangthi kapitánynak kivé-
geztetése mindenikünket meghatott. Ő Quangtriban egy ez-
redesnek fia volt. Nghiani mandarin, tudván hogy ő keresz-
tény , kieszközlötte, hogy keresztény vallása miatt a hadse-
regtől hazaküldessék. Megjött az 1859-ik évi dec. 16-ki ren-
delet a keresztények névjegyzékéről. Ledangthi föl voft adva. 
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1860-ki jan. 29-én először hallgattatott ki. Szilárd maradt. 
Szaporodván a foglyok száma, fenyegetődzött a mandarin ; 
de mindnyájan állhatatosak valának. Julius vége felé Le-
dangthi-t kötélre Ítélte, a többiek kivégeztetése elhalaszta-
tott. A tömlöczben őt mindég vidáman találtuk, s égett a 
vágytól, hogy mint vértanú halhasson meg. Kivégeztetése 
sept. 22-ére tűzetett ki. Ledangthi súlyos beteg volt. Midőn 
hallá, hogy halálra viszik, megörült, s magát egészségesnek 
talál ta, evett, s fogoly tarsaitól örömében elbúcsúzott. Azon-
ban a kivégeztetés elhalasztatott. Sokszor mondá : „Nem tu-
dom , fog-e az Isten addig életben tartani, hogy mint vértanú 
halhassak meg ; félek, hogy betegségemben elhalok. Egy után 
vágyakodom : hogy mint vértanú haljak meg ; s az Isten talán 
megadja nekem ezen nagy kegyelmet." Azóta csak erre ké-
szült. Nyolcz nap múlva a lialál-itélet kihirdettetett : korán 
reggel Loë atya bejutott hozzá, meggyóntatá, buzditá, hogy, 
midőn ki fog vitetni, bűnbánatot ébreszszen föl magában, s 
üssön háromszor mellére, akkor fogja újra a föloldozást kap-
ni. De ismét elhalasztatott. Ez volt a hosszú kín, hogy erős 
lelkét megtörjék. Másnap egy katechista által küldtem neki 
az Oltári-szentséget, mivel pap nem mehetett be hozzá. Végre 
oct. 24-én a katonák kivitték a tömlöczből, a mandarin még 
egyszer fölszólitá , hogy tapossa meg a keresztet, és kegyel-
met nyerend. Ledangthi állhatatos maradt. A mandarin meg-
bosszankodván , kivezettetni parancsolá. Ledangthi vidáman 
lépdelt. Előtte egy táblán az Ítélet vitetett : „Ledangthi, ez-
előtt kapitány, a gonosz vallásnak követője, nem akarta ezt 
megtagadni. Ez megbocsáthatlan bün. Kötélre Ítéltetett, mely 
most végrehajtatik." Midőn a vesztőhelyre j ö t t , még egyszer 
föloldoztatott bűneitől. Arcza vidám volt mindég. Félóra múl-
va , midőn leült, s a bakók a zsinegeléshez készültek, har-
madszor föloldoztatott. A bakók a kötelet nyakára tették, ösz-
szevissza húzták, mig meg nem halt. 10 óra volt reggel. Mindezt 
szemeimmel láttam. Sok keresztény volt jelen. A test a pliu-
cami temetőbe tétetett. Eme vértanúval végeztetett ki egy 
zsivány is, ki halálra Ítéltetve a kereszténységet fölvevé. — 
A keresztény katonák ellen is mult évben megkezdetett a ke-
reset; a befogottak közül 134 állhatatos maradt. A k i k e t a 
halál félelme a hittagadásra vi t t , azoknak számát nem tu-
dom ; sokan pénzen váltották meg a föladást ; több ezredes, 
emberséges indulattal viseltetvén katonái iránt, kereken nyil-
vánitá, hogy ezredében keresztény nincs A kiket föladtak, 
csapatonkint Tongkingba számkivettettek. Jun. 15-én 20; 
20-án 19; 22-én 20 katona küldetett át. Jul. 12-én 17; 15-én 
19; augustus 2-án 16 ; 9-én 13 katona, mindössze inissionk-
ból 150 keresztény az éjszaki zordon vidékre tétetett át. A 
többiek tömlöczben sínylenek, például Donghaiban 30 va-
gyon fogva. Azokkal én egy papot küldtem, ki az utonvigasz-
talásukra legyen, és gyónásaikat fogadja. Néhányan hozzám 
ju tha t tak , én meggyóntattam s megáldottam őket. Mindnyá-
jan örültek, hogy Krisztus Jézusért szenvedni méltóknak ta-
láltattak. Az illető falvak kényszerittettek ezek helyett uj ka-
tonákat kiállítani ; az ujonczokat kérdezik, keresztények-e ? 
és ha azok, számkivetésbe küldik. Nero, Decius ideje dúl fö-
löttünk. — April 16-án Donghaiban a vámos megismert egy 
szerzetesnőt, leszaggatta ruháit ; nyakán talált Szűz Mária-
érmet , mellén olvasót ; szerencse, hogy a levelet nála meg 
nem találta. A vámos nehéz ütlegezés között őt a mandarin-

hoz vezeté ; a szerzetesnő bevallá, hogy keresztény, hitét 
nem tagadá meg. Többszörös vesszőztetés után Tongkingba 
küldetett mint rabszolganő. A mint a szerzetesnők elleni ren-
delet közzé té te te t t , rögtön föloszlattam a ké-bangi zárdát ; 
és pedig szerencsére, mivel három nap múlva a mandarin a 
zárdába jö t t , de üresen találta. Augustus 14-én korán reggel 
ismét fegyveresen a zárdába tör t , a fejedelem-asszonyt né-
hány szerzetesnővel elfogatá, a kiket csak sok pénzen vál-
tottam meg. Általában a zárdák üresek ; néhány öregek, ki-
ket a pogányok nem bántanak , ott maradnak. a fiatalabbak 
családuklioz visszatérnek. Sokat kell üzetniök, hogy a zak-
lattatástól mentek legyenek. — A thua-thieni mandarin igy 
szólt a keresztény foglyokhoz : „En nem szal aditliatlak meg 
titeket ; a királyi rendelet igy szól, hogy a keresztény közsé-
gek szétüzessenek ; a földek birtokos nélkül maradnak. Elő-
adtam a királynak, mily akadályokkal vau összekötve az ily 
rendelet foganatosítása ; válaszul azt nyerém, hogy csak a 
15 éven fölüli férfiakat űzzem el, a nők békében maradhat-
nak." Mult évben kétszer volt összeirás a keresztényeknél ; ez 
évben hat községet szórtak szét a pogányok között. A thuan-
thieni al-mandarin kinek-kinek a keresztények közül falut je-
lölt ki, hol tartózkodjék; de pénzzel megnyerve, eddig mit-
sein tett. A quangtri-i mandarin magához idéztette Thaclian 
és Covien keresztény lakosait ; néhányat hithagyásra b i r t , a 
többit, kik állhatatosak voltak, botoztatta, éheztette, végre 
a pogányT falvakban elosztotta. A pogányok ezeket kinozták, 
nehéz nyakfákkal terhelték, gúnyolták. A rizs-aratás eljővén, 
a pogányok rárohantak a keresztények rizs-vetéseire, és föl-
szedték. A rablás zavart szült a pogányok között ; mire a ki-
rály megparancsolá, hogy a keresztények haza küldessenek. 
A legnagyobb kinoztatás akkor történik, midőn a mandari-
nok a hithagyásra akarják birni a keresztényeket; mivel nagy 
érdemök van a huei udvar előtt, ha azt í rhat ják, hogy ennyi 
és ennyi keresztény javult meg. Azon pénzen kivül, melyet 
a mandarinok megkérlelésére kell fordítanunk, a kormány 
tőlünk nagy adót követel a háború viselhetésére, melyet ne-
künk rónak föl. S nem elég egyszer megkérlelni a mandarint, 
egy hónap múlva ismét jön, ismét zaklat, a keresztnek tapo-
dására ismét kényszerit, s nekünk a nyugalmat ismét drága 
pénzen kell megvásárolnunk a telhetetlenektől. Én ez évben 
20,000 franknál többet kiadtam e czélra ; 10,000 frankot köl-
csönöztem; de mi az még? Kényszerülök a földeket el-
adni, sőt talán az ezüst edényeket is, hogy békét vásároljak. 
Dienthiep faluban egy keresztényt többször botoztak, kezei-
nél fölakasztották, mindent Ígértek, csak tapodja meg a ke-
resztet : ő állhatatos maradt. Kinoztatásai a hóhért is irga-
lomra bir ták, ugy hogy ez hozott neki titkon rizst a töin-
löczbe. Kinoztatása mindennapos volt ; most szóval hirdeti az 
igaz hi tet , állhatatosságra buzdit mindnyájunkat. Példája 
mindnyájunkat megerősített a hitben. Mily nehéz ily helyzet-
ben a szent hivatalt gyakorolni, kiki megértheti Papjaink 
nem szaporodtak, egy meghalt, kettő befogatott. Choulex 
atya súlyos beteg ; annyi nélkülözések között nehezen fog föl-
épülni. Hongkongba küldeném, de el vagyunk zárva, he-
lyünkből nem mozdulhatunk. Szent liivatalkodásunk a tigri-
sek barlangjainak torkában vagyon. A birodalom keleti ré-
szeiből juliusban kaptam levelet ; missionk tönkre van téve ; 
a keresztények tömlöczben, vagy a pogányok között szét-
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szórva s íny lenek. Kiváltkép a papok üldöztetnek. Cat lenya-
kaztatott, Chung megzsinegeltetett, Loi tömlöczben van. 
Déli Tongkingban négy pap lefejeztetett, az ötödik a töm-
löczben halt meg. Nyugoti Tongkingban mult évben 14 pap 
halt meg mint vértanú ; ehhez jött az éhség, mivel a sok eső 
a rizs-vetéseket lerontotta Ajánlom imáikba keresztény hí-
veimet , magamat, s egész missiomat. S o h i e r József, gada-
rei püspök. 

VEGYESEK. 
P E S T , mart. 11-én. Veszprémből nagybecsű ado-

mányt és örvendetes hirt kaptunk. Az adományt püspök ő 
excljának nevéhez méltó böjti körlevele képezi, melyben szent-
séges atyánk helyzetét apostoli lelkületü ékesszólással ecse-
teli; az örvendeztető hir pedig részént az, hogy a nm. püs-
pök majus-hóban, hódolva a szent atya óhajtásának, Romába 
szándékozik ; részént pedig, hogy a zircz-czisterczi nagyér-
demű szerzetnek ngs. apát ja , R e z u c s e k Antal u r , üui ke-
gyelettel ajánlott föl ismét ő szentségének, biztos magán-
úton Komálja küldendő, 600 forintot a. é. — Nem kétkedünk, 
hogy a többi szerzetek is ily utat választanak , azért szivárog 
ily adakozásról oly kevés a közönség tudomására. 

— A Szent-László-Társulat legújabban 1000 frtot kül-
dött ő szentségének — A Szent-István-Társulatnak f. hó 6-án 
tartott vál. gyűlésében D a n i e 1 i k János püspök ő mlga rit-
ka jelességü könyvtárát nagylelküleg fölajánlá a társulatnak. 
A ,Szentek élete' czimü miinek folytatására Z s i h o v i c s 
Ferencz ur kéretett föl. 

— Mult pénteken kisértük a liosszu nyugalom helyére 
R e s e t a János, életének 86-ik évében elhunyt, nyug. egyetemi 
tanárt. Egyike volt ő azon ős magyaroknak, kiknél a hit- és 
honszeretet karöltve járt. A szelid lelkű, és szent egyházunk 
ügye fölött még nem rég előttünk kesergő kedves aggastyán 
minden két hétben gyónt és áldozott. Márkünak volt rokon-
szellemű barátja. Béke hamvaira ! 

— Az árviz által károsultaknak adományoztak: G i r k 
György pécsi püspök ő mlga 230 frt. ; m. P e i 11 e r Antal püs-
pök 300 frt. ; R e z u c s e k Antal zirczi apát 200 frt. ; B i t-
n i c z Lajos, szombathelyi nagyprépost 100 frt. a. é. 

— Az egri növendékek közül a bölcselet hallgatói a 
,Pesti Napló' járatását megszüntették különösen azon okból 
is, mert a szent-atyát sértegeti. E derék fiuk érzik hivatásu-
kat. Parvuli confundunt fortes. 

— O es. k. apóst. Fölsége, az ,Armonia' szerént, 36,000 
scudit érő egyházi díszöltönyt ajándékozott ő szentségének. 
— Miksa, bajor király ő fölsége pedig a szent-atyának gyönyö-
rű két szinezett, sz Péter és sz. Pál apostolokat föltüntető 
ablakot adományozott. Mindegyiken ezen fölirat olvasható: 
„Pio Pontifici Maximo — Feliciter regnanti — Maximi-
lianus I. — Bavariae Rex — Anno D. MDCCCLXI. Az ab-
lakok a Vatikanban a nagy lépcsőzetnél alkalmaztattak, mely 
közvetlenül a szent-atyának termeibe vezet. 

— A franczia senatusban a romai kérdés már tárgyalás 
alá került. Lagueronniére szerencsétlenségnek nevezé a pápa 
és Olaszország közt fölmerült viszályt ; a fődolog azonban 
szerénte az , hogy Roma függetlensége megőriztessék, és Ro-
ma a pápáé maradjon. A kormánynak tehát határozottan ki 
kell mondania, hogy az olasz király nem fogja megkapni Ro-
mát és sz. Péter örökségét ; Romának pedig jelentse ki, hogy 
mondjon le az elvesztett területrészek visszanyerhetésének 
reményéről és tegye meg a szükséges reformokat. — B o n-
j e a n Döllinger módjára átfutván a pápai állam történetét, 
annak, szerénte, gyászos folyamából azt következteté, hogy 
valahányszor alább szállott a romai szék földi fejedelemségé-

nek mérlege, annyiszor emelkedett szellemi hatalma. Es az-
ért óhajt ja, hogy a pápa Romában u r a l k o d j é k , d e n e 
k o r m á n y o z z o n , ezt világiakra bizván. — Napoleon her-
czegnek tetszett Bonjean fejtegetése, a resultatummal azon-
ban semmikép sem volt megelégedve ; kívánta Romának azon-
nali kiíiresitését, fővárossá való kikiáltását, és a pápának csak 
szellemi hatalma biztosítását. Több, mint hírlik, Tliouvenel-
től kapott titkos iratokból bebizonyitá, hogy már I. Napóleon-
nak is terve volt egységes Olaszországot alkotni ; lefestette a 
romai udvar folytonos ellenszegülését a franczia tervek irá-
nyában, és véleménye szerént meg kell mutatni Romának, 
hogy a franczia is kész fölhagyni további védelmezésével a 
szent-széknek, ekkor ez majd fog engedni. — (Ki van mondva: 
Non possumus!) Billault, tárcza nélküli minister kijelenti, 
hogy a kormány nem osztja a berezeg véleményét. A kor-
mány sem oly r e a c t i o t nem tűrhet, mely az annectált te-
rületeket békóban (?) hurezolná a szent-atya lábaihoz ; sem 
Romát ki nem ürítheti, veszélyeztetvén végkép a pápa ügyét. 
A kormány transactiot óhajt és várakozást javai, valamint fi-
gyelembe vételét azon eseményeknek is, melyeket az isteni 
gondviselés is maga részéről be szokott szőni az emberek te-
vékenysége közé. 

— Felinski, varsói érsek apostoli buzgalma és tevé-
kenysége által a nép szivét meghódítja. Naponként iskolákat, 
intézeteket, kórodákat látogat és hinti az evangelium üdvös 
magvait. Főpásztori fáradalmaihoz csatolja a jótékonyságot. 
12,000 rubel évi díjából csak 3000-et tart meg a maga szá-
mára , a többit a szegények fölsegélésére szánta ; lakásul ma-
gának 6 szobát tűzött ki, palotája többi helyiségét az egy-
házi akadémiának engedi által. A katonai kormányzóval azon-
ban viszonya feszült, mi ezt alkalmasint lemondásra kény-
szeritendi. 

Az „Al fö ld" megrovólag (!) említi f ö l , h o g y a temesvári ( c s a n á -
di) püspök ő mlga nem gondolva a magyar tudós akadémiával vagy 
Kisfaludy-Társasággal, inkább a „Pest i Hirnök"-öt ajánlja híveinek. — 
Ne f e s z e g e s s ü k , többet tesz -e az akadémia v a g y a másik intézet a k a -
tholicisinusra nézve ; annyi b i z o n y o s , h o g y a ,P. H.' tüzetesen kath. 
szellemben igyekszik haladni, és azért méltán ajánltathatik a m. főpász-
torok által. Alkalmat veszünk magnnknak itt általában megjegyezni : 
Valamely nemzeti intézet mint ilyen nem mindjárt oly természetű vallási 
tekintetben is , h o g y annak uton útfélen való ajánlgatására szükségkép 
kötelezettnek tarthatná magát e g y kath. főpásztor; lehetnek oly nemzeti 
intézmények , melyekre nézve e l ég pártolás az egyház részérő l , ha an-
nak főpásztorai egyenesen nem nyilatkoznak ellene. — Ha ily törpe 
lelkű gáncsoskodások által akar föltűnni az „Al fö ld" , változtassa czimét 
„Alv i lág"-ra , jobban ki fogja fejezni törekvéseinek jellemét. Különben 
n e h i g y j e az „ A l f ö l d " , hogy nagyobb tekintélylyel bir kath. e lőf izető i -
nél , mint a csanádi püspök ö mlga. Ezt velünk együt t mondják e g y n e -
hányan itt a központban, kik jól ismerik püspök ö m l g á t , valamint az 
„Al fö lde t" i s , és ez ellen óvást küldöttek be hozzánk. 

Kegyes adományok: 
Ö szentsege részére : 

Vanyoláról N. J. 
A keszthely i egyházkerület lelkészei 

Az árviz-károsultak javára: 
Az egri papnövelde elöljárói 
Az egri növ. papság . 
K. B. áldozár Székesfehérvárról 
Kovács József Baj tárói 
Vanyoláról N. J. 
Tek. D a 11 o s Imre ur Gecséről 
Kubriczky Endre taksonyi pleb. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, martins 15-én. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : A kath. sajtó ügyében. — Szerény észre-
vételek Devics József urnák a „Religio" 16-ik számában közlött 
czikkére. — Egyházi tudósítások — Irodalom. — Vegyesek. 

A kath. sajtó ügyében. 
Tekintve azt, mennyi pusztítást visz az autika-

tholikus sajtó a jelen politikai és társadalmi mozgal-
makban végbe: megfoghatlannak tűnik föl minden 
ép SZÍVŰ katholikus előtt a sajnos tapasztalás, hogy 
még jobb katholikusok, sőt sok egyháziak is oly la-
pokkal csillapítják naponként olvasási vágyukat, me-
lyek a kath. egyház- és hitnek esküdt ellenségei, s 
az ostromot a kath. egyház ellen már nyilt rohammal, 
már pedig a fortély és ravaszság simább, de annál 
veszélyesb fegyverével intézik. Főleg mióta a romai 
ügyet a szajnai Sphynx a világpolitika szőnyegére 
fölerőszakolá, s a pápa a fosztogató diplomaták vak-
merő cselszövényeit ingatlan apostoli lélekkel vissza-
utasítván, támadási kísérleteiket mind meghiusítja, 
az erkölcsi rend alapjait földúló hírlapírók dühe már 
szót nem lel alkalmasat a kath. egyház gyalázására. 
Az ellenséges elemek ily mérges förgetege között a 
józanok szorosabban sorakodnak egymáshoz, s vallási 
öntudatuk szivük és elméjük összeható föllángolásán 
talál erőt és vigasztalást. Már hogy minő érdeket, 
minő gyönyört szerezhet amolyan egyház-ellenes sajtó-
termékek olvasása a kath. szellemnek? ezt én min-
dennapi eszemmel kimagyarázni nem tudván, őket 
kérem föl bizalmasan, fejtsék meg nekünk e rejtélyt 
ők maguk. Annyi bizonyos, hogy nem kis beszámi-
tásu árulás vétke saját vallása ellen, a maga nyilt el-
lenségét pénzzel gyámolyitani, hitének rágalmazta-
tását terjeszteni segíteni, szóval: a sátán czimboráival 
a kath. egyház megbuktatásán fáradozni. Melyik jó-
zan ember tette eddigelé halálos ellenségét házi ba-
rátjává, kivel ő naponként java előmozdításáról ta-
nácskozzék ? kitől becsületének szünteleni gyalázását, 
nevének káromoltatását békével eltűrné? kinek tö-
rekvését ön-léte eltörlésére saját gyáva kezeivel elő-
segítené? sőt — halljátok, egek!— minderre még 

pénzével is bőven istápolná? A közmondás szerént 
„noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se"; mely 
mondat igazsága talán soha sem valósul borzasztób-
ban, mint az ily balgatag hírlap-olvasókon. A min-
dennapi társalgás ily vásott erkölcsű hírlap-baráttal 
lassan és észrevétlenül előbb elhomályosítja a hiszé-
keny olvasó elméjét, meghűti az igazság iránt szivét; 
nem sokára már ő is megkedvelt hírlapja téveinek 
tömkelegébe bonyolul, menteni kezdi lelke előtt an-
nak körmönfont rágalmait, később már való igazság 
gyanánt tartja és védi szabadkőmivesi tanait, végre 
mint egy bukott angyal, egészen átcsap a fekete tá-
bor zászlója alá, teli torokkal fújván a kath. igazság 
ellen a hazugság harsonáját. Siralmas példája a meg-
hasonlott kedélynek! Rendeltetésének őrangyala a 
-alhatlan igazság terén állapitá meg lényét; de a 

kárhozatos olvasás gyökerében mérgezvén meg szel-
lemét, unalommal, tán gyűlölettel is fordul el annak 
mennyei arczától, s a tév, hazugság és bűn feneket-
len mélyében leli örömét, de abban vesztét is! 

Kelettől nyugotig bezengi a hazát egy varázs-
hang: „a hitfelekezetek egymáshoz közeledtek." Pe-
dig dehogy közeledtek ! Mindez csak csalsíp volt a 
vigyázatlan kath. lelkek elaltatására. Az elfogultság, 
a gyűlölet a kath. egyház, a mennyei igazság e vi-
lágító tornya ellen ma is az, mely évek előtt, még a 
16-ik századi ujitók forrongó idejében volt. Olvassá-
tok csak az akatholikusok, a zsidók s a forradalmá-
rok, gyakran atheus csatlósaik által szerkesztett lapo-
kat, az azok által irt könyveket, s csaknem minden 
lapon ott szemlélhetitek az egyházi haeresiarchák és 
Voltaire méregtajtékjának sárga foltjait. A fölmester-
kélt vallásos türelmesség korszakának egyik kecseg-
tető tavaszvirága gyanánt ott virul B o c s o r István 
pápai collegiumi tanár „Magyarország történelme", 
melyben a kath. egyháznak, vad pogány eldődeink-
nek a ker. hitre való térítésében kifejtett, s a törté-
net örök hálás emlékére méltó buzgalmát oly alávaló 
gúnyos szavakkal ecseteli, hogy azok egy szennyes 
csapszék pórias hősének is becsületére válhatnának. 
Pedig tőle nem csak az irói decorum, de még az af-
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fectált tudományos műveltség is komolyabb, ha nem 
is méltányosb hangot igényelt volna. Elképzelhetni, 
mily utálattal telnek el a serdülő if jak, kiknek jelen 
könyv vezérfonalul készült a történetek világába, a 
kath. egyház iránt, s mennyire megtanulják azt már 
most megvetni és gyűlölni ily torztanok után Mily 
óriási bódultság tehát a katholikusoktól, ha ily, igaz-
ság ellen törő irodalmi termékekre pazarolják drága 
pénzöket, s szándékosan vesztegetik meg azok által 
szellemüket. Sokat gondolkoztam, s néhány sort Ír-
tam is már e tárgyról, mely valóban teljes figyelmét 
és megszivlelését érdemli minden igaz katholikusnak. 
Sok hiu ürügyet szoktak ilyetén olvasók mentségök-
re fölhozni, melyek mind mily könnyen szétfószla-
nak semmiségök voltára, csattanósan kiviláglik a 
„Katholik" czimü jeles mainzi havi irat következően 
körvonalozott észrevételeiből. 

„Fölötte sajnos, — ugy mond — hogy a kath. 
egyháziak és világiak tisztán nem fogják föl vallás-pa-
rancsolta állásukat az antikatholikus sajtó irányában. 

1) Minden kath. pap tudja, hogy egyházi jöve-
delmei használatának módja meg van az anyaszent-
egyház szabványai által határozva. E szabványok nem 
valami elavult, és azért eltörlött dolog, legyen bár, 
hogy százak által nem is tartatnának meg. Ha nincs 
is évenkénti főlügyelőnk, ki naplónkat megvizsgálná, 
ám fölügyelő mindenkor lelkismeretünk, s az egykori 
fővizsgálatot senki sem fogja kikerülhetni. De a gú-
nyos mosolygás ily elkallott nézetek fölött sem vál-
toztat a dolgon semmit, hanem egy rettenetesen ko-
moly számvételnek kénytelenülend tért engedni. Ho-
gyan felelünk meg akkor majd róla: hogy az e g y -
h á z k e n y e r é v e l az e g y h á z e l l e n e i t t áp-
l á l t u k ? Bizonyára legkevesbbé illik, hamis sáfá-
roknak lennünk. 

2) Annyiszor már, és a legérvényesb okokkal 
van bebizonyítva, hogy minden p o l i t i k a i ké r -
d é s t h e o l o g i a i h á t t é r r e l b i r , következőleg 
amaz ez utóbbival az igazság- vagy igaztalanságban 
osztozik. A ki fogható bizonylatokat akar, vizsgálja 
meg komolyan a jelenleg főnforgó romai kérdés egyes 
phasisait és összes folyamát, s tapasztalni fogja, hogy 
minden fordulat, melyet ez ügy jobbra vagy balra 
tőn, s fehér vagy fekete színben hangzott föl róla a 
hir , a levont okoskodásnak mindenkor, és pedig ösz-
hangzólag az volt a végső csattanása a lapokban : „Ego 
autem censeo Carthaginem (Romám) esse delendam." 
Igy követelvén azt egyiknek protestáns, a másiknak 
zsidó, a harmadiknak voltairianus nézetei. E három-
faj u ellenség némelyike szinte megőrül a dühtől, hogy 

bősz mámorában még nem ordíthatja a kath. Roma 
bukta fölött diadal-énekét. Ha tehát a protestánsok, 
zsidók és forradalmárok sajtója a politikai, mint val-
lási kérdésekben is, fonák, ellenkező elveken nyug-
szik: kinek és minek tartandó az ily visszás sajtói 
termékeket kedvelő és olvasó kath. pap? Vagy nem 
ismeri e ferdeségét az elveknek, mi aztán valóságos 
l e l k i - s z e g é n y s é g i b i z o n y í t v á n y ; vagy is-
ismeri azt, s előfizetése által ily f o n á k s á g o k elő-
m o z d í t á s á h o z járul : és aztán ? 

3) Az antikatholikus sajtó szerkesztőségei épen 
azon körülménynél fogva, hogy férfiakat, kiknek 
mégis tulajdonitható fölfogás, férfiakat a kath. sajtó-
ból birnak barátokul, még csak kétségre sem ger-
jednek álláspontjuk helyes volta fölött, nem hogy 
még az egyedül igaz elvek hezi visszatérésre is indít-
tatnának. A következtetés igen egyszerű : e g y o k o s 
e m b e r s e m f e c s é r l i p é n z é t és i d e j é t o l y a s -
m i r e , a m i n e k i l e l k é b e n v i s s z a t e t s z i k . A 
kath. papok előfizetése tehát kezesség róla, hogy az 
illető szerkesztési modor nekik ínyükre van, s az két-
ségtelenül helyes. Valóban nem csalódom, állítván, 
hogy némely szerkesztő más gondolatokra térne, ha 
a katholikusok minden segélyt elvonnának tőle. Az-
tán meg még más tekintet is rejlik a dologban. Vall-
jon oly nehéz-e megtudni, például minő lapot tart 
a plebánus? Ha tehát ő örömét leli idegen felekeze-
tűek által szerkesztett lapokon, mily o l v a s á s i íz-
l é s t e r j e d el az i l l e t ő k ö z s é g b e n ? Vagy 
talán a községben már meg is botránkozott egyné-
mely plebánusának olvasmányain? Mindezek pedig 
még sem oly közönyös dolgok. Ily botrányt semmi 
predikáczio által nem tehetni jóvá; és végre is egy 
egész községet egyház-ellenes lapok olvasására pél-
dája által tántorítani, még sem oly csekélység. 

4) Az előbbi pontban még meg akarám engedni, 
hogy a más hitfelekezetüek hirlapjainak szerkesztői 
talán némi m é l t á n y n y a l vannak a kath. papság-
és világiakból való olvasóikra; tettleg azonban nem 
ez, hanem épen az ellenkezője ennek áll. Vehetünk 
bár hány protestáns stb. lapot kezünkbe, melyekben 
a kath. egyház é v e n k é n t és n a p o n k é n t minden 
vonatkozásaiban g y a l á z t a t i k és b e c s m é r e l t e -
t i k. Ha kath. olvasók ezerekkel is töltik a szerkesztő 
erszényét, az nekik mindegy, ők legkisebb tekintetbe 
sem veszik olvasóik ez osztályát; sőt ugy látszik, 
mintha ez utóbbiaknak még j ó t é t e m é n y g y a -
n á n t k e l l e n e t e k i n t e n i ö k , h o g y j ó pén-
z ü k é r t a n y j u k a t , az e g y h á z a t , k i g ú n y o l -
va és ü l d ö z t e t v e s z e m l é l h e t i k . Legjobb eset-
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ben még elhitetik magukkal ilyetén szerkesztők, hogy 
szívességet tesznek kath. olvasóiknak, midőn az egy-
ház gyaláztatása által hozzájárulnak, hogy a fejekből 
a középkori ultramontan ostobaság száműzessék, s 
műveltség terjedjen a katholikusok között. Becsületes 
pénzünkön másként az egész világon csak jó árut aka-
runk; itt ellenben forintokat áldoznak föl, hogy ki-
nyomtatva olvashassák, hogy ők kath. hóbortok ; s 
ily gyaláztatást napról napra, évről évre eltűrnek. 
Sőt nem kell-e épen a ténynél fogva, hogy katholi-
kusok egyház-ellenes lapokra előfizetnek, az illető 
szerkesztőségeknek egész természetesen következtet-
niük, hogy kath. olvasóik valóságos balgák? mert 
másként nem fognák a gúnyt és gyalázatot, melylyel 
illettetnek, még meg is fizetni tulajdon pénzükkel ! 
Képzelek magamnak egy kath. papot, mint előfizetőt 
ily antikatholikus lapra: ki méri meg az ő gyönge-
ségének örvényét? Az e g y h á z j ó s z á g á v a l köz-
r e m ü k ü d i k az e g y h á z g y a l á z t a t á s á r a ! 

5) A kath. lapoktól azért el vannak sokan, még 
kath. részről is, idegenedve, mert azok, ugy mond, 
n e m e l é g í t i k k i t e l t i g az o l v a s ó k k í v á n -
c s i s á g á t , minthogy ugy a tulaj donképen vett po-
litikai ügyekben kevés fölvilágosítást nyújtanak, (mit 
valóban a levelezők, munkatársak stb. csekély száma 
okoz,) valamint hogy szűken is vannak hirdetésekkel 
stb. ellátva. E panasz azonban épen a legvalódibb vád 
a panaszlók ellen. Minden lap szerkesztőségének ket-
tős segítségre van szüksége: szellemire a levelezők 
s dolgozótársak, és pénzbelire az előfizetők részéről. 
A fönebbi panaszlók pedig azon oktalan kívánattal 
állnak elő : e vagy ama kath. lap legyen nagy és de-
rék azon éhségnél, melyben maguk a panaszlók a le-
piszkolt lapot sokszor csak tengődő állapotban hagy-
ják lézengeni. A levelezők és munkatársak mai napig 
még nem nőnek a fán, melyről azokat kedvünk sze-
rént lerázhatnók, s Fortunatus bűvös vesszeje nem 
varázsol többé a mi müveit századunkban pénzt a 
földből ki , és a szerkesztő tárczájába be. Ily eljárás 
szerént a kath. sajtó soha sem lehet hatalmas és te-
kintélyes , ha a legelső életfeltételeket megtagadjuk 
tőle. Tanulhatnánk elleneinktől, kik efféle ügyekben 
sokkal nagyobb összetartást és egységet tanusitanak. 

Azonban kit illetne a kath. sajtót első sorban 
minden egyebek előtt segélyezni, mint épen a kath. 
papot? Kinek kiváló kötelessége inkább, mint neki, 
a sajtót szellemileg gyámolyitani, ha, mint főnebb 
észrevevők, minden politikai kérdés theologiai hát-
térrel bir? S mégis e jog, e kötelesség oly gyéren 
gyakoroltatik, s azért tolakodik elő mindenütt annyi 

hívatlan irói csőcselék, és hatalmába keríti a sajtót, 
melyben, mint azt minden belátó vallja, hatalom 
rejlik, melyet csekélyleni, szánalomra méltó rövid-
látásra mutat, melyet nyomban követ a kár legna-
gyobb mértékben. 

6) Mivelhogy pedig mégis meg szeretnék külső 
tekintet okáért kath. jellemüket menteni, s a kath. 
sajtó elhanyagolása mégis néha egynek és másnak 
lelkismeretét égeti, mindenféle ál-okot kigondoltak 
a megrótt mulasztási bűn szépitésére. A leggyakrab-
ban előrántott ürügy: hogy e vagy ama kath. lap 
irányával sehogy sem érthetnek egyet; hogy a szer-
kesztőnek több belátással, jobb tapintattal kellene 
birnia stb. Szabadna-e csodálni, ha valaki ily szinle-
ges okokat, melyeknél fogva a kath. sajtót nem gyá-
molyithatja, egyenesen dísztelen jellemtelenségnek 
fogná bélyegezni? Evekig olvasnak, gyámolyitnak 
és mag-asztalnak oly sajtót, melynek bevallott ellen-
séges iránya minden ellen, a mi katholikus, és magát 
annak nevezi, kikelni; még Antikrisztus országát is se-
gítik a hitlen rationalismus- és istentelen materialis • 
musban terjeszteni: de állítsa csak föl egyszer ez el-
len egy kath. lap elveit azok szükséges következmé-
nyeivel, mi által amazok vize könnyen megzavarod-
hatnék : csavarják orrukat, vállat vonítanak, s hátat 
fordítanak a lapnak, mivelhogy a fehéret nem ne-
vezte feketének, a feketét pedig nem fehérnek. Nem 
annyi-e ez a szó betű szerénti értelmében, mint az 
elefántot lenyelni, a szúnyogot pedig megszűrni? És 
ha egy kath. lap szerkesztője, nem lévén csalhatlan-
sággal megáldva, valósággal elkövetett volna e vagy 
ama dologban valami hibát : nehezebb ezt eltűrni, mint 
az ellenséges sajtó stereotyp rágalmait a kath. egy-
ház ellen ? Hisz ők oly szabadelvűek és türelmesek, 
az ellen-sajtó legvastagabb kihágásait egész készség-
gel elnézni és megbocsátani: miért veszik elő az arany-
mértéket, mihelyt a kath. hírlapok becsléséről van 
szó? Nem tesz az, kétféle mérleget és fontot hasz-
nálni? De e mérleg és font is Isten ítélőszéke elé 
kerülend. 

Az irány, melyet a mai kath. lapok tartanak, ál-
talában egyez a kath. elvekkel. De szabad-e kath. pa-
pok- és világiaknak más irányt akarniok ? És ha va-
laki azt hiszi, hogy ezen iránya az alaknak, kifeje-
zési modornak stb. még mindeddig nincs illően kép-
viselve , fogjon hozzá ő maga : bizonyára hálásan ve-
szik a szerkesztők, ha őszinte barátok intés által is-
tápolják őket; még inkább, ha szellemi közreműkö-
dés által őket fölbátorítják. 

7) Sok fáradságot vettek bizonyosak maguknak 
22* 
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annak idején, a kath. papságot meghasonlásra birni, 
és, mint nekik kifejezni tetszett magukat, ultramon-
tan és szabadelvű táborra szakasztani, jól számitván, 
hogy egyenetlenség gyengeséget szül. A fő jé l , me-
lyen az egyest fölismerni akarák, abban állott, s áll 
most is : minő journalistikával foglalkozik az. Enged-
jünk még tovább is jogot elleneinknek, pártszaka-
dásról szólhatni a papság között? Elleneink legyenek 
az itélőbirák, melyik zászlónak hódolunk? s egyál-
talán lehetséges-e még köztünk különböző zászlókról 
a kérdés? Nein látjuk-e, miként rothaszt meg jelen-
leg az egyenetlenség minden politikai és társadalmi 
viszonyt? és nem érezzük-e, Iiogy csupán a kath. 
egyház bir még mostanság egysége- és egyességénéi 
fogva elég erőt, a nagy zavart ismét rendbeszedni, s 
m i n d e n népeknek békét hozni? De fölismervén a kath. 
egyház e föladatát és hivatását, törekedni kell a pap-
ságnak, hogy állását jól fölfogja és megőrizze a napi 
sajtó, s általában a sajtó kérdésére vonatkozólag is," 

A netaláni ellenvetés ez észrevételek ellen, hogy 
az antikath. lapok járatása és olvasása már egyikre, 
már másikra nézve szükséges, a téves állitások és el-
vek megczáfolása végett, nem szükségei választ, mint-
hogy e kivétel önmagától értetődik. Tartozom azon-
ban az ekkép nyilatkozóknak azon tapasztalásból me-
rített megjegyzéssel : hogy ez ellenvetés inkább illu-
sorius és önámitó, mintsem komoly. Érvül csak ak-
kor volna elfogadható, Ira ők első és rendes olvasmá-
nyul tekintenék és használnák a mi lapjainkat, és 
csak, miután ezeknek vezérlete mellett maguknak a 
dologról helyes fogalmat szereztek, — másod olvas-
mányul az ellenséges szellemüeket. Úgyde ők meg-
fordítva teszik ezt, elsőbbséget nyújtván az ellennek, 
és csak miután az ártalmas eszmék rossz gőzétől agy-
velejük elkábult, veszik elő a kath. lapot, midőn a 
kifáradt, s az előbbi olvasástól elfogult elme már te-
lietlen az illető igazság fölfogására. Többnyire pedig 
az antikath. sajtó pórázán vezetett katholikusok ész-
revétlenül és oly hamar besodortatnak a kártékony 
nézetek és elvek hinárjába, hogy szellemben és sziv-
ben megmaszlagosodván, nem találnak már többé Íz-
lést a kath. olvasmányon. Minek a vége sokszor — 
abyssus multa. Passaglia és több áldozatai a gyászos 
bukásnak, talán lelkök üdvével lakoltak érette, hogy 
gőgös fölfuvalkodottságukban a kath. irányt meg-
vetették! 

Fordittatik-e seminariumainkban kellő lelkis-
meretes gond a növendékek olvasmányainak minő-
ségére ? E sorok irója szeretné magát erre nézve meg-
nyugtatni, annál is inkább, mivelhogy szomorúan 

tapasztalá többször, hogy az ifjak már e szent kü-
szöbről elvilágiasodott olvasási izlést hoznak ki ma-
gukkal, kiket aztán künn a gyakorlati élet mezején 
az igaz ösvényre terelni akarni, csaknem hasztalan 
törekvés. Minden idegen zamatu olvasmány teliát tá-
vol tartassék tőlük, hogy a tiszta istenesség szelle-
mével eltelve, mint a szeplőtlen kath. igazság an-
gyalai őszinte szivvel fussák szent hivatásuk pá-
lyáját! K. A. 

Szerény észrevételek 
Devics József urnák a „Religio" 16-ik számában közlött czikkére. 

Hogy igen sok, nagy, és sokszor majdnem türelmet 
vesztő bajokkal j á r , a katonáskodás alól fiaikat fölmenteni 
akaró családfők és összes hozzátartozóik születési, egybeke-
lési és halálozási évük fölkeresése, abban D. J. urnák töké-
letes igaza van ; mert az általa már elmondott, és evvel egy-
bekapcsolt nehézségeken kivül, igen gyakran még az is meg-
történik , a mint velem meg is történt : hogy órákig kerestem 
az anyakönyvekben születési vagy halálozási esetet, és csak 
akkor mondá az érdeklett fél: Uram, bocsánat! nem jól 
mondtam , hogy itt született vagy meghalálozott ; mert csak 
most jut eszembe, hogy az amott született vagy halt meg. 
De továbbá azon eset is előfordul sokszor, — kivált faluhe-
lyeken , a hol rendesen minden embernek két neve szokott 
lenni : igazi és álneve ; a falubeliek pedig általában csak ál-
néven szokták egymást nevezgetni, különösen ha azokkal nem 
szemközt beszélnek — előfordul, és pedig nem ritkán, hogy 
midőn a gyermeket keresztelni viszik, a megkeresztelt gyer-
mek atyjának álnevét Íratják be a tapasztalatlan bábák és 
keresztszülők ; mi aztán későbbi években nem kis bajokat és 
nehézségeket szokott okozni a lelkipásztornak az anyaköny-
vek használatában, vagy pedig a szükséglendő anyakönyvi 
kivonatok kiadásában. Mire nézve nagyon megjegyeztem ma-
gamnak egykori kedves emlékű volt főnökömnek, R. F. urnák 
azon figyelmeztetését, mely szerént mondá : ha majd egykor 
plebánus leszek, az anyakönyvi beírásoknál igen óvatos és 
figyelmes legyek a két nevet viselőkre, nehogy az igazi ne-
vek helyett álnevek Írassanak be az anyakönyvekbe, az utó-
kor nem kis nehézségére. Reménylem, hogy ezen czélszerü 
figyelmeztetést, különösen fiatalabb ügybarátim, lia mindjárt 
e secunda manu is, szívesen veendik. Azonban addig is, mig 
az ezen, testet és lelket egyiránt fárasztó munka, illetőleg a 
családivek kiállításában némi változás vagy könnyebbülés be-
következnék, csekély tapasztalásom nyomán nagyon ajánla-
nám , hogy az illető lelkész urak az ily reclamationalis folya-
modványokhoz csatolandó családivek kiállításánál mindenkor 
csak a családfőket, különösen pedig az anyákat kérjék föl az 
anyakönyvekből kikeresendő egyik vagy másik hozzájuk tar-
tozandó tag születési, esketési, vagy halálozási évének be-
mondására ; mert ezek, tapasztalásom után mondva, még 
legjobban be tudják vallani és eltalálni családjuk minden 
egyes tagjának születési vagy halálozási idejét. 

Mi már azon baj , és annak idejében sok fárasztó mun-
ka elhárítását illeti, erre nézve D. J. urnák te t t indítványa 
nem megvetendő ugyan, sőt szeréntem is igen üdvös volna a 
„Családkönyvecskék" életbeléptetése, nem csak a sokféle 
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anyakönyvek használata tekintetéből, hanem, mint D. ur 
mondja, hogy : „ily módon minden egyes lakház (rectius csa-
lád) összes személyzeti állapota nyilvánságban tartathatnék." 
De megengedi D. ur ! hogy még ez által a czél tökéletesen 
nem éretnék el ; mert az ily családkönyvecskék használatát, 
csak egyes kivonatok, (de itt sem mindenkor) vagy pedig a 
mint D. ur mondja : a katonáskodás aluli fölmentést kérő fo-
lyamodványokhoz csatolandó,családivek készítésénél, lehetne 
igénybe venni, s kisegitésül használni. De már most kérdem : 
mily könnyebbségére lehetnének a lelkipásztori karnak a csa-
ládkönyvecskék, midőn azt az ujonczozáshoz szükséglendő anya-
könyvi kivonatot késziti? hogy fogja majd a lelkipásztor ezen 
könyvecskék használatával abban a megholtak rovatát betöl-
teni ? kénytelen lesz nemde csupán csak az anyakönyvek ter-
jedelmesebb forgatásával beelégedni s magát kisegíteni ? mert 
majdnem lehetetlen volna, különösen nagyobb helyeken, egyes 
katonakötelezett szülőit (főkép ha ezek távol laknak) magá-
hoz elhivatni, tőlük a katonakötelezett gyermekük életben-
létét megtudandó. De továbbá mikép vehetné majd igénybe a 
lelkipásztor az ily családkönyvecskék használatát akkor, ha, 
teszem, egy szétszórt család egyes tagja őt valamely anya-
könyvi kivonatért megkeresné ? Igaz, hogy sok jót eredmé-
nyeznének , hogy sok esetben nagy szolgálatokat tehetnének 
az ily családkönyvek ; de megengedi D. ur ha állitom, hogy 
többször nem használtathatnának, s sok visszaélésekre és 
családi béke megzavarására alkalmat és okot szolgáltatnak 
azok ; melyeket itt megemliteni nincs szándokom. 

Mi már szerény észrevételemet s véleményemet illeti ; 
szeréntem legczélszerübbnek gondolnám, lia a családköny-
vecskék helyett minden plébánián rendes anyakönyveken ki-
vül , még egy könyv szerkesztetnék, melynek neve „Index 
Matricularum" lehetne, és pedig oly módon, hogy abban 1. 2 
vagy aránylag a lakosság többségéhez képest több lap is, 
minden egyes betűnél üresen hagyatnék a végre, hogy abba 
a lelkész az év végével betűrend szerént a szülöttek, egybe-
keltek és megholtak neveit az első rovatba beirhassa ; a má-
sodik rovatba pedig jöhetne ez vagy amaz anyakönyvre, és 
annak lapjára való hivatkozás. Ezen Index aztán nagy szol-
gálatokat tenne bármily anyakönyvi munkálatoknál, főkép na-
gyobb s népesebb helyeken, a hol sokszor félnapokig is kell 
lapozgatni az anyakönyveket, mig az amúgy egyszerűen meg-
nevezett egyénnek születési vagy halálozási beigtatása föllel-
hető. És az ily „Matricularum index"-et szerkeszthetne ugyan 
minden lelkész, mert ez által nem csak magának, hanem utód-
jainak is igen szives szolgálatot tenne ; de minthogy ujjunk 
sem egyforma, csekély véleményem szerént utódaink igen 
nagy hálával éreznék magukat lekötelezve, ha a nm. püspöki 
kar, az ily index szerkesztését megparancsolni kegyeskednék. 

Vidlicska István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYŐR, sz. Kazimér ünnepén. A nyilvános lapoknak be-

vett törvényük az egész világon s leginkább a hazában tör-
ténni szokott ritkább, habár néha csak kisebbszerü eseménye-
ket is összegyűjteni, azokat az olvasó közönség elébe tárni, 
hogy azokból kiki a neki megfelelőt kiválaszsza, élvezze a 
belőlök netalán háromló hasznot a sokaság, vagy a származó 

örömet legalább a rokonszenvüek közös kincsévé tegye. Ezen 
általános szokásra s a ft. szerkesztő ur szives hajlamira tá-
maszkodva bátorkodom szót emelni ; hogy a mit itt zártkör-
ben tapasztalék, de mit keblem rejtekébe zárhatnom még 
sem lehet, azt a tetőkön nyilván hirdessem. Bevégződvén a 
helybeli püsp. lyceumban fényes sikerrel az ő mlga elnöklete 
alatt tartott s az egély tudományi tantárgyak különfélesége 
szerént a 8 , majdnem szigorlatszerii vizsga, valamint a fő-
gymnasiumban is fölolvastatván a kisebb növeldét is érdeklő 
érdemsorozat; mindkét növeldében beállott a huzamos munka 
után szükségessé vált pihenés. E napokat kegyes főpásztorunk 
arra kivánta fölhasználni, hogy mindkét intézetben levő szá-
mos növendékeit, kiket édes liaiként szeret, meglátogassa, 
őket jelenléte szerencséjében részesítse, megjutalmazza, mint 
jeles vezér ujonczait a szükségkép bekövetkező szellemi harcz-
ra figyelmeztesse, edzze, erősitse. Ezen óhajtva várt alkal-
mat a hálaérzetekben áradozó növendékek nem akarták nyom 
nélkül elenyészni hagyni, hanem vetekedve iparkodtak a jó 
atyát elismerésük s hálájuk zálogául tehetségök szerént kel-
lemes meglepetésekben részesíteni. Még pedig előbb a kisebb 
növelde tagjai , kiket előbb, vagyis hétfőn fátogatott meg a 
szeretett főpap; kinek tiszteletére N e u m a y r jezus-társa-
ságbeli atya s egyszersmind híres asceta, ily czimü 3 fölvo-
násu színmüvét „Constantia Orthodoxa" latin nyelven, össze-
vágó ügyesség- és szabatossággal adá elő egyházi és világiak-
ból fűzött igen díszes vendégkoszoru — köztük a vallásos 
keblű főispán is — előtt ; a jelenlevők helyeslését már csak 
annálfogva is szerencsések voltak kinyerni a szereplők , mert 
jól esett az illetőknek emlékükben a régen lepergett boldog 
latinos időket újra föléleszteni. Maguk részéről pedig a növen-
dékek a kellemest a hasznossal vegyitvén, a remek irályu ke-
netes szövegnek betanulmányozása által mind az egyháznak 
nyelvében gyakorolák magukat, mind jó egyházi szellemet 
szivának kebleikbe. — Másnap , vagyis kedden ujabb, csak-
hogy kissé más természetű szellemi élvezetben részesültünk 
a nagyobb növeldében, hol a Szent-Imre-Egylet rendezett ez 
alkalomra diszgyülést, melynek fénypontjait képzé mindenek 
előtt a „coelibatus törvényét" tárgyazó derék értekezés, mely-
re távolabbról a ,Győri Közlöny' egyik idei czikkének azon 
helytelen állitása szolgáltatott alkalmat, hogy ezen intézmény 
csak utóbbi korban a pápák által erőszakoltatott a papságra ; 
értekező avatottan fejtegeté ezen ősrégi intézménynek egyko-
ruságát az egyházzal, történelmi, jogi, közhasznossági néz-
pontokra terjeszkedvén ki. Következett Guizot „L'Église et la 
société chrétienne" czimü munkájából közlött fordítási mu-
tatvány, mely, de még inkább az ehhez csatolt jeles conimen-
t á r , melyben a fordító jelesen fejtegeté a szerzőtől néme-
lyekben eltérő nézeteit, a jelenlevő vendégkoszorunak fi-
gyefmét igen nagy mértékben magára voná ; nem hiányoztak 
ezeken kivül a remek szavalatok és bájos dalok sem. Mindez 
jóllehet 2 és óráig ta r to t t , de unalmas legkevesbbé sem 
volt. 0 mlga s mindnyájan lélekben megujulva távozánk. Ad-
jon az ég az egyháznak ily szellemtől áthatott sok papjelöltet, 
akkor reménylenünk lehet, hogy a borura derű száll, akkor 
az evangelium világa elűzi a tévely homályát s a föld sava 
megizesiti a társadalmat. — Czélszerünek vélem megjegyezni 
azokért, kiket tán érdekel, hogy a böjti szónoklatokat a szé-
kesegyházban nt. N a g y Ignácz sekrestye-igazgató magyar 
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nyelven, a ft. benczések egyházában pedig nt. P a t s c h Fü-
löp városi segédlelkész tar t ja német nyelven ; mindkettő köz-
kedvességü szónok. 

NAGY-BAJCS (Sziget közben) febr 17-én. Ha a rom-
boló árviz előtt nem lehetett szerencsénk a kedves ,Religio£-
bantudósitást olvasni anagy-bajcsi templomnak mibenlétéről: 
engedje t. szerkesztő u r , hogy az árviz után mondhassam el 
a dolognak valódi állását. Az árviz után egy okkal ismét töb-
bet nyertünk arra nézve, hogy avult templomunknak újbóli 
épitése siettessék. Midőn január végén a sok hó hirtelen elol-
vadt , száraz lábbal nem mehettem be már a templomba, any-
nyira körülvette azt a viz ; hiveim fájdalmasan nézték, miként 
lelkipásztoruk az Urnák oltárához sem léphet száraz lábbal, 
s mindnyájuk ajkairól azon régi fohász lebbent el, vajha az u j 
templom emeltebb helyen elkészülne, megérjük-e mi azt 
még ? Mindez tűrhető lett volna, ha következő napokon med-
réből a duna ki nem tör. Február o-án annyira megáradt, hogy 
határunknak első részét elborította, 4-én pedig a tavakon és 
ereken megkerülvén bennünket a víz, határunknak felső ré-
szét öntötte el, és falunknak utczái nagyobbrészt vizben ál-
lottak. A pap-lak mellett töltés tartotta meg a vizet, a kert-
ben is egy töltés rögtönöztetett ; a pap-laknak átellenében a 
falu végén álló kereszt mellett szintén gátot vetettek a viznek 
éjszakának idején, és 5-én virradóra nagy aggodalom között 
fölébresztettek hiveim azon fájdalmas nyilatkozattal, hogy a 
vizet föltartani már lehetetlen, mert a töltés alatt is szivá-
rog, fölötte is folydogál a viz. Átadtam tehát nekik a templom 
kulcsát, hogy a ruhatartó szekrénynek alsó részeiből a diszöl-
tönyökét kivegyék és magasabb helyre rakják , s csakugyan a 
szószékre föl is hordták a megmentendő ékszereket. E közben 
hiveim fohászai közé vegyültek az enyimek is , azon kérvén a 
hatalmas Is tent , hogy parancsoljon a szélnek és vizárnak, mi-
szerént e közveszély idején legalább imaházunktól el ne sza-
kittassunk. Meg is hallgatta az Ur mély fohászkodásainkat, s 
a fölfeszitett Jézus keresztje mellett fekvő töltés föntartotta 
a vizet ; az ő szavára csillapult a szél s a viz apadni kezdett. 
Kevésben mult , hogy be nem következett az 1850-ki eset, mi-
dőn viz volt mind a pap-lakban, mind a templomban, melybe 
akkor csónakon mentek be , hogy a diszöltönyöket megment-
hessék. Ámbár az idén a viz nem ment be az ajtón a templom-
ba , mégis negyed napra alulról kezdett fölfakadni, s oly sa-
ra t csinált a templomban, minőt eső után az utczán szoktunk 
tapasztalni. Ezen fölfakadás onnét szármozott, hogy a tem-
plom igen nedves és alacsony helyen fekszik. IIa a főoltárt 
megkerüli az ember, l á t ja , hogy annak alapja sülyedni kezd. 
Ha a tabernaculumot kinyitja az áldozó pap, föltünőleg érzi, 
hogy kezét erős hideg léghuzam érinti. A hajóban (navis) a 
székek előtt, hol a fiatalság térdelni szokott, szintén kezd le-
szállni az alap. A karnak repedezett környéke veszélylyel fe-
nyeget , a templomnak oldalfalai belül deszkákkal vannak ki-
bélelve, mert a nedvesség miatt penészesek és semmi javitást 
nem fogadnak már el. Egy szóval a templom a lehető legrosz-
szabb állapotban van, és a régóta kérdés alatt levő épités 
miatt nem javittatik évről évre, mivel minden évben várják 
az építésnek kimondását, mely valóban oly soká késik. Előt-
tem három lelkész búcsúzott már el innét, kik minden igye-
kezetük mellett sem láthatták épülni az uj templomot. Mult 
évi május utolsó napjaiban kineveztetésem alkalmával azon 

utasítással küldött ide ő eminentiája a bibornok-primás áldott 
főpapom, hogy Nagy-Bajcson uj templom terveztetik, e kö-
rül a teendőket megtegyem. Ittlétemnek hetedik hónapjában 
fölterjesztést tettem ő eminentiájának, ki erélyes közbenjárá-
sával azonnal intézkedett a nm. magyar kir. Helytartótanács-
nál a templomnak ügyében. A nm. magyar kir. Helytartóta-
nács is sietett az ügyet ő Fölségéhez juttatni a szükséges 
költségek megnyerése végett, a mint az itt következő leveléből 
is kitetszik: 74508 sz. „Főmagasságu bibornok herczeg-pri-
más! Főmagasságod mult évi december 18-án 4911. sz. alatt 
kelt átirata folytán ezennel hivatalos tisztelettel értesíttetik, 
miszerént a nagy-bajcsi templom épitése iránt folyamatban 
levő tárgyalás ő cs. k. ap. Fölsége legfölsőbb elhatározása alá 
levén legalázatosabban terjesztve, mihelyt legfölsőbb helyről 
az érintett építkezésre szükségelt költségek a vallásalapból 
engedélyezve lesznek, ezen magyar kir. Helytartótanács nem 
késend a tárgy sürgősségéhez képest minden további intéz-
kedéseket azonnal foganatba venni, hogy főmagasságod és a 
már annyi év óta várakozó község buzgó óhaja s nézetei tel-
jesedésbe menjenek. Budán a magyar kir. Helytartótanácstól 
1862-ik évi január 7-én " Árviz előtt kaptuk ezen vigasztaló 
sorokat, árviz után még inkább reméljük, hogy ezen évben 
az u j templomnak alapját leteendjük. Szivemen viselvén az 
uj templomnak lé t re jöt té t , elmondottam a romlásnak indult 
templomnak is szomorú helyzetét, evvel tartozom az igazság-
nak , hogy vak nézője ne legyek a romladozó templomnak, 
sem néma hallgatója a hiveim ajkairól ezerszer ellebbenő fo-
hászoknak. Ürge László, lelkész. 

INNSBRUCK. A napokban egy könyv akadt kezünkbe, 
irják a „Kath Blättern aus Tyrol"-ban, melynek czime : „Die 
mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur." Von 
Maxim. Per ty , Dr. der Philosophie und Medizin, ö. o. Pro-
fessor an der Universität zu Bern. Leipzig 1861. — Mily szem-
pontból fejtegeti és itéli meg szerző az emberi természet ily-
nemű jelenségeit, ki lehet venni már a munka előszavából 
és bevezetéséből. Először is elvettetik minden különbség az „au-
thentischer und nicht authentischer mystiker und magischer 
Erscheinungen" között , és mindannyi ugyanazon egy termé-
szeti alapból származónak mondatik. A bibliai csudák a szerző 
előtt semmivel sem több, mint a Buddha-papok kísérletei. 
„Az ember nincs Isten képére teremtve ; az eredendő bün és 
megtestesülés csak mese. A föld és az ember nem szállottak 
alá valamely paradicsomi tökélyről, hanem lassanként fejlőd-
tek teljes állapotokra az immanens törvények szerént. Az is-
tenek , angyalok és rossz szellemek világa nem egyéb, mint 
az ember belső világának a történelembeni visszatükrözése, és 
azért különfélekép alakul a népek és nemzetek szerént. A te-
remtő Isten a szerző előtt az őskezdetbeli, öntudatos köz-szel-
lem ; mely midőn gondolatjai világát maga kivül helyzi, a tér-
és időbeni teremtés mint az ő képe lép elő, mely öröktől fog-
va van és örökké fönmarad. Mindegyik világtestnek különös, 
egy egyéni princípium szolgál alapul, mely a földre nézve 
geodaemonnak, a napra heliodaemonnak stb. nevezhető. Ezen 
geodaemon az ő öntudatában mindent összeköt, a mi a földön 
volt , van és lesz. Az ember csak a geodaemonnak alkotmá-
nya A ki még most is Isten hasonlatosságáról beszél, sem 

az istenségnek, sem az embernek természetét nem ismeri, a 
ki inkább mondható a hozzá hasonlólag küzdő, vajúdó és tisz-



n 1 7 5 

tuló geodaemon képmásának, mint a végtelen tökéletességű 
istenségnek..." Ily nyilt tagadása után minden positivumnak 
szó sem lehet a mystikus jelenségeknél valamely felsőbb, szel-
lemi hatalomnak befolyásáról. Minden ily jelenetnek alapja 
magában az ember természetének magikai erejében rejlik. 
Nincs sem csoda, sem jövendölés ; a régi profeták látmányai 
épen ugy mint az ujabb időben Iiatisbonneé, a salettei gyer 
mekeké csak hallucinatiok ; a jövendölések magikai távlátás-
nak eredményei, melyeket az érzékek fokozott idegzete idéz elő. 
Más jelenetek, minő például a stigmatisatio, a képzelődésnek 
központosulása által történik. A csodák szintén csak a magi-
kai erőknek hatásai, melyekkel Jézus kitűnő fokban birt. 
Azok által hathatott az idegen természetre, gyógyíthatott 
betegeket, még siket-némát és vakot is, hol a szellemi hatás-
hoz természetesen az organikusnak is járulni kellett *). Ezen 
hatalmas magikai erők még az életnélküli természetre is ha-
tottak ; a fügefa elszáradt, a hullámzó tenger lecsendesült. 
Canaban a mennyegző alkalmával az i v ó k é r z é k e i r e 
n é z v e a viz borrá változott, vagyis az érzés ugy megváltoz-
ta t ta tot t , hogy ők azt hit ték, mintha bort innának. A népnek 
kevés hallal és kenyérrel való táplálása hasonlókép csak szel-
lemi hatás által magyarázandó, melyet Jézus a lélek- és test-
re egyaránt gyakorlott ugy, hogy ő az embereket a szó teljes 
értelmében megbűvölvén az étkek bőségének látmányát és 
érzését idézvén náluk elő szemeiket és testüket kielégité, és 
vágyjukat lecsillapitá." A szerző ezen magyarázatát teljesen 
sikerültnek ta r t j a , és hivatkozik egy magnétisait szerecsenre, 
ki delejes álmában egy pohár vizet a legjobb pálinka gyanánt 
ivott meg, és egy darab szivart a legjobb sült gyanánt rágott. 
A magikai erők támaszták föl a holtakat is, természetesen 
csak tetszhalottakat. Lázár is csak tetszhalott volt; nővére 
csak ugy gondolta, hogy talán már bűzhödt lehet. Krisztus 
semmikép sem támadott föl ; a tanítványok látásukban csak 
hallucinálták, mihez Tamásnál még az érzéknek, a tapintás-
nak hallucinatioja is járult . Pünköstkor a legemelkedettebb 
hangulatban voltak az apostolok és tanítványok, ekkor lángra 
lobbant egymás iránt lelkük, és ennek magikai ereje vette kö-
rül a házat erős szelzugással. Igy fejtegeti a szerző a többi 
eseményeket is, semmi sem okoz neki megoldliatlan nehézsé-
get ; a magikai erő mindenütt kirántja őt a liinárból, valamint 
a természetnek még csak most fölismert törvényei. Látható 
ezekből mennyit fáradoznak némely tudósok, hogy hitetlen-
ségüket támogathassák, nehogy hinni kelljen nekik. Minden 
képtelenséget szívesen fogadnak, és valóban csodálni, mint 
nyugodhatik meg egy okos, gondolkodó ember ily alaptalan 
liypothesisen, és mint magyarázhatja somnambulansi állapo-
tokból, magikai erőkből Krisztusnak és tanítványainak ezer 
és ezer emberen véghezvitt rendkívüli te t te i t , a nélkül, hogy 
félne, miszerént nevetségessé teszi magát. Ezen magyarázati 
kisérlet oly nyomorult, hogy a rationalistáknak, kiket szerző 
a magikai erők tudatlanságáról vádol, elferditéseivel még 
könnyebb volna kibékülni, mint ilyen sületlen elmélettel, lk. 

* ) Nyál és por járult b i z o n y o s a k a h h o z , ennek pedig inkább 
symbolikus ér te lme, mint organikus hatása volt. Próbálja meg azoknak 
a szervezetre való bámulandó hatását a roppant bölcseségü orvos ur, 
meglátjuk, hány siket-némán fog segiteni. — Szegény egyetemi ifjúság, 
mily sajnálandó ily ny i lvános , rendes tanára miatt ! lk. 

MILANO, jan. 30-án. Caccia, fölszentelt püspök s püs-
pökhelyettes , monzai számkivetéséből, jan. 3-án írott levél-
ben kárhoztatta, letiltotta a milanói szabadelvű papok egyle-
tét. E levél az, Armoniá'-ban közzé tétetett. Az egylet gyűlésén 
tárgyalás alá került , mit kelljen azon levélről ítélni? Hatá-
roztatott , a mint következik : tanácsul hiván három canoni 
jogtudort , a gyűlés az említett levelet semmisnek tekinti,mi-
vel hozzá nem küldetett; mivel az egylet a papok magányos 
élete, mibe a püspöki hatóság nem avatkozhatik, miután a 
pap nem szerzetes fogadási, hanem canonok szerénti engedel-
mességet fogadott. — De ha kételyes a levél hitelessége, minek 
a három jogtudor véleménye, minek a hosszú tanácskozás ? 
Könnyebb lett volna egy papnak a sokak közül Monzába a 
mélt. úrhoz menni, s tőle megkérdezni, övé-e a levél vagy 
nem, és a szerént cselekedni. Mikor kétkedünk cselekedetünk 
becsületességén, s egy kérdés által a kétséget eloszlathatjuk, 
nem kötelesség-e ezen kérdést tenni? De bár hol is jelent meg 
a levél először, nem mondja, mit érez az előljáró ? Tudjam 
meg bár a vasingtoni lapokból, mit mondott, mit határozott 
a szent-atya, nem kell-e engedelmeskednem ? Nem igy, és di-
cséretesen tett-e a ,Conciliatore' szerkesztője? A jó lélek elöl-
járójának kívánságához is szabja magát. A kath. liivnek a tu-
lajdona tanulékonyság és engedelmesség. Es a canonok nem 
rendezik-e magányos életünket is ? Mit jelentenek a canonok 
de cohabitatione cum sexu altero, de habitu clericali, de non 
frequentandis cavanis, popinis, de barba , de tonsura? stb. 
Midőn papok lettünk, a magányos élet szabadságairól is le-
mondtunk; legyünk következetesek, legyünk becsületesek. 
Hogy-ne szólna a püspök oly egyletről, melynek 160 pap a 
tagja , mely kiáltványokat meneszt a papokhoz ? Magánélet-
nek tettei ezek ? S nem fontos egyházi ügyekről folynak ezen 
egylet gyűléseiben a tanácskozások ? Sokat berzenkednek a 
canoni engedelmességen. Valljon a szerzetes is nem canoni 
engedelmességet fogadott ? Neki is csak a szerzet statutumai 
értelmében parancsolnak. Ha panaszotok van Caccia ellen; 
hivatkozzatok a pápára, ő igazságot fog nektek szolgáltatni, 
ő tőle megtanuljátok, mit kelljen egyletekekről gondolni. 
Kötelességtek igen világos , meglátjuk, hogyan fogjátok tel-
jesiteni. 

BOLOGNA, febr. 15-én. Gyertyaszentelőt megelőző va-
sárnapon a sz. Petronia templomában történt botrány miatt az 
összes bolognai népnek szive kesergett. Egy apostata szerze-
tes, Pantaleo, a censurák és interdictum daczára misét mond-
ván , a szent-székre lépett, honnan Jézus és Mária elleni blas-
phemiáit ordítozta saját társai előtt , kik őt a templomba kö-
vették , s vele a templomból kimentek. Ez nem bolognai nép 
volt, hanem a félsziget minden részeiről a kormány és a for-
radalmi egyletek által ide csődített söpredék. Ferrerii szent 
Vincze, és siennai szent Bernardin szószéke meg volt becste-
lenitve. A mint ezen profanationak hire ment a városban, a 
nép a többi templomba tódult, hogy az Istennek dicsőségét, 
melyet a megugrott szerzetes sértegetet t , kipótolja. E czélra 
közimák rendeltettek, s a nép zsúfolásig gyülekezett a tem-
plomba. Pantaleo a turini kormány pártosa; ezen közimákban 
is megmutatta a nép, mit érez az egységesítés iránt. A köz-
imákhoz járult még harmadnapos ajtatosság febr. 9—11-ig 
Szűz Mária tiszteletére, mivel Pantaleo ez ellen is átkozódott. 
A harmadik nap nagyszerű volt az ájtatosságra nézve. A nép 
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önindultából, a vecsernye előtt a Szűz Anya szobrához tó-
dult , és egy, nem tudni kitől jött fölkiáltás következtében 
„hordozzuk körmenetben !" a szobrot a templom belsejében 
énekek mellett körülhordozá. Ily szomorú időkben vigasztal a 
népnek ajtatossága. Ez alkalommal Péterfillér is gyűjtetett, 
ez 2,915 frankra ment, ide nem számítva a drága ékszerek 
értékét, melyek e czélra adattak. Nem egy nő volt, ki arany 
fülbevalóját füléről, karpereczét kezéről levette, s Péterfil-
lérül az oltárra tette. Egy nő, imakönyvéről az ezüst keresz-
tet szakitotta le, s a szenvedő atya Ínségének enyhítésére 
adományozta. 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE". Von Dr. Albert S t ö c k l . (Folyt) 
Bűnbe esvén az ember, bukásából önmagától föl nem 

kelhetett. Ezen fölemelkedés azon áldozat megújítását tétele-
zé föl, melyet az ember a jó és rossz megismerésének fájánál 
az Istentől megtagadott. Ámde mikép újíthatta volna meg azt 
az ember, minekutána hiányzott hozzá annak principiumja, a 
paradicsomi természetfölötti szeretet, és minekutána a bün ál-
tal Istentől egészen elvált ? Egyszülött üa vőn tehát magára 
emberi testet , hogy mint közbenjáró Isten és a megbukott 
ember között önmagának föláldozása által tenné azt jóvá, mit 
az első emberpár az áldozatnak megtagadásával vétett Isten 
ellen. Ha pedig Jézus közbenjáró lőn a kereszt áldozat által, 
igen világos, hogy a vétekbe esés után minden áldozat csak 
azon áldozat által tételeztetett föl, és nyert jelentőséget, me-
lyet Jezus Krisztus bemutatott. A valódi áldozat ugyanis az 
ember megbukásával eltűnt az emberek köréből, és igazán 
csak Jézus áldozata által ültettetett be ismét az emberiség 
közé, és igy csakugyan a kereszt-áldozat lőn ez időtől, vagy 
is az ember bukásától fogva minden igaz áldozatnak forrása 
és végczélja. Valamint továbbá a paradicsomi boldogság ideje 
alatt ugy szólván az egész teremtett világ tekintete a jó és 
rossz tudásának fájára volt szegezve , minthogy az alatt kel-
lett volna bemutattatni azon áldozatnak, melyben minden 
lény végczélját reményiette elérni : ugy az ember bukása után 
a kereszt volt az, mi körül a teremtett lények összesége köz-
pontosult, hogy azon áldozatban, mely ott bemutattatott, kien-
geszteltetését és a fensőbb szellemi körbe való visszahelyezteté-
sét ünnepelné, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vincere-
tur. Ezekben, mondja szerző, le van téve további elmélkedésünk-
nek lényeges föltéte és alapja. Ha ugyanis kellőleg meg akar-
juk ismerni az ember bukása után az áldozatot lényeges meg-
határozásában és viszonylataiban, szükségkép a bukás utáni 
minden áldozatnak központjából, tudnillik a keresztáldozatból 
kell kiindulnunk, és abból kell levonnunk azon elveket, me-
lyeknek a bukás utáni áldozat megvizsgálásában és megítélé-
sében irányul kell szolgálniok. Ámde Krisztus nem jelent meg 
mindjárt a bűnbeesés után ; az ember büszkeségének, mely 
forrása volt a bűnnek, saját elvetemültségének fertőjébe kel-
lett sülyednie, hogy átlássa nyomorultságát, és érezze, mi-
szerént Megváltóra van szüksége. Ezen megjelenésig millió 
és millió ember hunyt el, holott Isten irgalmas akaratja sze-
rént a megváltásnak minden emberre ki kelle terjednie. Mint-
hogy pedig a megváltás ismét Istennek örök bölcs akarata 

folytán csakis az áldozat által volt lehetséges , más külső ál-
dozatokat rendelt, hogy az ezek által kifejezett hitnél fogva a 
jövő megváltásba részeseivé legyenek a kereszt véres áldozat-
jának. „Gratia Dei, qua semper est justiűcatauniversitas San-
ctorum, aucta est Christo nascente, non coepta : et hoc ma-
gnum pietatis Sacramentum, quo totus iam mundus impletus 
est, tam potens etiam in suis signiflcationibus fuit, ut non mi-
nus adepti sint, qui illud credidere promissum, quam qui sus-
cepere donatum." (S. Leo M. Serm. 23. in Nat. Dom.) (Folyt, 
következik.) 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 14-én. Hazánk főmagasságu biboros her-

czeg-primása a nt. Draxler János esztergom-megyei áldozár 
által szerkesztett ily czimü imakönyvet : „Isten a valódi sze-
retet ! Oltár-egyleti imakönyv" saját költségén 1000 példány-
ban csinosan kinyomatni, s az egész kiadást a pesti Oltár-
egyletnek ajándékozni kegyeskedett. Midőn az egylet a bibo-
ros főpásztor ezen uj áldozatáért a legforróbb hálát nyilvání-
tani édes kötelességének ismeri, egyúttal szentül igéri, hogy 
tagjai ő főmagasságára az ép; áldását lekönyörögni meg nem 
szünendenek. 

— A vizkárosultak atyja, a szerencsétlenek nagyke-
gyességü gyámolyitója, K u n s z t József, kalocsai érsek ő 
exclja az irói segély-egyletnek is 200 frtot kegyeskedett 
adományozni. 

— Nm. B a r t a k o v i c s Béla, egri érsek ur nagylelkű-
sége által a Szent-István-Társulat azon kellemes helyzetbe 
ju to t t , hogy a szentírást ő exclja áldozatjai folytán készült, 
és Roma által helybenhagyott magyar fordításban, minden 
tagnak az évi illetményen fölül ingyen nyújthatja. Ekkép a 
katholicismus által dogmatice teljes épségben föntartott Isten-
adomány legalább 10,000 kézbe jut ; mi valamint ő exclja 
méltán magasztalt nagy nevének, ugy a társulat, czélját kö-
zelebb érdeklő, működésének is örök dicsőségére fog válni. 
A nem-tagok előfizethetnek 1 frt. 50 krral. 

— A nm. erdélyi püspök, H a y n a 1 d Lajos, a jótékony 
intézetek bőkezű statora és segélyezője a testvérhazában, a 
Carolina Augusta-ról czimzett szegény-intézetnek tőkéjét 
1000 frt tal méltóztatott növelni. 

— Az ,Idők Tanuja' által indítványozott adakozás pápa 
ő szentsége részére eddig már a 2000 frtot meghaladta ! Mily 
szent öröm fogja a szent-atyának megtörhetlenül szeretettel-
jes keblét ezen, a magyar egyház történelmében örökre ne-
vezetes esemény következtében eltölteni! Ezen magasztos 
szellemi élvezetnek fokozására talán nem ártana, azon leve-
leket hü forditásban, és a jeligéket, melyek mellett nyújta-
tott a fiúi kegyeletnek ezen elérzékenyitő ajándéka, az ő 
szentségéhez intézendő fölirat mellé csatolni. Hisz ő szentsé-
gének ha van is pénzre szüksége, mindamellett ő a sziveket 
keresi inkább, melyek személyében a primátus örök elvéhez 
tántorithatlanul ragaszkodnak. — Most már el lehet mondani : 
„Erubescant et convertantur retrorsum" mindannyinak, a 
,P. N.'-tól kezdve egész az ,Egri Posta'-ig; melynek szer-
kesztője már csak önneve miatt is legalább hallgatással mel-
lőzhette volna az oly szépen sikerült, habár neki nem is 
tetsző, inditványt. 

Nt. C s. L. urnák : Talán nem sértettük meg t. kegyede t , h o g y b e -
cses , de hosszasb munkálatját tér szűke miatt, mely hosszú időre k é n y -
szer i te t t volna bennünket halasztani a jelenleg leginkább érdekkel biró 
c z i k k e t , átadtuk a jó szellemű Idők Tanujának. 

T é t h b e : Ü g y e s tollát más tárgyra kérjük fordítani. 
A „Magyar egyházi s z ó n o k " Y. füzete megjelent. 

Kegyes adomány: 
A londoni kath. templomra Vászolyról . . . 1 frt. 2 2 kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr . , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, martius 19-én. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Barátok a szentföldön. — Miveltségünk 
és egyház-irodalmunk. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Rarátok a szentföldön. 
Olvassunk el egy lapot a Martyrologiumból, a 

vértanuk könyvéből. — Hogy Isten a nazarethi sze-
gény lakba, a bethlebemi barlangba, és a G-olgotliá-
ra, a nyilvánosan kivégzettek fájdalmas dombjára, 
épen a legszegényebb barátokat hivta meg imádkoz-
ni és őrt állani : abban én imádandó gondviselésének 
különös, figyelmet gerjesztő rendelkezését látom! 

Assisi sz. Ferenezet a szegények patriarchájának 
nevezik... de nálánál az ur Jézus mégis szegényebb 
volt !. . . Az emberfiának nem volt fejét hová lehajta-
nia!. .. pedig a rókáknak is megvannak nyughelyeik, 
s az égi madaraknak fészkeik ! . . . Az ur Jézus tanít-
ványai a vetések mellett elhaladván a kalászt letép-
ték, tenyerükben kimorzsolták, hogy éhségüket le-
csillapítsák Az ur Jézus szent családja szegényebb 
volt assisi Ferencznél. — De mivel az assisi szent oly-
annyira megszerette az Üdvözítő szegénységét, jutal-
mul azt nyeré, hogyfiaival együtt ő legyen őre azon 
helyeknek, hol a föld legnagyobb szegénye lakott! 

Ók tehát elfoglalták a gondviseléstől nekik szánt 
állomást, s ott vannak a tizenharmadik század elejé-
től fogva egész a mai napig. 

De-Vi try Jakab (Jacobus de Vitriaco), ki 1210 
körül ptolomaisi püspök s később bibornok volt, sze-
mélyesen ismerte az assisi férfiút és társait, tanuja 
volt, midőn a jövevények a szentföldre léptek: „Hic 
est Fratrum minorum sanctus ordo, et apostolicorum 
virorum adiniranda, et imitanda Religio, quos Domi-
num contra perditionis filium Antichristum, et ejus 
profanos discipulos credimus in diebus novissimis su-
scitare, qui lectulum Salamonis tamquam fortes Chri-
sti milites ambiendo de porta ad portám cum gladiis 
transeundo super muros Hierusalem constituti sunt 
custodes, diebus, ac noctibus a divinis laudibus, et 
sanctis exhortationibus non cessantes; vocem suam 
quasi tubám in fortitudine exaltantes, et facientes 

vindictam in nationibus, increpationes in populis, et 
gladios suos non pi'ohibentes a sanguine ; mactantes, 
et manducantes ; — circumeuntes civitatem, et famem 
patientes ut canes, qui tamquam sal terrae cibos sva-
vitatis et salutis condientes, carnes desiccant, ver-
mium putredinem, et vitiorum foetorem amoventes, 
et tamquam lux mundi multos ad scientiam veritatis 
illuminant, et ad fervorem charitatis accendunt et in-
flammant " Ezeket hivta ide az isteni gondviselés, 
adván nekik osztályrészül százados üldözéseket, 
— talán mivel: „Boldogok, a kik üldözést szenved-
nek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa!" 
— Azért „...csufolásokat, verést, azonfölül megkö-
töztetést,fogságot szenvedtek; megköveztettek, ketté 
fűrészeltettek, különfélekép megkísértettek, kardra 
hányatván megölettek, juh- és kecskebőrökbe öltöz-
ve körülj árának, szűkölködve, szorongattatva, nyo-
morgattatva, kikre nem vala méltó a világ ; puszták-
ban, hegyekben, barlangokban, a föld üregeiben buj-
dosának..." (Sz. Pál a zsid. XI. 36.) Mintha csak ró-
luk mondotta volna az apostol, ez rajtuk szóról szóra 
beteljesedett... midőn épen „az idegeneket elfogad-
ták mint Tóbiás ; midőn a betegeket ápolák mint az 
irgalmas szamaritán; midőn Mózessel a hegytetőn 
imádkoztak, Illéssel a magányban éltek.. ." akkor 
jött az üldözés, és ők . . . egyedül Isten irgalmában 
bizva, meghaltak !.. . 

A muzulmán vérüket és pénzüket vette el ; nem 
is pénzüket, az nem volt övéké, annak csak sárfárjai 
voltak; de a vér, az igenis tulajdonuk volt, és ezt a 
tulajdont is odaadták a lelki-szegények !. . . 

Boldogok a lelki-szegények, mert övék a meny-
nyeknek országa! 

* 
* * 

Olvassunk el egy lapot a vértanuk könyvéből ! 
Ezen olvasmányra a protestáns „denkgläubig" Tobler 
is azt mondja : „Ihre Leiden waren in Palästina schon 
sehr grosz, schon mehrmals besiegelten sie ihren 
Glauben, ihre Standhaftigkeit mit Blut und dem 
Tode..." 

23 
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Marinus Sanutus ') 1300 körül mondja, hogy 
1263-"ban a Bethlehemben levő ferencziek a saracenok 
által mind legyilkoltattak. — Calaorra szerént Sza-
fedben, felső Galileában, két ferenczi szerzetes nagy 
hévvel lelkesité a keresztényeket a közelgő vértanu-
ságra; e miatt tövisekkel megverettek, aztán meg-
nyúzattak Mohamed hivei által 2). Ugyanazon szerző 
irja, hogy Azotban, a hajdani filiszteusföldön egy sz.-
ferenczi missionariusnak először ízenként minden uj-
jait elvágták, aztán bőrét ágyékáig lenyúzták, s mi-
után még nyelvét is kitépték volna, fejét vették 1289-
ben 3). Az 1365-ki év véres napokat hozott a palae-
stinai barátokra. — Akkor már nem volt latin biro-
dalom a szentföldön, de állott még a eziprusi király-
ság. Péter, a vitéz király, a rhodusi lovagokkal s 
más harczosokkal egyesülve, hajókon támadta meg a 
palaestinai és egyptomi partokat, nagy károkat okoz-
ván a mozlimeknek. Ezek a ferenczieken állottak bo-
szut. A jeruzsálemi sionhegyi zárdában tizenkettőt 
gyilkoltak meg, a kolostort és templomot földúlták, 
elrabolva az arany és ezüst szereket mind. De Jeru-
zsálemen kivül is sokat szenvedtek a szerzetesek e 
keserves napokban 4). 

Az 1 291-ki évet, midőn a romai birodalom rom-
ba dőlt, ne is emlitsük ; akkor a barátokon kivül szá-
mosan veszték el a véres romok alatt. — 1370-ben 
Kairóban, Egyptom földén, három ferenczi barát vesz-
tette fejét; egy negyediket keresztre feszitettek; az 
ötödiket pedig Gázában, a hirneves filisztiek városá-
ban, ketté fürészelték 5). — Ugyanekkor De Eteco 
Jánost és Gondisalvust Jeruzsálemben halálig kinoz-
ták 6). De Rosato Antal és DeCristo Antal még 1369-
ben onták vérüket a szent városban, "') 1371-ben pe-

Liber Secretorum Fidelium Crucis Super Terrae S. 
recuperatione et eonservatione, quo et Terrae S. História ab 
origine ; Ejusdem vicinarumque Provinciarum Geographica 
descriptio continetur, cujus auctor Marinus Sanutus dictus 
Torsellus. — Szerző 1306-ban kezdé müvét , és 1321-ben azt 
a pápának fölterj észté. 

2) Storia di Gerusalemme, del Padre Francesco Cassini 
da Perinaldo. Roma, 1857. II. k. 177.1. 

3) I. h. 
4) I. h. 181. s köv. lap. körülményesen leirva. V. ö. Mar-

tyrol. Francise. I. Octob. és Dr. Titus Tobler's zwei Bücher, 
Topographie von Jerusalem und seinen Umgebungen. Erstes 
Buch: Die heilige Stadt. Berlin, 1853. 310. s köv. lap. 

5) Storia di Gerusalemme. i. k. 177.1. 
6) Zvinner, Blumenbuch desz h. Landsz. Szerző 1658 

táján több évig lakott a szentföldön, s a zárdák archívumait 
használta. V. ö. Martyrolog. Francise. Maj. 

7) U. a. 

dig De Tanquis Miklós l). 1391-ben egy, borzasztó-
ságában nagyszerű jelenetnek volt tanuja Jeruzsálem. 
Négy szerzetes az Omár mecsetbe ment: De Taulicis 
Miklós, De Raticinio Donát, De Novarra Péter, De 
Turello István, s nagy musulman közönség előtt hir-
detők a Megváltó tanát, hazugnak, istentelennek bi-
zonyítván Mohamed vallás-rendszerét. A musulmanok 
felbőszültek mint a háborgó tenger, s azt kívánták, 
hogy a négy ferenczi tüstént mondjon le Jézus hité-
ről és kövesse Mohamedét... Tömlöcz, éhség, ezer kín 
sanyargatá a barátokat, de hitüktől el nem szakit-
hatá; — a mozlimek tehát darabokra vagdosták őket, 
s a véres test-konczokat tűzbe veték 2). — Raguzai 
Bonifácz, 1555 táján jeruzsálemi guardian és custos, 
a sz. Jeremiás prófétáról nevezett kolostor végvesze-
delmét irja le. E kolostor temploma elhagyottan bár, 
most is íönáll a Ramlehtől Jeruzsálembe vezető ut 
közepe táján Abu-Gós faluban. Gerardo Calvetti 
d'Aquitania jeruzsálemi zárda-előljáró alapitá azt 1392-
ben, hogy a zarándokoknak a terhes hegyi útban 
legyen menhelyük ; ugyané czélból épité a ramlehi 
kolostort is a síkságon ; maiglan is igen érzik a za-
rándokok az abu-gósi kolostor hiányát. 1475-ben, 
vagy mások szerént 1490-ben, az arabok megtámad-
ták , s a szerzeteseket legyilkolván, kirabolták ;j). 

Ily napokat éltek a ferencziek a szentföldön ! Ki 
győzné elszámlálni mind a vértanuk küzdelmeit! — 
Csak siciliai Juni'perust említem még, kit 1547-ben 
égettek meg Jeruzsálem utczáin! 4) 

1597-ben augustus 15-én Cosmas a Sancto Da-
miano az Omár mecsetbe ment, az Üdvözítő tanát hir-
detendő; de a mozlimek iszonyú robajjal neki estek, 
megverték, s a kádihoz (városbíró) hurczolták, dü-
hösen követelvén vagy szavainak visszavonását, vagy 
megöletését. — Cosmas egy szavát sem akarta visz-
szavonni, vagy szeliditeni. — Megvesszőzték, aztán 
lefejezték, a csonka testet egy lónak farkához kötve, 
a város utczáin meghurczolák; a főt pedig, a keresz-
tények nagyobb gyalázatára, a szent sír temploma 

Martyrolog Francise. Maj. 
2) Quaresmius Historica, theologica et morális Terrae 

S. elucidatio stb. Szerző 1616 — 1626-ban a szentföld custosa, 
sionhegyi guardian volt. Bő munkája a zárdák okmánytárai-
nak szorgalmas fölhasználását tanusitja. — V. ö. Surius, Zvin-
nert és másokat Toblernél i. h. 

3) Bonifacii a Ragusis Liber de perenni cultu Terrae S. 
— Az abu-gósi elhagyott templomot mai állapotában, rajzok-
kal kisért leírásban ismerteti Dr. Sepp : Jerusalem und das 
h. Land stb. I. füzet. Schaffhausen, 1862. 46. s köv. 1. 

4) Quaresmius, i. h. v. ö. Martyr. Franc. 23. Febr. 
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előtti téren karóra szúrták 1). Ezt igy folytatták szá-
zadról századra. 

Még e néhány sort, s aztán tegyük le a vértől 
párolgó krónikát! Mikor a barát természetes halállal 
mult ki, szükséges volt az engedelem, hogy eltakarít-
hassák ! -— Mily halottkémek voltak a muzulmánok ! 

Az ember azt gondolná, hogy a régi idők mesés 
dolgait olvassa! Pedig az oklevél-tárak megőrizték a 
„halotti czédulát.. 

„.... A főidbe áshatjátok X. barátot, a frandsit, 2) 
az elkárhozottat, az elveszettet ! . . . " 

„Megdöglött egy kutya-frandsi, megengedjük 
hogy eltemessétek..." 3). 

Igy fogalmazta halotti czéduláit a jeruzsálemi 
kádi! . . . 

De egyrészt igaza volt a kádinak, hogy meg-
engedé eltemettetni „a ku tyá t " . . . mert az a temetés 
csakugyan „sepulturacanis" vo l t ; . . . a keresztet nem 
vitték elő, a gyász-hymnusokat senki sem hangozta-
tá , hiányoztak az égő viaszgyertyák, a pap föl nem 
öltheté az egyház szer-ruháját... „sepultura canis" volt 
a keresztény temetés ! S ha a bús menet elérkezett az 
úgynevezett David-erődhez, elő kelle mutatni a kádi 
halotti czéduláját az őrparancsnoknak, aztán a holt-
testet a vivők letevék, meg fülemelék és földre he-
lyezék legalább háromszor, csupa tiszteletből, mely-
lyel a kutya-frandsi a musulman uraknak tartozott... 
Aztán kivihették a városon kivül a Sión puszta ré-
szére, hol a temető vagyon. — Még itt sem könyö-
rültek a baráton Mohamed hivei! Hogy eláshassák 
halottjukat, ismét fizetniök kelle a szegény feren-
czieknek!... majd ezer, majd két-, háromezer piasz-
tert egy-egy csuhás tetemért! . . . Még azt is fölrótták, 
hogy a barát szerencsés volt a szentföldön meghal-
hatni ! . . . Azért is fizetni kellett ! . . . Mily sokba került 
a „sepultura canis !" 

Nem is volt szabad meghalni mindenütt ! . . . Ha 
valamelyik szerzetes a szent-sír-templom egészségte-
len zárdájában halt meg, a musulmanok azonnal tár-
sait vádolták, hogy megétették ! . . . iszonyú zaj lőn, 
mely csak akkor csillapodott, ha a barátok a kívánt 
összeget lefizették!... Hogy ily égbekiáltó sarczolás-
tól szabaduljanak, a legkisebb betegségi jelenségekre 
is elhagyák e zárdát, s az anyakolostorba mentek.— 
De a halálnak nem lehet parancsolni, nem lehet vá-

0 Quaresmius, Zvinner s mások 1. Toblernél i. h. 311.1. 
2) Frandsi, el frends, általában az európaiakat, fran-

kokat jelenti ; a francziák „f r a n s z á v i." 
3) Storia di Gerusalemme, i. k. 204. s köv. 1. 

rakoztatni se . . . eljő betegség nélkül is, hirtelen, mi-
dőn nem is gondoljuk ! 

A szent sír templomának zárdája sem tehete ki-
vételt. Ilyenkor a barátok korán reggel kinyittaták 
a templom ajtaját, kettő karonfogta a halottat, lehúz-
ták csuklyáját szemére, s ugy vezették ki a negyed-
órányira fekvő anyakolostorba... A musulman portá-
sok azt gondolták, hogy hivatalosan mennek.. . igenis, 
hivatalosan halotti sétára; . . . a kit pedig nem lehetett 
igy kivezetni, azt eltakariták le a pinczékbe a kolos-
tor alá, hol a fa-kamra vagyon.. . A szerzetesek leg-
fölsőbb helyre is folyamodtak; jöttek is firmánok, 
hogy ne bolygassák őke t , . . . de csak ozmán firmánok 
voltak azok. . . I). 

Mily mesés, hihetetlen mondák ! . . . Pedig nem 
csak az archívumokban vannak megírva, élő tanujuk 
volt Triforie Lopez atya, ki ötven évet töltött a szent-
földön, s kinek megengedte Isten látni a jobb napok 
hajnalát... 1857-ben temettük el fényes egyházi se-
gédlettel; számos kisérő énekelte a halotti éneket, a 
keresztet előlvitték, a viaszgyertyák lobogtak, nem 
kelle megállanunk David erődje előtt, sem a kádi 
halotti czéduláját előmutatni, nem fizetni ezer piasz-
tert a földbe-ásásért. — A sionhegyi temetőn csend-
s békében végezhettük az anyaszentegyház szertartá-
sait; aztán elvevék a posztót, mely a szent-Mihály-
lovat boritá, s a halott szerzetes csuklyáját arczára 
húzták, összevarrván azt a ruhának nyak-körével, 
hogy az ábrázatot befödje, végre hárman lebocsátot-
ták a koporsó nélkül s mezítláb fekvőt a sírba. Imáink 
kisérték, midőn a földet reá hintők. A spanyol con-
sulatus árboczán pedig ott lebegett a gyász-lobogó. 
— 1857-ben igy temettük el a palaestinai barátok 
nestorát. (Vége köv.) 

Mivcltscgünk és cgvhaz-irodaliiiiink. 

Őseink vallásos bőkezűsége a magyar papság legnagyobb 
részét oly módon látta el, hogy az állásához illő miveltségre 
szert tehetni, anyagi szükségek által vissza ne tartóztassék ; a 
bölcs törvényhozók tért nyitottak papságunknak a polgári 
közügyek rendezésébeni részvétre, s e kitüntetést mintegy 
erkölcsi kényszerítésnek lehet tekinteni, mely papságunkat a 
világi osztály jelesbjeivel való mivelődési versenyre sarkalta. 
Ezen és más okokért nem lehet csudálni, hogy a hazai pap-
ság minden rétegeiben a tudományok és szép művészetek szá-
mos ápolóira találunk. — Ott ülnek közülök számosan a m. 
tudós társaság padjain, s nem egynek nagy neve tündöklik 
irodalmunk egén első rangú csillagként fényt árasztva a lion-, 
a tudományosságra és saját testületére. 

S ezt a katholicismus barátai örömmel szemlélik, de 

Storia di Gerusalemme stb. I. k. 203. s köv. 1. 
23* 
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nem tilthatják el egyszersmint sajnálkozásukat a fö lö t t , hogy 
egy t é r , melynek mivelésére leginkább mi vagyunk hivatva, 
meglehetős parlagon hever , s ez az egyház-iroclalmi tér. 

E téreni miveltségiink jóval alább áll a franczia, angol, 
német , olasz papságénál. — Miről igen könnyen meggyőződ-
hetünk, ha azok gazdag irodalmával a mi irodalmunk szerény 
termékeit összehasonlítjuk. — Hol vannak a mi havi füzeteink, 
s más önálló, különösen eredeti müveink, melyek a keresz-
tény tudomány és szellemnek ép oly hatalmas tanúi mint 
emeltyűi ? 

S honnét van ez , tán nincsenek tudósaink, kik ismere-
teik gazdag tárházát a szűkölködőknek fölnyitni akarnák? 
Hála az égnek ! ilyenek nem hiányzanak, de ha kérdezzük 
őket , miért nem irnak ? azon piritó feleletet adják többnyire, 
hogy nincs olvasó-közönség. És ugy látszik igazuk van ; mert 
mig igen sok helyütt a politikai és bohócz-lapokat nagy figye-
lemmel olvassák, addig az egyházi literatura ha nem is egé-
szen terra ' incognita előttük, de minden esetre olyasmi, a mi-
re pénzt kiadni nem tar t ják érdemesnek. 

De hát igy fog-e ez maradni ezután is ? elhagyjuk igaz 
aranyainkat, és fényes cserepeket szedegessünk helyettük ? 
Az nem fog történni , mert nem hihet jük, hogy annyi ész és 
erő ne találjon módot a baj orvoslására. 

Gyarapítani kell tehát az egyház-irodalmi közönséget, 
és pedig azoknak, kik már ahhoz tartoznak ; a lelkesités, rá-
beszélés, figyelmeztetés minden alkalmas módját meg kell ra-
gadni ; az előzékenység , ildomosság, eszélyesség használjon 
föl minden alkalmat, helyt s időt , kerületi gyűléseket, bucsu-
ebédeket , baráti látogatásokat, véletlen találkozásokat, szó-
val a jó ügy buzgó szeretete oly tevékenységet fejtsen ki an-
nak terjesztésében a minőt az megérdemel. 

A mi legszebb reményre jogosit föl az egyház-irodalom 
jövője iránt : az kétségen kivül a növendék-házakbani képző 
egyletek, irodalmi iskolák alakulása. — Ezekre kell tehát ki-
tünőleg figyelmünket fordítani, s becses növényekként gon-
dosan ápolni, működésűket figyelemmel kisérni ' ) , te t t leg és 
tanácscsal a távolból is buzdítani. 

„Közleni gondolatunkat másokkal, s azokat tőlük meg-
ítéltetve látni , s viszont mások gondolatait hallanunk s fölöt-
t ü k birálatot ta r tanunk, a tökélyre törekvő emberi léleknek 
elkerülhetlen szükségei közé tartozik." Bajza e szavainak igaz-
ságát senki kétségbe nem vonhat ja , és hol alkalmazhatók in-
kább , mint az ily gyakorló iskolákban, hol a fiatal ember 
hason-rangu társai előtt szabadabban nyilatkozik, és mások 
nyilatkozatát vagy dolgozatát is itt megbírálni magát följogo-
sítottnak érezi. 

I t t ismerkedik meg a fiatal ember legtöbbnyire az iro-
dalommal, itt kap kedvet az olvasásra, itt teszi önerejét pró-
bára , s látván a roppant hiányokat , itt kezdi magát igazán 
képezni, mit azután egész életén át folytatnia kell ; kísérletei-
nek nehézségeit látva, becsülni kezdi az Írókat, őket utánoz-
ni, elérni törekszik. Társai előtti fölolvasásra tárgyat keresve 
föltárul előtte a tudományok nagyszerű csarnoka, és ekkor is-
merkedik meg a jelesebb müvekkel, melyeknek ügyes kizsák-
mányolása teszi rendesen, az i f jú munkásságának első és 

0 Különösen lapjainkban : lehetetlen , hogy érdektelen legyen ily 
közlemény azok e l ő t t , kik az irodalom jövő je iránt nem közönyösek. 

épen nem megvetendő gyümölcsét. — De ki győzné elszám-
lálni minden hasznait ? Bőven tanúskodik erről az élet , ta-
núskodnak azon levelek, melyek a pesti gyakorló iskola egy-
kori tagjaitól irva, annak levél tárában, mint életrevalósá-
gának meg-annyi bizonyítványai letéve vágynák. Ezek közül 
csak boldogult C s a j á g h y Sándor csanádi püspökét emlí-
t em, ki hálás őszinteséggel vallja be , hogy nem csak az iro-
dalom iránti hajlamát köszönheti a pesti egyház-irodalmi is-
kolának , hanem kiképzettségének alapját is itt veté meg. 

Örömmel üdvözüljük tehát az ily egyletek keletkezését 
hazánk több püspöki növeldéjében. Őszintén magasztaljuk 
azon lelkes intézeti kormányzók és más elöljárók buzgóságát 
is , kik nem csak elnézik, lia a növendékek egyházi literaturá-
val foglalkoznak; hanem azokat buzdítják is, érdekesebb 
könyvek és folyóiratokra figyelmeztetik, jelesebbczikkek for-
dítására és utánzására őket fölhívják, és igy mintegy könnyű 
szerrel vezetik oda, hova a fiatal ember csak hosszas küzde-
lem és tárgy választás miatti habozás után juthat el. 

A k i azt gondolja, hogy az önképző irodalmi egyletek 
ilyetén élénksége a fiatal embert rendes tanulmányaiban hát-
ráltat ják , és azokat kártékonyaknak tart ja , az fontolja meg, 
hogy az evést még senki kártékonynak nem tar to t ta , jóllehet 
mohó falás által sokan ártottak már egészségüknek. 

Továbbá mi teszi tárgyát az egyházi l i teraturának, ha 
nem azon tanulmányok, melyeket a nevelő házakban magunké-
vá tenni kötelességünk : A szent könyvek magasztos fejtege-
tései, az egyházunk dicső küzdelmeit is megtörhetlenségét tár-
gyazó tör ténelem, hitünk fönséges mély ti tkai, a sz.-atyák 
tanúságai , a keresztény morál szüz-tiszta elvei, az egyház 
elévülhetlen jogai , a lelkipásztorság komoly fontosságú teen-
dői az iskolában, szó- és gyóntatószékben, a betegek ágyánál 
stb. Mindezek lelkesen előadva józan egyházi if júságunkat 
mélyen meg fogják győzni, hogy azoknak elhanyagolása ép 
oly szégyen mint szomorú következményeiben. 

Az egyház-irodalmi iskolák tevékeny ápolása tehát azon 
eszközök egyike, mely olvasó közönségünket, és irodalmun-
kat gyarapitva bennünket e téren is más jeles papság mivelt-
ségének megközelítésére fog segiteni. — E tér kiválólag a 
mienk s lia azt parlagon hagyjuk mi, ki fogja azt mivelni? 
bizonyára senki, s a szégyent, mely e hanyagságból reánk 
háramlik, másutt szerzett dicsőségünk eltakarni nem képes 
soha *). Rostaházy Kálmán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége f. é. mart. 7 -rő l kelt legfelsőbb határozatá-

val B i r ó Lász ló t , a szathmári székeskáptalan kanonokját a pesti ma-
gyar kir. tábla lőpapjává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . 

P E S T , mart. 13-án. Fölemiitők a nm veszprémi püspök 
böjti körlevelét; jelenleg némely helyeit közöljük E quo, 
mondja a gyönyörű irályu főpásztor, homines omissis aquis 
Siloe quae vadunt cum silentio, desideraverunt aquas Sihor, 
quae turbidis seculi huius vitiis sordidantur, concitati maris 
nunquam non iactantur procellis, ubi evanescentibus terris, 
undique pontus undique coeca nocte unda inhorrescit. Hinc 

* ) Ezen fölszólalást zsenge eredményeül tekintjük azon olvasó 
k ö r n e k , mely leginkább a t. értekező ur fáradalmai folytán a budai s e -
gédlelkészek közt alakult. Isten adja áldását a nemes törekvésre! S z e r k . 
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malorum quibus nunc mundus quatitur exordium, quae adeo 
iam invaluerunt, ut nostris temporibus inde iam orta sit tri-
bulatio, unde consolatio sperari debuerat, quandoquidem illi 
se constituerunt nequitiae auctores et tutores , quos debue-
rant, qui omnia evertunt , metuere ultores ; quo fit u t sine le-
ge , sine ordine, sine ratione confundantur iam omnia imo 
cuncta in fraude et temeritate praecipiantur et praesumantur, 
utque ipsum adeo summum in terris dignitatis fastigium, arx 
Apostoliéi culminis oppugnetur, in quibus omnibus turbatur 
omnis multitudo iustorum. Tristitia super tristitiam cumula-
tur et deficiunt anni nostri in gemitibus non utique propter 
temporale damnum, sed propter spirituálé quod exinde pro-

fluit detrimentum Acerbum mihi est vel attingere quae 
tempore hoc pressurae contra divinae legis praecepta, contra 
animarum salutem, contra independentiam atque spirituálém 
S. Sedis l ibertatem, contra omnia pene quaecunque sancta 
sunt , per homines callidos ac feroces, qui percusserunt foe-
dus ad invicem et super populum Dei malignaverunt consi-
lium, quive viam iniquitatis, quam semel ingressi sunt, audacius 
semper calcant, ausu tam maligno, tam indigno, tam sacri-
lego in effectum deducta fuere , imo incessanter deducuntur. 
Quanta dominandi cupiditate hi inardescant indicat matris 
Ecclesiae diuturnus cruciatus, quo pene earn eviscerant, ad-
versus quam, ad ictum destinatam, totis iam certant cuneis. 
Impugnant etenim a dextris et a sinistris Beatissimum Patrem 
Pium, et cum eo omnem pietatem ; et quia eumdem nec adu-
latione decipere, nec lubrica laude supplantare potuerunt ut 
eas sanciret importunas improbasque postulationes, quibus, 
quia cum voce pugnabant conscientiae, subscribere nec po-
tuit, nec voluit, ius gentium in ius verterunt latronum, atque 
ante omnia maiorem ditionum Apostolicarum par tem, con-
t ra omnia aviti principatus iura communi Ecclesiae Patr i 
concessa et to t seculorum defluxu confirmata, hostilibus 
armis ex insidiis occuparunt mox bona ecclesiarum et mo-
nasteriorum in praedam et direptionem dederunt; praesu-
les et sacerdotes Dei partim carceribus, partim exilio mul-
ctant ; in terra sanctorum sancta conculcant, et inter tumul-
tus et seditiones universo corpori Christi in doctrina, cultu 
et moribus mortem nunc temporis intentant ; illique assumere 
sibi vellent ipsius Ecclesiae curam, qui sub praetextu resti-
tuendae in statu libero ecclesiasticae libertatis defraudant, 
produnt et spoliant Ecclesiam Christi, turpeque imponunt 
cervici eius iugum , qui sunt velut fax et ignis ad conflanda 
seditionis incendia, velut turbo et tempestas ad facienda nau-
f ragia , qui demum tot iam diris ac prope incredibilibus flagi-
tiis inquinati, non absimiles barbaris illis infidelibus, qui, u t 
verbis utar S. Bernardi ep. 363. „depopulantes olim in ore 
gladii terram promissionis, atque ad ipsum religionis christia-
nae sacrarium ore sacrilego inhiantes, ipsam Dei viventis ir-
ruere pararunt civitatem ut officinas nostrae redemptionis 
everterent , polluerent loca sancta, Agni immaculati purpura-
ta cruore, lectulumque ipsum conculcarent, in quo propter 
nos Vita nostra obdormivit in m o r t e m a d hoc tandem teme-
ritatis pervenerunt, ut ipsam almam urbem Romam, matrem 
et dominam gentium, locum refugii a facie inimicorum, quasi 
angusta esset malitiae ipsorum reliqua Italia, in alienam do-
minationem, seu indignam servitutem transferre moliantur, 
quo in hac una urbe, si unquam fieri posset, universus orbis 

catholicus interiret Intra Italiam et contra Italiam ista 
omnia mala perpetrantur, in cuius medio vae fratri a fratre ; 
in qua omnes qui pauperantur, captivantur, conteruntur, do-
mestici fidei nostrae sunt , qui male in malo se invicem con-
fortant et labiis iniquis tum gladiis perimunt, ut ab invicem 
consumentur ; quae proin quotidie ruit in desolationem ita ut 
lugeant et tabescant omnes sapientes terrae prae timoré et 
exspectatione quae exinde supervenient universo orbi. Bene-
dictus Deus ! Qui Christi his in terris Vicarium, in quem 
omnium bonorum studia consonant, tristissimis his tribulatio-
num temporibus robore ex alto ita conlirmavit, ut inconcussa 
virtute contra omnes incursus atque impetus fluctuum velut 
petrae obiacentis mole et fortitudine obsisteret, et fieret de 
periculis et terroribus, quibus vivit obnoxius, gloriosior, hoc 
magis inclytus in oculis nostris, quia pro Christo est inhono-
ratus. Gloriosum praebens patientiae, fortitudinis et mansve-
tudinis exemplum, velut pater ineffabili confectus super in-
sanientes filios moerore, pietate perculsus est , atque arrepto 
clypeo auctoritatis Apostolicae clamavit viam, quam insistè-
rent , ad interitum ducere, nec audierunt ; tum exprobravit 
fractam fidem, negatamque Romanae Sedi obedientiam et 
reverentiam, et continuerunt aures suas ne resipiscerent ; 
flagellum denique distrinxit ecclesiasticae severitatis, et tecti 
lorica durissimae contumaciae, soli filii irae iram non sen-
t iunt , sed occallescunt, quasi acceptae plagae se non attin-
gerent. Annunciavit iustitiam, praenunciavit periculum, hor-
tatur ad meliora ; superest ut de praevaricatorum correctione 

tandem laetetur Quamobrem quia singulare periculum 
singularem exigit operam , vestram provoco vigilantiam, ut 
omni zelo et auctoritate vestris pro vestro officio sollicite pro-
videatis, ut non extendant iusti ad iniquitatem manus suas, 
utque saltern in iis, qui ea nefors involuti ob impletam iniqui-
tatis mensuram spem emergendi non afferrent, sistat nefan-
dum ulcus, ne quid ultra sani gregis inficiat. Ad arnicas au-
tem vestras mentes huius meae admonitionis sollicitudinem 
perferens, quia nihil in tanto periculo dissimulandum mihi 
est , ad eorum imprimis perniciosa molimina attentionem ve-
stram dirigo, qui in pagellis publicis nihil non proferunt, ut 
seducant simplices armentque malevolos ; qui malunt sua 
falsa quotidie impudenter ingerere, quam nostra vera pa-
tienter audire, quorum virulenta folia, quae non in ur-
bibus modo, sed et in triviis passim leguntur , pro luce 
tenebras, pro melle venenum offundunt, et cuncta nobis 
in perversum ministrant. In hac parte maiore opus est forti-
tudine et cautela, quia hie acrius insistit adversarius, qui 
omni saevit genere malignandi. Irritus quidem est labor lu-
men offerre coeco, quia tamen error latius serpit ubi non est 
qui contradicat, non licet nobis omittere quod possumus, ut 
ubique latentium insidiarum periculum avertamus, fidelesque 
ad recte sentiendum et agendum validioribus incitamentis et 
praesidiis moveamus. Datum Veszprimii, festo Purifications 
B. M. Virginis 1862. Joannes , m. p. Episcopus. 

GÁCSFALVA, mart. 5-én. Leéltük mi is a farsang tom-
boló napjait , ki vigadozva, ki szomorúan csendes magányába 
vonulva. Általában mégis mondhatni, ez idén a pajzánabb 
kihágások a mulatságokból elmaradtak, mit azonkivül, hogy 
a nép anyagi helyzete igen silány levén, igy a fölösleges költ-
ségektől tartózkodott, — mert csak egyetlen egy tánezviga-
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lom volt — különösen egy szerencsés és egyaránt fölötte üd-
vös körülménynek kell tulajdonitanunk. Ezt a következőkben 
fölfedezni szándokom. — Van a gácsfalvi plébániában egy 
tá rsu la t , mely még 1856-ban „Jézus irgalmassága" uév alat t 
M a t a v o v s z k y József helybeli ft. esperes és plebánus úrtól 
alapit tatott . Eleintén, mint minden j ó , csak igen-igen lassan 
kaphatott lábra, ugy hogy roppant erőmegfeszités-, számtalan 
u j meg u j kísérletekbe, Önmegtagadás- és föláldozásba került, 
hogy a czélszerü egylet megkedveltessék, elfogadtassék s 
egész tervében és hasznos irányától lelkesítve pártoltassék ; 
mi sikerült is annyira , miszerént most már hála az égnek 170 
tagot számit. E valóban iicivös társulat kebelébe elfogadta-
tik mindenki rang- kor- és nemkülönbség nélkül; mert ki aka-
dályozhatna valakit a tökéletesség , az erkölcsösség, a jó pél-
da u t ján való já rásban , vagy mily lelkismerettel ijesztetnék 
vissza bárki a kötelmek pontos teljesítésétől ? — S épen ezek 
kívántatnak mindazoktól, kik ide belépnek, a ker. életben 
magukat tökéletesitendők s az örök hazáér t , mely a menny-
ország s melyet a Szentlélek szerént „csak az erőszakosak ra-
gadnak el", harczolandók. Főföladata azért a társulatnak a 
hivők között főleg a bünt eltávolítani és kiirtani, közibük a 
béke olajágát plántálni, a szeretetet, az egyességet , — mely 
kivált most kezd a szivek szentélyéből kiköltözni s mindenütt 
pártviszályok, czívódás, h a r a g , gyűlölet s idegenkedés mag-
vai szóratnak szét az államokban és országokban, nemkülön-
ben kisebb-nagyobb társulatokban, — ajánlani s a ker .hi t el-
veivel öszhangzólag élni s halni tanítani. Miért is a tagok kö-
telességei a következőkben öszpontosulnak, a káromkodás-
részegeskedés- kártételektőli tartózkodás ; a rossz viseletüek 
megintése; a czivódók kibékítése, a szülőknek gyermekeik, s 
ezeknek szülőik iránti kötelmeik ajánlása, évenként kétszeri sz. 
gyónás s szorgalmas templomlátogatás, különösen minden pén-
teken, mely napon a társulat minden élő és holt tagjáér t sz. 
mise mondatik. A nagyböjtben még az önmegtagadásnak na-
gyobb mérvben való gyakorlata is kötelezi a beirottakat, neve-
zetesen nagypénteken egész-napi bojt s keresztút. Midőn az 
erkölcs, a jobbulás s minden szellemi és anyagi jólét ily ha-
talmas és sikerhez vezető tényezőjeért velünk együtt minden 
igazi keresztény hálákat rebeghet az Istennek : részünkről 
fölsóhajtunk : „Conlirma hoc Deus, quod operatus es in nobis. 

l'elkó Péter, segédlelkész. 
ROMA. A milanói papnövendékek fiúi hódolatuk jeléül 

Péterfilléreket küldöttek a szent-atyának, ki leereszkedve az 
egyház e zsenge csemetéihez a követhező levelet intézé 
kedves fiaihoz : Pius PP . IX. Dilecti Fi l i i , Salutem et 
Apostolicam Benedictionem. Ingens animi Nostri laetitia 
f u i t , quam ex litteris vestris comperimus, nil perversum 
aut pravum animis vestris inhaesisse, licet exempla non-
nulla praesto fuissent vobis, quibus forsitan iuveniles ani-
mi commoveri possent, ut a via veritatis et iustitiae de-
ílecterent. Praevaluerunt imo perillustria eorum exempla, 
qui in hac urbe nobilissima vestigiis Ambrosii et Caroli forti-
te r institerunt. Faxit Deus , ut vestra is thaec, quae inter 
principes ítaliae urbes merito connumeratur, multis et insi-
gnibus apostolicae virtutis imitatoribus semper glorietur. Spes 
et expectatio generationis alterius in vobis sita si t , eaque 
certo melior e r i t , et beat ior , si piis doctoribus, pastoribus-
que u te tu r . quales vos ad glóriám divini nominis futurosspe-

ramus. Tametsi suo viduata Pastore Mediolanensis Ecclesia 
moereat , in eo tamen qui pastorale vice per fungi tur , ducem 
et magistrum meritissimum et lectissimum habet is , quem se-
quamini. Neque desunt alii viri praeclarissimi, quos intueri, 
et ad exemplum proponere, tuto fas sit. In obsequio vestro 
erga Sedem Apostolicam, in. char i ta te , et fide, et studio pre-
cum assiduo constanter persistite ; neque dubitetis quin vobis 
usque faveat et opituletur Deus Optimus Maximus, cuius no-
mine Benedictionem Apostolicam vobis omnibus peraman-
ter impertimur. Datum Romae apud S. Pe t rum, die 29 ia-
nuarii 1862. Pontificatus Nostri anno XVI. P i u s P P . IX. 
Dilectis Filiis Alumnis Seminarii Theologici Mediolanensis. 
Mediolanum. 

P A R I S , febr. 22-én. A kormány okiratai között, melyek 
a kamrák padjaira t é te t t ek , különös figyelmet érdemel a Ca-
dore ügynökliez, jul. 6-ról mult évben intézett sürgöny. Ez 
valóságos tentatio. A franczia kormány azt a kérdést intézi a 
romai kormányhoz : mily nézetben van ő a franczia kormány-
ról , barát ja-e , vagy ellensége ? Továbbá helyesli-e Pie poi-
tiersi püspöknek, mult évi jan. 18-án mondott beszédjében 
kifakadásait a császári kormány ellen, mintha a császár a pá-
pát , miként Heródes szent Péter t fogva ta r taná , ut post pa-
scha producerei eum populo. Ki nem emlékezik a „licet ne 
censum dare caesari : '-féle kísértésre? Ez a jegyzék szövege: 
„A külügyminister Cadore marquishoz, a franczia ügynökhez 
Romában. Par is , jul. 6-án 1861. U r a m ! Megelégedéssel ol-
vastam a Grammont herczegtől te t t jelentést Antonelliveli 
értekezésről az olasz király czimének általunk történt elis-
meréséről. Az államtitkár oly kifejezésekkel fogadta ezen köz-
lés t , melyeknek nálunk becse van , annál inkább, mivel a 
szent-atya megbizta Grammont u r a t , hogy a császár iránt 
maga részéről a barátság és hála szavait fejezze ki. Mindez 
a romai udvar bölcseségét tanusi t ja , miként a súlyos esemé-
nyekkel szemben méltányolni tudja politikánk nehézségeit. D e 
midőn tiszteletünket fejezzük ki eme nyilatkozatok i rán t , fáj-
dalommal emeljük ki , hogy eme józan ész és mérséklet nem 
lelkesít némely főpapokat a franczia papság élén, miután ál-
lásuk is azt kívánná, hogy az elragadtatástól tartózkodjanak, 
mely püspöki méltóságukkal annyira ellenkezik. A poitiersi 
püspök példát ad erre sz. Péter székének ünnepén mondott 
beszédjében. Örömmel hiszem, hogy a szent-atya, a tisztelet 
és a tekintély elvének, melynek ő első ő re , tekintetéből in-
dulva ki, nem fogja érzéketlenül nézni a püspöktől szár-
mazott megtámadást a fejedelem fönséges személye ellen. 
Nincs-e jogunk megdöbbenni, l á tván , hogy e főpap , a III . 
Heródes által sz. Pé t e r , az apostolok fejedelme ellen inditott 
üldözés emlékeit fölsorolván, a császár által a szent-széknek 
adott anyagi segítségből is vádat tesz ő fölsége ellen ? Mi a 
pápára hivatkozunk : hiszi-e magát sz. Péternek tisztelt u tódja 
hadi zászlóink árnyában fogolynak, s gondolja-e, hogy midőn 
seregeink városának kapuit őrzik, III . Napoléon katonái őt 
szabadságától megfosztják ? Ily igazságtalan megtámadások, 
ily szenvedélyes izgatások egy püspöknek ajkáról komolyabb 

' ) Mult évben csak a cz imet , ma már a czimnek s z e m é l y é t , a 
királyt, s a királynak országát ismerik el ; de mikor ? mióta ? Ennek n y o -
ma sehol sincs. Nem diplomatikus dugáru-e tehát az az olasz király és 
királyság ? miután ezt köpeny alatt észrevét lenül , mint a spartai rókát , 
kellett a hivafalos nyelvbe behozni. 
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természettel bírnak, semhogy ő fölsége kormánya, méltósá-
gának s a közbékének kettős érdekében, a melyről felelős, 
nem gondolkodnék eszközökről, azoknak véget vetni. Megbízom 
tehát önt, tegyen kérdést az államtitkár-bibornoknál : valljon 
a császár a pápa szemei előtt üldöző-e, vagy pártfogó ? Ez 
értelemben beszéljen vele, s ezen sürgöny mását kézbesitse." 
Mit tehetett erre a romai kormány? A püspök beszédjét nem 
közölték vele , mégis elitéltetését sürgették, tüzetes vád, ta-
nú és kihallgatás nélkül. Szerettek volna intézvényt nyerni 
a franczia püspökök ellen, vagy legalább parancsot, hogy 
szenvedélyes kifakadásoktól tartózkodjanak; s igy hogy a 
pápa vagy a poitiersi püspököt, a pápaság legbátrabb védő-
jét , vagy pedig az egész franczia püspökséget szenvedélyes 
kifakadásokról szóló váciban kihallgatlanul elmarasztalja. En-
nek azután a hírlapokban majd hasznát vették volna. A má-
sodik kérdésre pedig nem Romában, hanem Parisban felel-
hetnének legjobban: valljon üldöző-e a császár, vagy párt-
fogó ? De mégis ők csak azt akarták tudni, minek tar t ja a 
pápa a franczia császárt ? Már igazán az-e, vagy nem, az mit 
sem tesz ; csak annak tartassék, s a külszin megvan. — Ca-
dore beszélt az államtitkárral, s a beszélgetés eredményét 
jul. 13-ról küldött sürgönyében adja elő Thouvenelhez : „Nagy-
méltóságod szavai érteményezések által csak gyengittettek 
volna ; tehát én nem csak fölolvastam, hanem másolatban is 
az államtitkárnál hagytam a sürgönyt, megjelezvén a fő he-
lyeket, melyeket ő eminentiájának figyelmébe ajánlandóknak 
Ítéltem. A bibornok nem látszott hinni, hogy Pie püspöknek 
ily szándéka lett volna, miként a császári kormány nála föl-
tételezi ; ezek csak történeti idézetek valának, mondá, melye-
ket luki maga módja szerént értelmez, annál inkább, mivel 
ezen ünnepen sz. Péter apostol ellen támasztott üldözésről 
szokás beszélni. Azonban a bibornok nem tagadta , mily ve-
szedelmes a mai körülményekben alkalmat adni a rosszaka-
ratnak és rágalomnak. A császár által a szent-széknek adott 
segélyre nézve a bibornok szavait közlöm ; ő ezt anyagi és fé 
nyes tettnek vállá, melyet senki sem tagadhat , s hogy ör-
vend az alkalomnak, miszerént ismételheti, mit már Gram-
montnak mondott. 0 szentsége érzelmei ismeretesek, miután 
ő bízta meg a követet, hogy a császár iránti háláját nyilat-
koztassa ki. A bibornok mondá, hogy eme kellemetlen ese-
ményt a szent-atyával közleni fogja." -— Eddig a hivatalos 
vád , s a szent-szék államtitkárának bölcs válasza, a ki nem 
kárhoztathatta a püspököt, mivel kihallgatlanul ártatlant 
itélt volna el ; nem adhatott brevét a franczia püspökséghez, 
mivel a szent-szék védelmében legtöbb érdemei vannak ; nem 
kérhetett a kormánytól adatokat a poitiersi püspök ellen, mi-
vel evvel a kormány nehezteléseit a püspök ellen magára 
vonta volna. A kellemetlen ügynek ily kimenetelét valóban 
csak a nagy államtitkár bölcseségének lehet köszönni. — A 
hivatalos okmányok között ezen vádsürgöny is közzététetett, 
a poitiersi püspök a hirlapokból tudta meg, mi történt nevé-
vel, s Péter székének ünnepén mondott beszédjével Romá-
ban. Kötelessége volt nem csak a külügyministernél, de a 
hírlapok utján is ártatlanságát védeni, s az okadatolatlan vá-
dat magáról elháritani. Ez a levél : ,;Nagyméltóságodnak egy 
sürgönye a kamrák elé tet t könyvben olvasható. Ebben látom, 
hogy a poitiersi püspök a néphez mondott beszédjében Fran-
cziaország által a szent-széknek adott anyagi segélyben, a 

császár ellen III. Heródes által sz. Péter apostol elleni üldö-
zés emlékeit fölhozta, s hogy a franczia katonák az örök 
város kapuinál nem a romai pápa szabadságát biztosítják, 
hanem azt elfojtják. Nehéz időket élünk, egy püspök nem vál-
alliat magára felelősséget egyébről, mint csak arról, mit mon-
dott és tett. Én tehát a legünnepélyesebben s leghatározot-
tabban tagadom, hogy az én beszédemben, szent Péter ün-
nepén , a napi leczke fölött egy mondat, sőt egy szótag volt 
volna, a mi nagyméltóságod által ellenem mozditott vádlását 
közelről vagy távolról igazolhatná. Tudom, hogy nagyméltó-
ságod boszankodni fog oly föladáson, melynek semmi való-
ság meg nem felel, s mely által mégis ellenem oly lépésre in-
díttatott ; s első lesz, a ki reciamatiom jogosságát elismerendi. 
Senki sem fogja érteni, hogyan történhetik az egy polgári-
sult államban, hogy a tisztviselőség vagy csendőrség egy-
szerű föladása ily hitelre találjon, midőn az egészen alap 
nélküli, s melynek igazságtalanságát tanuk által bebizonyít-
hatni. Különben én gonoszságot nem tételezek föl a föladó-
ban; csak arra fordítom a figyelmet, mily ballépésre viheti 
az embert a rögeszme és a pártszellem, mely véli, hogy azt 
hallja, a mit hallani kiván. Nem szólnék a világ előtt , ez ter-
mészetem ellen van ; de önnek sürgönyei, hol vádoltatom, a 
világ előtt fekszenek, itt kell óvást tennem. Midőn szóltam, 
600 személy volt körülbelől jelen, s én nem hiszem, hogy 
föladóimon kivül más tanú találtatnék, komoly s tudományos 
férfi , becsületes h i rü , hogy szóval vagy czélzással, vagy csak 
általánosan is mondtam volna azt, miről nagyméltóságod sür-
gönye engemet vádol. Megbocsát, h o g y h a óvástételemet ő 
szentsége és a bíbornoki testület , s püspöktársaim előtt is 
megteendem, úgyszintén papságom jelesbjeinél. Poitiers, fe-
bruárban 1862." Mi lesz most hátra ? Hallgatni annyi, mint 
a világ előtt hazugságban elmarasztaltatni ; vagy pedig ke-
resetet indítani, s a törvényszék előtt az agg Berryer tüz-
szónoklata által megveretni. 

Irodalmi hirdetés. 
Nagy dologba vágtam a fejszét, munkába, minőnek a 

a magyar irodalom eddigien hiával van. Eddig is birt a ma-
gyar irodalom könyvekkel, melyek ,a keresztény hitéletet' 
tárgyalták ; de munkával, mely a német „Leitsterne am Wege 
des Heiles", vagy a franczia „Bibliotheque pieuse" modorával a 
keresztény hitéletet tüzetesen és rendszeresen tárgyalta volna, 
irodalmunk eddig nem bir. Tekintettel multamra ugy gondol-
tam , hogy illik hozzám ilyféle munkára vállalkozni. Az egy-
házi-rend növendékei nagy jövendőjök fejében ily munkát 
aligha nélkülözhetnek. A lelkipásztorok velem együtt bizony-
nyal ezerszer érezték szükségét az oly könyveknek, melyeket 
hiveiknek a lelki élet érdekében kezökre adhatnának. A ke-
resztény hivők, kiknek a Szentlélek-Isten megadta a kegyel-
met, miszerént „hitből élni", hitéletre és istenességre szert 
tenni kívánkozzanak, kérve kérnek ily olvasmányokat és 
vágyva szoktak fogadni ily utasitásokat. Általában mit is érünk 
vele, ha tudjuk a teendőket ; mit érünk vele az iskolákban és 
az egyházi szószéken, ha egyre hirdetjük a parancsokat, és 
nem mondjuk meg a teendők m ó d j á t i s ? Ha nem mondom 
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is, a dolog természetéből is megtetszik, liogy a munkának 
egyes czikkei alkalmas anyagul is szolgálhatnak ,egyházi-be-
szédek'-re. 

Ennyit elöljáróban vállalatomról. Szándékom „Épüle-
tes könyvtár" czim alatt egyfolytában több könyvet bocsá-
tani közre az érintett irány érdemében. Egy-egy könyv külön 
is megáll magában ; a ki egy könyvet megrendel, ezzel épen 
nem vállal kötelezettséget a többi könyvek megvételére. 
Azonban a könyvek e g y e n l ő a l a k b a n fognak megjelen-
ni ; és mindegyikhez saját czimlapja mellett külön lapon az 
érintett k ö z ö s czimlap is járuland, miszerént a kinek ugy 
tetszik a külön könyveket egyfolytában egyenlő alakba köt-
tethesse és ekkép egy egész „épületes könyvtárt" birjon. 

Az első könyvnek czime : „A keresztény hitélet csarno-
ka." Ara a lelietségig olcsóra téve : 1 forint a. é. Arra kérem 
az illetőket, kiket ezen soraim által különös bizodalommal 
megkeresni bátorkodom, hogy ezen munkának magok köré-
ben részvétet szerezni és a gyűjtött megrendelésekről en-
gem értesíteni szíveskedjenek. A példányok a megrendelt 
számban azonnal bérmentesen el fognak szállíttatni. A meg-
rendelt példányok árát csak a könyvek vételével lesz szük-
ség megküldeni. Nagyvárad, bőjt-hava 5-én 1862. 

Nog áll János , nagyváradi kanonok. 

VEGYESEK. 
P E S T , mart. 18-án. Fransoni, a Lyonban élt számkive-

tett turini érsek elhunyt. Egy elkínzott lélekkel több áll az 
örök bíró ítélőszéke előtt mint tanú a piemonti lelketlenség 
ellen. 

— A ,Debreczeni Közlöny' i r ja , hogy az ,Idők Tanuja' 
náluk mind a kasino-egyletből, mind a társaskörökből szám-
űzve van. — Politikai irányaért ez nehezen történhetik, hanem 
inkább kath. szellemeért. Ezt azért jegyezzük föl, hogy lás-
sák , kiket illet, mint tudja az ellenfél mellőzni a sajtó azon 
termékeit, melyek nézetével vagy törekvésével nem egyez-
nek meg. Tanuljunk tőlük és a győri növendékektől, kik az 
,Ország tükre ' járatását megszüntették, mert kath. meggyő-
ződésüket sérti. Igy ébredünk lassanként ! 

— A nápolyi kormány parancsot menesztett, hogy a 
kolostorok ingó vagyona is összeirassék. A nőzárdákba az ezen 
czélból menő összeirókat két pap fogja kisérni. De minő pa-
pok fogják magukat ezen tényre fölhasználni engedni ? ! 

— Említve volt Rouland ministernek fölszólalása, hogy 
kiskorú leányok ne vétessenek föl a kolostorokba szülőik be-
egyezése nélkül ; mire azonban kétségen fölül álló példát nem 
tudott fölhozni. Ducliàtelet a párisi bordélyházakról irt mun-
kájában bebizonyítja, hogy az itt magukat elállatiasitó sze-
rencsétleneknek fele a törvényes koron alul igtattatik a rend-
őrségi jegyzékbe. Ő ezen jegyzékeket átforgatta 1796-tól 
fogva e jelen korig, és fölfedezte, hogy 16 éven alul egész 
12, sőt 10 éves leánykák is szerepelnek azokon, és pedig leg-
többnyire szülőik akaratja ellen. Ez ellen nincs szava a gyen-
géd lelkismeretü ügyér urnák ? 

— A cincinnatii érsek meglátogatá a tábort, és gyón-
tatás meg bérmálás után nagy sokaságtól látván magát kö-
rülvétetve, szónokolandó fölkért egy tisztet, hozatna neki 
valamely állványt, melyről taníthatná hallgatóit. Csakhamar 
előhozatott két retesz, melyekre fölállván buzditó, tanulsá-
gos intést intézett övéihez. A beszédet bevégezve tudta meg, 

hogy a reteszek 2000 kemény töltést tartalmaztak, és hogy 
ő mily veszélyes szószéken állott. 

— A szent-atya, mint már megjegyzők, 20,000 frankot 
küldött a lyoni szegény munkások segítségére. A,Siècle' nagy 
garral hirdeti a caprerai sürgönyt, mely szintén ezen czélból 
intéztetett hozzá, és melyben mondatik : „Büszkék vagyunk 
reá , hogy franczia testvéreinknek hajlamunk ezen zálogát 
küldethetjük: Garibaldi 100 frankot, Ripari 10, Nuvotari 10, 
Stragnetti 40 , Barso 20, Fraciante 10, összesen 190 frankot." 
A kérdéses „büszkeség", mondja egy bécsi lap, inkább sza-
vakban mint frankokban mutatkozik, pedig Lyonban pénz 
kell, nem szép szó , ezt bőven kaphatnak otthon is. 

— A turini uj cultusminister, Cordova Fülöp, nagy-
mestere az olasz szabadkőmiveseknek. Igy tudhatják a püs-
pökök, hogy a kath. cultusügyet is a nagy Oriens fogja kezelni. 

— A franczia püspökök számosan fognak Romába men-
ni. Hírlik, hogy a kormány kinyilatkoztatta volna, hogy sem-
miféle akadályt sem teend e tekintetben a püspököknek. — 
A bajor püspökök mindnyájan, kivévén az eichstiidti beteg 
főpásztort, megjelenendnek a canonisatiora. 

— Badenből irják a ,Volksbote'-nak : hogy mult vasár-
nap (mart. 6-án) Heidelbergben egy ottani kalapos barát-
ruliába öltözködve, olvasóval az oldalán, melyen kereszt he-
lyett pálinkás-üveg függöt t , a város legnépesb utczáin járt-
kelt , gúnyolván a kath. szertartásokat, mellét verve, keresz-
tet vetve, olvasót imádkozva stb. Majdnem 5 óra hosszáig 
űzte otrombaságait, a nélkül hogy a csendőrök akadályozták 
volna a durva gunyolódót. A katholikusok panaszt emeltek e 
méltatlanság ellen. 

— Ratazzi, Ricasolinak utódja, programmjában a ro-
mai ügyre vonatkozólag oda nyilatkozott, hogy annak meg-
oldására csak erkölcsi és diplomatikai eszközöket fog hasz-
nálni. Ezen kérdés, szerénte, két év óta sokban előhaladott. 

— Azon bizottmánynak, mely a vallási edictumon Bécs-
ben dolgozott, a következő egyének voltak tagjai : az elhunyt 
b. Pillersdorf; Mühlfeld, Giskra, Stieger, Rechbauer, Smol-
ka ügyvédek ; Hasmann (?) ; Schneider superintendens ; Riese 
protestáns ; Bendella archimandrita, és a tyroli izgatásról isme-
retes Pfretschner. Ezen neveket fölsorolván a ,Vlksfrnd.' kérde-
zi : Valljon protestánsok és ügyvédek többsége képviselheti a 
kath. egyházat ? — A bizottmány többi tagjai : J i r s i k , bud-
weisi megyés-, L i t w i n o w i c z , lembergi fölszentelt püs-
pök , E d e r , mölki apát és gr. B e l c r e d i tiltakoztak a tör-
vényjavaslat ellen. Ha jobban megérik az ügy, közleni fogjuk 
e czégéres müvét a vallástalan liberalismusnak. 

— A rheinaui kolostor eltörlése f. h. 2-án véglegesen 
elhatároztatott a zürichi nagytanácsban. A kath. rész 157 
szavazattal szavaztatott le 22 ellenében. 

— A würzburgi, fuldai, frankfurti és több más rabbi-
nusok óvást tettek közre a zsidók és keresztények közti há-
zasság ellen. A többi érvek közt fölhozatik, hogy Mózses tör-
vénye szerént tilos a házasság a p o g á n y népekkel, és hogy 
az irás azon szavai : „ők ne jöjjenek közibétek, ti pedig ne ő 
közéjük" teljesen alkalmaztathatok a keresztényekre is. 

— Éjszakamerikában az irgalmas nénék a betegek és 
sebesültek körül tanusitott buzgalmuk által oly általános el-
ismerést vivtak ki, hogy maguk a methodisták is, kik még 
egy év előtt esküdt elleneik voltak, most számukra tépetet és 
frissitőt gyűjtögetnek. 
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TARTALOM : Barátok a szentföldön. (Vége.) — Sze-
rény vélemény nt. Devics József urnák a ,Családkönyvekről' 
tet t inditványa fölött. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Rarátok a szentföldön. 
(Vége.) 

Következik a szentföldi ferencziek életéből egy 
rendkivüli epizód. 

A vértanukat, a tömlöczöt, a zaklatást, kinzást 
már megszoktuk... Már a régi pogányok is minden 
bajt a keresztényekre toltak, azokon állottak boszut... 
Si Tiberis... christiani ad leones ! . . . Nyissuk föl a 
számok könyvét is . . . mennyi pénzt csikart ki szer-
zeteseinktől az izlam !. . . 

1587-ben a jeruzsálemi szandsák a syrusok püs-
pökét karóra vonatta, üzenvén a keresztény zárdák 
elöljáróinak, hogy ők is igy járnak, ha azonnal tíz-
ezer aranyat le nem fizetnek ; s a négy kolostor, köz-
tük a latinoké, kénytelen volt a pénzt előteremteni. 
Erre Konstantinápolyban a franczia és a velenczei kö-
vet szót emelt. A porta a damaskusi helytartót bizta 
meg az ügygyei, ki is egyik főbb tisztjét Jeruzsá-
lembe küldé ; de a zárda-előljárók jobbnak vélték me-
nekülni , semmint ily küldötteket bevárni. Ne sit no-
vissimus error pej or prioré ! *) 

1610-ben két német és egy velenczei jöttek a 
szent városba. A velenczei pénzt látván társainál, azt 
ajánlotta a guardiannak, hogy fizettesse meg a két 
lutheránus németet legalább kétezer aranynyal azon 
szin alatt, mintha a musulmanok kivánnák. A guar-
dian nemes haraggal utasitá vissza a gyalázatos aján-
latot. — De a velenczei boszut forralt. Egy vasárnap 
részeg fővel volt ő kegyelme, s az emeletről vagy 
huszonkét lépcsőn lezuhant, összevérezvén magát. A 
rákövetkező pénteken előszedé véres ruháját s a szand-
sákhoz ment, nyilvánítván előtte megtérési szándo-

kát, s vádolva egyúttal a szerzeteseket, hogy őt ily 
áldásos vállalatban erőszakosan is gátolni merészel-
ték. Bizonyságul itt a véres ruha ! — A gonosz ve-
lenczei hatvan éves korában musulmanná lőn, a guar-
diant pedig tömlöczbe vitték, s ezer aranyért kibo-
csáták ! Aztán a két németet keresték ; de azok már 
hat hete hogy eltávoztak... tehát ismét a guardian-
nak kelle tömlöczbe sétálnia, s midőn innét kiker-
gették , ötszáz aranyat fizetnie. Hogy semmi se hiá-
nyozzék a büntetésből, megjelent egy iszonyú nép-
csoport a zárda előtt, nagy pompával, síppal, dobok-
kal , énekkel, ordítással hozván a vén renegátot. — 
Ördögi zajongás volt, egy óriási, iszonyú macska-
zene a barátok tiszteletére... utoljára még enni, inni 
kért a gyalázatos sereg ! 

1646-ban a guardian Ptolomaisból Jeruzsálembe 
hivta meg Maronit Péter atyát, a keleti nyelvekben 
.igen jártas egyéniséget. — Ráfogták hogy „spion", 
tömlöczbe veték, s ki sem is ereszté a pasa, mig a 
szerzet ezer piasztert nem fizetett! Ugyanazon.évben 
a pasának pénzre volt szüksége; egy halottnak orrát 
és füleit levágatta, s az igy csonkult tetemet éjjel a 
ferencziek zárdája elé vetteté. A mint reggel a mozli-
mek meglátták, azt vélve hogy a szerzetesek tették, 
megrohanták a kolostort, hogy a barátokkal együtt 
fölperzseljék. A pasa 2500 piaszterért ajánlott segít-
séget. — Fizetni kellett!.. . A kolostor egyik macs-
kája beleesett a cisternába; a barát fráter épen akkor 
húzta ki, midőn egy musulman szokása szerént a ko-
lostorba vizet merni jött jelentést tőn a pasá-
nak . . . még az nap elfogatta a pasa az utczán mind-
azon barátokat, kik menőfélben voltak a szent sír 
templomába... Ezer piaszternél többet kívánt éret-
tük !.. . Az drága macska volt ! . . . 2) 

Egy előkelő személyiségnek Konstantinápolyból 

r) Hammer, Geschichte des osmanischenReichs. 4,190. 
— V. ö. Tobler I. k. 318. s köv. 1. 

' ) Tobler i. h 319. 1. V. Ö. Quaresmius i. m. 2 , 54. 64., 
és Boucher, Le Bouquet Sacré, composé des Roses du Cal-
vaire , des Lys de Bethleem, des Jacintes d'Olivet. A szerző 
hat hónapot töltött a szentföldön 1610-ben. 

2) Surius, Le Pieux Pelerin, ou voyage de Jerusalem. 
Szerző 1646—1647-ben zárda-őr volt a szentföldön. 
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levén szabad menetet biztosító levele, a jeruzsálemi 
pasa a barátokon vette meg, mit ama úrtól nem volt 
szabad kicsikarni 1). 

Valahányszor uj guardian jöt t , a pasa, a kádi, 
s egyéb alsóbb rangú tisztviselők is megkívánták a 
tiszteletdíjt... Az ily installatiot kétezer tallérra, sőt 
többre is becsülik 2). 

1762 óta csak tizennégy ezer piasztert adóztak 
évenként a damaskusi pasának, de 1783-ban Moha-
med Dseszszár pasa még huszonötezret kivánt, nem 
számítva egyéb zsarolásait. 1797-ben pedig Abdalla 
Ibn Eladin pasa, damaskusi helytartó, harminczezer 
piaszternyi ráadással terhelte a rendes zsarolást. Seik 
Haszszan el Asznád mufti huszonnégyezer piasztert 
csikart ki a ferencziektől. 

1805-ben már emiitett Abdalla Ibn Eladin pasa 
százezer piasztert vett rajtuk rossz kedvében ! 1806-
ban a jaffai szerzetesek az oltár-ruhákat mosták; vé-
letlenül az elömlött szappanos víz az utczára kifolyt 
s egy követ fehérített meg a zárda falánál. Ezt egy 
mozlim meglátta, s azonnal a kádihoz sietett, mond-
ván, hogy a barátok építkezésre készülnek.— A kádi 
hivatalos látlelet után változást vett észre az előbb 
fekete kövön, — ezt bizonyára azért tették a bará-
tok, hogy valamit javítsanak — de nem kértek előbb 
a káditól engedelmet ! Ezen mulasztásért ötszáz piasz-
terrel lakoljanak ! . . . 

1807-ben s a következő években Abdalla pasa 
145,000 piasztert zsarolt. 1821-ben hétezer piasztert 
kelle fizetniök, hogy Ain-Karimben saját zárdájukat 
megtarthassák, s a sok faggatástól, tömlöcztől szaba-
dulhassanak. — Abu-Grósnak, a híres rablófőnöknek 
évenkénti adót kelle fizetni, hogy ne bántsa az uta-
zókat, azonfölül még ajándékot is kivánt; ha meg 
nem adták, elfogta a legközelebbi alkalommal a za-
rándokokat, s annyit kért, a mennyi tetszett; vagy 
valamely missionarius-barát után leselkedett, s nagy 
váltság-díjt követelt!... Ha a barátok valamit javí-
tottak az épületeken, az engedélyt méregdrágán kelle 
megvásárolni. — Még 1845-ben is Mohamed pasa alig 
hogy Jeruzsálembe jöt t , tízezer piasztert követelt 3). 

És mindez csak rövid, igen rövid vázlata az ezer-

J) Quaresmius, i. m. 1. 883. L 
2) Tobler, i. k. 321.1. 
3) Tobler, i. k. 322. s köv. 1. s az ott idézett szerzők. 

V. ö. Misiin Jakab, Die heiligen Orte stb. Bécs, 1860. Szerző 
által a második franczia kiadás nyomán bővített német ere-
deti kiadás. II. k. 360. s köv. 1. — És Storia di Gerusalemme 
stb. munkát, mely kolostori naplókat, s egyéb ide vágó ok-
mányt fölhasznált. 

nyi zaklatásnak, melyekről köteteket lehet összeírni ; 
nem is emlékeztem itt, csak a palaestinai veszedel-
mek egyik csekély részéről, mellőzve Cyprust, Syria 
egyéb részét és Egyptomot. — Mellőztem azon iszo-
nyú zsarolást, sőt barát-gyilkolást is, melyet Bona-
parte Napoleonnak a szent-földöni megjelenése oko-
zott. .. A barátoknak nem csak magukról, hanem az 
utazók-és zarándokokról, meg a benszülött hívekről 
is kelle gondoskodniok. — Minden utazó, zarándok, 
bármily keresztény felekezethez tartozott, ingyen ka-
pott ellátást a zárdákban; mi oly országokban, hol 
vendéglők nincsenek, meg oly vad nép lakik, fölszá-
mithatlan jótétemény. — Azért a tehetősb utazók né-
mi alamizsnával szokták hálájukat tanúsítani. — A 
jeruzsálemi zarándok-szállodában a tartózkodási idő 
négy hét, a többiekben három nap. — A szállodákat, 
a mennyire lehet, illőleg kell tartani, mi itt többe 
kerül mint Európában. 

1857-ben, hivatalos kimutatás szerént, az egyp-
tomi, palaestinai, syriai és cyprusi kolostorokban 
h é t e z e r száz k i l e n c z v e n h a t (7196) zarán-
dok lelt h u s z o n h a t e z e r k é t s z á z n y o l c z v a n 
(26,280) napon át ellátást; mi, ha fejenként csak 
h a t p i a s z t e r t (mintegy36krajczárt) veszünk, be-
lekerül s z á z ö t v e n h é t e z e r hatszáz és n y o l c z -
v a n (157,680) piaszterbe. Ezen számla csak a hely-
ben kapható czikkeket tartalmazza, s nem azokat is, 
melyeket Európából kell hozatni. — A benszülöttek 
ellátása és segélyzése sokkal többe kerül; emiitett 
évben 252,941 piaszter volt az alamizsna és segély, 
ide nem értve az orvost és orvos-szereket, sem a ház-
bért. A kolostornak Jeruzsálemben 3 3 háza van, mely-
ben mind latinok laknak s egy krajczárt sem fizet-
nek; ezenfölül 32,530 piaszter fogyott el házbér fe-
jében a benszülöttek számára. — Mindezekre, azon-
fölül a jeruzsálemi latin patriarchatusra, egyptomi 
delegatiora, apáczáknak, iskolák föntartására, egy-
házak - s isteni-tiszteletre, ide értve a mozlimeknek 
13,020 piaszternyi járandóságát, a kolostorok világi 
szolgáinak bérét, iskolagyermekek segélyzését, a ki-
mutatás szerént ráment 1,170,795 piaszter. — Itt 
nincs beszámítva a 266 szerzetes ama 27 convent- és 
hospitiummal, mely Syria-, Palaestina-Cyprus- és 
Egyptomban az úgynevezett „Custodia Terrae San-
ctae"-t képezi J). 

Azért ha fejedelmi ajándékok jöttek is időköz-
ben a szentföldre, akiadások is fejedelmiek voltak, 
a sarczolások pedig zsarnokiak !. . . 

Das heilige Land, Organ des Vereines vom h. Grabe. 
Köln a Rajna mellett 1858, II. évfolyam 5. füzet 123. 1. 
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Saját szükségeikre e szerzetesgk legkevesebbet 
költöttek. — Nehéz durva csuhát viselnek, s mezít-
láb, illetőleg* bőr-szandaleban járnak, a széles kari-
májú kalapot csak ha távolabbra mennek ki, viselik 
a napszúrás ellen. Minő az a picziny czella, s benne 
mily kemény az ágy , azt a tapasztalás legérezhetőb-
ben taníthatná; mit tesz rossz olajjal rántott ételeket 
magához venni; egy évben többrendü „böjti idénye-
ket" hus, tojás, tej nélkül, csupán olajban átélni, s 
majd eczetes, majd meg kátrányszagu s kellemetlen 
izü bort inni, vagy cisternákban tartogatott esővizet 
a jó forrási helyett gyomorba önteni, azt csakis a 
palaestinai ferencziek kolostoraiban lehet tanulmá-
nyozni ! . . . ') 

Némely utazók tán azon csalódásban ringatják 
magukat, hogy a barátoknak benn a kolostorban 
szintoly ágyuk, asztaluk van, mint minőt zarándok 
uraimék számára készítenek ! — Saját tapasztalásom-
ból, pedig nem is egyszeri futó tekintet után, mond-
hatom : borzasztó csalódás ! . . . Mások meg azt látták, 
hogy sok megrakott teve, öszvér tér be a kolostor 
udvarába ; látták a „mola asinaria"-t, a „barátruhás" 
péket és vargát; több birkát és kecskét, tán tyúko-
kat is, és azt gondolták, hogy ezt mind a barátok 
eszik meg! . . . Fölpanaszolták nekik! . . . 2) Mily té-
vedés ! . . . 

Ilyen a barátok élete a szentföldön ! Nem irigy-
lendő századok multak el fölöttük, mig egy látszólag 
szebb jövő hajnala pirulni kezdett; de csakhamar ké-
telkedve néztük, valljon ama pír az égen az egyptomi 
Mehemet Ali halhatatlan jótéteményeinek örömsu-

1) A szent sír templomához kötött zárdáról igy szól 
Tobler : „Dieses Kloster machte auf mich einen so ungünsti-
gen Eindruck, dasz ich mir gestand : Hier ist nicht gut sein ; 
dasz ich es gerne verliesz, und dasz ich im heitern Freien 
mich wieder ordentlich erquickt fühlte. — Ich kann mich nicht 
anders äuszern, als dasz das Gefühl des Bedauerns sich mei-
ner bemächtigte, so oft ich einen Conventualen erblickte, zu-
mal beim Gedanken, dasz e r , ob auch in Gesellschaft von 
zwölf andern, ganze drei Monate in dem Kloster mehr oder 
minder eingesperrt bleibt..." L. Golgotha, seine Kirchen und 
Klöster. St. Gallen und Bern, 1851. 521.1. Ebben a zárdában 
a portugál Antal fráter huszonöt évet töltött , soha ki nem 
ment, minden szerdán, pénteken és szombaton böjtölt, Ad-
vent- és nagyböjtben kenyeren vizén élt, egész éjfélig dol-
gozott; mikor aludt, egy olajfa-tuskó volt vánkosa. — 1600 
körül történt. L. Tobler, i. k. 525. 1 

2) Pedig ha meg is ennék, a sok éjjelezés a templomok-
ban kimenthetné őket ; és elmenne-e Volney, Lamartine, Tob-
ler stb. fráternek teszem csak a ramlehi zárdába, hogy éjfél 
előtt, éjfél után, valahányszor kong a csengetyü, kaput nyis-
son , ágyat készítsen , enni hozzon a zarándokoknak ? . . . 

gara-e, vagy pedig a damaskusi és libanoni tűznek 
véres lángja, a közelgő zivatar félelmes villámzása ! . . . 

Tehát szép alkalmuk volt a szerzeteseknek, hogy 
megszerezzék a mennyeknek országát ! . . . Az ur Jé-
zus maga hívta őket . . . qui vult venire post me . . . 
tollat crucem suam q u o t i d i e . . . vegye föl kereszt-
jét m i n d e n n a p . . . Ott éltek Nazarethben, és a leg-
szentebb gyermeknek házhelye, a melyen ők is lak-
tak, szünetlen engedelmességre buzditá őket. „Hic 
erat subditus illis.. ." Századokon át virrasztottak 
Bethlehemben, és az egyszerű szegény barlang azt 
viszhangoztatá : „Regnum Dei non est esca etpotus..." 
Ott állottak több mint félezred éve a praetorium he-
lyén, a hol „exivit Jesus portans spineam coronam et 
purpureum vestimentum !. . ." „A fájdalom útját" — 
Tarik elálam — naponként nézték szemeik... A geth-
semani kertben, hol véres verejtéket izzadott, a Gol-
gothán, hol bűneinkért meghalt, elég alkalmuk volt 
vétkeiket megsiratni; hisz éjjel-nappal a kereszt he-
lyén kelle imádkozniok... A síron, melyből föltáma-
dott, évek hosszú, hosszú során misét mondottak... 
Ott jártak a hittini halmon, honnét a nyolcz boldog-
ság hangzott. . . a Táborra fölmentek, s uj erőt merít-
hettek a megdicsőülés magasztos emlékezetéből... Az 
olajfák hegyéről az egekbe néztek... a túlvilágba te-
kinthettek, élő hittel mint az apostolok a mennybe-
menetel napján... A Szűz Mária, a régi próféták ősi 
lakhelyei, a szent remeték elhagyott barlangjai az ő 
lelküket is fölbuzdithaták... Ja j annak, ki itt nem 
lelkesült ! . . . 

Isten a szenvedéseket malaszttal és lelki szent 
örömmel vegyité ; ugy szokta az egekbe vezetni szent-
je i t . . . . 

Inter persecutiones mundi et consolationes Dei, 
peregrinando procurritEcclesia... mondja sz.Ágoston. 

Igy voltak a ferencziek a szentföldön. 
Ilatala Péter. 

Szerény vélemény 
Devics József urnák a .Családkönyvekröl1 tett indítványa fölött. 

A lelkipásztoroknak a katonaállitás, különösen a recla-
matíók alkalmával előforduló, testet és lelket ölő terhes dol-
gaikon könnyítendő, s egyszersmind az ,Értesítések' tökéletes 
kiállítását biztosítandó, nt. Devics József ur indítványozza, 
hogy a m. püspöki kar a magas kormány által,Családköny-
vek' behozatalát eszközölné, melyekbe aztán az illető család-
ban előforduló születések, házasságok, halálozások a lelki-
pásztor által bejegyeztetvén, előjövő esetekben fölmutattat-
ván , a lelkipásztornak biztos vezérfonalat nyújtanának a 
szükséges kivonatok könnyű és gyors kiállítására. Az indit-
vány végrehajtása — ha nem tekintjük azt, hogy csak a késő 
utódoknak használna — meglehetősen megfelelne ohajtott 
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czéljának ; mert a kinek okmány kellendene, készen hozná 
az adatokat, és csak hitelesitendők lennének. Ámde én ez 
inditványt kivihetetlennek, lehetetlennek tartom. Tegyük föl 
ugyanis: megparancsolja a kormány, hogy minden családfő 
családkönyvet vegyen ; meghatározandja a határidőt, mely-
nek leforgása után mindenkinek meglegyen, még annak is, ki 
adóját megfizetni nem birja, minők mindenkor találtattak és 
találtatni fognak. Meg fogja-e a könyvet venni mindenki ? Bi-
zonyára sokan azok közül sem, kik a pár lapra terjedő könyv-
ért járandó néhány krajczárt ki birnák teremteni. Ki fogná a 
parancs végrehajtását ellenőrizni? Ki fogná az ifjakat,midőn 
családfőkké lesznek, hatásosan figyelmeztetni, hogy a köny-
vet most megvegyék ? Azonban dato non concesso, hogy a 
kormány e dologba belenyúlna : ki birná-e türelemmel az in-
dítványozott családkönyveket általánossá tenni ? Azt mon-
dom , hogy nem. Emlékezzünk csak vissza, mennyit i r t , biz-
ta to t t , parancsolt a kormány és annak közegei a fa-iskolák 
létrehozása ügyében ! Mennyit tettek a lelkészek, mint iskola-
igazgatók, ez érdemben! Sürgettek birót, jegyzőt, szolga-
bírót , persvadeáltak községet ; s van-e mai nap minden hely-
ségben fa-iskola ? s a hol kénytelen-kelletlen meglett, fönáll-e 
még mindenütt ? Nem azok apathiáján bukott-e meg sok he-
lyen, kiknek akaratjától függött egyedül az üdvös parancs 
sikere ? Pedig az ügy évről évre sürget te te t t , a hanyagság 
megdorgáltatott , a szorgalom dicsértetett ; a fa-iskolák vi-
rágzása végre a népnek hasznot, s a kormánynak előnyöket 
igért. A kormány még sem volt elég hatalmas, parancsának 
általános végrehajtását ellenőrizni s biztosítani. — Vegyük a 
kormánynak egy más rendelkezését a halott-vizsgálókat ille-
tőleg. Mily szent szándok az: megakadályozni akarni,nehogy 
valamely szerencsétlen ember elevenen eltemettessék ! Meny-
nyire óhajtandó, hogy ennek lehetősége megakadályoztassék ! 
A halott-vizsgálók fölállításával eléretett-e tehát az ohajtott 
czél? Vannak-e minden helységben? s minden csak népesebb 
pusztán? S ha nincsenek, lehet-e valakit okozni? sőt ha van-
nak , van-e köszönet bennük ? Eltávolittatott-e a tetszhalot-
tak eltemetésének csak valószinüsége is? A népnek pedig 
pénzébe kerül stb.; pedig sokszor megesik, hogy a halott-
vizsgáló a házban sem jelenik meg stb. De nem folytatom. 
Ezeket csak per tangentem hozám föl, illustratiojaul annak, 
hogy mily nehéz, bennünket közelről érdeklő dolgokat is ál-
talánosságban ugy léptetni életbe, miként az üdvös eszme 
megfogamzott. Az indítványozott családkönyv is csak ugy 
lenne hasznos, ha általános lehetne. Engedjük meg azonban, 
hogy 1862-ik év végéig minden családfő ellátná magát a csa-
ládkönyvvel: valljon meg fogja-e tudni őrizni a legnagyobb 
rész e kis könyvecskéket a szétmállástól, a gyermekek általi 
elszaggattatástól, az ezerféle viszonyok közti elveszlietéstől 
és elhányódástól 40 éven keresztül, sőt tovább is, csak azért, 
hogy midőn hatvan éves leend, e könyv által megkönnyítse 
a plebánus dolgát, majd midőn talán liusz év múlva szüle-
tendő fiát a katonaságtól meg akarja menteni. Egy szóval, e 
könyvek életbeléptetése kétes, 60, 70 éven keresztül millió 
családnál teljes lehetetlen. Aztán nem is nyújtana minden kö-
rülmények között elégséges adatokat; például az atyának 
gyermekei idővel családfőkké levén, családkönyvükből csak 
gyermekeik korát , a magukét ellenben nem tudnák bebizo-
nyítani , ha csak az atyák könyvéből át nem jegyzendik ; mit, 

ha olvasni, irni nem tudnak — pedig ilyen sok van , és ilye-
nek még sokáig lesznek — nem tehetnek. A plebánus teendi 
tehát , és igy dolgát csak szaporította, és nem könnyítette. 
Sok szülő helyesen cselekszik, ha gyermekei születésidejét 
imakönyvébe í r ja , melyek sokszor az utódok által kedves ha-
gyományul örököltetvén, e hasznos adatokat föntartják ; de 
általánossá ezen jó szokás sem tehető. 

Nézetem, sőt naponkénti tapasztalásom szerént a jelen 
bajon legjobban és biztosabban könnyít azon mód, mely a nt. 
Devics József ur indítványa által eléretni ohajtott czélból a 
szegzárdi plébánián évek előtt életbe léptettetett. I t t ugyanis 
1826-ik évtől kezdve évről évre a megkereszteltek nevei szó-
társzerű (a b c-rendben) kivonatban összeszerkesztettek ; (ter-
mészetesen minden év , megfelelő évszáma alatt különösen) 
a név mellé Íratván az anyakönyvi folyó szám, vagy mely év-
ben az szokásban nem volt, a születés napja, ilyenformán az 
előbbi esetben: 1836. 

Benkő Adám 85 
Csengő József 7 
Zsivai Éva 35 stb. 

A másik esetben : 1845. 
Haragos Péter Maj. 17. 
Kálmán Anna Jan. 1. stb. 

Most évenként folytattatik, s mondhatom, máris sok idő ki-
méltetik meg általa a katonaköteles ifjúság és ifjabb testvé-
rei születési idejének kikeresésénél. A ki ez eljárást a más két 
anyakönyvre is kitérjesztendi : nem leend neki e tárgyban fon-
tos kívánni valója. A halottak anyakönyvéből nem volna ok-
vetlen szükséges ily szótáros kivonatot összeállítani; elég 
leendene , ha minden alkalommal, midőn valamely halott be-
iratik, egyszersmind a kereszteltek szótáros kivonatában a 
nevek mellé, e czélra hagyandó rubrikába, a halálozási év, 
hónap beiratnék, kora a holtnak amúgy is a halottak köny-
vébe bejegyzendő levén. Ez eljárás azonban minden körülmé-
nyek között nem biztositana a fáradságtól ; ámde a katona-
állitási alkalmaknál idővel jóformán elégséges lenne. —• A ki 
könnyebbséget akar magának szerezni, készitsen szótáros 
kivonatokat; kezdje az 1836-ik évtől, s évenként folytassa, 
s már maga is hasznát veheti. Nem oly fáradságos munka ez, 
jóllehet több figyelmet igényel, mint valaki egyelőre gondol-
ná. A szegzárdi plébániában sem kezdetett a munka 1826-
ban, hanem 1856-ban, s pár hónap alatt hajtatott végre. 
Játszva összeszedhet egy-egy évet hetenként, s irhát át szó-
táros kivonatába még az oly lelkész is , kinél a folyószám az 
anyakönyvekben évenként 400 felé jár. Ajánlom, ha valaki 
belekezd, — s fiatal plebánus miért ne kezdene bele ? — 
hogy a szótáros kivonatban a vezetéknevet tegye elől, és ne 
csak az első, hanem a többi betűre is figyeljen; ha ezt valaki 
teszi, bár hány évet hibázzanak el a szülők, midőn a kivona-
tokat követelik, mégis — ha csak jól be van irva — pár perez 
alatt kikeresheti ; ha ellenben a keresztnevet teszi elől, sokan 
levén az egyneviiek, hosszasabb leend fáradsága. Ezen álta-
lam ajánlott mód czélszerübbnek látszik előttem az inditvá-
nyozottnál ; mellette szól már az : hogy kivihető, mert már 
kivitetett. Egyesek pár hónapot igénybe vevő erélye, mun-
kája, s nem az összes, 70évig és tovább leendő kormány- és 
hazafiaké szükséges hozzá ; s ha egyszer megkezdetett a 
munka, könnyen folytatható, a plébánia könyvtárában az 
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enyészettől biztosabban megőrizhető az indítványozott millió 
könyvecskénél. Szóval, az indítványozott fölött előnyökkel 
bir már csak azért is, mert a lelkipásztorra nézve egyszer 
került nagyobb fáradságba, s már maga is használhatja : mig 
az előbbi indítvány csak a késő utódoknak nyújtana bizony-
talan — általánosságban véve — segélyt. Pedig szeretjük él-
vezni gyümölcsét a fának, melyet kezünkkel ülteténk ; s talán 
nem ültetne annyi ember fá t , ha nem remélhetné, hogy ár-
nyékában enyh-helyet, vagy gyümölcsében izes tápszert nye-
r end . Varga Ferencz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYŐR, mart. 4-én. Miként a gondos kertész, kinek 

szivén fekszik mind urának mind a rábízott kertnek jóléte, 
mindenben arra törekszik, hogy a legdúsabb és nemesebb 
gyümölcsöt teremtse elő urának ; s ennél fogva törekvésének 
alapját az oltással veti meg, és szorgos ápolással folytatja 
egész a jutalmazó gyümölcsig : ugy látjuk m. püspökünk re-
ményeinek gondos kertészeit is — a kisebb papnövelde láng-
buzgalmu s nagyontiszteit elöljáróit, ngs és ft. N o g á l l Ká-
roly kormányzóval élükön — fáradhatlanul munkálkodni az 
Ur oltárának kert jében; ők valóban százszoros gyümölcsöt 
adnak át az egyháznak és hazának leggondosabb nevelésök 
által. Igy oltják ők a vallásosság szent érzetét növendékeik 
szivébe , hogy mást ne emlitsünk, az Olvasó- és Oltár-egylet-
nek közöttüki fölélesztése, a hazafiságot a nagyreményű és 
szorgalmú Kis-Jezus-egylet s hetiközlönye a „Reménysugár" 
pártolása és vezetése által ; s nem eredménytelenül, mit bizo-
nyít a f. évi január 12-én tartot t fényes egyleti nagy-gyülés. 
De mind ennek mi haszna leendett , ha nem a kor igényeihez 
képest élesztetnék a lelkes növendékekben az egyházi szel-
lem? Korunk hithidegebb mint bármikor, az egyházi szellem 
is lángolóbb, elevenebb és áthatóbb legyen mint eddigelé. De 
ugyanezen kor, a mennyivel megfontolatlanabb s erkölcste-
lensége által közönyösebb az igaz vallás i ránt , mely szent : 
annyival fürkészőbb és képzettebb a világi tudományokban ; 
tehát az egyházi szellemnek is ugyané tudományok alapos is-
meretére, ugyan e kor művészi tökélyére van szüksége, hogy 
ezek, mint közegek által behasson a szivekig s ott a vallásos-
ság szikráját föléleszsze. S ez az, miben a nagyontiszteit elöl-
járók példányképül szolgálnak; a papnevelésnek ezen lelke egé-
szen sajátjuk s ez vezérli őket, uj meg uj módokat találván 
föl a növendékek szivére és jeles tehetségeire hatni. Mult év-
ben olvastunk erre először egy példát; hogy tudnillik a kisebb 
papnövelde növendékei a ngs. kormányzó vezérlete mellett a 
dicső „Rejtett gyémánt" jól sikerült szinreliozásával lepték 
meg a mélt. főpapot. Hogy a szép czél el is van érve, bizo-
nyltja a mult évi november 3-án, mint ő nagyságának név-
ünnepét megelőző estvén, a növendékek körében tervezett s 
a ngs kormányzó tiszteletére eljátszott „Budavár bevétele", 
kisebb szinmü Horváth Endrénktől. Igy jutalmazza meg az 
erény önmagát ! — A nagyon tisztelt elöljárók buzgalmának 
koronája a tegnap, mart. 3-án, mint farsangestvén szinreho-
zot t : „Constantia Orthodoxa" czimü t, Neumayer jezsuita-
atyától készitett remek szinmü Szép reményekkel gyültünk 
össze kegyes meghivás folytán az intézetben mélt. püspökünk 
és számos nagyérdemű és méltóságú vendég körébe, leendő 

tanúi a buzgó növendékek hálájának és annyi jelesben tün-
döklő liivatottságának. — íme fölhuzatik a sok reményt és 
fönségest takaró függöny, s minket nem képzelt fény, fönség 
és tudomány bájol el. Ki nem látta volna ebben a haladás 
nagyszerű lépteit, a fáradozás fényes gyümölcseit, s a t . növen-
dékek szép lelkének minden jó- szép- és hasznosra termett 
tehetségeit és erélyét? Magán a szinmüvön a tökély kifeje-
zése tündököl, s mi szentebb, mi fönségesebb és korszerűen 
szükségesb, mint a constantia Christiana? Méltóan rajzolja 
ezt jelen szinmü három részében, melyek : constantia probata, 
tentata et coronata, A játszók szerepválasztását, érzéstelt, 
tiszta, folyékony és meg nem akadt beszédfolyamát nem em-
iitvén, csak azt jegyzem meg, hogy itt a szinmü müvészisé-
ge , remek latinsága, korszerűsége és fönkeltsége , az előadók 
tudománya és a diszitmény fényessége versenyzett a koroná-
ért , mely egy és méltó, tehát el nem évülő illeti mindannyit. 
Mi illett volna jobban ezen szinmühez, mint a Constantia 
orthodoxa azon dicső bajnokának emlékezete, ki napjainkban is 
nem kisebb kitartással áll a kisértetés növekedő tüzében,mint a 
szinmü-rajzolta Constantius korabeli keresztény főnemesek. 
IX. Piust értem, kinek Wiseman szerzette gyönyörű hymnu-
sa *) a ngs kormányzó és a növendékek közti müénekesek 
által elzengve kiegészítésül és mintegy bizonyításául szolgált 
a szinmü jellemének. Mily jól esett szivünknek a m. püspök 
atya szeretetét , a nagyontiszteit elöljárók lángbuzgalmát s 
mindkettőnek a hálás növendékek virágzó képzettségében 
kedves jutalmát szemlélnünk ! Ha ennyi dicsőt, fönségest és 
meghatót összekapcsolunk, ki beszéli el az el nem maradható 
hatást a kedélyekre? Hogy tudná gyenge tollam csak homá-
lyosan is ecsetelni azon természetfölöttit, azon elragadót és 
meggyőzőt ; mi a csak puszta szóval rajzolt kath. erényen is 
van, — hát még ha ezeket romlatlan tüzkedélyek hozzák szó-
ban megtestesitve napfényre , — hát még azon magasztosult 
szellem által visszatükrözve, mely e vallásnak különösen vér-
tanúiban és hitvallóiban élt és él ! Oh itt csak bámulni, hitért 
lelkesülni s ama zárszót lehet elrebegni a magasztosultság 
gyöngyeivel szemünkben : Christus Deus, Christus vicit, Chri-
stus régnât ; itt csak azon ima-dalra lobban föl a kebel : „Hall-
jad Isten hő imánkát, áld meg őt , jó szent-atyánkat." Nagyon 
hatott a mü velős kifejezésekbe és tettekbe fektetett dogma-
tikai sulyjával is. „Sic placetis!" hadd, tudja meg a világ, hogy 
a kereszténység nem elnyomója, hanem anyja, leghűbb daj-
kája a szépmüvészeteknek. Lehet-e ezek után , hogy az em-
ber a legmélyebb tiszteletre ne buzduljon az atya iránt , ki 
mindezt létesité és föntartja szeretetével, azon elöljárók iránt, 
kik mindenükkel a növendékek és általuk az egyház és hon 
javáért élnek? Lehet-e végre,hogy szeretetre ne lelkesüljünk 
ily hivatástudó, dus szellemű ifjak iránt ? Az emberi sziv azt 
parancsolja, hogy itt ezer áldást kérjünk le a mindenek Aty-
jától. Nővy. 

AUGSBURG. A schweizi Maria-Einsiedeln-kolostornak 
1861-ben tartott ezredévi ünnepélye, sok százezer embernek 
szemeit a kath. jámborság, szeretet és tudomány hirneves, 
érdemdús intézetére forditá, és méltán. Épen azért nem lehet 
fölösleges, ha a hozzánk közelebb fekvő nagyszerű és jó , 

*) Melynek igen sikerült latin fordítása jelent meg- e napokban 
nt. K o r é n e k József egri főmegyei áldozártól. S z e r k. 
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hasonnemü intézetről is megemlékezünk, mely a mi hazánk-
ban Ottobeurenban létezik. Az ottobeureni pompás templom-
ban egy, a boltozaton levő festmény a kolostor eredetét a 764-ik 
évre teszi, melynek ezredéves emlékünnepe 1764-ben a mos-
tani nagyszerű templom és kolostor épitése által lőn legmél-
tóbban örökítve. Ily templomot, ily zárdát a világ keveset is-
mer, mely oly diszesen, oly nagyszerűen, és mégis oly czél-
szerüen volna fölszerelve. Három nagy ajtó vezet ezen ma-
gasztos egyház belsejébe, mely 300 láb hosszú, 182 láb ma-
gas, 175 láb széles, a kettős torony pedig 292 láb magassá-
gú. A boltozati remek festmények ábrázolják : a) az utolsó 
Ítéletet ; b) a kath. egyház győzelmét ; c) szenteket a bencze-
rendből; d) az ottobeureni kolostor alapítását 764-ben, és 
megujittatását 1764-ben; e) több apró képek töltik be és dí-
szítik a templom többi részeit igen alkalmasan, és öszhang-
zatban elhelyezve. 16 szép, többnyire nagyszerű márványol-
tár képezi a templomnak fődiszét (Einsiedelnben csak 11 ol-
tár van), mely ezenkívül igen gazdag szent ereklyékben is. 
Egy ősrégi feszület a keresztoltáron, egy igen régi sz. ke-
reszt-ereklye tar tó , egy más ereklyeszekrény stb nagyon be-
cses ódonságok és művészi darabok. Az imakar igen csinos 
székein sz. Benedek élete féldombormüben van ép oly művészi-
leg, mint szellemdusan ábrázolva. A 72 regist. orgona a kö-
vetkező, 1764-re oly igen illő föliratot viseli: „Ottobura. mil-
lenaria. laeta. voce, intonat. Deo gratias !" A templom oly 
tiszta és csinos, a festmények oly frissek és élénkek, hogy az 
ember nem győzi eleget nézni A szerzetes-atyák czellái egy-
szerűek, de tágasak és a lakókhoz méltók. Mindegyik ajtó fö-
lött egy bencze-rendü szentnek képe látható, és igy az egész 
ház mintegy vallhallája ezen ép oly érdemdús, mint tisztelet-
reméltó szerzetnek. Ezen képeken kivül a régi műkincsekből 
is maradt fön néhány nagybecsű tárgy. Az ó- és uj szövetség-
ből vett képeknek, meljTek kölcsönösen kiegészítik egymást, 
egész sorozata sok érdekest, szépet és épületest nyújt. Több 
kép Amikomtól, valamint igen sok faragvány királyi mütárba 
is beillenék, és méltó bámulatot gerjesztene. Érdekes továbbá 
egy csudálatos ostyának története 1465-ből, mely több csinos 
képen van örökitve. A kolostor-épületek most általában véve, 
még jó karban vannak, és az állam által, melynek tulajdonát 
képezik, a főrészekben nem is hanyagoltatnak el; egyes ter-
mek azonban, folyosók és csarnokok erőszakos pusztításnak 
jeleit viselik magukon az előbbi háborús időkből. Különösen 
az úgynevezett császárterem igen szükségeiné már a meguji-
tás t , mindazonáltal a szükséges pénzerő hiányában azt alig 
lehet reményleni. Az ottobeureni mostani benediktinus főnök-
ség ugyanis jelenleg épen nem bir fölösleges jövedelemmel, 
sőt inkább az augsburgi sz. Istvánról czimzett főkolostortól 
kap segélyezést, mely már eddig is igen sokat küldött az ot-
tobeureni zárda- és templomra. Az egykori sváb Escurial mos-
tani lakosai az ottobeureni bencze-prioratus tagjai , kik az ot-
tobeureni , 2600 lelket számláló plébániában lelkipásztorok, 
azonfölül pedig a svabeni és neuburgi kerületek elhagyott 
árva gyermekeinek számára alapított, jól rendezett nevelő-
intézetben csendes önföláldozással, Istennek szentelt tevé-
kenységgel sok áldás közt azokat becsületes mesteremberek-
ké stb. képezik. Mintegy 60 év előtt ezen mostani nagyszerű 
épületek természetesen nem voltak még túlságosan nagyok, 
egy apát , ki egyszersmind birodalmi gróf volt , lakta azokat 

mintegy 50 káptalanbelivel, és ezeknek megfelelő számú tár-
sakkal. Különös termekkel birtak az ujonczok, a többiekben 
iskola ta r ta to t t , vagy a zárdai gymnasium tanulói laktak; 
mások ismét musaeumokul, alvó- és tantermekül szolgáltak, 
vagy gazdasági czélokra használtattak föl Igen jó sikerrel. A 
mostani hivatalnokok szobáiban akkor a kolostori hivatal-he-
lyiségek voltak, valamint a kolostorhoz tartozó világi hiva-
talnokok lakásai. Ik. 

PARIS. ( V i t á k a f r a n c z i a s e n a t u s b a n.) A vi-
lág a franczia kamarák szónokaira ügyel. Egy szó sem hang-
zik el nyomtalanul. A jogi párt és a forradalmi ketté oszlott, 
mindenik tisztiüt. Francziaország gondviselés! küldetésében 
hiven jár el. Az eszmék harczát vívja az emberiség élén, s 
öröm, hogy hősiesen vivja, miként azt nemes jelleme köve-
teli. Miként egyes embernek, ugy nemzeteknek is van voca-
tioja. Ebben jár el eme nagy nemzet a kamarák harczaiban. 
Az eszmék hatalma ez, a szellem uralkodása az anyagi világ-
ban. A ,Gresta Dei per Francos' ma folytattatnak. Legfőbb val-
lási, erkölcsi, társadalmi, rendi, jogi elvek vitattattak itt a 
megtámadásban és védelemben : kitkit melegen érdekelhet e 
vita oly nemzetnek kebelében, mely nemességére, szellemi 
nagyságára, befolyására a világon első. — Hevesek, szenve-
délyesek a viták; egy magyar lap csárdai jelenetekhezhason-
litá ; igaz, csak hogy midőn a csárdahős, a vörös herczeg 
nem okokkal, hanem a szenvedélyek és a lángoló gyűlöletek 
korából meduzafejeket állit elő a terem közepére, a jó lelkek 
béketűrése megszakadt. A csárdai jelenetek okozója a herczeg 
volt. A dühösség egyik részről, a fölingerelt méltatlanság a 
másikról, oly jeleneteket idéztek elő, melyekhez hasonlót csak 
a glrondisták és montagneárdok harczai mutattak egykoron. 
Istenem ! Hányszor mondták, a pápaság elveszett Honnan a 
nagy szellemi erő, mely mellette küzd ? Hogyan van, hogy a 
pápaság ellenségei 1862-ben is ugyanazon életerős pápaság-
gal viaskodnak, melyet 1861-ben sirba vinni gondoltak? Múl-
nak évek, jönnek messze századok, Napoléon herczeg elvba-
ráti a pápaságot mindig oly dühtajték között fogják győzhet-
lennek vallani, miként Julián császár. Rövid, de hü idézet-
ben adandjuk elő a mondottakat. — Febr. 20-án Larabit Len-
gyelország iránti tétlenséget fedd a kormányban, midőn már 
a hála, hogy 1830-ban a lengyel forradalom tartot ta vissza a 
muszka seregeket, nehogy a Rénuson át törjenek, követelte 
volna a segélyt Francziaországtól. — Stourm fejtegette, hogy 
a kormány jobban tette volna, ha a szomszéd hatalmat kor-
látolja, nehogy mértéktelen követeléseket tegyen a szent-
szék iránt A meglett eseményeket e czimen lehet elfogadni ; 
de hogy a turini kormány Romát is követelje, a mi a meglett 
események körén kivül esik, az tulság. — A napnak fénye 
volt S é g u r d'Aguesseau gróf szónoklata. „Köszönet Larabit-
nak,hogy a dicső lengyel nevet emlité. G-ondolom a végbevitt 
kegyetlenségek meg nem ujulnak. A fölirati tervet egészben 
elvetem, és pedig a miatt , a mi benne mondatik, másodszor 
a miatt , a mi benne nem mondatik. A szerencsétlen belügyi 
administratióról mit-sem szól a terv. A senatus, ha méltó akar 
lenni a császár bizalmára, kettős tényről, melyek mindenike, a 
hatalom csúnya visszaélése, nem hallgathat. Az első , a hata-
lomnak siralmas visszaélése a vallásos, világiakból szervezett, 
s minden katholikus előtt kedves társulat ellen. A másik, oly 
sajtónak nyújtott pártfogás, melynek szabadossága minden 
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mértéket túlhalad. Én ama társulatnak tagja vagyok ; nem 
kell azt dicsérnem, mivel az őt sújtó körlevél is dicséri. E tár-
sulat csak jó tettei által tevé magát ismeretessé, s a kormány-
nak megerősítését tacite birta ; a minister pedig rágalmazta 
annak tagjai t , gyűléseit, legfőbb bizottmányát. Ez a vissza-
élés, ez ellen igazságot kérünk a császártól. — A sajtónak 
czikkeit két éven át különös figyelemmel kisérem. Ily polé-
miát, miként 1861-ben, fájdalom nélkül olvasni nem lehet; a 
kormány ezt nem csak tű r te , hanem elősegítette. (A szónok 
itt olvasott a,Siècle' és ,Opinion nationale'-ból.) Ez szervezett 
hadjárat : kitűzött terv szerént gyalázni mind az t , a mi a 
kath. valláshoz tartozik. Ezt a kormány pártfogolja. Lehet-e 
a pártfogás világosabb, mint midőn a kormány ily lapnak 
szerkesztőjét követül jelöli ki , s hivatalnokai által a megvá-
lasztatásra segiti ? Ily sajtó nem veszély-e a hazára? Ily sajtó 
nem demoralisálja-e a népet ? Erkölcstelen nép a társadalom-
ban meg nem állhat. A császár mondá Bordeauxban : „a reli-
gionak, a moralnak akarom megnyerni a népet, mely Krisz-
tus törvényeit alig ismeri." Nem félnek a ministerek, hogy a 
forradalmi sajtó pártfogolása által a piramist, melyet a csá-
szár alapjára t e t t , fejre áll í t ják? Mondjuk ki, mi szivünkön 
van, hogy a császár igazodhassék el bölcseségében ; nekünk 
ki kell jelölni a vészt, mely a császárságot fenyegeti, s meg-
akadályozni, nehogy Persigny a császárság Polignacja legyen. 
(Rendre ! Ez személyesség. Az elnök rendre utasítja aszólót.) 
Nem tudom, mivel sértettem volna valakit. Oly személyisé-
get hoztam föl a történetből, melynek hűsége s ragaszkodása 
a fejedelemhez kétségtelen ; én ezen ragaszkodás ballépéseit 
akartam mutatni. Én hibáztam, mivel gondolatomnak igen 
éles szint adtam. — Szólok az égő kérdésről, a romairól A 
válaszfölirati bizottmány Piemontnak viseletét tulragadtatás-
nak, s mértéktelen követelésnek nevezi Nem tudom, hogyan le-
het azt csak tulragadtatásnak nevezni, midőn annak fejét kérik, 
a kihez a kérést intézik. Midőn Romát akarják, nem akarják-
e a katholicitást lefejezni? És midőn Piemontnak nem igazol-
ható viseletét ily mérsékelt neven nevezik ; mit szól a fölirati 
terv a pápa viseletéről? ,Ellenállás, mozdulatlanság.' S mikor 
mondják ezt ? A mikor a pápát arra hivják meg, hogy kifosz-
tójával egyezkedjék. Kinek volna béketűrése, lia fölszólittat-
nék, hogy egyezkedjék avval, a ki őt mindenéből kifosztotta? 
Részemről, ki ezen ajánlatot nekem tenné, kérném, keresse 
az ajtót sebesen, nehogy az ablakon kelljen neki szobámból 
kimenni. Ezt tették a szent-atyával. Egyezkedni ellenségével, 
a kit a pápa mint elfajult fiát mutatta be a kath. világnak, 
mert ellene apagyilkos kezeit emelte. En pirulok hazám kor-
mánya miatt : mert a külügy minister elfeledte, mit mondott 
egykoron az első consul Cacaultlioz : „bánj a pápával ugy, 
mintha 200,000 katonája volna" Oh! ha a pápának ennyi ka-
tonája volna, ily ajánlatokkal nem jelennének meg előtte. A 
pápa nem mozdulatlan, hanem szilárd a jogtalan tettek köze-
pette ; az igazságtalanság ellen állani mindég dicsőség. A pá-
pa minden jogos és áldásos reformnak barátja ; ezt Balbó be-
vallotta ; most nem reformot követelnek tőle, hanem azt, áll-
jon át a forradalomhoz. Olvassák Rayneval emlékiratát. Ezt 
ő a kormány fölszólitására tevé. A kormány a congressus előtti 
hónapokban kért tudósitást romai követétől. Anyagot akart a 
congressusra a pápai kormány ellen. De mivel Rayneval tu-
dósítása egészen a pápai kormány jelességét ábrázolta, a 

megtámadásra semmi ürügyet nem adot t , ezen tudósitást a 
kormány mai napig is titkon tartja, nekünk ezt külföldi lapok-
ból kellett olvasnunk. Akkor csak secularisatioról volt szó. Ez 
akadékoskodás volt , és ürügy. Más volt az , mire czéloztak. 
Cavour jobban megmondta, mi az a secularisatio. „Ez a mai 
szellemnek behozatala a pápai kormányba, ezt a pápa soha 
nem teheti." Cavour őszintén szólt. Uraim ! Ily pápát lehet-e 
ellenállásról, mozdulatlanságról vádolni ? Ez szemrehányás, s 
annál keserüebb, mivel oly időben történik, midőn a pápaság 
a pokoli dühnek kettőztetett csapásai alatt , az olasz dema-
gógia dühének erőszakossága alatt , Piémont gőgös és Albion 
fanatikus gyűlöletének csapásai alatt legmélyebben sújtva 
van. — Van, mit nem találok a válaszfölirati tervben. Levert 
lélekkel olvastam Thouvenel jan. 11-i sürgönyében, hogy a 
minister kimondja, miszerént a meglett tények Italiában nem 
változtathatók, s a múltnak visszaállítása lehetetlen. Uraim, 
emlékszünk, hogy midőn az olasz királyságot elismerték, 
mondták, az olasz eseményekért, semmi biztositékot nem 
nyujtunk. Hogyan lehet ma ezen eseményeket egészen be-
végzetteknek mondani ? A nápolyi véres orgiákat kárhoztat-
juk , hiszen Europa borzadott raj tok, de nem volt ott hadi-
zászlónk: hanem az olasz tények egyetemes jóváhagyása mi-
nisterünk részéről a kifosztást segiti elő, mely ellen seregeink 
Romában vannak. Eddig Francziaország semmi felelőséget 
nem akart a félszigeten végbement eseményekért ; hogyan 
lehet most ezeket, mint változhatlanokat a szent-atya előtt 
fölmutatni, s Piemontnak birtokait egészben biztosítani ? Pié-
mont az általunk biztosított területet megtámadta, nem min-
ket támadott-e ? elfoglalta, nem minket sértett-e ? S ez sere-
geink szeme láttára történt. Mily elégtételt kell ezért köve-
telni? Azt, hogy Piémont adja vissza, mit elfoglalt. A szent-
szék birtokait a franczia lobogó sértése nélkül elfoglalni nem 
lehet. De azt gondolják magukban: ime tereactionariusvagy. 
Uraim, ki az közülünk, a ki a jogsértés ellen nem reactiona-
rius? Nem ezek voltunk-e 1849-ben? E világon csak két do-
log van: reactio és forradalom. Csak hogy van jó, van gonosz 
reactio vagy forradalom, (La Roche Jaquelein: a legjobb for-
radalom sem ér egy batkát.) 1849-ben fegyveres reactiot csi-
náltunk az olasz reactio ellen, s reactionk nemes volt. Cousin 
maga mondá, hogy történelmünk lapjain a legdicsőbb tény 
volt eme reactio. Ez : Gresta Dei per Francos volt ; miként ma : 
Gesta diaboli per Sardos. 1852-ben a 2-ik dec. mi volt más, 
mint reactio a forradalmi fejetlenség ellen ? A császárság ma-
ga reactio a köztársaság ellen, mely véralkatunkkal ellenke-
zik. A krimiai hadjára t , a syriai, s mexicoi fegyveres kiküldés, 
mi más mint reactio a jogtalanság ellen ? Végre fölszólítom az 
államügy védet, valljon a jog és igazság nem reactio-e a jogta-
lanság és bün ellen? Ily reactio czélul tüzetett ki az olasz had-
járat kezdetén is. Emlékezzék a senatus a császár kiáltvá-
nyaira. Kétkedtek a jó lelkek, Rouland a püspökökhez i r t , s 
hivatkozott az Istenre a császár őszinte szándékaira nézve. 
„A császár, erre gondolt az Isten előtt" igy szólt Rouland. 
Lehet-e kivánni ennél világosabbat ? Eme körlevél ritka nyil-
vánossággal bírt, mivel a plebánusok által a szószékről olvas-
tatott. ,Szabadítsuk ki Italiát az idegen uralkodástól' ez volt 
a napi jelszó. — Thouvenel gondolja, hogy erőszakhoz kel-
lene nyúlni, hogy Italia előbbi állását visszanyerje. Koránsem. 
Nem szükség, csak egy komoly levelet írni Turinba, és sere-
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geinket Perugiába, s Bolognába beparancsolni, a piemonti 
katonák kotródni fognak, s ez a nélkül történhetik, hogy 
Fould legkisebb panaszt emelhetne a nagyobb kiadás ellen. 
(Thouvenel : ily sürgönyt nem irnék soha.) (Itt nincs minis-
ter.) (Elnök : Thouvenel mint senator szól.) Hiszik-e tehát a 
szóministerek, hogy a császárnak fáradságába kerülne sere-
geinknek nagyobb területet kiszabni ? Piémont egy szóra ott 
volna, hol a villafrankai találkozás idején volt. Csak komolyan 
kell a szent-szék birtokait biztositani, miként Schweiczét, s 
Belgiumét, még egyszer mondom, csak komolyan akarni kell, 
s Piémont hátrálni fog. Mert a példabeszéd mondja : egyszer 
megcsaltál ; ez a te vétked volt : de hogy ismét megcsaltál, ez 
az én vétkem. Victor lehet éjszaki Italia királya ; de ő az 
egész nyalábot akarja ; s ebből jönnek a mérséktelen követe-
lések." Eddig Ségur gróf. (Folyt köv.) 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE". Von Dr. Albert S t Ö c k 1. (Folyt ) 
Mindezen áldozatok tehát k é p l e g e s e k voltak, a mennyi-

ben Krisztusnak áldozatját a kereszten jelképezték. És ime az 
áldozatnak általános, lényeges viszonylataihoz most már a kép-
legesség jellege is járul. Közvetlenül ugyan egyedül az isteni-
tisztelet ünnepélyesitéséhez látszottak azok tartozni, ez azon-
ban a jelképzés érvénye nélkül igen jelentéktelen alapja volna 
az áldozatnak, és azért ki erről igaz Ítéletet akar hozni, szük-
séges , hogy ahhoz a jelképezést is csatolja. Ezen jelképezés 
továbbá nem szoritkozhatik egyedül a kereszten véghezvitt 
véres áldozatra, hanem kiterjeszkedik annak vérnélküli foly-
tatására vagyis az uj-szövetségi áldozatra is. Innen kell szár-
maztatnunk , hogy az ó-szövetségben Isten nem csak véres, 
hanem vérnélküli áldozatokat is rendelt. Tagadni azonban nem 
lehet, hogy a véres áldozat volt mégis a fő, minthogy a ke-
resztnek is véráldozatja volt az, melyre a népek várakozása 
irányult ; erre vonatkozott tehát az uj-szövetség előtti összes 
áldozat egyenesen, közvetve pedig a vérnélküli áldozatra. 
Az eddig mondottak az ős-áldozatnak csak külső viszonyait 
jelölik, szükséges hogy azok benső lényegét is szemügyre 
vegyük. Krisztusnak kereszt-áldozata két lényeges momentu-
mot foglalt magában, a mennyiben tudnillik dicsérő és en-
gesztelő volt. És ezen utóbbi jelleg az, mely az emberi nem 
megbukása után az áldozatnak u j , benső lényeges kellékét 
képezé, ugy , hogy már ezután az áldozat nem csak dicsérő, 
könyörgő és hálaadó volt, hanem engesztelő is. Ha tehát azon 
áldozatok a kereszt-áldozatot jelképezték minden viszonyla-
taiban, szükségképezen kellékét is föl kelle tüntetniök. Mivel 
pedig a kiengesztelés Jézus halála által volt történendő, ez 
egyedül csak az által jelképeztethetett, hogy azon állat, mely 
áldozatul szolgált, a föláldozás alkalmával vérének kiontása 
által a halálnak adatott át. Azért is csak az volt igazi áldozat, 
mi ekkép áldoztatott föl ; a többi csak adománynak tekinte-
tett , de tulajdonképeni áldozat nem volt. A vérontás volt 
igazán véve az áldozatban a mindent központositó tény, a 
többi csak ennek további kifejlése volt, hogy ez által kife-
jeztetnék a különféle szándék, mely azon központositó tény-
hez vala az áldozónak részéről kötve. Az áldozatok ily jelen-

tőségére nézve czélszerü fölemliteni itt azon két tényt is, mely 
Isten rendeletéből az áldozat-állat megölése után bekövetke-
zet t , tudnillik az állatnak teljes vagy részletes megégetése 
az áldozatoltáron, és a vérrel való befecskendezés. Ez utóbbi 
jelentette az áldozatnak engesztelő, amaz pedig dicsőitő jel-
legét Ismeretes továbbá, hogy az áldozati állat helyettesité 
az áldozót, valamint Krisztus is az emberiség helyett szenve-
dett ; habár azt minden áldozó tisztán nem is tudá , de tán 
nem is tudhatá, mert az áldozat ily magasztos jelentőségének 
fölismeréséhez csakugyan a kinyilatkoztatás telje szükségel-
tetik, mely egyedül Jézus által adatott meg; azonban az 
ezen jelképezés alatt rejlő implicita fides elegendő volt az ál-
dozóban , hogy áldozatját a kereszt-áldozattal kellő viszonyba 
hozza. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 21-én. K u n s z t József, kalocsai érsek ő 

exclja, a viz által károsultak részére hozott áldozatain kivül 
2000 forintot adományozott a megyéjebeli vizkárosultaknak. 
Nm. B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ur 400 frtot méltózta-
tott küldeni az árviz által látogatottaknak javára. Az e ke-
gyes czélra adományozott összegek összehasonlítása ismét a 
magyar clerus dicsőségére szolgál. 

— A ,P. Lloyd' fölhozván a szentírásnak a Szent-Ist-
ván-Társulat által magyar nyelven való uj kiadatását, mond-
ja : „Wie sehr sich der Katholicismus in Ungarn von jenen 
mancher anderen Länder vortheilliaft unterscheidet, ersehen 
wir daraus, dasz die heilige Schrift auch in ungarischer Über-
setzung erscheint." Ez is azt gondolja, hogy a kath. egyházban 
másutt lánczon tartják a bibliát. — A Szent-István-Társulatról 
levén szó, fölemiitjük, hogy m. D a n i e 1 i k János püspök ur 
fölkérés következtében engedte á t , szerénte mintegy 22,000 
frt. értékű könyvtárát, 10,000 frtért a társulatnak, oly föltétel 
alatt, hogy a társulat évenként fizessen le a tőkéből 1000 frtot. 

— K e l l e r ismét roppant hatású beszédet tartott a 
franczia törvényhozó test f. hó 12-ki ülésében. Kellő értékére 
szállitotta le egynémelyikét azon iratoknak, melyeket Napo-
léon herczeg idézett. A többi közt mondá : „Mig a mai társa-
dalom csak rontani és centralizálni akar, addig a szent-szék 
várakozni fog ; ellenben mihelyt belátja a világ, hogy jobb 
tisztelni és javitani, mint fölforgatni, a pápa azonnal a leg-
szeretettebb és tiszteltebb uralkodó lehet..." „A tulajdon 
dogma, nem a tulajdonosra, hanem a tolvajra nézve, a ki 
nem nyúlhat ahhoz bűntett nélkül ; a világi hatalom is dogma, 
nem az egyházra nézve, mely a nélkül meg tudott élni, ha-
nem a társadalomra nézve, mely nem nyúlhat ahhoz a nélkül, 
hogy magán sebet ejtsen..." „Francziaország nem forradalmi, 
mert a forradalom tagadása a katholicismusnak és a szabad-
ságnak. Álljanak tehát elő bár a tömegből, vagy legyenek a 
trón lépcsőin, hát ra , hátra mindazokkal, a kik Francziaor-
szág kormányát magukkal akarnák rántani, s minket vissza-
vinni a romai császárság hanyatló idejébe." 

— A turini parlamentben Petrucelli állitá, miszerént a 
püspökök Romába hivatásának czélja az : hogy a világi hata-
lom dogmává emeltessék, és igy a katholikusok Olasz- és 
Francziaország ellen lázittassanak. Ennél fogva a kormány 
tiltsa le a püspököket az oda való utazástól ; ha pedig valaki 
közülök mégis elmenne, fosztassék meg méltóságától. A tár-
cza nélküli minister, Poggio kinyilatkoztatta, hogy a kormány 
is e szempontból tekinti az összejövetelt, és a törvények ér-
telmében fog eljárni az illető főpásztorok ellen ; de eddig még 
egy főpásztor sem folyamodott engedélyért a kormányhoz. 

„VII . Gergely" czimü forditmányt a Civilta után márbirjuk ; kérjük 
becses munkálkodásának más gyümölcsével bennünket megtisztelni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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TARTALOM: Szabad egyház a szabad államban! — 
Adatok a türelem történetéhez. II. — Egyházi tudósitások. 
— Vegyesek. 

Szabad egyház a szabad államban! 
E fönséges eszme zengi át napjainkban Európát. 

E szót hangoztatják a mivelt világ organumai, az el-
ső politikus laptól le a legutolsóig. Ezt a ministerek 
többsége az utolsó Írnokig, a nélkül hogy önmaguk 
hinnék ennek kivitelét oly értelemben, mint azt elég 
ildomosán hirdetik. 

Olaszhon állambölcsei fönhangon hirdetik szóval 
és Írásban, hogy ők az elnyomott egyházat szabaddá, 
a világi kormányzat terhei alatt meggörnyedt és te-
hetetlen pápát hatalmassá, a nép tiszteletének tár-
gyává akarják tenni, ha lemond ősi birtokairól, és 
önkényt átadja azokat váltságdíj gyanánt az igért 
szabadságért. 

Ez az ajánlat. Elfogadható-e vagy nem? erre néz-
ve akarom nézetemet fölhozni a következő sorokban. 

Az egyház mindenkor örömmel fogadta a neki 
nyújtott önzetlen szabadságot, és hálás elismeréssel 
viseltetett jótevője iránt. Ámde jótevőinek tekintheti-e 
az egyház a férfiakat, kik neki ily ajánlatot tesznek ? 
És csakugyan remélhetne-e szabadságot, ha mindjárt 
meghozná is ezen áldozatot? 

Kérdezem ezen eszme terjesztőitől : volt-e vala-
ha a romai egyház szabad, független, mikor a pápa 
nem volt világi fejedelem, hanem királyok és csá-
szárok alattvalója? — Soha! és nem is leend.... La-
pozgassunk csak egy kévéssé a történelemben, és 
nézzük a különben igazságosabb, jelesb fejedelmeket 
mint pápa fölötti uralkodókat, vizsgáljuk tetteiket, 
és el fogjuk ismerni, miszerént az egyház mint alá-
rendelt hatalom soha sem volt őt megilletőleg szabad. 

Konstantinápoly császárjai több századon keresz-
tül parancsoltak az egyház fejének, és a ravennai ex-
archa által tartották szünet nélkül a hatalom vas vesz-
szejét fejük fölött. A legcsekélyebb ok elegendő volt 
a pápa faggatására; ilyen pedig könnyen fordulhatott 

elő. Ugyanis e fejedelmek önkényesen akartak hit-
czikkelyeket alkotni, tetszésük szerént püspököket 
kinevezni, vagy azokat önkényesen székeiktől eltávo-
lítani, ha véleményük előtt nem hajoltak meg-. 

Ha a pápák az igazság mellett harczoltak, ha a 
valódi egély hirdetőit pártfogásuk alávették: az eret-
nekségnek hódoló császárok üldözésének valának ki-
téve. Ime egy Constantius, Eusebius tanácsosa által 
császári haragjával fenyegeti Liberiust, ha sz. Atha-
náz tanát nem kárhoztatja, s az arianusokat az egy-
ház kebelébe nem fogadja. „A császár parancsolja ezt, 
mondá Eusebius, neked engedelmeskedni kell " 
Midőn a pápa inkább lelkismeretének hódolt mint a 
fenyegetésnek : elválasztották a nyájtól, száműzték, 
ellen-pápát választottak, kit a császár három hive ál-
tai*-szenteltetett föl. 

Szabadság-e ez?! Vagy ily szentségtörő táma-
dások ezután már nem sujtandják a kath. egyházat 
és főpapjait? Nagyobb kíméletet tanusitanak-e ez-
után e század hősei? azok,kik merész homlokkal hir-
detik, hogy azon percztől, a mint az egyház a kinyi-
latkoztatott igazságok megtartására kezdette serken-
teni a nemzeteket, a társadalom szabad kifejlődése 
megsemmisíttetett; az akarat szabadsága elnyoma-
tott; a lélek és test lánczokkal terheltetett; az érte-
lem világa eltoinpittatott ; és a nép a baromi szolga-
ság lánczai között vas kezekkel tartatott?! Azok bol-
dogitandják egyházunkat a szabad államban, kik me-
rész torokkal kiabálják, hogy ezen aljas szolgaságnak 
nem szabad többé fönállani. E vallást meg kell sem-
misíteni , a világ színéről mint hólepelt elfúni, hogy 
nyoma se maradjon?! Ezek boldogitandják a kath. 
egyházat a szabad államban, kik egy uj vallást akar-
nak alapítani, melynek alapelveinél fogva nélkülöz-
tetnek a papok, az imaházak, nem szükségesek a mi-
sék, litániák, holmi absolutiók, képzelt mentő-an-
gyalok, Ízetlen szertartások; melyben a szolgai rab-
ság mennyei rózsákkal nem ékesittetik; hol a sza-
badság nem puszta óhajtás, a jobbulás nem puszta 
képzelet, nem hiu ábránd; hol az erkölcsi élet a 
szabad, korlátlan gondolkozás kincsében rejlik ; hol 
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mindenki tetszése szerént boldoggá lelxet a nélkül, 
hogy mysticus dolgokon törné az eszét ; hol a szel-
lemi, vallási életet nem helyettesíti a képmutatás; 
hol megfoghatatlan tárgyakkal nem ámít a rajongók 
nagyravágyása ; hol az emberi élet a vallási előitéle-
tek által nem nyomatik le stb.?! Ily emberek akar-
nak szabad egyházat létesíteni a szabad államban?!... 
De menjünk tovább a történelemben. 

Tlieodorich hatalmával, eszével, tekintélye- és 
nagy szellemével mint Italia korlátlan fejedelme kor-
mányzá az olasz félszigetet; bizalommal fordult, feléje 
az annyiszor meggyalázott romai nép; a papság lelke 
mélyéből küldé imáit az ég Urához érette ; örömmel 
üdvözölte őt, nem tekintve, hogy az arianus vallás 
hive vala. A kath. nép papjaival rég nem élvezett 
nyugalomban dicsőíthette alatta Istenét mindaddig, 
mig Justin császár nem kezdé zaklatni az arianusokat. 
Theodorich fölingereltetve hitsorsosai üldöztetése ál-
tal, maga elé hivatta I. János pápát és követségbe 
küldé Konstantinápolyba, azon fenyegető megjegy-
zés mellett, hogy ne merészeljen mindaddig vissza-
térni , mig a császárt az arianusok üldöztetésétől visz-
sza nem tartóztatja. A pápa esedezése nem hallgatta-
tott meg, mint alattvalónak távoznia és működnie kel-
lende, hitbeli tekintetben némileg lelkismerete ellen. 

A pápa jövetelének hallatára kelet lakói tombol-
tak örömükben ; Bizancz gazdag senatorai, a nép, pa-
triarchájuk élén, viasz-gyertyákkal kezükben, men-
tek Péter utódja elé. Maga a hatalmas császár, kör-
nyezve udvari főembereitől, elhagyá palotáját, és 
szent ihlettséggel borult a szent-atya előtt a földre, 
és ily helyzetben kérte az aggastyán áldását. Egy 
évig mulatott a pápa Konstantinápoly büszke falai 
között, megtett mindent, mit lelkismerete megen-
gedhetett, azután visszatért híveinek üdvkivánata 
mellett. Ámde mi történik az alattvaló pápával? Theo-
dorich, kit nem csak János királyi fogadtatása bőszí-
tett föl, hanem az is, hogy utazásának a fejedelem 
által ohajtott sikere nem volt, a megérkezettet elfo-
gatja; s az, kinek kelet diadalmi kapukat emelt, ki 
előtt a világ akkori legliatalmasb fejedelme földig 
borult, a sötét tömlöcz fenekén éh-halállal mult ki. 

Im ily szabadságban, ily bánásmódban részesül 
az alattvaló pápa! Egy fejedelem, kinek erényét, nagy 
lelkét, korát túlszárnyaló szellemét bámulja a jelen-
kor, — egy ily uralkodó engedi magát elragadtatni 
bősz szenvedélye által, — az egyház fejét, sz. Péter 
utódját éh-lialálnak teszi ki, és engedi nyomorultul 
elveszni. 

Ha Theodorich ennyire megfeledkezett magáról, 

várhatunk-e többet a mostani, vagy az utóvilág val-
lástalan állambölcseitől? azoktól, kik az egyházat 
fölforgatni törekednek? kik az egoismus tanát plán-
tálják az emberi kebel szentélyébe? azoktól, kiknek 
nem kell ünnepnap, egyházi ünnepély, ima és vallá-
sosság? azoktól, kik naponta kérdezik tőlünk: mit 
használt eddig szenteskedő esztelenségtek, bigott hi-
székenységtek, a csalékony jámborság titka alá rej-
tődzött képmutatás, az üres vallási szertartások? azok-
tól , kik kérdezik, hogy hol maradt az egektől leri-
mánkodott „segély?!" — Azoktól, kik a hitetlenség 
praktikus tanítványaivá óhajtják az emberiséget avat-
ni? azoktól, kik a menny egélye helyett a divatos 
felvilágosodás iskoláját nyitják meg előttünk? azok-
tól, kik az erkölcsösség helyett korlátlan függet-
lenséggel , a rossz utakon szerzett jólét csábitó képé-
vel kecsegtetik a mohó emberiséget? Kérdem, ily 
uraktól várhat egyházunk szabadságot? Ezek karjai-
ba vesse magát a pápa önbizalommal azon remény-
ben, hogy ezek szabaddá teendik őt és az egyházat? 
De menjünk tovább. 

A világ második legfényesebb templomának ala-
pitója, a nagy hatalomra nézve utolsó bizanti császár, 
Justinian ezt irja II. János pápának: „Reddentes ho-
norem apostolicae sedi et Vestrae Sanctitati, quod 
semper nobis in voto fuit et est, ut et decet patrem 
honorantes, omnia quae ad ecclesiarum statum perti-
nent, festinamus, ad notitiam deferre Vestrae Sancti-
tatis : quoniam semper nobis fuit magnum Studium, 
unitatem vestrae apostolicae sedis et statum sancto-
rum Dei ecclesiarum custodire; quae hactenus obti-
net, et incommote permanet,, nulla intercedente con-
trarie täte. Itaque o nines sacerdotes universi orientális 
tractus et subjicere et unire sedi Vestrae Sanctitatis 
properavimus... ut etiam vestrae innotescat Sancti-
tati, quae caput est omnium sanctarum ecclesiarum..." 
(conf. conc. general, torn. IV. pag. 1742, 1743, 44.) 
Megfontolva e sorokat, azt gondolná az olvasó, hogy 
Justinian uralkodása alatt a pápák teljes szabadság-
nak örvendtek. E véleményben megerősit először e 
levél tartalma, másodszor Justinian elismert igazsá-
gossága. Azonban hogy szabad volt-e az egyház, mu-
tassa a következő. 

535-ben, Epiphanius konstantinápolyi patriar-
cha halála után, Anthimus választatott meg utódául, 
ki az eretnekségnek hódolt. A pápa, I. Agapet, e 
miatt őt nem akarta megerősiteni. A császár magához 
hivatá Agapetet követei által, ki a fenyegetésekre 
ekkép válaszolt: „Én azt gondoltam, hogy egy is-
tenfélő keresztény fejedelmet találandok i t t , s ezért 
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nem tekintve agg koromat, örömmel határoztam el 
magamat e hosszú útra. Hanem nagy meglepetésem-
és bámulatomra második Diocletianra akadtam. Tudd 
meg, uram, hogy haragodtól vissza nem rettenek, és 
fenyegetésedtől nem félek. Történjék bár mi, részem-
ről kegyelemnek tekintendem, ha ily szent ügy mel-
lett éltemet áldozhatom föl." A császár e válaszra nem 
levén elkészülve, meglepetve érezte magát. A pápa 
nagy lelke legyőzte őt, de nem nejét, Theodorát, ki 
a csalfa patriarchát egész az őrültségig pártfogolta.... 
Agapet meghal a császári székhelyen, a megválasz-
tott Silverius követi nyomdokit, tetteit megerősíti, 
s ezt azonnal tudtára adja a világnak. 

A fölizgatott Theodora, ki megszokta, hogy 
akarata előtt mindenki meghajoljon, egy hízelkedő 
levélben parancsolólag követeli Anthimus megerősí-
tését. Az egyházfő ,non possumus' ával felel ; mire a 
császárné Belizárt oda utasítja, hogy Silveriust te-
gye el láb alól, és Yigiliust, a ki Anthimus megerő-
sítését megígérte, választassa meg utódául. Belizár 
engedelmeskedik, a pápát elfogatja, Potorába szám-
űzi és ellen-pápát választat, amazt pedig éhen engedi 
meghalni. 

Nem sokkal jobb bánásmódban részesült utódja, 
Vigilius. Neki szintén Konstantinápolyba kellett za-
rándokolni , és mivel az eretnekeket ő sem akarta az 
egyház kebelébe tartozóknakelismerni, elzáratott. Ek-
kor Vigilius értesité a császárt, hogy csak az egy-
szerű papot, és nem az apostol-fejedelmet Pétert tartja 
fogva. Ezt mondá VII. Pius is I. Napoléonnak : „csak 
Chiaramonti-t, és nem a pápát tartja fogva." 

Szabadság-e ez ? ! Pedig ki tagadhatja meg Ju-
stiniantól az igazságszeretetet, az áldozatkészséget, a 
jó akaratot ? ! És most várhatunk-e több előnyt egy-
házunk és főpapunk irányában? most, midőn a hitet-
lenség hadat üzent a hit tisztaságának, az irgalmat-
lanság az irgalom cselekedetének, a bűn az erénynek, 
a nagyravágyás az alázatosságnak, az igazságtalanság 
az igazságnak, a gyűlölség a szeretetnek? Várha-
tunk-e nagyobb méltánylást most, midőn a szabad-
ság és egyenlőség álczája alá rejtődzött, önérdeküket 
hajhászó szabad szellemek részéről, melyek a majdnem 
bizonyosnak látszó győzelem mámorában bátran hir-
detik : hogy a kath. eszméket ki kell irtani ? ! Lássunk 
még egy példát. 

649-ben I. Márton lépett a pápai trónra, vérző 
szivvel ragadta kezei közé a kormányrudat az er-
kölcstelenség ez időszakában. Átható lelke fölismerte 
uralkodójának, Constansnak gonosz akaratát, ki meg-
erősítette őt, mert ez által lekenyerezni reményiette. 

De az aljas hizelkedés nem volt képes hálóba keríteni 
a derék főpapot; ellenkezőleg Krisztus helytartója 
lángoló erélylyel védi a hit tisztaságát, hősiesen har-
czol az igazság mellett; a császár monothelet főpap-
jait az egyház kebeléből kirekeszti, mi a tyrannust 
őrjöngő dühbe sodorja Egyszerre megnyilik a rá-
galom és gonoszság nyelve: lázitással, hűtlenséggel, 
fölségsértéssel vádoltatik. A zsarnok Kalliopas raven-
nai kormányzója által az Isten egyházában papjai kö-
rében elfogatta. Az istentelen, minden vallási érzet-
ből kivetkezett exarcha bérenczeivel kivont pallossal 
rohan az Ur oltára elé, a tiszteletre méltó védtelen, 
beteg főpásztort gonosztevőhez hasonlólag hatalmá-
ba keríti, és önhatalmilag más pápát választatni pa-
rancsol. 

A kéjek mámorában elmerült császári udvar ab-
ban a reményben ringatta magát, hogy Márton nagy 
szellemét megtöri a szenvedések özöne, ez által enge-
dékenyebb leend. Három hónapig hurczolják a ten-
geren ide s tova a nélkül, hogy a kiszállás megen-
gedtetnék neki. Eledele a hajósok száraz kenyere, vi-
gasztalója egyedül az ég. Kinzói a kiváncsi görög nép-
nek mint egy halálra ítélt, hon- és fejedelem-árulót 
mutatják őt be. A szegény aggastyánt és méltóságát 
nem ismerő népsöpredék kigúnyolja; hóhérjai éjjeli 
nyugágyul a sötét börtön nedves falait jelölik ki, hol 
minden könnyebbités nélkül kilenczvenhárom napot 
kellett töltenie. Ennyi szenvedések után törvénytelen 
birái elé hurczoltatott, és a testben megtört s elgyen-
gitett ősznek leülni sem engedtetett meg. Innen a 
császári istálló mellett fölhalmozott dombra vitetett, 
hogy az eretnek császár alattvalóival gúnyolhassa a 
törvényes pápát. Ez nem volt még elég. A félig mez-
telennek kezeire, lábaira és nyakára nehéz vasat rak-
nak, és igy hurczolják Konstantinápoly utczáin ke-
resztül. A börtönbe menve többször föltaszitották, ugy 
hogy a palota lépcsőzetét a szentnek vére pirosította 
meg. — De nem festem tovább a lélekrázó jelenete-
ket; nem hordok elő eseményeket, melyek minden 
jó lelket szomorúsággal töltenek el ; csak rövideden 
említem meg, hogy e kiszenvedett lélek Chersone-
zusban mint száműzött adta át lelkét a legigazságo-
sabb Atyának. 

Már most kérdem: nem részesülendhet-e ezután 
az alattvaló pápa efféle bánásmódban ? ! A martyrom-
ság pálma-ága nem lehetend-e ezután is osztályrészük 
a megelégedést, a jólétet és szabadságot szóró-lapát-
tal mérő államférfiak között? Nem üldözendik-e a lé-
tesítendő (!) szabad államban őt és egyházát? Szerén-
tük a világért sem! hisz ők még segíteni akarnak 
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raj ta , fül akarják menteni a kormánygondok terhe 
alól, és rangjához méltó alamizsnával látandják el! 

Tökéletesen hiszem, ellátandják a pápát és pap-
jait eleséggel talán ugy , mint Visconti Barnaho, Mi-
lano vérszopója, ellátta Belfort bibornokot és Tarfa 
abbást, kiket, midőn V. Urbán intő és kiközösitő le-
velét neki mint pápai követek átadták, a Naviglio 
hidjáravezette és azt kérdezte tőlük: hogyenni akar-
nak-e, vagy inni ? A bibornok feleié, miszerént ő in-
kább enni akar, mint inni, mert a viz mennyisége 
igen nagy! „No jó , feleié Barnabo, hát egyétek meg 
a kiközösitő levelet, addig egy tapodtat sem mentek 
el." Ugy is le t t ! . . . 

Valljon Victor-Emanuel és utódai nagyobb tisz-
teletet nyilvánitanának-e az alattvaló pápa iránt az 
eddig fölhozott fejedelmeknél?.. . Korántsem!... Is-
mét előtérbe lépne IV. Henrik, II. Frigyes időszaka ; 
az aljas politikának nem tömjénező pápákat nyakra-
főre csapnák le, és választanának egy V. Kelemen-
félét, ki érdekeik előtt meghajolna. Vasvesszővel ál-
landna fölöttük egy szép Fülöp utánzója, ki szaka-
datlanul üldözendené VIII. Bonifacius utódját. Min-
den illem és lelkismereti furdalás nélkül zárandná el 
egy Napoléon VII. Pius követőjét, és csupa uralko-
dási vágyból fogva tartandná nem hét, de talán két-
szer hét évig a szabad pápát a szabad államban !. . . 
Várhatna-e tehát az egyház szabadságot azoktól, kik 
a hűség embereit leölni becsületességnek tartják ? kik 
előtt a bátorság a gyilok ügyes használatában rejlik ? 
kik az olasz félszigetet minden részvét nélkül a nyo-
mor karjaiba vetették, és a művészet ellen is hadjá-
ratot tartanak az által, hogy a legszebb templomokat, 
zárdákat laktanyákká változtatták, idomitották át? 
Ily emberek szájában az egyház-szabadság gúny ; és 
ha ők sajnálandók kétszinüségük miatt, még inkább 
szánalmat érdemelnek azon katholikusok, kik szavaik-
nak hitelt adva, nem pirulnak velük a szent-atya el-
len egy követ fújni. Korén Antal. 

Idatok a türelem történetéhez '). 
II. 

Az emiitett történelmi könyv 60-ik lapján igy nyilatko-
zik I. (szent) Istvánról: „A papok 45 év múlva szentté tet-
ték." — Nem tudom minő fogalma van szerzőnek a szentek-
ről, hogy ily prózailag — ne mondjam póriasan — nyilatko-
zik egy, a katholikusok előtt kegyeletes dologról ? Önök tisz-
telik: Kálvint, Luther t , Melanchtont stb.; vagy legalább 
kellene ; engedjék meg tehát nekünk is, és ne ócsárolják azon 
férfiak emlékét, kik részént vérükkel, részént tanításuk által 
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oly fényben ragyognak a katholikus világ egén, minőről szer-
zőnek aligha van fogalma... És azért meglehet szerző győ-
ződve, hogy nem tartozunk a Brama, Sima, és Visnu imádók 
sorába. Ha mi katholikusok, szent életű embereinket „szent" 
nevezettel tiszteljük; vannak mások, kik saját czéljaiknak 
szolgáló embereiket, a szó teljes értelmében „istenitik" már 
e földön. Az egyház nem t e s z senkit szentté, csak kimond-
ja, hogy ez vagy az szent v o l t életére nézve, és azért méltó 
a hivek tiszteletére. 

65-ik lapon elbeszéli szerző az I' Endre es Bela közti 
egyezkedést, melynek erejénél fogva Béla az ország egy har-
madát berezegi czimmel nyerte. Ezt az iró igy adja elő : „Rossz 
oldala mellett e volt védője a néphatalomnak a királyi önkény 
ellen, az egyediségnek a fölfaló egyetemesség ellen, a nem-
zetiségnek a német és szláv erőszak ellen. Sőt már és nagyobb-
szerü alakban mint a protestantismusnak a katholicismus — 
s a magyar alkotmányosságnak az absolut Austria ellen föllé-
pett támaszát még ujabb időkben is fölleljük hazánk történel-
mében." — E szavakkal az iró mintegy hajánál fogva hur-
czolja egybe az eseményeket; azzal hogy ide illők-e vagy sem, 
ő nem sokat törődik. Elmondhatta mit akart , et hoc sufficit. 
— Ha fölfogásom nem csal, a protestantismust és katholicis-
must is csak azért emiitette meg a szerző, hogy : az elsőt 
mint a belföldi szabadság palladiumát, a katholicismust pedig 
mint annak ellenét mutassa be tanítványainak. — Várhat ha-
zánk szebb jövőt , ha egykor majd az iskolákban ekkép elhin-
tet t magvak és elvek érvényre vergődnek. Epébe kellene 
mártani a tollat hogy némileg csak visszaadhassuk szerzőnek 
irányunkban mutatott jó akaratát. — Vallási elvekre nézve 
természetesen nagyban eltér a katholicismus a protestantis-
mustól. Ez által természetesen csak is a protestantismus ké-
pez oppositiót a katholicismus ellen ; és mi katholikusok szí-
vesen eltürnők, ha ezen ellenzék csak a hittani tételek mel-
lett maradna; és nem liurczoltatnék hajánál fogva a társas 
élet minden viszonyaiba. Szomorúan volt szerencsétlenségem 
tapasztalni bizonyos körülmények közt azt a kérdést : protes-
tans-e vagy katholikus ? — lia a válasz az első, ugy minden 
jó ; ha az utóbbi, ugy még a jó sem jó. — Non quid sed quis 
dicit. — Tegyük, szerző ur, kezeinket szivünkre, és tekintsünk 
kissé szét Europa térképén ; és bizonyosan azt fogjuk tapasz-
talni , hogy most a fölvilágosodás századának gúnyolt kor-
szakban is, a nem-katholikus tartományokban (Anglia, Svéd, 
Dán , Németország) élő katholikusok oly sokat szenvednek 
vallásuk szabadságaért, minőről a kath. országokban élő nem-
katholikusok nem is álmodnak. — Jó leendett lia e sorok Írá-
sánál szerző megemlékezett volna Péter király koráról, kinek 
kegyetlen kormánya ellen, a haza szabadságát józanul fölfo-
gó és védő főpapság emelt szót és fegyvert. Igy lőn Aba ná-
dor királylyá. — Ez és sok ezer példa bizonyítja, hogy a ka-
tholicismus és csakis ez védte a belföldiséget a külföldiség 
ellen, a józan szabadságot az elnyomatás ellen. Ez igen ter-
mészetes , mert a protestantismus nem védhette, mivel ekkor 
még csak logice fuit possibilis. 

73 ik lapon igy ir szerző. „A vallás és ész mennyei ural-
ma zsarnokilag ült nyakára a fejedelmek földi uralmának, s a 
keresztény nép vallás-bóditotta érzelme mellett, nem volt ne-
héz a pápáknak a büszke császárokat kengyeltartóikká aláz-
ni. .. Azon hamis tan , miszerént a főpapnak mint Isten (sic) 
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helytartójának van egyedüli joga koronákat osztogatni.. . 
alattvalókat az allamfő iránti engedelmesség alól föloldozni e 
Sötét századokban nagyobb-nagyobb erőre kapott stb. Hilde-
brand, vagy VII. Gergely, ki a papnőtlenség behozatalával az 
egyházi rendet a világi hatalom kebléből teljesen kiszakaszt-
ván a hierarchiát egy egész világ fölötti uralomra emelte föl." 
— Tekintsen csak sz. jól a kath. vallás szemébe, és miután 
ezzel jól minden előitélet nélkül megismerkedett, hiszem hogy 
nem fogja azon absurdumot állítani, mintha a kath. vallás el-
bódítaná az érzelmeket és zsarnokilag ülne a fejedelmek nya-
kára. — A vallástalan zsarnok fejedelmek a kath. vallást és 
ennek fejében a pápát kárhoztatják; és zsarnoknak mondják 
azt , ki a jogokat a jogtalanság , az igaz szerzeményt a nyers 
erő és rablás ellen védi.. . Sok oly igaztalan iró is van, ki a 
legkegyetlenebb fejedelmet is védi a pápa ellen. A pápák el-
len liadonázók soraiban csak elvetemült fejedelmeket látunk. 
Exempli gratia : Hasonlítsa össze sz. VII. Gergelyt és IV. Hen-
riket , és ha az igazság csak egy szikrája él lelkében, kell 
hogy az elsőnek lélek-nagyságát bámulja, a másik tetteit pe-
dig megvesse. IV. Henrik nemcsak hogy a legnagyobb mér-
tékben zsarnok és erkölcstelen életű volt ; de hogy ezt némi-
leg az egyháziak élete által is igazolva lássa, csakis olyano-
kat nevezett püspökökké, kikben saját lelkének érzelmeit föl-
tételezte. Kicsapongásaiért és zsarnokságáért vádolták őt be 
a pápánál, és VII. Gergely csak kötelmét teljesité, midőn az 
igaztalanul elnyomott egyházat és népeket oltalma alá vévé-
— Mondja meg szerző ur ! melyik fejedelemnél keresheti vol-
na ezen időben segélyt az elnyomott rész, ha nem a romai 
pápánál ? Ezen egyetlen hatalom volt akkor — és most is — 
mely minden nemzetiség és pártszinezet fölött állván, csak a 
joghoz, isteni törvényekhez és ezeken alapuló emberi szerző, 
désekhez mindenkor hü maradt — és soha senkit meg nem 
csalt. Az egyház törvényei nem arundo vento agitata, hanem 
lényegében változhatlan ; és a népek politikai életét is a katho-
likusok feje folytonosan ezen kutfőhez vezeti vissza. A vallást 
kizáró népboldogító szerződések és Ígéretek csak olyanok, 
mint minőkről a jó idővel ezelőtt élő Petrarca i r ta : „Nunc nec 
promittendi modus est , nec promissa frangendi pudor ullus." 

Nézze ezután és hasonlitsa össze, a pápák ellen küzdő 
VIII. Henriket (angol) ; és kérdezze meg önmagától, kinek 
volt igaza, e szomorú szakadásra vezető tusában ? A pápá-
nak-e , ki mellett a közerkölcsiséget védő jog , vagy Henrik-
nek, ki buja vágyai miatt nemcsak egy gyengéden szerető hü 
nőt taszitott el magától ; hanem egy egész nemzetet szakitott 
el a kath. egyháztól. Tessék választani, melyik részt vezette 
nemesebb indok? — Az ujabb pápa-üldöző fejedelmekről ta-
lán nem használom rosszul Favre Gyula — noha más tárgyra 
alkalmazott — szavait : „A kormányok saját hibáik miatt jut-
nak tőnkre ; az Isten, ki titkos örök bölcseségében napjaikat 
megszámitja, azok számára, kik örök törvényeit félreisme-
rik, előreláthatlan catastrophákat készit elő, melyek sokkal 
borzasztóbbak mint az összeesküvők által kigondolt pokolgép 
szétdurranása." 

83-ik lapon szerző Kálmánról beszél és a többi közt igy 
ir : „A papoktól természet mocskának rajzolt királyfihoz in-
kább hajolt a (nemzet) mint ellentétéhez az ildomos Almoshoz 
stb." — 86 lapon sz. a kereszthadakról: „Europa minden tör-
zsei képzelhetlen fanatismussal rohantak az izlami Ázsiának. 

— Megmutatta azonban ez érintkezésben (a magyar), hogy a 
bigott , a tulszent, a tulfeszitett buzgalom soha keblét át nem 
hatot ta , s hogy a keleti népfaj teljesen európaivá soha sem 
változott." — A kereszteseket „nemtelen csordának" nevezi 
szerző és ezekrőli előadását igy folytatja „ások apácza-, öröm-
leány- és férfiruhába buj t nőkkel együtt kétszázezerre sza-
porodva (a keresztesek gr. Emiko alatt) stb. — Ezután össze-
beszél a szerző Kálmánról sok mindenfélét, és keresve keresi, 
hogy az általa gyűlölt papokat mindenütt ugy tüntesse föl 
mint a gonoszság és bujtogatás okozóit. A 21 §-ban, melyben 
a Kálmán alatti törvényeket irja, nagy bölcseséggel és aucto-
ritással hozzáteszi. „A keresztény elvek már megszilárdulván, 
a nemzet keblében nem volt szükség többé a papságnak any-
nyira kedvezni s az alapításkor szükségesnek mutatkozott 
csodákat és fanatismust tovább is ápolni." — Megtagadnám 
hogy valaha engem irni tanitottak, és összetörném a tollat, 
nehogy valaha ily akarva keresett és koholt rágalmakat, és 
piszkolódásokat Írhasson. Hogy a természet Kálmántól — ki 
mellesleg mondva nem sz. László, hanem I. Gejza fia volt — 
az ép testalkatot megtagadta, abban a történetírók mind meg-
egyeznek ; tehát miért keni ön a papokra, hogy ezek festik őt 
ugy mint a természet mocskát ? Hogyan tetszenék önnek, ha 
mi katkolikusok elmondanók és folytonosan a ponyván árul-
nók önök vallásalapitóiknak : Luther, Kálvin, Zwingli és több 
mások gyönyörű életét ? ? Kikről el lehet mondani, hogy min-
dent mi szent volt, bemocskitottak, kegyetlenek voltak és tü-
zelmetlenek mint senki más e világon, ugy hogy Kalvinnak 
életirója maga bevallja: „Törvénykönyve vérrel és tűzzel van 
irva " Ha adatok kellenek még igen sokkal szolgálhatok, me-
lyekből jobban kitűnik, hogy a természetet bemocskolták, 
mint azon papok irataiból, kik Kálmán életét irták. Jó lett vol-
na még megemliteni szerző ur az inquisitiot, Johanna papis-
sát, máglyát stb., hiszen ez is kedves themájuk közé tartozik ; 
azzal ugy sem sokat törődik, oda illő-e vagy nem. Ugyan ha az 
izlami Ázsiának képzelhetlen fanatismussal neki rohanó keresz-
tesek „nemtelen csordák" voltak; valljon minő csordák lehet-
tek a Németországot vérrel elárasztó protestáns nem-keresz-
tes hadak ? — Egyszer fanatismust tulajdonit a népnek, más-
kor azt mondja, hogy nem volt bigott, tulszent stb. Végre 
még a kereszteshadaknál az örömlányokat és apáczákat is sze-
repelteti — talán ezek párvonalozhatók ? Egri Aladár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
JÁSZÓVÁR, mart. 8-án, Egyszerű, de természeti bá-

jokban gazdag völgyünk folytonos tanuja kebleink csendes 
örömnyilvánulásainak, melyek majd önkényt fakadnak föl 
kebleinkben ; majd szeretve-tisztelt elöljáróink s méltóságos 
atyánk által idéztetnek elő. S ezek oly örömök, melyek az if-
jú szivnek, mint az alig kinyilott virágnak, himporát s illatát 
képezik, s mely örömöket a kebel hosszú évek múlva is éde-
sen visszaérez. Mert mi is az élet ily apró, de a jövőre mégis 
nagy horderejű örömök nélkül? — Kilép az ember a nagy vi-
lágba , melyet sivataghoz szeretnek hasonlítani, s itt ott pil-
lant meg raj ta a lankadt vándor kifáradt szeme egy-egy vi-
ruló oázt ; kilép, mondom, a nagy tengerre, és szerencsés, ha 
hosszú hajózás után a viharban egy mentő szigetre talál: s 
oly boldog ilyenkor, lia a sivár jelent , melynek türelmes vi-
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selésére a liit szava inti ő t , kárpótolják a gyermek- s ifjúkor 
visszaidézett édes emlékei! Ily örömöknek szinhelye tehát 
csendes völgyünk, melyek kebleinket már előre kárpótolják 
a jövőben netán szerzendő bú-virágokért, melyek, valamint 
más közügyi, — ugy a szép, de fáradalmas tanári pályán sem, 
sőt legkevesbbé maradhatnak el. Mert, mint egyik szellemdus 
irónk, Szvorényi mondja: Nincs e létben zavartalan öröm ! 
Mindégvan és leszen valami, a mi fejünkre gondokat, szivünkre 
fájdalmakat hoz, a mi ürmöt vegyit örömeink kelyhébe. Min-
den napnak meg van saját fájdalma és könye. — Ezen előz-
mények után áttérhetek a dolog lényegére. — Patriarchalis 
szokás nálunk — az anyazárdában kövér csütörtökön s a far-
sangi három utolsó napon, az estéket zenekar mellett szerény 
mulatságban tölteni. S ezen mulatságban, mi leginkább növeli 
a kedélyhangulatot, fűszerezi a vidám társalgást, az , hogy a 
meghívott udvari vendégeken kivül, ft. elöljáróink is mind-
nyájan jelen szoktak lenni, s a növendékek nem kis szivbeli 
örömére, a mulatság minden nemében velők leereszkedő atya-
sággal megosztoznak. Folyó hó 3-án is ily estélyben vevénk 
részt, melyet azért kell a többiek közül különösen kiemelnem, 
mivel ez alkalommal szeretett atyánk, ő mltsága ismét fényes 
jelét adá irántunk viseltető atyáskodó érzelmeinek. Ugyanis 
a fönemlitett estélyen a növendékek számával — mi 12-re 
megy — megegyező, szép értékű tárgyak, mint diszkötésü 
könyvek, szép készitményü kereszt, arany- s alabastrom-ke-
retü remek képek s más efféle tárgyak sorsoltattak ki köztünk, 
melyeket e czélra ő mit. nagy költségen előre megrendeltetni 
kegyeskedett. — Fogadja érette kegyes atyánk ílui kegyele-
tünk s tisztelettel-párosult legmélyebb köszünetünk zálogát 
— sziveink önzetlen szeretetét. — Egy másik jelentékeny 
mozzanat, melyet előadandó vagyok, a köztünk fönálló „Re-
mény" társulat szellemi életére nem csekély befolyással bir. 
— Társulatunk ugyanis mult évi nyárelő havában tartot t fél-
évi nagy-gyülésén egyhangúlag, aquin. sz. Tamást választá 
védszentjének, mely alkalommal egyszersmind elhatárzá az 
évfordulati napok előestéjét mindenkor fényesen megünnepelni. 
Az eszme testet öltött , vagyis először foganatosíttatott f. hó 
6-án sz. Tamás előestéjén. Az ünnepély pontban délutáni 4 
órakor vette kezdetét s bevégződött Ya7-re. A főtisztelendő 
elöljáróság teljes személyzetén kivül az udvari rendes ven-
dégek egésziték ki a szép számú vendégkoszorut. Program-
munk következő volt: 1. Veni S. Spiritus; négyeshangban 
énekelve a kar által. 2. Megnyitó beszéd. 3 Sz. Tamás élet-
rajza, előadta Burger Domonkos , elnök-szerkesztő. 4. „Igére 
vár a nép".. . Mindszentytől; szavalta Bodnár Sándor. 5. De lin-
qua latina értekezett Jakubchich Raphael. 6. A mohácsi te-
metés, Tárkányitól, szavalta Bolkay Vilmos. 7. Mennyiség-
tanról, értekezett Makróczy Gábor. 8. Blick auf die Welt, von 
A. G. Eberhard, szavalta Dunay Kázmér. 9. A pápa világi 
hatalmáról, értekezett Schaller Ede 10. Egyházi hymnus a 
pápáért , énekelve a kar által. 11. A zarándok, Garaytól, sza-
valta Bolkay Vilmos. 12. Az ember, fogszervezetét tekintve, 
az állat-, vagy növény-anyagokkaü táplálkozásra utaltatott-e 
a Teremtő által? fejtegette Fajkmájer Engelbert. 13. Stuárt 
Mária, Tárkányitól, szavalta Agáczy Norbert. 14. De amore 
Dei in homines, értekezett Dunay Kázmér. 15. Zárszó a ven-
dégkoszorulioz, mondá Burger Domonkos szerk. 16. Záradé-
kul , Máriaszózat, énekelve a kar által Az ünnepély kivánt si-

kerrel bevégződvén, a gyertyák hirtelen kioltattak s a terem 
nagy ajtószárnyai a mit-sem sejtő vendégek előtt kinyittat-
ván , bűvös látmány tárult föl a megigézett vendégek előtt. 
Az ajtóval szemközt levő, két öles magasságú ablak a sötét 
folyósóra ragyogó fénysugárokat árasztott szét. Egy , többek 
munkálkodását hosszú ideig igénybe vett transparent vala fé-
nyesen kivilágitva. Felső része a Szentháromságot tüntette 
elő következő magyarázattal, melyet legjobbnak vélek Nicolas 
Ágostból, honnan ez eszme kivéve volt , egészben ideigtatni, 
a mint következik : „Bordeauxban a Bahutiers-utczában egy, 
a régiségbuvárok előtt igen ismeretes régi ház kapujának 
bolthajtása fölött a Szentháromság dogmájának ábrázolati 
magyarázata látható, mely tisztán visszaadja ama lényeges 
megkülönböztetést a lényeg és a személyek között, mely 
megkülönböztetés e titoktól azon ellenmondást, melyet a 
könnyelmű elmék abban örömest látnak, elhárítja. Ezen ábrá-
zolat háromszöget képez. A háromszög mindenikén egy go-
lyón fölirás olvasható, az egyiken P a t e r , a másikon F i-
1 i u s, az alsó golyón pedig S p i r i t u s S a n c t u s ; a k i é 
szerént a más kettőből származik ; ugyanazon háromszög kö-
zepében egy másik golyón e szó olvasható : D e u s , mely a 
három más golyóval három sugár által van összeköttetésben ; 
e szerént a személyek a háromszög három csúcsán oly hely-
zetben vannak, mely viszonyos származásukat, és a három-
szög közepében az isteni lényeget jelenti. — Már most a há-
romszög minden oldalán e szavak olvashatók : non e s t , mely 
a személyeket egymástól elválasztja, és mindenik sugáron ez 
olvasható : e s t , mely őket az isteni lényegben egyesíti. Egy 
részről tehát , ha a háromszög körül olvasunk, ezt nyerjük: 
P a t e r n o n e s t F i l i u s , n o n e s t S p i r i t u s S a n -
c t u s ; más részről pedig, ha a háromszög csúcsairól a suga-
raknál a középpontba megyünk : P a t e r e s t D e u s , F i -
l i u s e s t D e u s , S p i r i t u s S a n c t u s e s t D e u s , 
vagyis a háromságot és egységet egyszersmind. Egyébiránt 
ebben nem a Szentbáromság titkának megfejtését, de ma-
gyarázatát kell látni ; mi elégséges, hogy az ellenmondást el-
hárí tsa, és ne hagyjon egyebet a titoknál Ezalatt volt a 
h i t , r e m é n y és s z e r e t e t , jól kimért nagy betűkkel s a 
megkívántató jelekkel ábrázolva. Legalul pedig a magyar ko-
rona, minden legkisebb részében hiven előtüntetve ; a trans-
parent közepén pedig az évszám. — Vendégeink, miután jó 
ideig minden legkisebb részletet meglepetve szemléltek, tel-
jes megelégedéssel távoztak körünkből. Következő napon az 
ég áldását társulatunk további sikeres működésére fényes is-
teni-szolgálaton esedeztük le , melyen, minthogy sz. Tamás 
— mint tudva van — a theologusoknak is védszentje, a tel-
jes segédletet mind theologusok képezték. De , mit a beszé-
dem elején idézett szellemdús iró mond, itt is bebizonyult ; 
mert , mint szerkesztőnk is hatályos szavakban kiemelte főt. 
K á d a s László perjel s előlülő úrhoz s a vendégkoszoruhoz 
intézett zárbeszédjében: ez örömünk sem volt teljes, mint-
hogy szeretve-tisztelt atyánk, méltóságos R é p á s s y József 
praelatus urunk a körülmények által távol lenni kényszerülvén, 
ünnepélyünkön jelen nem lehetett, mit szivből sajnálánk. -j-

PARIS. (A franczia senatusbani viták folytatása ) B a-
r o c h e szónokminister Persignyt védelmezte, a Szent-Vin-

Nicolas Ágost . III. k. 1. fiiz. 10 6. 1. 
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cze-Társulat és a sajtó iránti viseletről későbbi fölvilágosítást 
igért. — B o u r g o i n g báró a háború lehetetlenségét fejte-
gette , mely a kebleket aggódásban tar t ja ; szava hatástalan 
volt, miként okai fölületesek. —- Ezután fölkelt M a t t h i e u 
bibornok, fölhozta a mult évi jul. 6-i sürgönyt, melyben a poi-
tiersi püspök szenvedélyes kifakadásról vádoltatik. „A püspök 
kereken tagadja; mit gondoljunk, mit Ítéljünk mi?" Hanem a 
minister más főpapokról is szólt többes számban, s általános 
mondatban. Uraim ! Ily vád, melly több püspökök ellen emel-
tetik , hogy a józan ész és a mérsékeltség határain tulhág-
nak, nehéz vád. Miután egy püspököt megneveztek, nevez-
zék meg a többit is. Félek, hogy püspöktársaimat kellemetlen 
helyzetbe hozandom, de nyíltan kell követelnem, nevezze 
meg a kormány a többit, nehogy a gyanú az ártatlanokat ter-
helje. — Másik figyelmeztetésem la Valette tudósítására vo-
natkozik Antonelliveli beszélgetéséről. A követ tudósitása igaz 
annyiban, hogy a szent-szék az egyezkedést visszautasította, 
de csonka az indokokra nézve. Figyelmezzenek, uraim, hogy 
egyezkedésről volt szó. Az egyezkedés biztonságokat követel. 
Az egyháznak biztosítottnak kell lenni szabadságáról s füg-
getlenségéről S mily biztonságokat ad Piémont ? Antonelli ki-
fejtette , csak hogy romai követünk, la Valette, azokat nem 
közölte. Az államtitkár igy szólott la Valettebez : „Piémont 
biztosítja a szent-szék szabadságát : mit te t t ő a nápolyi ér-
sek szabadságával, a kit csakjótet te i által ismert a világ ? 
Mit te t t Angelis bibornokkal, a fermoi érsekkel, a ki hires 
lett a scliweizi súlyos nunciatura ügyei által ? Riario Sforza 
Romában számkivetésben, Angelis Turinban tömlöczben van. 
Mit tett Piémont a többi püspökökkel a Márkákban s Um-
briában? Mindnyájukat szabadságaiktól megfosztotta. Mit 
te t t annyi üldözött papokkal ? íme, ez a szabadság, melyet ne-
künk tud adni Piémont. S ön akarja , hogy ily tapasztalatok 
nyomán alkudozzunk Piemonttal, s magunkat körmei közé 
dobjuk? Ez még nem minden. Mi nem vagyunk csupa szelle-
mek , nekünk testi szükségeink is vannak, melyeket kielégí-
teni kell. A turini kormány segélyt igért a szerzeteseknek, 
kiknek birtokait elkobozta. Mit ad nekik ? Hét garast egy 
napra. Ezen nézetek engemet megindítanak. Mily fönséges ! 
egy hatalom, magára hagyatva, kiáltja : „Nem, én nem egyez-
kedem ; i t t elvekről van szó, én nem egyezkedem." Tekintsük 
a kérdést mint van. Egyezkedést akarnak. Piémont nem ad-
hat biztositást. Ezt la Valette nem említi. — Továbbá a föl-
irati terv szól a papság fizetésének fölemeléséről. A papság 
nem gazdag. A gazdagság kisértet volna reá nézve. A papság 
nem kér nagyobb fizetést, nem is panaszkodik. De mily ösz-
szeköttetésben van a papság szegénysége a szerzeteseknek 
adott magányos dotatiokkal ! Ezen dotatiok nem adatnak sze-
mélyeknek ; ezek a templomok ékesitésére fordíttatnak. S ha 
ezen gazdag adományok, melyekről a fölirati javaslat szól, 
rögtön a világi papság kezébe jönnének, gondolják talán, a 
papság gazdagabb lenne ? Épen nem ! A papság a kezébe fo-
lyó adományokat a templomok ékesitésére és a szegények 
ápolására fordítaná, miként ezt a szerzetes papság teszi. Mi-
nek tehát emliteni a javaslatban, hogy „mig a szerzetes pap-
ság részére gazdag adományok té te tnek, a lelkipásztorkodó 
papság Ínséggel küzd?" — A febr. 21-ki ülésben Persigny 
tiltakozott Ségur gróf sértegetései ellen, mondván, hogy ra-
gaszkodásából semmi vész nem jöhet a birodalomra, mivel ez 

az egyetemes népszavazatból keletkezvén, nem egyes embe-
ren , hanem a nép akaratján nyugszik. Utána La Guéronnière 
tiltakozott, mintha ő az olasz ügyekről pamphletet irt volna, 
mivel a pamphlet eltorzítja az eseményeket, sérti a szemé-
lyeket; ő pedig egy válságos időszakban hazájának politi-
káját védelmezte. „Uraim! igy szólt az uj senator, én véd-
tem Italia ügyét , de azt a pápáétól soha nem választot-
tam el." Erre Ségur gróf tüzetesen felelt. „Azon röpiratért 
a kormány volt felelős , mivel a belügyministeriumból, egyik 
főhivatalnoktól, a minister előleges jóváhagyása mellett ke-
rült ki. Ezt Guéronnière ur az előszavában említi. E röp-
irat rossz volt , a franczia püspökség tiltakozását hívta föl 
maga ellen. A pápa helyesen jellemezte ezen röpiratot. Meg-
sértette a pápát , meg az egész franczia püspökséget, mi-
vel ezt a pártoskodás vak eszközeül mutatta föl, csonki-
totta az igazságot, kedvetlen színben adta elő az eseménye-
ket ; ezen röpirat igazi pamphlet volt." Ezen incidens után 
szólt Pietri , volt csendőrbiztos, Napoléon herczeg barátja. 
„Tisztelem a véleményeket, de tegnap sirnom kellett, látván, 
hogy pör-kereset indittatik a szabad sajtó ellen, és pedig az 
ultramontán vélemények nevében. Ismerni kell országunk szel-
lemét. A pártok oszladoztak. Egy részről a reactionariusok, 
más részről a haladás emberei, a forradalom barátjai állottak, 
kik a III. Napoléon császárban személyesített democratiát vé-
dik. Ok segítették a császárságot, de az nélkülök, sőt ellenök 
is létre jöt t volna. A krimiai háború füleikbe dörgé, hogy a 
császárság nincs velők, ők rögtön irányt váltottak. Az olasz 
hadjárat lerántotta róluk az álarczot, ők azt hasztalannak 
kiáltozták. A hadjárat alatt és után az olasz fejedelmek buk-
tak ; az kellett volna talán, hogy a császár solferinoi szövet-
ségesei ellen fordítsa seregeit. Ők ezen hadjáratból a szent-
szék államainak bukását eredményeztetik ; igaz, egy kormány 
sem képes a nemzetet megakadályozni, midőn rendeltetése 
czélja felé tör. A császárság czélja felé tör. A császárság czélja 
külföldön a népek ügyeit védeni, belül a szabadságot fokon-
ként fejleszteni. A császárság nem hozta meg még a várt gyü-
mölcsöket ; ennek okai a reactionariusok. A császárság béke, 
de oly béke, mely szabadságainkat és a népek ügyeit védje. 
A béke nem tehetett minket érzéketlenné Italia jajjai iránt. 
Ezen szent czélnak csak némely főpapok voltak ellenei, kik az 
elégedetlenekkel szövetkeztek. Ők bebizonyiták, hogy emlé-
kezetük igen rövid. Tehát a vallásos pártok is telhetetlenek ? 
A romai udvar kellemetlenségeit mi sem nem okoztuk, sem 
nem sulyositottuk. Hallgatott volna a pápa a császár taná-
csára, ma mentve lett volna. (Miként II. Ferencz, ki ezen ta-
nácsokra hallgatott !) A romai kérdés ki van meritve. A mai 
helyzet nem tartható. A mi hűségünk a szent-szék iránt félre-
értetik; mig mi őt védjük, addig a szék a nápolyi lázadások 
gyupontja. Én nem vagyok kapucinus, de azért igaz katholi-
kus vagyok, nem olyan, mint azok, kik ezen névvel kereske-
dést űznek. (Ellenmondás. „Ne szakitsanak félbe." Elnök : ön 
félbeszakittatott, de az is igaz, hogy a korláton túllépett. 
„Ezt nem hiszem". Donnet bibornok : Ön feledi, hogy öt főpap 
ül i t t ,s hallja önt. „Én a főpapságot nem bántom." Donnet: a 
,püspök' szót többször mondta ki.) A romai kérdést észszel kell 
megoldani, nem karddal. De mi fájdalmasabb, mint a romai 
udvar ellenállását látni, mely földi dologból égit csinál, s töb-
bet néz a földi fejedelemségre, mint-sem Krisztus országának 
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terjesztésére. Ő vészbe dönti magát, őt meg kell szabadítani. 
Tegyünk elébe még egy egyezkedési tervet; lia eldobja, vé-
gezzünk Italiával nélküle. Nincs veszteni való idő ; tudjuk, 
hogy a pápa egyetemes zsinatot hívott össze. (Donnet : Ez 
nem igaz. Elnök : Önnek szavait a ,Moniteur' czáfolja.) A szó 
nem változtat a dolgon. A japani vértanukat akarják canoni-
sálni ; ezen gyülekezet mindent compromittálhat." — Morlot 
bibornok óvást tett Pietri szavai ellen, melyekkel ,némely 
püspököket'nevezett, s kinyilatkoztatta, hogy a romai kér-
désre nézve az egész franczia püspökség egy véleményben 
van. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, mart. 24-én. H a y n a l d Lajos, erdélyi püspök 

ő exclja a szent-atyának 1000 frt ; az erdélyi szegényebb pa-
pok fölsegélésére 750 frt. ; a bikszádi templomnak 200 frt. ; a 
vizkárosultaknak 300 frt. méltóztatott adományozni. 

— A magyar irók segélyegyletének tőkéjéhez járultak : 
R a n o l d e r János veszprémi püspök ó exclja 200 ; S i m o r 
János győri püspök ő mlga 200; S i m o n Vincze csornai pré-
post ő nga 525 írttal. 

— A bécsi pénzügyi bizottmány szerdán tartott ülésé-
ben az iskolai és vallási alapítványra nézve elismeré ugyan, 
hogy az nagyobb részt az eltörlött kolostorok javaiból alakult, 
de nem helyeselheti azon okokat, melyeknél fogva a concor-
datum 31-ik §-a által az az egyház tulajdonának mondatik; és 
azért javalja, hogy a magasház az egyezkedés azon §-át eine 
ismerje, és igy érvénytelennek mondja ki Ugyanazon bizott-
mány határozta továbbá azt is, hogy a feldkirchi gymnasium 
a jezsuitáktól elvétessék. Általában pedig a szerzeteseknek 
az iskolákbóli könnyebb kirekeszthetése végett határoztatott, 
hogy a szerzetbeli tanárok is az államvizsga bizottmány előtt 
tegyék le a képességi vizsgát. 

— Egy másik bécsi liir örvendetesebb. Kezünkhez jutott 
tudnillik a pazmaneum igazgatójának, ft. M a j t h é n y i Adolf 
kanonok ő nsgának egy, a „Neueste Nachrichten" szerkesztő-
ségéhez intézett irata, melyben a lángbuzgalmu kormányzó 
értesiti a szerkesztőséget, hogy lapját nem fogja tűrni az in-
tézetben, minthogy egyházellenes szellemben működik. Ez 
szolgáljon némi megnyugtatásul „A kath. sajtó ügyében" 
czimü czikkt Írójának látván, hogy a növeldékben fordittatik 
gond a növendékek politikai olvasmányára is. 

— A ,Debreczeni Közl.'-ben olvassuk : Napjainkban ho-
vatovább fájdalommal tapasztaljuk, hogy városunkban nem 
csak a múltkor emiitettük részegség és dobzódás irtózatos 
mételye harapózott el, hanem az ebből közvetlenül eredő is-
tenkáromlások s egyéb szennyes bűnök, melyek annyira föl-
szinre kezdenek már kerülni, hogy még a napvilágtól sem tar-
tanak. Jó lenne, hogy lia a városkapitányi hivatal bizonyos bün-
tetést szabna minden istenkáromlóra, ki rajta kapatik. Mert 
ha ez sokáig igy tart , könnyen egy második Zsodoma és Gro-
morát érünk ! Bár nem egyedül vallásügyet tárgyaló lap köz-
lönyünk , de a közerkölcsiség s a vallásos érzületért mindég 
harczolunk teljes erőnkből." Ez szép és dicsérendő. De mái-
nem az, midőn az ,Idők Tanujá'-nak ismeretes indítványát 
„az ajándék v i s s z a u t a s í t á s a szokatlan és eredeti nemé-
nek" nevezi. Az is különös, hogy ha mi fölszólalunk ügyünk 
mellett, bizonyos részről mindjárt „túlbuzgóknak, botrányo-
soknak" neveztetünk ; vagy ha a ,Debr Közi.' a k ö z v é l e -
m é n y (?) nevében ró meg bennünket olyasmiért, mit mások 
mint általánosan mondottat a szöveg szerént b ö l c s e b b e n 
fogván föl legalább ignorálni látszanak Egyébiránt csak űzze 
megrovásait a szerkesztő ur, ha P r é p o s t is a neve, nem ije-
dünk meg, hisz ő nem p r a e p o s i t u s p a r a d i s i ! 

— A pesaroi eskiittszék msgr. F r a t e 11 i n i , fossom-
bronei püspököt, az államkormány megsértése miatt, három 
havi fogságra és 300 lir. pénzbirságra ítélte el. 

-— O szentségének, f. é. febr. 7-ről kelt brevéje kézbe-
sittetett az olasz püspököknek, a szerzetes növendékek gon-
dosb és jobb irányú nevelésére vonatkozólag. — Az ,Augsb. 
,P. Z.' szerént msgr. B e r a r d i jelöltetett ki Szent-Pétervárra 
apostoli nuntiusnak. 

— A bécsi „Presse" a napokban egy apostoli brevéről 
szólt, mely állitólag meghagyná a böjti szónokoknak, hogy a 
politikai kérdéseket ne érintsék egyházi beszédeikben. A 
,Vlksfrnd' apodictice koholtnak állitja az t , valamint azon föl-
iratot is, mely a potenzai papság részéről küldetett volna a 
szent-atyának, hogy ez mondjon le világi hatalmáról. Ezen föl-
iratot közölte a ,P. Lloyd', és a ,Csatár' is. 

— Poroszországban az „Evang. kirchliche Anzeiger" 
fölemlíti az 1836-ki ministerialis rendeletet, mely szerént az 
evang. papság fölhatalmaztatik, a keresztségben oly neveket, 
melyek nem tartoznak a keresztények közé, vagy melyeknek 
nincs értelmük, vagy értelmükben valami botránykoztató volna, 
el nem fogadni Fölhozza továbbá, hogy ezen rendeletnél 
fogva a deremburgi lelkész nem akart egy gyermeket Hertha 
(istenasszony) névre keresztelni, mig a szülők a superinten-
d e d beleegyezését ki nem eszközölnék. Ezen eljárásért a 
lelkismeretes pastort rútul megtámadja a „Volkszeitung" 
zsidó szerkesztője, és obscurans merénylete miatt olvasóinak 
egész indignatióját zuditja e türelmetlenség ellen. Mennyi 
szabad már a zsidóknak ! 

— Angolországban a katholicismus folytonos növeke-
désnek örvend, melyről a „Katholik Directory" is tanúskodik. 
Ezen legújabb névkönyv szerént az egyesült királyság, Angol-
Skót- és Irhon, 22 magasbrangu rom. kath. nemes családot 
számlál, és a fölsőházban 13 kath. peer ül. Az alsóházban, 
mely most 658 tagból áll, azonban csak 31 katholikus van je-
len ; mit annak kell tulajdonítani, hogy a birtokosok legtöbb-
nyire protestánsok, és mint ilyenek befolyásuknál fogva oda 
viszik a dolgot, hogy a választásoknál az ő bérlőik a birtokos 
által fölkarolt, természetesen akatholikus kegyencznek adják 
szavazatjukat. Angol- és Skótországban a katholikusoknak je-
lenleg van 1388 püspökjük és áldozáruk; 1091 templom- és 
kápolnájuk; 50 férfi-, 162 nőkolostor-, és 12 collegiumjuk. Az 
utolsó 3 évben a püspökök és áldozárok száma 166-al növe-
kedett, a templomok- és kápolnáké 93-, féríikolostoroké 16-, 
nőzárdáké 52-, a collegiumoké 1-el. 

SZEMÉLYZETIEK az egri megyéből : Kineveztettek : P o s o n y i 
József szemerei lelkész d iós -győr i lelkészszé ; K e l e m e n Ja'nos g y ö n -
gyös i segédlelkész szemerei lelkészszé ; P a n k o v i c s József g ö r ö m b ö -
lyi lelkész harsányi lelkészszé ; S z i k o r s z k y Ja'nos miskolczi s e g é d -
lelkész görömbölyi ideiglenes le lkészszé; Z s e n d o v i o s József e g y h á z -
megye hivatali levéltárnok szent-széki a l jegyzővé ; P á r v y Antal b o -
donyi segédlelkész Szent-Mihályra gr. Dessewffy Emil ur ö mé l tóságá-
hoz udvari káplánná ; N é g e r Gusztáv ujmisés bodony i , B a r t a 1 o s 
Gyula ujmisés kerecsendi , 0 h á c s Titus ujmisés d e t k i , és Z s i t -
n y á n s z k y Adolf ujmisés nagy-fiigedi segédle lkészekké ; W i n k 1 e r 
Mihály visontai lelkész szent- istványi lelkészszé ; K o h á r s z k y Lajos 
sa jó -ga lgócz i lelkész visontai l e lkészszé; M a d z i n y i Vincze Iád-bes-
senyői lelkész sa jó -ga lgócz i lelkészszé ; végre B c r z e v i c z y Kelemen 
mezö-kövesdi káplán lád-bessenyöi lelkészszé. — Elhunytak : S t e i n -
h ä u s e r Antal a p á t , jász-apáthi plebánus ; M o r v a y János czimz. 
kanonok , mezö-kövesdi plebánus ; és báró K e r e k e s F i i g y e s , hevesi 
plebánus. 

FIGYELMEZTETÉS. Az „ É p ü 1 e t e s k ö n y v t á r " czimü mű-
nek I. kötete már megjelent, és kapható Hartleben könyvkereskedésében. 
Valóban épületes és kellemes olvasmány. 
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TARTALOM : A hitetlenségnek okai. — Néhány adat 
Erzsébetnek, III. Endre király leányának zárdai életéből. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A hitetlenségnek okai1). 
I. Ha a kereszténység tudományos tárgyalásának 

értékét nem is túlbecsülnünk, de azt mégis tökélete-
sen méltányolnunk kell : akkor szükséges, hogy a 
hitetlenségnek okaiba mélyebben hassunk. Kimond-
juk előre, hogy tévedés volt az, midőn a keresztény-
ségnek tudományos taglalása és védelme itt-ott csal-
hatatlan és egyedüli eszköznek tekintetett a hitetlen-
ség- orvoslására, és midőn elleneink mindenütt ezen 
eredményt látni óhajtják. — Ha valamely ember bú 
által esett betegségbe, azt az orvosi segély egyedül 
soha sem fogja helyreállítani ; a bút szükséges min-
denek előtt eltávolítani. Hanem a búnak megszünte-
tése sem adandja vissza egyedül mindenkor az egész-
séget az életszervezetben beállott zavarok orvosi el-
távolítása nélkül. Hasonlólag áll a dolog a hitetlen-
ség szellemi betegségénél is. Ennek a tudományos té-
vedésen kivül rendesen még más okai is vannak, és 
ugyanezen okok idézték elő a tudományos tévedést 
is, mely ezek nélkül az illető lélekbe nem hathatott 
volna. A gyógyulás tehát mindenek előtt azon többi 
viszásság eltávolításától függ, és másodízben min-
denesetre a föllelhető tudományos akadályok elhárí-
tásától is. De valamint a fönebb említett bús-beteg 
gyógyításánál különböző esetekben majd ez, majd 
amaz fontosabb és előrebocsátandó ; valamint tehát 
némelykor az orvosi működésnek a megrongált ter-
mészetet legelőször is azon nyomástól kell megsza-
badítania, mely a bú elleni minden ellentállást vagy 
nehezíti, vagy akadályoztatja; ugy lehetnek oly ese-
tek is, midőn a nézeteknek tudományos helyreigazí-
tása a többi bajok orvoslásának bevezetését képezik. 
Hasonlólag ott is szükséges leend ezen tudományos 

]) Dr. Vosen „Das Cliristenthum und die Einsprüche 
seiner Gegner" czimü munkája után. 

tevékenység, a hol a hitetlenségnek belső oka már 
megszűnt. A hitetlenségnek orvoslását illetőleg szint-
oly igazságtalan tehát mindent a tudományos utba-
igazitástól várni, mint annak e tekintetben minden 
befolyását tagadni; az ő része igen is figyelemre 
méltó, hanem különféle esetekben különböző fontos-
ságú, mert mindenkoron nyomatékos, gyakorta or-
vosló , máskor a gyógyulást lényegesen elősegítő, de 
nem mindenütt csalhatatlanul működő eszköz. — A 
tudományos tévedésen kivül még három okát kell 
hogy figyelembe vegyük a hitetlenségnek, tudnillik 
először: a szívnek azon kívánságát, hogy a keresz-
ténység, mely táplált vágyaink irányában kímélet-
len, hamis legyen; másodszor: szellemi erőnknek és 
belátásunknak túlbecslését; harmadszor: a vallás va-
lódi gyakorlatának elhanyagolását. 

Ha megfontoljuk, hogy a hit azon ut , melyen 
fölkarolandó a kereszténység, és hogy a hit már ter-
mészeténél fogva minden erőszakot kirekeszt, és a 
szabad akaratnak lényeges részt enged: akkor igen 
könnyen megfogjuk, hogy a kereszténység iránti, 
saját tapasztalásunkon nyugvó előszeretetünk a val-
lási meggyőződést igen könnyíti és szilárdítja. Né-
melykor azonban ezen előszeretetnek ellenkezője mu-
tatkozik, azon titkos kívánság tudnillik: bár csak ha-
mis volna a kereszténység ; és evvel karöltve a hi-
tetlenséghezi elhatározott hajlam, mely a keresztény-
ség elleni dühig is fokoztathatik. — De miként tá-
mad ezen kívánság? Az emberek korántsem idegen-
kednek annyira attól, hogy egyedül csak a hithez 
tartsák magukat, mint ez közönségesen látszanék. 
Még a miveltek, sőt még a valódi tudósok között is 
valljon hányan vannak, kik képesek volnának tulaj-
don tehetségeikkel azon igazságot: hogy a nap áll és 
a föld forog, a tünemény és évezredek kétségtelen 
nézete ellen még akkor is határozottan megvédeni, 
midőn már nem közönséges, hanem nagyobbrangu ne-
hézségek hordatnak föl elmésen? És mit tudhat vagy 
érthet a nagy tömeg ezen copernicusi rendszerből? 
És mindazáltal azt látjuk, hogy minden legcsekélyebb 
aggodalom nélkül mégis mindnyájan ezen rendszerbe 
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hisznek. Talán több tudományos ok áll e tekintetben 
szolgalatjukra, mint a kereszténységre nézve? Egy-
általában nem. Hanem — és ezt jegyezzük meg jól — 
a kereszténység a hit mellett kérlelheti énül hirdeti 
mindenkor az abból származó szoros kötelességeket is, 
és nem tűr ezekben kivételt vagy alkut ! — Ha egyik 
vagy másik keresetének, vagy élvezeteinek titkait 
volna kénytelen föláldozni, midőn a copernicusi rend-
szerbe hiszen, bizonyára azonnal nem találna semmi 
képtelenebbet annál, hogy tudós különczök néhány 
altételei miatt ellenmondjon minden népek legtisz-
tább szemmellátliatóságának és a mult évezredek tö-
kéletes hitének, és egy ily terhes föltételt vállaljon 
magára. Akkor bizonyára egy egyértelmű irodalmi 
vállalat keletkeznék abból, hogy a copernicusi rend-
szer mindenféle iratokban kigunyoltassék, és minden 
gondolható ál-okokkal visszautasíttassék azok kedve-
ért, kik általa oly kellemetlenül érintetnek. Galilei 
birái akkor mint a divatozó miveltségnek előharczo-
sai magasztaltatnának! — A delejezők, asztalmozga-
tók és kopogó szellemek minden legbotorabb meséi 
oly egyéneknél is érdemesittettek hitelre, kiknek 
kebellázitó föltevés gyanánt tűnik föl eszükre nézve, 
midőn tőlük a kereszténységbeni hit követeltetik. — 
Magában véve tehát a hit nem oly igen nehéznek tet-
szik az emberre nézve, csak ne legyen az igen nagy 
ellentétben hajlamaival. Már pedig e tekintetben kér-
lelhetlen következetességü a kereszténység, és nem 
bocsátkozik alkuba azon kötelezettségek tekinteté-
ben, melyeket hitágazatai alapján az emberek elébe 
terjeszt. Ha tehát egyvalaki azon vágyra vetemedik, 
hogy ezen kötelezettségeken tultegye magát, és vég-
re legyőzetve a kisértet elleni harczot megszüntette, 
ezen csatavesztésnek nyomasztó érzésével mi sem fér 
meg inkább azon óhajtásnál: hogy a terhes köteles-
ség az által látszassék jogosultságától megfosztottnak, 
mert minden alapja, clZHiZ cl hitnek igazsága hiányzik. 
Akkor aztán már nem volna többé megszégyenitő 
megverettetés az, ha vágyainknak engedelmeskedünk, 
hanem ellenkezőleg csak a nem köteles és terhes viadal-
nakbölcs kikerülése lenne. Akkor az, mit a keresztény-
ség aljas vágyaink hatalma előtti gyáva megadásnak 
bélyegez, az emberi viszonyok összefüggése fölötti 
bölcs fölvilágosodásnak hirnevéhez jutna inkább. Ha 
tehát az illető az előtte annyira kívánatos hitetlen-
ségének azonfölül még a mélyebb belátásnak, tudós 
búvárkodásnak és merész haladásnak szinét is meg-
szerezheti, ennek még inkább örvend. Mert ekkor az 
ohajtott lelki nyugalommal, s egyszersmind a fölvi-
lágosodásnak hirével bir az előbbi teher és alávetés 

helyett. Engedelmeskedjél és nélkülözz, igy szól a 
kereszténység ; vess meg mindent és élvezz, mondják 
a hitnek ellenségei. — Nagyon vétkeznénk, ha a ke-
reszténység minden ellenénél ezen okfőt mint hitet-
lenségének okát, és ezen érzelmet akarnók föltéte-
lezni. Hanem az elmélkedő ellenfél maga is megfog-
hatónak és tapasztalásszerünek fogja találni, hogy a 
kereszténységnek kérlelhetlen követelései képezik né-
melyiknél a hitetlenségnek valódi okát, és hogy az-
tán a segítségül hívott tudós ellenvetések nem okai, 
hanem csak palástolása az idegenkedésnek. — Azon-
ban ne gondoljuk azt, hogy csak vastag, az egész vi-
lág előtt szembeszökő erkölcsi tévedések vezetnek a 
hitetlenségnek eme útjára. Fájdalom! hogy sokkal 
kevesebb szükségeltetik ehhez. Ha az ember első el-
határozásának veszedelmes éveiben, élénk kisértetek 
befolyása alatt, ki a mellett tapasztalatlan és maga 
túlbecslésére hajlandó, lelkismerete ellen csak egy 
pontban is a szigorú keresztény életet lényegesen el-
hagyja, és hajlamának annyira engedi magát át, hogy 
annak hive is maradni kiván, akkor a legcsekélyebb 
ürügy is elegendő azon kivánság ébresztésére: vajha 
a kereszténység vagy egészen, vagy részben igaz nem 
volna. De minthogy ebben a részekrei fólosztásnak 
nincsen helye, azért minden egyes visszatetsző pont, 
például a sziv tisztaságának, vagy az üzletbeni szo-
ros becsületességnek szüksége, az őszinte gyónás kö-
telessége stb. elegendő arra, hogy az egész keresz-
ténységet visszatetszővé tegye. Ekkor aztán könnyen 
találkoznak más körülmények is, melyek a hitetlen-
ségnek tökéletesítését elősegítik, mert senkinek sem 
kell sokáig keresni, hogy kereszténység elleni ellen-
vetésekre akadjon, és ha nem nyújtaná ezeket saját 
szelleme, igen is hamar tapasztaltabb barátok és ta-
nácsadók fognak ez uj uton találkozni. A saját elmés-
ség aztán nem sokára vetekedik a nehézségek fölta-
lálásában ezen uj barátokkal, kikkel, legalább kezdet-
ben, csak sajnálkozva látszunk egyetérteni, mintha 
saját szivünk ellenére egy megkedvelt tárgyat kény-
telenittetnénk föláldozni. Bizonyára nem oly könnyű 
dolog az, hogy azt, mit iíjuságunk tiszteletre méltó 
emléke gyanánt becses és szeretett rokonoktól vet-
tünk, és tulajdon szépsége- és magasztosságában igen 
gyakran magunk is csudáltunk, egyszerre lerázzuk, 
főkép midőn a kegyelem még működik. Azonban e 
mellett természetesen nem sokára a kereszténység 
serény gyakorlatának, különösen pedig az imádság-
és fónsőbb lelki gyakorlatoknak elhanyagolása je-
lentkezik. Ez által mindinkább eltűnik a vallás iránti 
fogékonyság, inert itt szintén az történik, mi a mű-



vészetnél. Ki a művészetet és költészetet sokáig elha-
nyagolja, az elvégre elveszti tökéletesen ezekre nézve 
minden fogékonyságát, annyira, hogy későbbi üzle-
tébe elmerülve, nevetségesnek és megfoghatatlannak 
találja, hogy volt idő, midőn ő is a művészet és köl-
tészet mellett fölbuzdult, holott jelenleg azok köve-
tői eszteleneknek tűnnek föl előtte. Az érettebb baj-
társak gúnyja legyőzi a kezdetbeni félénkségét, és a 
merészség és szellemszabadság dicsősége is nem ke-
vesbbé bir ösztönnel. A rossz hajlamok, melyek az 
elpártolásnak kezdetét képezék, most az előbbi ellen-
súly nélkül sebesen fejlődve haladnak, és igy az ez-
előtt hivő embernek élete nem csak a hitetlenségnek 
egy szomorú és nyugtalanitó nemében, hanem a ke-
reszténységnek tökéletes gúnyolása- és gyűlöletében 
végződik, és ezen guny és gyűlölet aztán még élén-
kebben a hitnek képviselői ellen fordul. 

Ha a hitetlennek későbbi életében akad vala-
mely alkalma hitetlenségének eredetéről beszélhetni, 
koránsem emlékszik oly könnyen az annak itt leirt 
valódi folyamatára. Csakis azt tudja még, hogy ez-
előtt hivő volt, és életének bizonyos szakaszánál akadt 
legelőször e vagy ama kételyekre, hogy barátok és 
olvasás által még mélyebben keveredett a kételybe, 
és vég-re a hittől is elpártolt „észszerű okok miatt." — 
Innen fogva eltűnt lassanként a nyugtalanság, és ké-
sőbb került minden alkalmat arra, hogy a vallási kér-
désekbe mélyebben behasson. Csak még a társalgás, 
tapasztalás és olvasás edzék meg időszakonként a 
hitetlen gondolkozásmód szilárdságát. Ezen egészen 
világos emlékezetek között eltűnik tökéletesen azon 
utolsó sejtelem, hogy egészen másféle erkölcsi befo-
lyások készítették legyen legelőször a szellemet a 
kétely buzdításának meghallgatására, és igy benső 
hajlammal vitték legyen őt a tökéletes hitetlenség 
karjai közé. Az illető mindenkor tagadni fogja, hogy 
hitetlenségének valaha más okai voltak volna, mint 
tudományosak. Igenis, megtörténhetik valójában,hogy 
jelenleg azon előbbi hajlamok elgyengültek, hogy 
maga az élet is rideg hatásaival egynémely csalódást 
el is rezzentett, egynémely reményt meg is hiúsított, 
és az előbbi könnyelműség helyébe egy vigasztalás 
nélküli és gyötrelmes komolyságot helyezett. Ilyen-
kor talán gyakran még az elveszett hitvigasztal ás 
utáni élénk vágy is mutatkozik. Ily helyzetben az 
előbbi erkölcsi akadályok nagyobbára megszűntek, 
sőt a vallás iránti fogékonyságnak egy bizonyos ne-
me is visszatért, és jelenleg- valóban csak az emiitett 
tudományos okok állnak mint végső akadályok az 
útban; ha sikerül ezeket eltávolitani, a gyógyulás 

lehetséges. A ki tehát segíteni kíván, szükséges, hogy 
első gondját ezen pontra fordítsa, nem pedig hogy 
erkölcsi vádakkal a szerencsétlent helytelenül fölhá-
boritsa és magától eltaszítsa. Soknak kell addig még 
történni, miglen ő előbbi botlásainak belátására meg-
érik, és ez annak idejében Isten kegyelme által be is 
fog következni. Az öröm, hogy embertársunkon ily 
helyzetben, habár csak keveset is segítettünk, sok 
fáradságot és türelmet jutalmazand. Itt a keresztény 
tudománynak fáradhatlanul kell munkáját folytatnia, 
sőt ha az eredmény még nem is volna tökéletes, de 
mégis kezdetet képezhet ahhoz, mit későbbi kedvező 
körülmények végrehajtanak; e tekintetben a jóaka-
ratnak is már nagy becse vagyon. (Vége köv.) 

N e fi á il y a «I a t 
Erzsébetnek, III. Endre király leányának zárdai életéből 

Elborul a lioníiui kebel ama gyászos, duló pártcsatákra 
emiélvén, melyek az utolsó Arpád-király halála után e sokat-
szenvedett szép hazát szétmarczangolák. E szomorú dráma 
véres bonyolulatainak közepette egy szende alak ragadja ma-
gához megkapó érdekkel szivünk egész részvétét : s ez alak 
a királyi árva, a szelid Erzsébet, kinek tizenhat éves ifjú élete 
oly kevés örömöt és oly sok fájdalmat hozott. Két éves volt, 
midőn elveszté édes anyját Fennenát, kilencz éves korában 
pedig mint a nemzet árvája a nemzettel együtt siratta l í l . 
Endre ravatalánál az Árpádok dicső dynastiájának utolsó 11-
sarjadékában az édes jó atyát. A természetes támaszától 
megfosztott gyenge szűz elhagyott ügyét Trencséni Csák 
Máté, a hatalmas büszke pártos ur tette magáévá. De midőn 
1318-ban ezen, a földön egyetlen gyámola is kiadá törlietlen 
lelkét, a gyászos Arpádi szűz bucsut mondva a részére csak 
töviseket termő világnak, a trón biborát a zárda szerény 
szűzi fátyolával cserélte föl. Azon időtől, midőn Erzsébet ki-
rályi fejére — korona helyett — a fehér fátyol föltüzeték, a 
honszerző Árpád hős ivadékai megszűntek szerepelni a törté-
netek nagyszerű színpadán. De van-e — kérdem — oly egyén, 
ha magyar vér csergedez ereiben, a ki tudni nem kiváncsi 
Erzsébetnek , gazdag történetünk e szomorúan kedves alak-
jának további életkörülményeit ? kit nem érdekelne tudni, mi-
ként tölté napjait a zárda csendes falai között istenes 
foglalkozásokkal, imázva, áldásért esdve a forrón szeretett 
hazáért ? ! 

Igen becses adatokra leltünk e kérdésekre vonatkozólag 
Dr. G r e i t h , sz.-galleni káptalanbeli ur imént megjelent, és 
németföldön dicsérettel üdvözölt, ily czimü munkájában: 
, Die deutsche Mystik im Prediger-Orden (von 1250—1350) 
nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern, aus 
handschriftlichen Quellen." — (Freiburg im. Br. 1861.) -
Szerző jeles munkájának ötödik könyvében érdekesen vázolja 
az ősrégi Kyburg grófságban, Winterhurhoz közel fekvő 
t ö s z-i zárda szemlélődő életét a zürichi származású, szellem-
dus S t a g e 1 Erzsébet néne, kéziratban meglevő följegyzé-
seinek alapján. (Őriztetik a sz galleni zárda-könyvtár kézira-
tai között, A. betű alatt, 603. sz.) Itt fölötte becses, bár töre-
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dekes adatokat találunk az utókor számára egykorú toll által 
átadva, Erzsébetünk, mint a nevezett zárda egyik kitűnő élet-
szentségii tagjának példás élete- és haláláról. Hasznos dolgot 
vélünk tenni, midőn ezen adatokat nyelvünkre fordítva iro-
dalmunknak ezennel átadjuk. Fájdalom ! a német szerző által 
stylben már úgyis modernizált jegyzetek fordító tollúnk alatt 
majd egészen elvesztik amaz antik egyszerűséget és ódon zo-
mánczot, mely a régiek Írásaiból oly kedvesen szól hozzánk. 

Szerzőnk a 370. lapon azon kísértésekről szól, melyek-
nek a szüzek a zárdában kitéve valának, és melyeken Isten 
túláradó kegyelmének erejével diadalmaskodának. — „Ra-
gyogó példa erre nézve magyar Erzsébet néne. E szűz, ki ki-
rályi vérből származván, országoknak, népeknek jövendő örö-
köse vala, e mellett testi szépség és szellemi tehetségek min-
den előnyeivel ékeskedék, a világhoz való mindezen termé-
szetes viszonyainál fogva, a világnak látszott rendeltetve 
lenni. Ámde a mindenható Isten daczára minden emberi szá-
mitásnak, máskép intézé azt el, és csodálatos intézkedése által 
mecmutatá, bogy őt a maga dicsőségére, nem pedig a világ 
örömére teremté vala." Jóllehet már gyermekkorában, midőn 
még atyjánál a királyi Budavárban tölté napjait, bizonyos 
lengyel berezegnek, atyja halála után pedig mostohája, Ag-
nes királyasszony által osztrák Henrik berezegnek gazdag 
nászajándék mellett eligértetett, mindazáltal e terv meghiú-
sult; mert mostohájának a t y j a i Albert király unokaöcscse 
sváb János herczeg és bűntársai által Windisch mellett a 
Reusz partján megölettetvén (1308. maj. 1-én), Agnes király-
asszony Bécsből el- kiindult svábföldre és Aurgau-ba, hogy 
atyja gyilkosain boszut álljon. Mostohaleányát Erzsébetet is 
magával liozá, „ámde ennek nem engede több szabadakaratot, 
mint hogy Svábország monostorai közül válaszszon magának 
valamelyet, ez pedig választja vala a tösz-i zárdát. Erzsébet 
tizenhárom éves volt ' ) , midőn a konventnek a rend gyakor-
lata után átadatott az engedelmesség igája alá, és ő alázattal 
meghajolt, hogy mindaz iránt engedelmességgel lenne, a mit 
Isten és a rend tőle követelnének. 0 volt az első asszony, a 
kinek a tösz-i uj szentegyház oltára előtt a rend föladaték, és 
ugyancsak akkoron amaz oltár Boldogasszonyunk köszönteté-
sének (annuntiatio) meg szent Erzsébet asszonynak, ki szintén 
magyar királyleány és thüringai landgrófné, ő neki pedig ro-
kona vala, szentelteték. Már 15. bét multával meghagyá az ő 
mostohája, ki azonközben a königsfeldi monostort alapitotta, 
hogy Erzsébet föláldatnék és időnek előtte engedelmességet 
fogadna. Ennek is alázattal meghajolt. Történék pedig, hogy 
osztrák Henrik herczeg azon országba jöve és őtet fölkeresé ; 
mégis találta a tösz-i monostorban, de mivel hogy a rendbe 
már belépett, megtagadtaték neki avelevaló beszéd; de a her-
czeg szándékától elállni nem akart, hanem inkább az ő szine 
elé jutni kivána. Midőn tehát látná, hogy immár Erzsébet föl-
áldaték, igen haragos leve, és annak fejéről a fátylat letépvén 
földre dobá és reá tipora ; mert teljes gyönyörűséget és benső 
kívánságot éreze az ő kedvességes személyéhez. A minthogy 
valóban igen ügyes is vala ő, testre szép alkotású, orczájára 
nemes, tagjaira gyengéd és a nemes asszonyok kegydus mód-
jában és testhordozásában kecsekkel teljes. Azért a herczeg 
nagy komolyan beszéle vele és kéré őtet, hogy mily jól csele-

kednék, ha az ő hazájába osztrákországba vele elmenne; ő 
nem is róvná föl neki, hogy föláldatott asszony volna. Erzsé-
bet válaszólá neki, miszerént fontolóra veszi a dolgot, és azon-
nal a karba mene az Oltári-szentség elé, ott térdeire esék és 
bensőleg kéré Úristent, adná értésére az ő édességes akarat-
ját , hogy mittévő legyen. Ekkoron ezen gondolatja támadott, 
hogy azon szerént jól cselekednék, úgymint ki országoknak 
népeknek úrasszonya és a magyar királyságnak törvényes örö-
köse volna. Viszonellen tudatá vele Úristen, hogy legkedve-
sebb akarata volna, lia a zárdában maradna és az ő akarat-
jáért szegény és nyomorult lenne, miképen ő is szegény és 
nyomorult vala ő érette s az egész nemért. És ő a maga aka-
ratját egészen Úristen akaratjának alávetette. Ámde az elha-
tározás ez órájában oly fájdalom fogá el, hogy mintegy hol-
tan feküdnék, és orrán száján ömölne a vér. Midőn ismét ma-
gához tériték őtet, lemonda amaz urnák és üzené nekie, hogy 
nem menne vele, hanem szegény életetet akarna élni Úristen 
rendelése szerént. Most a mennyei Atya azon örökséget adá 
neki, a mit ada egyszülött Fiának, úgymint nyomort, szenve-
dést és szegénységet. Erzsébet a kolostorban 25 évet tölte 
oly szent életmóddal, hogy az egész konvent és mindegyik 
szüz-testvér javulna általa; mert lelki életének kezdete oly 
malaszttal teljes vala, hogy erénygazdag példája által az ő 
testvérei igen épülének és vigasztalódának." 

A kolostori zárlat (clausura) — mondja szerző a 379. 
lapon — a legszigorúbban tartaték meg Tösz-ben ; kivételnek 
e tekintetben csupáncsak a magyar királyi szűz, Erzsébet néne 
irányában volt helye '). Oly súlyos kórnapokat kelle ugyanis 
neki átszenvednie, miszerént a doctorok tanácsolák, hogy aur-
gaui Badenba vitetnék, melegfördők használása végett. Alá-
zattal kért magának szabadságidőt a prédikáló rendi magas 
káptalan mesterétől, s ugy azután tisztességes kísérettel el-
utazék Badenba. I t t a fejedelmek és jobbágyuraktól nagy sok 
tisztelet és ajándékok hozattak nékie, kik az ő magas szár-
mazását és e mellett az ő szegénységét jól ismerték. Az ő 
mostohája, Agnes királyasszony is meghívta őt Kőnigsfeldre 
és megmutatá neki mindazon klenodiumokat, melyeket az 
atyja, Albert király ur minden országokból nekie hoza ; de 
ő róla csak egy fillérnyivel sem emlékezék meg. Ezen kemény-
ség nagyobb fájdalmára volt, mint egykoron hazaföldjétől 
való válása. Elhagyott és szomorodott szívvel onnan elindula. 
Zürichben immár tudták, hogy Badenbau volt, és mindegyik, 
a város is meg a prédikálószerzet, nagy vágyakodást és sze-
retetet táplálának láthatása után, mivelhogy tudták, hogy ő 
volna a legméltóbb személy, ki akkoron éle, és négy ősöknek 
királyi ivadéka ; ismerték is az ő jóságos életét és szent jám-
borságát, melynek híre minden országokban fölhangozott vala. 
Vágyakodának azért őtet látni és magukat szentséges imád-
ságába ajálni. Mikoron pedig hozzájuk érkeznék, nagy tisztes-
séget tőn neki a város is a prédikáló-rend is, és ez Úristen 
rendeléséből történék, hogy lenne enyhülése az ő gyengéd, 
nemes természetének. Ennekutána einsiedelni Boldogasszo-
nyunkhoz vitték őtet, hogy önmagáról még jobban megfelejt-
keznék ; innét ismét visszakisérék Tösz-be, hol mint illendő, a 
monostortól nagy tisztesség és örömmel fogadtaték. Gyakran 
mondá később : ha nagy tisztesség nem lett volna, bizony nagy 

Értsd : tizenhat éves. Szerző j e g y z é s e . Kézirat 160. lap. 
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betegségbe esett volna, azon hűtlenségnek miatta, melyet 
mostohája irányában mutata ; és lia már ezen enyh-utazása 
előtt szigorú életet éle, ugy ennekutána még inkább szigorú 
és szentséges életet kezde." (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 26-án. A m. rosnyói főpásztor körleveléből 

is van szerencsénk egy-két helyet idézhetni. Előrebocsátván ő 
mlga a világ- és egyháznak örömei, valamint gyászolása közti 
különbséget, és ez utóbbira alkalmazván a böjti időszakot, a 
szent-atya ügyére vonatkozólag mondja: Viscera quidem mi-
sericordiae iuxta praeceptum Domini omnibus pátere debent, 
sed vel maxime — ut Apostolus monet, ad domesticos üdei, 
qui eodem nobiscum non charitatis solum, verum etiam űdei 
iunguntur vinculo. Atque hic quidem meminisse nos convenit, 
omnes nos, qui eodem íiclei nexu invicem iungimur, secundum 
doctrinam Apostoli constituere unum corpus, esseque nos 
membra de membro, habentes invisibile quidem Caput Chri-
stum, visibile vero Eius in terris vicarium Principis Aposto-
lorum in Cathedra Romana successoreni, qui hac temporum 
iniquitate, in medio universalis politicae conílagrationis, uni-
cus pene protritorum constituti a Deo morális aeque ac so-
cialis ordinis principiorum vindex nefariis internorum et ex-
ternorum hostium post sacrilegam 2

/3 Ditionis pontiliciae spo-
liationem adhuc etiam residuo Petri patrimonio inhiantium 
moliminibus heroico prorsus animi robore et constantia resis-
t i t , nec se ullis seu blanditiis et promissis, seu aliis quibusvis 
vaferrimis artibus ad prodenda Ecclesiae Suaeque sublimis 
Sedis iura usquam induci sinit. Calamitates et tribulationes, 
quae Sanctissimi Patris patientiam iam in tertium annum exer-
cent , magis notoriae sunt, quam ut eas hoc loco prolixius 
adumbrare necesse sit. Auxit illas novissimis his temporibus 
deplorandus ille eventus, quod in ipso saeerdotali ordine re-
perti sint nonnulli, qui vocationis suae immemores rem cum 
Ecclesiae hostibus communem agere, damnabilesque horum 
ausus factis scriptisque suis succolare non erubuerint, tem-
poralem summi Pontillcis principatum contra universalem to-
tius orbis Catholici Antistitum, ipsiusque Apostolicae Sedis 
repetitim manifestatum sensum — nescio an maiori malitia 
quam vesania impugnare praesummentes. Super quorum atra 
ingratitudine merito ingemiscit Sanctissimus Pater : „íilii ma-
tois meae pugnaverunt contra me !" Cuius quidem dementis 
audaciae causam frustra alibi quaesiverimus, quam in princi-
pali illo omnium vitiorum fonte, qui est superbia. Quippe in-
genti arrogantiae aestu correptum esse oportet ilium Sacer-
dotem, qui in rebus intimas Ecclesiae universae correlationes 
adtinentibus omnium poene totius orbis Catholici Episcopo-
rum et summi Ecclesiae Capitis sententiae refragari , atque 
plus quam 10 seculorum usu roborato iuri obstrepere ausit? 
Confundantur idgenus Sacerdotes, qui spoliationi temporalium 
sedis Apostolicae congaudent applaudentes : Euge, euge ! con-
fundantur erubescentes exemplo, non saltem catholicorum se-
cularium virorum , verum etiam Protestantium ab omnigena 
eruditione in tota Europa celebratissimorum, et in diiudican-
dis politici et socialis status Europae problematibus sagacis-
simorum, qui non verentur publice in arenam condescendere 
pro vindicando temporali summi Eeclesiae Capitis principatu, 

velut ad independentem universalis Ecclesiae gubernationem, 
asserendamve eidem libertatém indispensabiliter necessario. 
Nil mirum itaque tristem hune Sanctissimi Patris pro sollici-
tudine omnium Ecclesiarum vigilantissime excubantis statum, 
in quem iniquitate et malitia pene inaudita impiorum homi-
num coniectus est , in orbe catholico universalem excitasse 
compassionem imo omnium recte sentientium resensum et 
indignationem provocasse. Vidimus duobus abliinc annis dum 
Nabuchodonosor aevi nostri cisalpinas Ditionis pontiliciae Le-
gationes, Umbriam item et Marchias ab impraeviso contra 
ius Gentium invasisset, permultos vere catholico spiritu ani-
mates viros, imo iuvenes Natalibus claros, corporisque et 
animi dotibus insignes, e catholicis Europae pro vinciis, prae-
cipue e Gallia et Belgio, relictis laribus paierais, eunctisque 
charis suis in defensionem iurium sedis apostolicae accurrisse, 
ac infelici licet successu contra iniustum Ditionis pontiliciae 
aggressorem viriliter pugnasse, imo non paucos magnanimae 
suae pietatis hilari plane vultu et tranquillo animo victimas 
cecidisse ! Puto autem lieroicam banc resignationem in medio 
grassantis incredulitatis multorum animos pervadentem non 
fuisse seu intempestivum imaginariae illusionis productum, 
seu pharisaicae virtutis ostentationem, verum intimae religio-
sae convictionis pro recta et légitima causa contestationem, 
et omni alia demonstratione manifestiorem contra potentio-
sum Ditionis pontificiae invasorem protestationem ! Quod no-
stri officii ratio a nobis exigit non est , ut pro defensione iu-
rium Summi Pontillcis arma summamus ; verum ut eidem avi-
da perversorum hominum rapacitate cunctis pene proventibus 
spoliato, et omni ex parte angustiato iatercessionibus nostris 
et conatibus, imo et propriis sacrificiis — quoad tantum pos-
sumus — succurramus. Poscit id a nobis lilialis imprimis pie-
tatis nostrae officium, nec enim probi et morigeri íilii nomen-
clatione dignus censeri potest , qui Patrem suum in necessi-
tate et indigentia positum non cunctis in sua potestate sitis 
mediis studeat succolare iuxta illud Proverb. Cap. XXVIII. 
v. 24 ,,qui subtrahit aliquid a Pâtre suo, et dicit hoc non esse 
peccatum, particeps est homicidae." Indigentiae, quibus San-
ctissimum Patrem premi novimus non sunt personales, cum 
ipse sit vivum abnegationis suimet ipsius exemplar, verum 
sublimi summi Pontificates dignitati adnexae , atque per gra-
vissimum universae Ecclesiae regimen, liuiusque multiplices 
administrationis ramos imperatae. Hinc est : quod pia subsi-
dia tegendis idgenus Sedis apostolicae indigentiis dicata ex 
toto catholico orbe, ipsis etiam remotissimis Americae et Au-
straliae ditionibus ad aerarium pontificium influxisse, actuque 
a talibus etiam, qui ipsimet cum egestate colluctantur, popu-
lis et personis influere, summamque eorum cum exitu prae-
terlapsi anni prope 4 milliones scutatorum eifecisse in publi-
cis Pagellis legamus. Si talia centenos millenosque secularis 
status ûdeles praestare cernimus, an non ipsi quoque, qui sa-
cro saeerdotali ordini sumus adscripti, ac hoc ipso sacratiori-
bus arctioribusque vinculis summo Ecclesiae Capiti colligati, 
ad parem imitationem, contestandamque nostram erga com-
munem Christianitatis Patrem aliquali saltem subsidiolo filia-
lem devotionem nos impelli sentiemus ? . . . Datum Rosnaviae 
die 7-a Februarii anno salutis 1862. S t e p h a n u s , eppus. 

E G E R , mart 18-án. E napokban az egri megye két 
nagy férfiának emlékét ültük. És pedig f. hó 13-án T e l e k e -



s y István egykori egri püspök s a papnövelde kegyes alapi-
tója lialálának évfordulati emlékét, melyet ezután évenként 
mart. első vasárnapja utáni csütörtökön fog megülni a növen-
dékpapság s velők együtt — mint hiszem — ha nem is tett-
leg , bizonyára szivhen az egész megyei papság. Mert ki az, 
ki Telekesyt másról — mint az intézetben nyert jótétemények-
ről — tanulta volna ismerni ? Nincs pap a megyében, ki há-
lával nem emlékeznék meg arról, mit Telekesy atyai szerete-
téből élvezett. Igen, csak Isten és hazája iránti lángoló sze-
retete birliatta őt ar ra , hogy egy papnöveldét alapítson ! — 
Helyesen elmélkedett tehát t. G ö n c z y Endre, negyedévi 
hittanhallgató, jól kidolgozott beszédében a jótéteményekről, 
melyekben a növendékek Telekesy által részesültek s napon-
ként részesülnek Különösen kiemelte a társasélet hasznait, 
kiindulván a szent-irás ezen helyéből : „Melius est duos esse 
simul quamunum: habent enimemolumentum societatis suae: 
si unus ceciderit, ab altero fulcietur." (Eccl. 4,9.) Intette tár-
sait a jámborság- szerénység- egyetértés- és szeretetre : In 
hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem 
habueritis ad invicem. (Joan. 13, 35.) Végre pedig fölkérte 
társait , hogy — kiket a szeretet vezetett Isten szine elé — 
kérjék a mindenek U r á t , miszerént ha a jó a tya, Telekesy, 
szent szine látásában még nem gyönyörködött, vezesse őt 
végtelen kegyelme — gyenge, de szeretettől égő kérelmük-
re — az örök hazába ! — Mindnyájan szent buzgalomtól át-
hatva térdre borultunk, s a szent-mise alatt — melyet ngs és 
ft. V e z e r l e Gáspár kisprépost ur mutatott be a Mindenha-
tónak — ajtatos imáinkba foglaltuk az áldott emlékű főpapot. 
Az isteni-tisztelet alatt a növendékek gyönyörű — négyes fér-
fihangra alkalmazott — gyászénekeket zengettek. Emelte ez 
ünnepélyt megyénk hőn szeretett a ty ja , nagyméltóságú és ft. 
kis-aponyi B a r t a k o v i c s Béla-, kegyelmes főpásztorunk-, 
Telekesy dicső utódának jelenléte, ki ngs és ft. Máriássy Gá-
bor, Stipula József, Lengyel Miklós, Kálnoky Ferencz, Perger 
János és Aszalay László kanonok urak kíséretében jelent meg 
hü gyermekei között. Szép számmal volt képviselve az alsóbb-
rendű papság is. — Eger és megyéje másik nagy férfia volt 
gr. E s z t e r h á z y Károly, hasonlóan egri püspök ; kinek em-
léke most is áldásban van az unokáknál s életéből egyes szép 
adatokat majd minden egri ember tud mondani. De Eszter-
házy nagyságát eléggé hirdeti a nagyszerű lyceum, mely ál-
tal — hogy ugy mondjam — örök emléket emelt magának. 
E hó 15-én Eszterházy halála évfordulati napján minden év-
ben a ljTceumi kápolnában ünnepélyes gyász-mise szokott tar-
tatni ; megtartatott most is ngs és ft. K o v á l c s i k József 
kanonok, papnöveldei igazgató és lyceumi pro-director ur ál-
tal. I t t is a növendékpapok énekkara működött. Jelen volt a 
theologia- , jog- és bölcsészet-hallgató ifjúság tanáraival 
együtt . . . De különösnek tűnt föl, hogy a képezdei tanuló if-
júság valamint az elemi osztályok növendékei — nem tudni 
mi oknál fogva — jelen nem voltak Ezt már csak azért is 
megvártuk volna, mert tantermeik szintén a lyceumi épület-
ben vannak s igy részesei Eszterházy jótéteményeinek. Külön-
ben azt hiszszük, hogy a városra nézve is nagy jótétemény a 
lyceum, mégis kevés embert láttunk, ki egy imafohászt jött 
volna küldeni Eger egykori legnagyobb féríiaiért a Magasság-
beli trónjához.. Fájdalom ! hogy még most is csak ennyire 
vagyunk nagyjaink érdemei elismerésével. Nem elég magányos 

óráinkban megemlékezni jótevőinkről; kell, hogy hálánkat 
nyilvánítsuk is. Eger nem adhat elegendő hálát Istennek, mi-
szerént oly férfiakkal áldotta és áldja meg, kiknek mindenét 
köszönheti. Legyünk elismeréssel nagy embereink érdemei 
iránt, tartsuk tiszteletben emléküket s mutassuk meg, hogy 
Eger méltó ily férfiakat bírhatni. —a — 

MERK (Szatmánnegye). Mily tág köpeny a lelkisme-
re t , ha ez anyagi érdekek szolgálójává let t , mily könnyű az 
„uj jog" mintájára a legszentebb vallási érdekkel az ál-meg-
győződés rovására játékot űzni, mutatja a következő esemény 
is. Mult évi novemberben a plébániámhoz tartozó Ecsed helv. 
hitvallású községből, egy ide Derecskéről (Biharmegye) be-
vándorlott kath. fiatal, Halász Gáspár , a helv. hitvallásra át-
térő szándékát kijelenteni jött hozzám tanúival együtt. — A 
szükségelt, s kellőleg adott s nyert fölvilágositások daczára, a 
nevezett fiatal ember föltett szándékában megmaradt s protes-
táns lett. — Folyó évi febr. 2-án mint tévedését megbánó jelenik 
már meg. Halász Gáspár ugyancsak novemberben is megje-
lent egyik tanújával , Nyiri József urammal, eme vévén föl a 
szót, s imigy vezetvén azt : „E fiatal, ki mellett a végből ta-
núskodtam a mult évben, hogy ő a helv. hitvallásra akar át-
térni , most arra kért föl : hogy nyilatkoztassam ki nevében 
lelke s szive fájdalmát akkorában tett lépése fölött, s aláza-
tosan kérjem föl nevében tisztelendőségedet, hogy a kath. 
egyházba mint eltévedt, de ismét visszatérő fiát atyai kegye-
lettel fogadná vissza , annál is inkább, mert ő minálunk nem 
is urvacsorázott. — E fiatal ember eljegyzett magának Ecse-
den egy ős kath. családbeli hajadont, Dombrády Annát ; (ki a 
pitvarból beszólittatván, szintén előállott s „igen"-nel erősité 
a mondottakat) kérik e fiatalok kihirdettetésüket s ieenclő 
házassági eskettetésüket." — Azonban Halász Gáspár kereszt-
levelét elő nem mutathatá, önmagát pedig húszévesnek állít-
ván , a kérés e tekintetben visszautasittatott. — Ekkor kez-
dettek áradozni a vélt nőtelennek ajkai, mondva : „IIa őt 
megesketni lehetett a protestáns lelkésznek, s mivel már öz-
vegy, és a katholika egyházba önmagát visszatértnek nyilat-
koztatja, s választottja is katholikus, miért tagadtatik meg 
tőle a megeskettetés ?" A kérdés megfejtetett , s az illető ko-
moly figyelmeztetéssel a visszalépésre utaltatott. — Febr. 9-
kén egyedül jelent meg H. G., minden szép szót s módot 
megkisértvén kihirdettetése foganatosítására — siker nélkül ; 
s ekkor tudatta : hogy e szerént kényszerülve lesz protestáns 
maradni, sőt választottját is maga után vonni. — Es csak-
ugyan D. A. már két izben jelent meg e végből, hatván reá 
mátkájának azon nyilatkozata : hogy mint katholika eme ügy-
ben nem boldogulhat. —Valljon az ellenkező részen hogyan?.. . 

Steinberger Albert, plebánus. 
PARIS. (A franczia senatusbani viták folytatása.) De 

V i n c e n t báró: „Pietri ultramontánokról szólt; lia a szabadsá-
got máskép is lehet érteni, semmint a Siècle, Presse, s ezen 
iskolának többi lapjai értik, akkor én ultramontán vagyok a 
szó teljes értelmében. Én ultramontán vagyok, nem csak mi-
vel őszinte vallásos véleményeim vannak, hanem azért is, mi-
vel Italia egységébe nem hiszek. En akarom, hogy a pápa Ro-
mában legyen szellemi s világi hatalmának egész teljével. A 
császár védi a pápát ; de nem szabad feledni, hogy őt Romá-
ból ki akarják űzni. Roma soha nem volt Italia fővárosa. Italia 
egysége álom, az olasz népre vetett les, a piemonti dölyfnek 
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kezében eszköz. Volt vala populus Romanus ; nem volt solia 
populus Italicus. Victort a nép nem akarja ; Victor Nápolyban 
nem meri magát mutatni." Ezen szónoklattal vége lett az ál-
talános vitának. Szólt Larabit , Stourm , Haeckeren, Donnet, 
Vincent az olasz politika ellen, a romai szék mellett ; egyedül 
Pietri olvasott egy beszédet az egységes Italia mellett. A 
fölirati részletekrőli vitát La Roche Jaquelein marquis nyi-
totta meg ; a szónoklat nevezetes. „Pietri a szabad sajtót védte, 
a kormány felelősségét tagadta. A mi sajtónk nem érdemli 
meg a democraticus nevet, ez anarchicus sajtó, Persigny ma-
ga mondta, hogy a sajtót kezében t a r t j a , s kezéből nem 
ereszti ki. Más időkben védtem a szabad sajtót; ma a rendet 
veszélybe dönti, az ily sajtónak nem lehetek barátja. Nem 
szükség hogy bizonyításul idézeteket hozzak föl ; a senatus 
tudja , hogy sajtónk kárhozatos uton jár. Néhány hónap előtt 
Ratazzi tiszteletére a sajtó nevezetességei banquettot adtak. 
Ratazzi ezt oly föltétellel fogadta el , hogy ott a császárra 
senki poharat ne emeljen. Garibaldira emeltetett pohár, de 
nem a császárra. Garibaldi a mi ellenségünk; ő minket kiált-
ványaiban ellenségnek nevez, s ellenünk Italia fiait fegyverre 
szólitja. Ezt tűri a kormány. Azon ünnepélynél szólt Havin, 
ki megvallá, hogy a torigny kerületben a kormány kijclöltje 
volt a követségre ; Havin a romai kérdést rögtön akarja meg-
oldani ; s hogyan? A pápa elűzésével, a kath eszmének elfoj-
tásával a világi rendben Ezen emberek azok, kiknek kezébe 
kellene adnunk a pápát , s az egyház szabadságát. S nincs ki 
ezeket a császárnak megmondaná A császárnak minden sza-
ván kath jelleg van ; a kormány pedig megenged infamiát. 
Mit jelentenek ezen sértegetések, ,clericális' ,ultramontán' 
szavak, melyeket egy franczia marschal, admirai, s ellenünk 
intéznek, kik mult évben a pápai fejedelemség mellett sza-
vaztunk ? Mi nem ülhetünk itten, nem lehetünk lelkismerete-
sek a nélkül, hogy insultáltassunk. Francziaországnak a baja, 
hogy nincs elég erő a vélemény kimondására. A forradalom 
borzadalmait nem a hegyipárt erőszakoskodása, de a völgyi párt 
gyávasága szülte. E gyávaság biztatta a merényt II. Fridrik 
mondá, ha franczia király volnék, engedelmem nélkül egy 
ágyú sem süttetnék el Európában. Ma Garibaldinak egy szava 
elég, hogy Europa lángban legyen. Hogyan tűrheti a kormány 
ily sajtónak gyalázatosságait ? 1848-ban ilyesmi nem Íratott, 
A democratia ma a vallás álarczát vaszi föl, hogy a népet 
megcsalja 0 tagad minden religiot, nem ismer isteni jogot. 
Szerénte az örökösödés a tronuson elavult dolog ; pedig min-
den monarchia örökösödési elvet vall, a mienk is. Midőn csá-
szárunkat választottuk, az örökösödési elvet kimondtuk. Bo-
naparte Lajos is elismerte ; ő magát az örökösödés szerént III. 
Napoleonnak nevezte. Ezelőtt Francziaországnak legnagyobb 
részét katholikusnak lenni tudtuk, ma az Opinion nationale 
mondja, hogy Francziaországnak fele se katholikus. Ez a for-
radalom vívmánya hazánkban." — A febr. 22-i ülésnek viha-
rait mindenki előre érezte, mivel Napoleon herczeg volt a szó-
nokok sorában; az elnök előre figyelmeztette a tanácsosokat 
higgadtságra: „legjobb mód, ugy mond, magát másnak véle-
ménye iránt erősnek bizonyítani, ha nyugodtan maradunk. En 
mindenkinek józan eszére hivatkozom." — Baroche, szónok-
minister nem tagadja a sajtó kihágásait; de védi a kormányt, 
mutogatván, hogy a kormány bár mely lapnak kihágásait 
mindég megbüntette. Tagadja, hogy Havint candidálta volna 

a kormány a követségre; bevallja, hogy a sajtó, midőn a ro-
mai széket Locatelli kivégeztetéséről vádolta, tévedett, mivel 
Locatelli bűnös volt,. — Ezen hosszú beszéd után a tanács 
negyedórát pihent, mintha a szélcsendet utánozta volna a vi-
har kitörése előtt. A herczeg a tribunere lépett, a senatus fe-
szülve volt. „Jaquelein kényszeritett a szószékre lépni ; Ba-
roche védte a sajtót törvényszéki szempontból ; én védeni fo-
gom a mostani társadalmat. Köszönöm Jaqueleinnek a nyíltsá-
gát ; itt is az ideje, hogy a függönyök lehulljanak, hogy a szi-
vek megnyíljanak, s a vélemények világosságra fejlődjenek. 
Jaquelein védte az ellenforradalmat : én védeni fogom a for-
radalmat A császárság a forradalmi elvek helyes alkalmazása 
Hagyjunk föl az idézetekkel, emelkedjünk föl az elvi vitára. 
Jaquelein bejárta az egész külföld pórsajtóját, s erről is fele-
lőssé tevé a ministert. En az ellenem te t t kifakadásokat meg-
vetem , rájok nem válaszolok. En szabadságot akarok , mivel 
ezt szeretem. Ti ezt saját szenvedélyeitek hasznára akarjátok. 
En érzékeny vagyok a sértésre, de ellenfeleim ellen nem hi-
vom segítségül a hatalom fegyvereit. Olvassátok a veronai 
lapot, ez minket gúnyosan 2-ik decembernek nevez. Az au-
striai kormány felelős az ilyesért. Jaquelein és Haeckeren ba-
rátomat, Persignyt támadja meg. Ebben különös kedve van 
mind kettőnek. Ki kell mondanom, hogy Persignyinél jobban 
szeretem a szabadságot, a császárszági épületnek koronáját. 
Van egy ösztön, mely mindenkinek súgja , hogy a szabadság 
és a napoleoni család hagyományai elválhatlanok egymástól. 
A democraticus elvek a Napoleonidák dicsősége. Ratazzi po-
harat emelt a császárra ; Jaqueleinnek hivebb tudósítást kel-
lett volna keresni. Tudjátok-e hol tördösik össze Napoleonnak 
szobrait ? A pápai seregben. Goyon megmondhatná, hogy ha 
nem lett volna nagyobb tisztelettel a papi hosszú ruha iránt, 
melyet Merode oly méltatlanul visel, a tettleges szélsőségek-
tőlnem tart ja meg vala magát, hogy általa a franczia császárság 
ellen tet t sértegetésre válaszoljon. I t t kell keresni a kiengesz-
telhetetlen gyűlöletet a Napoléon-név s Francziaország ellen, 
nem pedig a democrata lapokban. — Az örökösödési ügyet is 
Jaquelein csunyául összezavarta. — Nagy különbség van az 
örökösödés között, mely állhatatosságot kölcsönöz a hazai 
intézményeknek, és egy más örökösödés között. Én azon örö-
kösödést védem, mely arra van fölállitva, hogy a forradalom 
elveit alkalmazza, nem pedig az isteni jogból eredett örökö-
södést , melyet önök, Jaquelein ur, vallottak, mielőtt ide jöt-
tek volna. Engedjék meg, hogy szavaim fölvilágositására di-
nastiánkdicsőséges fejének szavait idézzem,melyeket 1804-ben 
mondott, midőn a császárság örökösödési lett." (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE". Von Dr. Albert S t ö c k l . (Folyt ) 
Ezek előrebocsátása után egy kissé a vérnélküli áldoza-

tokra is fordíthatjuk figyelmünket. Minthogy a bukás utáni 
áldozatok dicsőitők és engesztelők egyszersmind, e kettős mi-
nőségnek természetesen a vérnélküli áldozatokban is meg kell 
lenni ; és itt csak arról lehet szó, mint nyilatkozik a két tulaj-
don a vérnélküli áldozat bemutatásában? Hogy ezen kér-
désre kellő felelet adathassék, kiindulási pontul szintén az u j 
szövetségi áldozatnak kell szolgálnia. Ezt tekintve tudjuk, 
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liogy az uj-szövetségi vérnélküli áldozat ugyanazonos a ke-
resztáldozattal, mely az által jeleltetik, hogy a kenyér és bor 
szine vagyis test és vér elválasztatnak. Ezen elválasztásnak 
kelle tehát jelképeztetnie a bukás utáni vérnélküli áldozatok-
nál is ; és az mégis történt, és pedig az által, hogy vérnélküli ál-
dozatnak is leginkább kenyér és bor volt határozva. Mi ezen ki-
vül járult az ily áldozathoz, csak esetleges volt. A kenyér az ál-
latnak tes té t , a bor vérét jelenté, és igy a kettőnek elválasz-
tása által ott is jelképeztetetett az uj szövetségi, vérnélküli 
áldozat. Mit annál inkább állithatni, minthogy a föláldozási 
szertartás ezekben is ugyanaz vol t , mely a véráldozatokra 
nézve meg volt parancsolva ; a bor ugyanis az oltárra önte-
tet t , a kenyér pedig egészen vagy egy része elégettetett. A 
véráldozat is eléggé jelentette ugyan a tisztaságot, a bünölc-
tőli tartózkodást, de erre még alkalmasabb jelkép volt a nö-
vényországból vett áldozat, minthogy a növényélet általában 
mindenütt a legtisztább szeretetnek, a legnagyobb tisztaság-
nakjelképe. Fokozódott ezen jelentőség az által, ha az áldo-
zatkenyér kovásztalan volt, mi az áldazóban a vérnek minden 
nemtelen forrását, pezsgését távoztatandónak hirdeté ; kivált 
ha még hozzá járult az olaj, mint a keletieknél a tiszta öröm-
nek, kellemnek a jelképe. Ebből már most könnyű átlátni azt 
is, miért volt a vérnélküli áldozat leginkább oly személyeknek 
megparancsolva, kik különösen köteleztettek életszentségre 
törekedni, minők voltak például a papok. — Az áldozat lénye-
ges czélja az Istenneli legbensőbb közösségben áll , melynek 
az áldozatban külsőleg is kell jelentkeznie. Ez az ős áldoza-
toknál az által történt, hogy Isten meghagyásából némely ál-
dozatokból az áldozó által áldozati lakoma volt rendezendő, 
melyből jelképileg maga Isten is részesült, a mennyiben 
az áldozat egy része elégettetett. Az Istenneli egyesülés te-
hát jelképeztetett , valósult pedig az uj-szövetségi áldozatla-
komában Ezen vendégség nem volt mindég csak az áldazóra 
szorítva, sőt némelykor az abból kizáratott, kivált az engesz-
telő áldozatoknál ; mi által leginkább arra emlékeztettek az ál-
dozók, mily méltatlanokká lettek az Istenneli egyesülésre bü-
nük miatt. Minthogy azonban az Istenneli egyesiilhetés minden-
koron megmaradt mint az áldozatnak közvetlen eredménye, 
szükséges volt,hogy az áldozó helyett ily esetbenaz,egy másál-
tal képviseltessék , ki nagyobb tisztaságú és szentségii volt, 
vagyis a p a p által ; és ime azon ponthoz értünk, hogy az ál-
dozatnak a bukás után lényeges correlatumát, a p a p s á g o t is 
érinthetjük. (Folyt, köv) 

VEGYESEK. 
PEST , mart 28-án. Az árvízkárosultaknak adományoz-

tak : H a a s Mihály szatmári püspök ő mlga 100, a szatmári 
káptalan 100 frt. 

— Nt. B i r ó c z y Ágoston , krakováni plebánus az 
esztergomi főmegyében, a következő sorokat intézte hoz-
zánk : „Ezennel bátor vagyok tudósi tani ft. urat arról, hogy 
Krakovánban is (a kárpátok alján) megalakult a Szent-
László-Társulat. Hiveim összes száma 2521 ; a tagoké (pe-
dig 514, és igy minden ötödik lélekre esik egy tag. Adná a 
mindenható Isten, hogy ezen, az Isten dicsőségére és az em-
beriség üdvére alakított dicső társulat tagjai, a Szeplőtelen 

sz. Szűz leghatalmasb pártfogása, és sz. László könyörgése 
által, szeretett hazánk minden plébániájában annyira gyara-
podnának , hogy a krakovai tagok száma lenne a legkisebb ! 
A plebániambeli tagok lekötelezték magukat életük fogytáig 
adakozni a Szent-László-Társulat üdvös czéljaira — Aláza-
tosan kérem ezen hirt a „Kath. Néplap"-ba is fölvétetni." — 
Szintily örvendetes hirt olvasunk a ,P. Hirnök'-ben egy vilá-
gi férfiú tollából, ki értesiti az olvasó közönséget, hogy Pá-
pán a nevezett társulat már 800 tagot számlál, és kiemeli 
U J. káplán ur fáradozásait ez ügyben. A hahóti példának ez 
szép utánzása. 

— Az ,Idők Tanujá'-nak kegyeletes inditványát a leg-
önzetlenebb áldozatkészség a kétszerézést már meghaladó 
sikerrel koronázta. Az adományokat kisérő levelek és ajánla-
tok is lefordíttatnak latin nyelvre, és pedig a bibornok lier-
czeg-primás határtalan kegyességii közreműködésével. 

— Turinban a mart. 18-ki kamra-ülésben Mandoj képvi-
selő két interpellatioval lépett föl, melyek nagy derültséget (?) 
okoztak. Elbeszélte, hogy a király születése napján egy ná-
polyi, nemes leányok intézetében 18 hölgy vonakodott a Te 
Deum-ot énekelni ; inkább bezárkózva egy szobába II. Fe-
rencz jóléteért zengedeztek énekeket. — F. hó 15-én pedig 
szintén Nápoly egyik templomában egy reactionarius szónok-
lat következtében csendzavaró föllépések történtek. Ugyanis 
több tanuló levén jelen a szónoklaton, belebeszéltek, és élénk 
társalgás szövődött a szónok és ifjúság közt. A templomból 
kijőve a tanulókat a lakosok megtámadták, és néhány tanuló 
megsebesült. Kéri tehát Mandoj a ministeriumot, hogy Ná-
polyban jobb rendőrséget szervezzen. Mancini minister szin-
tén állította az események valódiságát, de mondá, hogy igen 
jelentéktelen volt az egész ; a szónok azonban el van fogva, 
és szigorú eljárást fognak irányában követni! 

— Döllinger ismeretes utóbbi müvét a piemonti néze-
tek* és körülményekhez alkalmazottan olasz nyelven is ki 
akarják adni. Miről értesülvén a szerző, tiltakozik müvének 
ily elferditése ellen, és fölszólítja a jobb érzelmű olasz lapo-
kat , hogy tiltakozását közöljék. 

— A franczia cultusniinister a piispökökliez egy körle-
velet intézett azon koldulásokra nézve, melyek püspöki bizo-
nyítványok és ajánlatok mellett történnek. Ezen koldulás, a 
minister véleménye szerént, már annyira szaporodik, hogy a 
jótékonysági érzet belefárad. Czélirányos volna t ehá t , ha a 
püspök az ily bizonyítványok érvényességét saját megyéjére 
szorítaná. —Szeretnénk tudni, aclubbok és páholyok által kiál-
lított bizonyítványok és ajánlatok mily területre szoritkoznak, 
és fordittatik-e azokra is ennyi figyelem, kiknek érzülete ezek 
törekvései által szintén kifárasztatik ? 

— Az ujonan kinevezett franczia püspökök közül külö-
nösen kettő vonja magára a közfigyelmet : David és Nogret 
abbék. A közhiedelem szerént az első az , ki az ,Ami de la 
Religion'-t a kormány kezére játszotta ; az utóbbi pedig mult 
september-hóban egy díj-elosztás alkalmával oly beszédet tar-
to t t , melyben a császári politika túlságosan ki volt emelve, 
és közvetve a toursi érsek eljárása kárhoztatva. 

Z s . K. urnák: A zászlók csinosan kiállítva 6 0 frtba kerülnek. 
April végére készülnek el. A pénz minélelöbbi megküldését kérjük. A 
„Re l ig io" kivánt számaival nem szolgálhatunk. 

Kegyes adományok: 
0 szentsége részére : 

„ A fiúi szeretet részvétével s kegye le tes hódolatával e g y áldozár a v á -
czi megyéből . . . . . . 1 frt. — kr. 

E g y váczmegyei növendékpap . . . . — , , 5 0 „ 
Az árvízkárosultaknak Pozsonyból N. D. . . 1 „ — „ 

Felelős szerkesztő s kiacló-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
fé lévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr . , 
helyben 4 frt 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, április 2-án 27. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Havi szemle. I. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

„Roma a mienk, a ház eme nyilatkozatját a kor-
mány soha nem fogja meghazudtolni. A romai kér-
dést erkölcsi és diplomatiai uton kell megoldani. Mi-
előtt a világi fejedelemséget a pápától elvennénk, a 
kath. világ lelkismeretét kell lecsendesiteni. Örömmel 
mondhatom, hogy erre nézve sokat haladtunk ; mivel 
kik ezen fejedelemség vesztében a religionak vesztét 
hitték, már nem gondolkoznak igy" 1). 

Evvel köszöntött be a párisi vendégségekről ha-
zatért, s Trappola bárónak elnöki székére föllépett 
Ratazzi, az ő kiegészithetlen kormányának nevében. 

Haladott az idő, haladott az ügy, mivel Rica-
soli február elején, a körirat által fölbujtogatott vá-
rosokban kiáltatta : ,le a pápa-királylyal' ; s az egek 
boltozatjai ,le a trappola-báróval' viszhangozták. „Ro-
mába megyünk, a Capitoliumban gyülésezünk", ez 
volt a rajongónak szava ; ime, miként Cavour a sírba, 
ugy Ricasoli csak mezei lakára, Broglioba, nem csak 
üres tárczával, de egészen tárcza nélkül mehetett, hogy 
a szerény falusi templomban homlokára kapja a vezek-
lés jelképét, a hamut. Memento homo, quia pulvis es. 
Egyetlenegy politikus elme, mely valamit nyom, 
sem szegődött az olasz forradalmárok merényeihez. 
Pietri és a vörös herczeg azt mondták ma, mit mult 
évben ; s ez idén a senatusnak őrjöngésig fölzaklatott 
viharában lenyomattak ; a milanói szakadár törekvésű 
papok közül legújabban 14-en Cacciának engedelmes-
séget Ígértek. — Haladott az ügy , mivel a zavar, az 
ügyefogyoítság gyarapodott; s migPiusnak s lelkis-

mereteinknek ellenségei egymást marják, falják, ül-
dözik, addig a szent-atya uralkodik, a mi szivünk 
forróan imádkozik. — Haladott az ügy, mivel Rica-
soli kormánya a követek többségére támaszkodott, 
nyaktörésről nem is álmodozott, Forcadetól Parisban 
martius l-jén erősnek, ügyesnek, közkedvességünek 
mondatott, *) jött Parisból egy parancs, s az erős 
kormány ép mart. l-jén hirtelenül földült. Független 
Italia ! Piémont független volt, mig a jog és igazság 
terén maradt ; ma, Italia nevét viselvén, a tuileriák 
asztaláról lefutó vezérszalagon vezényeltetik belügyei-
ben is. Ez dicsőséges haladás, melynek fólvilágositá-
sát Petrucelli és Gallenga követek mai napig is vár-
ják. — Haladott az ügy, mivel Ricasoli helyett Rataz-
zi-t, a novarrai csatáról, mely olasz Mohács, olasz Jena 
volt, nevezetes ministert kapott, minden merényre ké-
rését. — Haladott az ügy, mivel kath. lelkünk előtt 
kétségtelenné lett, hogy a francziák császárjának elő-
leges tudta s beegyezése nélkül Italiában semmi sem 
történik ; és igy lelkeink hite szerént ő mindenről fe-
lelős az Isten és a kath. világ előtt. Az 1859-ki újévi 
köszöntés és a hadjárat Plombiersben, a Márkák in-
vasioja s Nápoly meghódítása Chambéryben intézte-
tett el. A püspökök, a birodalmi tanácsosok, és a 
kath. követek hitét Billault e szavakba foglalta : „Ha 
a pápa zarándok-utra indul, azt hiszik, hogy ezért 
nem a császár lenne felelős ?" 2) Sok rablás, sok szent-
ségtörés , sok átok, sok szitok vitetett véghez a vér-
ben ázott Italia földjein ; sokan a vétkesek, sok lesz 
egykor a bűnbánat ; de midőn a gonosz fiak mellöket 
fogják verni, ,pater peccavi in coelum et contra te' ; 
mi hiszszük, hogy a francziák császárja Pius előtt 
fogja mondani, mit egykor Lajos Fülöpnek irt , mi-
dőn a tömlöczből Amerikába bocsáttatott: ,1e plus 
coupable c'est moi' 3). Ö felelős a forradalom előtt, 
miért nem oldatott meg e kérdés 1861-ben; felelős 

]) „Mi e caro annunziare il progresso che la questione 
romana ha già fatto nell' opinione dei cattolici. Coloro che 
nella caduta del potere temporale temevano la caduta della 
stessa religione, ora non pensano più cosi." 7. mart. 1862, a 
követeknél. 

' ) Révue des deux mondes. 
2) „Croyez-vous que la France, croyez-vous que l'Em-

pereur n'en aurait pas la responsabilité?" 3. mart. 1862. a 
senatusban. 

3) A legbünösebb én vagyok. 



a kath. világ előtt is. Ö felelős a forradalom előtt, ha 
a pápa Romában marad; felelős a kath. világ előtt, 
ha a pápa Romából kiűzetik. Mindakét rész őt min-
denről felelőssé teszi. „Az én szemeimben a császárság 
a forradalom elveinek helyes alkalmazása" Igy 
szólt a vörös herczeg. „Igaz, a császári kormány a 
forradalomból született, ő ennek terjesztője, vezetője, 
s mérséklője is egyszersmind" 2). Igy Billault a kor-
mány nevében. — A tett bevallva; az itélet e földön 
s az égben várakozik áldás- vagy átokra, a forrada-
lom gyilkot fen reá, a kath. világ gyászos emléket 
készit, a lelkismeret pedig ? Megyeri előre, 
elborzad; megyen hátra, elrémül; marad tétlenül,ret-
teg. Ilyen a bűnös lélek. 

Si íigit adamantinos 
Summis verticibus dira nécessitas 

Clavos ; non animum metu, 
Non mortis laqueis expedies caput. 

Haladott tehát, fölötte sokat haladott a romai 
ügy , mivel a császár is bevallá, hogy ez a kath. vi-
lág lelkismeretét nyugtalanítja; mivel a romai őrség-
nek hazahívását lehetetlennek mondá ; mivel a párisi 
követek házában az őrség hazahívását sürgető indít-
vány egyetlenegy szavazatot sem kapott, mivel Piétri 
s Napoléon herczegen, Favre-, Olivier-en kivül az 
olasz forradalmi factionak jogát Romára mindenki ta-
gadta; mivel Billault kimondá, hogy a seregek ki-
vonulását a forradalom szörnye, a fejetlenség, s a 
politikai gyilkosság nagymestere, Mazzini, követné ; 
egy szóval, mivel a pápa fejedelmi koronájának össze-
tiprása után egy korona sem maradna főn Európában. 
Ily hit , és ily nyiltan bevallva Európában, nagy ha-
ladás. Kimondta Ricasoli, hogy a romai kérdés nem 
emberi ügy, s hogy az természetfölötti elvektől függ,3) 
vallásos és politikus egyszersmind, mely a kath. lelkis-
mereteket fölötte érdekli; 4) megmondá Ferrari, hogy 
e kérdés a világot a vallással, a mindenséget az Is-
tennel átkarolja; 5) Massari, hogy ez nem oldathatik 
meg ágyúval; Buoncanipagni, hogy oly dolog, 
mely a kath.lelkismeret előtt a legszentebb; 7) d'On-
des-Reggio pedig, hogy Italia pápaság nélkül termé-

' ) „A mes yeux l'établissement de l'Empire n'a sa rai-
son d'être que dans l'application bien entendue des principes 
de la révolution." (22. fevrier 1862. sénat.) 

2) „Oui, le gouvernement est issu de la révolution ; mais 
il en est à la fois le propagateur, le directeur, et le modéra-
teur." (Azon nap ugyanott.) 

3) 15. jan. 1862. Atti uff. del sen. nr. 159. p. 345. 
") 6. dec. 1861. Atti uff. délia Cam. nr. 345. p. 1334. 
5) 1. c. n. 337. p. 1301. — 6) 1. c. n. 338. p. 1305. 
7) 1. c. n. 343. p. 1328. 

szet elleni Italia Hogy nevezheti tehát a franczia 
senatus e kérdést affaire humaine-nek? Az olasz for-
radalom embereitől ünnepélyesen meghazudtoltatik ; 
sőt, midőn mondja, hogy lelkismereteink általa za-
vartatnak, önmagával ellenmondásba jön. A kirivó 
ellenmondás a védő ügynöknélnagyhaladás a helyes 
Ítéletre. Világi ügyek miatt a kath. lelkismeret föl 
nem jajdul; raboltassék el Pius koronája, nincs hata-
lom Európában, mely alattvalóinak lelkeit csendben 
tartsa. Sirni, sajgani, kiáltani fognak ezek szünet nél-
kül; a népek ily jaj-kiáltásai mellett egy kormány 
sem maradhat tétlenül: vagy vérbe fojtja ezen kiál-
tásokat, vagy Pius koronájának usurpatora ellen in-
dul. „A számkivetett pápa, mondá G-uéronnière, Ita-
liára nézve fájdalom, lélekmardosás, szakadatlan fe-
nyegetés. Rá nézve minden szentély veszély, minden 
kath. lelkismeret biró, a ki kárhoztat." — Haladott 
az ügy , mivel Ricasoli mondá, hogy már megérett; 
másodszor, hogy érik; harmadszor, hogy meg fog 
érni; Ratazzi ma mondja, hogy csak haladott. Pareto 
Lőrincz Ricasolinak szavai után egy évvel mondá: 
„Mióta a minister kinyilatkoztatta: ,megyünk Ro-
mába , igen, megyünk', gondoltam, hogy már Ro-
mában kellett volna lennünk, vagy legalább Ponte 
Mollenél; és mi Ponte Centinonál sem vagyunk" 2). 
D'Ondes pedig: „Erőszakkal Romába senki se men-
jen; és lia megy, nem marad ott. Roma inkább tem-
plom , mintsem város ; kopogtassatok a templom aj-
taján, be nem mentek, ha csak a pap nem nyitja meg 
annak ajtait" 3). Oly kérdés, melyet erőszak nem 
oldhat meg, csak alázatos engedelmesség által oldat-
hatik meg; ezt nem akarják, azért a franczia kormány 
is a romai kérdést ma megoldhatlannak vallja, s az 
időzéshez menekszik. Várni kell, mig az ész, mig az 
idő, mig az események, mig az isteni gondviselés 
meg fogja oldani. — A haladás a szent-atya részére 
történt ; ezért hálát adunk az Istennek, s a bűnösök 
fölvilágositását, a merénykedők megtérését könyö-
rögve mondjuk : 0 crux, ave spes unica ! Hoc passio-
nis tempore, Piis adauge gratiam Reisque dele erimina ! 

A császárságot a forradalom szülte, ezt mondá 
Billault; mi ugy tudjuk, hogy azt a forradalom után 
a rendnek, a nyugalomnak szeretete, tehát a forra-
dalom ellensége szülte. Francziaország nem szülte a 
császárságot, hanem mentőül fogadta, hogy a vörös 
szörnyetegtől a sasok szárnyai alatt védve legyen. A 
papság hosannával fogadta, melyről Victor Hugo 

!) 1. c. n. 359. p. 1385. 
2) Atti uff. del sen. n. 158. p. 539. 
3) Atti uff. délia Cam. n. 359. p. 1385. 
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megjegyzé: „A papság Bonaparte Lajosnak ,hosanna'-t több követ saját számára követeli, habár egész élete 
kiáltott ; nem tudta, hogy akkor önmagáról ,De pro- szakadatlan conspiratio volt. Vagy erkölcsösséggel, 
fundis'-t énekelt" 1). Semmi, per quod quis nascitur, hasikerül; vagy ez ellen, csak hogy sikerüljön ?Flectere 
per idem conservatur; ha a császári kormány a for- si nequeo superos Acheronta movebo.— A kérdés fö-
radalom terjesztője, önmagának ás sírt; a rend em- lőtte sokat haladott, mivel 1860-ban csak fegyveres 
bereit elidegeníti, a forradalom emberei majd elbán- fölkelőket lődöztek Nápolyban; 1861-ben azokat is, 
nak vele. A Krisztustagadó Rénán tanár első előadása kik a fülkelőknek szállást és élelmet adtak ; 1862-ben 
alkalmával tett befogatásokból forradalmi factionak pedig, kik a fölkelők ellen táborba nem szállnak,kik 
jöttek nyomára; eztBaroche a követeknek hirdeté. A egy darab kenyérnél otthon többet tartanak, kik a 
terv volt: ,nem kell császár, közös javak kellenek.' mezőn barmaikat legeltetik. Fantoni és Fumel csa-
Hol lel támaszt Napoléon ezek ellen, ha a rend em- patvezérek kiáltványai „fölsőbb rendeletre" ezt hir-
bereit magától ellöki? X.Károlynak, Lajos Fülöpnek dették, s a ,Napoli e Torino' gyanútlan lap szerént, 
is voltak ágyúi, szuronyai : azok mégis elnémultak, meg is tette, hogy a mezőn elkapott hat nő közül öt 
ezek eltompultak, mindketten Britannia felé hajóra a helyen agyonlövetett ; a hatodik, viselőssége miatt 
ültek. A mely kormány önlétével s eredetével ellen- tömlöczbe tétetett , s az ijedelmek miatt idő előtt 
mondásban vagyon, az nem állhat meg. A herczeg megszülvén magzatját, anyai fájdalmaiban, szere-
gunyolódva, I. Napoléon napjaiból idézett, hogy ak- tetének kisdedétől elszakítva, ki vonszoltatott, főbe 
kor a nép „le a kiköltözöttekkel, le a papokkal" ki- lövetett, egy bün miatt, mivel a mezőkön talál-
áltozta. Alig volt fejedelem, ki több nemeseket, her- tátott. ,Ennyire csak Tamerlan csordái mehettek', 
czegeket nevezett, s a régi nemességnek kegyeit ugy mondá Broyer a londoni követkamrában. Campestres 
kereste volna, mint I. Napoléon. Nem is tudjuk,vall- melius Scytae, Quorum plaustra vagas rite ferunt 
jon ha azon papok a Napoléon családot 1848-ban föl domos, Vivunt, et rigidi G-etae. — Haladott az ügy, 
nem karolják, kikre most a herczeg halált kiált, ma mivel napról napra kiderül, hogy a forradalom az 
is a számkivetettek, a kikültözöttek árva kenyerét emberiség ellensége, mely előtt nincs semmi szent, 
nem enné-e. — Vagy lia a ,prêtres' szót ,traitres'-re Addig mi biztos reményben kiáltjuk: O crux! ave 
igazitja, nem tudjuk, mely korszak mutat föl több spes unica hocpassionis tempore,piis adaugegratiam, 
árulást, mint I. Napoléon korszaka Schweizban, Ve- reisque dele erimina. 
lenczében, Spanyolországban. Hol vannak az árulók? Hat hónap előtt a forradalom lapjai egyetemes 
Azok, kiket a herczeg beszédjében dicsőitett, Italiá- zsinatot kívántak, hol a romai kérdés megoldassák, 
nak forradalmi fiai. Mutasson föl a vezetőkből egyet, Gondolták, a püspökség a pápa ellen fog szavazni, 
ki esküjét ne szegte volna! Mutasson loi egyet, ki ki- Igaz, ha a zsinat Passaglia, Liverani, s a milanói pa-
rályát, fejedelmét el nem árulta volna! Ricasoli nem pi szakadárgyülde tagjaiból állana, Caputo elnöklete 
csak fejedelmét, de hazáját is elárulta. Az ellenmon- alatt. A kath. világ a pápától a zsinatra nem hivatko-
dások nagyra haladnak, érik az ügy, a pápa ellensé- zik, ezt a szakadáros engedetlenek szokták tenni, ma 
geinek becsülete már rothadásba is ment. — Ratazzi már sub anathemate tiltva van ; ') a püspökség szólt, 
igérte, hogy a romai kérdés megoldásán erkölcsi és az egyetemes zsinat fölösleges lett. Ma a szent-atya 
diplomatikus eszközöket fog használni. Talán erköl- nem zsinatra, hanem tisztán egyházi ünnepélyre hivja 
csös diplomatiával ? A szent-atya is ezt várja, ezt a püspököket ; a forradalom zsinatot, a zsinaton ösz-
akarja. Restituantur suis rebus vocabula, haec sacra szeesküvést sejt, magára vészt vár, ellene fölröffen, 
sedes sibi semper constabit. Vagy diplomatikus er- „Minek a rendkivüli, a szokatlan gyűlés?" (Siècle.) 
kölcsösséggel ? Ezt Cavour is magának vitatta, lia- „Az egyház eme mozgalom által veszélybe jön." (Opi-
bár tiz éven át szakadatlanul conspirált; ezt Ricasoli nion nationale.) Rokonszenvi rettegés! „A pápának 
is magának vitatta, ki nagyherczegének akkor eskü- titkos szándékai vannak." (Presse.) „A romai szék ki-
dött hűséget, mikor már ellenségeinek elárulta. Ezt 
Gallenga (Mariotti) is magának követeli, ki Alberto kolási merény kitudatván, Gallenga 1856-ban a követek há-
király ellen Mazzinitól gyilokkal volt kiküldve ; ') ezt z á b ó 1 b u c s u t v e t t ' 1 8 6 U h e a I t a l i a képviselője. A nagy viha-

rok minden piszkot a tenger fenekéről fölsepernek. 
„Excommunieamus et anathematisamus ad univer-

') Napoléon le petit. Bruxelles 1852 trois, éd. p. 266. sale concilium appellantes,nec non eos, quorum auxilio, c o n -
2) 1833-ban aug. hónapban. ,Italia e popolo' 1856. s i l i o vel f a v o r e appellatum fuerit." Bulla Cenae. n. 2. 

n. 294. oct. 23. Risorgimento 1856. n. 1749. oct, 28. — A gyil- Apud Ferraris Bibi. T. 3. p. 857. ed. Migne. 27* 
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sérletet tesz, hogy az egész püspökséget compromittálja azon 
harczban, melyet a mai társadalom ellen inditott." (Siècle.) 
A püspökség nem conspirál, ez a nevezett lapok kegyenczei-
nek foglalatossága. Valljon nem szólt-e az egész püspökség, 
mit itél a mai társadalomról ? mit az olasz fosztogató factio-
ról? Ma sem mond mást. Ünnepélyre hivatnak a püspökök 
Romába, a canonisatio nem világi ügy ; hol van a szabadel-
vűek tana a világi és egyházi hatalom elkülönítéséről ? Vagy 
talán attól félnek, hogy a szent-atya testvéreivel és fiaival a 
közös ügyről értekezni fog ? Igenis fog, ez reá nézve igen 
előnyös lesz, mivel ő ember ; őt pedig, miként két év előtt 
kiéheztetni, ugy most lélekben megtörni, életében megrövi-
díteni akarják; neki tehát előnyös lesz, hogy fájdalmaiban az 
egyetemes püspökségnek élő keblén vigasztalást találjon; 
hogy nehéz barczaiban erősödjék ; hogy a jövőbe még nyu-
godtabban nézhessen, s azért bátrabban szólhasson ; hogy a 
nagyobb veszélyek esetére, a széküresedés, vagy gyászos 
zarándokolás napjaira a szakadás elhárítása iránt előleges in-
tézkedést tegyen. Mit tehet a franczia császár, Romában jól 
tud ják , a romai szék ,consiliis antiquus.' Igen , a szent-atya 
testvéreinek keblére, a testvérek a szent-atya lábaihoz, mind-
nyájan szent Péter sírjára borulnak, inter vestibulum et al-
tare plorabunt sacerdotes et dicent : parce Domine ; parce po-
pulo tuo, et ne des haereditatem tuam in perditionem. Lebo-
rulnak a Confessiora, s Pius fogja mondani: Vos scitis, qua-
liter per ornne tempus fuerim, quomodo nihil subtraxerim 
utilium, quominus annunciarem omne consilium Dei vobis. 
Attendite vobis et universo gregi. Ego enim scio, quoniam 
intrabunt post discessionem meam lupi rapaces, non parcen-
tes gregi. Propter quod vigilate. Et nunc commendo vos Deo.  

Et cum hoc dixisset, positis genibus oravit cum omni-
bus illis. Magnus autem fletus factus est omnium, et procum-
bentes super Collum Pauli osculabantur eum. — A püspök-
ségnek előnyös lesz, hogy Romába menve, videat justum, 
hallja a történteket , lássa a szent-atya legbensőbb gondolat-
ja i t , érezze az ő szent érzelmeit, miként a toursi érsek mon-
dá : „gondoltam, hogy ily veszélyben a szent-atya némi egyez-
kedésre mégis hajlani fog. Mióta Romában voltam, láttam, 
és tudom, hogy erről szó sem lesz soha, szó sem lehet." Szüksé-
günk van mindnyájunknak, hogy püspökeink által a szent-
atyának ragaszkodásunkat megvigyük, hogy a szent-atya ál-
dásait megkapjuk, hogy vele éljünk, vele szenvedni és halni 
készen legyünk. A szent-atya a püspökséggel egy harczot 
viv, habár ő issza a keserűség legnagyobb poharát ; most 
az Önfeláldozás érzelmeiben, a cataclysmus előestvéjén ösz-
szeforrnak, s a világnak azt a látványt adandják, minőt az 
apostolok elválása után nem látott. Sz. Ferencz rendje ugyan 
a legnagyobb tiszteletben részesülend, midőn testvérei az 
egyetemes püspökség jelenlétében a szentek közé soroztatni 
fognak, ezt neki a kincs-szomjas világban, a szegénységgel, 
mint mátkával eljegyzett sz. Ferencz könyörögte az Istentől; 
de a kath. egységnek roppant ereje napfényre jön. Ez várat-
lan nyeremény a nagy veszteségek után és előtt. Ez mindent 
fölülhalad, ezt becscsel semmi sem éri föl. Ezen egység ere-
jének nyilatkozatától rettegnek a magentai és solferinoi győz-
tes hadak urai. Midőn Miklós czár hadi tanácsot ta r to t t , a 
89-ki elveknek óriás fiai nem re t tegtek, habár ama tanács 
900,000 szuronynyal rendelkezik ; ma ezen fiak 200 püspök 

pásztorbotjától remegnek, vészt kiáltanak. Ha a franczia csá-
szárnak diplomatikus szavai igazak, ő a pápa függetlenségét 
akar ja ; minek akadályozza tehát azt a pápa körül összegyűlt 
püspökség által kimondatni? Vagy talán a széküresedésre 
tervei vannak ? A gondviselésnek is vannak, I. Napoléon ha-
son tervei igy buktak meg, személyével együtt. Ha Ricasoli 
és Ratazzi erkölcsi eszközökkel akarja a romai kérdést meg-
oldani : ime a püspökséggel körülövedzett pápa nyilatkozata 
ily erkölcsi eszköz. IIa a,szabad egyház szabad államban'elvnek 
komoly értelmet akarnak adni, lia a francziák császárja saját 
Ígéreteinek hitelt akar szerezni : akkor nem akadályozni, ha-
nem ezen szent gyülekezetet minden áron elő kellene segiteni. 
De a francziák császárja Pius ellen gyanakodik, követje által 
fölvilágosítást kéret , fölvilágositásul adatik: hogy ez tisztán 
egyházi ünnepély leend, s minden püspöknek szabad akarat-
jára bizatik a megjelenés ; a császár csupa tiszteletből fiának 
keresztatyja ellen mégis gyanakszik : a,Moniteur' által tudat-
ja a püspökökkel, hogy engedelem nélkül ne menjenek, ezt is 
csak megyéik szükségéből indokolják. En libertates gallicanas ; 
Fénélon szerént ,potius Servitutes'. Garibaldi utazhat alá s 
föl, lázithat, ez nem veszélyes ; de lia egy franczia püspök szent 
Péter sirjához zarándokol, az veszélyes. Az olasz democratia 
Genuában összegyűl, a forradalmat egész Európára kikiáltja, 
ez ártatlan dolog ; de ha Pius testvéreit maga körül össze-
gyűjt i , a diplomatikus fegyverek csörögnek, a régi codexek 
poroztatnak, olvastatnak, idéztetnek. Ezt teszi az egyház véd-
nöke ! Az orleanisták, a köztársaság soha ilyesmit nem ellen-
zett ; a muszka czár, a török sultán semmi ellenvetést nem 
tesz : az egyház védnöke ellene van ! A turini kamrában 
Petrucelli fölhívta a házat az intézkedések megtételére, mi-
vel a püspökök Romában Italia ellen conspirálni fognak. 
Kövessük, ugy mond, Francziaországot. D'Ondes-Reggio, 
a 89-ki elvek fia, forradalmár, sőt mazzinianus megszé-
gyeníti az egyház védnökét, sőt I tal iát , mondván : „Pe-
trucelli indítványa ellenkezik a szabadsággal. A püspökök, 
mint szabad polgárok, akadály nélkül utazhatnak, hová 
akarnak. Szükségesek-e ők megyéjükben, az nem a mi dol-
gunk. A törvény előtt kiki egyenlő. Uraim ! én szabadságot 
mindenben, és mindenkinek számára akarok. Petrucelli pedig 
magának szabadságot, másnak szolgaságot akar. Szabadsá-
got tehát és nem szolgaságot, szabadságot és nem igazság-
talanságot" '). Erre Boggio a kormány nevében kinyilatkoz-
t a t á , hogy a kormány semmi akadályt nem tesz a püspökök-
nek , csak a létező törvények szerént fog eljárni. A párisi kor-
mány fenyegetődzött, de alig fog többet tenni ; a turiniak 
szabad utazást Ígértek, de nem tanácsolnók senkinek, hogy 
az általok bitorolt tartományokon vagy egy püspök utazzon. 
— Több ok, mondja Wiseman bibornok, hogy mi, kiket a vi-
lági hatalom nem akadályoz , menjünk. Pius óhaj t , Pius vár 
minket; őt az egyház ellenségei megtörni akarják, siessünk 
hozzája, vele együtt szilárdulunk. Minél több püspök megy 
Romába, a szent-atya öröme, vigasza annál nagyobb, az egy-
ség ereje, a hitnek külső hatalma parancsolóbb lesz. Honnan 
merítsen vigasztalást a szenvedő atya e földön, ha nem test-
véreinek meleg kebléről ? O crux ! ave spes unica ! 

3 ) 1 5 . mart. a követek ha'za'ban 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
S.-A.-UJHELY, mart. elején. Ft . szerkesztő ur ! Az idő 

múlik, de a mult időnek édes emlékei korunk haladtával meg-
ifjodnak ; képzeletünkben óriás nagyságúvá növi ki magát a 
hajdan boldog viszony, s a testvériségnek legkisebb moz-
zanata; melyre visszaemlékezni, melyet, habár csak gyen-
ge tollúnkkal is elővarázsolni, s a tudósítások megszakadt 
szálait hév buzgalommal egy irodalmi ,nefelejts' koszorúba 
füzögetni, napi terheink, küzdelmeink közepett a leggyengé-
debb foglalkozások s kötelmek egyike. Ilyennek nézze, tartós 
hallgatás u tán , ez ujabb tudósításomat is ! — U j h e l y nem 
székhelyem többé; s hogy mégis innét irok, nagyon termé-
szetesnek találandja, ki magát egy beteglátogatónak érzé-
keny, tehát Írásra kész helyzetébe elképzeli. A beteget kör-
nyező csend és szomorúság hatása alatt búba merült kebel, 
fölöttébb alkalmas a rögtönzésre. A tárgyak nem hiányzottak. 
Betegünk részéről, a lelkipásztori gondoskodásban mutat-
kozó tiszta, éber figyelem volt az, mi leginkább meghatott. A 
munkás lélek a beteg testben sem nyugszik ; s hol fájdalmas 
lassú léptekkel, botjaira támaszkodva ül valaki dolgozó-asz-
talához : ott a látogatók ép egészséges környezete sem ma-
radhat tétlenül. Van az ujjá szülemlett újhelyi templomnak 
egy bevégezetlen része, a f ő o l t á r . A tervezettnek árát még 
nem üti meg a begyült összeg. A bólyi pleb. nt. F ü z e s s é -
r y S. nyomatott beszédjeinek szétküldésével foglalkoztunk ; 
az ez uton bejött pénz, a templom javára levén fölajánlva. 
Apostolutódaink, a nra. püspöki kar buzgalma, készsége, s 
paptársaink adakozó lelkülete szép reménynyel kecsegtet. — 
Közremunkálásunkat, szánalmunkat egyaránt megérdemlé 
betegünk. Mi őszintén fájlaltuk lelke szabad röptét akadályo-
zó ba já t , hosszas szenvedéseit, melyeket a szelid papi türe-
lem oly példásan tud elviselni. Bánatunk fellegei e kérdő gon-
dolatnál oszoltak : ki az , ki nem szenvedett ; ki az ki a fájda-
lom szúrásait nem érezte keblében ? Eltünk a szenvedés élete. 
Sirással köszöntjük életünket, fulladozó zokogással zárjuk be. 
Eltünk küzdés, nyomor, szorongatás, sirunkba pedig a csalódá-
sok és keserűségek hosszú és nehéz lánczaival lépünk. De ki az, 
ki nyugtalansággal segített magán, ki békételenséggel oltotta 
el fájdalmainak égető tüzé t? Résztvevő barátinak talán pana-
szokban öntötte ki terhesen megtelt szivét? De valljon segitet-
tek-e azok ? egy kis enyhülést érzett ugyan, de meddig tar-
tot t ez ? A fájdalmak rohama, igaz, sokszor majd elfojt, a két-
ségbeesés láza minden idegeinket lesújtja : de emlékezzünk 
Urunkra, ki többet szenvedett nálunknál ; tekintsük mily ha-
tározottan nyúlt a fájdalmak kelyhéhez, mily béketűréssel 
vitte keresztjét s mily nagy lélekkel halt meg ! ? Oh merül-
jünk el ilyenkor Megváltónk életébe , s tudjuk meg, hogy leg-
kedvesebb tanitványaí vagyunk, lia legtöbbet szenvedünk ; 
tudjuk meg, hogy az áldozatok közt a legkedvesebb előtte a 
f á j d a l m a k á l d o z a t j a a b é k e t ű r é s o l t á r á n . Ve-
le szenvedni csak édes lehet : miatta szenvedni, mert akarja, 
vigasztaló. Eletét magunkon mutatni, hozzá hasonlitani ne-
künk dicsőség. Sz. Ferencz kérte az Üdvözítőt : ne halmozná 
őt földi örömmel, mert az ajtatos szívben égi örömök lionol-

V . V. zempl. f ő e s p e r . . . 

nak! Sz Ignácz, a jezsuiták alapitója csak azért kérte az Is-
tent, hosszabitaná életét, hogy többet szenvedhessen. Hogyan 
is bizonyitanók, hogy szeretjük Üdvözítőnket, lia hivségünk 
próbára nem jönne ? hogyan mutatnók , hogy a fájdalom ten-
gerén átment Istenember hívei vagyunk, ha a keserűség egy 
cseppjét sem izlelnők? vagy irtózunk ama pohártól, melyet 
egy legjobb Istennek keze nyújt ? Vesztünkre törekedhetik-e, 
ki szeretett, mielőtt ismertük? Czéljai legszentebbek ; mi nem 
tudjuk, mi szolgál javunkra. Ne higyje senki, hogy egy atya 
saját gyermekeinek kinain örvendene, szenvedésén gyönyör-
ködnék! IIa tűrünk, ha nem csüggedünk, mutatjuk, hogy 
bennünk a szellem uralkodik a testen. ,Ki tanítványom akar 
lenni, mond az Üdvözítő, vegye föl az ő keresztjét és köves-
sen engem'; és sz. Pál: ,lia vele szenvedünk vele megdicsőítte-
tünk' s ismét ,Nem méltók a mostani időnek szenvedései a kö-
vetkezendő dicsőségére, mely kijelentetik bennünk'. Szenved-
ni és a szenvedések alatt meghajolni emberi; de szenvedni és 
a szenvedések közt békében lenni az valódi keresztényi, az 
megváltói, isteni jelleg. Látni valakit nyugodtan, derült arcz-
czal szenvedni, megható: e nagy lelket csodáljuk; példája 
tani t , erősit, bátorit. — Ugyan csak itt a főesperes ur könyv-
tárában letett két jeles műnek belértékével volt szerencsém 
alkalmilag megismerkedni R o s k o v á n y i és P a 1 á s t h y 
munkáit értem. Neveik örök dicsfényben ragyogjanak egyház-
irodalmunk egén! Az újhelyi paplakon,Religio' egyházi lapun-
kat érdekkel lapozzák a laicusok is... Egy ügyvéd ura t , a 
,Havi szemlék' olvasásába láttam mélyen elmerülve... Far-
sang utóján az egész környék sietett a szenvedők könnyeit 
letörleni. A ker. jótékonyság és zenészet iránti előszeretetből 
a vizkárosultak javára rendezett hangversenyben én is vet-
tem részt. Hisz a művészet Isten adománya. „Multam g l ó -
r i á m . . . fec i t Dominus magniíicentia sua a saeculo." Általa 

lettek — „homines magni virtute et prudentia praediti 
in peritia sua requirentes modos rausicos, et narrantes Car-
mina" (Eccl. 44.) A fő elv mindenesetre a ker. adako-
zásnak tudata volt. Isten megáldja a művész ur fáradságát ! 
kinek ügyes kezei, a kártvallóknak pár óra alatt közel ezer 
forintot kerestek. Tudósításomat azon óhajtással zárom be : 
adja az ég, hogy kedves betegünk a szobában töltött tél után, 
a jótékony nap sugarait , a tavasznak enyhe szellőjét élvez-
hesse mielőbb a szabadban ! Régi egészségét visszaadva, tart-
sa Isten mindaddig, mig az idők t e l j é n e k beálltával nem 
mondandja : „Most bocsátod el Uram a Te szolgádat békes-
ségben." T—i. 

BÉCS. Mily igazságtalan a mostani itészet a kath. ügyek 
megitélésében, tanúsítja azon tapasztalat is, hogy a kath. ügyek 
nem kath. szempontból, nem a katholikusok kötelmei és jogai 
szerént ítéltetnek meg, hanem protestáns, rationalistikus vagy 
kény- és kedvszerénti mérveszszővel helyeseltetnek vagy vet-
tetnek el. Igy ezen kérdés : „Van-e a protestánsoknak joguk ha-
lottjaikat kath. temetőben ünnepélyesen a katholikusok közé 
eltemetni ?" nem mint jogkérdés, hanem mint az érzelem tár-
gya vitattatik, hogy ezen, minden nemesb érzelmet oly mélyen 
érintő pont által a gyengéd szivek a kath. egyház ellen lázit-
tassanak. Azt nem veszik tekintetbe ezen kérdésnél, hogy az 

A szegény — — csak i s m e r k e d i k ; mert nem e g y k ö n y -
nyen juthat birtokába az i l y e n e k n e k . 
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egyháznak a katholikusok érzelmeit is kell kimélnie, kötelmét 
teljesítenie, jogait védenie, melyeket nem helyezhet a prote-
stánsok érzelmei után és nem áldozhat föl, de nem is szabad 
föláldoznia: minthogy nem adhat tul a dogmán és nem rendelkez-
hetik a protestantismus által előidézett és fön is tar tot t elsza-
kadás fölött. Nem egy nő, ki lelketlensége által férjének nap-
jait megrövidité, keserű könyeket hullat koporsójánál ; nem 
egy keményszívű férj ellágyul, midőn látja, hogy házi baja (ne-
je) elnémult, a házi ellenzék megszűnt, és a hosszú vagy foly-
tonos harcz örökre be van végezve. A holtak ugy tekintetnek 
mint ártalmatlan gyermekek, és különös szeretetben részesül-
nek ; ez igen természetes és emberi. De természetes és emberi 
az is, hogy 27,000,000 katholikusnak érzelmei kiméltessenek 
ugyanazon pontban, melyben 6,000,000 protestáns érzelmeinek 
megkimélését óhajtja. Vagy tán a protestánsok emberi érzelmei 
emberiebbek, mint a katholikusok érzelmei ? Szentebbek-e a 
protestánsoknak mintakatholikusoknak érzelmei,mivelakatho-
likusoknál az emberi érzelmek mellett jogok és kötelmek is áll-
nak, melyeket nem szabad változtatniok, melyek érzelmeiket 
meghatározzák és rendezik ? Igen méltánytalan tehát a jogkér-
dést az érzelmek terére átvinni,hová nem tartoznak, és azon gya-
nút gerjeszti, hogy az igy vitatkozók csak ingerelni, és elége-
detlenséget akarnak támasztani, vagy hogy akatholikusoknak 
be akarják bizonyítani, miszerént ők és elvük erősebbek mint 
a katholikusok. Jogi szempontból tekintve ezen gyűlöletes 
kérdést, az egészen egyszerű Kinek van joga követelni, hogy 
egy protestánsnak a teteme katholikusok közt megszentelt 
földbe temettessék el ? Talán a holt tetemnek ? Nem ; ez már 
többé nem személy, tehát nem is lehet a jognak alanya. Vagy 
az élő protestánsok követelhetik ezt ? Ha éltében valaki va-
lamely társulatba vagy községbe föl akar vétetni , el kell fo-
gadnia a föltételeket, melyek mellett e fölvétel lehetséges. Ha 
valamely protestáns föl akarna vétetni a katholikusok közsé-
gébe, természetes, hogy legelőször is katholikussá kellene len-
nie. H a vonakodik a protestáns a kath. községbe fölvétetni, 
midőn még jogképes ; honnan származhatnék neki mint holt 
tetemnek, az egész élete által ellenzett ilyetén jog, és pedig 
a még élő, tehát jogképes katholikusok kizárólagos joga 
és kötelme ellenében? A szentek közössége már az apostoli 
hitvallásban kimondott, és Jézus egyházának egységi jelle-
géhez kötött alapdogma, melyet sem a pápa sem senki más, 
még az elhunyt protestáns sem változtathat meg, mig Krisz-
tusnak és a kereszténységnek érvénye van. Már pedig hogy 
a protestánsok sem élve, sem halva nem tartoznak a szentek 
egyességéhez ugy , mint ezt a katholikusok a szentírás és ha-
gyomány szerént értik, — mely ezek szerént közösség a szent-
ségekben , közössége a tagoknak a fővel a romai pápával, kö-
zösség a mise-áldozat érdemeiben, a bucsuk- és evangeliumi 
erényekben, a szűz Mária és Szentek érdemeiből alakult szel-
lemi kincsekben, közösség a tisztuló helyen szenvedő lelkek-
kel stb. ; — és hogy ők nem is akarnak ezen egyességhez tar-
tozni ; elegendőleg bebizonyítják nem csak az által, hogy ezen 
egyességen kivül maradnak, hanem mivel folytonosan ellen-
keznek és tiltakoznak azon elemek ellen, melyekből ezen 
egyesség áll, és mely protestaláson nyugszik a protestantis-
mus mint nagy, siralmas szakadás az egyháztól. Mikép fogad-
hatnák tehát a katholikusok önkényüleg a szentek egyessé-
gébe a dogma ellen föl azokat, kik mint holt tetemek a hit-

nek, szentségeknek, imának stb. élő egyességébe föl nem ve-
hetők , de nem is szabad fölvenni, a dogma kigunyolása, és a 
katholikusoknak nem csak érzelmei, hanem jogaik és kötel-
meik letiprása nélkül? Ha az egyház-ellenes és méltánytalan 
szájhősöknek kívánságai szabályul szolgálhatnának, az alap-
dogma megsértésén kivül a fegyelem is szenvedne. Mert mi-
kép lehetne az öngyilkostól vagy kiközösitettől megtagadni a 
katholikusok közé való fölvételt a megszentelt temetőbe ? A 
temetőben űzött közömbösség a legbuzgóbb tanitásnak sike-
rét is elfojtaná az életben. (W. K. Z.) Ik-

PARIS. (A franczia senatusbani viták folytatása ) 
„A mi a hazának üdvöt szül, folytatá Napoleon herczeg 
idézve I. Napoleon szavait, az az én boldogságomhoz van 
kötve. Elfogadom a császári czimet a nemzet dicsőségére. 
Gondolom, hogy Francziaország nem fogja megbánni azon 
tiszteletet, melylyel családomat övedzi. A mely napon utó-
daim elvesztenék a nemzetbizodalmát, azon napon veszne 
ki utódaimból az én szellemem" Ez az örökösödés, a me-
lyet én védek. A szomorú napok után mit mondott a nép-
hez intézett kiáltványaiban ? „Dicsőségem és érdekem a 
nemzet dicsősége és érdeke." Tudják-e, mily kiáltásokkal 
követte őt a nép a juani öböltől a tuilleriákig ? ,Le a ki-
költözöttökkel, le a nemessekkel, le a papokkal !' (a bas les 
prêtres !) Heves közbeszólás , zúgás, minden oldalról. Jaque-
lein : e vallomást jó följegyezni. Barthe első elnök : ez a for-
radalom jelszava ön szerént ? Aguesseau : e beszéd igen sze-
rencsés , tanulhatunk belőle. Force herczeg : Miért nem kel-
lene kiáltani : le a társadalommal ! ? Heeckeren : Kiki tudja, 
hogy a herczeg sovárog a köztársaság után. Ez világos. Az 
elnök : A herczeg szomorú emlékeket idéz föl , melyeket én a 
történelemben hűségeseknek sem hiszek. Napoléon : A rendre 
utasítást el nem fogadom ; mit Ön szomorú emlékeknek nevez, 
az hazánknak dicsősége. Elnök : A császár visszatérte dicső-
ség; hanem ama kiáltások szomorú emlékek. Force: Nem 
igaz, hogy a császár ily kiáltások között tért volna vissza 
Napoléon : Fo-ce urnák nincs szava. Force : Van, utasitsanak 
engemet rendre, ha megérdemeltem, de kérdem, a nemzet 
nem a népből és nemesekből áll ? Napoléon : Én egy történeti 
tényt idéztem. Többen : S ezen tény nem igaz. Lamarre : Én je-
len voltam a császár mellett, volt kiáltás ,éljen a császár' ele 
nem volt az, mit ön idézett. Voestine : En óvást teszek, én 
tudom mit mondtak azon időben. Lacrosse : Én nagy részét a 
diadalmas menetnek a császár oldala mellett te t tem, s ily 
anarchicus kiáltásokat sehol nem hallottam. Aguesseau : E je-
lenet igen hasznos. Többen : Rendre a herczeget l rendre. Na-
poléon : En nem mondtam ki véleményemet ezen kiáltások fö-
lött , én csak történetet beszéltem. Lacrosse : Nem lehet sza-
bad itten történeti adatok szine alatt ily kiáltásokat tenni : 
le a nemessekkel, le a papokkal. Barthe elnök : A herczegnek 
kellett volna mindenek előtt ama kiáltások ellen rosszalását 
nyilvánítani, ön ezeket helyeselni látszik. Többen : az ! az ! — 
Napoléon : Visszamegyek a higgadt vitára. Aguesseau : Öntől 
fog függni. Napoléon: Öntől is. (Sajnálatos jelenet ily testü-
let ülésében, honnan a bölcseség nyugodt nyilatkozatjait 
szoktuk várni és fogadni. A ,Pesti Napló' korcsmai jelenetnek 
nevezte, ilyesmit mondott az ,Opinion nationale' is, mi miatt 
hivatalos intést kapott. De ugy van az, ha forradalmi szenve-
dély , dühös gőg szól a bölcsek körében, mindenki elveszti a 
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béketűrést. A nagy ellenmondás, mely amaz anarchikus ki-
áltásokat fogadta , mégis azt bizonyitja, hogy a senatusban 
a rend és jogpárt szilárd ! Végre egész negyedórai zúgás, 
lárma után csend lett, a herczeg folytatta:) Midőn a forrada-
dalomról szólok, azt ér tem, a mi benne bölcs, jó és hasznos 
van. Hivatkozom III. Napoleonnak 1856-ban a senatushoz 
mondott szavaira : „Az örökös nem csak egy családnak, ha-
nem az egész nemzetnek csemetéje ; az uralkodó családnak 
feje, az országnak első polgára." Ha önök az örökösödést ugy 
értik, hogy az nem ád jogot a trónra, hacsak az örökös a hala-
dás eszméinek élén nem áll, akkor egyetértünk,lia nem ezt értik, 
akkor egymást sem értjük. Engedjék meg, hogy a császársá-
got röviden körvonalozzam, a mint én azt fölfogom Szeréntem 
a császárságnak küldicsősege az 1815-ki szerződések meg-
semmisítése, a meddig erőnk engedi; Italia egysége. Belülről 
a rend, mely nélkül semmi sem lehetséges, de ezen rend 
egyszersmind a bölcs és komoly szabadságok összege, kivált 
a sajtó-szabadság. A sajtó a népnek adott oktatás határ nél-
kül , szerzetes társulatok nélkül ; ezeket ha nem nélkülözzük, 
nyakunkra hozzák a középkor bigotságát. (Félbe szakitások. 
Donnet bibornok : Ki akarja ezt önre tukmálni? Ön ezt nem 
engedné.) Akarja-e Jaquelein, hogy politikájának záradékát 
megmondjam? Ez szövetség Austriával (Zavar. Jaquelein: 
Engedjék szólni, majd válaszolok annak idején.) Ez az olasz 
egység szétrontása, s a pápai fejedelemségnek teljes vissza-
állítása. Ben pedig akarná minden uj ságlapnak aSiécle-től a Dé-
bats-ig, sőt a Constitutionnelnek is, mely tegnap itt a legrosz-
szabbnak mondatott, elnyomását. — Ezen pusztitó gyilkolás 
közepette csak a Gazette de France, Union, Monde, s az Ami 
de la Religion maradna fön, vagy talán ez utolsó sem a benne 
történt legújabb változások miatt Ime azon társadalomnak 
alakja, melyet Jaquelein akar. Mi ez ? Ez a fehérek rettegtető 
hatalma külföld szuronyaira támaszkodva. Ha a császárságból 
kihalnának a forradalmi elvek, akkor nem volna oka létezni, s 
a bordeauxi herczeget vissza lehet hivni. De én nem féltem 
hazámnak kormányát. A meddig ez külföldön a nemzetiségek 
elvét képviselni, ben a tömeggel érintkezésben maradni fog, 
addig bátran daczoland a clericalisok törekvéseivel. Én sem-
mitől nem tartok, csak hogy III. Napoleon és a nép között 
semmi szakadás ne legyen. Önök akarják, hogy a császárság 
hátráljon; mi élünkre teszszük az t , s kiáltjuk feléje: előre! 
előre a haladásban. Jaquelein u r , elveink elütnek egymástól, 
miként ősi történeteink. Az ön ősei, lelkismeretük szavát 
követve polgárháborúban szaggatták a hazát ; a mi őseink 
Waterloonál az ellenforradalom golyói által vesztek el. (Ja-
quelein : I Napoleon mondá, hogy a mi őseink óriásnép volt. 
Aguesseau : béketürésünk már kizsákmányoltatott. Persigny 
közelit a herczeghez, s valamit sug.) Uraim ! Persigny ba-
rátom mondá, miszerént engemet ugy értettek, mintha mond-
tam volna : le a papokkal ; (à bas les prêtres) En mondtam : 
le az árulókkal ; (à bas les traîtres !) (Egy szó : igen jól értet-
tük, mit mondott. Többen igen jól kivettük a szavat. Elnök: 
fogadják el urak a helyreigazítást. Jaquelein: Elfogadjuk. I t t 
a herczeg lingua lapsus, si non etiam mente ; mivel hazatérve 
barátjaihoz a küszöbön mondá: képzeljétek, mikor kimond-
tam : le a papokkal, kétszáz múmia emelkedett ellenem.) A 
beszédet hosszú izgatottság követte. Ez után fölkelt Jaque-
lein , az elnök figyelmeztette a nyugodtságra. „Uraim ! nagy 

esemény ez. (Nem, nem.) Jól van, önök az ily beszédnek semmi 
fontosságot nem tulajdonítanak. Az mondatott: „önök az el-
lenforradalom , én vagyok a forradalom." Tehát a senatus el-
lenforradalmi, a császár forradalmár. Valóban uraim, szomorú 
dolog, hogy midőn annyi forradalmak veszélyei után a társa-
dalom megmentésére egyetemes szavazattal a császárságban 
megállapodtunk, egyszerre minket legundokabb összeesküvők-
nek neveznek." (Napoleon: én nem vádoltam senkit. Woe-
stine : A Jaquelein ellen emelt vádakat a senatus önmaga ellen 
intézetteknek veszi. Force : Ne szóljon Jaquelein u r , mind-
nyájunknak kellene szólani, mivel mindnyájan vádoltattunk. 
Zavar, lárma, társalgás.) Billault szónokminister : „Jól tudom, 
hogy a senatus az ülés bezárását kivánja; de a mondottak 
után a kormánynak nem szabad hallgatni, nehogy balul ér-
tessék. A kormány forradalomból került ki, s minden esetre a 
forradalomnak terjesztője és mérséklője. Midőn az ország a 
forradalom után magát a császár karjaiba vetette, nyTugalmat 
keresett Midőn a császár a kormány gyeplőit kezébe vette, 
hűnek kellett maradnia hagyományaihoz, s ebben a religio se-
gélyezte őtet Sok nehézséggel kellett neki megküzdeni ; a 
császár mindent fog feledni, de a religiot soha. Ö elveihez hű 
marad. Ö tudja , hogy béketűrésre van szüksége ; de ő elveti 
a mult kor előítéleteit, valamint a jövőnek utópiáit." Evvel a 
viharos ülés bezáratott. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE". Von Dr. Albert S t ö c k 1. (Folyt ) 
Krisztus az ő áldozatja által közbenjáró lőn Isten és az 

emberek közt, és mivel a papság lényeges tisztkedése ép 
ezen közvetítésben áll, Krisztus az emberiség igaz, sőt bizo-
nyos értelemben e g y e d ü l i papja, a mennyiben tudnillik a 
szükségelt közbenjárást csakis ő volt képes valósitani, és igy 
mindaz, mi ezen irányban mások által történik, csak az ő ne-
vében és hatalmánál fogva történhetik. Az embernek magá-
ban véve, és Krisztustól elválasztottan tekintve a bukás után 
nincs áldozatképessége, evvel csak Jézus áldozatjához való 
csatlakozásban birhat. Az áldozat az ember hatalomköréből 
kivétetett , és Jézus kezébe tétetet t le, evvel kell tehát egye-
sülni. Ha tehát a keresztény áldozat előtti áldozatok csakis 
Jézus áldozatjáhozi viszonylata által birtak az áldozat igazi 
jellegével és ha csak arra szolgáltak, hogy az ős időben jel-
képezzék az imádandó áldozatot: igen könnyű átlátni, hogy 
azoknak bemutatása sem lehetett mindenkinek közös joga, 
hanem valamely k ö z b e n j á r ó kezeibe kelle azt letenni, ki 
azt az áldozni akarónak nevében mint ennek helyettese be-
mutatná, és az áldozni akarónak ehhez kelle csatlakoznia, 
hogy részese lehessen az áldozatban. Ezen közvetítő lőn a 
pap , és igy a papság is lényegesen össze van kötve az áldo-
zattal , az ember bukása utáni áldozattal, és ennek a pap ál-
tali bemutatása az áldozat fogalmának lényegéhez tartozik. 
Ebből kiviláglik azon viszony is, melyben ezen papság Jézus 
papi tiszjéhez áll. Valamint tudnillik Krisztus áldozatja a köz-
ponti áldozat, melyhez minden egyéb áldozat lényegesen vi-
szonylik : ugy Krisztus papsága is központi papság. Krisztus 
a központi pap , és minden egyéb papság csak az által bir ily 
jelleggel, hogy Krisztus papságát helyettesitl Ezen helyette-
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sités vagy jelképi csak, vagy való ; azaz a helyettes papnak 
vagy az a rendeltetése, hogy személyisége által szintúgy mint 
papi tisztkedése által jelképileg a központi papra és annak 
ténykedésére utaljon ; vagy arra lehet rendelve, hogy élő kö-
zeget képezzen, mely által a központi pap maga gyakorolja 
áldozári tevékenységét, és némikép maga jelenik meg látha-
tó emberi alakban. Mivel pedig a kereszténység előtti időben 
az nem jelent meg testben, ki a központi papságot gyako-
rolná, igen világos, hogy azon időben a papság is csak jelké-
pes volt. Miből egyszersmind az is következik, hogy az ó-kor-
ban a papság nem nyomhatott eltörülhetetlen jelt a fölszen-
teltnek lelkébe , mert valamint az áldozat, ugy az áldozár is 
csak jelképi volt, és igy az áldozár fölszentelése is egyedül 
a jelképzésre volt szorítva, miért is a fölavatás csak külső 
beigtatás volt a papi hivatalba, csak külső átvitele a papi 
teljhatalomnak, mely még ex opere operato semmi eltörül-
hetetlen belső jelt nem eredményezhetett. Amúgy is azon ál-
dozatoknál általában minden ex opere operantis származott 
és tételeztetett föl, mely annál inkább fokozódott, minél na-
gyobb, bensőbb volt a hit az áldozatok által jelképzett megvál-
tói áldozatba. Ezen értelemben mondja aquinoi sz. Tamás : 
„Ab immunditia mentis, quae est immunditia culpae, non ha-
bebant ceremoniae et sacriiicia veteris legis virtutem expian-
di et hoc ideo, quia expiatio a peccatis nunquam fieri potuit, 
nisi per Christum, qui tollit peccata mundi. Et quia myste-
rium incarnationis et passionis Christi nondum erat realiter 
peractum, veteris legis ceremoniae non poterant in se conti-
nere realiter virtutem prolluentem a Christo incarnato etpas-
so, sicut continent sacramenta novae legis, et ideo non pot-
erant a peccato mundare, sicut Apostolus dicit Hebr. 10, 4 
quod impossibile est sanguine taurorum aut hircorum auferre 
peccata. Et hoc est , quod Gai. 4 , 9. vocat ea egena et in-
firma elementa ; infirma quidem, quia non possunt a pec-
cato mundare; sed haec infirmitas provenit ex eo, quod 
sunt egena, i. e. eo, quod non continent in se gratiam... E t 
ideo pro peccatis offerebantur sacriiicia quaedam in veteri 
lege, non quia ipsa sacriiicia a peccato emundarent, sed quia 
erant quaedam protestationes fidei, quae a peccato mundabat. 
Et hoc etiam ipsa lex innuit ex modo loquendi. Dicitur enim 
Lev. 4 et 5. quod „in oblatione hostiarum pro peccato orabit 
pro eo sacerdos et dimittetur ei", quasi peccatum dimitta-
tur non vi sacricifiorum, sed ex fide et devotione offerentium." 
(S. TheoL 1, 2. qu. 103, art. 2.) (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
P E S T , april l-jén. Bibornok herczeg-primás ő eminen-

tiája kétnapi jelenlétével szerencsélteté fővárosunkat. 
— A Szent-László Társulat mart. 25-én tartott választ-

mányi gyűlésének legérdekesb pontját ft. H o p f János cz. ka-
nonok , s társulati titkár ur kimerítő előadása képezé a társu-
lat állásáról annak keletkezte óta. D a n i e 1 i k János püspök 
ő mlga számolt a bizottmánynak az előleges költségekről; 
H i n d y pénztárnok az eddigi bevételek- s kiadásokról. A ren-
delkezésre álló pénz pedig fölosztatott több jótékony czélokra. 

— 0 es. k. ap. Fölsége hazánk alsóbbrendű papsága 
tizedkárpótlásának eszközlésbe vételére nézve, mart. 11-én 

kibocsátott legfelsőbb határozatával az 1853-ki mart. 3-án 
kelt földtehermentesitési legf. nyiltparancsa 11- és 12-ik czik-
kelyeinek végrehajtását elrendelvén, különös kegyelemből s 
kivételesen megengedni méltóztatott, hogy a papi tizedet il-
lető ama tételek, melyek a papi jövedelmeknek 1861-ki vagy 
ezt pótló későbbi hiteles összeírásában foglalvák, különség 
nélkül conventiós pénzben kifizettessenek. (I. T.) 

— Az árvízkárosultak részére mart. 22-ig a nm. Hely-
tartótanácsnál 115,700 frt. és 23 arany gyűlt össze. 

— J á m b o r Pál „Egyházi beszédeket" adott ki, me-
lyekről az előszóban ekkép nyilatkozik : „E kötet hadd szol-
gáljon enyhítésül, vigaszul azoknak, kik szenvedtek, csalód-
tak és végre menhelyet kerestek a vallás szent karjaiban, 
mint én. En szinte szenvedtem, szinte csalódtam, de szeren-
csére e szenvedést és csalódást legyőztem a hit ereje által. 
Oh be gyarló az ember ! Oh be hatalmas az Isten !" A 8-ad-
rétü és 189 lapra terjedő könyv 24 beszédet foglal magában. 
Ára 1 frt. 20 kr. 

— A ,P. Lloyd' ismét tud híreket a milanói alrendü 
papságról, mint mely Garibaldi segitségét kérte volna ki a 
fölső papság ellen, mely őtet üldözi nemzeti érzelme miatt. 
— Ugyanazon lap teljes megütközéssel jelenti, hogy ujabb 
hírek szerént is Spanyolországban az alicantei hivatal csak-
ugyan elégette Voltaire munkáit. — Hisz Luther is elégette a 
pápai bullát, és ez heroicus tény gyanánt kiáltatik ki és me-
legittetik föl uj és uj képekben. Vagy Voltaire munkáinak el-
égetése több mint az, hogy e napokban a nápolyi mozgócsa-
patnak egy vezére 13 pásztorembert égettetett meg eleve-
nen ? Miért nem szól erről rosszalólag az antikath. lap ? 

— Egy lapban, melynek szerkesztője hozzánk, katho-
likusokhoz ekkép szól: Isten látja lelkemet, hogy méltányos 
vagyok önök irányában; és ki mindég avval kérkedik, hogy min-
dent elkerül, mi bennünket sérthetne, ezen közleményt ol-
vassuk: „Hát mi, szeretet Istenének, a nagy közatyának 
gyermekei s a keresztre feszitett Jézusnak váltottjai — ezen 
kereszt fölött és alatta szivünkben háborgást, gyűlölséget s 
átkot hordozzunk-e testvéreink ellen ? vagy szinte kinozzuk, 
üldözzük és égessük egymást a kereszt mellett — mint a né-
hai boldogtalan emlékezetű spanyol inquisition papok ; kik a 
Tribunál asztalán paradirozó feszület és melyökön fityegő ke-
reszt mellett ítélték tüz lángjára a náloknál bölcsebbeket és 
jobbakat — csak azért, mivel a Jezusi nagy áldozatot s vált-
ságot különböző álláspontról nézvén, a felöl szükségképen kü-
lönböző véleményben voltak !" 

— A romai, Péterfillérek gyűjtésével foglalkozó Archi-
confraternitas s. Petri septembertől február végéig 139,903 
scudit, 11J/2 bajoccot gyűjtött. 

— Romában, a zsidó város-részben, Piperno gazdag 
zsidónak fiai is befogattak az összeesküvők Venanzinál meg-
talált névjegyzéke nyomán. Általában a zsidók kezében levő 
,Unione' és ,Nazione' lapok levelezői a Ghettoban keresendők. 

— Lavalette gyorsan elhagyá Romát ; mint hirlik, ne-
hezen térend oda többé vissza — előbbi minőségben. 

— Halevi, zsidó zeneművész meghalt Parisban, és mi-
nisteri rendelet folytán az eddig „Nizza"-ról czimzett u t , hol 
a művész elhunyt, az ő nevét fogja viselni. — Tett is erre elég 
érdemet a keresztény Parisra nézve, hisz a „Zsidónő" czimü 
darabban eléggé meg van gyalázva a kereszténység ! 

Nt. K o m e s i József átsi plebánus ur k e g y e s adományát , mely 
ő szentségének az általa nyújtott 2 0 0 0 frt. megtérítésének fejében kü l -
detett hozzánk , átadtuk az „Idők Tanujá"-nak. 

M. J. urnák : A cz ikksorozatot köszönette l fogadtuk. Midőn az 
egyház imája hangzani fog p r o p e r f i d i s — — megkezdendjük. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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5 frt. 25 kr . , 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

( ^ Előfizethetni minden cs. 
liir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
j (Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, április 5-én. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Havi szemle. II. — Egyházi tudósitások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

A tényeknek szülőjét , az elvet követjük jelen-
tékenyebb mozzanataiban. A franczia birodalmi ta-
nácsban , s a követek házának bolt-ívei alatt zengett 
egyes igazságokat kedvező alkalomra hagyván, itt 
csak a franczia kormánynak szavait taglaljuk. Nagy 
volt az elvi harcz, miként nagy a nemzet, nagy a 
tárgy. Az emberiség közjava volt vitában. Erről ha-
tározhatni, legnagyobb dicsőség a nemzetre. A sorok 
bontakoztak, sorakodtak, a szellemi harcz egy moz-
zanattal előhaladott. 

A Szent-Vincze-Társulat ellen tett intézkedések 
által fölszaggatott sebeket báró Dupin előadta, a Per-
signy, s a forradalmi lapok által fölhozott vádakat 
czáfolta. Billault e tárgyról a kormány nevében szólt. 
Persigny vádjait nem ismételte, Baudont, a társulat 
elnökét, feddhetlen becsületességünek vállá, a társu-
latról pedig kijelenté, hogy mai napig, 30 éven át, 
csak áldást hozott minden helyre, segélyt minden 
Ínségre, vigaszt minden nyomorra. ,De, ugy mond, 
ki felelhet arról, hogy jövőben is semmi rosszat nem 
fog tenni? Eddig össze nem esküdött, a szeretet me-
zejéről politikai térre nem lépett; de hol a biztosítás, 
hogy jövőre is csak a szeretet terén maradand?' 1).— 
A rossznak lehetősége tehát igazolja a jótékony tár-
sulat üldözését. Mily emberi intézményt nem lehetne 
agyonfojtani, mivel rosszat is szülhet? A társulatnak 
30 éven át tanúsított feddhetlensége kevesebbet nyom 
a franczia kormány előtt, mint a rossznak puszta le-
hetősége. A szabadkőmivesség tehát nem csak rosszat 
nem szült, de nem is szülhet, mivel ezt dicsérik, pár-
tolják. A Szent-Vincze-Társulat fölött akkor mondtak 
ítéletet, mikor már megölték ; megölték pedig valami 

]) „Tout en rendant hommage au bien fait dans le pré-
sent, de prévoir le mal qui peut se produire dans l'avenir." 
Billault, 25. février 1862. Sénat. 

ballépés lehetősége miatt. Ki lesz biztos a hatalom-
nak ily kezelőitől ? Kinek nem mondhatná a senatus-
ból Billault: ,Tanácsos ur , ön tetőtől talpig becsüle-
tes ember, politikai életéből 30 év csak jót tanúsít 
önről ; de ki biztosit engem, hogy valaha a kormány 
ellen nem fog merényt elkövetni ? Önt én befogatom, 
Cayennebe vitetem, mert ön rosszat is tehet valaha.' 
E kormány mégis a szabadságok előharczosa ! 

A romai ügy a világ ügye. Billault szavait fe-
szült figyelemmel várták, fogadták, általa föllelke-
sültek, az érzelmek hevében a fölirati javaslatot meg-
szavazták. Miből állott e nyilatkozat? Röviden ez 
volt: ,Romát át nem adjuk, mivel az olaszok heves-
sége Velenczébe kapna; itt Italia összetiportatnék, 
nekünk Austriával háborúba kellene szállni. A romai 
őrsereget haza nem hivjuk, mivel helyébe a dema-
gógia, Mazzini lépne, ez Victort magával sodorná; 
Austria és Spanyolország ellene indulna, ismét euró-
pai háború. Seregeink Italia és Francziaország érde-
kében ott maradnak, az egyezkedés folytattatni fog. 
Roma háladatlan, Roma élhetetlen, Roma daczos, de 
a császár föltett szándékaiban szilárdan megmarad ; a 
pápaságnak Italiával ki kell békülni. Most ugyan le-
hetetlen ; de sürgessük élénken, lármázzunk hango-
san, a romai szék hajolni fog; addig várjunk, az ész, 
az idő, az események, a gondviselés nyújt módot az 
egyességre. A mi ma lehetetlen, holnap lehetővé vál-
hatik. A császár Italiának és a pápaságnak barátja, 
mindkettőnek védnöke, egyiket sem ejti el, bizzunk 
a császárba. A múltból tanuljuk a jövőt.' 

Billault ügyes szónok, soha nem ügyesebb mint 
ez évben, s ez ügyben. Cui lecta potenter erit res, nec 
facundia deserit hune. Napoléon herczeg szenvedélyes 
kifakadásai ellen a tanácsosok fölzúdultak. Billault 
beszédjét majdnem egyhangú szavazattal tetézték. 
Mondott-e mást a minister, mint a herczeg ? Vádat és 
pörkeresetet indított Roma ellen mindkettő. Csak-
hogy Billault édes dilutioban nyújtotta a szent-atyá-
nak ajkaihoz az insultatiok poharát, a herczeg pedig 
egész durvasággal. Más mód, de a dolog és a czél a 
kettőnél egy. A szónoklati ügyesség nem változtat a 
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kérdés természetén. A tehetlenség, a konokság, a fe-
jesség, a haladat]anság mindkettőnek ajkairól nyo-
matékosan hangzott, a szent-atya a viszályok oka, a 
jövő katastrofának alkalma, mindenről ő felelős. A 
szent-atya szenvedésének végső pillanatjai még nem 
jöttek meg. Romában maradnak, sed alapis caedentes 
Christum; Romában maradnak, nehogyltalia Austria 
által összetiportassék. Igy szólnak a szent-szék hiva-
talos barátjai, hogyan szóljanak ellenségei? 0 crux! 
ave spes unica. 

Billault szinleg czáfolta a herczeget, a herczeg 
mosolygott. De a herczeg által kezdett vád-keresetet 
Roma ellen folytatta. Keller követ ellen a gyászos 
emlékű Bernis bibornok példájából Antonelli vaksá-
gát , eszeveszettségét bizonyítgatta. A vád-kereset a 
Romában székelő franczia követek hivatalos levelei-
ből merittetett. Ezekkel a berezegnek Thouvenel ked-
veskedett. Ezeknek nyilatkozataiból egy az itélet : a 
pápai kormány romlott, gyűlölt, tarthatatlan. Létez-
nek-e, s hiven idéztettek-e emez iratok ? Ezt csak a 
herczeg és Billault tudja, a hallgatóságnak az árva 
hit marad támpontul. Nem nyilatkoztak-e ezen köve-
tek másutt másképen? Nem irtak-e mást bizalmas 
leveleikben? Nem kellett-e nekik igy irni a romai 
székről, hogy uraiknak tessenek? A vádpontok eme 
támaszait előhozni a herczeg és Billault elfeledte. Mit 
Írhatott XIV. Lajosnak követe Romából mást, mint 
gyűlöletest a szent-székről, miután a gőgös király-
nak hajlithatlan ellenese egyedül a szent-szék volt? 
Mily nyomatékot adhatni Bernis bibornok nyilatko-
zataira, ki Pompadournak egykoron verseket irt, s 
Pompadour és Voltaire barátságának köszönheté kö-
veti állomását s romai bíborát? 1) Mit Írhattak I.Na-
poléonnak követei, mint hogy a pápai kormány csu-
pa romlottság? Ok ismerték uruknak szándékait, 
hogy a pápai birtok elfoglalására ürügyet keres ; ha 
kegyben akartak maradni, mást nem Írhattak. Ray-
neval 1856-ban mást irt , követi állomását remény 
nélkül elvesztette. „Vade cum istis, et vide ne aliud 
quam praeeepero loquaris." (Num. 22, 35.) Ez sok 

Bernis Ferencz szül. 1715-ki május 22-én, St.-Mar-
celban Külső szépség, udvarias társalgás utat nyitott neki a 
magasabb körökbe. Könnyelmű verseit M. Pompadour csar-
nokaiban szavalta. XV. Lajostól Austriávali békekötésre kül-
detett. Külügyministernek neveztetvén, a király közbenjárása 
által bibornok lett. Kiütvén Austriával a háború, Pompadour 
véleménye ellen merte a békekötést ajánlani. Ezért 1758-ban 
számkivetésbe ment. 1769-ben romai követ le t t , hol a jezsui-
ták eltörlésén fáradozott. 1791-ben nem akarván esküdni, 
mindent elvesztett, s a spanyol udvar kegyein élt. 1794-ben 
Romában meghalt. (L. Biographie T. I. p. 531. ed. Migne.) 

követnek a sorsa. De hagyjuk ezeket, a vád-kereset 
a szent-szék ellen idegen követek irataiból vétetett. 
Mily képet lehetne előállítani a mult századi franczia 
kormányról, a romai, madridi s bécsi állam-okiratok 
tárából? Alit Írhattak Parisból a külföldi követek 
Romába, Bécsbe, Madridba XIV. Lajos házasságtörő 
tetteiről, fiainak törvényességéről, a Bossuet és Fé-
nélon elleni erőszakoskodásról, az orleansi ház csel-
szövényeiről, XV. Lajos udvaráról, LaAV nemzetgaz-
dászatáról, Enghien herczeg meggyilkoltatásáról, a 
császári politika önkénykedéséről, a szám nélküli be-
fogatásokról stb.? A herczeg és Billault azt véli, hogy 
a romai, madridi, bécsi és wasingtoni külügy-irat-
tárban semmit sem találni 2-dik decemberről, a bank 
éjjeli föltöréséről, a katonaság fölpénzeléséről, a de-
portatioról, a három-napi utczai harczról, a gyanúsok 
zaklattatásairól, a börzei speculatioról ? .Mily botrá-
nyokat vártak Mirés permenetéből? Mi ezekről biz-
tosan mit-sem tudunk, a jövő fólderit mindent; de 
hogy amaz iratokból oly képet lehetne állitani a fran-
czia kormányról, hogy háborút üzenne, erősen nem 
kétkedünk. Ime ha a többi kormányok is oly méltat-
lanok akarnának lenni, miként Thouvenel volt, a ,tit-
kok' czim alatti irodalom rögtön egy nagy könyvtárt 
szerezne. Mit felelnének a Romában székelő követek, 
ha Antonelli kérdezné, mit Ítélnek Thouvenel diplo-
matikai discretiojáról? A Miklós czár és Seymour kö-
zötti párbeszédek közzététele a krimiai háború miatt 
némileg menthető ; Thouvenel a védő császárnak 
ministere: mivel menti magát az indiseretio ellen? 
A szent-atya kormánya múltban és jelenben bátran 
mondhatja: qui e vobis sine peccato est, injiciat 
in me lapidem. Billaultnak nem kellene feledni, 
hogy a méltányosságot nem szabad kizárni, mi-
dőn egy emberről Ítélünk ; annál kevesbbé, ha egy 
kormány fölött akarunk Ítélni. Piémont mindent tett, 
őt nem vádolják; a szent-atya semmit sem tett, mégis 
ő a vétkes. Piémont nem felelős az ő merényeiről ; a 
szent-atya felelős legyen az európai kigyuladásról. A 
piemonti farkas pusztába eresztetik, a romai bárány 
áldozatra vitetik. —» Igy tesz a forradalom. Áldozat-
ját kiszemeli, először megbecsteleniti, azután legyil-
kolja. Ezek a szent-szék barátjai, védnökei ! — 0 crux, 
ave spes unica! 

Egy lehellettel fiúi tiszteletet vallani, s az atyát 
gúnyolni, csak a franczia államtudomány teheti. A 
vörös herczeg, Garibaldi s Mazzini legalább őszinték. 
Az erőszaknak, a conspirationak minden sikerült, a 
Vatican kapui előtt akadályra talált. Ezt erőszakkal 
betörni nem lehet, mivel Roma minden királynak 
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"baljóslatú csillaga volt, ha ellene merénykedett. Itt 
tehát a tisztelet hangján szólani, itt egyezkedni kell. 
Ma, holnap, egy év után, de ágyúval mit-seni te-
hetni, tehát csak egyezkedni, a mikor akkor. Az olasz 
fejedelmeket a forradalomnak átadták, a világ bor-
zadálya diadallal vonult Nápolyba ; ezen fejedelmek 
közül egyet sem sürgettek, hogy kifosztóikkal egyez-
kedjék ; honnan a zavar a Vatican kapui előtt? miért 
nem uszitják ez ellen Garibaldi ezreseit, az angol 
Mundy tengerészeit? Mert a Vatican kapuit törhet-
len szellemi és erkölcsi erő tartja, mely ellen a vad 
erőszak mit-sem tehet. Itt a kardnak éleit a földre 
kell fektetni, itt a szuronyokat lábhoz kell helyezni, 
itt az igazság, az örök jog szava uralkodik. „Roma 
inkább templom, semmint város." Ok mindent bir-
nak, mégis Pius helyeslő szavát lesik. E szó több erőt 
kölcsönözne nekik, mint az egész világ diplomatikus 
elismerése. De e szó nem akar, e szó nem fog hang-
zani , csak gonoszságaik elitéltetéséről. Hinc illae la-
crimae. Az egyezkedés kölcsönös jogot föltételez; ők 
készek az egyezkedés idejére a szent-atya jogait az 
elmélet terén elismerni, csak hogy Pius egyezked-
jék , s ez által a másik félnek jogát ismerje el. Pie-
mont a kifosztó, még Romát is akarja; Piémont kész 
egyezkedni, ha a szent-atya Romát átadja. Ok egyez-
kedni akarnak ; tehát ha Romát elfoglalnák, a vég-
zett ténynek tarthatlanságát bevallják. Ok Romát a 
szent-atya kezeiből átadva akarják. Ide czéloznak a 
fenyegetések, az ijesztések, hogy a szent-atya lelke 
megtörjék 1). Mit az erény megtagad tőlük, azt az 
emberi gyarlóságtól remélik. Csalódnak, Piust a 
Szentlélek sugalja, vigasztalja, erősíti. Nincs remény 
az egyességre, ők maguk megvallják, mégis egyez-
kedni akarnak. Nekik nincs nyugalmuk, ők érzik, 
hogy a föld ég lábaik alatt, őket Orsini bombáinak 
ijedelmei, lelkismeretük mardosásai, nagyravágyá-
suk szenvedélyei izgatják, ők nyugalom után esen-
genek; oh! ha Pius áldó kezeit feléjük fölemelné, ha 
berent pacem, quam mundus dare non potest. De Pias 
az erőszaktól nem retteg ; ő szenved, mégis nyugodt, 
ő Piemonttal csak mint tékozló fiúval szólhat és 
egyezkedhetik. Addig Ítéljen az Isten, a szent ügy a 
Megváltó helytartója által el nem árultatik. 

A seregek tehát Romában maradnak, meddig ? 
A franczia kormány hallgat. Napoléon császár vár, de 
Romában maradva, nehogy Austria menjen oda. Vár 

1) J 'ai trouvé la preuve de la nécessité d ' è#é un peti 
v i f pour obtenir quelque chose. Avec la cour de Rome on 
n'obtenait jamais rien si l'on ne se montrait pas t r è s r é s o -
lu." Billault. 3. mars. 1862. Sénat. 

egyezkedést, várja, mig az Arno az Appeninek csú-
csaira fog folyni. Nem mehet előre, hátrálni nem akar, 
tehát helyen maradva vár. Vár, mig Pius Roma bir-
tokáról, vagy Garibaldi Romára szegzett követelé-
seiről lemond. Vár, mig, miként Billault a követek 
házában mondá, Italiának hasznot nem leső államfér-
fiai, mig Italiának egy szive lesz. Vár, mig Pius a nem-
zettől elkülönzött turini kamrát a nemzet képviseleté-
nek,aköveteket— kik közülalig van egy, pedig443-an 
vannak, ki királya ellen vagy egy szer össze ne eskü-
dött volna — becsületeseknek, mig Petrucellit, kinek 
saját istene van, Pius Istene ellen pedig csak átok 
és szitok az ajkain, vallásosnak nem mondja; mig Cor-
dova cultusministert, az olasz carbonari-k fejét, saját 
titkárává választja, s a püspökök fölött teljhatalom-
mal fölruházza. Ezek után várakozik a francziák csá-
szárja. Lehet hogy csalódunk, midőn igy Ítélünk, de 
Guéronnière mondta, a helyzet aequivocus, az ellen-
vélemények a császárról a helyzet miatt egyenjo-
gúak. Meddig fog várni, nem mondja; mit tegyen, ta-
lán maga sem tudja. A temporisatio a mentő deszka 
a hullámok között. A forradalom zuhatagának a szom-
széd koronákat kell elseperni. A zuhatagnak a szom-
szédokra irányzása nála a napi bölcseségnek látszik. 
Én vagyok a forradalom, én vagyok a rend, én va-
gyok a béke; a denevérnek majd szárnyait látjuk, s 
gondoljuk hogy madár; majd körmeit, s gondoljuk 
hogy négylábas. — Billault beszédjével egyelőre Ju-
les Favre is meg volt elégedve. Nekünk csak egy vi-
gaszunk van: hogy lelkismereteink ellen a csapások 
lassan nehezednek. Lassú haladás által lelkismeretein-
ket a végosapáshoz hozzászoktatni, a forradalom vív-
mányait pedig biztosítani akarják. Ratazzi erre szá-
mol. Paris és Turin között szívélyes az egyesség. Na-
poléon vár ; s hiszszük, hogy lia a gondviselés a kez-
dett útról csodásan visszahozná, ő borulna le először 
Pius lábaihoz. 0 saját helyzetének veszélyeit tudja, 
Pius iránt jó szándékkal van ; de hogyan mentse meg 
Piust a fera pessima-nak körmei elől, midőn akkor 
önmagát a vadnak torka elé dobja? Orsini végrende-
lete borzalom. Szerencse, ha lesz idő várni. Pius is 
vár, de egyszersmind imádkozik. 

A dolgok oda fejlődtek, hogy csak az Isten se-
githet. Pius és a jámbor lelkek, a lelkismeretes ál-
lamférfiak az embertől semmit, mindent az Istentől 
várnak. Az európai társadalmi test tele van veszélyes 
nedvekkel. A krisist, mely élet-halálról döntsön, vár-
ják , óhajtják, rettegik, mindnyájan elkerülhetlennek 
ismerik. A keresztény társadalom beteg, betegségé-
nek kritikus napjai kezdődni látszanak. Nem kell ide 
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poris consummati, et veniet salus. A nagy nyereményeket 
előrelátva, ne jajduljon föl a jámbor lélek a részletes veszte-
ségeken. Omnia in mensura conferta, et coagmentata redi-
mentur. Lehet hogy engemet, lehet hogy tégedet , lehet 
hogy sorainkat százanként fogja a vér-zuhatag seperni. 
Quod vult Deus. Peccata sacrificio expiantur. Portamus 
jugum iniquitatum temporis acti , temporis currentis. Egy 
elv, egy h i t , egy lélek kösse össze lelkeinket, qui mittit 
passiones, tribuit gratiam patiendi. El nem aljasodni, az 
igazságból egy mákszemnyit nem engedni, az örök igazságot, 
és ennek fegyelmét szem előtt tar tani , mentő rév a ve-
szélyben. Segíteni kell az utolsó roskadásig, mivel nem tudjuk az 
Isten szándékait. Sok elme fáradoz, hogy a torladozást fen-
tartsa : ő a krisist napolja, de nem kérleli. Ez is szükséges, 
hogy a krisis több életerőt találjon. Az európai társadalom 
ügye solidaris ; szórványos kísérletek sikeretlenek. Quid tri-
stes querimoniae, Si non supplicio culpa reciditur ? Quid leges 
sine moribus Vanae proliciunt ? Scelerum si bene poenitet, 

Eradenda cupidinis 
Pravi sunt elementa ; e t tenerae nimis 

Mentes asperioribus 
Formandae studiis. 

Az isteni gondviselés ezt megtéteti, azért : 0 crux ! ave 
spes unica. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

fekete szemüveg, csak figyelmes szem s gondos összevetés. A 
bölcseimi vad elméletek, a forradalmi elvek a jónak, az igaznak, 
a rendnek, a jognak fogalmát megrontották. A társadalomnak 
minden osztálya, számithatlan sok ágense egymással harczba 
vegyült. Az izgatottság, a súrlódás, az érdek-ellentét nyug-
talanságot szült,a nyugtalanság a rendet, a közboldogságot föl-
falta. Gens contra gentem. Az egyenlőség elve nem az alsó 
rétegeket nemesitette, de a fölsőbb nemeseket lealjasitotta 
A tekintély tisztelete kihalt , elvben kitagadtatott. A rend 
fokainak eltűntével a bureaucraticus fokozat született. A 
született nemesség buktán a képzelt nemesség emelkedett ; 
az aristocratiának helyét a plutocratia foglalta el. Az osz-
tályok t ehá t , melyek a társadalom tagjait képezik, mes-
terkéltek , s csak szini szerepben tűnnek föl, ma én, hol-
nap te. A szabadság elve a gonosznak féktelenségével azo-
nos lett. Nem a jónak akadálytalan gyakorlata, de az is-
tentelenségnek büntetlen üzése szabad. A rendnek védelme, 
a religionak gyakorlata állami bün. Hol a gonoszságnak jog 
adatik, a jó minden jogtól megfosztatik. — A társadalomnak 
parasita-növései, a tudós proletariátus, a bourgeois-declassé, 
kinek se Istene, se u r a , se birtoka, se hazá ja , se elve, se be-
csülete, a társadalom ujjáteremtésére hivatott. A rend fölbom-
lása után a legmerészebb a hatalmas : legmerészebb pedig, 
kinek múltja nincs, de jövője még lehet. Az ujitási düh vak 
kísérletekre ragad, kivált ha nincs mit veszteni. íme a szen-
vedélyek morgó óceánja a nemzetek keblében, a nemzetiségi 
vágyak, jogosítva, vagy nem, regnum adversus regnum-ot 
szültek kivülre. Foris pugnae, intus timorés. Ily Európát, mint 
a mai, senki sem akar. A forradalmi elveknek van saját serege, 
mely magát u j Európának nevezi. Az öreg Európát fenekes-
tül fölbontani, helyébe saját elvük szerént ujat emelni, ez a 
czéluk. Az öreg Europa ellenáll. í m e , ez actio, a reactio, kö-
zelebb és közelebb egymáshoz ; villám és halál , rom, füst, 
clüledék. 

Ez a krisis. Milyen lesz a lefolyása ? 
H a a betegben több az életerő, megél, a gyógyulás 

beáll. Különben a halál kopogtat. Ez egyes embernél meg-
történhetik. De a keresztény elv, és ezen alapult társadalom 
halhatlan, az egyház halhatlan. A forradalmi elvek, alkotmá-
nyok , intézmények halandók. A harczban ennek veszni kell, 
habár nem gyökerestől. Malum comprimitur, non ejiciturum-
quam. A harcz roppant veszteségekkel, bús romokkal telhe-
tik , de hogy üdvre vezetend, nem kételkedhetni. Bonum na-
turae , et bonum gratiae a társadalomban eltiporliatlan. Az 
elmék annyira elfogultak, a szenvedélyek annyira fölzaklat-
ta t tak , hogy szellemi működésre képtelenek lettek. A szó 
mind hasztalan. Az emberiségnek tehát , hogy a gyógyulás 
felé hajoljon, látni kell a forradalmi elvek szerént képzelt 
boldogságát ; nem csak látni, de Ízlelni ; nem csak Ízlelni, de 
a képzelt boldogság alatt nyögni ; nem csak nyögni, de jaj-
gatni , szabadulásért torokszakadtig kiáltani kell. Virtutem 
incolumem odimus ; sublatam ex oculis quaerimus invidi. Quod 
medicus non sanat, ferrum sanat, quod ferrum non sanat, ignis 
sanat. A jó lélek nem sietteti e krisist, de félve várja. A jó 
Isten tűzi ki a krisis napjait és fájdalmas morajait. Ha mind-
a két rész megérik, akkor lesz plenitudo temporis inchoati ; 
midőn a képzelt boldogság boszu-angyalként bejárja Egyptom 
házait és Sancherib csataseregeit, akkor lesz plenitudo tem-

P E S T , apr. 2-án. ( O l t á r e g y l e t i ü g y . ) A legfelsé-
gesebb Oltári-szentség folytonos imádására és a szegény tem-
plomok fölszerelésére alakult b r ü s s e l i törzstársulat min-
den testvéregyletet april-hó 28-án kezdődő kilencznapi ájta-
tosság megtartására szólit föl, melynek czélja a legfelsége-
sebb Oltári-szentség nyilvános imádása, s a bűnbánat és 01-
tári-szentséghezi méltó járulás által kipótolni a bántalmakat, 
melyekkel az ur Jézus, szeretetének ezen imádandó Titkában 
illettetik. A pesti anyatársulat ugyan ezen kilencz napi ajta-
tosságot az egylet templomában csakhamar rá ünneplendő 
májusi ajtatosság miatt nem tar that ja ugyanazon időben, a 
brüsseli társulattól oly melegen ajánlott ezen ajtatosságot 
azonban a kedves Mária-ajtatossággal köti össze, Mária le-
vén amúgy is a legbiztosabb u t , melyen Jézushoz juthatunk. 
Az egyleti tagok ajtatos imáiba, a sz. misék és áldozások ma-
laszthatásaiba névszerént azon hitetlenek és tévelygő hitűek 
ajánltatnak, kik édes hazánknak, Mária öröksége e részének 
különféle vidékén , különösen Pes ten , Jezus Krisztus igaz 
egyházának szent tanait elferdítik és káromolják, a híveket a 
hit drága kincsétől megfosztani s a helyett nekik a hazugság 
mérgét , az úgynevezett német-katholicismus álbölcseségét 
szó- és írásban ajánlani törekszenek. Ezen ajtatosságokra te-
hát az Oltár-egylet minden tagja az Urban szeretetteljesen 
meghivatik, s azonfelül szent hitünk érdekében fölkéretik, 
hogy april-hó 28-ától kezdve kilencz napon keresztül az áhí-
ta t szellemében a brüsseli törzstársulat jámbor tagjaival 
egyesüljön és ezen kilenczed alatt a sz. gyónás- és áldozás-
hoz járuljon. Hogy egyletünknek más helyeken levő tagjai 
lelkipásztoraik által ezen, az egész világon levő testvéregyle-
tekben megtartandó ajtatosságbani részvételre serkentesse-
nek, szeretettel kérjük. Az Ur hallgassa meg könyörgésün-
ket és kiáltásunk jusson elébe ! 
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KIS-TUGÁR, mart. 25-én. Ft. ur ! Sietek azon elvonult 
helyről , hol a hivek gyóntatása miatt tartózkodom, t. olva-
sóinak némi csekély részleteket tudomására hozni. Tudósítá-
som leginkább azon rend és modor körül forog, melyet e köz-
ség lakóival a húsvéti sz. gyónás előkészítésében követek. 
Minthogy pedig hazánkban több olyan plébánia van, melyben 
a lelkipásztor a hozzátartozó hivek e lelki szükségét évenként 
legalább is kétszer fedezni tartozik : hiszem, miszerént, ha 
nem is teszek soraimmal szolgálatot paptársaimnak ; de érde-
keltséget a mennyire annyira mégis keltek. — Minél szentebb 
és méltóságosabb valamely dolog : annál nagyobb és komo-
lyabb előkészületnek kell azt megelőznie. S ha valami, ezen 
előkészületet minden bizonynyal a penitentiatartás igényli, 
melynek okvetlen szükségét nem csak az első századok aty-
jai , nevezetesen : Ter tul l ián, sz. Cyprián, Origenes, később 
sz. Vazul, sz. Ambrus, nissai sz. Gergely, aranyszájú sz. Já-
nos stb. bizonyiták, hanem a mai kor buzgó keresztényei is 
elismerik. Mer t úgymond sz. János ( l . lev . 1. f. 9. v.) „Ha vét-
keinket megvalljuk, liiv és igazságos az I s ten , hogy megbo-
csássa nekünk a mi vétkeinket , és megtisztítson minket min-
den hamisságtól", mi pedig egyedül a penitentiatartás által 
tör ténhető , mely sz. Ambrus vallomása, szerént „a bűnösnek 
oly szükséges, mint a sebesültnek a gyógyitás " Az előkészü-
let tehát i t t , hogy a dologhoz t é r jünk , következőképen tör-
ténik. A húsvéti gyónásra kitűzött két vasárnapon egy elő-
készítő beszéd tar tat ik a penitentiáról. A következő napokon 
reggel sz. mise után egy , s délután is egy óra hosszáig az if-
júság okta t ta t ik , mely oktatásoknak főtárgyait a lelkismeret 
pontos megvizsgálása, a megjobbulás segédeszközei, a bün 
u tá la ta , az Isten szeretete s effélék képezik. Tekintet van 
különösen a r r a , hogy a két nem mindég elkülönittessék s a 
legnagyobb csend megtartassék. A gyónás különben reggel s 
estve gyóntató-székben végeztetik. — Mely eljárásban leg-
több sikert látszik nyújtani a lelkismeret pontos megvizsgá-
lásának szigorú sürgetése ; mer t , a mint egy szerzetesnek 
öreg tanítója jól mondá : „a ki nem ismeri gyöngeségeit , az 
mindég jelesnek képzeli magát ; de ki a lelkismeretet jól meg-
vizsgálja , azonnal lá t ja a hiányokat.'- A bűnösök Istenneli 
kiengesztelésének érintett módját aligha fogja valaki a lelki-
pásztorkodás kezelői közül vagy fárasztónak, vagy nehéznek, 
vagy pedig unalmasnak mondani ; s vélekedjék kiki bárhogy, 
mi nem kételkedünk abbeli erős meggyőződésünket kifejezni: 
lia keserű is az orvosság, mégis beveszi a be t eg , csakhogy 
egészsége helyre áll jon; ugy a bűnbánat s előkészületének 
nehézsége ne ijeszsze a bűnöst a megtéréstől , sem a lelki-
a tyát a munkától és fáradságtól. Pelhó Péter, segédlelkész. 

BRIXEN. Az itteni főpásztor hiveihez bocsátott bőjtikörle-
velében a többi közt mondja: „Sz. Ágoston háromféle üldözést 
különböztet meg, melyeket az egyháznak az idők folyamában 
szenvednie kell : az első volt a pogány császárok részéről ; a 
második az eretnekek, a harmadik az Antikrisztus részéről 
kiállandó. Alig lehet ké tség , hogy már az Antikrisztus üldö-
zésének körébe ju to t tunk , mely annál fájdalmasabb, mivel na-
gyobb részt saját feleinktől származik. Ezen körülmény saj-
tolja ki az egyház kebléből eme panaszt : „Ha ellenségem 
gyötört volna, még csak eltűrném." (Ps. 54 , 13.) Ámde leg-
gyakrabban katholikusok, kiket az egyház ujjá szült a kereszt-
ség szentségében, kiket keblén ápolt és növelt nagygyá; de 

kik megfeledkezve az anyai édes névről Isten egyházát meg-
vetik, káromolják őt és faggat ják minden kigondolható módon. 
Ezen körülmény teszi az Antikrisztus üldözéseit különösen 
veszélyesekké, és azért kötelességem ti teket kedves híveim, 
óvni a tőr től , melyet nektek vetnek elleneink. Ezen tőr azon 
vádakban áll , melyek az egyház ellen emeltetnek. Ezek oly 
gyakoriak, oly nyilvánosak, és oly valóknak mondatnak, hogy 
az egyház, isteni alapitója u tán elmondhat ja : „Boldog, ki nem 
botránkozik meg bennem." (Máté 1 1 , 6 . ) De mi az oka, hogy 
oly sokan ekkép ütköznek az egyházba? Erről akarok hozzá-
tok egy kissé bővebben szólni. — Elleneink az egyház elleni 
vádaskodásukban eléggé zajongók ugyan , de nem őszinték. 
Tulajdonképen nem az van szivükben, mit szóval kimonda-
nak. Ha szavaikra hal lgatunk, ugy látszik, mintha csak némi 
visszaélések, fogyatkozások, hiányok ellen buzgólkodnának. 
Azonban nem ez igazi oka káromlásuknak : mert mindez nem 
csökkenthetné ragaszkodásukat , tiszteletüket és hálájukat az 
egyház i r án t , melynek köszönhetik a legfőbb adományt, mely 
után az ember e földön törekedhetik. Hisz tudhatnák , hogy 
az egyház, daczára isteni eredetének, emberek számára és 
emberek közt létezik, és mint ilyen kénytelen az emberi gyar-
lósággal szakadatlanul küzdeni. Azonban már szavaiknak ke-
serűsége , melylyel vádjaikat nyilvánít ják, gyanússá teszi 
ezeket. Ole a fogyatkozások által okozhatott botrányt nem 
akarják megszüntetni, hanem még inkább terjeszteni. Mi őket 
lelkesíti,nem szent bugalom,hanem önző kényesség. Buzgalmuk 
akaratlanul is sz. Ágostonnak azon szavaira emlékeztet: „Köny-
nyebben elbir egy egészséges két be t ege t , mint egyik beteg 
a másikat." (in Ps. 25.) Hogy ezen vádaknak alapját fölismer-
hessük , kérdjük : min ütköznek meg tulajdonképen az egy-
házban? A válasz következő: 1. Megütköznek az egyház h i -
t é n . — Ezt nem találják elég fölvilágosodottnak. Oka ennek 
az , mivel az egyházban ezen elv urolkodik : az a valódi igaz-
ság , mit Krisztus és az apostolok taní tot tak, és mit az egy-
házban mindenkor, mindenütt és mindenki hitt. Az egyház 
hitét elavult valaminek tekintik, minthogy a vallástan terén 
semmi uj i tást sem t ű r , hanem mint lelkismeretes őr őrizi az 
isteni igazságok kincsét, hogy abból semmi el ne vétessék, de 
hozzá sem adattassék. De épen ezért mondatik, hogy a kath. 
hit már nem korszerű ; hogy ilyen legyen, szükséges volna e 
vagy ama hitágozatot kiküszöbölni, mely ellen épen kedve 
jön a liberalismusnak kikelni. Mily gondolat, mily esztelen 
követelés ! Bünül rovatik föl az egyháznak, hogy a régi t an 
mellett megmarad. De nem épen ez-e bélyege az igazságnak, 
hogy minden időben ugyanaz marad? Hisz már a pogány 
bölcs is mondá : Erroris commenta delet dies, veri tatem au-
tem confirmât. Nem jele-e az az isteni igazságnak, hogy örök 
és változatlan, mint az Isten. „Veritas Domini manet in aeter-
num." Igaz , hogy Isten az ő kinyilatkoztatásában az emberi 
nem fölfogásához és szükségeihez alkalmazkodván az igazság 
csak későbben tűnt föl ; ámde ha egyszer kinyilatkoztattatott, 
megmarad az mindörökké. Vagy nem örök-e Istennek minden 
müve? És valljon elavultak-e azér t , mivel oly régiek mint a 
világ ? Valóban, a mi álbölcseink nem sokára a fölött fognak 
boszonkodni, hogy minden tavaszkor ugyanazon virágok kel-
nek k i , hogy minden őszszel ugyanazon gyümölcsök érnek 
meg, és hogy minden estve ugyanazon csillagok jelennek meg 
az égen. Ha régi is az egyház tana, de azért nem elavult. M é g 



ma is igénybe veszi az egész figyelmünket épen ugy mint ezer 
év előtt. Minél inkább elmélyedünk vizsgálatába, annál in-
kább növekszik bámulatunk. Az ó- és uj-szövetségi kinyilat-
koztatás ép ugy Istennek müve, mint a nagy mindenség. Mi-
nél tovább figyelmesben és komolyabban szemlélődünk egyes 
igazságok , a kinyilatkoztatás egének e szépséges csillagai fö-
lött, annál inkább kényszerítve érezzük magunkat az apostol-
lal fölkiáltani : „0 altitudo divitiarum sapientiae et scientiae 
Dei." (Rom. 11, 33.) Mily esztelen tehát azon követelés, hogy 
az egyház a korszellemhez alkalmazza ősi hitét ! Minő cserét 
tehetne érette ? Mit tudnak napjaink bölcsei az örök igazsá-
gokról és az embernek végczélja felől? Ali mit tudnak? Sem 
mit , épen semmit. Mégis megütköznek az egyház hitén, és 
ez kénytelen fölkiáltani isteni alapitójával : Boldog, ki nem 
botránkozik meg bennem ! — 2. Megütköznek az egyház r e-
m é n y é n . Ezt igen sekélynek és hiúnak találják. És pedig 
azért , mivel hiveinek a bűnök bocsánatját , az öntudatban 
mennyei békét , Jézus malasztját, érdemszerzést az örök élet-
r e , boldog halált , dicső föltámadást és örök életet helyez ki-
látásba és igér. Valljon csekélységek-e ezek ? Magukban véve 
bizonyára nem; de láthatlan szellemi, örök javak. És ezeket 
ma hiúknak, sekélynek ta r t ják , mivel napjainkban csak lát-
ható , megfogható és földi javak után sóvárognak. Csak földi 
jólétért lelkesül, rajong most mindenki, az általános népbol-
dogság arany koráról álmadozik az egész világ, és csak azt 
becsüli, mi a szemeket kecsegteti, az érzékiségnek hizeleg és 
a fölfuvalkodott szivet elbódítja. Ámde mily oktalan egy né-
zet ez arról, a mi az embernek szükséges ! Nincs-e az ember-
nek magasb rendeltetése mint az oktalan állatoknak ? Nem 
bir-e az ember eszeben és szabad akaratjában oly szellemi erőt, 
melynek tárgya az igaz és j ó ? Nincs-e öntudatában oly lelki 
tehetség, mely végtelen boldogságra de szintúgy örök kinra 
is képes ? Nincs-e szivében oly vágy, melyet semmiféle földi 
birtok és élvezet nem csillapíthat le ? Nem bir-e halhatlan lel-
kében lényének oly részével, mely a halálnak és föloszlásnak 
ellenáll, és mely, mig a test az anyaporba visszatér, Isten-
hez emelkedik, ki azt teremté ? Nem tudjuk-e, hogy az er-
kölcs és hit egyszersmind alapja minden tartós földi jólétnek 
i s? Nem tudjuk-e, hogy oly népnél, mely elveszté az örök ja-
vak iránti reményét, a szabadság és nemzeti jólét sem tanyáz, 
hanem a nyers erő gyakorolja vad hatalmát , hogy az orszá-
got és népet köny- és vérpatakba fulaszsza ? És mégis meg-
ütköznek az egyház reményén, melyért az jót áll; és oka 
van fölkiáltani isteni mesterével : Boldog az, ki meg nem bot-
ránkozik bennem ! — 3. Megütköznek s z e r e t e t é n . Ezt nem 
találják mindent átkarolónak. És pedig azért , mivel az egy-
ház tan i t ja , hogy az egyházon kivül nincsen üdv. Ez a sze-
retet hiányának mondatik lenni ; és szükkeblüségnek magya-
ráztatik , midőn a hitetlenséget, eretnekséget és babonát kár-
hozta t ja , és minderről azt tani t ja , hogy nem vezetnek az 
örök életre, hanem az örök kárhozatra. Ámde mily esztelen 
ezen vád ! Hisz az egyh áz csak a tévelyt kárhoztatja, nem a 
tévelygőt. A tévelygők fölötti Ítéletet a mindentudó Istenre 
bizza, mert csak ő tudhatja : valljon jószándoku buzgalommal 
igyekeztek-e az igaz egyházat keresni, és valljon hiven, lel-
kismeretesen használták-e azon malasztokat, melyeket Isten 
rendkívüli utakon nyújtott nekik. Hol van igy még alap az 
egyháznak szeretetlenségről, szükkeblüségről való vádoltatá-

sára ? Ezt talán abban akarná valaki keresni, mivel az egy-
ház a tévelygőket, mig azok végkép el nem váltak tőle, sze-
retettel és komolyan igyekszik a tévelygéstől megtériteni ? 
Ámde hol a lélek üdve forog fön, kegyetlenség volna a té-
velygőt a tévely utján járni engedni. Vagy talán azt veszik az 
egyháznak rossz néven, hogy ha hivei elébe a tévelygőkkel 
való társalgásra nézve némi elővigyázati szabályokat szab ? 
De hisz csak kötelmét teljesiti ekkor is, el akarván hárítani a 
hitbeli botránkoztatást, mely oly ragályos kór, hogy maga a 
szeretet apostola, sz. János is megparancsolá : Ha valaki hoz-
zátok jön, és nem hozza magával ezen (az egyházi) tanitmányt, 
ne fogadjátok be házatokba és ne is üdvözöljétek őtet. (II. Ján. 
10.) Valóban esztelenség tehát , az egyház eljárását szűkkeb-
lűnek kürtölni, és mégis megütköznek az egyház szeretetén 
ugy, hogy fölkiálthat isteni alapitójával : Boldog , ki nem bo-
tránkozik meg bennem ! — 4. Végre megütköznek az egyház 
i s t e n i k ü l d e t é s é n . — Ez tulajdonképen a legnagyobb 
botránykő korunkra nézve. Senki sem akar már emberi tekin-
télyt maga fölött elismerni, mikép tulajdoníttathatnék az egy-
háznak isteni tekintély ? Azonban lázadjon bár föl napjaink 
dölyfös érzülete, az egyház mégis isteni tekintélylyel bir oly 
igazán, mily bizonynyal Isten fia az, ki az egyházi elöljárók-
ról mondá: A mint engem küldött az Atya, én is küldlek ti-
t eke t" (Ján. 20 , 21.) Az egyház isteni tekintélye az idők fo-
lyama alatt is bebizonyult. Mert mikép állhatott volna ellen a 
földi dolgok változandóságának, ellenei megtámadásainak, lia 
csupán emberi intézmény volna ? De szüksége is van az egy-
háznak isteni tekintélyre. Hogyan lehetne különben biztos 
vezér az üdvösség utján, lia nem tanitana isteni tekintélylyel, 
és a szentségeket nem isteni teljhatalommal szolgálná ki ? Es 
azért épen ezen isteni tekintély miatt kellene szivünknek a 

legbensőbb hálával eltelnie." Ik-
PARIS. (A franczia senatusbani viták folytatása.) Afebr 

24-i ülésben az elnök mérsékletre szólitá föl a tanácsnokokat, 
mivel, úgymond „a császárság rend a forradalomban." Első 
szólt La Roche Jaquelein : Baroche és a herezeg ellen ismét 
állitá, hogy Rattazzi eldobta az indítványt a császárra poha-
rat emelni, „ne kényszerítsenek, úgymond , gyengédtelen föl-
fedezéseket tenni ez iránt." Locatelli ügyében Grrammont hi-
vatalos közlést sürgetett a belügyministeriumnál, a minister 
ezt nem t e t t e , engedte a lapokat tovább a romai szék ellen 
epéskedni. A kormánynak egy szava véget vetett volna a mél-
tatlankodásnak a szent-szék ellen, de e szó nem hangzott. Is-
mét állitom, a kormány felelős a sajtó rakonczátlankodásaiért. 
De mondják: nekem nincs igazam, a sajtó a forradalom utjain 
j á r ; a herczeg pedig mondá,a császárság forradalom'. Hogyan 
lehet az, hogy ma jónak mondják, mit 6 év előtt rossznak 
mondtak. Midőn a császár trónra lépet t , mi társadalmi s mo-
narchicus elvekkel közeledtünk hozzá, most pedig azt kiált-
ják : előre ! előre a forradalom ösvényén. Mi gondoltuk, hogy 
a császárság a forradalom záradéka lesz, ma azt kiáltja, hogy 
a forradalomnak folytatása. — B o y s s y Angolország ellen 
catoi szerepben beszélt; Billault enyhitette a szónok heves-
ségét, nehogy a csatornán tul megharagudjanak. — T h a y e r a 
Szent-Vincze-Társulat ellen tett intézkedést támadta meg. 
Sorra czáfolta, történeti adatokkal, constatált számmokkal 
verte vissza Persigny ministernek minden vádjait a Társulat 
ellen. „Földöntötték a szeretet épületét, örömöt hoztak azok-



•m 223 c 

nak, kik mindent gyűlölnek, a mi vallásos. Kielégítették eze-
ke t? Nem. Ezek nem elégszenek meg, miglen csak valami 
lesz, a mi még földönteni való. Most a jók szomorkodnak, a 
gonoszok örömben rivalganak." — D u p i n , a hires Dupin 
Károlynak ücscse, szeretetteljes szónoklatban beszélte el a Vin-
cze-Társulatnak tényeit. Szavai harmat gyanánt szálltak a ta-
nácsnokok szivére. Adatokat közlött, hogy a társulat , Musz-
kaország és Nápolyországon kivül mindenütt egyletekkel bir. 
Ezen helyi egyletek száma 3,406. Skocziában 24 ; Angliában 
61 ; Irlandban 61 ; Poroszországban 225 ; Austriában 17 ; éj-
szaki Italiában 225. „Ferdinand, nápolyi király, ugy mond, 
félt tőlünk, tűzzel vassal tiltott határairól ; s a titkos társula-
tokat , melyek trónját aláásták, nem vette - észre. Ministerei 
vitték erre ; én félek, hogy nálunk ilyesmi ne történjék." — 
Febr. 25-én Dupin folytatá félbeszakadt beszédjét , s kérte a 
kormányt, állitsa vissza a társulatnak középponti bizottmányát, 
mely nélkül a társulat meg nem állhat. „Fejedelem! Te meg-
kegyelmeztél azoknak, kiknek kezei a lázadás óráiban vérben 
fürödtek : most nem a lázadóknak kérünk kegyelmet, hanem 
föltételt egy vallásos és jótevő társulat élhetésére. Engedd, 
hogy Sz. Vincze fiai tovább is ápolhassák a szegényeket. A 
vallásos keblek neked ezért hálásak lesznek." Ezek voltak 
végszavai.—E gyűlésnek legfőbb tárgya voltBillault beszédje, 
a kormány eljárásának igazolásáról ama társulat iránt. Mond-
hatni , a beszéd nyugodt, világos, szövött volt : s igy képes, a 
rosszat is jól védeni. Allamtani, s magasabb politikai indoko-
kat tulajdonított ő ezen eljárásban Persignynek, mely indokok 
az oct. 16-i körlevélben nem találhatók, s melyekről Persigny 
alig álmodott valaha. Bevallá : Baudon, a társulat elnöke er-
kölcsileg, s politikailag, egész bizottmányi személyzetével 
együtt tetőtől talpig becsületes , feddhetetlen férfiak ; a tár-
sulat, a szegények fölsegélésén, a vallásos és erkölcsi népne-
mesitésen kivül, semmit nem tett, politikai vétséget nem csak 
hogy el nem követett, sőt a szeretetadományon kivül semmi más 
kérdésbe sem avatkozott. De a társulat nagy, hatalmával jö-
vőre vissza élhet ; a kormánynak kötelessége őrködni. — A 
társulatokat éber szemmel kisérni, a kormánynak kötelessége. 
Elismeri, hogy a társulat sok jót tesz; de előre vizsgálja 
a rosszat, mely jövőben történhetik. E nézetből indult ki a mi-
nister. A minister megdöbbent eme társulat nagyságán, s ha-
talmas befolyásán a népre. O keresetet indított ellene : látta, 
hogy a társulat szelleme legtisztább, s a szeretetben legtel-
jesebb. De azon időben látta azt is, hogy a társulatnak van 
belföldön 1,600 egylete, csudálatos tökélyü a szervezete ; s ele-
ven a buzgalma ; azon kérdés támadt, kell- e, szabad-e ily társu-
latot teljes függetlenségben hagyni a kormány iránt? Közle-
kedésbe tette magát Baudonnal; és ime Baudon a ministerrel, 
mint magához hasonlóval beszélt. (Ezen panasz fölötte demo-
craticus !) A kormány ezt mondta a társulatnak : te jó vagy, 
áldásos vagy ; de, nehogy egykor valamit rosszat tégy, éledre 
kormánybiztost állitok. Ezen ajánlatot a társulat nem fogadta 
el. Kérdeztük az egyleteket, mit Ítélnek a kormánybiztos ál-
tali igazgatásról? Mindnyájan azt válaszolták, hogy inkább 
szakadozottan fognak maradni, semmint egy kormánybiztos 
által igazgattatni. íme, a kath. egyház nagy társulat, a kormány 
jelöli ki a püspököket; ezt az egyház megengedi, a társulat 
pedig nem. (Talán megengedné az egyház azt is , hogy a vi-
lági kormány pápát válaszszon ? A Szent-Vincze-Társulatra 

nézve a kormány nem csak biztosságot akar az elkövethető 
rossz ellen, hanem igazgatást is. Biztosságot szerezhetett 
volna máskép is, nem volt szükség az igazgatást is követelni.) 
Az egyház nyilvános társulat, Szent-Vincze-Társulata csak 
annyira nyilvános, mennyire akarja. (Igaz, hogy a szeretet 
resteli kürtöléssel hordani szét a jó cselekedeteket Ozanam 
Livornoban halálos ágyán mondá : ne legyenek tetteink titko-
sak , de mégis gyengéden fedve maradjanak.) Eddig csak jót 
tet t ; de ki felel nekünk a jövőről? A társulat nem csak fran-
czia , hanem európai ; romai breve alapította azt. (Itt a nagy 
bün. A megerősítés a bün , nem pedig az alapitás.) Romában 
van védnöke, a ki bibornok. ( I t t a második bün. Ezen védnökhez 
16 éven át a társulat elnöksége kilenczszer irt ; a védnök mind-
össze háromszor válaszolt; 1859-től fogva egyszer sem.) Ha-
zánknak régi törvénye, hogy a romai levelek a kormány elé 
terjesztessenek (másutt mindenütt haladás, de a romai udvar 
elleni gyanakodásból soha nem lehet haladni.) ; és ime a Szent-
Vincze-Társulat, mely oly hatalmas, sehogy se akar alkalmaz-
kodni a kormányhoz. Ezen makacsság máskor keményen bűn-
hődött volna." Matthieu bibornok eloszlatta a félelmet, mely 
a kormányt a társulat elnyomására vezethetné. „Szervezete 
nagyszerű? Igen, mivel eme társulat az egyház szellemében 
szerveződött. A püspökök tanácsadói a társulatnak, de nem 
igazgatói. Mi veszély van abban, midőn egy kézből pénzt ka-
pok , hogy azt a szegénynek kezébe adjam ? Romától féltek. 
Francziaország az egyház idősebb leánya saját anyja ellen 
gyanakodik ?" — Ségur gróf jogi szempontbol szólt. „Ha a mi-
nister az oct. 16-i körlevél előtt inditott volna keresetet, akkor 
értettem volna a körlevelet : de ő először halálra sújtotta a 
társulatot, melyről ő is csak jót mondhatott; és csak azután 
inditott keresetet, mi lehet benne veszélyes ? Előbb tehát le-
nyakazzák az embert, és azután tartanak fölötte Ítéletet. Per-
signy egészen más indokokról szólott a körlevélben, semmint 
itt fejtegette Billault. Persigny titkos társulatnak nevezte ; 
Billault beszédje pedig mutatja, hogy csak most kezd ily szint 
viselni. Nekünk kötelességünk a polgárnak becsületét védeni." 
(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„DAS OPFER NACH SEINEM WESEN UND GESCHICH-

TE". Von Dr. Albert S t ö c k l . (Vége.) 
Az eddig kifejtett eszmék alapját képezék a keresztény-

ség előtti áldozat-cultusnak, melynek magasztosságot azonban 
leginkább az kölcsönzött, hogy lényegesen egybe volt kötve 
mind jelentőségére mind lehető eredményére Krisztus áldo-
zatjával. „Krisztus által Istenhez", ez a gondolat, mely a ke-
reszténység előtti áldozat-cultusban nyilatkozik, és abban mint-
egy megtestesül. Ezen gondolat nélkül üres minden ó-kori 
áldozat. És épen azért a kereszténység előtti áldozat-cultus 
csak ott maradhatott meg magasztosságában, hol annak alap-
föltételei is életben maradtak Isten irgalma által ; tehát hol 
az isteni kinyilatkoztatás folyama tisztán ömlött, mint mely 
nem csak rendszabályozta az áldozatokat, hanem egyszer-
smind annak lényeges alapelveit is föntartá. Ot t , hol az em-
berek az isteni kinyilatkoztatás körén kivül tévelyegtek, las-
sanként azon alapelvek is elenyésztek ; minek következménye 
az lőn, hogy az áldozat is lebukott magasztos jelentőségének 
polczáról, és undort gerjesztő torzképpé fajult. Világos ugyanis, 
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hogy az áldozatnak első lényeges alapföltéte egy, a világon 
kivül létező személyes Istenbe való hi t , ki e világot szabad 
elhatározásnál fogva semmiből teremtette. Ezen föltevés nél-
kül az áldozat fogalma lehetetlen. Az áldozat fogalmához tar-
tozó második lényeges föltét, az embernek mint személyiség-
nek önálló méltóságáról és jelentőségéről való meggyőződés ; 
ehhez járul a hit az embernek Istenhezi nem csak physikai 
hanem erkölcsi viszonyáról is, valamint a hit az embernek 
erkölcsi végrendeltetésébe; végre még különösen aMegváltóba 
való hit is a bukás utáni minden áldozatoknál. Már pedig tud-
juk , hogy a pogányságban épen ezen alap-elemek lassanként 
végkép elenyésztek. Isten lényege összezavartatott, vagy 
ugyanazonosittatott a teremtett világgal ; az ember csak az ős 
lét kifejlődésének productumaul tekintetett, és igy mind egyéni 
személyiségének önálló méltósága lealacsonyittatott, mind pe-
dig a halál után személyes fönmaradásának lehetősége is meg-
semmisíttetett ; ekkép az erkölcsi viszony is csupán anyagivá 
törpült , és elenyészett az erkölcsi végrendeltetés is ; a Meg-
váltóba való hit pedig ezerféle tévelybe burkoltatott. Mivé 
kelle ily körülmények közt lennie az áldozatnak ? Ennek esz-
méje sokkal inkább egybe van forrva az ember erkölcsi ter-
mészetével, hogysem az végkép megszűnhetett volna; de meg-
romolván az áldozat alapelvei az ezek szerént képződött ál-
dozat is elfajult, és a mi az istenség dicsőségét különben oly 
magasztosan állitá a lélek elé, rémképe lőn az eltorzult áldo-
zat-eszmének. Nem lehet azonban tagadni, hogy még igy is 
több jó elem tartatot t fön az elfajult áldozatokban, melyek a 
valódi áldozat bemutatásának alkalmával megszabadulva a 
tévely békóiból a legfönségesb áldozat eszméjével szövetkez-
tek — Ezen alapeszmék előrebocsátása után szerző áttér az 
áldozatnak inkább történelmi részére, melyet szakavatottan, 
mélyen fölfogva és terjedelmesen kezel A patriarchalis kor 
áldozatjában azon jelleget emeli ki, melynél fogva az „frigy-
vagy szövetségi" áldozat volt, zálogul szolgálván azon Ígére-
tek teljesedésére nézve, melyeket Isten és ember kölcsö-
nösen egymásnak tevének, Mivel pedig az ígéretek hordo-
zója a családfő volt, innen magyarázandó, hogy a család pap-
já t szintén a családfő képezé, mint ki azon ígéreteket meg-
őrizve utódaira átszállította. — A szomorú, és az emberi mél-
tóságot annyira lealázó pogány áldozatok sokkal ismeretesbek, 
hogysem az emberiség azon könyörületre méltó tévedéseit 
szerző után szükséges volna fölhozni Az újszövetségi imá-
dandó áldozat is mind szerzésének módjára, mind kifejlődésére, 
érvényeinek alaposságára, eredményeire, egész valójára nézve 
annyira napi tárgyát képezi a pap folytonos működésének, el-
mélkedésének , hogy mindezek bővebb taglalásába ereszkedni 
habár óhajtandó volna is, de annak mellőzése könnyen kiment-
hető. Igy tehát a becses műből leginkább azon eszméket, me-
lyek egynémelynek gondolkodási vagy működési körétől tá-
volabb esvén, hamarább feledékenységbe mehettek, a mondot-
takban föltüntetve azon hő kívánattal zárjuk sorainkat : vajha 
az emberiség átlátva az áldozatnak a halandók szivében, összes 
erkölcsi, természeti viszonyaikban gyökeredző szükségességét, 
imádására serkentetnék azon áldozatnak,mely az oltáron napon-
ként megujittatik, és melyben valamint az ó-kornak összes áldo-

zatja öszpontosul, ugy az a jelen zarándoklás napjaiban enyhitő, 
erősítő, engesztelő hatalmával gyámolyitva a hívőket azon bá-
rány dicsőségének előizével boldogítja őket, mely a világ üd-
veért áldozatul adván magát, oltárainkról osztja kegyelmesen 
legszentségesb vérének örökre üdvözítő eredményeit Polláh• 

VEGYESEK. 
PEST, apr. 4-én. ( G y á s z h í r . ) B E r d é l y i Vazul, 

nagyváradi gör. kath. püspök, a Sz.-István-rend vitéze és val. 
b. titkos tanácsos, mart. 27-én végelgyengülés következtében 
elhunyt. Legyen része a főpásztorok örök jutalmában, és az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

— 0 szentsége mart. 25-én a sopra Minerva egyházban 
megjelenvén, a japani vértanuk canonisatiojára vonatkozó 
apostoli irat fölolvastatása után allocutiot tar tot t , melyben a 
többi közt kimondá : hogy „a pápa világi fejedelemsége és az 
egyházi állam nem dogma ugyan, de a mostani viszonyok 
közt az egyház fejének függetlenségére és szabadságára néz-
ve okvetlenül szükséges." A ,P. Lloyd' egyik esti lapjában kér-
di : ezen nyilatkozat melyik részére fektette a szent-atya a 
hangnyomatot ? 0 hiszi, hogy az elsőre, és e szerént reményt 
lehet táplálni, hogy a szent-atya engedni fog. — Mi nem két-
kedünk , hogy egyenlő nyomatékú a nyilatkozat mindkét ré-
sze ; és egyikkel a szent-atya azok gonosz tudatlanságát akar-
ta megróni, kik a világi fejedelemségnek dogmai tekintélyre 
való emelése hirével árulták el agyvelejüket, vagy szivük ér-
zelmeit ; a másikkal pedig a concessiok iránti hirek ellenében 
mondotta ki ismételve a non possumus-t. Ezen hitünkben még 
inkább megerősit bennünket az egész beszéd szövege. 

— A szent-atya a mult napokban gyengélkedvén — az 
esztergomi hiteles tudósítás szerént „pro hic et nunc nil ti-
mendum" — mint a lapok ir ják, Parisban komolyan tanács-
koztak a bekövetkezhető halálesetre való magatartás iránt a 
romai ügyben. A császár kinyilatkoztatta volna, hogy a fran-
czia őrség semmi esetre sem fog Romából távozni, mig a con-
clave által megválasztott pápa a Vatieanba nemfognabevonulni. 

•— Lavalette rögtöni elutazásáról különfélék a hirek. 
Egy tudósítás szerént Lavalette nyomába jött volna a romai 
bibornokok levelezésének a külföldi bibornokokkal az iránt : 
valljon hol volna tanácsos a pápa elhunytának esetére tartani 
a conclave-t ? minthogy Roma a franczia szuronyok nyomása 
miatt a pápaválasztásra a jelen körülmények közt nem alkal-
mas. A bibornokok e fekete háladatlanságának (!) hirét akará 
megvinni Lavalette a császárnak. 

— Garibaldi leveleket intéz az olasz papokhoz ; most 
már nem kányák, fekélyek többé, nem is agyonverendők kö-
vekkel: hanem magasztos hivatásuak ; de melynek csak akkor 
felelnek meg, és igy az ő kegyelmére is akkor számithatnak, 
lia a szent ügyhez csatlakozva az olasz egység mellett, tehát 
a pápa ellen küzdenek 

— Az okmánykoholó Isaia abbé szándékozik beutazni a 
nápolyi félsziget püspöki városait, hogy a püspökök és alrendü 
papság részéről aláirást gyűjtsön a pápához intézendő folya-
modvány alá, melyben ő szentsége a világi fejedelemségről 
való lemondásra szólittatnék föl. Ezen és több ily híreket azon 
lapok közlik mint valót, melyek a pápa-ügynek ellenei, és igy 
Isaianak nagy barátjai. Ezek szerént már több püspök, az al-
rendü papságból pedig igen számosan irták volna alá a föl-
szólítást. Isaia abbé 30,000 ily aláírásra számit ; nem tudjuk,, 
hol talál ennyi ily papot. 

Kegyes adomány: 
0 szentségének: ,,A fiúi szeretet részvétével és kegyeletes hódolatával" 

egy áldozár a váezi megyéből . . . . 1 frt. a. é. 
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Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : A hitetlenségnek okai. (Vége.) — Né-
hány adat Erzsébetnek . III. Endre király leányának zárdai 
életéből. (Vége.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A hitetlenségnek okai. 
(Vége.) 

II. Második oka a hitetlenségnek nem ritkán sa-
ját belátásunk büszkeségében fekszik. Legtöbb eset-
ben ezen büszkeség segíti elő a hitetlenségnek a ke 
r esz tény törvénynyel ellenes hajlamokból származó 
imént emiitett kifejlődését. Más esetekben ugyanaz a 
fő-ok, és csak alárendeltségben működve járulnak 
hozzá más hajlamok. Minden mivelt némely dolog-
ban félig-mivelt marad,és egy olykort élt túl,mely-
nek folytán mindenben csak félig-mivelt volt. Egy 
nevezetes jogász és orvos bátran szégyen nélkül lehet 
nem igen nagy műértő vagy középszerű nyelvész. 
Szintúgy lehetséges lesz, hogy nem igen nagy, alig 
félig-mivelt theologus legyen. Hányszor történik, 
hogy különben nevezetes ismeretekkel biró férfiaknál 
a vallási kérdések tudományos tanulmányozása töké-
letesen hiányzik. Ha az illető ezt kellőleg belátja, 
nem is fog ezen kérdésekhez mint tudós hozzászólni 
kivánni. A tudósoknak ez azonban igen gyakran elő-
forduló gyengéjük, hogy azon rangot, mely őket sa-
ját szakukban, vagy talán több más szakban is jogo-
san megilleti, ha épen nem is mindenütt, de legalább 
a hittani kérdésekben is elfoglalni óhajtják. Azon esz-
mével ámitjuk minmagunkat: minden embernek szük-
séges, hogy a vallást ismerje; és ebből hallgatag 
helytelenül azt következtetjük: hogy az általános tu-
dós föl vagyon jogosítva, mint a vallásnak tudós is-
merője és bírálója is fölléphetni. Pedig ha a körülmé-
nyeket méltányosan figyelembe veszszük, hányféle, 
különböző körökből merített alapos ismeretek szük-
ségeltetnek itt a dolog megítéléséhez? A keresztény-
ség az emberiségnek legmagasabb kérdéseire, a me-
taphysika, erkölcstan és társadalmi rend kérdéseire 
válaszol, és a természet- és történelemnek mélységeit 
deríti föl. E mellett hatásaiban és eredményeiben 

mindenesetre óriási tény gyanánt áll századok óta az 
összes emberi történelemben, oly befolyással, mely 
minden viszonyokat a tróntól a viskóig, a népcsa-
táktól a családi ünnepélyekig áthat. Az összes mivelt 
világban nincsen egy pont sem, a számtalan századok 
során nincsen egy pillanat sem, és a polgárosított 
népek között nincsen egy ember sem, ki befolyásától 
szabad volna; barát és ellenség, mindnyájan szaka-
datlanul az Isten-embernek igen ismeretes, örökké 
jelenlévő, és rettenetes óriás-alakja előtt állnak. — 
Oly könnyű módon végeztethetnék tehát itt az íté-
let? Nem kell-e minden legnagyobb tudósnak is azon 
méltányossággal birnia, hogy elismerje, miszerént 
fölületes tárgyismeret e tekintetben szintoly kévéssé 
jogositja föl őt az ítéletre, mint másokat az ő szaká-
ban ? Valljon a néhány természettudományi segédta-

ji.ok ismeretével fölruházott tudós jogász eléggé ké-
pesítettnek tartandja-e magát arra, hogy a tapasztalt 
orvost a betegágynál helyettesítse? A hittudományi 
kérdések eldöntését tehát csak oly könnyeden veend-
heti-e, és kivánand-e merészen megoldani oly kérdé-
seket, melyekre nézve különös és komoly tanulmá-
nyozásnak minden ide vonatkozót a bölcsészetből, a 
természettudományból és történelemből fáradalmas 
búvárkodások után össze kellett gyűjtenie, minek-
előtte az észszerüleg megalapított megbirálási jogról 
csak szó is lehetne? Itt nem egyes embernek testi 
jóllétéről van a szó, mint azon betegágynál ; hanem 
a társadalomnak, valamint magának az illetőnek is 
mindazokkal együtt, kiket szeret, örök üdvösségé-
ről, földi nyugalmáról és a rendről. Tehát csak a va-
lódi tudóst oly annyira ékesítő szerénység szüksé-
geltetik arra, hogy bevallja, miszerént saját szaktu-
dóssága, az általános miveltség, a másnemű ügyes-
ség nem pótolhatja a hiányzó különleges hittani ta-
nulmányokat. Csak jogtalan büszkeség tarthat e te-
kintetben egy kárhoztató Ítéletet tudományosan ér-
vényesnek. Valljon nem különös-e az, hogy az em-
berek minden más esetben — daczára saját szakuk-
bani nevezetességüknek — megegyeznek abban, hogy 
csak azokhoz folyamodunk mint az Ítéletre följogo-
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sultakhoz, kik ezen ügyben különleges elméleti ta-
nulmányozásokat kötnek különnemű gyakorlati ta-
pasztalatokkal össze. Ha egy nagy jogtudósnak házá-
ban valaki beteg, akkor láthatni, mily lelkismerete-
sen teljesittetnek az orvosnak rendeletei. Miért nem 
itél e helyzetben a háziúr? miért nem hí egy ügy-
védet, egy nyelvészt? sőt miért nem elégíti ki őt 
még a tudós orvostani tanár sem, az egyszerű theo-
retikus ? Ha a vallási kérdésekben is ugyanezen ész-
szerű eljárást követnők, és csak azokat tartanok a 
végleges Ítéletre jogosítottaknak, kik a keresztény-
séget elméletileg pontosan tanulmányozták és gya-
korlatilag vele tökéletesen megismerkedtek, akkor 
természetesen csak a hitnek lelkesült tisztelőihez jön-
nénk, kiknél aztán csakhamar megtalálnék kéte-
lyeinknek őszintén óhajtott megoldását. Ennyit a ma-
ga szakában jártas tudósnak büszkeségéről. 

Ha azonban most hozzávetjük a féltudósok nagy 
számát, ezek vallási mivelődése rendesen még rosz-
szabb lábon áll, és ezeknek nincsen másnemű ügyes-
ségükből pótlékuk, mint a tökéletes szaktudósnak; e 
mellett azonban több gőggel birnak mint ez, ki is 
egynémely tudománynak legfölsőbb magaslataiban 
az emberi fogyatkozást saját tapasztalásából tanulta 
megismerni. Mindaz tehát, mi ezen elégtelen mivelt-
ség előtt nem tetszik eléggé átláthatónak : a fölvilá-* 
gosodott ész ítélőszéke előtt el nem fogadhatónak te-
kintetik; és ilyen körülmények között hogy állhatna 
meg a kereszténység ? — Ez oly ítélet, mely némi-
leg rokon 0marnak azon elhiresedett ítéletével az 
alexandriai könyvtárnak értéke fölött, és körülbelül 
igy hangzik: minden miveltségem mellett még én 
sem vagyok képes azt megfogni : tehát egy ember 
sem foghatja meg ; és igy képtelenségnek kell lenni. 
A félig miveltnek gőgje mindenkor igen rövid utat 
talál a hitetlenséghez. Ha fölületes tudományára ál-
talában sokat tart, akkor öröme különösen abban rej-
lik, hogy ismeretei őt fölülemelik a közönséges em-
beren. Hisz ő nálánál jobb nézetekkel bír a földtan-
ban, csillagászatban, történelemben és politikában; 
miért elégedjék meg tehát épen a vallásban a közön-
séges embernek hitével ? A félig mivelt e tekintetben 
lát egynémely tudóst is, ki a régi utat megveti ; mi-
ért tanúsítana tehát ő csekélyebb merészséget, keve-
sebb szabadságot és kisebb fölvilágosodást? Innen 
van az ő hitetlensége, melyben ő a miveltnek kitün-
tetését, és egy erős szellemnek dicsőségét keresi. 
Minthogy pedig ezen kitüntetés azonfölül több kéjel-
mességgel jár , az egész ügy csakhamar be vagyon 
fejezve. Minden tudós élte előbbi szakában egyszer 

fél-tudós volt, és némelyiket akkorában, a tapaszta-
latlan ifjúság napjaiban, a félmiveltek ezen gőgös kí-
vánsága kerülgette, a hitetlenség által kivánván a 
sokaságon fölülemeltetni, és sebesen tért azon utakra, 
melyek őt mindenkorra elidegenítették a vallástól, 
még azon esetben is, midőn későbbi tökéletes mivelt-
sége és jobb belátása őt bizonyosan a hitnek megszi-
lárdításához vezették volna, ha erről már ezelőtt tö-
kéletesen le nem mondott volna. Ezeknél a vallásnak 
lényege tökéletesen félreismertetik. Mert az termé-
szeténél fogva Isten ajándoka nem csak a miveltek, 
hanem az e m b e r számára. Más dolgokban örvendjen 
bár a mivelt jobb szellemi tápláléknak, mely a mi-
veletlen előtt elzárva marad, hanem a szellemnek sa-
játlagos éltető levegője, az, mi mindnyájunkat az 
örök életre vezessen, csak Isten ajándoka lehet min-
denkire nézve, ki észszel és beszámitási képességgel 
bir. Ha egy királyt a napszámosnak élelmével kíván-
nánk megvendégelni, ez mindenesetre helytelenség 
volna, mely bizonyos körülményekben sérelemnek is 
tekintethetnék, mert a királyi asztal szükséges, hogy 
válogatott ételek által tüntesse ki magát. De mi tör-
ténnék akkor, ha ezen király, mivel a közönséges 
embernek étkeit megveti, ezentúl ugyanazon levegőt 
sem akarná közösen mindnyájukkal színi, hogy ez 
által is megkülönböztettessék a közönséges embertől ? 
El volna veszve, ha oly dőre volna, hogy megvet-
vén az ég levegőjét, a lehelés végett más légszeszt 
készíttetne csakis azért, mert az előbbiben közönsé-
ges emberek is részt vesznek. Ep ugy van ez a val-
lással, a szellemi éltető levegővel, melyet az örök 
életre adott Isten mindenkinek, tudósoknak és tudat-
lanoknak. Ezen fönsőbb levegő készítésénél egy tu-
dós sem működött közre, mint a szellemi tevékeny-
ség egyéb eredményeinél, valamint az égi levegő is 
azon egyedüli czikk, melyben minden emberi közre-
működés nélkül mint kész Istenadományban, és in-
nen tökéletesen közös birtokban és élvezetben mind-
nyájan részt vesznek. 

III. A hitetlenség eredetének harmadik okát a 
kereszténység gyakorlatábani közönyösség képezi. A 
vallás nem csupa tudomány, sőt inkább a művészet-
hez hasonlítható. — A müvészetbeni folytonos gya-
korlás és foglalkozás tökéletesíti az irántai szeretetet, 
elhanyagolása ellenben elvégre megszünteti az irán-
tai fogékonyságot is. Ki évek óta fölötte prosai fog-
lalkozásban és körülményben élt, az, mint fónebb 
már említők, végre annyira el fogja veszteni a mű-
vészet és költészet iránti fogékonyságot, hogy azok 
tisztelőit gúnyolja, és jelenleg megfoghatatlannak ta-
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lálja, hogy valaha ő is ezen, részéről most megvetett 
és gyakorlatlan bohókhoz tartozott. Még azon előre-
haladással is fog dicsekedni, mely őt a belátásnak 
ezen .magasságáig vezette. A vallás azonban tisztelői-
nél követeléseivel még tovább megy a művészet- és 
költészetnél; ő nem csak tiszteletet, érdekeltséget és 
lelkesültséget, ő ennél többet is követel, tudnillik 
szerencsében és viszontagságokban tényleges, változ-
hatlan hű szeretetet az emberré lett Isten-fiához. A 
keresztény igazság kötelességeinek gyakorlata mel-
lett a sziv vallásának főntartására, fólélesztésére és 
tökéletesitésére egyáltalában a rendszeres ajtatosság 
gyakorlata szükségeltetik, hogy Krisztus ügyeért 
soha meg ne hidegüljünk. Mennyi zavart, fog tehát e 
tekintetben okozni a hanyagság és közönyösség ! ? 
Kezdetben még szokásszerül eg egy ócska terhes ruha 
gyanánt csügg a vallás a közönyös emberen. Ha ezen 
tehernek megőrzése tőle valamely nehezebb áldozatot 
igényel, akkor ezt csakhamar főlhasználandja alkal-
mul, hogy azt, mi reá nézve már a nélkül is régóta 
üres hüvely, mint értéknélkülit nyilvánosan is eldobja. 

A hitetlenségnek eme három utja között sokszo-
ros összekuszáltság létezik, ugy hogy gyakran egyet-
lenegy ösvényben mind a három egyesülve találtatik. 
Az első ut mireánk nézve a legérdekesebb, mert vál-
tozott körülmények mellett legtöbb reménységet 
nyújt a megmentéshez, és aztán a tudományos tár-
gyalást tekintve, tevékenységének igen tágas tért 
nyit. — A gőgnek és közönyösségnek két utóbbi utja 
egészben véve reményvesztettebb, legalább emberi 
segedelemnek hozzáférhetlenebb, habár az isteni ke-
gyelem itt is főntartja hatását. A mondottakból kivi-
láglik a tudományos tárgyalásnak becse a hitetlenség 
orvoslását illetőleg, és működésének határai. Szándé-
kosan mondjuk „orvoslását" illetőleg, mert nincsen 
köztünk senki, ki eredetileg hitetlen volna. Mind-
nyájan, kik most azok, csak különféle okok miatt 
vesztették el előbbi hitüket, megőrzik tehát maguk-
ban a kereszténységnek szunnyadozó kegyelmét, és 
a kezdetbeni hitszerü életvándorlásnak nagyobb vagy 
csekélyebb nevezetességű hatásait. Ezen jobb befo-
lyások gyakran szerencsére nevezetesen akadályozák 
a hitetlenség erkölcsi következményeinek bekövet-
kezéseit, és a hitetlen egészben véve illedelmes és 
tiszteletre méltó életet viselt, jóllehet következetesen 
Isten és emberek Ítéleteivel nem igen kellett volna 
törődnie. Erre nézve ő nála is az isteni kegyelemnek 
titokteljes hatalma mutatkozott, egyrészt azért, hogy 
hi tétlenségének erkölcsi következményei által má-
sokra nézve veszedelmessé ne válnék ; és másrészt az-

ért, hogy saját személyére nézve a tévedésből erköl-
csi elfajultsága által a menekülés útját el ne veszitse. 
A saját jó akarat is, melylyel a hitetlen a kegyelem-
nek reá nézve homályos, de mégis működő gerjedel-
meinek engedelmeskedett, megőrzi a maga érdemét, 
mert ugyanez könnyíti a hitetlenség pusztító követ-
kezményeinek eltávolítását, és ép ez által a hithezi 
későbbi lehetséges visszatérést, melylyel ez esetben 
az élet legalább tökéletesen soha sem volt ellentétben. 

Ha további tudományos tárgyalásainkban a hitet 
szilárdítani és fölvilágosítani, a kételyeket eltávolí-
tani, az ellenmondást legyőzni óhajtjuk, akkor vilá-
gos, mily tágas lehet reményeinknek mezeje. Ha még 
azon hitetlenek és kétkedők között is, kik az örök 
bírónak szine előtt mint vádlottak, a hitetlenségnek 
fonebb tárgyalt három okai által többet vagy keve-
sebbet terhelve tűnnek föl, még több tiszteletre méltó 
és reményt gerjesztő tünemények találtatnak: meny-
nyivel többet remélhetünk a kevesbbé terhelt kétke-
dők- és hitetlenekre nézve, kik általunk a visszás 
korszellem áldozatainak tekintendők! A hitetlenség 
már régóta hatja át egész szellemi légkörünket, és fé-
nyesen alkalmazva dúsan fizetve szól számtalan tan-
székről hivatalból és tiszteltetve, szól napilapok- és 
röpiratokban, valamint a tudományok minden ágait 
és a szépiralmat is magában foglaló hatalmas iroda-
lomban , melyben gyakran a remek alak bámulandó. 
Ki fogja elitélni a hitetlen századnak unokáit azért, 
hogy nem elég korán ismertek azon méregre, melyet 
tanárok, könyvek, korszellem és példák, barátok, sőt 
maguk a szülők is azon földbe, azon nedvbe, és az 
egész légkörbe oltottak , melyben ők, a szerencsétle-
nek, szellemi ápolást találtak! T—i. 

N e l i á o y a d a t 
Erzsébetnek, III. Endre király leányának zárdai életébőL 

(.Vége.) 

Erzsébet királyasszony — olvassuk a 395. lapon — éle-
tében súlyos kísértéseket szenvedett. „Égi kegyelmekkel föl-
ékesítve, ') nemesebb volt különféle erényei, mintsem magas 
születése miatt ; ámde mégis legnemesebbnek tünt föl az ál-
tal, hogy Teremtőjét az ő súlyos szenvedéseiben életének vé-
géig követé, s azokban magát hűségesen gyakorlá. Mivelhogy 
Úristentől nagy boldogságra vala teremtve és kiválasztva, 
azért immár e földi életben előkészité a mulhatlan javaknak 
majdan elfogadására és örökkétartandó élvezetére a menny-
ben Azért nagy sok nyomorúságot bocsájt vala reá, melyek-
ben életét kisdedségétől fogva tengeté. Idegenné válva az 
országokra, népekre hol születék, jól tudá, hogy mindenha az 
fog maradni, és mivelhogy igen iliú és gyengéd természetű 
vala, a szenvedések gyakran szivének, testének erejét halad-

' ) Kézirat , 1 7 1 . lap. • • 
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ták volna, ha Úristennel azokat le nem győzi vala, a ki erős 
védő minden szükségben, bölcs tanitó minden kétségben, édes-
séges vigasztaló minden Ínségben 0 malasztjának túláradó 
forrásából eszközlé raj ta , hogy az ő kedveért lemondana ez 
világnak, melyben születék, alacsony állhatatlanságairól és 
minden pompáiról. De egynémely baj is éré őtet, melylyel nyo-
morúsága megsulyosodék ; de ő nem kerese senki egyébnél 
enyhületet, hanemha annál, ki előtt ezer esztendő mint egy 
nap. Jóllehet Úristen dicsőségére mindentől megvált a vilá-
gon, ám az még sem elégedett meg az ő lelki szegény életé-
vel. Ugy cseleködék az, valamint a férfiú, a ki el kezde magá-
nak házat épiteni, és azt maga szándéka szerént berendezni 
kivánja, hogy örömmel lakozzék abban mindenha. Az okért 
még erősebben megtámadja vala az Ur őtet egynémely be-
tegségekkel és súlyos szenvedésekkel, ugy hogy csak ritka 
ideje volna, melyben Isten külső vagy belső szenvedésektől 
megkimélné. Alig hogy a monostorba lépne, nehéz betegségbe 
esék a nemes királyasszony, 3) mely testén és érzékein nagy 
sok fájdalmakat támaszta ő neki. Negyed esztendő elfolyása 
után ismét visszatére betegsége. Pünkösdtől szent Erzsébet-
napig szenvede, melykor fájdalmai fó fokot értek. „0 én sze-
gény főm, mily nagy roszszul vagyon", foliászkodék és kéré ő 
nénjét szent Erzsébet asszonyt, kitől azonnal segitséget nyert. 
Ettől fogvást haláláig egy nap sem volt igazán egészséges, 
élete sokféle szenvedések szakadatlan sorát képezé, de szájá-
ból csak egy zúgolódó szó nem hallaték. Midőn egykor a 
szűz testvér, ki őt ápolja vala, könyörületességből ágyánál 
sira, Erzsébet jóságosan mondá neki : „Légy csak nyugodt, 
Úristen nem rak emberre nyomorúságot, hanem ha tudja, 
hogy azokat elviselheti." Máshoz szóla fájdalmai között : 
„Örömest vagyok beteg, hogy fájdalmaimmal adjam meg 
uramnak, mit a szerzetben kellőleg meg nem tarthatok." Éle-
tének végső éveiben egészen ágyban feküvék, ugy hogy halá-
láig egy lépést sem tőn, hanemha a hová emelék őtet. Lábai, 
majd utóbb kezei is annyira megmerevültek, és bizon két év-
vel halála előtt önmagával oly jóttehetetlen leve, hogy egy 
oldalról a másra nem fordulhata. Ezen keserűsége a növekedő 
szükség miatt mind nagyobbodék ; mivelhogy a betegség tes-
tén kezdi vala magát kiütni, hogy némely helyen kelevény tá-
mada oly sűrűen, hogy nékor tiz sebet kapott egyszerre. Ezen 
fájdalmas szükségében Urunk kínaihoz fordula szivélyes vá-
gyódással : Uram, dicsérlek és hálát adok, hogy miattad tes-
temmel, tagjaimmal tehetetlen legyek, miképen te is kereszt-
fán testeddel, tagjaiddal tehetetlen levél én érettem." 

Mellőzve egyéb, bár épületes helyet, az összefüggés fo-
nalán Erzsébetünk szenthez illő halálának érzékeny jelenetei-
hez sietünk, melyet szerzőnk a 409. lapon a többször idézett 
kézirat nyomán igy vázol : Ott feküvék ő az utolsó időben 
folyton növekedő szükségben, minden enyhületet nélkülözve, 
az erős betegség ugyanis természetében mindent földúlt, ami 
életképességgel birt Ennek oly tiszta tudatával birt szivében 
hogy önmaga mondá: „Én azért jöttem e világra, hogy azt 
óhajtsam, a mitől az emberek természet szerént irtóznak, s 
ez a halál " Midőn tehát közelednék az idő , melyben Úristen 
őt ez világ nyomoruságaiból megszabadítsa, kéré, hogy ágya 
mellett nyitnák ki az ablakot, és ő fölnéze az égre nagy vá-

gyakodással kiáltván Úristenhez : „Úristen, én teremtőm, én 
megváltóm, én megtartóm ! Tekints reám márma feneketlen 
irgalmasságod szerént, és végy föl magadhoz örök országodba 
ez világnak nyomoruságaiból, te méltó szenvedésed és keserű 
halálod miatt, hogy azt élvezzem, mert szülőföldemtől való 
megválásom óta egy embert, nem ismertem, ki atyafisággal én 
hozzám tartozott volna." Midőn ezen fájdalmas halálkinoknak 
közepette igyen feküdnék, és elérkezett volna az idő, hogy 
Úristen önmagával pótolja azt , mit ő érette kisdedségétől 
fogva nélkülözött, cselekedett és szenvedett vala, fölötte szép-
séges és szerelmetes véget ada nekie. Ő nemcsak a szerzet és 
konvent irányában tartá meg eszméletét és elismerését, — 
melynek még ő végső órájában mindazon tisztességet, fenyí-
téket és malasztot, melyet tőle vön, megköszöné — hanem 
Úristen iránt is nagy szerelmet és ajtatosságot tanusita, kit 
eszének szivének nagy bizodalmával szólita az ő isteni irgal-
masságának segitségeért és jelenvaló atyai vigasztalásáért 
Ezen ajtatosság közepette elválék méltó lelke elkinzott testé-
től és fölméne — miként reméljük — ez muló világ nagy sze-
génységéből az igazi gazdagságba, ez nyomorúság völgyéből 
az örökké tartandó örömökbe, ez halandó élet betegségéből a 
törhetlen egészségbe, ez bizonytalan időnek nyomorúságából 
a mennyei birodalom atyai szülőföldjére, hol örökké birja és 
élvezze amaz örökséget, mely nékie a világ kezdete óta ké-
szitteték. — Midőn halála megtudaték, sok jámbor emberek 
jövének Töszbe, és az ő mostohája is Ágnes királyasszony 
Königsfeldről, kinek ágyánál éjszaka boldog Erzsébet néne 
megjelenék; az ő udvari asszonyai is láták és liallák őtet, kik 
vele a szobában valának. De mit beszéle az ő mostohájának, 
ez senkinek mondani nem akará ; egyedül csak ennyit monda : 
hogy szivével együtt meg kell annak halnia, mert immáran 
azt jóvá nem tehetné. Hanem a tösz-i monostornak sokkal 
több jókat és kegyelmeket tanusita, mint valaha annakelőtte. 
Miután boldog Erzsébet királyasszony hosszabb ideig földben 
feküdt volna, kőből faragott sirba akarák őt helyhezni, kiben 
ő csontjai föld fölött nyugnának, a mint ez királyi nemességéhez 
illendő volna Mikoron harminczad napon sirjából őtet föl-
emelnék, a szűz testvérek a nagy szeretetnek miatta őtet lát-
ni kivánták ; de ez nem vala tanácsos, mivelhogy teste liosszu 
nehéz nyavalyáktól fölöttébb szétmarczongoltaték, hogy félni 
lehete, miszerént egy része már elmállott volna. Titkon nyi-
ták föl azért a koporsót, de testét oly épségben találák, hogy 
bőre sehol megrepedve nem vala, jóllehet ruhája egész tes-
tén elrothada. Megfogák azért kezeit és lábait s a méltóságos 
testét a koporsóból a kőbe helyhezék, hogysem fejének, sem 
tagjainak baja nem történék, sem valamely része el nem válék, 
mely ugyan mind igen álmélatos vala, mivel hogy életében a 
test némely részeiben megtámadtatott, és a nedües földben 
mégis sem meg nem rohada sem meg nem törék." 

Ez egyszerű és mégis oly megható rajzhoz fölösleges-
nek tar t juk, valamit hozzáadnunk, s azért csak azt emiitjük 
még föl szerzővel, hogy a tősz-i zárda bold. Erzsébet király-
leány emlékére fölvette czimerébe a magyar fehér kettős ke-
resztet. (V. ö. Gerbert apát „De translatis Habsburgo-Austriae 
principum eorumque conjugum cadaveribus" czimü munkáját 
60. 1. és Werdmüller Stadt u. Land Zürich. 1790. 159. 1.) 

1 7 6 . 1 . 
H. J., győrm. növ.-pap. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , apr. 6-án. A főmagasságu zágrábi bibornok-ér-

sek, kinek kenetteljes böjti körlevelei kivonatában majdnem 
évenként magasztos szellemi élvezet nyújtatott e lapok t. ol-
vasóinak : ezen évben is szokott modora szerént bővebb tár-
gyalásul oly igazságot vett fö l , mely ha első pillanatra az 
események szinvonalán fénykedő események körétől távolabb 
esőnek látszik is ; a fmg. bibornok ismert irói ügyessége által 
a napi kérdésekkel is tanulságosan szövődik össze. A terjedel-
mes iratból szabad legyen ez évben szintén némely pontokat ki-
emelni. A böjtöt illető előbbi rendeleteinek fölemlitése után 
mondja a főmg. érsek: In pastoralibus meis, anno 1859 die 

• 20. Februarii ad vos dimissis literis adstruebam: Fontem 
omnis morális corruptelae generis nostri esse concupiscentiam 
carnis , concupiscentiam oculorum, et superbiam vitae ; quem-
admodum id epistola S. Jacobi Apostoli disertis verbis decia-
rat. In literis porro anno 1861 die 27. Januarii editis, demon-
strare contendebam : quod Ildes et religio Christiana concu-
piscentiam carnis suo castitatis principio, concupiscentiam 
oculorum opposita de sui abnegatione doctrina, et superbiam 
vitae virtute humilitatis debellet, sicque cunctos corruptelae 
fontes obturando, admirabilem sanctimoniam cordi humano 
implantet, eamque saluberrimis suis enutriat institutis. Quod 
haec veritati nitantur, nemo sane aequus rerum arbiter , et 
necdum omni religionis sensu exutus inliciabitur. Sed vero 
sunt , nec pauci, qui haud unquam attentius reflexerunt ad 
purissimam illam, fecundissimamque scaturiginem, ex qua 
eaedem nunc memoratae virtutes, imo tota morális perfectio, 
veraque vitae sanctitas dimanant. Si quis quaerat nomen coe-
lestis hujus scaturiginis, ipsimet indubie respondebitis Vene-
rabiles Fra t res , Filiique dilectissimi, et ego cito dicam : Est 
amor Dei in Christo Jesu Salvatore nostro. Et de hoc amore 
ego disserere intendő in hac pastorali epistola mea, secutus 
in parte vestigia unius e praecipuis temporis nostri theologis, 
una veri nominis philosophi. Sic autem in re versabor, ut im-
primis exequar assumptam thesim : quippe amorem Dei et 
Salvatoris esse et matrem et nutricem earum, quas memora-
ram virtutum, imo totius cliristianae perfectionis ; tum vero 
ut sublimes ejusdem amoris characteres indicem; tandem 
praecipua ejus in aliis etiam accendendi, et confovendi media 
proponam. Amor Dei in Christo Jesu est fons humilitatis, ca-
stitatis , abnegationis sui, totiusque sanctitatis. Quo attentius 
mentis cordisque humani naturam expendimus : eo firmius 
convincamur oportet , solutionem cunctarum ad vitam natio-
num non minus, ac singulorum individuorum pertinentium 
quaestionum dependere ab eo affeetu, quem amorem solemus 
compellare. Amor est vis motrix actionum humanarum ; a qua 
potissimuin dependet sors et conditio tum singularum perso-
narum, tum integrae societatis. Non datur in vita mortalium 
recessus a recto tramite, non corruptela, non perversitas, quae 
non in perturbato amoris ordine suum habeat fundamentum. 
Qui existimaret moralem hominum profectum locum sortiri 
posse , absque stabilito recto amoris ordine , is demonstraret 
manifeste, se crassa humanae naturae laborare ignorantia. 
Quod enim est princípium sic dictum gravitationis, relate ad 
cursum siderum, hoc est ordo amoris, relate ad moralem ho-

minum statum. Hie ordo in humano genere per id, quod illud 
a suo recesserit Creatore, tristem in modum fuit perturbatio, 
et ad eum restabiliendum non alter suppetebat modus, quam 
Entis sanetissimi, perfectissimi, amorem in mortalium cordi-
bus resuscitare. Homo quippe vitiorum coeno immersus elu-
ctari , inque viam perfectionis morális reverti non potest, nisi 
in Deum jugiter tendat ; tendere autem non potest , nisi amet 
Deum. Non enim tendimus nisi in id, quod amamus. Homo ad 
amorem est natus ; nec unquam se hoc exuere potest affectu. 
Si itaque non amet Deum, tamquam centrum existentiae , et 
omnis contentionis suae, amabit, quae sunt extus hoc cen-
trum constituta ; si non amet sublimia et supra se posita, ama-
bit vilia et quae infra se sunt, sicque vita ejus non erit aliud, 
quam disordo perpetuus, donee tandem ruat in praeeipitium, 
metam omnis cursus disordinati. Extus christianam Ecclesiam, 
in qua diligitur Jesus Christus, verus Dei amor nuspiam re-
peritur Utrum ex naturali rerum ordine in abstracto, et sine 
revelationis lumine, amor Dei possibilis sit ? nolim investi-
gare , minus inficiari. Id tarnen, sumpto ad históriám omnium 
temporum regressu, ürmiter audemus asseverare, verum Dei 
amorem unam esse ex distinetivis, imo exclusivis lidei chri-
stianae proprietatibus. Gentiiis mundus amorem erga Deum 
non noverat, imo omni amoris idgenus conceptu destituebatur. 
Plus dico : gentilitas erat oppositum veri erga Deum amoris ; 
erat enim paradigma amoris suiipsius, et amoris creaturae. 
Gentilitas fuit ipsa concupiscentia, ad eum potentiae gradum 
elevata, ut Dei amorem excluderet ac repelleret, Gentiiis 
mundus, in vicem, ut amorem hominum ad Deum elevaret, 
Deum detraxit usque ad objecta sui proprii impuri amoris ; 
in vicem ut Deum in objectum sui amoris consecraret, Deum, 
sacrilego ausu, transformavit in cuncta, quae pro corrupta 
sua sensualitate diligebat. Rite id observavit Bossuetus di-
cens : Cuncta erant Deus, ipso Deo excepto. — Isten igaz sze-
retetére csak Jézus tanitá az emberiséget, mely elfogadva a 
keresztény hitet bámulatosan lángolt szeretetében Istenért ; 
minek bizonyságául fölhozván sz. Pál és antiochiai sz. Ignácz 
szavait folytatja : Audivimus Apostolum, audivimus marty-
rem, audiamus virginem, teneram vix tredecim annos natam 
puellulam, cujus, teste S. Ambrosio, adeo tenuia adliuc erant 
membra , ut nullus ea nexus posset includere ; quaeve, ut ele-
ganter narrat idem sanctus Pa ter , inter cruentas carniíicum 
impavida manus, stridentium gravibus immobilis tractibus ca-
tenarum, nunc furentis mucroni militis totum oíferre corpus, 
mori adhuc nescia sed parata, vei, si ad aras invita raperetnr, 
tendere Christo inter ignes manus, atque in ipsis sacrilegis 
focis , trophaeum Domini signare victoris, unam in suis cru-
ciatibus edebat vocem: Amo Christum, in cujus thalamum 
introibo, cujus mater virgo es t , quem cum amavero casta 
sum ; cum tetigero munda sum, cum aeeepero virgo sum ; ip-
se posuit Signum in faciem meam, ut nullum praeter eum 
amatorem admittam. Imaginemur nobis virginem dilectissimi ! 
nobili genere ortam, cunctis mentis et corporis dotibus ful-
gentem, atque a multis ad splendidos thalamos expetitam, 
parte ab altera exquisitis tormentis ad renunciandum suae in 
Deum et Salvatorem dilectioni sollicitatam, forti attamen 
animo, laetoque vultu cervicem carnifici inclinantem — et 
autumare poterimus vim amoris, quo virgineum ejus pectus 
flagrare oportebat. Tales produxit fruetus scintilla divini amo-
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ris , per Salvatorem injecta cordibus mortalium , et quidem in 
hominibus , aetate , sexu, conditione affatim diversis, inque 
variis noti eotum orbis partibus agentibus, in Paulo Tarsensi, 
Ignatio Antiocheno, Agnete Romana. Atque in voce beati 
Pauli agnoscimus vocem omnium Apostolorum, in voce Igna-
tii vocem omnium Martyrum, in voce Agnetis vocem omnium 
sanctarum Virginum , denique in voce trium horum, vocem 
innumerabilis illius multitudinis, quam exardescens divini in 
Christo amoris ignis ad inauditam antehac perduxit vitae in-
nocentiam et sanctitatem. (Folyt, köv.) 

KÉMÉND, mart. 28-án. „Os meum patet ad vos, — cor 
meum dilatatum es t , ut Vos paterno cum affectu provocem, 
et graviter obligera, quo diebus his penitentiae in unum di-
strictualiter collecti, inter pias preces, — publicas supplica-
tiones, in conspectu populi fidelis ad Sacramenta Poeniten-
tiae, Eucharistiae accedatis." (Ex statuto XXX-o, puncto 3-io 
Synodi Dioecesanae Strig.) Gyümölcsoltót követő csütörtökön 
a kőhid-gyarmathi templomban gyűlt össze a párkányi-kerület 
összes papsága, hogy ott az imént idézett zsinati rendeletnek 
nem csak betűjét, hanem szellemét is, mely éltet, teljesitvén, 
általa jó példát nyújtson a közönyös hiveknek, a buzgóbbak-
nak pedig ösztönt és erőt adjon a kitartásra. Az egész ájta-
tosság a „Veni Sancte Spiritus" egyházi éneknek és a hozzá-
tartozó imának elmondásával kezdődött , melyet a hét bűn-
bánó zsoltárnak áhitatos elimádkozása követett. Amegujitott 
templomban meglehetős számmal volt képviselve a helység 
népsége, melynek lelkületére az ajtatoskodó lelkipásztorok 
magukviselete csak a legjobb hatást gyakorolhatá. „Bone 
Deus !" kiált föl az Ur szellemétől lelkesült főpásztor „quan-
tum erit Angelorum gaudium in Coelis ; quantae íluent de 
oculis fidelium ex ubertate solatii spirituális lacrymae, — dum 
viderint medicos animae se ipsos iurare, ut felicius sanentvul-
nera aliorum !" (Ex eod. stat. 30-o circa finem.) Ez eszme kö-
rül fordultak meg, mint valamely sark körül a helybeli lelkész 
gondolatai is, melyeket kenetdus szavakban társaihoz intézett. 
A gyónást a vérontás nélküli áldozat követé, mely alatt a he-
lyettes kerületi alesperes az angyali vendégséget osztá ki a 
társak között. Valóban , a hol a lelkipásztorkodó papság ön-
sanyargatás és bűnbánat által Isten irgalmát kiérdemelni tö-
rekszik : ott az igazság a hivők között déli fényben fogja lö-
velleni áldását , erkölcs-illatozó koszorúkkal köritendi azok 
homlokát és a megelégedés s béke égi harmatként öntözendi 
szivüket. — Nem hagyhatom emlités nélkül, hogy tudósítá-
som képe tökéletesen kiegészítve álljon az olvasó előtt azt 
sem, miszerént ngos és főt. K o v á c s Ignácz esztergomi 
czimzetes kanonok, alesperes s nagy-ölvedi plébános, agg kora 
miatt meg nem jelelenhetvén, egyik segédlelkésze által 20 da-
rab aranyat küldött a szentséges atya számára. Valóban méltó 
áldozat, az érdemekben őszbeborult aranymisés aggastyán-
hoz ! A nagy Isten gyarapítsa ő benne és mindnyájunkban a 
jóakarat tüzét , és növelje kebleinkben végtelenül az egyház 
iránti fiúi ragaszkodást és buzgalmat, melyről hő imáinkban 
folyvást tanúskodni akarunk ; hogy az Ur, ki anyaszentegyhá-
zát folytonos megaláztatásban vezérli túlvilági czélja felé, — 
valahára a kisértet és szenvedés óráit megsokalja, s a szél-
vésztől hányatott hajócskából, melyben most aludni látszik,a 
hitet és bizodalmat már-már vesztő tanitványok örömére föl-
keljen, mindenhatóságát a vészes viharok fölött kivivandó fé-

nyes diadal által megmutassa, s ez által őket az irántai hit- és 
bizodalomban újra megerősítse. „íme szunyadoz ; de nem al-
szik, ki Izraelt őrzi." (Zsolt. 120. 4.) Meiszermam Ignácz, 

segédlelkész. 
SCHWEIZ. B a s e l , mart. 5-én. Az itteni kath. község 

lelkipásztora febr. 23-án a kath. egyházban a vegyes házassá-
gokról beszélt, és előadásában komolyan inté híveit, hogy ezek 
tekintve az egyház tilalmát, és az illető zsinati határozatokat, 
könnyelmüleg ne lépjenek ily házasságra, minthogy az a val-
láskülönbség miatt sem a gyermekek nevelésére nem gyakorol 
jótékony befolyást, sem a kath. házasfélnek a kath. hitben va-
ló hú megmaradását nem mozdítja elő. Ezen kivül a minden-
napi tapasztalás eléggé bizonyítja, hogy a házasfelek közt, 
ezen különbözés gyakran megzavarja a házassági békét má-
sok botránkoztatására, mi által a házassági kötelék mindin- . 
kább tágul, és nem egyszer föl is bontatik. A szónok egy óráig 
tartó beszédében, melyen mi jelen voltunk, és főbb eszméit 
teljes hűséggel ide igtattuk, beszéde közben többször ismétlé, 
hogy neki nincs szándéka valamely confessiot megtámadni, 
senkit nem akar sérteni, hanem mint lelkipásztornak köteles-
ségében áll híveit oktatás által ily, az egyház által t i l tot t , s 
többnyire szerencsétlen lépéstől óvni. Ezen beszédről nyilvá-
nosan szólni mi nem vettünk volna magunknak alkalmat, mint-
hogy az a kath. egyháznak általános hitágazatát tárgyalta; 
de némelyek, kik magukat a beszéd által közelebbről érintet-
teknek érezték, a „Basier Nachrichten" czimü lapban ezen be-
szédet mint a papi türelmetlenség és a legdurvább fanatismus 
mestermüvét mutatták be az olvasó közönségnek, és az álta-
lánosan tisztelt lelkipásztort vakmerően meggyalázták. De 
engedjük magát , a bárányszelidségü , és az ajkakon hordott 
tolerantiával mindég nyegléskedő baseli sajtót szólni. Minek-
utána a lelkipásztornak azon tanácsot ad ta , hogy vegye ván-
dorbotját, és egész községével együtt vándoroljon ki, ha mind-
jár t Délamerikába is, hol a kath. faj leginkább föntartathat-
nék teljes épségében, ekkép szól : „De hát még sokáig fogják 
itt Baselban tűrni ezen izgatást a szószékről, a gyóntató-szék-
ben és a magántársalgásban ? Nincs itt már más Oecolampad, 
mint csak annak kőszobra ? Ha a protestantismus nem kezd 
el férfiasan föllépni, és előbbi fegyverzetét föl nem veszi, nem 
sokára tapasztalni fogja, hogy Romának és a pápának hatalma 
fölül fog kerekedni. A ki nem akar győzni, legyőzetik ; és ki 
nem küzd a babona ellen, az által leveretik. Azért őrök ! a 
bástyákra ; harezra Jézus Krisztusnak katonái ! Arról van szó, 
hogy az igazság diadalmaskodjék a nagyravágyó papi uralom 
ravaszsága ellen !" Ezt olvasva önkénytelenül ezen kérdés me-
rül föl : Valljon ez azon mérsékeltségnek, és testvér-szeretet-
nek , melyet mindég hirdettek, nyelve-e ? Abban áll-e a „sza-
bad Schweizban" oly sokszor fönnen hirdetett türelem, hogy 
nemcsak a szövetség-tanács által biztositott kath. religio ta-
postatik lábbal, hanem papjai is, és egy község, mely az utóbbi 
népszámlálás szerént 10,000 lelket számit, gúnyoltatik, és el-
lenök a szó teljes értelmében, vallásháború hirdettetik csupán 
és egyedül azért , mivel a kath. lakosság elég becsületes val-
lási önállóságát, és igy hitét is védelmezni, és azt daczára az 
eltérítők csábításainak és anyagi czirógatásoknak föl nem 
akarják áldozni. Igen,anyagi czirógatásoknak sem! Mert tud-
nánk fölmutatni embereket, kik évről évre ezen üzérkedéssel 
foglalkoznak, és tapasztalatlan munkásokat, szolgákat külön-
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féle ígéretek, sőt pénzelőlegezés által is a „megtisztult egyház" 
kehlébe akarják téríteni. Megnevezhetnék egy várost , mely 
minden katholikustól, legyen külföldi vagy schweizi, megta-
gadja a polgárjogot, ha előlegesen Írásban nem kötelezi ma-
gát, hogy gyermekeit és unokáit reformáltatja, és hol oly ál-
lampolgárok , kik másutt a kath. hitre tértek, polgári jogaik-
ban korlátoztatnak , vagy is „holtaknak" nyilváníttatnak. Ily 
tényekkel szemközt valljon nem kötelessége-e minden lelki-
pásztornak igazán evangeliumi erélylyel föllépni, és mennyire 
lehet, ily üzérkedésnek gátot vetni ? Katholikusok ! ez hitsor-
sosaitok helyzete Schweiznak némely városaiban, a szabad-
ságnak és határtalan türelemnek kikiáltott, magasztalt men-
helyén. Figyelmeztettünk benneteket, hogy ha netán más la-
pokba is átcsúsznék azon szónoklatnak hire és az ellene indi-
tott hadjára t , tudjátok, hanyadán vagyunk mi i t t , és kellő-
leg tájékozhassátok magatokat az ügyállás méltánylásában. 
(W. K. Z.) Ik. 

PARIS. (A franczia senatusbani viták folytatása.) A febr. 
27- i ülésben Donnet bibornok ékesen bizonyitá be a szerzetes 
társulatok hasznát ; megrová a gonosz sajtó támadásait, kérve 
a kormányt, hogy ezen szakadatlan izgatásoknak, melyek a tár-
sadalom alapjait rongálják, vessen véget. „Vádolták itt a fő-
papokat, hogy az elégedetlenekkel, s a megbukott kormányok 
embereivel szövetkezik; az alsó papságról pedig mondják, 
hogy a napoleoni családhoz ragaszkodik. Néhány szót a püs-
pök és a papság közötti viszonyról. Helytelenül mondatik az, 
mintha a papságnak csak egy része foglalkoznék a lelkipász-
torkodással Az egész papság vitézkedő ; minden kivétel nél-
kül kiki a lelkek üdvére működik. A püspök és a papság kö-
zött folytonos az érintkezés. Mi, püspökök, több napokat töl-
tünk a papság szegény hajlékában, semmint aranyos csarno-
kainkban. Mi buzdítjuk, vigasztaljuk, vezetjük a papságot ; a 
papság szakadatlanul érintkezik velünk. Nincs nap , melyen 
vagy mi nem keresnők föl a lelkipásztort, vagy a lelkipásztor 
minket. Egy szónok mondá, hogy Lombardiában aláírást gyűj-
tenek a „le a pápa-királylyal" féle fölirathoz ; merne valaki a 
franczia papságnál ily czélból megjelenni? ismerem a papság 
vallásosságát, ő az ily aláírást borzadással utasítaná el. Ná-
lunk a vallásos kérdés oly hatalmas, hogy nem csak mindenek 
fölött , de egyedül áll. A mai kérdések helyes megoldásától 
függ a jövő boldogsága, mivel ma is, mint mindenkor, a reli-
gio alapja a jólétnek. Az állam üdve kívánja, hogy vége le-
gyen már a papság ellen intézett támadásoknak. Plassiárt, vét-
kes volt ; ne rovják föl egynek vétkét az ezerek közül az egész 
testületnek, melynek köréből p aulai Sz. Vincze került ki. A 
szerzetes társulatok III. Napoleon alatt szaporodtak. Egy-kettő 
bőven van ellátva, de a többi szegénységgel küzd. Ezek mind 
a liivek üdvén mnnkálkodnak. Tisztán contemplativ társula-
taink nincsenek. És ha volnának, liiszik-e uraim, a kéj-, és 
pénzvágynak korában haszon nélküli volna az önmegtagadás 
és szigorú élet-rend ? Ezek az emberiség méltóságát mentik 
meg az aljasodások közepette. Ezen társulatok között egy 
sincs, hova a püspök be nem tekinthetne, kinek hatalma alól 
csak egy is ki volna véve. En részletesen ismerem megyém 
vallásos társulatainak minden ügyeit. Ok a püspök előtt sem-
mit nem titkolnak el. Uraim! engedjék, hogy ohajtásomat 
nyilvánítsam, miszerént ezen gyűlöletes izgatásoknak a pap-
ság ellen egyszer már vége legyen. Mindnyájan egy czélra 

törekszünk: az egyházat, Francziaországot, a társadalmat 
kiengesztelni az Isten örök törvényeinek tiszteletében, melyek 
minden polgárosodásnak, s rendezett társaságnak alapjául 
szolgálnak" — Ezen szónoklat folytatása volt Matthieu, bi-
bornok s besançoni érsek beszédjének. E kettőre felelt Bil-
lault, a szónokminister : „Donnet bibornok urnák rövid észre-
vétellel válaszolok. A szerzetes társulatok közül néhányan a 
kormány által elismertetnek, mások egyszerűen türetnek. 
Mindnyájan sok jót tesznek, ezt senki sem tagadhatja ; de a 
társulatok nagy száma nem hivja-e föl a kormány ügyelmét ? 
A bibornok ur panaszt emelt, hogy a kormány zaklatja a tár-
sulatokat. Ki kell mondanom, hogy szomorú tettek sorozata (?) 
adotterre alkalmat. Azigaz.hogy ha a papságminden kérdésben 
oly léleknyugalmat és higgadtságot tanúsítana, mint Donnet bi-
bornok ur, Rouland körlevelére nem lett volna szükség; de ép a 
bibornok mondá, hogy a papság előtt egyedül a vallási oldal jön 
tekintetbe ; innen az elragadtatás, és a kifakadás, Francziaor-
szágban van vallásos férfi-társulat 23, mely törvényesen el van 
ismerve, ezenkívül van 49 társulat , mely csak türetik. Val-
lásos női-társulat van 3075, s ez mind 1851-től keletkezett, 
tehát évenként 80—100 uj meg uj társulat Mathieu bibornok 
kivánja tudni, mily nagyok a szerzetes-társulatoknak nyújtott 
adományok? 1856—1860-ig a püspöki megyéknek, püspök-
ségeknek , papnöveldéknek, templomoknak, plébániáknak tet t 
hagyományok 13,375,951 frankra rúgnak. Ezen időben a szer-
zetes társulatoknak adott hagyományok 6,519,000 frankra 
mennek. De mennyi még az, a mit nem tudunk ? (Kivált ha 
a gyanakodás oly nagy mint a palais-royal !) A kormány nem 
véli, hogy hibázna, ha mindezt 100 milliomra teszi. Az iskola-
testvéreknek csak egy városban 800,000 frank hagyományoz-
tatott Ezt mi tudjuk ; de mennyit kell ezeknek birni, midőn 
mult évben ezen társulat 700,000 frankért fekvő birtokot vá-
sárolt? (Bizony a 800,000-ből is kitelt.) A kormány mindezt 
letilthatta volna, (a szabadság és haladás nevében a végren-
delkezési szabadságot Proudhon elve szerént elkobozva) de 
a kormány tűr te , jó érzelmeit akarván mutatni a religioi elv 
iránt. — Átmegyek most a másik kérdésre, melyet a besan-
çoni érsek Thouvenel 6-i sürgönyére te t t a poitiersi püspököt 
illetőleg. Előre kell bocsátanom, hogy Pie püspök többször 
engedte magát buzgósága által elragadtatni ; s már egyszer 
e miatt elitélve is volt. A kormány a mérséklet ösvényén ma-
radott , még akkor is, midőn büntető törvénykönyvünknek 
§§-ait ellene alkalmazhatta volna. De midőn a szenvedélyes-
ség minden korláton tul megy, a kormánynak kötelessége 
saját méltóságát védeni És itt sem ütött a kormány lármát ; 
hanem csendesen (az az a vádlott tudta nélkül) Romában kér-
dést t e t t , valljon a szent-atya is a császárt III. Heródesnek 
nézi, s katonáinkat Romában tömlöczőröknek ? (Nem volt-e 
ez tentat io? A szent-atya szeretetének ezer jeleit nyilvání-
totta a császár i ránt , és most kérdezik : szent-atya szereted-e 
vagy gyülölöd-e a császárt ?) S hogy a kormány hirtelenség-
ről ne vádoltassék ez ügyben : ne feledjük, hogy a kormány a 
poitiersi püspöknek múltját nem feledi. O szenvedélyes ellene 
a kormánynak. Midőn ilyennek ismert férfi sz. Péter fogságá-
ról beszél, és III. Herodesről ; a kormány nem csak arra fi-
gyel , mit mond eme férfi, de hogyan értik a hallgatók az ő 
szavait ? Ha ezt egy főpap mondta volna, kinek mérséklete 
köztudomásu, szavai senkit nem botránkoztattak volna (Te-
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hát Pie püspök, mivel egyszer éles czélzást tett egy röpirat-
ban a császárra, csak azért , mivel ő Pie, mindég czélzással 
beszél, midőn a néphez is szól. Ily gyanakodás tulkapottabb 
szenvedélyesség a vádlottnak tulajdonított szenvedélyesség-
nél. Mivel azon Heródes, ki sz. Pétert tömlöczben tartá, III-ik 
szám alatt jön elő a történetben, tehát ez nem lehet más, mint 
czélzás III. Napoleonra ! A számok ugyanazonossága miatt ki 
kell törülni a történetből minden férfiak nevét, kik a III. szám 
alatt vannak. Szerencsétlen az a III-as szám, hogy Heródes, 
Péternek az üldözője is azt viselte. J ó , hogy Nero, Julián 
stb. III. számmal nem jegyeztetnek, mivel a poitiersi püspök-
nek ezekről sem szabad volna szólani.) Ezen hivatalos fölvi-
lágositás után Mathieu bibornok ur ismét fölkelt, s a poitiersi 
püspököt védte, mondván, ép mivel a püspök hevessége, mi-
ként a minister mondja, köztudomásu dolog volt, azért kel-
lett volna az ellene tett följelentést vigyázva fogadni, s en-
nek csak akkor hitelt adni, ha a törvényes kereset bebizonyí-
totta volna, hogy a püspök valóban olyasmit mondott, a mit 
máskép mint gyűlöletes czélzást nem lehet érteni. De a kor-
mány ezt nem tette, 30-ik juniusban szólt a püspök, és történt 
a följelentés ; jul. 6-ról már a vád Íratott, s küldetett Romába. 
Egyszerű följelentésre, minden komoly megfontolás nélkül 
egy egyliáz-nagy ellen föllépni a kormánynak nem szabad. — 
Billault még egyszer fölszólalt, mondván, hogy a kereset 
megtörtént.; a melyre a bibornok rögtön azt az észrevételt 
tevé, hogy igen is megtörtént a kereset, de akkor midőn már 
a vád Romába elküldetett. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, april 8-án (Gyászhir ) K á 1 n o k y Ferencz, egri 

kanonok pár-napi gyengélkedés után f. hó 2-án elhunyt az 
Urban. — Bővebben jövőre. 

— A Szent-László-Társulat központi választmányának 
mart. 27-én tartott havi gyűlésében , mint emiitők, a pénztári 
kimutatás is megtörtént. A titoknoki jelentés szerént az ed-
dig befolyt jövedelmek összege tesz : állam- s földtehermen-
tesitési kötvényekben 2800 frt. ; pápai államkötvényekben 640 
frankot ; készpénzben 8046 frt. 48 krt. ; továbbá 27 cs. és 1 
fél koronás aranyat, 1 db. ezüst 2-forintost. Ezen összegből a 
társulat kitűzött hármas czélja mindegyikére eddig kiadott : 
I. Keleti hitrokonink segélyezésére összesen 1450 frt. 10 db. 
arany. II. Honi intézetekre összesen 1015 frt. III. A kath. vi-
lágegyház szükségeinek fedezésére, különösen a szent-atya 
segélyezésére 800 frt. ; 50 db. arany és 1000 franknyi pápai 
államkötvényeket. Mindahárom czélra összesen fordíttatott 
3265 fr t . , 60 db. arany és 1000 frank pápai államkötvények. 
A pénztári maradvány állam- és földtehermentesitési kötvé-
nyekben 2800 f r to t , takarékpénztárban kamatozó tőkékben 
2100 f r to t , és készpénzben 1811 frt. 13 J/2 krt. tevén, ez utób-
biból következő összegek fordittattak a társulat czéljaira : Pá-
pa ő szentsége részére 400 frt. ; a bukuresti angol-kisasszo-
nyok intézetére 400 ; a pest-lipótvárosi templom épitésére 
400; az árviz-károsultak segélyzésére 100; a pesti jogász-
segélyző egyletnek 100 frt. ; a Londonban épitendő Sz.-Péter-
basilikára 8 db. arany; összesen 1400 frt. és 8 arany. — Az ösz-
szes tagok száma eddig 10,905. Kik közül az esztergomi me-
gyére esik 1684; az egrire 1514; a győrire 1240; a kassaira 
1993; a rozsnyóira 1146; a pécsire 329; a váczira418; a 
veszprémire 1238 stb.; legtöbb tag van a kassai, legkevesebb 

a csanádi megyében. Ezen szám azonban az eddig létező ta-
gok összegét ki nem meríti, és a ft. titoknok hiszi, hogy nem 
hibáz, ha az eddig bejegyzett, de be nem jelentett tagok 
számát legalább is háromszor annyira teszi. — Adja Isten ; 
de a kiadások tervezésénél jobb mindég a bizonyos, és igy 
kisebb számot venni ! 

— A munkás P a d o s János „ S z é c h é n y Pá l , kalo-
csai érsek életrajzát" adta ki, melyben, az előszó szerént, 
minden esetre több van, mint a mit még eddig más valaki e 
tárgyat illetőleg összeállított. Az életrajz 40 lapra terjed ; a 
„Függelék" 41—55. Ára 50 kr. a. é. —• A tárgy és iró egyaránt 
ajánlják a müvet. 

— A 23, sz. Ferencz-rendü japáni vértanúhoz járula 3 
jezsuita is : Miki Pál , Soan János és Kisai Jakab. A canoni-
satio ünnepére roppant előkészületek történnek, és fényre 
nézve az meg fog haladni minden ilynemű eddigi ünnepélyt. Égy 
viasz-gyárban 30,000 másfél- és kétfontos gyertya rendeltetett 
meg, melyek azon nap a confessiot, a környezetét, és sz. Pé-
ter templomának középhajóját fogják megvilágosítani. 

— A számkivetésben elhunyt turini érsek tetemei a 
lyoni székes-egyházban takaríttattak el az itteni főpásztor 
kivánatjára, ámbár a megboldogult óhajtása ellen, mint ki a 
köztemetőbe kivánt eltemettetni. — Talán eljövend az idő, mi-
dőn a nagy lélek porladozó hüvelye dicső küzdelmének he-
lyére , Turinba fog szállíttathatni. 

— A vallási edictum ellen az osztrák német tartomá-
nyokban erélyes föllépés történik mindenütt. Legújabban 
Linzből érkezik a tudósítás, hogy a tiltakozási iratot 27 köz-
ségben 2811-en irták alá. 

— Azon 30,000 bolgár család, melyek Salonichi körül 
laknak s a rom. kath. egyház kebelébe térni óhajtanak, köve-
tet küldöttek Konstantinápolyba, ki ellenőrizze Parthemiost, 
mert erről azt tar t ják , hogy az orosz ágensek csábításai fog-
nak rajta. (P. H.) 

— A ,W. K.'-ban olvassuk egy házaló zsidóról, hogy az 
minden kath pap előtt levette fövegét. Kérdeztetvén ezen 
szokásának okáról, feleié : „Én igen nagy tiszteletet érzek 
mindegyik kath. pap iránt egyedül azért, mivel én mindegyik-
ben közülök a következetesség és erkölcsiség eszméjét mint-
egy megtestesülve látom !" Ha egy vagy más tekintetben nem 
volna mindegyikünknél igy, szolgáljon ösztönül a zsidó meg-
győződése. 

— Berlinben az irgalmas nénikék korházában a lefolyt 
évben 569 katholikus, 1769 protestáns, és 15 zsidó beteg 
ápoltatott. Ámbár pedig a berliniek igen vigyáztak, még sem 
hozhattak föl csak egy esetet is, hogy a nénikék az akatholi-
kusok vagy izraeliták közül valakinek megtéritési tanácscsal 
alkalmatlankodtak volna. 

— Stuttgartban egy kath. ének-egylet alakult merő al-
tisztekből, mely ünnep- és vasárnapokon a katonai mise alatt 
zengedezi a szent énekeket. Az egylet 40—50 egyénből áll, 
mi örvendetes jele annak, hogy a vallásos érzület a katonaság-
nál sem aludt ki egészen 

— Amerikából 20 püspök fog Romába menni a pünkösti 
ünnepekre ; a belgiumi és bajor főpásztorok majdnem mind-
nyájan ; a francziák közül sokan, és pedig mint hirlik, a kor-
mány előleges beegyezésének kikérése nélkül. Ezen engede-
lem-kérés ugyanis nem a concordatumban, hanem az organi-
cus czikkekben rovatik kötelességül, ezek ellen pedig folyto-
nosan tiltakozott a romai szék. 

R o m á b a : Szent-atyánk legnagyobb becsű arezképeért forró 
köszönet . — Az egyik példány lapunkból bibornok herczeg-primás föma-
gasságának kegyelméből jár kedves önöknek. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



•Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, április 12-én. S O . I. Félév. 1862. 

TARTALOM : „Isten kegyelméből." — Fölhivás ker. 
adakozásra, egy nő-árvaház fölállítása végett Dalmatiában. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

„Isten kegyelméből." 
Az ajkakon hordozott, de az életben csak egye-

dül önmaga iránt liberális szabadelvüség mindenben 
gáncsot talál az általa gyűlölt katholicismusnak ta-
nait szintúgy, mint intézményeit illetőleg. Majd a 
kath. egyház látható szentséges fejének világi feje-
delemsége, majd a hiveknek irányában nyilatkozó 
ragaszkodása ; itt az egyházi testületek, amott jóté-
kony intézetek, szóval minden nyilatkozata vagy 
mozzanata tárgyául vétetik a legepésebb kikelések-
nek, megtámadásoknak. A nemzeti érzelem, a népek 
szabadság utáni vágya mesterkélten is fölfokoztatván : 
az egyház ellenei nem késtek a sziv-vérrel oly benső-
leg összevegyült ezen sóvárgást is fölhasználni az egy-
ház ellen, ugy tüntetvén ezt föl, mint a népek sza-
badságának, a méltatlan békókból való könnyebb ki-
bontakozásnak ellenét, gátlóját: színleges okot talál-
ván erre az egyház azon tanításában, hogy minden 
hatalom Istentől van; minél fogva a keresztény feje-
delmek magukat „Isten kegyelméből"-i fejedelmek-
nek nevezik, kiknek, ha hatalomkörüket átlépve, 
vagy tán a körülmények által is késztetve, súlyo-
sabban nehezült kormánypálczájuk a népekre: ezt el-
leneink annak tulajdoniták, hogy az általuk gyakorolt 
hatalom Istentől származtatott. 

A népeknek (?) ily tekintetbeni ingerültsége sok-
kal nagyobb mérvű, hogysem e mindenütt hangzó vád 
közt csekély szavunk ohajtott sikert remélhetne az 
egyház e részbeni ártalmatlan tanításának főihozásá-
ban; teszszük azt mégis azon jó reményben, hogy 
tán legalább itt-ott oszolni fog a gőzkör, mely az in-
dulatoknak, többnyire igazságtalan, hevében az el-
mékre nehezült. Teszszük pedig nem saját nevünk-
ben, hanem szavaival oly egyházi főpásztornak, ki 
azon birodalom országainak egyikében székel, mely-
nek nagy hatalmasságu fejedelme csak nem rég leg-

fönebben hangoztatá, hogy ő „Isten kegyelméből" fe-
jedelem, és ennek jelvényét, a koronát az oltárról 
elvéve tette fejére. Ekkép a főpásztornak nyilatkozata 
sem az egyház tanára nézve nem lehet gyanús ; sem 
a fejedelmek jogait tekintve hátrányos. 

K e t t e l e r Vilmos mainzi püspök „Freiheit,Au-
torität und Kirche. Erörterungen über die groszen 
Probleme der Gegenwart" czimü röpiratot adott ki, 
melyben a korszellem törekvésének, a divatos csat-
togó műszavak szerént elemezi alap-pontjait, melyek 
közt a megpendített tárgy is előfordul, és melyről 
következőleg nyilatkozik : 

„Isten kegyelméből" — oly szó, melyet mind a 
jó barátok, mind az ellenségek sokfélekép bántal-
maztak. Mily sokan vannak mindkét részen, kik any-
nyi fáradságot sem vesznek maguknak, hogy ezen 
szónak igazi jelentése fölött egy kissé elmélkedné-
nek és avval tisztába jönnének. Ezenkívül itt is, amott 
is annak jogossága felől szenvedélyes harcz vivatik, 
holott a kölcsönös megértésnek első föltéte hiányzik : 
tudnillik a szó értelme fölötti megegyezés ; sőt ellen-
kezőleg a legnagyobb önkényü elfogultság uralkodik 
a jelentésre nézve, melyet a másik fél ezen szóval 
egybeköt. Megvallom, hogy én az Isten kegyelmé-
bőli fejedelmiséget, mint az a hitujitás óta némely 
kath. és nem-kath. fejedelmektől értelmeztetett, kár-
hoztatandó bálványozásnak tartom; mig másrészt azt 
józan értelmében véve győzelmes igazság gyanánt 
tisztelem, mely az észben és kereszténységben mé-
lyen gyökeredzik, és minden világi uralom egyedüli 
elégséges alapjának tartom. A kath. sajtónak ebben 
is mindég szeme előtt kellene tartani az igazi értel-
met, és szünet nélkül ostromolnia egyrészt az Isten 
kegyelmébőli igazi királyságnak elleneit, más részről 
pedig annak ál-hivei általi elferditését. 

„Isten kegyelméből" nem tesz annyit először, 
mintha Isten az államhatalmat közvetlenül valamely 
meghatározott személyiségnek adná át. Sokan voltak 
a fejedelmek közül, kik jogtalan erőszakoskodás ál-
tal jutottak az uralomra, mig utódaik háboritlanul 
nevezhették magukat Isten kegyelmébőlieknek. A. 
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birtok is Istentől van, ámbár annak szerzési módja 
nem egyez meg mindég akaratjával; épen ugy a ha-
talomnak is az állambani létezése Istentől van, habár 
eredetileg azt valaki jogtalanul szerezheté meg ma-
gának. — Másodszor nem tesz annyit, bogy az ál-
lamhatalom minden tettei mintegy Istentől erednek, 
és ilyenek gyanánt kellene azokat tekinteni, tisztelni. 
Az apostolok fülszóliták a keresztényeket, hogy Is-
t e n é r t engedelmeskedjenek a pogány császároknak ; 
ámbár ők maguk is ellentállottak nekik, ha azokjog-
szerü hatalmukat áthágták. A hatalom Istentől van, 
de nem a hatalom gyakorlata. Sőt inkább ez is, mint 
minden többi tehetség-e és ereje az embernek, szabad-
ságára van hagyva. Ugyanazon értelemben van a szü-
lői hatalom is Istentől, ámbár sokfele visszaélés űzet-
hetik vele. — Yégre harmadszor ezen kifejezés nem 
tesz annyit: korlátlan, vagy mindenható. Épen ezen 
ferde magyarázatból származott némely fejedelmek 
absolutismusa. Igazán véve e szavak értelmét, épen 
azok tartalmazzák a legnagyobb korlátozást : mert a 
ki Istentől származtatja hatalmát, az által elismeri, 
hogy ő azt egyedül Isten iránti engedelmességben 
gyakorolhatja, és igy el kell ismernie a határokat, 
melyeket elébe Istennek akaratja az ő parancsai, az 
e kölcsi törvény, az általános világrendszer, és a más 
embereknek adott jogok által szabott, „Isten kegyel-
méből" inkább annyit tesz: Az állam-rend nem merő 
emberi mii, hanem tulajdonképen Istennek müve, és 
a benne létező hatalom nem puszta emberi találmány, 
hanem lényegileg az emberi akarattól egészen füg-
getlen, isteni intézmény. Valamint az egyetemes vi-
lág-rendszernek alaptörvényeit Isten az embernek 
minden közreműködése nélkül alapitá meg ; épen ugy 
az ember nélkül hatalmának teljéből rendelte : hogy 
bárhol rendezett viszonyokban emberek együtt élnek, 
ott fölsőbbségi hatalomliak is kell köztük létezni; 
mely a történelemben nyilatkozó isteni gondviselés-
nek vezérlete által valóban létezik is. Az embereknek 
e hatalmat tekintve csak azon választásuk lehet: hogy 
azt vagy elismerjék; vagy ha megvetnék, ezt csak 
ugy tehetik, hogy egyúttal az emberi-nem képzésé-
ről és kifejléséről is lemondjanak és barbariesbe sü-
lyedjenek. Ez az igazi értelme az „Isten kegyelméből" 
szavaknak, a mint azt az ész és kinyilatkoztatás egy-
aránt igazolja. Ezen értelemben irja sz. Pál is: „Min-
denki alávesse magát a fölsőbb hatalomnak: mert 
nincs hatalom, hanem csak Istentől, és a mely léte-
zik , Istentől vagyon. A ki tehát a hatalomnak ellen-
szegül, az Isten rendeletének szegül ellene ; a kik pe-
dig ez ellen szegülnek, kárhozatot vonnak magukra, 

mert a fölsőbbség nem a jó , hanem a rossz tettekre 
nézve félelmes. Ha tehát nem akarsz félni a hatalom-
tól, tégy jó t , és dicséretet fogsz aratni; mert Isten-
nek szolgája az a te javadra, Ha pedig gonoszat cse-
lekszel, rettegj, mert nem hordja hiába a kardot, mert 
Istennek szolgája ő a gonoszok megbüntetésére. Az-
ért kötelességtekhódolni nemcsak a büntetés,hanem 
a lelkismeret miatt is. Fizessétek meg' tehát az adót, 
mert ők Istennek szolgái, kik erre vágynák rendelve. 
Adjátok meg mindenkinek, a mivel tartoztok: adót, 
kinek adó, tiszteletet, kinek tisztelet jár. Senkinek 
sem maradjatok adósok, egyéb hogy egymást szeres-
sétek, mert ki szereti felebarátját , teljesité a tör-
vényt." (Rom. 13, 1—8.) Mily magasztosan van e 
szavakban kifejezve azon gondolat: A fölsőbbség lé-
tezése Isten rendeletéből van; az elöljárók szintén 
Isten szolgái, és azért engedelmeskedjünk nekik a 
lelkismeret miatt. Ezen értelemben irja sz. Péter apos-
tol is : „Legyetek tehát alávetve minden emberi te-
remtménynek I s t e n miatt, akár a királynak, ki a 
legfölsőbb, akár helyetteseinek mint olyanoknak, kik 
általa rendeltettek a gonoszok megbüntetésére és a 
jóknak dicséretére: mert ez Istennek akaratja, hogy 
jót tevén, elnémítsátok az oktalan emberek tudatlan-
ságát mint olyanok, kik szabadok: de nem mint olya-
nok , kik a szabadságot a gonoszság takarójául hasz-
nálják föl, hanem mint Isten szolgái. Tiszteljétek 
mindannyit, szeressétek a testvériességet, féljétek Is-
tent, tiszteljétek a királyt. Ti szolgák, legyetek az 
uraknak alávetve teljes tisztelettel,és pedig nemcsak 
a jóságosoknak és szelídeknek, hanem az irányotok-
ban rosszaknak is ; mert az kegyelem, ha valaki Is-
ten iránti lelkismeretességből sanyarúságot tűr és 
bántalmat szenved." (I. Pét. 2,13—19.) Itt is ugyan-
azon dicső gondolatok fog'laltatnak: A keresztény Is-
ten rendeletét ismeije el a fölsőbbség létezésében ; 
engedelmeskedjék neki, tisztelje azt Isten miatt, lelkis-
meretességből, mert ez Istennek akaratja; óvakodjék 
azoktól, kik a szabadság ürügye alatt ebben őt aka-
dályozni akarnák, és gondolja meg, hogy ezen enge-
delmeskedés azon szabadságtól, mely bennünket mint 
keresztényeket megillet, nem foszt meg; mert mi az 
embernek nem az ember miatt, hanem mint Isten 
szolgájának engedelmeskedünk. — Ki kell itt még 
egyébiránt emelnünk azt is, hogy ily értelemben nem 
csak a királyok és fejedelmek Isten kegyelméből-iek, 
hanem minden, mi a világ-rendszerben Istentől ren-
deltetett. Minden jogszerű hatalom és minden jog ép 
ugy Isten kegyelméből van, mint a fejedelmek és 
királyok jogai. 



Ezen világ- és állam-rendszernek, mely Istenen 
és Isten akaratján alapul, mely mindenütt Istennek 
tett szolgálatot képez és Isten dicsőségére irányul, 
azon világ- és állam-rendszer áll ellenébe, mely csak 
embereken, és az emberi akaraton akar emelkedni ; 
mely csak emberszolgálatot ismer, és csak az úgy-
nevezett emberiség megdicsőitésére törekszik. Az Is-
ten kegyelmébőli állam ellen az ember kegyelméből 
való állam állíttatik. Ez a tulajdonképeni jellege és 
lényege a divatos államnak, mely csak emberi mii 
és csakis emberi mii akar lenni, habár bizonyos né-
met főiskolákban vannak oly udvari hittanárok, kik 
annak némi evangeliumi szint is akarnak kölcsönözni. 

Ezen irányt közelebbről kell szemügyre venni. 
Azon osztályban, mely a napi sajtóból meríti mivelt-
ségét, ezen irány már uralomra vergődött, és mind-
inkábbi elterjedéssel fenyegetődzik. Ily nézet az ál-
lamról szükségképeni következménye az istentelen-
ségnek, az istentagadásnak és azon szerencsétlen gon-
dolkozásmódnak , mely minden természetfölötti ren-
det tagad, megvet. A szent-irással ellenkezik ezen 
pártnak eme dogmája : „A hatalom nincsen Istentől ; 
a mely létezik, a néptől van rendelve ; ki annak el-
lenszegül, a nép rendeletének szegül ellene, és a nép-
nek kegyét veszti el." Igen kivánatos ezen rendszer-
nek szükséges, rémitő következményeit szemügyre 
venni, azokról gyakran és sokfélekép szólani. 

Az emberek természetük szerént lényegileg 
mindnyájan egyenlők. Habár egyik ember a másikat 
természeti tehetségeire nézve fölül is múlja, ez még-
sem szül lényeges különbséget, hanem sok tekintet-
ben igen gyorsan múlékonyt, minthogy a tehetségek 
kifejleszthetők, az ismeretek megszerezhetők mások 
által is. Az ember csupán mint ilyen, más emberre 
nézve teljesen független, valóban souverain. Ezen ön-
tudatot külső viszonyok talán elaltathatják, és a lélek 
mélyében szendereghet; de kedvező viszonyok közt 
mint öntudatos igazság kétségtelenül kitör. 

Ha az ember hisz Istenbe, kitől ő és minden em-
ber életét nyerte; ha Istent örök igazságnak, minden 
teremtmények valódi és legfőbb urának ismeri el: 
ezen hitben föltalálja egyszersmind a tekintély alap-
ját is, és kötelességének tartja ezen tekintély előtt 
minden, Isten, önmaga és embertársai iránti viszo-
nyaiban meghajolni. Ily hit mellett tökéletesen föl-
fogja azon parancsolatot : Szeressed a te uradat, Iste-
nedet teljes szivedből, teljes lelkedből, és minden 
erődből! és ezen legfőbb parancsból fejlődik aztán ki 
a legfőbb rend és alárendeltség. Ha ellenben az em-
ber más létet nem ismer a természeten kivül ; ha a 

természetben nem talál föl magasb akaratot, fensőbb 
értelmiséget az emberi akaratnál és az emberi értel-
miségnél: őrjöngésében végre szükségkép oda jut, 
hogy saját akaratját és eszét tekintse annak, mi reá 
nézve legfőbb és minden ügyekben döntő, határozó. 
Az egész múlttal, az egész jelennel, az egész emberi-
séggel mint olyan áll szemközt, ki gondolkozására és 
akaratjára nézve avval nem csak egyenjogú, hanem 
attól teljesen független is. Mindaz, mit az emberek 
eddig észleltek, reá nézve csak emberi gondolatok ; 
minden, mit az államban, polgári társadalomban, val-
lási egyesületekben megalapítottak, merő emberi mü, 
mely őt illetőleg nem szolgálhat törvényül, nem te-
kintélyül , nem rendszabályul. A legkorlátlanabb ala-
nyiságnak ajtó, kapu ekkép nem csak nyitva áll, hanem 
az teljes jogában is van. Semmiféle emberi teremtmény-
nek nincs akkor joga őt tanítani, neki parancsolni, 
fölötte ítélni, őt megbüntetni. Az egész emberiség 
szelleme és az ő szelleme, annak akaratja és az övé 
tökéletesen egy vonalon áll, fölötte pedig semmi 
sincs. Ha az emberi társaságnak összekötési ereje egye-
düljogszerü, akkor az csak s z e r z ő d é s lehetne. Ám-
de ezen rendszerben az sem volna elégséges az em-
ber lekötelezésére és a rend alá való hajtására. Hisz 
minden haladásnak indul itt egy bizony talan czél felé. 
És ekkor: lehet-e valami önmagában jó, való és igaz-
ságos? nyilt kérdés marad. A haladás tán azt fogja 
neki mutatni, hogy az, mire ma kötelezé magát, hol-
nap már nem látszik előtte jónak, igaz- és igazságos-
nak. És ekkor mint tarthatná magát általa lekötele-
zettnek ? Tehát mindennek folytonosan függőben kel-
lene maradnia, és nem volna lehetséges semmi egyéb 
eszköz az összeköttetésre, mint csak az e r ő - h a t a -
1 o m. Ezen absolut souverain alanyiságoknak harcza 
mindannyi ellen szükségképeni következménye az ily 
rendszernek, és az utolsó kérdés, melyet mindenki 
magához intézne, nem az volna: mit k e l l , mit sza-
b a d tennem? hanem: mit t e h e t e k ? 

Ez azon szellem, mely jelenleg az emberiség 
keblében forr és dúl; mely egyes eseményekben majd 
itt , majd ott pusztitó láng-folyam gyanánt tör Éi; 
mely az emberi társadalom alapjain rágódik, mint a 
féreg a terebélyes fának gyökerén. A hazugsággal 
nem lehet veszély nélkül játszani. Ki annak átadja 
magát, el is nyeletik általa. Az istentelenséggel és 
istentagadással valóban sokszor gúny űzetett, sőt űze-
tik ma is. Voltak fejedelmek , kik „Isten kegyelmé-
ből"-ieknek czimezték magukat, és gunyolói voltak 
a vallásnak, az isteni félelemnek, sőt az ily gondol-
kozás-módot terjesztették is. Semmi sem bocsáttatik 
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ma meg oly könnyen, mint az istentelenség. Az Isten 
megbántásának fölfogására nézve napjainkban nincs 
már fogékonyság. Az istentagadásnak joga ma a tu-
domány postulatuma gyanánt tekintetik. Nincs többé 
érzet azon bünmerényre nézve, melynél fogva oly 
férfiak, kik Isten létét tagadják, az ifjúság t a n í -
t ó i u l alkalmaztatnak. Az istentagadás érdekében a 
szavak legtermészetesb értelmének elferditését is el-
tűrik, és pirulás nélkül ismertetnek el vallási feleke-
zetek gyanánt oly társulatok, melyek az istentaga-
dást isteni-tiszteletnek nevezik. Ily játéküzést szent 
nevével Isten nem fog tűrni. Nem lehet valamely 
háznak alapját lerombolni, a rajta emelkedő épületet 
pedig a levegőben ugy főntartani, hogy benne ké-
nyelmes, biztos lakás lehessen. Ép oly kévéssé lehet 
a világ-rendnek alapját is szétdúlni a nélkül, hogy 
romjai alá végre is ne temettessünk. Ha nincs termé-
szetfölötti rend, akkor az igazság csak rejtvény, a jog 
és igazságosság csak talány, talány az erény és er-
kölcsiség is, és mindegyik ember önmagára nézve 
tökéletesen független talány-fejtő." 

Igy és eddig a tudományáról egyiránt mint 
loyalitásáról méltán hírneves főpap. Velőkig ható ész-
revételek ezek mindazokra nézve, kik az emberben 
többet látnak még, mint merő állatot ; és a társadal-
mat fönségesb valaminek tartják, mint csak oly egye-
sülésnek, melyben az élet kényelmei- és kéjeinek él-
vezetére némely, napról napra változó törvény-féle 
szabályok látszólagos biztositéka mellett egyik a má-
sikat eszközül használja föl. A mostani divatos állam-
theoriától valóban irtóznia kell mindannak, ki, ha 
nem is tartja az államot a nemzetekre osztályzott em-
beriség örök rendeltetése elérésének eszközeül; de 
abban mégis még a becsületességnek, személy- és va-
gyonbiztosságnak aegisét szereti tekinteni. A hol 
megszűnt minden magasb tekintet, minden magasz-
tosb vágy: porban csúszó, földet túró állatok egye-
sülete támadhat csak, melyeknek agyukban azért van 
még úgynevezett szellemi fény, hogy aljasságukat, sü-
lyedésüket legalább józanabb pillanataikban észreve-
hessék; támad oly emberek társadalma, kik az anyag-
nak időre nézve örökséget, és, mi napjainkban még 
hallatlan volt, térre nézve végtelenséget tulajdoníta-
nak, mint ez egy igen elterjedő képes újságban nagy 
ostentatioval kürtöltetik. Ily társadalom azután, mely-
ből minden isteni, minden vallási száműzve van, mél-
tó müve lesz azon századnak, mely romba dönté az 
Isten kegyelmébőli államot, és híveinek, polgárainak 
homlokára az Isten kegyelme nélküli társadalomnak 
bélyegét süti. Pollák. 

F ö l h í v á s 
ker. adakozásra, egy nő árvaház fölállítása végett Dalmatiában. 

Az Istenben boldogult raguzai püspök, mélt. és főtiszt. 
J e d e r l i n i c Tamásnak 1852-ben nyilvánított kívánatára tör-
tént, hogy megyéjében két Jezus-t^sasági atya illyr nyelven 
népmissiókat tartott : s az eredmény, mely a 28 izben, a me-
gye szintannyi plébániájában még azon évben megtartott lel-
ki-gyakorlatok által eléretett, oly bő áldásokban mutatkozott, 
hogy nem csak az illető plébániák hivei, de a polgári s egy-
házi hatóságok is egyhangúlag odanyilatkoznának, miszerént 
az ajtatosságban részt vett lakosság közt a keresztény élet, 
mindenki várakozását teljesen kielégítő, határozott lendü-
letet nyert. 

Elterjedvén ez első népmissio dus eredményének híre, 
a nevezett atyák következő években a cattaroi, lesinai, sebe-
nicoi, spalotai, zara- és vegliai megyék mélt és főtiszt, püs-
pökei, utóbb még H a u l i k zágrábi bibornok-érsek ő eminen-
t iá ja , s nmélt. S t r o s s m a y e r diakovári püspök ur által is 
fölszólittattak, hogy apostoli fáradozásukat az ő megyéikben 
levő liivekre is hasonló módon terjeszszék ki. 

A missio-atyák buzgalmának ekképen elég tágas tér 
nyittatott , hogy a szláv nyelven tartandó sz. missiók által, 
Dalmatia, Horvát- és Tótország javára működjenek. Minek 
következtében liuzamosb időt kellvén tölteniök apostoli, s oly-
kor igen messze kirándulásainkban, az austriai birodalom ama 
három tartományaiban fekvő megyék egyikéből a másikba 
utazván: a missionariusok arra szoritkoztak, hogy 1853-tól 
fogva évenként mintegy husz missiót tartottak a gondosko-
dásukra bizott főnebbi megyékben ; nevezetesen hatot a zá-
grábi érseki, s diakovári püspöki megyében, a többit pedig 
Dalmatiának hét megyéjében. 

A nevezett missionariusoknak ekkép egy évtizeden át 
volt alkalmuk, az esztendő legnagyobb részét Dalmatia külön-
féle tájain és lakosai közt töltve, teljesen kiismerni ama szo-
morú és siralmas állapotokat, melyekben ez országnak nagy 
számú kath. lakosai élnek ; legnagyobb mértékben fájdalmas 
levén rájok nézve annak meggondolása, hogy ama bajokon se-
gíteni nincs hatalmukban. 

Minthogy azonban alulirt, egyike a nevezett missiona-
riusoknak, közelebb némely ajtatos és tekintélyes egyének ál-
tal bátorittatva, elszánta magát, köztudomásra juttatni e sze-
gény dalmatiai katholikusok nyomorait, ohajtott segély nye-
rése végett a ker. jótékonysághoz folyamodván : azon biztos 
reményt táplálja, mikép az a szegény ország szűkölködő, s el-
hagyatott osztályának esdő szavai s kérései, minden oly urak 
és delnők könyörületes, és keresztényileg érző szivéhez in-
tézve , kiknek a gondviselés elegendő módot nyújtot t , a sze-
gények javára valamit tehetni, — meg fognak végre hallgat-
ta tn i , s oly nagylelkű adományok által elégíttetnek ki, me-
lyeknél fogva lehetővé válik egy jótékony intézet alapitása, 
hol az ügyefogyottak gyökeres és maradandó orvoslását lel-
hessék föl bajaiknak. 

Mindenki előtt tudva levő dolog, hogy Dalmatiában, az 
ország egyik végétől a másikig, nagy száma létezik a szegé-
nyek azon osztályának, mely, az őket foglalkoztató műipar 
hiányában, az élet legszükségesebb kellékeit is kénytelenitte-
tik nélkülözni, s napjait az ínség és nyomorúság szennyében 
töltve tengődik. Legsajnálatra méltóbbak mégis mindannyi 
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között a mindkét nemii árva-gyermekek, kik elvesztve szü-
lőiket , és magukra hagyatva, a szegénység bajain kivül még 
más, sokkal súlyosabb rosszaknak is ki vannak téve, tudnillik 
az erkölcsi sülyedés, és a legundokabb bűnökbe esés vesze-
delmének ; ez által nem csupán saját lelkük, hanem a társa-
dalom vesztét is előmozdítván, melynek keblében élnek. 

Hogy tehát legalább az ezen osztálybeliek nyomorán 
legyen enyhitve, szándéka alulirtnak, Dalmatia valamely vá-
rosában a ker. irgalom menhelyét fölállítani ; mely valamely 
szerzetes-rend kormánya ala t t , ápolás alá vehesse a szegény 
és árván hagyott fiatalságot: hogy azt ker. jámborságban 
fölnevelvén, egyszersmind megfelelő művészetek- és mester-
ségekre tanít tatván, képessé tegye a saját igyekezete utáni 
becsületes megélhetésre, mind maga, mind pedig a társadalom 
javának előmozdításával. 

S miután Dalmatiának egyik városában, mint a lapok 
nyilvániták, találkozott már egy előkelő buzgó u r , ki efféle 
ápoldát kizárólag figyermekek számára kiván alapitni, alul-
irtnak annál könnyebbé tétetett ama másik intézet létesítése, 
mely szűkölködő s árva-leányok ápolására lenne szánva. Ka-
pott is már alulirt e czélra némi összeget : de ez még oly cse-
kély , hogy alig fog a hely megvásárlására elegendő lenni, 
melyen az épületet emelni szándék. Miért is hathatós gyámo-
litásra vagyon szükség, hogy a gondolat tet té váljék. Ugyan-
azért alulirt, ama sok dalmata nő-árva nevében, kik a legna-
gyobb szegénység nyomasztó sulyTja alatt nyögnek, s a szű-
zies ártatlanság drágaköve elvesztésének veszedelmében fo-
rognak, a lehető leghőbben esd amaz urak-és nőkhez for-
dulva , kiket Isten a szerencse javaival bővebben megáldott : 
hogy nyújtsanak kegyesen segédkezet, és gyámolitsák nagy-
lelkű adományaikkal ez iparintézet megalapítását. Es vajha 
engedné Isten ! hogy annyi vagyonos és előkelő asszonyságok 
közt , találkozzék egy oly nagylelkű s buzgó lélek, ki ez em-
berbaráti intézet pártfogói tisztét magára vállalni, s ama sze-
gény árvaleányok anyjává lenni kegyeskednék. Ez bizonyosan 
a legnagyobb jótétemény, és nemesebb t e t t , a legkereszté-
nyiebb erény gyakorlása lenne, az ideigleni s örök veszedelem-
nek kitett amaz árvák irányában, kikről szinte mondta az Ur, 
hogy : „A ki ily kisdedet fölfogad az én nevemben, engem fo-
gad föl." (Mát. 1 8 , 5 . ) 

Midőn alulirt, a tervben levő jótékony intézet megala-
pítása végett, minden ker. érzelmű rokonszivet, az irgalmasság 
legszebb és hasznosabb nemének gyakorlására fölhiv, el van 
reménnyel telve , hogy e fölhivásnak mindazok engedni fog-
nak , kiknek kezébe jut jelen, ama tervezett intézet fölállítá-
sának kiáltó szükségét kimutató rövid értesités ; kik egyúttal 
a felől is tudósíttatnak, hogy minden pénzbeli segély, és más 
értékes tárgyak, melyek e szent czélra adatnak, a raguzai je-
zus-társasági collegium t. igazgatójánál fognak letétetni ; mint 
ki meg van bizva, mindezen adományokat, annak idejében, a 
főnebbi czélra forditani. 

Végül még azt is tudatnom kell a ker. szeretet müvé-
nek nagylelkű megalapitói- s pártolóival, hogy az isteni áldá-
sok bőségének minden jótevőkre leendő lekönyörgése végett, 
e fölhívás közzététele ó ta , hetenként egy szent-miseáldozat 
szolgáltatik érettük ; s hogy a nevében nyújtott pohár vizet 
is megjutalmazó Isten irgalmának trónja előtt, naponként 
buzgó imádságokat fognak mindazon boldogított árva leány-

kák rebegni, kik egykor részesülendnek ama legnagyobb jóté-
teményben, hogy ápolás végett a tervezett jótékony intézetbe 
fölvétethetnek. Kelt Raguzában, martius 19-dikén 1862. 

P. Basile Vincze, jezus-társasági missionarius. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST , apr. 10-én. Tisztelt olvasóink tán nem feledték 

e l , vagy ha igen, megtekinthetik a Rel. f. é. 3-ik számában 
azon levelet, melyet C z e 1 d e r Márton prot. missionarius ur 
irt B. barátjához , és melyben egy D'Alton nevű jezsuita-mis-
sionariussal való találkozását, vele szőtt v i tá já t , és némileg 
annak legyőzetését ecseteié. Mi azonnal hozzátettük : Kiki át-
látja első olvasásra, hogy a Cz. szerént is sok ismerettel biró 
és ügyes jezsuita ugy nem beszélhetett, mint e levélben föl-
hozatik, akár a bibliáról, akár Mária istenitéséről stb. — A jó 
Isten megengedé, hogy egy buzgó sorsosunk ismerettségénél 
fogva ugyanazon hajóskapitány által , ki a missionariusokat 
szállította, Daltonnak tudomására ju to t t , mit irt ő róla azon 
prot. missionarius, kivel ő találkozott. A napokban kedvelt 
sorsosunk Daltontól ez ügyben levelet kapott , melyet velünk 
közölvén a prot. missionarius urnák hitelességére nézve né-
melyeket kijegyzünk belőle annál inkább mivel, mint a Prot, 
egyh. lap utolsó számából lát juk, Czelder ur olvassa a Reli-
giot is, és igy tán tudomására juthat Dalton nyilatkozata. A 
levélben a többi közt ezt olvassuk : J e dois vous dire monsieur 
et cher confrère, que je ne suis nullement jesuit, mais bien un 
simple prêtre , qui ai accepte une mission dans la Serbie, ou 
nous esperons faire quelque bien." (Ki kell mondanom uram 
és kedves testvér, hogy én nem vagyok jezsuita, hanem egy-
szerű áldozár, ki missiót vállaltam el Serbiába, remélvén, hogy 
ott valami jót tehetünk.) Dalton tehát nem jezsuita, holott 
Czelder ur az érintett levélben i r ja : „Egyebeken kivül a ha-
jón való utazásomat érdekessé tevé egy találkozás. Ez egy 
legközelebb Romából jöt t pápai, mint m o n d á , szent szer-
zetbeli j e z s u i t a - m i s s i o n a r i u s volt. Neve: D'alton, 
mint tárczámba följegyzé... Valamit hallottam s olvastam 
egyszer-másszor a jezsuitákról, mind eszembe jutott." Ez te-
hát már nem igaz, és bizonyára azért mondá őt Cz. jezsuitá-
nak, hogy dühét a Daltonnal szőtt, de legnagyobb részben ko-
holt párbeszéd által lehüthesse a jezsuiták ellen Ebből követ-
keztethetni az annyi öndicsérettel elregélt vita hitelességére 
nézve is ; mire vonatkozólag Dalton csak ezt jegyzi meg : „Je 

*) A becses k e z e k , melyekből az olasz eredetinek jelen fordítá-
sát kaptuk, néhány sort is intéztek hozzánk, melyekben a megpendített 
tárgyra vonatkozólag ezen szavak is foglaltatnak : „Ha Magyarország, 
mit igen helyesen cselekszik , a társországok iránti részvétből nem rég 
Horvátország számára annyit adakozott : Dalmatia sem fog , reményiem, 
minden vigasztalás nélkül hagyatni Legalább honunk katholikusain ne 
múl jék , hogy a kezdeményezés megtörténjék. Később talán nagyobb 
mértékben is t ehe t jük , mit most csak félve indítunk meg, a buzgó g y á -
molyitást. Három forintot ide zárok oly kérés se l , hogy e czélra fordi-
tani sz íveskedjék." Örömmel teszszük , és részünkről is hozzácsatolva 
5 for intot , k ívánjuk , h o g y a szeretet által letett e zsenge alapon ó h a j -
tás szerént emelkedjék a testvérnemzet erkölcsi nevelésének szándékolt 
épülete ; min annál kevesbbé kételkedünk , minthogy Basile atya örven-
detes értesítése szerént a minden üdvösnek kifogyhatlan kegyes ségü 
párt fogója , bibornok herczeg-primás ö eminentiája az ügyet mintegy 
sajátjává tevén, annak előmozdítására hatalmas közbenjárását megígérni 
méltóztatott .—Kérjük a többi lapokat is e fölszólitás közlésére. S z e r k . 
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ne qualifierai pas sa (Czelder) conduite, je laisse au Public 
de la qualifier." (Nem akarom magaviseletét minőzni, a közön-
ségre bizom annak megítélését.) Voyant en le ministre un cer-
taine i g n or a n c e de notre Religion, je cru devoir mettre a sa 
disposition mes livres lithurgiques, comme Breviaire" stb. (lát-
ván a missionariusnak szent hitünkbeni tudatlanságát rendel-
kezésére hittem hagyandónak szertartásos könyveimet) Ezen 
tudatlanságról nem csak Dalton szól, hanem a hajóskapitány 
nyilatkozata szerént is szánandóvá tevé magát Cz—r, mint-
hogy még ezen laicus ember kérdéseire sem tudott válaszolni. 
Egyébiránt Dalton a személyére vonatkozó bántalmakat mint 
kath. áldozár megbocsátja ; de az ellene szórt valótlanságról 
értesülve legalább levele által akarta kellő mértékére leszál-
litani a becsmérlő kérkedést. Az ily Cz.-féle levelezők igen jól 
tennék, ha valótlanságok kürtölése által nem compromittálnák 
a lapot, melynek különben némi szolgálatot akarnak tenni, lk. 

— (A főmagasságu zágrábi bibornok-érsek körleve-
lének folytatása.) Ex his jam intelligimus, quo modo suc-
census in pectoribus mortalium Jesu Christi amor, perni-
ciosos illos corruptionis fontes, quippe superbiam, concupi-
scentiam carnis, et concupiscentiam oculorum obturaverit, op-
positarumque iis virtutum scaturigines reseraverit. E t , siqui-
dem hae virtutes quadamtenus mater sint et nutrix cunctarum 
paene ceterarum virtutum: idem Jesu Christi amor patulam 
ad moralem perfectionem viam aperuit, eaquepropter sancti-
tatis radix debet reputari. Hoc adeo verum est, ut totius chri-
stianae sanctitatis complexus, haud incongrue, amoris Jesu 
Christi vocabulo possit compellari. Pulchre ait B. Augustinus : 
Duas civitates duo faciunt amores; Jerusalem facit amor Dei, 
Babyloniam facit amor saeculi. Interroget igitur se unusquis-
que quid amet ? et inveniet unde sit civis ? (super psal. 64.) 
Et S. Bernardus exclamat : 0 felix amor, ex quo oritur stre-
nuitas morum, puritas affectionum, subtilitas intellectuum, 
desideriorum sanctitas, operum claritas, virtutum feeunditas, 
meritorum dignitas , praemiorum sublimitas ! (In libr. de dil. 
Dei). Et sane, in amore Dei per Jesum Christum, consistit 
totum sanctitatis mysterium. Vere sanctus est, qui illud Agne-
tis : Amo Christum ! ex intimo promit cordis affectu, eique to-
tum vitae suae accommodai tenorem. Heroismus sanctitatis 
non est aliud, quam hic ad summum, cujus natura humana 
capax est , potentiae gradum elevatus amor Salvatoris. Qua-
propter in tanto, quos Ecclesia Catholica produxit Sanctorum 
utriusque sexus numero, nullum, post sollicitissimam etiam 
inquisitionem reperiemus, qui hoc caruisset amore, imo cujus 
pectus non ardentissimo Jesu Christi amore fuisset inflamma-
tum. Contra, animarum, hoc amore flagrantium milliones, 
singulis saeculis exhibuit, actuque, non obstante ingenti mundi 
corruptela, exhibet sacrosancta Ecclesia nostra. Verum ita-
que est , amorem Dei in Jesu Christo , esse fontem humilita-
t is , castitatis , abnegationis sui, totiusque sanctitatis ; quod 
adusque exequi contendebam. Sed operae pretium est , ut su-
blimes sancti hujus amoris proprietates specialius expendamus. 
Primus amoris hujus character est sublimitas ; ut vere dici 
possit : N i h i l a l t i u s a m o r e . Corda nimirum,quae vim hujus 
amoris persenserant, in altum sunt elevata; ut omnino dici 
cum veritate queat , humánum genus, quod actricem hujus 
potentiae virtutem persensit, id vero est hommes, qui sin-
cere fervideque amant Jesum Christum, sic supra communem 

generis nostri horizontéin fuisse sublimatos, quemadmodum 
supra telluris planitiem eminent tractus montium, ad nubes 
usque caput suum efferentes. Quis facti hujus veritatem au-
sit inficiari? quis praesumat negare, corda Sanctorum , Jesu 
Christi amore aestuantium, admirabilem adtigisse altitudinem ? 
Reapse, cor hoc amore penetratum , in quocunque jacuisset 
profunditatis abysso , evolat, seque in insigni pulohritudinis, 
sanctitatis, veraeque sublimitatis collocat altitudine. Ingene-
rat hic amor pectori humano cogitationes, desideria, spes, 
quas ante non noverat, quaeve illi incomparabilem imprimunt 
nobilitatis sublimitatiscpie praerogativam Elevât hic amor 
hominem ad eas usque regiones, quas ipse incolit Dominus 
Jesus , nec descendit in cor hnmanum alio fine, quam ut illud 
ad suam usque elevet altitudinem, simillimus illis aquis, quae 
e celso monte delapsae, proprii ponderis virtute , in sublime 
rursum propelluntur. (Folyt, köv.) 

EGER, april 2-án. A nem gyanított, és váratlanul be-
tört szomorú események mennyire hatnak az érzékeny szí-
vűekre , ismét tapasztaltuk ma egész mértékben ; midőn reg-
geli 11 óra tájban sebes szárnyakon futotta be a város min-
den utczáit azon gyászhir, hogy egy, szeretve tisztelt, érdem-
dús egyházi férfiú, rövid alig hat napi gyengélkedése után 
tüdőszélliüdés következtében élete 63-ik évében hirtelen meg-
szűnt élni — Ezen derék egyházi férfiú pedig ft. bagaméri 
és káinoki K á 1 n o k y Ferencz egri érseki főegyházi gyón-
tató-kanonok, és a papi nyugintézet kormányzója volt ; ki rö-
vid két év és öt hónap a la t t , melyet az egri főkáptalanban 
mint tagtárs töltött e l , hivatalai pontos teljesítése , — mint 
lelkész 30 éven át ernyedetlen buzgalma s jótevősége ; — mint 
emberbarát nyájassága s kedves társalgási modora által, min-
denki szives hajlamát annyira megtudta nyerni, hogy valamint 
élete minden napjaiban köztiszteletet, szeretetet, és személyé-
hezi ragaszkodást magának kivíni szerencsés volt ; ugy hir-
telen történt halála hirére közös sajnálat nyilvánult, és fog 
nyilvánulni minden ismerőinek körében. Hideg tetemei holnap 
esti öt órakor fognak örök nyugalomra a székes-főegyház sír-
boltjába letétetni, az engesztelő sz. mise-áldozat pedig folyó 
hó 4-én reggeli kilencz órakor ugyan a székes-főegyházban 
megtartatni. — Béke hamvainak, és az örök világosság fé-
nyeskedjék neki ! ! ! Vezerle Gáspár. 

PARIS. (A franczia senatusbani viták folytatása.) A 
febr. 28-i ülésben Gemeau tábornok, és La Guéronnière szó-
noklata volt a legnevezetesebb, mivel Napoléon herczeg csak 
catoi hangon kiáltá : oda kell hagyni Romát, minthogy a kien-
gesztelés lehetetlen. A többi ré3ze a szónoklatnak nem volt 
más, mint hosszú idézetek a franczia követeknek tudósításai-
ból a szent-szék felől. Gemeau : „A romai kérdés legnehezebb. 
Ennek megoldására mondja kiki, mit szivén hord. Én is ezt 
teszem. A fölirati javaslat nem elégiti ki a hazát , és még ve-
szélyes is. A senatus ,ellenállásról' s,mértéktelen követelések-
ről' szól. Ezen szavak künn szenvedélynek fognak vétetni. 
Azt fogják gondolni, hogy helyeseljük Piémont eljárását, rosz-
szaljuk pedig a szent-atyáét. Hogyan sajnálkozhatnánk mi a 
szent-atya tettein ? Ő kifosztatott ; és vétett-e a semlegesség 
ellen? Lehet-e sajnálkozni azon, hogy egy fejedelem , kifosz-
tatása u tán , jó szántából nem akarja oda adni , a mi még ha-
talmában maradott? A szent-atya szilárdságot mutatott, nem 
pedig ellenállást." — Utánna szólt Bonjean ; a szent-irásból, 
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szent Bernard és siennai szent Katalin irataiból kimutatni 
igyekezett, bogy a világi fejedelemség káros az egyháznak. 
(Ily munkát sokszor látott az egyház, az eretnekek, s rakon-
czátlan tudósok mai napig ugyanezt te t ték, az egyházat a 
szent-irásból tanitották.) Grabriac, rövid de velős beszédben 
a fölirat ellen szavazott, mivel, ugy mond, azon fogalom, 
melylyel ő a becsületről bir ,nem engedi, hogy egy fejedelem, 
ki a nemzetközi jogokat tapodta, párvonalba tétessék oly 
fejedelemmel, ki saját jogait rettenthetlenül védi, kinek egész 
hibája az , hogy saját kifosztásába nem akar beegyezni. — 
La Grueronnière , a hires röpirász emelte szavát ; szónoklata 
élénk , jeles , remekmű vol t , ugy hogy gyenge oldalait, s a 
benne lerakott ellenmondásokat is ildomosán tudta eltakarni. 
Szava volt : Romát nem kell föladni ; Italiának Roma nélkül 
kell maradni; a jelen helyzet addig tartatik fön, mig a dolog 
kiegyenlittetik. „Kétes értelem van , úgymond, nem a fölirat-
ban, hanem a helyzetben. Bonjean kétes adatokat sorolt elő; 
én politikai oldalát fogom föl a kérdésnek. A kérdés mint ellen-
tét állíttatott föl a forradalom és az ellenforradalom, az uj és az 
ó társadalom között. Emez ellentétes szenvedélyek között 
liorzsoltatik a kérdés. Hibáznak a pápai fejedelemség ellen-
ségei, de barátjai is. Van egy iskola, mely a vallás nevében 
minden haladást kárhoztat. Be kell vallanom a franczia pap-
ság dicsőségére, hogy ő nem tartozik ama iskolához. A csá-
szárság annyi mint szabadság. Ennek kifejezése a fölirat. En 
ezt elfogadom. Kettőt tartok szem előtt : 1) Italia és Fran-
cziaország érdekei nem engedik, hogy Romát az olasz egy-
ségnek átadjuk ; 2) hogy az egyezkedési elvet minden áron 
fön kell tartani. Italia többet nyer t , semmint valaha remélni 
mert. Bolognát könnyen csatolta országához Victor király, 
mivel itt a külliatalmat gyűlölték ; de Nápolyt inkább meghó-
dította, semmint magához csatolta. A lierczegségekbe Victort 
a nemzeti érzelem hívta ; de Nápolyba egyedül a forradalom 
vitte. Nápoly csak ösvény, Roma nyughely volt a forrada-
lomra. Cavour alatt a forradalom féken volt ; Ricasoli alatt 
erőre jött. Italia forr a forradalmi izgalmaktól; őt minden 
áron menteni kell, mivel európai vész támadhat. Tegyük föl, 
hogy Victor a Vaticanban megkoronáztatik ; gondolják, meg-
szűnik a mozgalom ? Velenczére törnek. íme a háború. Hol 
van Italiának katonája ily háborúra? Nincs. Romának átadása 
tehát Italiának veszte volna. Az ő érdekében nem szabad Ro-
mát neki átadni. (Mi is régen tudtuk, hogy ezen érdek tar t ja 
Romában a franczia seregeket. Nem is lehet máskép , ha az 
olasz forradalmat nemes és törvényes mozgalomnak valljuk, 
miként a szónok.) Velencze nem lesz örökké idegen uralkodás 
alatt ; Austria belátja ezt annak idején, és tisztességes kárpót-
lással megelégszik. Azt is hiszem , hogy senki sem gondol ko-
molyan a kérdés ily megoldására, mely szerént a pápa és az 
olasz király osztozzék Roma városán, vagy pedig a ,szabad 
egyház szabad államban'-i terv szerént. E mondat szebb mint 
igazabb. Sokat igér, semmit sem ad. Mily viszony lehet egy 
társaság között, mely 200 millió tagot számlál, s a rosszul szer-
vezett Italia között ? A mely pillanatban Victor a Vaticánba 
lépne, Péter utódja Romából kiköltöznék. Italia pápaság nél-
kül u j Italia. Ezen királyság, mely igy lépne a Vaticánba, nem 
volna többé királyság , hanem forradalom. A zarándok pápa 
Italia lelkismeretét mindég nyugtalanitná, mindég fenyegetné. 
Minden puszta oltár Italiának veszélye, minden kath. lelkis-

meret Italiának birája, s kárlioztatója volna. Uraim ! ez a fe-
jetfenség kezdete lenne ; Péter székén egy király sem ülhet 
erősen. Volna dictator a veszélyek között, Victor volna első 
áldozatja a dictáturának. Ez a pápaság nélküli Italia ; ez az 
Italia Romában , egy Italia zavarban, forrongásban, a reli-
giotól, Francziaországtól, Európától elszakadva, a fejetlenség 
borzalmas képe." — Átmegy a szónok annak bevitatására, 
hogy Francziaország érdeke nem engedheti, miszerént Roma 
átadassék Italiának. „A kik az egyházat az államnak, vagy 
az államot az egyháznak alárendelik, egyaránt tévednek; 
mindkettő veszélyes. A császárság a democratia igazságait 
fejleszti, a haladást a társadalmi rendnek örök elveivel meg-
egyeztetni iparkodik, a kérdésnek ily megoldásához nem áll-
hat. A császár sem reactiot sem forradalmat nem akar Italiá-
ban. Ennek kell lenni a mi politikánknak. A mely okok minket 
1849-ben Romába vit tek, azok seregeinket ma is ott tartják. 
Seregeink ottléte esetleges; de segélyezési jogunk ezredéves : 
s lia kardunkat hüvelyébe teszszük, ennek árnyéka elegendő 
a pápa védelmére az örök városban. Mondjuk ki Romában : 
,engedjetek'; Turinban: Roma, szent Péter^öröksége soha sem 
lesz a tietek." — A mart. l-jén tar tot t ülésben Donnet bibor-
nok Bonjean adatait czáfolta ; Napoléon herczeg vörös be-
szédjét szavalta ; Billault röviden megjegyzé, hogy a kor-
mány és a herczeg politikája között semmi közösség nem lé-
tezik (Vége köv.) 

IRODALOM. 
HISTÓRIA REVELATIONIS DIVINAE VETERIS TESTA-

MENTI, Sriptore Josepho D a n k o , S. S. Tlieologiae Do-
ctore, ejusdemque in c. r. scientiarum Universitate Vinclo-
bonensi Professore, Archidioecesis Strigoniensis Presbytero. 
Vindobonae anno 1862. Sumtibus Gruilelmi Braumüller. 

A„VirginiDeiparae sine labe originali conceptae" kath. 
tudóshoz illő buzgalommal fölajánlott jeles műnek szigorú bí-
rálatát élesebb tollú tudorokra bízván ; részemről, igen tisz-
telt szerkesztő urnák engedelmével, csak azt emelem ki, mi 
szeréntem a valóban tudós szerzőnek egyik fő érdeme, hogy 
tudnillik a biblia-rontó áltudománynyal egy perczig sem al-
kudozik. Ewald, ki már egyszer őt Movers felől nyilvánított 
igaz véleményeért keményen megtámadá, azt legalább kény-
telen lesz elismerni, hogy tudja kivel van dolga, s az ellenfél 
érveit és védveit igen jól kiszemelvén épen nem tudatlanság-
ból, hanem alapos meggyőződésből marad szigorúan kath. 
exegeta. Derék szerzőnk az ó-szövetségben történt igen nagy 
csudáktól egy cseppet sem fél ; de még az igazságnak egyet-
len egy külbástyáját sem adja föl azon ürügy a la t t , liogy a 
fővárat annál jobban védhesse ; bölcsen tudván, mikép ama-
zoknak gondatlan elhagyása elleneinket soha le nem fegy-
verzi, sőt épen ez által kapnak vérszemet a puszta erődnek 
annál hevesebb ostromlására. Ez a szilárd, következetes, bá-
tor és buzgó kath. jellem az, mely a különben is belső- és kül-
sőleg szép könyvnek főéke, s a miért azt a szentirás hü tisz-
telőinek figyelmébe ajánlani bátorkodunk. Hol az egyház te-
kintélyét s a szent-atyák összehangzó értelmezését ugy tisz-
telik , követik ; hol a régibb kath. irók s irodalom becsületét 
oly lelkesen védik és tettleg biztosítják: ott a valódi, józan 
tudományosság barátja örömmel legelteti szemeit a tudós idé-
zetek*, jegyzetek- és önálló jeles értekezetekben rendkivül 
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gazdag lapokon. A szent-föld általános és részletes, pontos le-
írása igen helyesen előzi meg az ó-szövetségi történetek ihle-
tett ra jzát , mely nagyszerű folyamként hullámozva vonul el 
előttünk Ádámtól Krisztusig, ki a törvény czélja s vége. 
Annyi szép közül szinte bajos kiemelni tündöklő gyémántokul: 
a Pentateuchus végtárgyalását ; Dávid uralmát és zsoltárai-
nak jellemzését ; Salamon templomát ; Izaiást, ki, ha szabad 
mondani, a szerzőnek különös kedvencze, az ide tartozó több, 
például az Ecce Virgo, de Servo Dei, de nomine Cyri, nagyon 
érdekes függelékkel ; a látnokok összeköttetése-, meg a „Sa-
pientia" valódi értelmérőli czikkeket stb. Szóval a szent köny-
vek szelleme- és tartalmának oly alapos, mély és fönséges is-
meretét meritbetjük e becses munkából, hogy az úgynevezett 
„Histor. Critic. Introductio" barátjainak legmerészebb köve-
telményeit is hihetőleg kielégitendi, s a bibliába szükséges 
bevezetésül bárki bármely tanulmányi rendszer mellett biz-
vást és kitűnő sikerrel használhatja. H. *) 

VEGYESEK. 
P E S T , apr. 11-én. Az „Idők Tanujá"-nak t. szerkesz-

tője a szent-atya számára általa gyűjtöt t , apr. 4-ig 4011 frt. 
50 kr, és 345 aranyat tevő összeget apr. 6-án volt szerencsés 
ő eminentiájának átnyújtani. A maga nemében eddig első és 
egyetlen ilynemű gyűjtésre ő eminentiája az által méltózta-
tott föltenni a legméltóbb koronát, hogy az emiitett összeg-
hez maga részéről 15,000 frankot kegyeskedett csatolni. A 
minden vallásos keblet mélyen meginclitó ünnepély bővebb 
leirását, egy szemtanúnak hozzánk intézett becses sorai után, 
jővőre kénytelenittetünk hagyni. 

— Nt. W ü n s c h József, veszprémi tanulmányi föl-
ügyelő f. h. 10-én a hittudori koszorút nyerte el. 

— Persignynek a Moniteurban megjelent körlevele 
constatirozza, hogy a Szent-Vincze-Társulat íiókegyletei kö-
zül csak 88 volt hajlandó elfogadni a középponti igazgatást 
a kormány fölügyelete alatt ; 776 pedig ellene volt ; minek 
következtében központi igazgatásról nem lehetvén szó mind-
egyik egylet csak helyi tevékenységre szorittatik. — A szaj-
nai törvényszék egy, a Szent-Vincze-Társulatnak tett végha-
gyományt megsemmisített, minthogy ezen társulat authori-
salva nincsen. 

— A ,Vtlnd£ szerént Schwarzenberg bibornok az állam-
minister azon iratára, melyben neki és még néhány főpász-
tornak szemrehányást tőn a febr. 26-ki ünnepélyt illető ma-
gatartása miatt, erélyes- és méltóságteljesen válaszolt. 

— A gúnyolódó ,Punch' ekkép vagdalja a pápáróli híre-
ket : A pápa, kinek életéből még csak három hét van hátra, 
junius végével az albaniai vizekre megyen. Az ismert lábbaj 
most oly aggályos fordulatot vett , hogy a szent-atya minden-
nap más templomot látogat meg gyalog ; és naponként néhány 
óráig a szent-atya annyira elveszti öntudatát, hogy még Na-
poléon Lajos hódolati nyilatkozatainak sem nyújthat hitelt ! 

— Fransoni temetésénél a nép igen nagy tömegben je-
lent meg ; de hiányzott a hivatali világ, valamint az egyházi 

* ) Mi a becses müvet még nem láttuk ; je len magasztaló nyi lat -
kozat azonban oly roppant tudományu férfiú kezeiből származott , kinek 
ítéletén bátran megnyugodhatik mindenki. És azért, a t. szerző nevén k i -
vül, ezen teljes érvü biztosítékon megnyugodva örömmel nézünk elébe e 
je lentékeny munka megszerezhetésének, és az abból különösen reánk áradó 
élvnek. — Ezen kedves H. betühez nem lehetne többször is szeren-
csénk ? S z e r k . 

főbb méltóságoknak különben megadatni szokott katonai ki-
séret is. Fransoni a szent-atyát tette örökösévé. 

— A franczia püspökök böjti körlevelei ellen kikelnek 
a hivatalos lapok, leginkább mivel a pápának szilárd maga-
tartását dicseretekkel halmozzák el ; és hogy Romába való 
menetüket oly hangon adják megyéjüknek tudtára, mintha a 
kormánynak abba semmi beleszólása sem volna — Az angol 
kormány semmi akadályt sem tet t ; a spanyol két hajót adott az 
oda utazó főpásztorok rendelkezésére ; és a pápát szavakkal 
mindég simogató franczia kormány akadékoskodik ezen, a 
jókra nézve oly ártatlan gyülekezetet illetőleg ! Nincs rútabb 
szerep, minta gonosz akaratnak jótékonyságot tettető szerepe. 

— Szokás sz. Lajosnak romai templomában, hogy a 
böjti idő alatt vidéki szónok tartja ott a francziák részére a 
beszédeket. Ez évben a poitiersi püspöknek, evvel mindenben 
megegyező, helyettese jött e végből Romába ; azonban egy-
szerre uti levelét küldé meg neki a franczia követ azon pa-
rancscsal , hogy mindjárt utazzék vissza a „császár rendelete 
folytán." 

— C a e t a n i Fülöp herczeg a pápának Péterfillér gya-
nánt lOOOrom. tallért biztosított évenként.Erre20,000 scudi ér-
tékű telket hagyományozott, melynek évi jövedelme lOOOtallér. 
A Caetani családból már két pápa származott : II. Gelas és 
VIII. Bonifácz. : 

P o z s o n y b a P. R.-nek : A folytatást várjuk. — Zs. K.-nak: A 6 0 
frtot megkaptuk. Akkorra nehezen készülhet el. — Csurgóra: A 15 
frtnyi hátralék kifizettetett . 

SZEMÉLYZETIEK az esztergomi megyéből : M é s z á r o s Sándor 
ó-gyal la i és M o r v a Miklós jász-ujfalvi eddigi hely. lelkészek mint ple-
bánusok investiáltattak. C h e m y Alajos broczkai plebánus Uninba té-
tetet t át ; R e h á k Mátyás Szomolánkáról Broczkára ; M a s z t i k János 
sasvári káplán szomolánkai plébános lett. P ó s c h Samu eddigi c s e s z t -
vei plebánus Littavára tétetett át ; Csesztvére pedig F e k e t e János kül-
detett . D o n a y János bessei plebánus javadalmát K I e i n h a n z Ignácz 
lamacsi plebánussal cserélte föl. F e h é r János gútai káplán Keszegfal -
vára mint hely. lelkész küldetett. G a l a m b o s Kálmán n.-szoinbati ta-
nár az esztergomi papnöveldébe tétetet t át mint tanulmányi fölügyelő és 
helyettes le lki- igazgató. Z a j i c s e k János képezdei igazgató tanár az 
esztergomi elemi és réál-iskolák helyet tes igazgatójává neveztetett ki. 
H o 1 e k s z y József és D u s c h e k János ujmisések mint káplánok S e l -
meczre, N é m e t h y Rudolf ujmisés Nádasra , K o v á c s h e g y i István 
ujmisés Zelizre , J a n k ó István ujmisés Karancssághra, P o t k á n y i 
János Laksár-Ujfalura, B r e z á n s z k y Szaniszló Zelizről Sopornyára, 
B e 11 o n y Sándor Selmeczröl Esztergom kir. városba, L i p o v n i c z k y 
Károly Karancssághról Kürthre , B e z á k István ujmisés Sellyére , K u -
r á 1 s z k y Márton Dévényből Bur-Sz.-Györgyre , V a c z u 1 i k Pál H o -
licsról Sasvárra N ó v á k János Uninból szinte Sasvárra, B a r t u s s i k 
János Sasvárról Hol icsra, K o v á c s Imre Kürthről Gutára , S z i l a -
v e c z k y János Zelizről Mocsra. — Meghalt : N a g y Ferencz k e s z e g h -
falvi p lebánus , életének 5 8 - i k évében. 

Kegyes adományok: 
0 szentsége számára : 

E g y névtelen : „Tartsd meg Isten s z e n t - a t y á n k a t , Krisztusnak he lytar-
tó já t" je l ige mellett . . . . . 1 ezüst tallért. 

„ A fiúi szeretet részvétével s hódolatával" két k i s -
martoni áldozár . . . . . 6 db ezüst húszas. 

Az árvízkárosultaknak : 
Berky József csurgói plebánus és hivei . . . 9 frt. 
E g y névtelen . . . . . . . . 1 frt. 
A Szent-László-Társulatnak a veszprémi növendékpap-

ság lelkiatyjával jan. febr. és mart. hóra . . . 6 frt, 
A Dalmatiában fölállítandó árvaházra : 

S. K 3 frt. 
A Rel. szerkesztője . . . . . . . 5 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helyben 4 frt, 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Tes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, április 16-án. si. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Donoso elmélkedése. — A kath. pap. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Donoso elmélkedése. 
„Az európai társadalom haldoklik ; végtagjai hi-

degek már, és szive is rövid időn az leend. És tudjá-
tok-e, miért haldoklik? Azért, mert megmérgezte-
tett. Haldoklik, mert Isten arra alkotta, hogy a ka-
tholieismus éltető anyagával táplálkozzék, empirikus 
orvosai pedig rationalistikus tápot nyújtanak neki. 
Haldoklik, mert valamint az ember nem csak ke-
nyérből él, hanem minden igéből, mely az Isten szá-
jából jő : ugy a társadalmak nem csak pusztitó fegy-
verek által vesznek el, hanem minden katholikus-
ellenes tanok által, melyek az ál-bölcselem ajkáról 
hangzanak. Haldoklik, mert a tévely öl, e társadalom 
pedig tévelyeken nyugszik. Az igazság éltető ereje 
oly nagy, hogy ha egy, igen, csakis egy igazság 
birtokában volnátok, ez is megmenthetne titeket. De 
sülyedéstek oly nagy, vakságtok oly tökéletes, sze-
rencsétlenségtek olyannyira példanélküli, hogy ez 
egyetlen igazságot sem bírjátok. Ez okból a catastro-
pha, melynek bekövetkeznie kell, rendkívüli leend a 
történelemben. Az egyének menekedhetnek, mert ők 
mindég megmenthetik magukat; de a társadalom el 
van veszve; nem azért, mintha menthetetlen volna, 
hanem mert nézetem szerént világos, hogy n e m 
a k a r j a magát megmenteni. Nincs üdv az európai 
társadalom számára, mert nem akarunk gyermekeink-
ből igaz keresztényeket nevelni, s mert magunk sem 
vagyunk igaz keresztények. Nincs számára üdv, mert 
a kath. szellem, az élet egyedüli szelleme nem lengi 
át a népeket, nem élteti az oktatást, a törvényeket 
és erkölcsöket." 13 éve mult, hogy korunk egy ki-
tűnő bölcsésze, törvény tudós és országlár, de minde-
nek fölött egyházának hatalmas bajnoka, a kormány 
élén szintúgy mint a cortes termeiben : Donoso cortes 
az idézett szavakat a „Pays" és a spanyol „Heraldo" 
szerkesztőihez intézte. „De Maistre" tanítványainak 
legjelesbike mesterénél setétebb szinben látta Europa 

jövőjét. A forradalom lángjai csaptak össze egész Eu-
ropa fölött, midőn ez elmélkedés Íratott. Es a 13, né-
melyeknek oly hosszú, másoknak oly rövid év lefo-
lyása alatt mit alkotott, hogyan folytatá müvét ama 
polgáriasodás, mely a sajtó, gőz és villanysodronyok 
segítségével bejárta a két világot; hogyan rombolja 
le, mit századok építettek? Mivé fajult a nyugot ci-
vilisatioja, melynek bölcsőjénél az egyház szerető 
szülőként virrasztott? Mutatkozik-e a háladatosságnak 
csak egy szikrája is azon egyház irányában, mely a 
nyugoti romai birodalom fölbomlásánál egyedül volt 
képes arra, hogy újra épitsen, és emberi erőt meg-
haladó módon intézkedjék a népek sorsa és üdve kö-
rül? Fájdalom! bármerre tekintsünk, e kérdésekre 
„nem"-mel keilend válaszolnunk. A kath. lapok szem-
léi nem mutathatnak föl egy pontot Albion partjaitól 
Pétervárig, és a Bosphorustól Scandinavia véghatá-
ráig, melyre tartós örömmel pillanthatnánk mi ka-
tholikusok. Ki fogna azért megütközhetni azon, hogy 
a jobblelküek csüggedeznek, majdnem kétségbe es-
nek a jövő lolött, és közellétét hiszik azon catastro-
phának, melyről az idéztem iró szól? A katholikus 
ál-bölcsészeti civilisatio elveit s következményeit ta-
lán inkább bámulandó, mint követendő logikájával 
fejtegetvén, és a kettő között párhuzamot vonván, 
azon kérdést intézi Donoso magához: melyiké leend 
az idők folytán a győzelem ? Lássuk feleletét. „A nél-
kül hogy szivem reszketne, elmém elhomályosodnék, 
vagy tollam habozna, azt válaszolom : hogy a diadal 
kétséo-en kivül a bölcseleti civilisatioé. Az ember kor-o 
látlanul szabad akar lenni, s irtózik minden kötelék-
től. Megtagadja Istenét, kihez a vallás, a hit csatolja; 
megtagadja a kormányt, mely politikai kötelékét ké-
pezi; a tulajdont, ennek sérthetetlenségét, melyben 
socialis köteléke foglaltatik. Egy napon, hogy fékte-
len szabadságát biztosítsa, Istenét akarta megölni. Es 
nem gyilkolta-e meg az Isten-embert? Nem feszité-e 
meg két gonosztevő között? Az angyalok seregei le-
szálltak-e az égből védeni az Igazt? Miért szállnának 
tehát le ma, midőn nem az Istenfiának, hanem az em-
bernek ember általi fólfeszitése forog kérdésben? Mi-
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ért szállnának le ma, midőn lelkismeretünk oly í'ön-
nen hangoztatja: hogy e nagyszerű tragoediában senki 
sem érdemli közbejöttüket, sem az áldozatra kisze-
meltek , sem azok, kik a hóhérok szerepeit viselen-
dik. Nincs a történelem nagy korszakai kö-
zött egy is, mely nagyszerű catastrophával ne vég-
ződnék. Az első korszak a teremtéssel kezdődik, és 
tart a vizözönig. És mit jelent a vizözön? Kettőt: a 
rossznak a jó fölötti t e r m é s z e t e s győzelmét, 
és a jónak a rossz fölötti diadalát t e r m é s z e t f ö -
l ö t t i módon egy közvetlen, személyes és souve-
rain isteni tény által. — Az emberek még az özön 
vizétől fulladoztak, és a régi küzdelem újra kezdő-
dött. A láthatár minden oldalról elsötétedett. Üdvö-
zitőnk eljövetelénél mindenütt s ürü sötétség uralgott. 
Az Ur a kereszten nappalá változtatá az éjet. Mit je-
lent a történelem e legnagyobb catastrophája? ket-
tőt: a rossznak a jó fölötti természetes győzelmét, és 
az Istennek a rossz fölötti diadalmát ismét egy közvet-
len, személyes és souverain tény ereje által. És mit 
mondanak a szent-irás lapjai a világ végéről? Azt 
mondják, hogy az Antikrisztus lesz a világ ura, és 
hogy utána leend a catastrophák legutóbbika: az 
utolsó itélet. És mit fog a catastrophák e legvégsőb-
bi ke jelenteni? Ugyanazt, mit az előbbiek jelentének : 
a rossznak a jó fölötti természetes győzelmét a rossz el-
lenében. íme! ez szeréntem a történelem egész bölcsé-
szete." Fatalistikus irányról vádolák a „spanyolt", mi-
nőt nem ritkán lelhetni a Priscillianismus egykori 
honában. Manichaeismust lobbantottak szemére annak, 
ki soha sem tulajdonított a rossznak az Isten hatalmá-
tól független léteit. „Az emberi társadalmak — úgy-
mond — és az egyének ugyanazonegy törvénynek 
vannak alávetve, noha e törvény másként hat a tár-
sadalomra, mint az egyénre. A rossz az emberen ugy 
mint a társadalmon győzedelmeskedik természetes mó-
don, és csak egy csodálatos fensőbb befolyás által győ-
zethetik le az emberben és a társadalomban. E csodá-
latos befolyásnak, mely az embert megmenti, malaszt 
a neve, és a malaszt, mely az ember megigazulását 
eszközli, egyúttal minden győzelem kútforrása. Az 
ember és a társadalom üdve abban egyeznek, hogy 
mindkettő csodálatos módon eszközöltetik, és abban 
különböznek, hogy a csodálatos működés az ember-
ben rendesen bensőleg s ugy szólván láthatatlanul tör-
ténik, a társadalomban pedig külsőleg, és kézzelfog-
hatóig." Mi nem akarjuk a bölcsészt, ki büszke ka-
tholicismusára, védelmében, véleményének további in-
dokolásában, és a történelem általa kifejezett s fön-
emlitett bölcsészetnek következményei fej tegetésében 

tovább követni. Csak egyet kivánunk még olvasóink-
nak bemutatni Donoso cortes elmélkedéséből a társadal-
mak jövőjének kérdése iránt. „A kérdés a körül forog 
— igy ir afönemlitett lapok szerkesztőihez 1849-ben 
— valljon az emberi társadalmak azon az uton, me-
lyen haladnak, a tökéletesség, vagy a halál felé men-
nek-e? Ti szerencsések vagytok az elsőről meggyő-
ződve lenni, én a másodikat hiszem. Többet mondok, 
azt állitom, hogy a kérdés általami megoldása, noha 
az egyháztól nincs elfogadva, sem a szent-atyák által 
határozottan megvitatva, mégis leginkább egyezik 
meg a katholicismus szellemével. Kövessétek velem 
együtt az Udvözitő lépteit a jászoltól egész a kereszt-
fáig, melyen meghalt. Mit jelentsen ama szomorúság, 
mely arczáján folytonosan látható? Galilaea népei 
sirni látták, Lázár családja, tanítványai könyeit szem-
lélték. Jeruzsálem könyekben úszva látta szemeit. 
Mindannyian sirni látták: mosolyt ki látott ajakán? 
És valljon mit láthattak a mélyen elszomorodottnak 
szemei, a melyek előtt mult, jelen és jövő egyaránt 
nyiltan állottak? Talán az élet csendes tengerén bol-
dogul evezni látták az emberi-nemet? Nem, nem; 
azt látták, mint rohan Jeruzsálem Istenére, a ro-
maiak Jeruzsálemre, a barbarok Romára, a prote-
stantismus az egyházra, a protestantismus emlőin 
nagyranőtt forradalom a társadalomra, a socialismus 
a polgárisodásra, és az Isten büntető kezei mindany-
nyiukra. íme ! ezért siránkozott Üdvözítőnk, ezért volt 
lelke szomorú egész a halálig. Nézzük tovább, mit 
mondott tanítványainak, egyházának, és általa min-
den keresztényeknek, s általában azoknak, kik a jó-
nak képviselői e földön? Boldogságot, nyugalmat, 
győzelmet igért-e nekik, vagy inkább sanyaruságo-
kat és catastropliákat jósolt? „Ecce ego mittovos sic-
ut oves in medio luporum... cavete autem ab homi-
nibus. Tradent enim vos in conciliis, et in synagogis 
suis flagellabunt vos, et ad praesides et reges duce-
mini propter me, in testimonium illis et gentibus." 
(Math. 10, 16 — 18.) És alább: „Tradet autem fráter 
fratrem in mortem, et pater filium ; et insurgent íilii 
in parentes et morte eos afficient, et eritis odio omni-
bus propter nomen meum." (Math. 10. 21, 22.) Ha 
az emberiség czélja a tökélesbülés és növekedés, ugy 
kétséget nem szenvedhet, hogy soha tökéletesb és 
nagyobb nem leend, mint a világ végén. Halljatok 
tehát csak valamit az idők e véghatáráról, melyen 
túl az örökkévalóság kezdődik. „Et datum est illi 
(bestiae) bellum facere cum sanctis, et v i n c e r e 
eos. Et data est illipotestasinomnemtribum etpopu-
lum et lingvam et gentem. (Apocolyps. 13, 7.) Et 
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vicli angelum descendentem de coelo, habentem cla-
vem abyssi, et catenam magnam in manu sua; et ap-
prehendit draconem, serpentem antiquum, qui est 
diabolus et satanas, et ligavit eum per annos mille ; 
et misit eum in abyssum, et clausit et signa vit super 
ilium, ut non seducat amplius gentes." (Apocalyp. XX. 
1 — 3.) E szavakból látható, hogy a tenger vizei el 
fogják árasztani e földet, hogy ég felé emelkednek, 
s hogy kicsiny leend a menekvők száma; hogy az 
Üdvözitő nyájában is kisértés, sirás és harcz leend a 
választottak része, és hogy mindannyian elesnének, 
ha az Isten hatalmas karja nem lánczolná le a ször-
nyeteget. És ime ebben foglaltatik egész tanom : a 
rossznak természetes győzelme, és az Istennek termé-
szetfölötti győzelme a rossz ellenében. Ez egyúttal 
kárhoztatását rejti magában a tökéletesbülés és hala-
dás azon összes rendszereinek, melyek által az ujabb-
kori álbölcsészek, e professionalis csalók altatják és 
félrevezetik a népeket. — Az itélet — utolsó — 
napját, az örökkévalóság előestvéjét csak Az maga 
tudja, ki örökkévaló; kivüle az égben és a földön 
senki. Ne feledjük azonban, hogy körülbelül hatezer 
éve már, mióta az emberi-nem e földet lakja ; hogy 
izzadság- és por-lepte fején a hajzat megőszült; hogy 
ezen 6 ezer év korszaka jelentékeny bibliai korszak ; 
hogy az evangelium világitó szövétneke a legtávolabb 
országokig is elhatott már. Legyen egyébiránt bár-
miként, azokból, miket fejtegeténk, tanunk eléggé 
igazolva van." Kiirtuk, követtük a korunk antika-
tholikus, sokszor Istent káromló tanai által fölhábo-
rodott katholikus bölcsészt elmélkedéseiben, a nélkül 
azonban, hogy meghajolnánk föltétlenül merész gon-
dolatai, következtetései előtt. Sötét szinben látjuk, 
komolynak találjuk mi is a helyzetet, s tartós öröm-
re, mint emiitők, okot sehol sem találunk; de azt 
véljük mégis, hogy az egyház a jelennél szomorúbb 
napokat is élt már ; a Vigasztaló, azonban kit Üdvözí-
tőnk az egyház őréül rendelt, vigaszt, reményt nyújtott 
a boldogabb jövőre. Az Ecclesia militans nevének 
nem felelne meg, ha bár mikor is megszűnnék küz-
deni, és mit egykor Ravignan a toulousei egyházban 
a martyrok véres küzdelmeiről mondott: „én szere-
tem, én gyönyörködöm e jeleneteken", azt bátran al-
kalmazhatjuk az (Jdvözitő jegyesének összes harczai-
ra a rossz ellenében. Nem csak az emberek támaszta-
nak, létesítenek forradalmakat; néha néha az Ur ma-
ga onnan fölülről, örök dicsőségének székhelyéről in-
téz és rendel (?) forradalmakat, s miként a szél a poly-
vát, ugy szórja szét a tervei elé gördülő akadályokat, 
De Isten ugy büntet, hogy javulást és újjászületést 

eszközöljön ; — és nem szabad-e nekünk is reményle-
nünk, hogy az igazság napja után az irgalmasság 
napja fog ismét bekövetkezni? Valószínű, hogy ne-
héz idők küszöbén állunk; hogyaz Isten sújtó ostorát 
éreztetni fogja, és pedig nem kis mértékben, azon 
korral, mely szentségtörő kezeit csak rombolásra 
emeli, mely előtt többé semmi sem szent és sérthe-
tetlen , mely az egyháznak, a polgári hatalomnak, a 
társadalomnak, a tulajdonnak hadat üzent; — de mi-
ért nem volna szabad hinnünk, hogy a vész, a ferge-
teg után az örök igazság éltető s világitó napjának 
sugarait újra látandjuk? Mi a boldogabb jövő, és az 
európai társadalom évtizedek, talán egy század utáni 
ujraszületésének zálogát azon, a rossz sűrű homályá-

éiban is látható jóban találjuk, mely korunkban is min-
denütt mutatkozik. Nem lehetünk oly elfogultak, nem 
«a veszélyek közepette is olyannyira kishitűek, hogy 
azokból reményt ne merítsünk. „Wie oft auch — igy 
ir Ludger Suing !) — das Böse den Menschen nie-
derzieht von seinem Streben, wie oft auch der Ma-
terialismus ihn mit neuer Barbarei bedroht, nichts 
vermag mehr den G-ang der Weltgeschichte zu ihrem 
Ziele aufzuhalten, bis alle wesentlichen Lebensbezie-
hungen wieder hergestellt sind." Igen, mi hiszszük, 

onoso cortes elmélkedései ellenére is hiszszük, hogy 
győzelem a „jövő", nem a századunk bölcsészei ál-

tal fölállított elveké, hanem a mienk, a romai kath. 
anyaszentegyház, a kinyilatkoztatott keresztény val-
lás örök igazságainak, a katholicismus győzedelme 
leend, és talán a látszólagos hanyatlásnak — obum-
brari potest, d e f i c e r e non potest — és az ismételt 
diadaloknak még számos korszakait élendi túl az Üd-
vözitő szeplőtelen jegyese, mig bekövetkezendik „az 
örökkévalóság előestvéje, az Isten haragjának nagy 
napja." — b h — -

A kath. pap. 
(Va l lás -bö lc sésze t i értekezés. ) 

Az eszmék fénykörében időző ész hasonlit a tekinteté-
vel másnak türhetlen napsugáron pilienő sashoz ; s valamint 
ez annál bátrabban néz a napba, minél gyakrabban törik meg 
annak sugára látabján (pupilla) : ugy az ész a szemlélődés 
karján eszmékre ébredve annál tisztább forráshoz é r , minél 
mélyebbre száll ; igy juthatván végre azon pontig , mely az 
egyszerűt az összetettől, a szükségest az esetékestől ; a tárgy-
lényeget a sajátságtól választja el , s melyen túlhatolni nem 
az ő körébe vág. Lépjünk tehát mi is az eszmék apadhatlan 
forrásához , hogy belőle gyakorlatilag üditő italt merítsünk. 

Az ember boldogságra hivatott lény. E szó ,hivatott' bi-
zonyltja , mikép a boldogság-, s igy az önboldogságnak sem 

J) Die philosophische Bedeutung der Trinitätsidee 211. 
lap. Die Vollendung der Weltgeschichte. 19. §. Paderborn, 
1858. 
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szerzője az ember, s nem lehet az. Midőn mondjuk, az ember 
boldogságra van hivatva, világos, hogy az ember mint álta-
lánosan vett fogalom elé az egész embernemet magában fog-
laló ,minden'-t értjük s akarjuk értetni. A minden embert kö-
rébe záró boldogság és a kör tagjai közt igy benső, tehát lé-
nyegileg igaz viszony létesül : mert viszonyalap és annak re-
lativ megtudatolása, tehát a viszonyföltétek itt jelen vannak. 
A megtudatolásnak támpontja az ész, mely az érzéki észlény-, 
az embernek sajátja ; az alap a boldogság utáni vágy, mely, 
miután minden (érzéki és nem-érzéki) észlény boldogságra 
törekszik, egyetemes, — mennyiben nélküle észlény időrei te-
kintet nélkül nem képzelhető, szükségképi, — mennyiben a 
boldogság szellemünk követelménye, változatlan, — s végre 
mennyiben az az utáni vágy lelkünkbe oltatott, eredeti ; s mely-
nek mint ilyennek alapja, a boldogság, nem a mulandóság-, ha-
nem a létezési szakadatlanság-, az örökkévalóságnak tárgya, 
vagyis azon tengely, melyen szellemvilágunk óriás köre kisebb^ 
nagyobb gyorsasággal bár , de ugyanegy irányban forog , a z l 
mit e s z m é nek hivunk a szó tágabb érteményében, tágab-
ban , — mondám — mert szorosan véve csupán egy eszmét 
ismerünk, az örök, végtelen eszméjét, melyet az emberi eS2j 
lényegében egészen meg nem ismerhetvén, vagy — mint 
mondjuk — át nem érthetvén, tehetségi minőségéhez képest 
részletezni, s igy legalább közelítőleg megismerni siet. A bol-
dogságviszony tehát eszmén, mennyiben eszmén, jelesül a 
boldogság eszméjén alapszik. De ha ez áll, a mint kell hogy 
álljon: ugy az érzéki észlény, ki fensőbb —- szellemi — ter-
mészeténél fogva az igaz, szép és jó megismerése-, illetőleg 
gyakorlására köteleztetik, s igy a boldogság eszméjéhez, me-
lyet valóban olyanul ismer föl , közeledni, vagyis a boldogság) 
eszméjét czéllá tenni tartozik. 

Ime azon czél, melyet földi létünk folyamatában többé-
kevesbbé történő megvalósitottsága által szellemi birtokunk-
ká tenni törekszünk, csupán törekszünk — ismétlem, — mert 
kérdéses birtokunk lényege jelenünkben mindég eszme , czél 
maradand nekünk. Igen, a boldogság azon magasztos czél, 
mely valamint a kellemtáj, szivünkben fakadt óhajainkat csak 
akkor hangozza tisztán vissza, midőn virányira nem többé 
vándorokként, hanem a maradás jelszavával lépünk, midőn 
a földi létnek bucsut rebegve, a túliét határán megjelenünk. 
Ebből világos, hogy a kedély, melynek a boldogság követel-
ménye, ennek, mert czélnak megvalósításában az ész-, és aka-
rattól függ , vagyis kedélyünk az észuralom alatt álló akarat 
szavának hódolni, az akarat által czéllá tet t eszmét tisztelni 
tartozik. Ha e hódolat, e tisztelet szükségessége a valósággal 
fog kezet, azon rendnek van megfelelve, mely a szellemczélokat 
öszliangba hozza, s melyet e r k ö l c s r e n d nek nevezünk. 

Mivel pedig a czél nem egyéb , mint valamely cselek-
mény előleg meghatározott eredménye, s mivel azt — mint 
emiitők —• csak szabad lényr láthatja s valósithatja meg, s 
végre mert a szabad lénynek a szellemczélok észszerű rendje 
szerénti cselekményei az ilykép elérendő végrendeltetésre irá-
nyulnak : következik, mikép az, ki a szabad lényeknek észle-
ges életczélt szabott , észlény; s mert a szabott czél egyete-
mes , független tehát oly lény, ki föltétlen önmagátólvalósá-
gában nem csak önmagának, hanem minden szellemileg ve-
zérelhető lénynek eszméje és czélja egyszersmind: követke-
zik , hogy minden szellemileg vezérelt lény az ekkép vezérlő-

től az által függő, mikép az szellemi természetének követel-
ményét, az eszme- és czéladottságot erre mint szerzőre vissza-
vinni tartozik A szellemileg vezérelt lények sorában az em-
ber foglal helyet, mi hogy őt is függési viszonyba helyzi a 
vezér irányában, nem kétséges. S midőn az ember ilyformán 
a fölénytől, mint azon bölcs szellemvezértől, kit Istennek hi-
vunk, függ, szellemi természete követelményeinek is, jelesül a 
boldogságnak alapja az Istenben, s miután czélról van szó, an-
nak akaratelhatározásában keresendő. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, april 6-án. „A pápa meghalt." Villám-

sebességgel szárnyalt e hir mindenfelé, édes káröröm tölté 
el azok szivét, kik convenerunt in unum adversus Dominum 
et Christum ejus ; és a csak gyöngélkedő vértanúnak szerén-
tük már halálos ágyánál diviserunt vestimenta ejus ; tanács-
koztak, hogy az uj pápa-választásba sem elősegitőleg, sem 
akadályozólag befolyni nem fognak ! — Mig ez alaptalan hir-
rel vesződött a világ, Mária országának főpapjánál, az érde-
meiben halhatatlan biboros áldornagynál lélekemelő ünnepély 
tanusitá a szent-atya iránti törhetlen ragaszkodás, fiúi sze-
retet és hűség kétségbevonliatlan jeleit. — Nyolcz századon 
át mennyi vihar és vész vonult el a magyar egyház és haza 
fölött ; s e vészteljes idők legnyomasztóbb szakaiban mentő 
angyalként látjuk lebegni hazánk fölött a kereszténységnek 
Romában székelő közös atyját. A büntetéseiben is kegyes is-
teni gondviselés keze sulyosodott sokat szenvedett hazánkra 
ez évben is, az árviz által károsult honfitársaink véginségre 
jutot tak, s ime az eszme — filléreink összegyűjtése által se-
gitni a koldusbotra jutott embertársainkon —- alig foganzott 
meg e hazában, midőn a tiarán kivül tövis koszorút viselő, s 
maga is hű gyermekeinek adományaiból élő IX . P i u s sze-
retetének és részvétének zálogául a magyarországi árviz ál-
tal károsultaknak fölsegélésére — minden valláskülömbség 
nélkül — 2000 a. é. frt. utalványozott. Az „Idők Tanuja" czi-
mü kath irányú napilap a legmelegebb részvét és forró atyai 
szeretet ezen kegyes adományának visszatérítésére fölszólitá 
a nem-katholikusokat. Alig hiszem, de nem is lehet hü katho-
likus, kinek keble magasztosan nem dobogott a siker fölött, 
mely a lelkes íölhivást követte. Egyháziak és világiak, fér-
fiak, nők, ifjak siettek elhozni szebbnél szebb mondatok kísé-
retében fiúi adományukat ; s pár hét alatt az összeg nem két-
szerezve, hanem háromszorozva lőn. Az „Idők Tanuja" t. szer-
kesztője f. hó 6-án adta át ő főmagasságának az egybegyűlt, 
hatezeret meghaladó összeget. A teremben szentséges atyánk-
nak koszorúzott szobra mellett fogadta ő főmagassága egész 
bíbornoki diszbe öltözve az ünnepélyre összejötteket, kiknek 
élén t. L o n k a y ur „Dicsértessék a J. Kr." legszebb üdvöz-
lettel beköszöntve kath. szellemű szép beszédében a pápák-
nak hazánk iránti jótékonyságukat s különösen a mostani szo-
morú körülmények közt uralkodó IX. Pius atyai szeretetét 
kiemelvén, az összegyűlt adományt hazánk végetlenül kegyes 
és jó prímásának szentelt kezeibe tevé le , alázattal kérvén 
őt, hogy azt a hozzá mellékelt latin és magyar fölirattal rendel-
tetése helyére elküldeni méltóztatnék. A bibornok körülbelül 
e szavakkal válaszolt : „A jelen ünnepély a kath. egyház szent-
séges fejének IX. Pius sz. atyánknak tiszteletére van rendez-
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ve, ki liabár három év óta maga is szomorú körülmények és 
a legszorongatottabb helyzetben van , mégis az árviz által 
nyomorra jutottak fölsegélésére segédkezet nyújtani a leg-
elsők közt volt ; a lelkesedés és szeretet , melyet hazánk ka-
tkolikusai az itt átnyújtott kegyes adakozások által tanúsí-
tottak, határtalan örömre gerjeszti lelkemet, s midőn az egy-
begyült adományokat a t. szerkesztő úrtól , ki példás buzga-
lommal karolta föl e szent ügyet , átveszem, szivélyes köszö-
netet szavazok a buzgó és szives adakozóknak, egyháziaknak, 
világiaknak, kath. férfiaknak és asszonyoknak, kik vetélkedve 
siettek t. uraságod indítványát valósitni ; köszönetet mondok 
t. szerkesztő urnák, ki ezen eléggé nem dicsérhető hű kath. 
lelkesedésnek becses lapjában megindítója és vezére vala ; és 
a ki, midőn a sok fáradozással és lelkismeretesen összegyűj-
tött adományokat az én kezeimbe teszi le, nyilvánosan hirdeti 
és elismeri, hogy én a magyar egyháznak képviselője és első 
papja vagyok ; köszönetet mondok t. tanár urnák azért is, 
mert helyettem mint a magyar egyház főpapja helyett vezet-
te az ő szentsége számára való gyűjtéseket, áldja meg az Is-
ten ezen buzgó és példás fáradozásaért, mely alkalmat adott 
a r ra , hogy Magyarország kath. érzületéről egész Europa 
meggyőződjék, ő szentsége pedig örömmel láthassa, mely 
hűség-, hódolat- és szeretettel ragaszkodnak hozzá a magyar 
katholikusok. T. uraságodnak azon kérelmét, hogy a több 
mint hatezer forintnyi összeget minél előbb ő szentsége lábai-
hoz letegyem, örömmel fogom teljesiteni, és hogy megmu-
tassam mennyire örülök ezen siker fölött , én is forró szere-
tetem és hű ragaszkodásom jeléül a gyűjtött adományokhoz 
e köteget csatolom ily fölirattal : S a n c t i s s i m o P a t r i 
P i o P a p a e IX . J o a n n e s C a r d . S c i t o v s z k y R e-
g n i H u n g á r i á é P r i m a s q u i n d e c i m m i l l i a f r a n -
c o r u m . — Azon lelkes nyilatkozatokat és leveleket, melyek 
kíséretében a sürü adományok t. uraságodhoz beküldettek, 
és melyeket becses lapja hasábjain naponként épülve, óhajt-
va , feszült figyelemmel olvastam, már előbb is nyilvánított 
kivánatom szerént a latinokat latin, a magyarokat magyar 
— de latin forditással is — óhajtanám ő szentségéhez juttat-
ni, a miről is, hogy kellően megtörténjék, saját fölügyeletem 
alatt gondoskodni fogok. — És most a t. jelenlevőknek, úgymint 
többnyire ő szentsége által kitüntetett egyéneknek, a mélt. 
püspök, praelatus és kamarás uraknak, valamint a többi egy-
házi és világi t. vendégeknek, kiket ezen ünnepélyre meghív-
tam, megjelenésükért köszönetet mondok, tudom, hogy ve-
lem együtt örülnek a szentséges atyánk iránti szeretet és ra-
gaszkodás ezen nyilvános tanúsítása alkalmával, s velem 
együtt kérik az Is tent , hogy szorongatott közös sz. atyánkat 
kinos helyzetéből kimentve a világ-egyház kormányzására 
még soká éltesse." — E szavakat, melyeket ő eminentiája elér-
zékenyülten s könyek közt mondott , harsány éljenzés követ-
te. — Felejthetlen leend ez ünnepély a jelenlevőkre nézve, 
de felejthetlen leend a történetben is; mert ő eminentiája 
halhatatlan érdemeinek koszorújába ismét egy uj virágot, a 
szeretet és ragaszkodás virágát tüzé, mely szép virág nem 
hervadhat el , minthogy azt határtalan jóságának és szerete-
tének iiditő harmatával — könyeivel öntözé. — És mi, midőn 
távozánk, a fiúi szeretet legőszintébb érzetével csókoltuk meg 
ő eminentiájának azon fölszentelt jobb kezét, mely csak áldás 
és jótétemények osztogatásában fáradoz; áldjuk a Gondvise-

lést, hogy nekünk ily kegyes jó a tyá t , s a nyájnak ily gon-
dos pásztort adott , kit ha követünk, el nem tévedünk ; ki 
példát adott nekünk, hogy a mint ő t e t t , mi is ugy cseleked-
jünk ; miként ő a világ-egyliáz főpapjáért s annak hosszú éle-
teért fiúi kegyelettel imádkozik, mi is a szent-atyánkért és ő 
érette is, mint a magyar egyház főpapjáért hőn imádkozva 
kérjük a Gondviselést, hogy a magyar egyház javára , hőn 
tisztelő és szerető fiainak örömére soká igen soká éltesse ! V. K. 

PEST. (A főmagasságu zágrábi bibornok-érsek körleve-
lének folytatása.) Est porro amor Jesu Christi tantae exten-
sionis et amplitudinis, u t dici de eo possit . - N i h i l a m o r e 
l a t i u s . Inquirit hodie mundus amorem, nullos noscentem limi-
tes , e t , ut dicere soient novatores, amorem humanitarium, 
hoc vero est talem, qui non habeat alios terminos, quam quos 
habet humanitas. Sed vero talis amor reperiri non potest , ni-
si in corde Jesu Christi. Illic unice residet amor ille, qui nul-
los noscit limites, qui suo complectitur gremio magnos quin 
parvos excludat, qui non discernit inter albos et nigros, in 
quo non est , ut ait S. Paulus gentilis et Judaeus , circumcisio 
et praeputium, barbarus et Scyta, servus et liber ; sed omnia 
in omnibus Christus. Verbo illic unice residet amor ille, in 
quo homines ab extremis punctis morális et phisici orbis con-
juncti , invicem porrigunt manum, seque tenere amplexantur. 
Utprimum limina hujus admirabilis amoris linquimus, non in-
venimus nisi amorem partialem et exclusivum ; amorem ad 
domesticum focum, certas hominum classes, certas species, 
fortasse ad propriam patriam restrictum ; amorem, qui hujus 
vel illius systematis cancellos, certarum opinionum limites 
transgredi renuit , nec sub alio, quam proprii sui vexilli co-
lore vult militare ; verbo reperimus amorem miserabilem, com-
pressum, cuncta in fine ad propriam personam referentem. 
Consideremus hos novos humanitarii amoris apostolos ; adspi-
ciamus vel uno oculi ictu infelicem Italiam. Quid oifendimus, 
Fra t res , Filiique dilectissimi ? Oifendimus homines, humani-
ta tem, fraternitatem plenis buccis concrepantes ; homines qui 
non aliud se velle altis vocibus protestantur, quam in liber-
tatem adserere fratres, sub servitutis jugo gementes, turpi eos 
eripere mancipatui, gloriosos reddere et beatos. Haec quidem 
dicunt ; quid autem re ipsa faciunt ? Praedonum instar alienam 
rapiuntproprietatem, legitimos, ac saeculorum usu consecra-
tos thronos evertunt, dispoliant ecclesias, Praesules, suis de-
pulsos sedibus, in exilia aut carceres agunt , triginta et ultra 
religiosorum virorum, viginti, et quod superat, virginum Deo 
dicatarum, millia pacificis suis deturbant recessibus, inque 
praedam assignant inediae, objiciunt insultibus petulantique 
militum impietati ; urbes et oppida barbarum in modum ferro 
igneque populantur, ac greges integros hominum crudeliter 
enecant, quorum unicum crimen es t , servasse legitimo suo 
principi fidem jurejurando obstrictam, nec cooperari voluisse 
violentarum aggressionum usurpationumque iniquitatibus. In 
ipsum venerandum Ecclesiae caput non abhorrent violentas 
injicere manus, nec ullum seu fraudis et astutiae , seu aper-
tae violentiae genus, quod ad despoliationem ejus conducere 
possit, relinquunt intentatum Ecce amorem, qui, relicto Jesu 
Christo, proprium sibi erigere praesumit thronum ! . . . Sed 
est amor Dei in Christo Jesu insuper mirae profunditatis et 
abundantiae ; ut adeo cum veritate dicere potuerit Thomas 
Kempensis: A m o r e n i h i l p l e n i u s . Imo ea est amoris hujus 
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peculiaris proprietas, quod quamcunque late diffundatur, nil 
perdat ex sua profunditate, similis scaturigini vivae, cujus 
aquae in varios diffluunt rivos, quin ipsa suae fecunditatis de-
trimentum patiatur. Quemadmodum sangvis, in cordibus no-
stris collectus, novam recipit vitam, hancque toti communi-
cat corpori : sic amor iste, transeundo per cor Jesu Christi 
in immensa hujus cordis profunditate novam sortitur vitam, 
qua aptus eflicitur exerendae inexhaustae suae fecunditati. 
Amor Jesu Christi est porro ingentis roboris. A m o r e n i h i l 
f o r t i u s . Ilaec ejus fortitudo résultat ex profunditate ipsius, de 
qua nunc admodum nobis sermo fuit. Quippe illae arbores 
fertilissimae sunt , maximeque resistunt tempestatum injuriis, 
quae alte in terram miserunt radices suas. Amor Jesu Christi 
profundissimas habet radices, in ipsa namque fundatur virtute 
divina, quae inconcussi est roboris , et firmamenti In chari-
tate radical i et fundati,ait Paulus Apostolus. (Ephes. 3.) Sed 
nec his tam praeclaris dotibus absolvitur complexus proprie-
tatum amoris Dei in Jesu Christo. Est is insuper svavitatis et 
dulcedinis plenus. A m o r e n i h i l s v a v i u s . Est quippe hie 
amor, amor agni innocentis et immaculati ; quem qui diligit, non 
potest non particeps fieri lenitatis ejus, et mansvetudinis. Est 
una amor hie dulcis super mel et favum, quive svavitate sua 
omnes hujus mundi superat delicias. Hanc degustans dulcedi-
nem, exclamavit S. Bernardus : 0 jugum saneti amoris, quam 
dulciter capis, gloriose laqueas, sva viter premis, delectanter 
oneras, fortiter stringis , prudenter erudis ! Cum itaque tam 
praestantes, tamque sublimes sint sancti, de quo agimus, 
amoris proprietates, tam admirabilis vis et potentia : fieri non 
potest , quin christianus, illo inflammatus, omnes cogitatio-
nes, cuncta desideria sua, totamque contentionem suam eo 
dirigat, ut praedilecto Salvatori suo, quo fieri potest , fiat 
similior, id est quo ampliores in via perfectionis et sanctita-
tis faciat progressus. Si nostra consideremus tempóra ; quis 
prudens et veritatis amans negaverit, ipsos catholicos popu-
los magnis passibus in pristinam tendere gentilitatis corrup-
tionem. Et ubi jacet radix hujus infelicitatis ? Certo non alibi, 
quam quod amor Jesu Christi refrixerit in cordibus mortalium. 
Permulti Jesum Christum, ceu peregrinam quampiam, ad se 
parum adtinentem, considérant divinitatem. Quid vobis vide-
t u r , F ra t res , Filiique dilectissimi, amantne Deum isti nostri 
sapientes, isti philosophi, isti naturae scrutatores, qui tam 
lubenter sibi persvadent se humanuni genus illuminaturos, 
imo reformaturos ? Abunde respondent opera ipsorum pu-
blici juris reddita. (Vége köv.) 

LINZ. Emiitők, hogy e városban és környékén a Mühl-
feld-féle vallási edictum ellen egy tiltakozási fölirat köröz-
tetik, mely a magas háznak lenne benyújtandó. Szövege a kö-
vetkező : „Magas ház ! A confessionalis ügyek bizottmányának 
többsége egy vallási edictum tervét terjeszté a magas ház 
elébe. Ezen terv túlkapásai és az abban kimondott keresz-
tényellenes elvek által minden hivő kedélyt szükségkép föl-
lázit és a lelkismereteket tiltakozásra liivja föl. Az alulirott 
kath férfiak szivesen táplálják azon reményt , hogy a magas 
ház ily ildomtalanság ellen erélyesen fog föllépni. Miután 
azonban annak többsége oly férfiakat választott azon bizott-
mány tagjaivá, kik daczára az oly tiszteletre méltó minori-
tásnak ily szörnyű javaslattal bátorkodtak föllépni, alulírottak 
nem titkolhatják el abbeli aggodalmukat, hogy tán a magas 

háznak többsége is ahhoz járulhatna; és azért kötelességük-
nek ta r t ják , a szabadság, a vallás és haza érdekében hango-
san és nyíltan tiltakozni azon tervezet ellen. I. Tiltakozunk 
azon terv ellen, mely szabadságot szinlel, valóban pedig gú-
nyolja azt ; mely az első pontokban igért szabadságot a követ-
kezőkben szolgaságra és erőszakra változtatja. Mert mit ér 
„a hit- és lelkismeret-szabadság" ot t , hol az eskü oly törvé-
nyekre teendő le, melyeketahit és lelkismeret elvet? hol van 
„a saját ügyek önálló rendezése, kezelése", hogy lia az állam 
ellenkező rendszabályok által vélt érdekeinél fogva azt meg-
akadályozhatja vagy megszüntetheti? ha az egyház elöljáróit 
és azoknak gyülekezeteit jogtalan gyámkodás és ellenőrködés 
alá veti? hol van a hit- és lelkismereti szabadság, ha az állam 
az egyházi testületeket az ifjúság nevelésének, oktatásának 
jogától megfosztja, és a házasság jogi érvényessége, az egy-
ház és lelkismeret fölötti itélhetést megszoritja? mikép lehet 
még csak árnyéka is a szabadságnak ott, hol a szerzetes élet az 
államhivatalnokok önkényétől függ ? I t t nincs, nem lehet már 
szabadság, hanem csak az állam uralkodik. — II. Tiltakozunk 
oly javaslat ellen, mely a hitetlenséget védi, a vallást, a hitet 
pedig veszélyezteti. Minden tévhitnek, minden felekezetnek, 
legyen az bár még oly veszélyes, biztosíttatik a magán-cultus. 
Nem is szükséges ezeknek több, hogy létezhessenek, és fölosz-
latólag működhessenek ; nem törődnek azok sokat a hittudo-
mány positiv tartalmával, sem a házasság, család és iskola ke-
resztény jellemével ; könnyen lemondanak a birtokszerzési jog-
ról ; de a positiv vallástól elvenni vagy megtagadni azt , mit 
az mint jogot és kötelmet igénybe vesz, már nem annyit tesz 
„egyenlő jog és egyenlő védelem mindannyi számára" ; hanem 
ez előnyőzése a hitetlenségnek a hit rovására. III. Tiltakozunk 
oly javaslat ellen, mely a hazának keresztény alapjait, úgy-
mint: a házasságot és iskolát aláássa; és Austriát gondvise-
lési missiojától, mely szerént az a katholicismus őre , meg-
akarja fosztani, tiltakozunk azon bünmerénynyel határos kí-
sérlet ellen, mely szerént Austria népeinek legfőbb javai bi-
zonyos elkopott liberallsmusnak dobatnának oda prédául, hogy 
ekkép a legszilárdabb kötelék, mely még a különféle nemze-
teket összefűzi, tudnillik az egyházi kötelék szétszakittassék. 
IV. Tiltakozunk mint hü katholikusok oly tervezet ellen, mely 
a kath. egyháznak ünnepélyes államszerződések által biztosi-
tot t jogait megtámadja , különösen annak befolyását az isko-
lákra és házassági törvényhozásának érvényeit megsemmisíti ; 
tiltakozunk és pedig annál határozattabban mindaz ellen, mit 
a javaslat az isteni és emberi jogok ellen magában tartalmaz; és 
minél világosabban kiderül belőle, hogy általa leginkább a 
kath. egyház lealacsonyitása , gyanúsítása, gátolása és leigá-
zása czéloztatott. V. Végre kinyilatkoztatjuk, hogy mi vallási 
és egyházi ügyekben csak azon törvényeket ismerjük el köte-
lezőknek, melyek megalapitasában az egyházi fölsőbbség jo-
gaihoz és az egyház alkotmányához illően, közreműködött ; 
hogy tehát soha sem fogunk esküdni oly törvényekre, melyek 
azokkal ellenkeznek. Midőn mi ezen óvást teszszük, lelkisme-
retünket akarjuk biztositani és még árnyékát is kerülni annak, 
mintha rajtunk austriai katholikusokon a legotrombább jog-
talanság is büntetlenül követtethetnék el. Mi reméljük és 
óhajtjuk, hogy a magas ház önmaga becsületére és a haza ja-
vára a hitetlenség azon kontár müvét el fogja vetni. Isten 
áldja meg a császárt és Austriát." Ik. 
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PARIS. (A franczia senatusbani viták vége.) A mart. 3-i 
ülés Billault beszédje által lett nevezetessé, melyben a kor-
mány, sőt állitása szerént, a császár politikáját előterjeszté. „A 
kedélyek aggodalomban vannak, mivel a romai kérdés nem 
csak a politikát, hanem a lelkismereteket is közelről érdekli. 
Nekünk a múltból a jelent, a jelenből a jövőt kell mérlegel-
nünk. A mostani forrongásban minden egyezkedés lehetetlen. 
Erőszakkal csak rontanánk a dolgon. Igy voltunk mult év kez-
detén. Mondják, hogy a kormány ez vagy ama nézetben van; 
uraim egy erős kormány nem változtatja elveit. ítéljék a kor-
mányt tetteiből. A kormány várakozik, Italia és a szent-szék 
függetlensége érintetlenül maradt. Mit tet t a kormány három 
helyzetben? Az első helyzet a császár által a szent-atyának 
tet t Ígéretek, hogy a válság befolyása alatt bizton maradhat 
Romában, Francziaország fegyvere meg védi őt. A császár hű 
marad ezen Ígéretéhez. 0 semmi egyezkedést el nem fogadhat, 
melyben a szent-szék függetlenségét biztosnak nem találná. 
— A második helyzet Italiának elismerése általunk. Ezt a 
szükség hozta magával. Cavour halála után Italiát demagógia 
fenyegette ; a társadalmi érdekek parancsolják, hogy a rendet 
Italiában föntartsuk, ezt tette az elismerés. A harmadik hely-
zet az olaszkormánynak törekvése saját nehézségeiből kiver-
gődni. 0 Romát akarja, hogy a parlamentet kielégitse. A ter-
vet nem fogadtuk el. A császár tehát egy elvet sem ejtett el: 
akarja Italia és a szent szék függetlenségét. A kérdés megol-
dása nehéz, a mostani időben majdnem lehetetlen. Mit taná-
csol nekünk ily helyzetben a józan ész? A császár tet t kisér-
letet. Ne feledjük, hogy a helyzet fölötte veszélyes. Italiában 
van földalatti turakodás, mely borzalmas rázkodtatásokban 
törhet ki. Az eszeveszettek reményeit, hogy Italia magától tesz 
mindent, az austriai fegyverek tőnkre tették volna. Ok feledik, 
hogy, hacsak sasaink alatt nem, semmit sem tehetnek. Mi 
ismerjük, hogy ezen esztelenek tehetnek rohanást, mely Eu-
rópát kigyulasztja. Nálunk is a lelkek izgatottságban vannak. 
Hogyan vehetjük elejét annyi veszélynek ? A kik a kérdés 
megoldását fölötte sürgetik, nem tudják, hogy itt az időktől 
és a józan észtől mindent várni — a bölcseség. Tudom, hogy 
kereken visszautasittattunk. Nem akartuk Turinban az első 
lépést tenni. Mi a szent-atyának szavait akartuk hallani. Elő-
adtuk : szent-atya ! veszélyek környeznek, mondd meg, mit 
tegyünk érted ? Tagadó választ kaptunk. Most tehát a pápai 
kormány előtt vagyunk , mely mindenre tagadólag válaszol, 
és a turini kormány előt t , mely királyának szava, ministerei-
nek Ígéretei, parlamentjének szavazatja által le vagyon köt-
ve. Mit kell tenni? Három a lehetséges. Először reactio, az 
elvett tartományokat visszaadni a szent-széknek. Másodszor 
Romát magára hagyni. Harmadszor nem zavarodni meg a vak 
ellenálláson, sem a mértékentuli követeléseken, s várni a kö-
zönség kijózanodását, az időt , s az isteni gondviselést, mely 
őrködik e világ ügyei fölött; ne féljenek, ez megoldja a nehéz 
kérdést. A tartományokat erőszak nélkül nem lehet vissza-
vinni a szent-szék birtokába, önök pedig mult évben a non-
interventiot kimondták. De lia a tartományokat fegyveres köz-
belépés nélkül nem lehet vissza vinni, Romát sem könnyebb 
elhagyni. Romát elhagyni, annyit tesz, mint elveinket, mul-
tunkat meghazudtolni, s más hatalmak fegyveres közbelépé-
sét fölhívni. Napoleon herczeg mondá, hogy a császár oda 
hagyja Romát. Uraim , én ma voltam a császárnál, én tolmá-

csolom az ő szándékát, Napoleon herczeg politikája nem a 
császáré. Midőn a császár Italiába lépett , az olasz egységre, 
miként ezt mai védnökei értik, nem gondolt. Ha a romai szék 
függetlensége biztosíttatik, tudják uraim, hogy ez nem fog 
Ricasoli terve szerént történni Napoleon herczeg mondá „Ita-
lia katonái fogják a pápát védeni." Uraim, itt nem szavakat, 
hanem tetteket kell mérlegelni. A szent-atya az utczai láza-
dásnak adatnék át. Ezt tagadni lehet ; de eltagadni nem. A 
romai tiarát csak franczia fegyver védheti sikeresen. Mikor 
Romából kilépnénk, a pápa is kijönne. Napoleon herczeg 
mondá, hogy akkor Italia egysége győztes lenne. Én igen 
kétlem. A mint Romát elhagyjuk, néhány nap, vagy egy-két 
hónap után kitör a forradalom az ő veszélyeivel, az ő meré-
nyeivel. Ideálként megengedem, hogy a szent-atya sértetlenül 
marad; de hát lia e gonoszság, mely a forradalom hullámai 
között dúl, abibornokok ellen fordul, há tha még a pápa szent-
séges személyétől sem borzad vissza ? Azt hiszik, hogy Fran-
cziaország , hogy a császár nem volna ezért felelős ? Elhagy-
hatnánk-e mi a pápát , kinek védelme a mi tiz éves dicsősé-
günk ? Tegyük föl, hogy a pápa számkivetésében tehetetlen, 
vagy pedig hogy nem akarja saját védelmére a fejedelmeket 
fölszólitani : de valljon a fejedelmek is igy fognak gondol-
kodni? Hogyan akadályozhatnánk mi a többi fejedelmeket, 
hogy ne védjék a szent-atyát, miután mi őt védtelenül hagy-
tuk ? A császár kormánya tud ja , hogy a kérdés nehéz, ép 
azért semmit sem rögtönöz. Mi a két ellentét között állunk 
Piémont nélkülünk semmit sem tesz. Erre szavát adta. Igaz, 
Romában bár mi egyezkedésnek ellene mondanak- De ne fe-
ledjük, a pápa magasabban áll, mint az ő kormánya. A kor-
mány ellenünk, de a pápa nem. A mai helyzet föntartatik, de 
az alatt a szent-atya, hogy engedjen, kéretni, kormánya sür-
gettetni fog. Hogy valamit nyerjünk, kissé élesen kell szólni. 
A császár tudja, mit akar. 0 nem akarja hogy a pápai tarto-
mányok reactióba, sem hogy Italia demagogicus fejetlenségbe 
sodortassék ; de azt sem, hogy a szent-atya a forradalomnak 
áldozatul essék. Ezt tudván , ha kimondjuk szabadon, mit e 
válságos kérdésben érezünk, a császár kormányának ez nagy 
segitségére lesz a nehéz kérdésnek megoldásában. Szabadon 
szólni, nem tesz annyit, mint a szent-atyát sérteni " — E szó-
noklat megtevé a hatását, a Romáról szóló §-us elfogadtatott, 
a sajnálkozás a szent-atya ellenállásán kimondatott. 

IRODALOM. 
COELIBATUS ET BREVIÁRIUM : duo gravissima clerico-

rum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. 
Accessit compléta literatura. Auctore Augustino de R o s-
ko v á n y Episcopo Nitriensi. Tomi 5. Pestini 1861. Typis 
J. Beimel et B. Kozma. 

Ha az éles benyomást, melyet a századokra szánt, s 
csak századokban egyszer kiállítható műnek másodszori olva-
sása lelkületünkre t e t t , e sorokban közzétennénk; hosszura 
terjedne ismertetésünk. A könyvek diadala, az elmék dicső-
séges leigáztatása Ily szellemi legyőzetés a legyőzöttnek győ-
zelme. Teljes volt hitünk, nem alaptalan emez öt kötetes mű-
ben tárgyalt kettős fegyelmi kötelezettségről előbbi Ítéletünk ; 
a mélt. szerzővel mindég egy a véleményünk: de a fegyelmi 
kötelezettségnek ily nagy mérvben tet t előadása, miként azt 



• u 2 4 8 H " • 

a mélt. szerző ur teszi, meg nem változtatta ugyan Ítéletün-
ket , mivel ez nem volt ellenkező, növesztve mindazonáltal 
egészen átalakitotta. E műben a két fegyelmet ugy találjuk, 
a mint az tárgyilag magában volt minden századon át mai 
napig; mindég az, soha nem gyengülve, habár számtalanszor 
megszegve, vagy megtámadva. Ezen lélektani jelenet fejtse 
meg a késedelmet is, miért szólunk a műről oly későn. A nagy 
tisztelet, a meleg hála, a fiúi gyengéd indulat, a mélt. szerző 
urnák irodalmi nagy érdemével szemközt, későn talál szava-
kat. A mely müvet századok használni, századok bámulni, a 
szükség idején, az irtó csaták korszakain oly elégedéssel fegy-
vertárul alkalmazni fognak, azt nekünk nem lehet méltókép 
dicsérni. Különös sajátsága lehet a fegyelem valamelyik ne-
mének , melyet a Megváltó ki nem szabott, legfölebb sugalt, 
de még is mely 19 századon át annyi tettleges s irodalmi csa-
tán keresztül mindég föntartatott. A földi tárgyaknak, az em-
beri intézményeknek, örök s földöntúli okok nélkül, nem szo-
kott az isteni gondviselés annyi győzelmet, oly tartosságot 
engedményezni. Változás az emberi intézmények közsorsa; a 
mü saját szerzőjével a mulandóságban együtt osztozik; mily 
magas , s messze terjedő indokok lehettek tehát , melyek az 
egyházat vezérelték, midőn nemzeti sülyedések között is, mi-
ként Angliában a 16-ik s Francziaországban a 18-ik század-
ban; a császárok és fejedelmeknek ismételt sürgetéseire, a ve-
szély idején a nagyobb csapások megkérlelésének reményével 
támogatott kérelmeire, mindég a fegyelem szigora mellett 
maradott ; s ugyan egy Ítélettel sújtotta a fegyelem elleni vét-
kezőt , volt bár az Truchsess kölni fejedelemérsek, vagy párt-
főnök testvére által hatalmas Chatillon Coligny tolosai érsek, 
vagy egyszerű, igénytelen alszerpap ! E két fegyelmi intézmény 
az, mely ellen a pokol szakadatlanul vivott, s vivni fog ; mivel a 
zsolosma a büszkeséget, a szűz nőtlenség a testiséget tiporja. 
Nem csuda, ha mindkettő az irodalom s a tett mezején annyi 
megtámadásnak volt kitéve. Helvidius, s Jovinianus ,Epicurus 
christianorum' kezdte az irodalmi csatát, időszakonként, pél-
dául VII. Gergely idejében, a 16-ik században, s a josefini 
korszakban fölötte növekedett a roham ; régen fölhozott, ré-
gen megczáfolt, oknélküli okok valának mind, ugy hogy a 
Ronge-Cserszki zavarokban világba röpitett irkákról a mélt. iró 
is mondja, hogy a tárgy ugyan az, csak a czim változott a 
nőtlenség elleni röpiratokban. Tizennyolcz százados fegyelem, 
2188 törvényhozói hatalom határozatjai által megerősítve, s 
4500 munkák ismertetésével bebizonyítva; azsolosmázásikö-
telességet pedig 18 századon át 804 hatalmi intézmény, s 1500 
irodalmi terméknek átvizsgálása mutatja ki (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, apr 15-én. K e s s e l b o r n Károly; prépost, nagy-

szombati olvasó-kanonok, aranymiséje után 17-ik, életének 
91-ik évében f. h. 5-én elhunyt. „Élete a jótettek lánczolata 
volt, s ily emlék a legszebb sirszobor", mondja a ,P. H.' 

— B i r ó László, a k. tábla praelatusa, körünkbe érke-
zett. Az ,1. T.'-nak szatmári levelezője ii-ja róla : „Mit vesztet-
tünk mi a jeles férfiú távoztával, azt fölfogni leginkább csak 
azok képesek, kik szerencsések voltak vele közelebbi érintke-

zésben lehetni ; egyébiránt nincs osztály a város lakosai közt, 
melyben távozása méltó sajnálattal ne említtetnék !" 

— Pozsonyban S c k m u d e Tivadar jezsuita-atya fényes 
sikerű conferentiákat tartott férfiak számára. — A becses tu-
dósitást csak az ünnepek után adhatjuk. 

— Lapjaink egynémelyike olykor igazságos is tud lenni 
a kath. papság irányában Igy a ,Csatár' a ,M. Sajtó1-ból a 
a következő vallomást tartalmazza : „Hazánk legelső keresz-
tény királya bölcs munificentiával oly helyzetbe jut tatá nem-
zetünk romai katholikus polgárait, hogy azoknak lépést lehe-
tet t haladni az európai művelődéssel ; — tisztelet a magyar r. 
katholikus clerusnak, mely civilisatori föladatát mindenkor hí-
ven be is tölté, s nagyszerű birtokainak jövedelmét, nem mint 
más országokban, világi hatalma növelésére ; de a tudományok 
előmozdítására fordította. Ezt mi a legnagyobb hálával tarto-
zunk elismerni." — Jó ezt megjegyezni, mert némely helyen 
hamar feledik, a mit mondtak. 

— Toulouse-ban 1562-ben a katholikusok ellen fegyvert 
ragadott protestánsokat amazok legyőzvén, annak emlékére, 
hogy a város a kath. hitnek megtartatott, hála-ünnep tartatott , 
mely 1662- és 1762-ben is megtartatván, a jelenlegi toulousi 
érsek, msgr. Desprez, szintén százados ünnepet rendelt el kör-
levelében , mely intézkedés ellen oly lármát ütnek a lapok, 
hogy még a franczia császár is letiltandónak vélte az ünne-
pélyt. — Ha az igy lármázok következetesek akarnak lenni, 
utoljára sehol sem lesz szabad a kereszténység megalapításá-
nak , a ker. religio behozatalának, vagy valamely csatának 
emlékét megünnepelni, mert hisz ezek alkalmával is vér folyt. 
Különös ! az angolok é v e n k é n t megülhetik a katholiku-
sokra nézve oly injuriosussá tett Fawkes-féle összeesküvést ; 
a zsidók m i n d e n é v b e n megülhetik a purim-ünnepet; 
mindez semmi nyomát sem viseli magán a fanatismusnak ; de 
lia a katholikusok megmentetésiik emlékét m i n d e n s z á -
z a d b a n e g y s z e r fölujitják, ez borzasztó arczulcsapása a 
civilisationak. Az anti-kath. törekvés valóban itt is követke-
zetes ; ha a katholikusok ellen sikerült harcz ünnepeltetik 
meg, semmi gáncsolni való sincs benne ; ellenkező esetben 
nincs oly gyalázat, melylyel a katholikusok nem illettetnek. 
Nem akarunk a szomorú eseménynek szószólói lenni; de az 
igazságtalan megtámadás nem engedi hallgatással mellőzni az 
ellenünk intézett izgatási törekvést. — Még a ,Journal de st. 
Petersbourg' is ki meri nyilatkoztatni helyeslését a franczia 
kormány eljárását illetőleg az érsek irányában, és mondja : 
„A vallásos türelem korunk dicsősége, a fanatismus pedig a 
moral elleni merény." Az orosz lap igen szép commentárt ad-
hatna ezen fönhéjázó szavaihoz a varsói eseményekből és a 
bolgár nemzet megtérésének legújabb részleteiből. Azonban 
a katholikusok megtámadására semmi eszköz sem elegendő 
aljas és tiltott. 

— Varsóban apr. 10-én a tanulók a székes-egyházban 
tüntetést kísérlettek meg, zavargás által akarván az ajtatos-
kodókat az egyház elhagyására birni. Az érsek, ki egy pilla-
natra meg volt lepetve, ékes szavakban tolmácsolá köszöne-
tét a benmaradtak előtt. A zavargók közül 14-en elfogattattak. 

N. J. urnák Nagyváradon : A tartalmat csak a nyomdász nevének, 
hely és év kinyomatása mellett lehet szétküldeni. 

M. J. urnák : A czikkek nem közölhetők e 1 h á r i t h a 11 a n aka-
dályok miatt. 

Kegyes adomány: 
0 szentségének a kisbári h ivek . . • 2 frt. a. é. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

I Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, április 19-én. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : A gyöngyösi jezsuiták 1706—1750-ig. 
— A kath. pap. (Folyt.) — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

A gyöngyösi jezsuiták 
1706—1750-ig. 

Több évekkel ezelőtt egy szives alkalommal a 
gyöngyösi jezsuitáknak latin nyelven irt történeti 
jegyzeteik (história do mus) második kötete kezünk-
be akadván, a miket azokból saját emléklapjaink szá-
mára akkoron följegyeztünk, e lapok olvasóival is, 
minden hozzátevés nélkül, ezennel közöljük — azon 
hitben levén, hogy e szolgálatot kedvesen veszi tő-
lünk a történelembuvár is, ki a dolgok és események 
fejlődésénél az apró tényekre is vizsga szemeket szo-
kott vetni. 

1706-ik évben a jezsuiták Gyöngyösből kiűzet-
tek, de már 1710-ben, december utolsó napján 
visszajöttek, s más napon reggeli 8 órakor a plebá-
niabeli szentegyházból meginditott bucsumenettel sz. 
Urbán nevü volt templomukba, melyet a helvét val-
lásúak foglaltak el, de mely tőlük visszavétetett, ve-
zettettek. A szent menetet vezette a helybeli plebá-
nus, ki előbb a templomot reconciliálta ; azután ,Te 
Deum' tartatott, és predikáczio majd négyezernyi 
hallgatóság előtt. Jelen volt az ajtatosságonbáróPruc-
kenchall több tiszt-társaival, kiknek segélyével si-
került a nevezett templom visszafoglalása. 

A visszajött atyák ketten voltak. Az egyik el-
nök, ki segédtársával maj. 4-én az iskolákat is meg-
nyitotta több mint 300 egyénre menő ifjúság előtt. 
Előbb két évig döghalál uralkodott, mely 6000 la-

J) E kiűzetésre nézve tájékozásul csak annyit hozha-
tunk elő : hogy II. Rákóczy Ferencz Gyöngyösön nem egy 
izben szállásolt, sőt ott saját házzal is birt ; s 1705-ben I. 
Leopold magyar király Széchenyi György érseket alkudozás 
végett hozzá küldvén ennek ő Gyöngyösön adott találkozást. 
Azonban az alkudozás nem sikerült : s ime a reá következő 
évben a jezsuitáknak ott maradásuk már nem lehetett. 

A k ö z l ő . 

kost ragadott el 1). Voltak, kik az atyáknak a vá-
rosbóli elüzetése óta nem is gyóntak. S megalakítot-
ták azonnal a szenvedő s haldokló Isten-ember iránt 
különös tisztelettel és imádással viseltető A g o n i a e , 
s a mennybevitetett B. Asszonyról nevezett ajtatos 
társulatokat, melyek az elüzetés előtt is virágzottak 
— számos jóltevői találkozván ismét, kik részint 
pénzzel, több mint 1000 forintnyi összeggel, részint 
másképen segítették azokat. 

Predikácziot tartottak a plébánia 2) templomá-
ban és sz. Urbánban. Emitt a negyven-napos böjt min-

1) Mely csapás a város ajtatos lakóit szent fogadalomra 
inditotta, mely szerént azon idő óta ker. sz. János napján a 
regényes Mátra aljában levő fiók-egyházi Bene-kápolnához 
szent énekek zengedezése s ajtatos imák kíséretében mai na-
pig minden évben nagy bucsumenetet tar tanak, s onnan az 
ii^>ep ajtatosságához alkalmazott szent beszéd, és mise hall-
gatása után hasonló módon visszazarándokolnak. Mely ájta-
tosság 1831-ben a nagy cholera idejében soha nem látott s 
tapasztalt buzgalommal kétszer, ugy mint a szokott ker. sz. 
János — s utána sz. László magyar király napján megtarta-
tott mindenki által — ide nem értve a kisebbkoru s legöregebb 
nemzedéket. A k ö z l ő . 

a ) Ekkor Gyöngyösön a kath. hívek még mindég egy 
fárabeliek valának, tehát akkor ott a szent-ferenczi atyáknak 
még nem volt parochiájuk, mint jelenleg, mely bold, nagy 
emlékezetű gróf Eszterházy Károly egri püspök által enged-
tetett nekik 1788-ban II. József császár idejében, — ekképen 
vélvén őket a gondos főpásztor az eltörültetési sorsban való 
részesüléstől, kiket ő káplánjai gyanánt tekintett , megment-
hetni. — Különben emlékezetben lehettek előtte ezen atyák 
régibb érdemeik is, miket ők a török uralom idejében Torna, 
Gömör, Abauj megyéktől kezdve le egész Csongrádig a ka-
th olicismus föntartása által maguknak szereztek, s melyek az 
utókor előtt is a tisztelet és hálaemlék könyvében örökre irva 
maradandnak. Emez érdemeket tanusitják a szendrői (Borsod-
ban ; de már nem létező) , gyöngyösi, és szegedi zárdákat il-
lető történelmi hagyományok. A szendrőiről az tudatik : hogy 
ahhoz tartozott az egykori hires Herkó-Páter , ki mintegy 
apostoli küldér három, négy vármegyét is (hogy csak arról is-
merhetik föl a hivek a kath. papot, ha misézik és breviariu-
mozik) intve, óva, figyelmeztetve bezengett buzgó prediká-
lásaival, s kinek neve a kath. hivek előtt nemzedékről nem-
zedékre mai napig fönen hirdettetik eme közmondatban is : 
„nem hiszem. ha Herko-Pater mondja is." A gyöngyösiről 
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den péntekén, minden hó első vasárnapján in com-
munione generali, s az ajtatos társulatok ünnepein. 

Az Űrnapja az ő ünnepük volt, melyen ők tar-
tották a szent beszédet a piaczon minden vallásúak 
előtt. Ünnepélyeket tartottak Urunk körülmetélteté-
sekor, sz. Ignácz és xaver. sz. Ferencz napjain, midőn 
a bucsumenet mindég a parochialis templomból ve-
zettetett sz. Urbánba. Eme két szent az ifjúság által 
kilenczed- és tizednapi ajtatossággal is tiszteltetett. 
Vasárnapokon át hittanitást is tartottak. 

1718-ban hat iskolát tanított két jezsuita-atya 
egy világi pap segédletével; az ifjúság száma 300-on 
fülül volt. 

Házuknak emez időszakot érdeklő jegyzeteiből 
ugy látszik, hogy a kalvária is hozzájuk tartozott, 
mely 1721-ben emeltetett, a midőn a fólszentelési 
szolgálatot kereszt fölmagasztaltatása napján Gyetvay 
Mihály egri kanonok végezte ; a beszédet pedig az ő 
meghívásukra az akkori csányi plebánus tartotta. 

E kalvária miatt a jezsuiták és szent-ferenczi 
atyák között több ideig perlekedés volt, emezek azt, 
mint Jeruzsálemben is a Krisztus koporsójának őrzői, 
maguknak követelvén; azonban gróf Erdődy Gábor 
akkori egri püspök amazok részére döntötte el az 
ügyet ; s nehogy jövőre újra fölelevenittessék, az 
A g o n i a e társulat a kalvária folytatólagos emelésé-
re 259 forintot adományozott, a sz. Urbánba pedig 
oltár-aranyozásra 157 bécsi aranyat. 

1 722-ben a prédikálás ünnepei reájuk nézve ket-
tővel szaporittattak, s a ker. hittan általuk minden 
nem-akadályozott vasárnapon magyaráztatott minden 
rendű hallgatóság előtt. Ugyanez évben a helybeli 
plebánus a processiot szent Ignácz napján sz. Urbánba 
vezetni nem akarta, mivel azon szent menetre, me-
lyet Mária Magdolna napján a szent-ferenczi atyák 
templomába vezetett, a deákok meg nem jelentek. 
Ebben az évben téríttetett meg általuk Tego András, 
azelőtt lutheránus 

elég annyit tudni : hogy annak családtagjai látták el több ideig 
lelkiszolgálattal az egri kath. hiveket is; — a szegediről any-
nyit , hogy annak tagjai és elöljárói a mohácsi vész után a 
bujdosó s megmaradt magyarságnak széles vidéken ott vi-
gasztalói és közbenjáró pártfogói voltanak, s egyszersmind a 
csanádi megyének sok éveken át püspökileg kinevezett vica-
riusai, kik a hitért és nemzetért nem egyszer vértanúságot is 
szenvedtek. A k ö z l ő . 

' ) E törzs utolsó sarja az innenső század harmadik ti-
zedében halt e l , maga után hagyva négy 11-magzatot, kik 
mindnyájan az Ur szolgálatára szentelék magukat. Egyik kö-
ziilök a kegyes-rendüek, a legifjabbik pedig a szent Ferencz 
családjába lépett , hol az , mint jeles képzettségű hitszónok 

Ugyanez évben egyike a négy atyának, (mert 
ennyien valának) Tag Illés meghalálozván, ilyen em-
lék-koszorúval kísértetett a sírba : „Vir longiori vita 
dignissimus, verus Societatis Jesu filius, innocentiae, 
candorisque praecellentis. Et meruit P. Elias has lau-
des per omnem vitae suae cursum, qui postquam no-
stris in tyrocinio adlectus Trencsenii omnem impen-
dit operant, ut ea poneret fundamenta, quibus per-
fectio religiosa secure niteretur, seu dum ipse scien-
tias humanas aeque ac divinas edisceret, seu dum ju-
ventutem litteris humanioribus imbueret. Cui etiam 
labori ea sedulitate operám navavit, ut saeerdotali 
jam eharactere insignitus Rhetoricam Poesi junctam 
novem integris professus fuerit annis; eo quidem fru-
ctu, q u e m — ex ejusdem disciplina praeter excel-
lentes litteras, virtutem etiam non minorem in unam 
divi Franoisci familiam vicem inferentes Exemplo 
nimirum raperet suos in perfectissimos hos virtutum 
actus, qui extra Deum, ut saepe professus est, per 
omnem vitam quaesivit nihil. Atque inde emanabat 
magnus ille paupertatis amor, quem seculares; 
castitatis tam illibatus candor, ut ne levissimam etiam 
suspicionem vel in curae suae creditis unquam tole-
ravit; obedientiae demum Ignatianae genuinum exem-
plar, utpote, qui quantumvis molestam juventutis 
curam per omne vitae tempus agere jussus, nunquam 
quem uno etiam verbo— Facilem videlicet crucem 
religiosam reddebat ardentissimus in patientem Je-
sum amor, Charitas in Virginem Augustam tanta, 
quantum probavit abunde, dum denis annis Prae-
fectum sodalitatum Virginis agens omnibus connite-
batur viribus ad ejusdem cultuni augendum. Coetus 
profecto Marianus Gyöngyösiensis tantum viro huic 
debet, quantum nemini. Praeterquam enim quod eum-
dem peristromatis (kárpit) radio pretioso, aliisque 
missae sacrificiis necessariis pretiosissimis instrume li-
tis sua industria ditavit; sodales etiam extra pulveres 
scholasticos constitutos eum in ordinem redegit, qua-
lem in provincia non reperias. Adsunt in singulis Vir-
gini dicatis festis numerosissimi sub labaro in tem-
plum procedentes divinis mysteriis ref'ecti ordine eo-
dem regredientes. Nec raro dominicis diebus coetus 
adeunt Marianos, fervorem denique eum praesefe-
runt , quem a genuinis Mariae filiis expectaris. Haec 
vero omnia P. Elia adnitente effecta fuisse probant 

sok éveken át hirdeté az evangéliumot. A más kettő : Károly 
és Ignácz, mint az egri érseki megye tudománynyal és eré-
nyekkel ékeskedő papjai futották le az elmúlt évtizedben pá-
lyájukat, s mindkettő mint képezdei tanár lépett ez életből az 
üdvözültek sorába. A k ö z l ő . 



abunde magnum sui apud eosdem desiderium, quod 
imprimis testati sunt, dum postquam e humanis die 
3-a februarii hora octava matutina inter Jesu et Má-
riáé nomina sibi constantissime praesentissimus ex-
eessisset, die in sequenti copiosissimi confluxissent 
ad terrae mandandum praesidem de se tam bene me-
ritum. Carus nempe fuit P. Elias exteris aeque ac do-
mesticis, laedere, ac laedi nescius, regularum etiam 
minimarum observantissimus." 

1723. A gyöngyösi jezsuiták szerették volna 
Rákóczy apát főpapot (hihetőleg antistitem loci) ot-
tani alapitójokul tekinteni az általa reájuk halmozott 
sok jótéteményei miatt, különösen melyeket irányuk-
ban a residentia fölépitésében tanusitott, ha a törököt 
nem kellett, volna olyanul tartaniok, mint a ki őket 
Gyöngyösre meghivta '). Eme jótevőjük 95 éves ko-
rában halt el, s a residentia elnöke parentált fölötte. 
(Yége köv.) 

A katholikus pap. 
(Folytatás.) 

A boldogság keresése e földi lét szakadatlan föladata, 
mely — mint a mondottakból kiderül — itt akkor lenne be-
fejezve , ha a fölényt, az eszményi boldogság reálalapját való 
szemlélet által jelenithetnők ; de mivel itt szellemünk az ér-
zékiséggel van közösülésben, csupán az eszményre szorítta-
tunk. Azon hatáskör, melyben valamely eszményi czélra tö-
rekszünk , szellemi iránynak ; vagy — mi ugyanaz — azon 
vonal, melyet az eszme, a czél ez előföltéte világából eszünk 
világképes közegén át a czélpontig terjedő sugár azonít, — 
irányvonalnak hivatik. 

A szellem mindenkép iparkodék a boldogság szellemi 
irányának századokkal ezredeket, népekkel országokat föl-
ölelő Colosseumára a siker koronáját föltiizni, még akkor is, 
midőn a való iránytól — a siker egyedüli biztositékától — 
messze tévedett. Az ész az idealismus szellemdús tanával, 
majd az empirismus meggyőző behozásaival, majd a schola-
stica ünom dinstinctióival küzdött a való boldogságra vezérlő 
fönsőbb szellemi, az erkölcsös élet elvesitésének horderős 
föladatával; a mélyelmüség a tárgyak bensejét, a lényeget 
fekteté sok tudomány- és kitartással folytatott szemlélődései 
Ölébe, de a fölölelt kisdedet érettkoruvá épen nem, s gyak-
ran ifjúvá sem nevelheté ; az elmeél villámgyorsasággal kü-
lönbözteté meg a heterogen tárgyakat a homogénektől, de 
ezenkiviil ritkán is tehetett egyebet ; egy Plato, Pythagoras, 
Aristoteles, Tullius megannyi csillagként tündöklött a böl-
csészet egén, s fénylendik , mig bölcsészet lesz ; a vas-szor-
galom Senecánál az ismeretes „non decet viri timere sudo-
rem" szavakban nyilatkozék. Ámde hasztalan ; az ész , tudo-

]) Ez nyilt bevallás : s mi hagyományos értesülés után 
azt is mondhatjuk : hogy ama telket, hol jelenleg az Almásy 
Pál-féle ház mellett az elemi iskolák emeletes épülete áll, a 
töröktől nyerték a jezsuiták. I t t birtak ők legelőbb is kisebb-
szerű házzal, s itt nyitották meg legelőször is az iskolákat. 

A k ö z l ő . 

mány, találékonyság, szorgalom, erély minden fegyvere erőt-
lenségét érezve pattant le az erkölcsök várfokáról, melynek 
kapuin egy magasb vendég vala diadalmenetet tartandó. 

Es valóban, annyi századnak , melynek épitményét, —-
hogy csupán az ó-kori műveltség képviselőjére, Hellasra szo-
rítkozzunk — sem Homer mesteri lantja, sem Carneades 
lángelméje, sem Perikies tapintatteljes kormányrendszere, 
sem Phidias vésője nem volt képes az ingatagság egy bizo-
nyos nemének alapteréről lecsalni, annyi századnak — mon-
dám — romain végre megjelent egy titkos, kezdetben föl sem 
ismert, sőt megvetett, de ennek daczára a nehézségekkel 
bátran szembeszálló lény, egy férfiú, ki az erkölcsvilágnak 
kőszálat mutatott , melyet a viharok nőttön nőtt hatalma he-
lyéből ki nem mozditand, sőt megszilárditand, s mely épít-
ményének biztos alapjaid szolgálatid, mert benne a h i t ham-
vadatlan tüze lobog ; oly tűz, mely mindég képes a szűkkeb-
lűben a liivés , a kétségbeesettben a remény, a kebelben, me-
lyet gyűlölség hidege fagyaszt, a szeretet isteni szikráját uj, 
az előbbinél fényesb lángra gyulasztani. És e lény nem más, 
mint az Isten-ember, hittana a kószál, az ezen magasló épít-
mény a kath. egyház intézete, mint oszlopa az eszme nyomán 
megvalósított s hivőleg magasztalt óriás műnek, melynek 
neve kereszténység. Az Isten-ember azonban mint olyan csu-
pán addig működhetett, mig föladata megoldva lőn. Mivel 
pedig a megalakitott intézet fő és kormányzók nélkül nem 
szűkölködhetett, az absolut tekintély isteni alanya helyettest, 
s ehhez segédeket rendelni nem késett, E helyettesfő a pápa, 
segédei az áldozárok különféle rangfokozattal. S im ebben 
birja a kath. áldozár, a pap jelenleg mint ezernyolczszáz év 
előtt változatlanul azon nyomatékot, melyet — hivatássze-
rűen az egyház czéljaiért fáradva — a halandók lenge szín-
padán babér helyett aratott tövis az igaz mérlegében soha-
sem volt képes föllebbenteni ; im azon titkos varázs, mely 
irányos lépteit követni meg nem szűnt soha, s melynek a sok-
képen gyötrött, de a hitélet kalászival már gazdag s az erény 
ösvényén biztosan lépő halandó eddig zárt boldogságlaka föl-
tárult. Lássuk, hogyan ? 

A szellemi életre hivatott ember mindabban, mi igaz, 
bizonyosság után eped, s ezért a tárgyiast az alanyival, a 
valót az eszményivel összekapcsolni, szóval ismerni siet. Ha 
ismereteinek szellemét tekintjük, lát juk, mikép azok már 
közvetve, már közvetlenül vonatkoznak a tárgy-, mert 
igazra. Az ismeretek előbbi nemét t u d á s - , ezt h í v é s -
nek mondjuk ; amott a közvetítést az ész, vagyis az igaz-
ságot fölfogó lélek mennyiben gondolkodik képezi, — a 
hivésben az igaz elfogadása közvetlen, tehát olyan, mely 
másnak tekintélyén nyugodva, értelmi belátás nélkül szűköl-
ködik. Már miután az ember ismereteit nagyobbrészt oktatás 
utján szerzi, azaz tekintélyre alapitja, s mivel csak azoknak 
száma, kik a tapasztalatnak jobbadán hivést sürgető adatival 
meg nem elégedve, az igy szerzetteket s az elmébe rend és 
összefüggés nélkül fölvetteket értelmi uton egységbe, foga-
lomba vonni törekszenek ; s még kisebb azoké, kik a fogal-
mak belalaposságán az észnek elvont alakjai — az eszmék — 
tudatára ébrednek : következik, miszerént a sokaság az iga-
zat közvetlenül, minden búvárkodás, önérvezés nélkül fo-
gadja el, vagyis hivéssel éri be. Mig a tudásnak a tudomány, 
addig a hivésnek h i t az eredménye, mely ha az igazzal 
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egyező, észszerűnek hivatik. Hogy csupán az ily hit bir 
becscsel, magától értetik ; s hogy a nagy embertömegnek, 
melyet az igaz és nem igaz hullámira a tudomány érdek-ve-
zette szeszélye könnyen taszithat, hite mégis észszerű legyen, 
az ügyes vezérre szorul. H a valaki, bizonynyal a keresztény-
ség szerzője — az Isten-ember — tudta ezt ; ezért rendelte 
azon intézetet, melynek föladata épen az igazság közvetlen 
elfogadásának, vagy a hitnek az emberek közti előmozditása 
s terjesztése, és az ebből folyó hitéletnek, az erkölcsiségnek 
megalapitása. Ez eszmelánczolat nyomán már érthet jük, mi-
kép a hitterjesztés, az üdv-ige hirdetése teszi lényegét azon 
magasztos hivatásnak, melynél fogva a pap az emberiséget a 
boldogság hónába vezeti. Az igazság ugyanis egy és örök; az 
igaz eszméi csak lelkünkben léteznek mintegy elkülönítve, 
valóban pedig egy alappal birók ; mivel az igaznak általunk 
fölfogott eszméi összesen azon reálegységet képezik, mely az 
egyedül való, mert örök igazság, az Isten. Midőn tehát mond-
juk , hogy a hit az igazság közvetlen elfogadása, s hogy az 
Isten-ember annak megismertetése végett egyházat alapított, 
kétségkívül az örök igazságnak mint olyannak, tehát magá-
nak az Istennek megismerését akarjuk értetni. (Folytatása 
következik.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. (A főmagasságu zágrábi bibornok-érsek körleve-

lénekvége.) Porro quid dicemus de temporis nostri poëtis 
dramaticis, literatis omnis generis, deque miserabili isto 
fabellarum, quas romanenses vocant , scriptorum exerci-
tu ? Possuntne Deum amare homines , qui eo unice in-
tendunt vires suas, ut imaginationem lectorum inanibus, 
persaepe periculosis impurisque repleant repraesentationi-
bus ; sensuales, caeteroqui nimis fervidos juventutis af-
fectus, magis adhuc incendant, eamque e reali mundo in 
mundos imaginarios, exquisitissimarum illusionum praestigiis 
traducant ; quarum quidem illusionum innumerae jam, utrius-
que sexus personae, victimae ceciderunt, caduntque hodie-
dum ? Amantne Deum istae tarn numerosae hominum, publica 
et privata oflicia gerentium, classes, qui adeo suae vocatio-
nis se immergunt occupationibus, ut nihil sibi relinquant tem-
poris, statum animae suae expendendi ; qui nec festis quidem 
diebus , unam reperiunt horulam, divino interveniendi cultui 
et aliquatenus saltern respondendi obligationi suae, qua, non 
dicam ut cliristiani suo Salvatori, sed ut creaturae suo ob-
stringuntur creatori? Dubium itaquenon est , temporibus no-
stris, cum amore Jesu Christi, in genere etiam Dei amorem 
apud populos, Christianos quoque, imo et catholicos, vehe-
menter refrixisse. Cum liaec ita sint, Venerabiles Fratres, Fi-
liique dilectissimi ! nullum subversari potest dubium, cunctos, 
qui bene humano generi cupiunt, sed nos imprimis Sacerdo-
tes , omni virium contentione in id debere elaborare, ut san-
ctus hic et salutaris amor quo fieri potest ampliora capiat in-
crementa. Nos inquam, quos benignissimus Salvator misit in 
mundum praedicare Evangelium omni creaturae ; quos sal 
esse voluit terrae, et lucernám supra modium positam , ut lu-
ceamus omnibus, qui in domo sunt ; quos peculiari, eaque 
sublimi prorsus dignatus est vocatione, et dispensatores con-
sti tué coelestium charismatum suorum. Id quidem cuncti boni 

facile admiserint. Sed non pariter convenit inter omnes, si 
quaeratur de mediis, efficaciter hunc in finem conducentibus. 
Videamus i taque, per summos saltern apices, quaenam cen-
senda sint praecipua idgenus m e d i a . Unum, quod memo-
randum mihi proposui, hac thesi absolvitur : efficacissimum 
medium amorem Dei propagandi situm est in propagatione 
ipsius fidei christianae. Quemadmodum quippe evictum est, 
ex amore Dei cunctas procedere virtutes , ceu ramos ex sti-
pite : ita dubitari non potest, ipsum hunc stipitem firmum con-
sistere, et prosperare non posse, nisi suas in fide Christiana 
defixas habeat radices. Credere oportet, ait Apostolus, acce-
dentem ad Deum, quia est. Et belle de fidei et amoris nexu 
loquitur S. Leo (In sermon, de jejun.) Charitas robur est fi-
dei ; fides fortitudo est charitatis ; et tunc verum nomen est, 
ac verus est fructus ambarum, quum indissofubilis manet 
utriusque conjunctio. Ubi enim non simul fuerint, simul dé-
suni , qui invicem sibi et juvamen et lumen sunt, donee desi-
derium credulitatis impleat remuneratio visionis; etincommu-
tabiliter videatur et ametur, quod nunc et sine fide non dili-
gi tur , et sine dilectione non eredi tur. Sed hoc ipsa etiam rei 
natura demonstrat. Amor enim, de quo agimus, non est, nisi 
reciprocus affectus, ex immensa Salvatoris erga nos benigni-
t a te , dignationeque obortus. Qui itaque non credit firma Il-
de , Jesum Christum reapse unigenitum esse Patris coelestis 
filium, qui, admirabili erga humanuni genus dilectione du-
ctus , carnem nostram assumere dignatus sit, innumeras ad-
versitates, ipsum adeo crucis supplicium pro nobis subierit, 
sicque nos divinae justitiae reconciliaverit, ac densissimis 
ignorantiae et perversitatis tenebris eripuerit; qui inquam 
haec non credit, non potest reciproco erga Jesum Christum 
exardescere affectu, nec proinde potest salutaris, de quo no-
bis sermo es t , amoris esse particeps. Id tarn verum est , u t 
ipse hujus amoris gradus a minore aut majore fidei firmitate 
dependeat . . . . Alterum , quod paucis pariter explanandum 
mihi proposui medium, amorem Jesu Christi in aliis, signan-
ter fldefibus nostris propagandi, consistit in irremisso studio, 
eumdem amorem proprio nostro cordi profunde insculpendi. 
Amor supparis est cum igne naturae. Quemadmodum nimirum 
ignis lucem et calorem suum diffundit in contigua sibi corpo-
ra : ita amor, si vere insit pectori humano, virtutem suam 
communicat cordibus aliorum, quibuscum in contactum venit. 
Dico, si vere insit pectori humano. Sicut enim lictus ignis, 
aut in tabula , vivacissimis licet coloribus depictus, nec calo-
rem nec lucem circum se pandit : sic nec amor speciosus, fa-
ctious , aut remissus vim possidet communicativam. Si itaque 
amorem Salvatoris sustinere, ac amplius incendere volumus 
in animis eorum, quos e manu Dei recepimus in via salutis 
deducendos, ipsi in cordibus nostris eum praevie enutriamus, 
quove licet amplius inflammemus est necesse. Venerabiles Fra-
tres , ac Filii dilectissimi ! Si quando, nunc certo bora est nos 
de somno surgere ; si quando, nunc certo omnem deponere 
nos oportet teporem , omnem oscitantiam ; si quando, nunc 
certo colligere, intendereque debemus vires nostras in defen-
sionem civitatis sanctae Jerusalem. Nunquam enim ea copio-
sioribus , multiplicioribus, infestioribusque oppugnabatur ar-
mis et exercitibus, quam oppugnetur hoc tempore nostro. 
Agite igitur dilectissimi! operemur dum adhuc dies est , et 
antequam incidat nox, in qua nemo amplius poterit operari. 
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NAGY-KAROL Y, apr. 10-én. Mióta a sz. László egy-
kori nagy királyunk dicső neve alatt megalakult társulat föl-
hívó szózata széthangzott a hazában, seregesen sietnek az 
ajtatos keresztény hivek, hogy filléreikkel egy nagy, magasz-
tos czél elérésére közreműködjenek. Nagyon örvendek, hogy 
városunkban én lehettem a szerencsés, kit a nt. plébános, 
L é v a y Zsigmond ur arra szólított föl, hogy e társulat szá-
mára itt is tagokat gyűjtsek ; alig várhatám az időt, melyben 
az ajtatos keresztények házait meglátogathatám, a végett, 
hogy a híveknek ezen társulat nemes czéljait megmagyaráz-
zam. Elindultam tehát Isten szent nevében martius-hó 20-án, 
nem kételkedve, hogy sokan lesznek, kik vallásukat, szűköl-
ködő keresztény testvéreiket és a hazát igazán szeretik. És 
oh öröm, nem csalódtam ! mert kiindulásomkor mindjárt siker 
koszorúzta fáradozásimat : az egyszerű de éplelkü s jóindulatu 
földmivelők kedvtelve hallgaták végig magyarázatomat, s az 
öröm derűjét láttam azoknak arczán , kik büszkéknek érezék 
és vallák magukat, hogy ily nemes társulat tagjai lehetnek. 
Négy nap alatt az aláirók száma 170-re szaporodott, de re-
ménylem, hogy 300-ra föl fog a tagok száma menni, minthogy 
eddig a városnak csak harmad részét jártam be ; az eddigi 
tagok közül 120 istenfélő sváb földmivelő; a többiek pedig 
ajtatos mesteremberek, kik örömmel rakják össze filléreiket, 
az Isten dicsőségére, és szűkölködő embertársaik fölsegélé-
sére. Adja a Mindenható, hogy sz. László dicső neve körül 
millió testvért lássunk egybeseregelve ! Jekli Antal orgonista. 

BECS. Az itteni községtanács, mint tudjuk, oda nyilat-
kozott , hogy irgalmas-nők nem alkalmasak a betegápolásra, 
és oly betegápolónők kellenek, kik az orvos uraknak minden-
ben rendelkezésükre állanak. A ,Vkbte' szerént mart. 9-én a 
közkórházban rövid betegség után meghalt Königsbauer Ro-
salia, ámbár az orvosok helybenhagyása szerént másnap a 
kórházból egy ismeretes családhoz lett volna már szállitliató. 
Mi végből másnap reggel megérkezett két nő , hogy őt el-
vinnék; azonban nem kis meglepetésükre hallják K. ápolónő-
től, hogy elhunyt ; kérdezősködvén a boldogultnak hagyatéka 
u tán , gorombául megtámadtattak. „Semmije se volt , csak 
néhány rézkrajczárja" , hangzott a válasz ; holott be volt bi-
zonyítva, hogy az elhunytnál egy kézitáska volt körülbelül 
100 frtnyi bankjegy gyei, és értékes papírjai, melyek többnyire 
vasúti részvényekből állottak, értékre nézve 10,000 frt. A 
kérdezősködők azonban komolyabban vévén a dolgot, fenye-
gették az ápolónőt, ki nagy nehezen visszaadva 15 forintot 
mondá: „No itt van 15 frt . ; 40 krt. pedig nekem ajándékozott 
a megboldogult." Végre egy más betegápolónő előhozta az 
eltagadott kézitáskát is , de üresen. Még az nap bejelentet-
ték a kórház gondnokának azon nők az ügyet ; ki csak harmad-
napra tudósitá a kórház igazgatóságot ; ez pedig nem érzé 
magát kötelesnek a dolgot bővebben megvizsgáltatni, és igy 
az örökösök törvény utján intéztetik el az ügyet. -— Ekkép 
irja le ezen eseményt maga az ,Ostdeutsche Post', melynek 
zsidó szerkesztője, Kuranda , egyszersmind községtanácsnok 
is, és ki mind lapjában, mind a tanácsteremben dühösen kikelt 
az irgalmas nénikék ellen. Tettek-e valaha ezek ily aljassá-
got ? lk. 

AUGSBURG. A konstantinápolyi utolsó tudósítások a 
figyelmet ismét azon vallási mozgalomra forditák, mely a bol-
gár nemzet keblében teljesedésnek indult. Mint tudva van, 

a bolgároknak a kath. egyházba való megtérésük forog szó-
ban. Szokolszki Józsefnek, ki Romában a bolgárok főpászto-
rává szenteltetett, de az orosz befolyás által legyőzettetett, 
elpártolása által a mozgalom, melynek központja Adrianopol, 
természetesen egy időre megakasztatott , kivált mivel az el-
pártoltnak helyébe utód mindjárt nem rendeltethetett. Ezen 
időközt a görög püspökök okosan fölhasználták a már egye-
sült bolgárok faggatására, mi által a még nem-egyesültek 
visszariasztattak. Suleiman pasa, adrianopoli kormányzó, ám-
bár nem ellensége az egyesülésnek, de tunyaságánál fogva az 
ügyet egészen szabad menetének engedte. Ezen állapot csak 
akkor javult , midőn az uj kormányzó, az egykori nagyvezér, 
Mehemet Kibrisli pasa érkezett meg. Ez általában a legjobb 
akaratot tanusitotta a bolgároknak a görögökkel való össze-
koczczanásaikban az igazság kiszolgáltatására, és igy a hatti-
humayumban foglalt, lekismereti szabadság elvének érvénye-
sítésére nézve. Ezóta a kath. mozgalom uj lendületet vett, 
mely által az orosz és angol követek olyannyira nyugtalanit-
tattak, hogy Kibrisli pasa elmozdittatását sürgeték. Fuad pa 
sának, az uj nagyvezérnek föllépése nélkül Abdul Aziz sultán 
engedett volna házi orvosa, Marco pasa unszolásainak, ki, szü-
letésére nézve görög levén, Sir Bulwernak önérdekű ügynöke 
volt. A török kabinet tagjainak többsége a bolgár mozgalom-
mal a török birodalomra viszonyló érdekeiről meglehetősen 
tiszta fogalommal bir. Törökország életrevaló képességének 
jelét adná az által , ha keblében egy nemzetnek vallási újjá-
születése czélhoz juthatna. Midőn a herczegovinai főtábor-
noknak, Omer pasának a popowoi kath. község nem rég ol-
talmáért esengett, az teljesité a kérelmet és a küldöttség előtt 
azon jelentékeny megjegyzést tette : „ hogy a bolgároknak a 
katholicismusra való megtérésük a török birodalomra és Eu-
rópára nézve sokkal nagyobb győzelem, mint Sebastopol be-
vétele." A mozgalomnak legelkeseredettebb ellensége az orosz. 
Nem elégli a pengő érczczeli propagandát, hanem az orosz 
befolyás alatt álló Szerbia által bátorítja a bolgárokat az au-
tokephaliának, a politikai függetlenségnek kivivására. Orosz-
ország ez által azt reményli elérhetni, hogy a porta és bolgá-
rok közt bonyodalmat idéz elő. Mihály szerb fejedelemnek ez 
iránybani működése különösen Nich-, Widdin- és Sophiában 
észrevehető. Más részről pedig a bolgár papságnak a görög 
püspökök általi üldöztetése folytattatik. Nichben például, a 
pasa hamis vád következtében két bolgár papot fogatott el 
mint lázadókat és Konstantinápolyba liurczoltatta. A dramai 
érsek, ki nem rég Roma mellett nyilatkozott, majd meggyil-
koltatott , és a franczia consul pártfogásához kelle folyamod-
nia. A bolgár követek, kik Konstantinápolyba küldettek az 
autokephaliat követelendők, élénk közlekedésben állnaka szerb 
követtel, és magának Oroszországnak képviselője, Labanow 
herczeg által a legnagyobb figyelemben részesittetnek. Az 
adrianopoli keresztény lakosok száma közel 5000 házra tehető, 
minden házra 4—5 családot számitva. Ezek közül mintegy 
3500 a bolgár fajhoz tartozik. Ezek közt Adrianopolban, hozzá 
véve három külvárosát is , a legújabb statistikai adatok sze-
rént 220 házuk van az egyesült bolgároknak. A tartomány-
ban a bolgár házak száma 30,200. A tartomány tiz helysége, 
melyekben összesen 1388 ház van, az unió mellett nyilatko-
zot t , és abban mégis marad. Ezen helységek mindegyikének 
megvan a maga temploma, de igen elhagyatott állapotban 
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maradtak a pópák után, kik visszavonultak Adrianopolban 8 
egyesült bolgár pap van, a tartományban négy. Ez a tizen-
kettő azonban csak görögül ért ; a bolgárok pedig szláv litur-
giát kívánnak. Az egyházak jövedelme elégtelen, és mióta az 
unió kimondatott, havonként 500 piastert (100 frank) nem ha-
lad meg. Adrianopolban eddig csak két iskola van, a harma-
dik pénzhiány miatt megszűnt. Ik. 

ROMA, mart. 26-án *). A romai népnek lelkesedése a 
szent-atya iránt nőtten nő. Ma csodálandó magasságát érte 
el. Mult napokban híre ment, hogy a szent-atya gyengél-
kedik , tegnap tehát az egészséges szent-atyát örömben üd-
vözlé. A nép tud j a , hogy a turini factionak telietetlenjei és 
lelketlenjei a pápa halálát lesik, betegségéről a távirati ha-
zugságokat koholják; az agenzia Stefanijó szolgálatokat tesz 
nekik, mivel általuk föl van bérelve. A Vaticantól Maria-
sovra-Minerva templomig az utczák tömve valának, az abla-
kok és erkélyek szőnyegekkel diszesitve, zászlókkal ékesítve. 
Az ,éljen'-ek minden alakban mutatkoztak a pápa üdvözlésére. 
,Éljen a pápa' ,éljen a pápa-király' ,éljen az igazságos ügy' 
,éljen a függetlenség' (Piémont ellen) ,éljen a szabadság'(Pié-
mont zsarnoksága ellen) , élj en az atyai kormány' (Cialdini, 
Pinelli, Fantoni vérbakók ellen) stb. A pápa meg volt indulva, 
könyek liultak szemeiből. Sokan, kik a forradalmi factio által 
mindenüktől kifosztatva ide menekültek, lelkesülésükből pápai 
kocsinak kerekeihez kapaszkodtak 1). A Minerváról nevezett 
Mária templomban a szent-mise után a szent-atya kimondta, 
hogy a japani vértanuk canonisatióját elő lehet venni. A 23 
vértanú mellett sz. Ferencz szerzetéből volt 3 Jézus társasá-
gából is, Miclii Pál, Goto János, s Chisai Jakab. Miután ezek 
is a szent hitért halált szenvedtek, a jezsuiták généralisa ese-
dezett hogy ezeknek is ügye most vétetnék föl. A szent-atya 
ezt is megparancsolta. A három vértanúnak a szentesitési 
ügye külön tárgyaltatott. A szent Rota már kimondta, hogy 
ezeknek is fölvétethetik a canonisatioja a „constare de marty-
rio et miraculis, ideoque ad actualem illorum canonisationem 
devenire posse." VIII. Urbán engedélyt adott a szent Feren-
czieknek, hogy misét és zsolosmát mondhassanak a 23 vérta-
núnak tiszteletére; hasonlag 1632-ik évi sept. 15-én a jezsui-
táknak is ily engedélyt adott. De hogy a vértanuk canonisa-
tioját lehessen a teljes végzetre folytatni, a Rota Ítéletén ki-
vül szükséges, hogy a Rituum congregatio a szent-atya nevé-
ben ily határozatot tegyen közzé. A szent Ferenczi vértanukra 
ez meg volt, de a jezsuita három vértanura ez csak most tör-
tént. Ez alkalommal a szent-atya hosszasabb beszédet mon-
dott a jelen helyzetről. Alkalmat vett két levélből, mely hozzá 

* ) Némely tudósítások lapunkban később jelennek meg ; minek 
oka nem csak a lapnak csupán kétszerü megjelenésében keresendő ; ba-
nem abban is, h o g y egy kissé ovatosak vagyunk a hirek rögtöni köz lé -
sében ; bő tapasztalatunk l e v é n , h o g y hevenyében a lapok nem hozzák 
a tudósításokat kellő hitelességgel . Ilyen különösen a szent -atya jelen 
beszéde is, mely a lapokban toldozva közö l t e t e t t ; mely toldalék azonban 
koholt volt. Várunk tehát inkább e g y k i s s é , nehogy hirtelenkedósünk 
által a hitel csorbuljon. S z e r k 

0 Ez az igaz romai nép. Ez a felette nagy többség. A forradalmi 
factio , mely Romában Piémont pénzén é l , nyomorultan c s e k é l y , a fa-
chini-k és a kéjbölgyekböl áll. Venanzi-nál talált papírokból kitűnt, h o g y 
a píemonti kormány a kéjhölgyeket bérelte föl érdekeinek alattomos e lő-
mozdítására. Még is a becsületes népet, a t ö b b s é g e t , a ,P. N.' sanfedis-
táknak mondja. (Santa fede, szent hit . ) Mindnyájan sanfedisták vagyunk 
az egész világon. 

egy milanói kanonoktól, s némely nápolyi papoktól intézte-
tett. A milanói kanonok kérte a szent-atyát, hogy a közeledő 
pünköstön a világi fejedelemséget dogmául ki ne mondja ; a 
nápolyi vidékről pedig kérték, hogy a világi fejedelemségről 
mondjon le. Nem taglaljuk a kanonok hit- s jogtudományát, 
mely ily fogalmat táplálhat, sem nem nyilatkozunk, kik ama 
nápolyi papok, kik a fejedelemség föladását kérvényezik, ezek-
ről már nyilatkoztunk, csak a szent-atya beszédjét teszszük 
itt közzé : „Semmi sem lehetett kedvesebb szivemnek, mint 
az ily szertartás, melynek mindnyájan tanúi valánk, s mely 
által az Isten szolgáinak és szentjeinek száma szaporodik, kik 
nem szűnnek értünk könyörögni, s nekünk az Istentől ,desi-
deratam propitiationis abundantiam' kinyerni, hogy védhessük 
az igazságnak jogait , hogy az apostaták megtérjenek, hogy 
a liarczot szilárd elhatározottsággal kiálljuk, s a szenvedése-
ket tűrvén a béke diadalmait megvárjuk. Reményem és viga-
szom vam, hogy a közelgető ünnepélyen környezve leszek a 
bibornokok collegiumától, s püspök-testvéreimtől. Ez szép 
látvány lesz, látni a legfőbb pásztort a püspökök közepette, 
kik vele együtt egy értelem- s szilárdsággal a szent-szék jo-
gait védik, kik nyilatkozatjaik által szivemnek fájdalmait eny-
hítették. Alkalmam van itt egy levélről emlitést tenni. mely 
alig 48 óra előtt Olaszország egyik nagy városából, vagy job-
ban mondva, Lombardia fővárosából érkezett hozzám. Ezen 
levelet egy pap i r ta , ki magát kanonoknak cziniezi, s benne 
mondja : ,vigyázzon, nehogy a püspökök közeli összejövetelé-
ben Romában a világi hatalmat dogmának nyilatkoztassa.' 
Ha e szegény pap, kit örömestebb jó papnak szeretnék nevez-
hetni, itt volna, azt mondanám neki, mit nektek , kik itt jelen 
vagytok , mondok : légy nyugodt, a szent-szék a világi hatal-
mat , mint dogmát, nem védi, hanem kijelenti, hogy a vi-
lági hatalom szükséges s elengedhetlen, mig az Isteni gond-
viselés által fölállított jelen rend tart, hogy a szellemi hatalom 
függetlensége föntartassék. Mondanánk neki : tekints ezen 
szent vértanukra, s lásd magadat bennök, ezek nem féltek az 
egyház védelmére éltüket s vérüket áldozni. Mondanánk ne-
ki: miután oly szorgalmas vagy félelmeid közlésében, melye-
ket Krisztus Jézus lielytartójáuak szemei előtt föltársz, hall-
gass az ő szavára, a ki neked, s a káptalannak, melynek tagja 
vagy, parancsolja, hogy közvetlen pásztorodnak engedelmes-
kedjél , nem csak parancsait, hanem tanácsait is teljesitvén; 
ha pedig te, és kanonoktársaid nem engedelmeskedtek , te és 
ők, nyomorultan elves,ztek. Mondanánk neki : ajánld magad 
ezen vértanuk pártfogásába, a kik mindent elvesztettek, csak 
hogy az Istent ne veszítsék el. A szomszédországból néhány 
papnak aláírásával ellátott levél érkezett hozzánk , kik azon 
képmutató tanácsot adják nekem , hogy mondjak le a világi 
hatalomról, melyrá jok , vagy jobban mondva tanácsadóikra 
nézve fölötte alkalmatlan, s mely az ő kereszténytelen s társa-
dalom-ellenes szándékaik végleges teljesítését akadályozza. 
Hanem ugyanazon időben kaptunk más papoktól is levelet, 
kik tisztelettel ragaszkodnak ezen szent-székhez. Ezen leve-
lekből kitűnik, hogy ezen kormány, vagy az ő képviselői, vagy 
küldönczei nyomtatott formulákat küldöttek szét J), melyeket 
énláttam, olvastam, s rászednek némely papot, anyomorultpap-

0 É p e n , miként 1 8 5 7 - b e n , midőn a szent-atya körutat tett a 
legatiokban , Toscana- , Modenában. 



növendéket, hogy irja alá azokat, kettős czélt akarván elérni, 
először , hogy elhitessék , mintha a papság maga összeegyez-
tethetlennek tartaná a világi fejedelemséget a szellemi hata-
lommal. a mi képtelenség ; másodszor, hogy az alsó papságot 
szakitsák el püspökeitől, a kiknek egyetértése mai időben 
csodálatos, ugy hogy ezen az egész világ megdöbben. A jó 
papok, kik hozzánk irnak, arra kérnek, ne adjak hitelt ezen 
kevés eltévedettek tévelyeinek, mivel némelyek ezek közül ál-
nokul meglepettek, mások félelem által birattak csak ama le-
velek aláirására. Legyen meggyőződve a szent-szék. mondják 
a jó papok, miszerént ők ugy meg vannak győződve a világi 
hatalom szükségéről, hogy meggyőződésükhöz ez iránt semmi 
kétség sem férhet. Következőleg esedeznek, bocsátanék meg 
a vakoknak, kik nem tudják, mit cselekesznek, s én hozzá 
adom, hogy ezen vakok, vakok által vezényeltetve, azon mély-
ségbe fognak esni, melyből kijönni majdnem lehetetlen. Igye-
kezzünk, hogy a fondorlatok, melyek a nyájat a pásztortól el-
szakítani törekednek, czélt ne érjenek ; hogy a szent vérta-
nuk nyerjék ki nekünk az Úrtól , s bogy az Ur az ő esedezé-
seik által adjon nekünk szent malasztot, hogy bátran és erő-
sen viseljük a jövő harczokat, hogy a szent Szűz, kinek hatal-
mas pártfogása alatt eddig égészséges s ép voltam, ezután is 
adja meg a védelmét, hogy ő sugaljon teljes átadást az Isten 
akaratába, hogy miként Ő ldmondá az emberi nemzet által 
epedve várt ,fiat': ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum 
verbum tuum, én is, általa lelkesitve mondhassam az Urnák : 
ecce servi tui, fiat nobis secundum voluntatem tuam. Ezek 
után nem marad más hátra, mint hogy az urat kérjük, misze-
rént ereszsze reánk minden áldásait, ereszsze ezen szerzetre, 
mely annyi hőst nevelt az egekre, annyi védőt az egyháznak, 
hogy legyen ereje a rend, fegyelem s az élet törvényeit meg-
tartani annyi tusák daczára. Adjon ezen mennyei áldás az én 
szegény lelkemnek is érzelmet, adjon erőt e szegény karoknak. 
Vigasztaljon, s szilárdítson ezen áldás mindenkit, kik az egy-
ház hányatott hajóját a hullámok között föntartani igyekez-
nek , hogy szavukat a féktelenül kitört viharnak moraja el ne 
nyomja. Végre erősitsen ezen áldás mindenkit, ki jó , téritse 
meg azt, a ki gonosz" ! 

FLORENZ , febr. 6-án. A ,Contemporaneo' monarchicus 
politikai lap, a rendnek, s erkölcsi elveknek bátor harczosa, 
mindég boszantotta Ricasolit. Intés jött Turinból, e lapot 
meg kell gyilkolni. A város két nappal előbb beszélt róla, és 
a ,Siècle' meg ,Indépendance belge' febr. 5-én reggel már 
mint meglett dologról beszéltek , pedig a merény estve tör-
tént. Legyen ez elég annak bebizonyítására, hogy itt a rae-
rények nyiltan kitüzetnek, s nincs ki megakadályozza. Del-
fi, a demagok, saját pártbelijeit Poggi zsidónak nyomdája 
előtt összegyüjté ; s Valfonda, Cliiappina utczán San Pol , a 
,Contemporaneo' lap tulajdonosának háza előtt iszonyatos át-
kok orditásaival megállt. San Pol házának kapuja, aj taja zár-
va volt. Az erőfeszítés nem törhette föl. A zajgó nép lajtorját 
hozott, s a betörött ablakon bemászott. A berontok elsői csend-
őrök valának. Igy megy ez nálunk. Az ablakon bemászottak 
belülről kinyitották a kaput, a nép ,halál neki' kiáltással tó-
dult , rohant a szobákba. San Pol hidegen, ijedtség nélkül 
fogadta a rohanókat ; a nép erre megdöbbent, nem mert el-
lene vágni. Anviti sorsát rettenthetlensége által elkerülte San 
Pol. A házban minden összeromboltatott. Midőn minden meg 

volt, a polgári őrségre riadót doboltak, San Pol házához jő-
vén, San Polt tömlöczbe vitték. — A gyilkos népcsoportból 
senki sem fogatott el ; San Pol bűnös , mivel a rendnek, az 
erkölcsnek elveit merte védeni az uj Italiában. 

POULO-PINANG. (Cochincliinában), 5. jan. 1862. Mis-
siomban nagy károkat tesz a hitetlenség ingerült gonoszsága. 
Cuéot, métellopolis-i püspök a mandarinok által elfogatott, s 
daczára ősz fejének, s agg korának, szük tömlöczbe vettetett ; 
ma már a vértanuk koronájával diszlik. Gyönyörű jutalom 
34 éves apostoli fáradalmakért. 0 szentelt föl engemet pappá, 
s négy éven át én voltam szerencsés oldalánál működni. íme, 
atyám már elnyerte a pálmát. Az első pap, kinek fejére te-
vém kezeimet, már vértanú ; kereszteltjeimnek nagy serege 
égben van már. Én pedig, szerencsétlen, még e földön va-
gyok, hogy tanuja legyek a nagy üldözésnek, mely pusztítja 
egyházamat. Imáitokba. Ferencz, biblosi püspök, apostoli he-
lyettnök éjszeki Cochincliinában. 

IRODALOM. 
COELIBATUS ET BREVIÁRIUM : duo gravissima clerico-

rum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. 
(Folytatás.) 

A mélt. szerzőnek 15 évi fáradalmai benne lerakvák. 
Nem ő mlga szól e műben, hanem az egyház, vagyis a tör-
vényhozói és irodalmi tekintély ; a mélt. szerző ur csak helyes 
megjegyzéseket tesz, hol a szükség kivánja. Igy szól ő maga: 
„Operi ante tria lustra primam maiium admovimus. Quamquam 
non deessent opera, quae utramque hanc summi momenti 
quaestionem omni ex obtutu pertractando vix quidquam, quod 
adjici posset, reliquerant : opus tamen, quod gravissima ist-
liaec Clericorum officia e sacris Ecclesiae Monumentis conti-
nua novemdecim seculorum serie sese excipientibus demon-
strata ac illustrata sisteret, sensumque Ecclesiae quoad bina 
haec Clericos strictissime obligantia officia constanter eumdem 
plena in luce collocaret, adaequatam item et completam Li-
teraturam exhiberet, semper adhuc desiderari animadverti-
mus. — Itaque in deíectu completi de Coelibatu et Breviario 
operis, porro in magna vei ignorantia principiorum ac histó-
riáé , vei malignitate et perversitate (a fegyelem elleni ira-
tokra czéloz) ad concinnandum de Coelibatu ac Breviario 
opus animum adjecimus : non systematicam ac doctrinalem 
conscripturi dissertationem et disquisitionem, sed potius in-
interruptam SS. Ecclesiae doctrinam et sententiam, prout 
quippe ea se in sacris Ecclesiae Monumentis conspicuam red-
didit, perpetua seculorum serie exhibituri, ac simul Literatu-
ram sive Scriptorum recensionem e quovis seculo vulgaturi." 
(Monitum.) Ez igazolja a munkának létjogát az irodalom me-
zején , mutatja örök, örök becsét. Az észrevételek, melyek 
talán ily munkának kiadatása ellen napjainkban emeltetné-
nek , könnyen elolvadnak, ha nem feledjük, hogy ez a tudós 
világnak, a jövő zavarok szükségeire szól Hogy talán az egy-
házi élet fényességének ellenségei vele visszaélhetnek, ez mit 
sem nyom ; nem azt teszik-e a szent-irással ? Dugjuk el tehát 
ezt is? Szent Jeromosnak szent-irási forditását szent Ágos-
ton fölöslegesnek mondá ; ki fogja ezt ma annak mondani ? 
Szent Ágoston némely iratjait az adrumeti szerzetesek rosz-
szul érteményezték, mások más irataival visszaéltek, például 
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Jansen ; szent Gergely munkáit mint veszélyeseket sokan Ita-
liában elégették ; valljon mindezeket tehát nem kellett irni ? 
S a ki ártani akar, az a kútfőket is fölkeresi, az a le-
vegővel is visszaél E miiről is lehet mondani, mit szent 
Ágoston a szabad akaratról mondott : „Vides, quantum 
boni desit corpori, cui desunt manus, e tamen manibus 
male u t i tur , qui eis operatur saeva, vel turpia. Potius 
damnandos, qui hoc bono male utuntur , quam Eum, qui 
dederit." (de lib. arb. 1. 2. c. 18. n. 47. T. 1. ed. Ven. 1729. 
p. 606. B ) A Megváltóról is mondatott : ,positus est hic in 
ruinam multorum' ; kellett volna tehát nem jönni ? Sőt, mivel 
,positus est ad glóriám plebis suae Israel' ; mivel,virtus in in-
firmitate perficitur.' Szomorú e fegyelemnek története, hanem 
dicsőséges ; a megtámadások az idővel szaporodnak, a lelkek 
rugói lankadnak ; azokat visszaverni, ezekbe erőt lehelni szük-
ség lesz ; nehéz időket élt e fegyelem, de nehezebbeket fog 
még élni, midőn a társadalmi osztályok egyenlősittettek, nem 
az alsóbbak fölemelése, hanem a felsőbbek lealjasitása által ; 
midőn a tekintélyek porladozásai között egyedül a pénztekin-
tély áll, a lelkeken az anyagi vágyak uralmának jelképe, a 
jogosultság czimével fölruházott testi vágyak kielégítésére ; a 
szenvedélyeknek, az erkölcsi szabálytól fölmentett anyagnak 
országában a test uralkodik, i t ta zsolosma, mely felsőbb rend-
hez sovárog s törekedik, a szűz nőtlenség, mely a felsőbb 
rendet a testben fölmutatja, kiállhatatlanná lesz. A társada-
lom s állami lét ellen morgó zivatarok az egyházi szervezetet 
is fenyegetik, s ebben legelőször a mi a lelket megalázza, az 
imádságot ; a mi a testet megzabolázza, a szűz nőtlenséget 
támadja meg. A szokássá válni törekvő buja nőtlenség mellett 
a szűz nőtlenség békében nem maradhat. Lesznek irodalmi 
tusák, miként a 16-ik századtól öt évet alig mutathatni, mely 
a nőtlenségi fegyelem ellen a világ valamely részén idétlen 
terméket ne hozott volna ; lesznek nehéz idők a püspöki ha-
talomra is , miként a 16-ik századtól alig találunk 10 évet, 
melyben egyik vagy másik tartományban e vagy ama püspök 
az egyházi intézmény dicsőítésére nehéz csatát nem állt volna 
ki. Eme, 150 ivre terjedő, nagy öt kötetü műben van a fegy-
vertár , melyhez nyúlni lehet, itt vannak a gonoszságnak, de 
egyszersmind a győzelmes jónak utjai kijelezve ; a mi 19 szá-
zadon át győzött, az mindég győzni fog. A tudósnak, a püs-
pöki hatalomnak kimerithetlen fegyvertára lesz e munka min-
den századokon á t Quid enim, quod liet ? Hoc ipsum, quod 
factum est. Jönnek korszakok , múlni fognak századok, kitör-
nek viharok , a pokoli hatalomnak fergetegjei ; Sionnak őrei a 
bástyákra hivatnak, csatára kényszeríttetnek; a tusakodás 
terhei alatt , a vészek izzó tüzei között, a kerekvilágon elosz-
tott egyháznak nagyjai a „Roskoványi" nevet áldani fogják, 
ki nekik a munka terheit annyira könnyítette. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
à 

PEST, apr. 18-án. A Szent-István-Társulat f. hó 10-én 
tartott választmányi gyűlésében fölolvastatott B a r t a k o -
v i c s Béla egri érsek ő excljának levele, melyben véglegesen 

kijelenti, hogy a f. évi mart. 10-én tartott választmányi gyű-
lés határozatát elfogadja, s az egri nyomda-igazgatósággal 
értekezni fog a szentírás mielőbbi nyomatása iránt. — A ta-
gok száma martius-hóban 30-al növekedett. 

— Ft. T a r y Ferencz, kalocsai kanonok ő nsgától a 
következő sorokat kaptuk : „Az árviz által károsultak részére 
küldött 100 frtot megkaptam, és azért ft. urnák, lu rólunk 
kegyesen megemlékezett, és a nemeslelkü jótevőknek saját 
és hiveim nevében a legőszintébb és legmélyebb hálámat fe-
jezem ki. . . . Egyedül a városban, a pusztákat ide nem értve, 
158 ház egészen összedűlt, 160 lakhatlanná vált és dűlőfél-
ben van , 205 ház kisebb vagy nagyobb mértékben összere-
pedezett ; 639 családfő károsult ; az összes kár hiteles össze-
irás szerént 117,282 frtot tesz Hálámat hiveimmel az osz-
tás után egy ünnepélyes sz. mise-áldozattal kívánjuk kifejezni." 

—- örömmel értesülünk, hogy a pécsi nemzeti casino 
által kitűzött pályadíjt Z i 111 Robert és S z ó h 1 Sándor 8-ik 
osztályú papnövendékek nyerték el. Szerkesztőségünk azon 
tapasztalással gazdagszik, hogy növendékeink igen buzgól-
kodnak az irodalmi kísérletekben, miben egy szebb jövőnek 
csirája rejlik az egyházi irodalomra nézve. 

— A ,P. Lloyd', melynek oly bő forrás áll rendelkezé-
sére a kath. papok tetteire nézve , a következő hirekkel bő-
velkedik : Canci, bolognai helyettes, elfogattatott, mivel azon 
körlevelen kivül, melyben az absolutio megtagadását teszi 
kötelességül a gyóntató-atyáknak mindazok irányában, kik az 

Í
egyházi állam ellen liarczoltak, egy pápai bulla is találtatott 
volna, mely azon rendszabályt helyesli. —- Egy nápolyi kapu-
czinus elfogatott, mivel a katonákat szökésre serkentette és 
pénzt is adott nekik annak elősegitésére. (Nem volna épen 
csoda, elég jó iskola lehetett erre nézve a piemontiakilyetén 
eljárása a nápolyi, osztrák katonaság irányában.) — Bologná-
ban a hatóságok a kolostorokban kutatást tartottak, és több 
példányát foglalták le egy köriratnak, mely Cancinak titkos 
utasításait foglalta magában. A többi közt, hogy a gyóntató-
atyák ne oldozzanak föl egy katonát vagy ujonczot sem , ha 
az meg nem Ígérné, hogy meg fog szökni, és a szökést má-
soknál is előmozdítani. Továbbá az itteni kolostorokban igen 
sok spanyol és más nemzetbeli szerzetes találkozott, kik állí-
tólag reactionarius czélból tartózkodnak ott stb. — Egyszerre 
elég ennyi a szemétdombról. 

— Ő szentsége az utóbbi consistoriumban a többi püs-
pökök közt a franczia kormány kijelöltjeit is praeconisálta. 

— Bizonyosnak mondatik, hogy Morlot bibornok is 
Romába fogna menni a canonisatio ünnepélyére. 

— A lapok által holtnak hiresztelt Sterka-Sulucz me-
tropolita ő exclja e napokban érkezett Szebenybe. 

— „Ha a rheinaui kolostor szegény volna, nem szün-
tetnék meg" mondák Sulzer és Wild urak a nagytanácsban ; 
Suter kormánytanácsnok azon észrevételt tevé, hogy a ko-
lostor eltörlése ellen csak az ultramontán katholikusok van-
nak , ezekre pedig nem kell ügyelni, csak a liberálisokra. És 
valljon kik ezen ultramontánok? Azur i i , schwyzi, fölső- és 
alsó-waldeni, zugi kormányok, a pápai nuntius, két püspök 
és az einsiedelni apát. Ezek tehát nem jó katholikusok, hanem 
azok, kik a katholikusok minden jogait egy kis népszerűség 
végett vagy hitetlenségükben föláldozzák. Még a prot. „Frei-
tagszeitung" is indittatva a jogosság természetes érzelmétől 
fölkiált : „Valakit agyonverni azért, hogy utána örökölhessünk, 
még sem igazság." Alkalmasint ugyanazon Suter tanácsnok 
lehetett, ki igy kiáltott föl : „Örömmel fogom üdvözölni a na-
pot, melyen az utolsó kolostor eltörültetik Schweiz legutolsó 
kantonjában." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 

I B j r A húsvéti sz. ünnepek miatt legközelebbi számunk jövő szombaton jelenik meg. 
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A gyöngyösi jezsuiták 
1706—1750-ig. 

(Vége.) 

A kalváriának emelése tulaj don képen az Agoniae-
társulathoz tartozott, melynek az odaitéltetett. Eme 
társulat ünnepeire háromnapi távolságra eső vidékek-
ről is jöttek és Íratták be magukat a hivek annak 
tagjai közé. E társulat jótékony adakozásaiból ékesit-
tetett időnként a kalvária. Kezdetben csak Krisztus 
koporsója volt kápolna alakban ; később uj képekkel 
gyarapodott, s következtek a többi építkezések, ne-
vezetesen két kápolna emelése, melvre ez évben 200 
forint fordíttatott 1). 

*) E kalváriának jelenleg a városi hatóság a kegyura és 
gondviselője, mely azt az utolsó három évtizeden át neveze-
tes átalakításokon vitte keresztül ; melyre ha a múltba is visz-
szatekintő szemléletet vetünk, azonnal megtestesitve látjuk 
magunk előtt amaz eszményi vallásos képet , mely ama mesz-
szire tekintő atyák előtt lebeget t , kik annak alapját legelő-
ször letevék. Külső , belső beruházásai százezres költségekre 
nem mutatnak, de azért helyiségét, jelenlegi a lakját , és el-
rendezését, melyre több mint 130 éves időfolyam alatt ver-
gődött , milliókért sem adná a jámbor kath. nép ihletett buz-
gósága. 

Menj , ker. vándor, a nagy templomtól anyugotnak ve-
zető patai útra. I t t a város mellett ezen ut fölött nyilik előt-
ted a t é r , melynek kavicsos ta la ja , s a rajta vonuló u t , me-
lyen tiszta saruban, fiatal árnyas fák között oszlopzatos fül-
kéjü szent képek mellett lépdelhetsz, muta t ja , hogy szent a 
hely, hová az vezet. Betérve arról, egy vas rostélyzatu ka-
pun keresztül mintegy 300 Q ölnyi keritett térségben találod 
magadat , s azonnal föltűnik előtted a Golgotha és a kápolna, 
melynek homlokzata képezi egyúttal a Golgotha talapzatát, 
melynek magaslatán látod magacl előtt a fölfeszitett Üdvözí-
tőt két lator között három kereszten. 

És ezen innen a hely is, melyen állasz, valóságos nagy-
szerű szentély, melynek ívezetét képezi a reád néző magas 
égboltozat. Egyik-egyik oldalról látsz a kerítés falában egy-
egy oltárt , balról egy predikáló-széket, és mindkét felől a 

Űrnapján Krisztus testének diadalmas köriilhor-
doztatása alkalmával „ad singulas aras peracta sanctis-
sima benedictione angeli G-yöngyösienses iique co-
thurnati vernacula lingva altérais vicibus de sacro 

Megváltó szenvedését ábrázoló több szent képeket, melyek-
nél a komoly ajtatosságba merült néppel együtt te is önkény-
telenül majd az olajfák hegyén imádkozó s vérverejtékező 
Üdvözítő mellett, majd pedig a kereszt alatt a fájdalom ten-
gerébe merült szűz anya Mária, és a hűséges tanítvány tár-
saságában veszed észre magadat lenni. Ki önmagadnak is ugy 
látszol : mintha te is hallanád a keresztről lehangzó szózatot : 
— mintha te is látnád a halállal tusakodó Jézust ; — mintha 
neked is föl kellene a századossal kiáltanod : „valóban, ez Is-
ten fia volt !" —- mintha te is olvadoznál a siránkozó asszo-
nyokkal ; — mintha te is kívánkoznál a kegyes érzetü Niko-
dem és arimatheai József indulatiba öltözködni, velők együtt 
őt, a keresztről levettet eltemetni, avvagy ez u j kis Golgotha 
dicsőítésére az előtted levő perzselybe egy-két fillért másokkal 
együtt vetni. 

Valódi szent hely ez, mely abban is emeli a nép buzgó-
ságát , hogy itt a Mátra-verebélyi, szentkuti bucsuzarándok-
latból visszatérők egy „hozott Isten"-féle vallásos köszöntés-
sel szoktak a szónok-székről üdvözöltetni ; (hol egy alkalom-
mal 11 évvel ezelőtt nekünk is volt szerencsénk a város je-
lenlegi főpapja kegyéből szónokolni). Az ünnep délutánján 
tudnillik (Nagy Boldogasszony napján) a harangok megszó-
laltára a kigöngyölt és magasan lobogó czéhi és ajtatos tár-
sulatok zászlói alatt megindul a nép zengő énekek mellett, 
és mén elébe a „Téged voltunk köszönteni, sz. Fiadtól ál-
dást kérni" féle énekek kíséretében megérkező zarándok-se-
regnek. 

És e találkozásban nem ritkán 8—10 ezernyi népség 
olvadt Össze, melynek énekhangokban kitörő érzelemárja 
azonnal az egek királynéját dicsőítő eme ének-tengerré ala-
kul át : 

Szentséges szűz Mária, 
Szép l i l iomszál, 

A Krisztus kertjében 
Kinyílt rózsaszál. 

Oh ! mely boldogasszony lettél 
H o g y mennybe testestől mentél ; 
Mennyben vagyon szűz k o r o n á d , 
Mit készített Szentháromság — 

Az angyalok ottan tartják : 
Szűz Máriát koronázzák. 

És ez ének-tengernek hangzatos melódiája majdnem 
mértföldnyi körben is hullámoztatja a léget , s megmérhetlen 
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sancta Eucharistici Dei majestate cecinerunt. Coroni-
dem celebranti imposuit postremam ad aram. Archan-
gelus noster Evangelicus itidem Gyöngyösiensis 
disertissima intonans de augustissimo mysterio." 

1725-ben szintén nem voltak többen négynél 
az atyák. „Pusillus hic", mondatik róluk, „sociorum 
grex tantum laborum apostolicorum gessit, ut siquis 
magnitudinem eorum légit, non exigui, sed maximi 
numeri gesta admiretur. Nam tot laboribus, sudori-
busque sedulitatem suam contestati sunt, ut ad pro-
movendam divinam glóriám se ipsis majores evasisse 
viderentur." Ebben az évben, nem számitva ide a fal-
vakon végzett gyóntatásaikat, vagy kik náluk gyón-
tak, de a bucsuk nyerése végett másutt áldoztak, 
majd 18 ezerre ment föl az ő gyónóik és az áldozók szá-
ma. Tanítottak iskolákban, éjjel-nappal jártak a be-
tegekhez; helyben saját, és egyéb templomokban 
prédikáltak, és minden vasárnap délutánján a sz. Ur-
bánban tanitást tartottak. Predikálásaikra számtala-
nok megtértek majd a bűnből, majd a hit-tévelygés-
ből; rendkívüli beszédeket is tartottak halálozások, s 
egyéb megbízások alkalmával. 

Az Agoniae-társulat s a Szentháromság ünnepeire 
ez évben is jöttek messziről nagy számban, s társu-
lati tagokká lőnek. Az ünnep fényét emelte : hogy ez 
alkalomra a provincziának elnöke, Gellér Maximilian, 
a Krisztus keresztjének részecskéjét küldötte meg; s 
ez évi gyarapodását a társulatnak az is tevé : hogy 
Haller Julianna, született gróf Barkóczynő adakozá-
sából a szent mise-áldozathoz egy egész szükséges 
készlet (sacra supellex) rendeltetett. A kalvária két 
boltozatos kápolnával láttatott el nem egész tökéle-
tességben , s más kettő ujabb alakba öltöztetett, s a 
fölszentelést Erdődy Gábor egri püspök megbízásából 
a helybeli plebánus végezte. A szent kereszt mindkét 
ünnepén processio tartatott. 

] 726. A Mária-társulat az előbbi évek szerént 
ugy a buzgalomban, mint a tagok számában gyara-

mélyéből a legdrágább gyöngyöket, a tiszta vallásos érzelem 
örömgyöngyeit szökteti föl az egekig, az Isten szellemtrón-
jáig. Valóban isteni erő az, mely ennyi ezernyi szivet, keblet 
igy összehangol, kiknek zengedezésében itt alant is azon di-
csőítő örömhang nyilatkozik, melylyel a mennyei karok és 
szentek fogadák az ő Királynéjukat, midőn az közöttük föl-
magasztaltatott. De mely isteni erőnek ápolásánál, ültetgeté-
sénél egy részről emez atyák érdemei is onnnan a múltból mai 
napig szende fénynyel sugárzanak felénk, kik a mennybevitetett 
Boldogasszony társulata által a magyarok Nagyasszonyának 
a reformatio által megingatott egykori buzgó tisztelete vissza-
vezetésében semmi önföláldozástól nem rettegve, ernyedet-
len buzgalommal törekedtenek. A k ö z l ő . 

podott. Gyenge ifjak is igyekeztek tagjaivá lenni, kik 
a szünnapokat ajtatos könyvek olvasására fordították, 
és a tudatlan nép előtt a szenvedő Krisztus történetét 
olvasgaták. A Boldogasszony ünnepeit megülték, la-
barum alatt tartván processiót vidéki tagokkal egye-
temben. 

1727. Szent Alajos és Szaniszló ünnepei különös 
ajtatossággal tartattak: „Reverendissimus Ordinarius 
loci Pontifex ab sancti Urbani (aede) verendum nu-
men ad Parochiae aedem deferens ita duxit , ut pri-
mum gymnasium, Patres e sancti Francisci familia 
sequerentur, tum bisterni liberalium artium studiosi 
elegáns, et ab auro rutilans feretrum promoverent : 
cui altitudine juxta simulacrum Aloysii pro cruce af-
fectuosumStanislaicumparvulo incumbebat; tum 
sedecim juvenes pars ab liliis, pars cordibus ornati in 
dupplicem lineam sacrum cingebant ferculum. Quater 
substitit Pontifex toties divorum ad populum hunga-
rico idiomate laudes repetiit. Proxime Pontificem no-
stri ac qui de clero et nobilibus praesentes fuerunt, 
sequebantur; agmen ultimum plebs reliqua claude-
bat. Ad tempi um ubi p e r v e n t u m — solenne sacrifi-
cium, tum — ab admodum Reverendo Domino Vin-
cze Ecclesiae Karácsondensis Curatore zelantissimo pa-
negeris avide inter fervorem dicta magno cum plausu 
excepta est." Ezen ünnepély nyolcz napig tartott. 

1728. 20,000gyónóik és áldozóik voltak. A pré-
dikáló atyát a szomszéd templomi ünnepekre vetél-
kedve hívták. A városi templomban a szegletek is 
telve voltak, sőt a nép be sem tért; s midőn künn 
tartatott a beszéd, a hallgatóság sokasága miatt a 
szomszéd házak szegleteibe rejtőzve hallgatták azt a 
megjelenő reformátusok is. Tanításokat magánházak-
nál is tartottak. 

Az Agoniae-társulat martius-hó minden pénte-
kére teljes bucsut nyert , s a Mária-társulat is növe-
kedett ugy a tagok számában, mint vagyoni érték-
ben. Szent Urbánban az oltár a társulat ünnepeire 24 
gyertyatartóval ékesittetett, mely ünnepek fényét a 
templomban 12 fáklya lobogása is növelte. Egy aranyo-
zott sziv 12 gyertyatartóval 177 forinton szereztetett. 

1729-ben s az előbbi években a Mária-társulat 
annyira növekedett, hogy mindegyikkel vetélkedhe-
tett már, melyek Magyarországban léteztek. 

1730. A kalvária félig kőfallal kerittetett be. 
1791. A gyöngyösi jezsuiták VI. Károly csá-

szár-királytól Fajzat nevü birtokot nyerték (Gyön-
gyös-Tarjány fölött Heves vármegyében *). 

Eltörültetésük alkalmával e birtok a residentiával 



1748. Halotti koszom: „Restât ut posthumus P. 
Stephani Bednari laudes et dignum viro hoc elogium 
contexam. Natus is erat 14. augusti 1688 in Nagy-
Tapolcsány; iam in seculo tan ta ingenii felicitate Phi-
losophiae juxta ac Tlieologiae curriculum de-currit, 
ut utriusque suprema laurea condecoratus jure merito 
fuerit. Exactis dein magna sui commendatione 16. 
annis in Parochia, ubi honi, et exemplaris Parochi 
munus ad unguem expleverat, religiosae perfectionis 
in dies singulos magis ac magis appetens, spretis bo-
norum titulis, quos sibi destinatos propediem defe-
rendos in Capitulo Strigoniensi a Hungáriáé Principe 
non ignorabat, societatem Jesu petiit, et ingressus 
est Trencsenii anno 1 727. Unde positis religiosae vi-
tae fundamentis ad Transylvaniam missus Udvarhe-
lini et seu syntaxim et G-rammaticam scholasticae 
juventuti explanando, seu pro concione dicendo, seu 
superioris in annum 3-um munus obeundo annos 16. 
explevit, inde Comarium translatus dominicis quibus-
que diebus ad populum verba fecit annis duobus, dein 
Gryöngyösinum superioris munere functurus venit, et 
optimi ac providentissimi Patris munus obeundo e 
vivis discessit. Eluxit in illo ferventissimus animarum 
ardor, quo majorem in modum accensus dicere solebat 
nihil ei in Jesu societate esse jucundius, nihil magis 
ad .votum, quam sacris fidei rudimentis ignorantes 
imbuere, errantes quam monitis salutaribus quam 
precibus pro eisdem fusis reducere, pro concione in 
citatiori spiritu quam frequentissime dicere, quo mu-
nere magna semper cum sui, cum societatis commen-
datione fungebatur. Ad haec raram quamdam animi 
indolem nactus omnium domi forisque animos ad se 
pertrahebat. Spectare enim in illo perquam jucundum 
erat placidos illos ac nernini non amabiles mores, qui-
bus effecit, ut nec laedere, nec laedi scius passim au-
diret. In Dei ter optimi providentia spem omnem ea 
fiducia collocabat, ut dum aliis in negotiis majoris 
momenti nihil spei affulgebat, is rem ex sententia 
cessuram appromissis et eventu longe felicissimo com-
probavit. Peculiari flagrabat in Virginem Dei ma-
trem, aliosque nostros Indigenas ') amore, quorum 
Sanctissimis vitae exemplis in apostolicis suis opera-
tionibus insistere conabatur, quod ipsum sollicita le-
gum nostrarum custodia abunde ostendit, quam ma-
xime semper cordi habuit; comitate proinde, et ar-

együtt az Almásy család tulajdonává le t t , s tudtunkra vagyo-
ni értékükből tán 50000 forintnyi összeg folyt a kincstárba. 

A k ö z l ő . 
Az életiró itt hihetőleg a szent alapitót, s Indiának 

apostolát stb. érti. A k ö z l ő . 

denti in superos pietate praeditum, virtutum deni-
que omnium, quae superiorem, et verbi divini Praeco-
nem commendantcomitatu ornatum a militante Jesu so-
cietate ad triumphantem transmissimus die 24. martii. 

1750. Az állandóan tartatni szokott hittanitá-
sokra nagyszámuhallgatók sereglettek össze mindég, 
melyre az egri püspök dicséretes rendeleténél fogva 
csengetyükzengésévelgyüjtetettössze a nép az utczá-
kon, és zászlók alatt tisztességes renddel vezettetett 
a templomba. Közli : Tariczky Endre. 

A katholikus pap. 
(Folytatás.) 

De az Istent mint olyat, tehát önmaga- s a világhozi 
viszonyában megismertetni, az ebből folyó istentiszteletet fön-
tartani, s annak módját és eszközeit meghatározni, tesz a 
hitet — a legtágabb érteményben — előmozditani, tesz az 
emberiséget vallásosan és vallásossá nevelni. Azon elvek egé-
szét , melyek e nevelést irányozzák, v a l l á s nak nevezzük ; 
az eszményi vallás, vagyis az Isten legtökélyesb ismerete és 
tisztelete képezi tehát azon czélt, melyet az ember, hogy 
boldoggá legyen, törekszik elérni; a gyakorlati azon irányt, me-
lyen boldogságra törekedni tartozik, s mert az cselekményein-
ket szabályozza, e r k ö l c s - i r á n y n a k hivjuk. Es e szerént 
a pap, kit az egyház szerzője a vallás szolgájává rendelt vala, 
az emberiséget a vallás terjesztése által valóban végczéljára, 
mert boldogságra vezérli. Az ilykép vezérlett emberiség val-
lás-erkölcsi életet él, ha csak a vezényszót szem elől nem té-
veszti ; a fönebb mondottakból ugyanis bizonyos , miként az 
ily élet virágai a hit alapján nyiladoznak ; mert az embersziv-
nek követelménye az : hogy attól, kit magánál fönsőbb-, mert 
tökélyesbnek ismer föl , segélyt várjon, azaz benne reméljen; 
—• hogy azt, ki által reményét megvalósítva látja, szeresse ; — 
hogy annak, mert tökélyesnek müveit becsülje, jelesül azon 
lényeket, kik hozzá az életczél egyenlősége lánczaival csa-
tolvák, kiket a földi lét mulékonyságának tudata, a közbajok-
szülte rokonszenv füz a tiszta érzelmek honában oly elégül-
ten pihenő keblére, hogy őket — mondom -— már maga a 
Teremtő iránti kegyeletből szeresse , tisztelje ; — hogy a té-
vedés és botlások kínos békóiba vert sorsosinak biztosan mun-
káló szellemkart nyújtson, s a hit angyalának védszárnya alatt 
lélekerősen törjön át azon romokon, melyek a csapások által 
megingatott lak szerény talaj án dúlva, a boldogság tekinte-
tében oly igen hiszékeny, de a csalódás keserű poharát csor-
dultig üritő lakó fölé omolni készülnek ; — hogy védszellem-
ként jelenjék meg a szenvedő ágyánál, a nyomor tanyáján, a 
bün sátorában. Ilyenek s hasonlók azon díszvirágok, melyek 
a hitélet mezejét pompás viránynyá varázsolják; ez azon si-
kerdús eredmény, mely a vallás ügyében fáradó papnak elő-
munkálatain megannyi trophaeumként emelkedik. Igen, a val-
lás , a morál az emberlét viszonyaira a maradandóság bélye-
gét nyomja ; lebegtessük tovább annak kárpitját, és látand-
juk, mikép a kisded bölcsője, mint az ifjú tündérvilága fölött, 
a férfiú küzdhomokján, mint az agg nyugpartján a hitnek szive-
ket hóditó gyermeke virraszt ; látandjuk, hogy a szülött csak 
oly bizalommal pihen az anyai keblen, mint tevé századok, 
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ezredek előtt ; a barát barátjának ugyanazon jobbot nyújtja, 
melynek szorítása őt már hajdan boldoggá tevé ; látandjuk, 
hogy az élet nyomoraival küzdő féríiu nem szűnt meg a rész-
vét ír-osztó körében visszaidézni a bátorságnak már lankadva 
költöző szellemét ; hogy az élet, melyet az ősz megfoszta le-
veleitől , az élet, melyet a tél hideg takarója fed, a hit forrá-
sához megy üdülni ; lá tandjuk, miszerént az, ki lelkileg ha-
nyatlott s már vesztének örvényéhez közéig, a pap egysze-
rűen magasztos üdv-igéire képes még viszhangot adni s le-
tépni a csalfa lepelt, mely gátlá őt az igaz fénysugárit tisztán 
megkülönböztetni; látni fogjuk végre, hogy a jelennek már-
már bucsut rebegő, s az elválás nehéz munkája alatt össze-
roskadó beteg a pap által elmondott föloldó szavakra az igaz, 
mert bűntől ment szabadság szárnyain magasra emelkedve, 
mennyei nyugalommal fogadja annak kezéből az Urat, és igy 
már el van az örökkévalóságra készitve. 

A valláson nyugvó , s csak ezzel egyetemben érthető 
erkölcs-elvekre a második részben még visszatérendünk, itt 
azoknak csupán a vallás-, amott pedig a haza- s általában a 
társadalomnak erkölcsökhezi viszonyára szorítkozván ; hogy 
igy az alsóbb szellemkör a fölsőbbtől — miután mindegyik 
magában megkülönitett egység — alanyilag is olyanul bi-
zonyuljon. 

Az ily irányban haladó vallás-erkölcsi élet folytonositá-
sának nehéz föladata nehezülvén a pap vállaira, annak meg-
oldása valóban minden erejét és idejét igénybe veszi; s hogy 
az ily megfeszített működés mellett is csak ritkán arat czél-
zott sikert, nem szenved kétséget , ha azon különféle módo-
kat veszszük fontolóra, melyeket ész-elbizottság, gőg sietett 
a vallás positiv müvének lerontására kitalálni ; ha meggon-
doljuk, miként a fatalismus homokalapon lengő, de az érzé-
kiség-, a bűnnek tár t épületének, az önműködő természet-
erők föltevényének megdöntése, a pantheismus bel- és kül-
szabadságot kizáró rendszerének fölforgatása, az atheismus 
erkölcsvilágbani rombolásainak megszüntetése oly csatára 
készt , melyben csakis az örök, mert vallási eszmék világánál 
hevülő elme képes győzve előrehatolni. Tudjuk továbbá, hogy 
minél fönségesb , minél szellemdúsabb valamely czél, termé-
szetünk korlátoltságánál fogva annál több tévedésnek va-
gyunk ennek viszonyában kitéve ; s minél inkább sürgeti az 
az önmegtagadást, az érzékiség elnyomását és a szellemura-
lom megalakítását, annál több ellenzőre akad megvalósításá-
ban. Ha a vallás-czélt ily szempontból tekintjük , nem leend 
megfoghatlan azon, ha hitetlenséggel nem azonos , bizony-
nyal határos hitközöny, mely főleg anyagias irányú korunk-
nak sa já t ja , s melyet már Juvenal ekkép panaszol : „Tam fa-
cile et pronum est superos contemnere testes, Sí mortalis 
idem nemo sciât ! adspice , quanta Voce neget ; quae sit licti 
constantia vultus. Per Solis radios Tarpejaque fulmina jurat, 
E t Mártis frameam et Cirrhaei spicula vatis." (Sat. XIII. 
75—79.) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö es. k. ap. Fölsége f. hó 9 -rö l kelt legfelsőbb határozatával dr. 

S z a b ó J ó z s e f e t , az esztergomi föka'ptalan k a n o n o k j á t , a pesti k ö z -
ponti papnövelde , s egyszersmind a pesti egyetem tlieologiai karának 
igazgatójává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

POZSONY, april 4-kén. ( C o n f e r e n t i á k . ) Istennek na-
gyobb dicsőségére legyen hazánk egyházi évkönyvében, a be-
cses ,Religio' lapjain följegyezve, hogy hitben hanyatló kor-
szakunk életszüksége, a sikerdus keresztény tanítási modor, 
mely a conferentiák alakjában Belgium és Francziaország 
hitéletének emeléséhez oly tetemesen járult, Magyarországon 
is életbe kezd valahára lépni. Tudjuk, hogy egyes kísérletek 
e nemben történtek már nálunk is ; de az intézet életrevaló-
ságát és roppant hatását, megvalljuk, csak itt volt alkalmunk 
először látni. Az itteni jezus-társasági collegium érdemdús 
rectora, ntiszt. S c h m u d e Tivadar atya, f. é. martius 23-kán 
esti 7 órakor a primási palota fényes nagyteremében kizáró-
lag urak számára tartott nyolcz vallásos előadásait roppant 
sokaság előtt kezdé meg. Egészen váratlan volt, az eleinte 
(részben legalább) kíváncsi, hallgatóságnak napról napra nö-
vekedő száma. Az egész nagy terem, a karzatok sőt még az 
előterem is zsúfoltig telve vala. Mondhatni, hogy a két ezeren 
fölül összesereglett nem csupán katholikusok-, de más feleke-
zetű atyafiaknak alkalmuk volt bámulni a mély tudományu 
ügyes szónokot, kinek az igazság szent forrásaiból meritett 
bizonyításai mint megannyi visszatorolhatlan nyilak valának 
irányozva a fonák előítéletek és hazugságok tömegének szét-
oszlatására. A kath. tan igazsága határozott diadalt vivott ki 
a lelkismeretekben ; mert oly világos és mégis a dolgok mélyé-
ből meritett , annyira észhez szóló s meggyőző okoskodások 
folyamából állott az egész tanítás, hogy a jelenlevőknek, ha 
csak a megismert igazság és saját belérzetük ellen erőszako-
san tusakodni nem akartak, meg kellett vallaniok , miszerént 
a kath. egyház egyedül képezheti az igazság oszlopát. Nem 
volt itt hallható semmiféle sértő kifejezés, vagy szenvedélytől 
vezetett czáfolgatási viszketeg ; nem lehetett észrevenni leg-
kisebb határozatlanságot vagy ingadozást a tan megalapítá-
sában : minden kebel kielégitve, kibékítve távozott , —- de 
mindez csak is azért történt, mivel az igazság az emberi ter-
mészettel oly szép öszhangzatban állíttatott elő. Ezt a nem 
csekély számú akatholikusok is, kik tanúi valának ezen eddig 
általuk nem képzelt észszerüséggel fejtegetett hitczikkekre 
vonatkozó szeretetteljes előadásoknak, maguk ismételve be-
vallották ; és mi örvendünk, hogy alkalmuk volt elleneinknek 
részletesb és tudományos alapra fektetett taglalását hallani 
azon legszentebb tanításoknak, melyek ellen fáradhatlan tö-
rekvéssel , sokszor bősz indulatossággal harczolni szeretnek. 
Legalább azon előítélet, mely az ellentábor axiómáját Bayle 
óta képezni szokta, mintha a hit igazsága felöl a józan ész 
vizsgálata által egész biztossággal meggyőződni nem lehetne, 
s ennek következtében a hitigazságok az észszerű ember meg-
győződésével Össze nem férhetnének, teljesen porba omlott; 
miután az emiitett conferentiák jellegét főleg a kiszemelt 
tárgyak b ö l c s é s z e t i megfejtése képezte. S ebben rejlik a 
ntiszt. előadónak legkitűnőbb érdeme, mint ki szigorú diale-
cticajával megmutatá, miszerént nem azért „credimus, q u i a 
absurdum" ; hanem mivel az ember a hit dolgában az észnek 
rationabile obsequiuma mellett gondolkozásának legragyogóbb 
fénypontját érheti el. Hisz innen erednek és erre czéloznak 
közönségesen valamennyi megtámadások, melyek valamint 
mindég alaptalanok, ugy sokszor és többnyire méltatlanok is 
szoktak lenni. A kételyek tengerében , melyek a legfontosabb 
kérdések vitatásában fölmerülnek, alá kell sülyedni az állha-



tatlan könnyelműségnek, mely főkép napjainkban lábra ka-
pott. E mételylyel már nem csak a fölvilágosodást és (nem a 
tökély utáni vágyban , hanem inkább a fölforgatásban helye-
zett, épen azért —•) álhaladást kürtölő osztályok, de még az 
azok után oly mohón kapkodó polgári lakosság is be van 
szennyezve; mely gyászos szellemi meghasonlás annál na-
gyobb veszélyek előzményeül tekinthető, minél tágasabb tért 
foglalnak el működésükre annak boldogtalan tényezői. A mily 
rendkivüli tehát az általános hitetlenség ba ja , oly rendkivüli 
eszközökliez is kell nyúlnia a találékony szeretetnek, mely 
lángbuzgalmában mit-sem óhajhat inkább, mint hogy minden 
ember az igazság ismeretéhez, és ez által a legfőbb j ó , Isten 
bírásához vezettesssék. Ez is volt czélja, mint nem kétkedünk, 
az összes nyolcz értekezletnek ; mely valamint magában véve 
egyenként, ugy az összesereglő hallgatóságra nézve általában 
nem csak fölötte érdekesnek, hanem valóban fontosnak is bi-
zonyult be. — Abban, hogy csak a férfiakhoz volt a fölhívás 
intézve , mi csak a bölcs tapintat jelét tudók látni, valamint 
abban is, hogy a helyre nézve más felekezetűek megütközése 
nélkül föntartatott templomaink szentsége ; minthogy ez utób-
biakban szent jellemüknél fogva, az istentelenség következ-
ményeit , a kirívó absurdumokat oly palástolatlanul sem föl-
tárni , leleplezni, sem pedig oly élénk sziliekkel festeni mint 
ez valóban történt, nem lehetett volna. Mindazáltal nem va-
lamely világi meeting színezettel, hanem tisztán kath. signa-
turával birtak eme roppant köztetszéssel látogatott gyüleke-
zések. A beszédeket mindég a Miatyánk és Üdvözlégy közö-
sen elimádkozva, nyitotta meg, és ez zárta is be. A néma csend 
oly általános és komoly illedelemmel tar ta tot t fön, hogy a 
legkisebb zavargást is kiki kerülendőnek vél te , nehogy a fe-
szült figyelem félbe szakittassék. Valóban nagyszerű volt a 
látvány annyi komoly és minden rangú s életmódú férfit össze-
seregelve látni a kistermetű szerény atya lábainál, ki tudo-
mányának kincseit és beszédének hatalmát föltárta előttünk, 
hogy sz. Pálként mindnyájunkat Krisztusnak megnyerjen De 
még megliatóbbnak tetszett ama szomj az igazság után, mely-
nek lecsillapitása végett oly állhatatosan összejövének. Mi az 
ég áldását e vállalatra lekönyörögni el nem mulasztottuk, 
hogy az ügyes kézzel hintett mag, ha nem is minden, de még 
is a választottok sziveiben a jobb utratérés gyümölcsét meg-
teremje; tudván, hogy ez az ember közreműködése mellett 
ugyan, de mégis mindég az isteni malaszt titka marad. — A 
kiszemelt tárgyak a következő rendben adattak elő : Az első 
conferentiában az illő rövid előzmények után e kettős kérdés 
vitattatott meg : Honnan és Hová ? A mint tudnillik az ember 
a Teremtő kezének müve, ugy egész létének föladata nem 
más, mint Istenéhez visszatérni. Az indifferentisták, pantheis-
t ák , atheusok zavart véleményei, melyek az emberi méltósá-
got oly kimondhatatlanul lealacsonitják, helyes és könnyen 
fölfogható czáfolatokkal utasíttattak vissza : miután bebizo-
nyult , hogy a legkisebb katechismus legelső kérdésében na-
gyobb bölcsészet rejlik, mint az Összes philosophicus systemák 
ellenmondásokkal telt terményeiben. — Ezt követé más nap 
a decalogus, melyben Teremtőnknek felsőbbsége, bölcsesége 
és végetlen szeretete tettleg látható. A decalogus mint er-
kölcsi törvény nem bilincse az emberi szabad akaratnak ; ha-
nem emberi méltóságunk védpaizsa s már e múlékony világ-
ban, az eredendő bün szomorú következményei daczára, bol-

dogságunk alapja. E földi létünkben a paradicsom boldogsá-
gát élvezhetnők, ha a decalogus minden pontja minden em-
bertől megtartatnék. (Folyt, köv.) 

ROMA, april 12-én. A szent-szék tiszti névtárában 
sokkal jelentékenyebbek az adatok, mint hogy azokból néhá-
nyat ne közölnék. Eme névtár a katholikusra nézve nem szá-
raz almanach, hanem az Isten országának ábrája a rangfoko-
zat minden főbb pontjai szerént fölvéve. Az első 25 lapon a 
pápák hosszú sora áll. Ezek közül 33 vérrel áztatá azon kettős 
fejedelmi széket, melyet most a forradalom fölforgatni készül. 
Mastai Ferret t i János, IX. Pius név a la t t , 1846. jun. 16-a 
óta a 283-ik pápa, születvén 1792 maj. 13-án harmincz nap 
múlva 70 ik évét töltendi be. — A bíbornoki testület áll 61 
tagból; 1858 jun. 25-től kezdve egyik in petto , eddig ki nem 
jelentetett. A bibornokok közül legöregebbik Tosti Antal, most 
86 éves, huszonnégy éven át bibornok ; a legfiatalabb Milesi 
Pironi Ferretti József, most 45 éves. A XII. Leo által neve-
zett bibornokok közül csak Barberini van; 18 pedig, kik 
XVI. Gergely által neveztettek. IX. Pius pápa által nevezet-
tek összesen 42-en vannak, 1846 óta 59 bibornok halt meg. 
— Az egyetemes egyház létszámát igy találjuk: patriarchal 
szék 12, érseki szék 145, püspöki szék 677, összesen 834. 
In partibus: érseki szék 43 , püspöki szék 194, összesen 237. 
Az egész püspöki kar áll tehát 1071 tagból. Ezek közül IX. 
Pius pápa emelt : püspöki székből érsekit 9 , érsekit 2 , püs-
pökit 78 , összesen 88. A főpásztori székek közül üresek: pa-
triarcliai 3, érseki 7, püspöki 75, összesen 85. — 749 főpásztori 
szék be van töltve, in partibus pedig 236, összesen a főpász-
tori élő személyzet az egész világon 985 tagot számlál. Ezek 
után jönnek az apostoli lielyettességek, delegatiok, praefec-
turák püspöki teljhatalommal : apostoli vicariatus 39, dele-
gatio 3 , praefectura 18, összesen 60. Ezek közül üres 11 vi-
cariusi, és 6 praefecturai szék. 

PARIS , mart. l-jén. A senatus fölirati javaslatában áll : 
,,mig a szerzetes társulatoknak az egyesek adakozásai bőven 
folynak, addig a lelkipásztorok szegénységgel küzdenek." 
Mathieu bibornok bevallá a lelkipásztorkodó papság sze-
génységét , de tiltakozott a szerzetes rendek iránti gyűlöletes 
insinuatio ellen. A papság nyugodtan viseli szegénységét; a 
szerzeteseknek nyújtott adományokat nem irigyli." Erre az 
,Opinion nationale' álnok megjegyzést tet t : „Matthieu bibor-
nok mondá : „a papság meg van elégedve, ő nem kér semmit. 
Matthieu 80,000 frankot bir évenként, mint érsek, bibornok, 
és birodalmi tanácsnok. O eminentiája meg van elégedve." 
Ezen gonosz insinuatio a papságot a bibornok ellen izgatta, 
az ,Union franc-comtoise' lap ezt válaszolá a párisi lapnak : 
„A bibornok városunkban lakik, hol kiki t ud j a , mi történik 
szomszédjánál. A bibornoknak bővebb jövedelme van; de kiki 
tud ja , hogy fényt nem űz. IIa útra indul, lovat kell bérelni; 
sok utat, gyalog tesz. Jövedelmének legnagyobb része jó tet-
tekre megy. Köztünk kiki tud ja , hogy ha a bibornok meghal, 
temetkezési költség nem marad utána. Közülünk mindenki 
tiltakozni fog az ,Opinion' méltatlan és gunyolodó szavai el-
len , mivel semmi, semmi sem igaz abból, mit ama lap szavai-
nak alapjaul vesz." Ehez jöt t még a megyebeli papságnak hó-
dolatirata a bibornokhoz : „Szegények voltunk, és vagyunk ; 
gazdagok lenni nem kívántunk. Csak az fá j t , hogy a szegé-
nyeken, kik hozzánk, mint atyáikhoz jöttek, nem segíthettünk, 
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inivel módunkban nem volt. Mi tűrtünk ; élelmezési fizetésünk 
nagyobbitását nem kérvényeztük. A császárnak gondoskodá-
sát felőlünk hálával fogadjuk ; de azért cseppet sem leszünk 
gazdagabbak, csak a szegények kapnak tőlünk többet. Atyánk! 
te a franczia papság szivének érzelmeit hiven és nemesen tol-
mácsoltad a senátusban." 

MILANO, mart. 15-én. Közlöttem Caccia káptalani he-
lyettes urnák levelét a milanói papi egylet elnökéhez , mely-
ben ezen egyletet rosszalja, tagjait föloszlásra szólitja, mivel 
ily egylet létezése a canonokba ütközik. Az elnök nagy gyű-
lést hirdetett ; melyen vagy 120 pap megjelent. Vidékiek szá-
mosan valának, A levél fölolvastatott, az egylet egy értelmű 
szavazattal, (mivel ki mert volna Caccia mellett fölszólalni ? 
Az ilyen otthon maradott,) a következő szakadáros határoza-
tot hozta, s Cacciának, főpásztori levelére válaszul megkül-
dé : „Az egyházi egylet köztanácskozás u tán , a fölhozott in-
dokok következtében kinyilatkoztatja, hogy mélt. Caccia káp-
talani helyettes urnák intézkedéseihez nem szabhatja magát, 
a mennyire ez a föloszlást illeti, s elnökét megbizza ő méltó-
ságával, s az egylet minden tagjaival ezen indokolt határoza-
tot közölni." Eme nyilatkozat nyilt engedetlenség, botrány, 
és szakadásra vezető lépés. Lássuk indokait. Három szónok 
szólt ez ügyben. Az első : „Caccia levelét én nem tekintem 
parancsnak, hanem csak tanácsnak, melyet az egylet annál 
inkább mellőzhet, mivel ez az ellenséges ujságlapok sugalla-
tából származott, és becsületünket sérti." Tanács, de nem 
parancs. Minden szinezetü újságok, e tárgyról szólván, pen-
delet' ,intézmény' .föloszlatási parancs' kifejezéseket használ-
tak ; ime a jogtudós bölcseség most csak jó tanácsot lel föl a 
káptalani helyettes levelében. Caccia ezen levelében az egylet 
törvénytelennek, a canonok által elitéltnek mondatik ; a he-
lyettes ur mondja, hogy az egylet neki soha nem tetszett, 
hogy régi szándéka volt az egyletet föloszlatni, letiltani ; pap-
jainak megtiltotta, ne vegyenek benne részt ; dicséri azokat, 
kik visszavonulnak az egyletből ; mondja, hogy ezen rendele-
tet saját lelkismeretének sugallatából küldi az egylet elnöké-
hez , s hogy napról napra több okai vannak egyház-ellenes 
természetéről meggyőződni. Es ime, a nagy jogtudós szónok, 
ezek között , és vitán, meri mondani, hogy e levél csak taná-
csot ad , de nem parancsot ; tanácsot, melyet el nem fogadni, 
semmi rosszat nem jelent. Igaz, ő méltóságának levele atyai 
hangon, szelíden szól, nem fenyeget, inkább fölszólít, hogy 
ők is lélekbe térve, az állás veszélyeit megfontolva oszoljanak 
szét. Miután pedig a levélben határozottan mondatik, hogy 
semmi idegen sugallatból, hanem a lelkismeretből eredett a 
levél , csak gúnyolódásként lehet mondani, hogy ő méltósága 
nem tudja mit csinál. — A második szónok Merzeris az egy-
let magános jellegét vitatta, hogy ő méltóságának joga volna 
az egyletről intézkedni, ha ez nyilvános volna, de a mi egy-
letünk magánossági jellemmel bír, a magány életbe a püspök-
nek hatalma nem terjed. — Nem csak a magányos élet tet 
te i t , de a legtitkosabb tet teket , melyek tanú nélkül elkövet-
tetnek , például liaeresis externa, homicidium, stb. a canonok 
lata sententia Ítélik , tehát minket ez iránt kormányoznak. A 
papnak magános életét is az egyház az ő bölcsesége szerént 
intézi. Azonban ezen egylet nem csak magános, de igenis nyilvá-
nos jellemű. 1861-ben maj. 24-én Caccia kényszerülvén elhagy-
ni székhelyét, az egylet rendkívüli gyűlést tartván az egyházi 

megye szükségeinek ellátásáról tanácskozott; ezt a ,Concilia-
tore' lap hirdette. Az egylet toborz, a tartományokban ter-
jeszkedni törekszik ; tanácskozásait hírlapokban közhírré teszi, 
miként eme határozatját. Ily egyletet magánosnak mondani 
szeméremsértés nélkül nem lehet. —• Avignone kanonok har-
madik szólt, a két első szónoknak indokaihoz liozzáadá, mi-
szerént az egylet az egyházi fegyelem érdekéből nem enge-
delmeskedhetik eme levélnek, mivel ezen levelet a clericalis 
lapok izgatásaira adta ki a helyettes. — A fegyelem alapja az 
engedelmesség ; nem tarthatik fön tehát a fegyelem bár mily 
engedetlenség által. Ha a káptálani helyettes a fegyelem sza-
bályain tul h á g , akkor sincs helye az engedetlenségnek , ha-
nem a fölebbezésnek. A lapok befolyása, mely káros lehet, 
csak azon lapokat illetheti, melyek az egyházi felsőbbség, a 
püspökök és a pápa ellen izgatnak. A kanonok ur veszélyesnek 
tart ja a clericalis lapok befolyását a püspökökre ; de azt, hogy 
ő az istentelen lapok befolyása alatt áll, ezeknek irányain for-
radalomra halad az egyház terén, azt feledi. A pápa és a püs-
pökök örömmel nézik a jó lapok működését, de általuk nem 
engedik magukat vezényeltetni. Azon lapok, melyek Avig-
none kanonok által clericalisoknak neveztetnek, a pápa és a 
püspökök dicséreteit aratták ; vajha a kanonok ur ilyesmit 
mutathatna föl magáról és tetteiről. Az egylet nyilatkozata 
tehát a fönemlitett indokokból nem következetes. Az egylet, 
ugy látszik, hogy ön-feje szerént készül alakitani az egyházat 
és fegyelmet. Ez volna a szakadás. De akkor ezt ki kell mon-
dani, hogy a sok együgyű tagok tájékozhassák magukat az 
egylet iránt. 

SYRIA. (A legújabb események a Libanuson.) Ki hitte 
volna, hogy a szerencsétlen események, melyeknek színhelye 
két év előtt Syria volt , a helyett hogy a keresztények javára 
szolgáltak volna, végre csak azt eredményezzék, hogy békóik 
megnehezittetnek. Es mégis mostanig legalább ezen eset állott 
be nagyobbrészt a már előbb készített és kitartással valósított 
tervek következtében, de a nagy hatalmasságok féltékeny 
versengésénél fogva is, és mivel kellő körültekintés , ügyava-
tottság hiányzott mindazon személyiségeknél, melyek ezen 
ügy kezelésére befolyással birtak. A törökök és angolok nap-
ról napra nagyobb győzelmet vívnak ki az egész ügyben, ám-
bár alig lehet már egyiknek szintúgy mint másiknak bünré-
szességén — hogy többet ne mondjunk — kételkedni. Fran-
cziaország sem igen sokat használt ; az általa oly annyira szá-
mítással megkezdett hadjáraton, mint sok más hasonlón, nem 
volt Isten áldása, Sőt mi több ! az által, mi a franaziák részé-
ről a maroniták érdekében történt, az országnak érzékeny kár 
okoztatott. Karam József kijelölése ellenében Beaufort tábor-
nok el engedé magát csábítani, és a Schehab családból szár-
mazó Medschid emir választatását pártfogolta. Ez ugyan Bes-
chir emirnek a lia, ki 1840-ig uralkodott a libanusi keresz-
tények és drúzok fölött ; de önérdeke miatt muselmann lett, 
és csak egy esztendővel azelőtt tért ismét meg a keresztény-
ségre. Ámbár pedig a kormányzó iránti kérdés utoljára is nem 
épen a legfontosabb ; kiviláglik mégis, hogy az által a maro-
niták ügyének nagy kárára vol t , minthogy magától értetik, 
miszerént a maroniták patriarchája az oly kevéssé megbíz-
ható férfiúnak, ki azonkívül a kellő tehetségekkel sem bir, ki-
jelölésébe nem egyezhetett. Karam József, kit a törökök az 
események után a szükség pillanatában kaimakamnak nevez-
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tek ki, ekkép egészen elmellőztetett, és végre az öt hatalmas-
ság helybenhagyása folytán az örmény Daud pasa személyé-
ben jelent meg a kormányzó. Mint csalta ő Karam Józsefet, 
nehogy tekintélyén ez csorbát ejtsen, Beirutba, és mikép fo-
gatta ott őt el az európai biztosok előleges beegyezése mel-
lett Fuad pasa által, és mint szállitá Európába : csak imént 
jött a közönség tudomására. Fuad pasa, ki a portának Syriá-
ban teljhatalmú biztosa volt, és kit az uj sultán, ki megunva 
már a kormányzat komoly gondjait a serailban keres szóra-
kozást , nagyvezirnek hitt meg, hogy pénzt szerezne neki : 
Karam Józsefet is magával vitte Konstantinápolyba, hol az 
becsületszavát adván, hogy a várost nem fogja elhagyni, sza-
badon járhat-kelhet. Az alább következő összeállításban az 
olvasók különféle Ítéletet találhatnak a dolgok mostani állása 
felől, és az emiitett ügyfolyamra nézve közelebbi adatokat ol-
vashatnak különféle forrásokból. 

Libanusnak egyik lakója b. Poujoulat urnák, ki azelőtt 
Syriában tartózkodók, az utóbbi eseményekről az itt következő 
iratot küldötte, melyet annál szivesebben közlünk, minthogy 
a mult october-hóban íratott , tehát a helyzetet még Karam 
József elszállítása előtti minőségben írja le. Poujoulat ur, mint 
ebből látható, szintén a Schehab-család kijelölése mellett volt. 
„A mi kedves barátunknak és testvérünknek Poujoulat urnák, 
kit Isten oltalmazzon ! Ön kérdez engem véleményem felől a 
kormányra nézve, melyet kaptunk. íme itt következik : Néze-
tem szerént annak következménye Libanonnak végképeni rom-
lása leszen, és igy a syriai keresztény fajé is ; okaim ezek : Az 
egyenetlenségek, melyeket a kereszténység ellenei alattomban 
igyekeztek köztünk támasztani, most nyilvánosan és hivatalos 
alakban fognak folytattatni. Es azon napon, melyen elleneink-
nek leginkább tetszeni fog, maguk a keresztények közt tör ki 
a polgárháború. Az adó megkettőztetett, és pedig azért, hogy 
hatalmas belföldi sereget lehessen tartani, mely által minden 
lerontathatnék, mi a libanoni lakosság ős függetlenségéből 
még megvagyon, mert ezen hatalom által a hegyi lakosok 
kényszeríttetni fognak a beiruti törvényszékekhez folyamodni 
mind kereskedelmi, mind pedig azon ügyekben, melyek a vé-
delem alá helyezett európaiakkal fölmerülnének. Ezen utóbbi 
határozat bizonyára magában hordozza a libanonbeliek és az 
európaiak közötti meghasonlásnak és elidegenedésnek mag-
v á t , minthogy Europa maga jelét adja annak, hogy az igaz-
ságszolgáltatást illető kérdésekben sokkal több bizalmat he-
lyez egy török, mint keresztény muschirban. Ez pedig alatto-
mos müve azon bizonyos embereknek, kik arra hivatkoznak, 
hogy többen a védenczek közül a hegyi keresztényekkel való 
üzletükben jogaikra nézve károsittattak Most már tudjuk, 
ügyünk ellenei mint vesztegettek meg ezen ügyben oly egyé-
neket , kik csak névszerént keresztények, hogy nemzetünket 
végromlásnak adnák á t , mint mely akkor mind a kellő kor-
mánytól, mind az igazság kiszolgálásától meg vala fosztva. 
Más részről az u j intézmény által az igazság nevében az ha-
tároztatott, hogy a szomszéd kerületek kormányzói mindnyá-
jan joghatósággal birnak azon hegyi lakosok föfött, kik életük 
föntartása végett kénytelenek azt elhagyni. Nem vétetett itt 
tekintetbe azon fanatismus, mely a szomszéd törzsöket és azok 
kormányzóit eltölti, kik 1860-ban beleegyeztek, hogy a keresz-
tények megsemmisíttessenek. Ezen záradéknak nincs más ered-
ménye, minthogy végkép megsemmisüljön Francziaországnak 

azon terve, mely szerént ez azt akarta , hogy azon kerületek 
egyetlen belföldi kormányzó alá helyeztessenek. Ezen boldog-
talan szervezetnek minél nagyobb megszilárdítására Daud 
pasa Karam Józsefnek és a Schehab családnak szolgálatát is 
igénybe vette Neki terve volt , reájuk különféle hivatalt ru-
házni egyedül azon okból, hogy álbarátságát Francziaország 
iránt fitogtassa, és azok befolyásánál fogva a bevégzett tények 
következtében oly alkotmányt szentesítsen, mely népünk rom-
lását vonná maga u tán , azon népé t , melynek szivébe a 
Francziaország iránti szeretet és tisztelet mélyen vagyon 
vésve. Sőt ezen szerencsétlen néppel el akará hitetni, hogy 
maga a nagylelkű Francziaország akarja ezen borzasztó al-
kotmány létesülését. Szerencsétlenségünkre ezen igazság,mely 
tisztább a déli napfénynél, a Syriában most jelenlevő franczia 
ügynökök bölcsesége előtt el vagyon rejtve. Ok Karam Jó-
zsef eljárását gáncsolták, ugy tekinték őt, mint a phariseusok 
és írástudók befolyásának gyümölcsét, és igy Daud pasa iránt 
még nagyobb buzgalmat és barátságot tanúsítottak. Ok azt 
úgyszólván meghívták, és a nélkül, hogy határozataik hord-
erejét jól megfontolták volna, segítségére siettek a bárány-
bőrbe öltözködött farkasnak, hogy a hazának busából ragad-
jon el egy darabot, azon hazáéból, melyet ezen farkasok lako-
májukra elkészítettek. Ezek azon ellenségek, kik a drága ha-
zát a barátság szine alatt megcsonkították. Mi Karam Józse-
fet illeti, ő nem hajlandó ily áldozatból táplálkozni. 0 lemon-
dott minden hivataláról, és békességben akart élni. Edennevü 
falujába vonult vissza. hol nyugalmat, békét hirdetett azon 
reményben, hogy Istennek tetszeni fog az egek magasságából 
kegyes pillanatot vetni reájok. — Mi a Schehab család tagjait 
illeti, ezek azt hi t ték, hogy mindent el kell fogaduiok, mit 
reájuk mint hivatalt raktak. (Folyt, köv.) Ik-

Hirdetmény. 
A váczi kir siketnéma-intézetben folyó 186 y2-iki tanév 

végével 8 országos alapítvány, és pedig 6 fiu- és 2 leány-
gyermekek részére jövend üresedésbe. —- Ezeken kivül még 
e következő 6 magán-alapitvány lesz betöltendő ; u. m. a) gróf 
Nádasdy Ferencz, néhai kalocsai érsek ; b) Kluch, volt nyit-
rai püspök; c) Draveczky, volt esztergomi kanonok; d) az 
egri főkáptalan ; e) szabad kir. Pestvárosa ; f) gróf Karácso-
nyi Guido alapítványa. Az országos alapítványok a nmlgu 
magy. kir. Helytartótanács magas kegyelméből adományoztat-
nak ; minélfogva a most érintett alapítványok valamelyikének 
elnyerhetéseért pályázni kívánók folyamadásukat a fön tisz-
telt kir. kormányszékhez czimezzék. — Az alább elősorolandó 
okmányokkal fölszerelt folyamodványt, sz. kir. városokban 
lakozó folyamodók a városi hatósághoz, mezővárosokban vagy 
helységekben lakozók pedig a ker. szolgabírói hivatalnak azon 
megkereséssel nyujtandják át : hogy az illető hatóságok azt a 
maga utján a nmlgu magyar kir. Helytartótanácshoz fölter-
jeszteni sziveskedendjenek.— Azok pedig, kik afönebb előso-
rolt magán-alapítványok közül valamelyiket elnyerni óhajta-
nák , folyamodásaikat az illető kegyurakhoz intézzék, és pe-
dig : a) gróf Nádasdy Ferencz, néhai kalocsai érsek alapít-
ványáért a nsgos és főtisztelendő kalocsai főkáptalanhoz ; 
b) Kluch, volt nyitrai püspök alapítványáért a nyitrai püspök 
ur ő méltóságához ; c) Draveczky, volt esztergomi kanonok 
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alapítványáért, a nsgos és főtisztelendő esztergomi főkápta-
lanhoz ; d) az egri főkáptalan alapítványáért a nsgos és ftisz, 
egri főkáptalanhoz ; e) szab. kir. Pest városa alapítványáért 
Pest városa tek. polgármestere- és tanácsához ; f ) gróf Kará-
csonyi Guido alapítványáért a méltóságos gróf úrhoz. — A 
folyamodványokhoz, legyenek azok akár országos, akár ma-
gán-alapitványok elnyerhetése iránt intézve, a következendő 
mellékletek lesznek csatolandók : — 1-ször Keresztlevél, mely-
ből a gyermek kora kitűnjék, hogy t. i. az 9 évesnél nem fia-
talabb , valamint 14 évesnél nem öregebb ; •— 2-szor Arról 
szóló orvosi bizonyítvány : hogy a gyermek vagy sikerrel be-
oltatott, vagy pedig a himlődzést természetben kiállotta lé-
gyen ; — továbbá hogy a siketségen kivül más testi bajban, 
kivált ragályos betegségben nem szenved, és hogy lelki te-
hetségeire nézve a tanulásra alkalmas. — 3-szor A folyamodó 
lakhelyén levő városi hatóság- vagy helységi elöljáróságtól 
kiadott. a helybeli plebánus úrtól megerősített, és a szolga-
bírói hivatal által látomásozott szegénységi bizonyítvány a 
felől : hogy folyamodó vagyoni tehetetlensége miatt gyerme-
két vagy rokonát tulajdon költségén az intézetben neveltetni 
nem képes. — A folyamodások legföljebb f. é. majus-hó 25-ik 
napjáig lesznek benyújtandók, mert különben megtörténhe-
tik : hogy az elkésett folyamodók jelen évben a kérelmezők 
sorozatába való fölvételből kimaradnak. — Tehetősebb szü-
lők gyermekei, kik a fölvétetési kort elérték, de azt még tul 
nem haladták, az intézet pénztárába évenkénti 126 a. é. frt. 
fizetés mellett, az igazgatóság által neveltetésre mindenkor 
elvállaltatnak, ezek mind élelmezésük-, mind külső és belső 
ruházatukra nézve a többi alapitványbeli növendékekkel egy-
formán tartatnak. — Gyermekeiknek kényelmesb ellátást sze-
rezni óhajtó szülők bővebb utasítást nyerhetnek e részben az 
igazgatóságnál. — Végre szülők vagy gyámnokok, kiknek 
gyermekük vagy gyámoltjaik országos vagy magán-alapit-
ványba fölvétetni fognak, ezen körülményről az intézeti igaz-
gatóság által annak idejében tudósítva leendenek. — Azok-
nak folyamodványai pedig, kik kedvezésben nem részesittet-
he t tek , a jövő legközelebbi évben szinte az igazgatóság által 
újra, és mindaddig évenként fotyamatba tétetnek, mig a gyer-
mek a 14 évet tul nem haladta, s lia még ekkoráig sem sike-
rülhetett fölvétetésük, akkor az illető folyamodóknak folya-
modásaik visszaküldetnek. 

Váczon, 1862-ik évi martius-hó 28-án. 
Az intézet igazgatósága. 

Májusi ajtatosság, 
A katholika anyaszentegyházban mindenütt szokásos 

májusi ajtatosság a boldogságos szűz Mária tiszteletére ez 
idén is szokott módon megtartatik a pesti angol-kisasszonyok 
templomában. Kezdetét april-hó utolsó napján esti 6 órakor 
veszi, és majus-hó utolsó napján este befejeztetik. Az egész 
hó lefolyta alatt hétköznap y ^ - k o r , vasár- s ünnepnapokon 
10-kor sz. mise lesz kitett Oltári-szentséggel, esti 6 órakor 
pedig egyházi sz. beszéd, mire litánia következik. Ezen ajta-
tosság vasárnapokon magyarul, más napokon németül végez-
tetik, mire mindenki az Urban meghivatik. 

VEGYESEK. 
PEST, apr. 25-én. A húsvéti magasztos ünnepeket a 

pécsi megyéspüspök ő méltóságának kegyosztó körében levén 
szerencsénk eltölteni, örömmel tapasztalok a hivek ajtatos 
részvétét a nagyhét elérzékenyitő szertartásaiban. A nagy-
csütörtöki és husvétnapi isteni-tiszteletet a szent beszéddel 
együtt a buzgó főpap végezé, mely után a ft. káptalan ünne-
pélyesen kisérvén vissza a szeretve-tisztelt főpásztort a püs-
pöki lakba, ott a nagyprépost tolmácsolá a káptalan és clerus 
ünnepi szerencsekivánatait a kegyes főpásztor előtt. A nagy-
prépost ékesen szóló ajkain az egész megye, sőt az egész 
magyar egyház közérzelme ült , és ezért is szeretjük hinni, 
hogy óhajtásunkat dús eredmény koronázandja. 

— Szemtanuk, és a hitéletet méltó figyelemmel kisérő 
lapok szerént a testvér-fővárosban is a nagyhéthez illő ko-
moly ajtatosság tükrözte magát vissza a hivek arczain, és a 
templomok sürü látogatásában rótták le az imádás adóját a 
bárány iránt, ki elvette a világ bűneit. A vele szenvedők vele 
fognak megdicsőíttetni; ne szégyeljük tehát keresztjét Annak, 
kinek dicsőségét óhajtjuk ! 

— Roma örömzajjal üdvözlé a szent-atyát f. hó 12-én, 
mint évfordulati napján Gaetábóli visszajöttének és azon cso-
dás isteni oltalomnak, melyet sz. Agnes egyházában tapasz-
talni szerencsés volt. Az örök várost általános fényözön árasz-
totta el önkénytes kivilágítás által. Alattvalóinak ezen gyer-
mekded szeretetü hódolata a legnagyobb örömöt fakasztá a 
pápák legnemesbikének atyai szivében. Mind ezen, mind a lius-
vétünnepi ovatiot a Lloyd is elismeri, de azt mondja, hogy az a 
pápát mint pápát, nem mint fejedelmet illette. A Lloyd alkal-
masint mindegyikét megkérdezte erre nézve az ovansok közül. 

— A fanoi püspök, turini tudósítás szerént, elfogatott, 
és pedig oly körrendelet miatt, minőt a bolognai káptalan-he-
lyTettes bocsátott ki. — Az umbriai püspökök panaszlevelet 
nyújtottak be a turini ministeriumnak azon újítások ügyében, 
melyek náluk behozatva az egyházat, annak intézményeit, ja-
vait mélyen sértik. A panaszirat mellé egy jegyzék is van csa-
tolva , melyben a püspökök kijelentik, hogy ők most is, mint 
azelőtt, egyedül a pápát ismerik el jogszerű, törvényes fe-
j edelmüknek. 

— 1220 romai i f jú , legnagyobb részt tanulók, kik a 
legnemesb, Odescalchi, Borghese, Aldobrandini, Ruspoli, 
Brazza-családokkal rokonsági összeköttetésben vágynák, f. hó 
12-én a szent-atyához igen meleg hódolati iratot intézett , és 
pénz-segélyt is nyújtott ő szentségének. 

— F e l i n s k i varsói érsek közbevetette magát a kor-
mányzónál azon ifjak iránt, kik a múltkor emiitett templomi 
zavargás miatt elfogattak. — Ugyanaz jelentette volna ma-
gát a czárnál engedelemért, hogy Romába mehessen a vér-
tanuknak világot megrendítő ünnepélyére ; azonban a czár 
megtagadta tőle az engedélyit. Egyébiránt ezt csak a ,Pest. 
Lloyd' mondja. 

— Egy, a berlini irgalmas nénéknél nem rég elhunyt 
zsidó 1000 tallérnyi alapitványt tet t a nénikék vezérlete alatt 
levő árva-intézetnek. — Ugyan melyik tanúság lehet többet 
nyomó a józan ész előtt: a halálos ágyon ily elismerő rendel-
kezés ; vagy az életben csak önhasznukat leső irkász zsidók 
lármája az irgalmas nénék ellen? 

Z s. K.-nak : A za'szlók f. hó 2 4 - é n elküldettek. 

Kegyes adományok: 
A Szent-La'szló-Társulatnak : Pécsről e g y névtelen 

A dalmatiai árva-intézet javára : 
V i r á g Mihály, pécsi kanonok ö nsga 
K. J 

1 0 0 frt. 

5 frt. 
5 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIHAT. 

Elő 
A 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, április 3 0 - á n 3 4 . I. Félév. 1 8 6 2 . 

TARTALOM : A kath. egyház üdvös befolyása a ker. fogva levénk azokká, és mi a fölöttünki uralomnak 
társadalmi és állam-életre. — A kath. pap. (Folyt.) - Egy- jo g Czime? Ha ez az erősebb jogának folytán történt, 
házi tudósítások.-Irodalom.-Vegyesek. u g y üzenjünk hadat urainknak, és kisértsük meg 

— ' végzetünket." E jelenetre, nyolez nap múlva, 120 ezer 
, • „ . , rabszolga síkra szállt, azonban csakhamar 40 ezerre 

A k a t h . C g y h a z U í l V O S b e t o l y a s a apadtak, kik állhatatosan helyt állva, Spartacus ve-
a ker. társadalmi és állam-életre. zérlete alatt a romai tábornokokat megszalaszták, Ita-

„ E g é s z polgárisodásunk k e r e s z t é n y . . . . A
 l i á t alapjában megingaták, és kevésbe mult, hogy a 

miben Europa népei nem-keresztény kortársaikat, világ-uralta Romát meg nem hóditák. A hadi SZeren-
söt az ó - k o r összes népeit fölülhaladiák, mind i i . . n i „ i n , , , , , , 
a keresztényelemre vihető v i s s z a . . . . Az egyház ' " J 

a etienKezo torauiatot vett , mert az ep jó-
s a királyság polgárisodásunk tényezői ." (B. Eöt - kor Spanyolországból hazatérő Pompejus vitéz liad-
vös J. A 1 9 . száz. ural. esz. I. 3 5 9 . 1 2 5 . ) seregével a lázongókat tönkre tevé, és miként a ta-

Krisztus urunk születése előtt 74 évvel, a Vezúv nácsnak tett győzelmi jelentésében irá: „e nyomorult 
aljánál, Nápoly mellett, a tengerrel szemben, néhány rabszolgákat előbbi jogszerű (?) semmiségükbe visz-
száz menekült összegyűlt és tanácskozott. Yalameny- szaterelé." (L. Lacordaire Egyházi beszédei I. k. 438. 
nyien Spartacusra irányzák szemeiket, ki is e beszé- "stb. 1. német fordítás szerént.) Ha igaz az, mikéntkét-
det intézé hozzájuk: „Bajtársak! be akarjuk-e várni ségtelenül igaz is, hogy „violenta non durant": ugy 
a balsors végkimenetelét, melynek terhét ránk erő- a fölkelők siker esetében sem leendettek képesek em-
szakolák? Ime mi nem is számittatunk az emberiség beri jogaikat az állam-életben érvényesiteni. Szerep-
sorába ; életünk első pillanatától fogva a végzet vas csere lett volna az egésznek eredménye. Áldásos át-
keze által sújtatva, eddigelé csak azért léteztünk, hogy alakulást csupa fegyvertény, merő külső fölülkere-
urainkat barbár jelenetekkel mulattassuk, vagy hogy kedés nem szokott előidézni. Az evangelium belülről 
munkánk által gőgjük-, restségük-, és kicsapongó kivülre ható tanai eszközlék egyedül az emberi mél-
kedvteléseiknek szolgáljunk. Az egész birodalom és tóság elismertetését, az evangelium, melynek egyik 
világ ellenünk, nincsenek barátaink, nincs hazánk, fő erkölcsi parancsa: „Ugy szeressed felebarátodat, 
nincs biztos menhelyünk. De van-e szükségünk egyéb mint tenmagadat." Csakis ennek világánál vált ért-
barátok- és hazára, mint minmagunkra? Nem mi ké- hetővé, mit Bossuet „Szent politika" czimü könyvé-
pezzük-e a nagy többséget? Kicsodák a mi uraink? ben jogelvül fölállita: „Nincs jog a jog ellen"; mely 
Maroknyi patríciusok, kiknek házait lakjuk, kik csak alaptételt még helyesebben módositotta Lacordaire, 
azért lélekzenek, mert nem birunk elegendő bátor- mondván: „Nincs jog a kötelem ellen." E magasztos 
sággal, miszerént őket megfojtsuk. Es ha ez a tény- fogalmakra emelkedni az úgynevezett classicus ó-kori 
állás, mi gátolhatja fölkelésünket, mi tartóztathat államok nem birtak. Az egy emberpártóli származás, 
vissza minket, hogy az isteneket kérve kérjük, mi- a közös megváltás, és keresztény felebaráti szeretet 
szerént közöttünk és elnyomóink közt eldöntőleg ha- egyenlősitő nagy eszméjét csakis szent egyházunk 
tározzanak ? Azután nem csak számra, de tudomány- kezdé valósítani, és pedig mindjárt saját körében, mi-
és belátásra nézve is fölülmuljuk őket; hisz közülünk dőn a rabszolga-szülők gyermekeit csak ugy mint a 
sokan oktaták uraikat, vagy gyermekeiket a világi szabadokét magához emelé, és nekik a legmagasabb 
tudományokban; nekünk köszönhetik szónokaikat is, egyházi méltóságok elnyerhetéséhez is utat nyitott, 
kiket a fórumra állítanak, hogy az egész földkerek- Igy történék aztán, hogy valamint a fogolynak bi-
ség leigázására izgassanak. Még a jog is mellettünk lincseit a huzamos csiszolás annyira elvásítja, hogy 
harczol. Ugj ranis ki tett minket rabszolgákká? Minél szabadulása óráján majdnem önkényt lehullnak lábai 34 
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ról , azonkép a keresztény felebaráti szeretet tanának 
eszmesurlódásai is idővel teljesen elkoptaták a rab-
szolgaság lánczait, legalább a keresztény Európában; 
mig ellenben más világrészeken még maiglan is meg-
oldásra várnak. Mi több ! a szabadság gyalázat-gúny-
jára a szabad amerikai köztársaság déli államai most 
is oly görcsösen ragaszkodnak a rút önzés aranybor-
jújához , hogy rizstermő földjeiket csak ugy , mint az 
ezeket mivelni kénytelen rabszolgáikat, és a szemé-
lyiségükkel azonosult kézimunkájukat is, sajátjaikul 
bitorolják. Csak olyan biz az a humanismus az evan-
gélium elevenitő szelleme nélkül, mint a festett kép, 
mely nem érez, nem melegít. De ugy látszik, hogy 
el is érte őket a Nemesis keze. Sok rossz származott 
már abból, hogy a vallás és erkölcsiség törvényei 
nem mindenkit illetőleg vétetnek foganatba, s az ál-
lamok egész néptörzsek ellen tetteket követnek el, 
melyek minden egyest megbélyegeznének, ki azokat 
saját érdekében követné el. Nagy lehet az állam ha-
talma : de joga, mások emberi igazai ellenében, mi-
nőkkel a Teremtő a rabszolgákat is fölruházta, szint-
oly korlátolt, mint egyeseké. Ez igazság félreismeré-
sét mindég súlyos lakolás követte, és követendi azon 
rabszolga-tartó államokat is. Anyaszentegyházunk 
minden időben szót emelt az emberiség lealázása eb-
ien; neki köszönhető minden lépés, mely századok 
óta a valódi humanitás elveinek életbeléptetése körül 
történt; összes polgárisodásunk, mely különbözte-
tésül az ó-koritól kereszténynek mondható, az egyéni 
szabadság fogalma által fejlődött ki, melynek érvényt 
szent egyházunk szerzett. Az angolok Tacitus-a, a 
protestáns Maculay is bevallja, hogy: „a népfajok 
egybeolvadását s a rabszolgaság eltörlését főleg azon 
befolyásnak kell tulajdonítani, melyet a középkor-
ban a papság a világiak fölött gyakorolt. A jogtalan 
kastaszerü megkülönböztetések — úgymond — a 
romai egyház előtt különösen gyűlöletesek. Némely 
tartományban, hol a feketék rabszolgasága létezik, 
napjainkban is jótékony ellentétben tűnik föl a pápa-
ság a kereszténység más alakjai irányában. A közép-
kor folytán hazánkban — Angolországban — is sok 
üdvös eredménye volt a romai katholikusok rend-
szere e sajátságának." De a legszebb társadalmi szer-
vezet , mely a kath. egyház befolyása alatt jött létre, 
a keresztény királyság, polgárisodásunk egyik leg-
hatalmasabb tényezője. És mi volt eredetileg a ke-
resztény királyság? 

A keresztény királyság alkotmány-szervezeté-
ben, a fejedelem a nemzet-test feje, az állam-egység, 
rend és hatalom élő kifejezése. A királyság eszméje a 

keresztény társadalom szivében fogamzott, és termé-
szetes fejlődés utján kelt életre, miként a tölgy az 
idővel tovafejlő csirából. A király és nemzet atya-fiui 
viszonyban állottak egymáshoz, és kezet adtak egy-
másnak nem egy napra, hanem századokra, az utódok 
nevében is, kölcsönös jogaikat és kötelmeiket meg-
állapítván. Es ezen királysági alkotmányos kormány-
zat erős volt; ereje kettős meggyőződésen alapult: a 
népén, hogy az ő közreműködése mellett is hozott 
törvények, saját javára alkalmazásba vétetnek; és 
alapult a király kormánya meggyőződésén, miszerént 
ezen törvények főntartása ügyében az összesség, vagy 
legalább a többség közremunkálására számot tarthat. 
E kettős meggyőződésből pedig származék a népnél 
a törvény tiszteletben tartása; a királyi kormánynál 
viszont az erejéhezi önbizodalom, mely az idő szerént 
államcsínyre, a törvényesen létező viszonyok, és szá-
zadok-szentesitette területi és nemzetközi szerződések 
fölforgatására nem használtatott. Es a kölcsönös egyet-
értés és ragaszkodás e tűzhelyénél gyúlt lángra a 
közjó iránti lelkesedés azon nemes heve, mely szerént 
szerte hangzék e jelszó: „Istenért, királyért, és hazá-
ért!" Igen, mindenek előtt is ,Istenért', ugy mint ki-
nek legfőbb uralma alá szent egyházunk a királyokat 
és népeket hozá, egy mindkét részt egyenlőkép kö-
telező szent törvényt, az evangéliumot állítva föl köz-
tük, melynek kivétel nélkül engedelmeskedni tartoz-
zanak. A dolgok ily rendjének folytántünt föl az „Is-
ten kegyelmébőli királyság", melynek nem az az ér-
telme, — miként már e lapok t.szemle-írója tavaly meg-
jegyzé — „mintha e vagy ama család bullát kapott 
volna az égből uralkodni valamely nemzeten, és 
mintha a nemzetnek semmi joga, semmi illetéke sem 
volna az uralkodás módjának, s a korona-örökösödés 
sorozatának meghatározására, hanem a hatalom jött 
az égből, noha ki azt kezeli, koronájához az emberi 
jogok utján jutott. „Non rex potestatis — úgymond 
— sed potestas regis a Deo." „Non est potestas nisi a 
Deo." Mily gúnymosolyravonulnak nem egynémely-
nek ajkai ennek hallatára! holott a tekintély és sza-
badság elvét együttesen foglalja magában. A hit, hogy 
a hatalom Istentől jön, mérsékli a hatalom használa-
tát, és könnyebbé, nemesebbé teszi az engedelmesség 
kötelmét. És nem-e Istené a fölség, a hatalom és di-
csőség? Igen, neki engedelmeskedik az ember, midőn 
elöljárójának, fejedelmének engedelmeskedik. A kor-
mány alakja mi különbséget sem tesz: mert „Isten 
rendelt minden hatóságot; a ki ennek ellentáll, Isten-
nek áll ellent." (Rom. 13.) Ezen tanok következtében 
oltalmazá a trón az oltárt, az oltár viszont a trónt tá-



mogatá. Az ily szellemű kormányok nem mondhatók 
ugyan theocraticus kormányoknak, még ott sem, hol 
az uralkodó-jogar és püspök-bot egy kézben valának 
egyesülve; de igenis a kath. vallást az állam uralkodó 
vallásaul tisztelve, keresztény kormányok voltak; 
emberi kormányok, és azért szintén nem hibátlanok, 
de az állandó jólét, szabadság és törvényes rend sok-
kal több biztosítékaival birtak alattuk az államok, 
mintsem mióta az államok az egyházzal teljesen sza-
kítva, minden vallásokat egyiránt jóknak, vagyis 
közönyöseknek tekintenek. „Ha ugyanis vallásunk 
tanait tekintjük, — mond b. Eötvös J. t. hazánkfia 
(Budapesti szemle 1858-ki I. köt. 356. 1.) — minden 
gondolkozó meg fog győződni, hogy az a hatalom, 
melyet azr>k az életre gyakorolnak, nem csak nem áll 
ellentétben a polgári szabadsággal, sőt hogy az min-
den valódi szabadság nélkülözhetlen föltétele : mert 
az állam és egyesek jogai a vallás magasabb szente-
sítése alatt állanak. Csalatkozik, — igy szól — a ki 
ugy érti az állam és egyház egymástóli elkülönzését, 
hogy az állam más, sőt ellenkező elveket követhet, 
mint melyeket a ker. vallás szentesít. Minden ellen-
tét, sőt minden észrevehető eltérés is az államot rontja 
meg." Közel 15 századig vallák az államok a keresz-
tény vallás-szentesitette elveket, és a polgárok egye-
teme , a hivő keresztények nagy társadalma volt. De 
a XYI. század kezdetétől fogva a legújabb korig foly-
tonos harcznak vagyunk tanúi a keresztény polgári-
sodás ellen. „Először is az egyház alávetését kisérték 
meg, aztán az államban levő községek, az egyes me-
gyék és városok önhatóságát tevék semmivé, saját 
ügyeik igazgatását illetőleg is, végre maguktól a 
szülőktől azon jogot is elvették, miszerént saját gyer-
mekeiket nevelhessék. Elfogultság nélkül senki sem 
tagadhatja, hogy a reformatio által első pillanatra nö-
vekedett a világi hatalom köre. Soha sem állítottak 
föl a korlátlan hatalom felől merészebb nézeteket, 
mint a prot. hittudósok a XYI. és XVII. században. 
Az alapelvek, melyeket a katholicismus fölállít, sok-
kal kedvezőbbek a nép polgári szabadságára, mint 
miket Luther és a prot. hittudósok hirdettek, kik, 
midőn a hatalmas fejedelmi házak rokonszenvének 
megnyeréséről volt szó, gyakran szemére is vetették 
a katholicismusnak, miként az alattvalókat fóllázitja 
a fejedelmek ellen", (B. Eötvös, A XIX. száz. ural. 
esz. II. k. 504., 487., 488. 1.) holott az uralkodókha-
talmának csakis a hitdolgábani illetékességét tagadá, 
és tagadja mindenkor, mig ellenben ők e részben is 
annak fejet hajtának; „mert miután a fejedelem va-
lamely hitvallást megerősített, istentelen dolog, — 

mond Shaftesbury lord — tagadni, vagy kétségbe 
vonni isteni tekintélyét csak egy szótagnak is a hit-
vallásban." Hobbes hasonló módon nyilatkozék: „A 
gondolat szabad: de a mi a hitvallást illeti, az egyéni 
észnek alá kell magát vetni a fejedelemnek, ki az Is-
tennek helyettese." A XVIII. századbeli franczia for-
radalom , a pogány classicus ó-kort hamvaiból föltá-
masztandó , azon megbukott államrendszer életbelép-
tetéséhez fogott, és még nagyobb mértékben vevé 
alkalmazásba a m i n d e n b e n m i n d e n l e n n i aka-
ró állam mindenhatóságát, a központositást, tetemes 
sérelmével minden egyéni, egyházi és társulati sza-
badságnak, a kikiáltott szabadság fogalma alatt a 
népfölség nevébeni korlátlan kormányuralmat; az 
egyenlőség nevében pedig nem az egyéni szabad-
ság élvezésébeni egyenlőséget, hanem mindenkinek 
egyenlő alárendeltségét foganatosítván. A három szá-
zad óta föltámadt pogány eszmékkel saturált Fran-
cziaország egyik publicistája egy, igen nagyszámú 
olvasó-közönségnek örvendő lapban nem is átallá be-
vallani , hogy : „a franczia forradalom, mely megala-
pította a democratiát, nevelte a centralisatiot, meg-
adott mindent, (?) kivéve a polgári és politikai sza-
badságot. A szabadság a fölfogáshoz képest külön-
böző lehet; de a keresztényelmen alapuló civilisatio-
ban a szabadság a népeknek azon jogában állott, hogy 
magukat kormányozhassák— Az önkormányzati ál-
lamokban az egyéni szabadságot természetesen kor-
látozza azon család iránti kötelesség, melynek tagja; 
a község iránti, melyben él, munkál és bir; a megye 
iránti, melyben bizonyos számú községek érdekei 
központosulnak; az állam és főhatalom iránti, mely 
az ország közös érdekeit képviseli, és a törvényeket 
végrehajtja. Igy fogták föl már a középkorban a ke-
resztény népek a polgári és politikai szabadság gya-
korlatát." (Pesti Napló 1861-ki aug. 23-án.) „De ad-
dig küzdöttünk a középkor ellen, — mond b. Eötvös 
— hogy szokássá vált inkább rossz, mint jó oldalai-
val foglalkozni. Pedig az emberiség mindazon hibák 
mellett, melyek megvoltak a középkor állam-intéz-
ményeiben is, ez időszakban tetemesen előhaladt. A 
középkori institutiok egészben véve egy hatalmas 
rendszert képeztek, czélszerüt, hogy az államot kor-
mányozni lehessen, s olyat, mely alatt igen igen sokan 
nagy mértékben élvezték a szabadságot." (Budapesti 
szemle 1858. I. köt. 324. 1. A XIX. száz. uraik. esz. 
H. k. 347., 348. 1.) 

Ha körültekintünk eseményterhes korunk moz-
galmain , lehetetlen észre nem vennünk, hogy a ke-
reszténytelen politika egyedüli mértéke, bár meny-
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nyire kárhoztassák is Machiavellit, a siker, és a je-
zsuitákra fogott azon expediens, mely igy hangzik : 
„Finis sanctificat media." Korunkban is sok van, mi 
azon borzasztó időre emlékeztet, midőn az ó-kor pol-
gárisodása rég' megérdemlett enyészetéhez közeledett. 
Ugyanazon hajhászása az anyagi élvnek, ugyanazon 
elvtelenség, szintén azon alávaló csúszás-mászás min-
den el- és föltűnő hatalom előtt, — miről a lelkes 
Montalembert is több izben panaszlólag említést tőn 
irataiban a hírneves december 2-ki államcsíny után 
— s megsemmisítése mindannak, a mit századokon 
át szentnek tartottak. Meglehet , hogy súlyos szenve-
dések küszöbén áll a keresztény társadalom, szent-
egyházunk és a törvényes királyság szemben a cae-
sarismussal, midőn a minek jog az alapja, és az a mi 
anyagi erőre támaszkodik, mind harczra kel egymás-
sal; de végtére is az isteni hitünk alapjára fektetett 
keresztény polgárisodásé lesz a győzelem, és szent-
egyházunké a dicsőség, liogy a veszélyeztetett em-
beriség ismét az ő oltalma alatt talált menedéket— 
Midőn a hithagyó Julian a kereszténység kiirtását 
czélba vette, és illetőleg ellene haj tó vadászatot tartott 
élet-halálra, barátja Libanius, a népszónok, egy vele 
találkozó kereszténytől gúnyteli arczkifejezéssel kér-
dé: Mit csinál a galileai? Mire emez feleié: Sírt ás. 
És ime rövid idő múlva ugyanazon Libanius császári 
barátja megölt teteme és elenyészett hatalma fölött 
tarta gyászbeszédet. Igy járnak mindazok előbb-
utóbb, kik Krisztuson kivül keresik az utat, igazsá-
got és életet, — az enyészet sírjába dőlnek Chri-
stus imperet, Christus vincat, Christus regnet per 
omnia saecula saeculorum. Fiat. Devics József. 

A katholikus pap. 
(Folytatás.) 

De daczára annak , miszerént a szellemi czélok létesí-
tése erőt haladni látszik, ez az észlényre erkölcsi, tehát oly 
szükségesség, mely nélkül alsóbb érzéki életet folytathat 
ugyan, de erkölcsileg megszűnt létezni, megszűnt az lenni, 
minek lennie kell. A vallás eszméje azonban kétségkívül első 
helyet vív ki magának a szellem-czélok sorában, mert az mé-
lyen az ember természetében gyökeredzik, s hiányában, ha 
ugyan ez a posteriori lehetséges lenne, az ember kilépne az 
eszes lények közül, mennyiben a szellemi czélok valósítására 
hivatott ész-lény végső , vagyis oly czél nélkül, melynek a 
többi eszközét képezi, nem is gondolható. Hogy pedig az, mi 
nélkül eszes lény nem gondolható, tehát nem lehet, jó : a 
szükségképiség fogalmából következik ; mert a szükségképi, 
mint olyan, minden egyébtől független, legtökélyesb, miután 
a függés korlátoltságnak, ez tökélytelennek, és ez esetékesnek 
saját ja , s a szükségképi e létezésmódok egyikéhez sem tar-
tozik , sőt épen mert szükségképi, minden létezésmód föltéte, 

alapja. Már ha az eszményileg ilykép fölfogott szükségképit 
a való terére viszszük á t , szükségképi, legtökélyesb lény 
csupán az Isten, mint minden létezőnek végoka lehet, azon 
Isten, ki, mert nélküle az észlény nem az a mi, a valódi jó, 
a jónak legfőbb elve. Midőn tehát a pap az emberiséget val-
lásosán neveli, azt eszközli, hogy azzá legyen mivé lennie 
kell, vagyis Istenhez , a legfőbb jóhoz vezeti, igy valósitván 
meg a jóllét eszméjét, igy érdemelvén ki a világpolgár neve-
zetet , melyet ha ilykép fogunk föl, méltán dicsőnek mond-
hatunk. 

Az eddigiekből kiderül, mikép a papnak mint ilyennek 
hatáskörét, a főeszmét a végczéllal egyitő vallásirány jelölése 
képezi ; s igy eddig a papnak mint olyannak Isten- és emberi-
séghezi viszonyát fejtegettük. Azonban a pap ember is egy-
szersmind ; mint ilyen a világnak s azon valamely hazának lia ; 
e körülmény viszonyba hozza őt hazájával, mely viszonyt 
mint a papot jellemzőt meghatároznunk szükséges, annál in-
kább , miután ezt előbbi viszonya világítván meg, a világ és 
világított közti szoros öszfüggést azon elv érdekében kell nap-
fényre hoznunk, melynek folytán az eszményileg és közvetlen 
hatásiban már megismert erőnek , ezúttal az emberiség leg-
főbb javára működő vallásnak, hogy az ismeret tárgyánaktö-
kélyesen megfeleljen, közvetett hatásait is figyelembe kell 
vennünk. 

Most mindenekelőtt a haza fogalmával kell megismer-
kednünk. 

A jó előmozdításának közérdeke, szabadon de közaka-
rattal választott szellemi mellékczélok által egygyé olvadott, 
a megvalósítás folyama alatt ésszerüleg vezérlett és a köz-
szellem föntartása sürgette bizonyos határok közé szorított 
lakhelylyel bíró emberösszeg azon fogalmat egészíti ki, me-
lyet a h a z a szó jelöl. Már hogy csupán az, ki a haza imént 
rajzolt föladatának megoldásában czélszerüen, tehát active 
fáradozik, érdemes hazafiúnak— a szó szoros érteményében 
— hivatni, kétségtelen ; jóllehet nem tagadható , miszerént 
az is, ki magát a liazaczélok irányában passive viseli, hazafi-
nak mondatik, csakhogy ekkor e név a lakhely-, az eredetre 
szorítkozik, és ily értelemben minden ember, — ha a földön-
futót , a számüzöttet stb kiveszszük, — hazafi, mennyiben 
valamely hazának fia. Vizsgáljuk már most mily értelemben 
nevezhető s nevezendő a pap hazafinak, hogy igy azon vi-
szonyt , mely közte mint hazafi és haza közt fönforog, tiszta 
fénybe helyezzük 

Az igaz és jó eszméi valamint az egyén, ugy a haza, a 
társalom létének biztos alapul szolgálnak, olyanul tehát , me-
lyet mert igaz és jó , sem az idő vaskeze megrenditni, sem a 
csapások súlya romra dönteni nem képes. Azon hon, melyet a 
jó eszméje leng á t , fönállhatása kettős alapföltétének már 
eleget te t t , mert az által, hogy a jó földi alkotmányánakma-
gasbra emelésén fárad, realiter-positive tesz valamit; de a 
positiónak való tárgy felel meg, mennyiben a positio lé t , a 
lét pedig annyiban , mennyiben a nem-lét, korlátolása a lét-
nek vagyis fogyatkozás: tökély. Ámde a tökély negatioval 
meg nem fér , mert a negatio hiánya , távolléte annak mi van. 
E hiány a van minőségéhez képest lehet physikai és morális ; 
mindenik gyarlóságot tanúsít, ez pedig jó nem lehet, hanem 
ennek ellenkezője, rossznak kell lennie. Mig a rossz elhárítva 
nincs, addig a jó eszméjének megvalósításáról a társalom-, a 
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hazában szó nem lebet. Már innen bizonyos, mikép a jó esz-
méjét valósitó társalom mint ilyen a rossznak elvből ú t já t 
szegi. Azonban igy az erkölcselvnek csupán a priori van elég-
téve ; annak pedig mint olyannak a társaimat nem elég lehe-
tővé tennie, hanem azt valóban megalapitnia kell : mert a mo-
rálelv nem egyéb mint cselekményeinknek a szellemi czélok 
észszerű rende szerénti szabályozása által a végrendeltetésre 
irányozása ; tehát olyan, melynek nem az eszményi, hanem a 
való, a rideg való felel meg. Ebből következik, miként a tár-
salmi lét minden megnyilatkozásiban a morálelv uralma alatt 
áll. A társalom •— mint mondók — emberekből, tehát ész-
és szabadsággal biró lényekből áll ; ezek mindenike nemcsak 
a morálelvet, hanem mert ez a szellemczélok valósitását sür-
geti, a valósitandó czélt s a valósítás alanyát is tisztelni épen 
ugy tartozik : mint önmaga és czéljai s azok valósítása irá-
nyában mástól tiszteletet követel. Ebből két cselekvésmód — 
a tisztelés tudnillik és tiszteltetés — származik, s minthogy 
alapjánál fogva mindkettő egyetemes, szükségképi és eredeti 
cselekvésmód, moráltörvénynek mondatik. E két törvény, a 
tisztelés és tiszteltetés eredménye a k ö t e l e m , illetőleg a 
j o g . Minden észlény tehát -— az embert is beleértve — kö-
telemnek hódol és joggal bír , mely kötelem és jog czéljailioz 
képest alakilag különbféle lehet, bár lényegileg egy és ugyan-
az. Abból, miként a haza egy nagy erkölcsszemély, az ennek 
megfelelő vagyis a közkötelmek és jogok eszméje következik ; 
s mert a haza nagy erkölcsszemélye ész- és szabadsággal biró 
egyedek, vagyis egyénekből áll : ezek is természetük-kívánta 
jogok és kötelmek nélkül nem lehet hogy szűkölködjenek. 
Hogy azonban a társalom és az egyén joga s kötelme egy-
másba ne ütközzék : az egyén mint a társalom tagja, a hazának 
fia a közjó érdekében saját jogairól lemondani s uj kötelme-
ket vállalni tartozik, annál inkább, miután a haza elvontan 
tekintve nem, hanem csupán in concreto, az egyénekben és 
egyének által létezik, kik szabadon választott közczélért 
ugyan , de mert közczélért, szükségkép megállapított czélért 
fáradva, közérdekért izzadva, annak mint ennek elágazó, vál-
tozékony egyéni czéljaikat, érdekeiket föláldozni köteleztet-
nek. Széchenyi a dolog lényegébe pillantott, midőn „Világ" 
czimü munkájában azt mondja, miszerént: „a közérdek azon 
nagy titok, mely mindent egyesit s a nemzetek hosszú éle-
tüknek egyedüli garantiája." 321. 1. 

De az egyén, lemondva ilykép jogairól, megszűnik ta-
lán az lenni, a mi ? — „Nem"-mel válaszolunk. Az egyén 
ugyanis természetéből ki nem vetkőzik s nem is vetkőzhetik : 
mert mint emiitők a társalomnak egyének nélkül jelentménye 
nincs, egyének által pedig az a mi, tehát minden. S azért nem 
is kívánjuk az egyéntől, hogy minden jogáról lemondjon 
s lemondva az erkölcslények sorából kilépjen ; hanem igenis 
sürget jük, hogy azon jogaitól váljon meg, melyek egyéni 
méltóságának nem föltétei. De ilyenek a s z e r z e t t jogok ; 
ezekről t ehá t , ha a közjóval ellenkeznének, minden hazafi 
lemondani tartozik ; ragaszkodván ezután is azokhoz , melyek 
szellemiségén alapulva lényétől elválaszthatlanok, milyenek 
az akaratszabadság, olyan tudnillik melyet józan észmorál 
módosít, az életünk föntartása kötelmén alapuló önvédelmi 
és azon jog , mely véges természetünk okozta bajainkban se-
gélynyújtást sürget : az emberiség joga. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY. (A conferentiák folytatása.) A harmadik elő-

adás tárgyát a lélek halhatatlansága , és az ebből következő 
örök jutalom vagy büntetés szükséges volta képezé. Nyomó-
sán emelte ki szónok a büntetések örökkévalóságát az azt két-
ségbe-vonók ellenében, hogy a bün épen maga a pokol, mely 
átkát magában hordja; — s ennél fogva hol a bün megvan, 
és — mint az átalkodott rosz akaratban — nem törültetik el 
sem az őszinte megbánás, sem a könyörülő Isten irgalma ál-
tal ; ennek lehetőségét maga a bűnös örökre megsemmisítvén: 
— ott a pokol is megvan, és lennie kell és tartania mindaddig, 
valamig csak az Istentől elhajlott rosz akarat t a r t , tehát 
örökké ! Pokol az istenfélő hivők számára nem létezik ; de 
igen az istentelenek sorsa a pokol, melyet csak azért tagad-
nak, mivel tőle tartanak. Más tekintetben e szigorú büntetés 
örökkévalóságát a legfölsőbb lény fönsége épen ugy, mint 
magának a bűnnek gonoszsága is követeli ; mert Teremtőnket 
megvetvén , őt sokkal súlyosabb sértéssel il letjük, mint neki 
akármely tiszteletünkkel szolgálhatnánk. Az idő viszonyára 
nézve, mely a bűnnek sokszor egyetlen perez alatti elkövetése 
és a rá következő büntetés örökkévalósága közt van , már e 
világon sem létezik egyenlőség; ennek okáért nagyon hiu 
azon ellenvetés , mintha az észszel meg nem egyeznék a pil-
lanatnyi bűnnek örökkétartó bünhesztése. Az ó és uj-világ 
minden népeinek e pontbani öszhangzása, Krisztus határozott 
tanitása oly fénybe helyezi e t an t , hogy az világosabb már 
nem lehet: az azt félelemből kétségbe-vonók agyarkodásai 
miatt nem szűnik meg igaz lenni : „Jota unum, aut unus apex 
non praeteribit a lege." A pokol tagadása — mert mennyor-
szágról szó nem igen volt — a hitetlenség körébe vágván, 
szónoknak indokul szolgált a rákövetkező előadásban a tulaj-
donképeni hitetlenség valamennyi sötét oldalait megismer-
tetni a hallgatókkal. Szabad legyen a következő két conferen-
tiának részben eredeti gondolatmenetét a mennyire lehet, 
összefüggőleg kifejtenünk. Számos, itt említett és mellőzött 
— mivel többnyire ismert — bizonyítékok a ntiszt. előadónak 
mesteri ékesszólása mellett megdöbbentő hatással birtak. — 
Vannak hitetlenek, kiket az igazság ismeretéhez eljutni, kö-
rülményeik nem engedélc : azok tudatlansága nem vétkes, és 
kiméletes tanitással inkább, mintsem czáfolattal kell viszo-
nozni ellenvetéseiket De vannak, kik szántszándékkal mind-
abban, mi a valláshoz tartozik, tudatlanok-, vagy gondatla-
nok-, sőt ellenséges indulatuakul szeretik magukat mások 
előtt föltüntetni. E benső fogyatkozás szánandó külső kifeje-
zésének eredete, vagy a kételyekben, melyek csak a tudatlan-
ság egyik neme, vagy pedig a sziv romlottságában, tehát az 
álnokságban keresendő. H a a vallás oly fontos kérdéseket — 
mint az örök élet, vagy az örök halál közti választás — sok-
szor fenyegetőleg is élőnkbe állit, bizonyára megérdemli, hogy 
mint észszerű lények, ne a kételyek homályában tapogassunk, 
hanem, a nyújtott eszközök használatával a rólai lehető leg-
nagyobb biztosságot szerezzük meg magunknak, és általán 
abban, mi boldogságunkat vagy boldogtalanságunkat oly ha-
tározott módon kizárólag tőlünk függővé teszi, a legnagyobb 
okossággal járjunk el: ellenkezőleg nem csak könnyelműek, 
hanem vagy oktalanok, vagy gonoszak vagyunk. — Legyen 



bár, hogy a hitetlenség olykor tekintélyekre támaszkodik, de 
ezen tekintélyek valamint számukra, ugy személyes jellemükre 
nézve igen csekély értékűek, a hivői tekintélyek irányában. 
Amazok ellenmondásokkal gazdag, egymást ezáfolgató, évti-
zedről évtizedre változó irataik elenyésznek ama számlálhat-
lan, mindenben csodálatosan öszhangzó, századokon át mara-
dandó becscsel biró müvek előtt, melyekre a hivő hivatkozik ; 
és ezek az ó- és uj-szövetség szent könny vei, a szent-atyák 
iratai, az egyházi zsinatok határozatai. A philosopliusok jelle-
mei távolról sem hasonlíthatók azon férfiak erénye- és élet-
szentségével össze, kik az egyház egén csillagokként ragyog-
nak. Azonfölül az ó , és ujabb kornak akármely philosophikus 
systemája, ha kérdőre vonatik életrevalósága tekintetében, 
semmiféle practicus gyümölcsöt az erények kertjében, a szi-
vekben nem hozott ; sőt közönségesen fölforgatá, megsemmi-
sité a talált erkölcsi jó t ; a test is lelki nyomor, inség, vadság, 
erkölcstelenség nyomban követék azt. Mig ellenkezőleg a val-
lás, nevezetesen a kereszténység neveié, föntartá, virágzásba 
hozá a nemzeteket. Kicsoda tehát a bölcsebb ? A hitetlenek 
minket a hit miatt megtámadnak, azt kivánva tőlünk, hogy a 
szent-irásnak, a jövendöléseknek, Krisztus és az apostoloknak, 
az egész egyháznak ne higyjünk, hanem csak nekik mily 
fonák gondolat ! Az előbbiek szerintük mind hazugok, csak ők 
igaz-mondók ! (Valóban sz. Ágostonnal mondhatjuk : „Nemo 
tam credulus, quam incredulus.") Azon ut tehát, melyen a hi-
tetlenség halad ; azon örvény, melyet gőgös vakságában lábai 
előtt észrevenni vonakodik, az oktalanság utja, a veszedelem 
örvénye : föladata csupán a tekintélynek megsemmisítése, az 
emberi társaság alapjainak földulása lehet. —- Már pedig a 
gondviseléstől szabott tekintély az ész követelménye ; mivel 
a társaság tekintély és hit nélkül nem gondolható ; s lia ezt 
az emberi viszonyok ugy követelik : mennyivel inkább szük-
séges az ama legmagasztosb természetfölötti viszony föntar-
tására, mely a Teremtő s a teremtmény közt valóban létezik? 
Az isteni tekintélynek már csupán a fönemlitett okokból is, 
emberileg Ítélve, hitelt kell adni ; s habár a kinyilatkoztatott 
igazságok közt titkok is vannak, melyeket az emberi ész be-
látni hasztalanul törekedik, azok csupán a kinyilatkoztatás 
isteni jellegét képezik , vagy is , hitünk titkai, minthogy sem 
Isten tulajdonságaival, sem eszünkkel ellenmondásban nem 
állnak, isteni s nem emberi eredetűek. Midőn pedig Isten szól, 
neki nyugodtan hitelt adhatunk ; miután a vallási, természet-
fölötti titkokon kivül a tudományok körében is, a természetes 
titkok száma elég nagy ; és hit nélkül minden mult, minden 
történelem koholmány ; minek állításához nem tudni , valljon 
nagyobb oktalanság-e vagy gonoszság szükségeltetik. — Kö-
vetkezőleg észszerűbb, az ember méltóságával megegyezőbb, 
igaznak tartani azt, mit a csalhatatlan Isten önmagáról és ró-
lunk tanított, mihez malasztja és oktatása nélkül saját erőnk-
ből soha sem juthattunk volna. (Folyt, köv.) 

PARIS , april l-jén. A franczia lapok közzé tették a 
siami királynak levelét a szent-atyához. Mult évben jöttek 
ezen királynak követei Parisba, innen Romába. A franczia 
kormány hadihajón hozta, és haza is küldte őket. A levélből kis 
töredéket közlünk, mely az egyházi viszonyokra Siamban né-
mi derűt terjeszt. „Én, Siamnak királya, dicsőséges, fölséges, 
birája az egész föld liainak stb. Az> ki a vizeket és elemeket 
kormányozza, ki áldásait önti e földre , az te t te , hogy én ki-

rály legyek Siamban, és a szomszédtartományokban. É n , az 
uralkodó családnak negyedik királya óhajaimat és tisztelete-
met kivánom küldeni annak, kit szent pápának hivnak, IX. 
Piusnak. 0 az , ki atyja a világnak, hol romai katholikusok 
vannak, kiket ő békében kormányoz az ő fővárosa-, Romából. 
Tudja tehát szentséged, hogy mielőtt királynak kenettem 
volna föl, keresztelő János pappal barátságban voltam. Öt 
későbben XVI. Gergely mallos-i püspöknek te t t e , s apostoli 
helyettesnek a mi királyi városunkban, hogy Siam-országunk-
ban a kath. religiot tanitsa, és vezérelje. János püspök sok-
szor látogatott meg engemet, s ezt kellett neki folytatnia. 
Midőn már két éves király valék, János püspök fölötte kért, 
hogy szeretné hazáját, Francziaországot látni; s hozzá adta : 
a szent-atya lábaihoz is fogok borulni, mivel alkalmam lesz. 
Erre én ekkép gondolkodtam magamban : Előttem egy király 
sem tet t akadályt az itt lakóknak, midőn kiki saját religioját 
gyakorolta, habár ezen religiok egészen mások a főváros reli-
giojától, mely az országot védi. Nálunk régi szokás mindenkit 
saját religiojában hagyni. Én tehát nem vagyok ellensége a 
keresztény vallásnak, miként a chinai és annami császárok. 
E szokás nálunk már törvénynyé vál t , s nyugalmat ad kinek-
kinek. Arról is emlékezem, hogy előttem a tizedik királynak, 
közel két száz évvel, az akkori pápa levelet i r t , kérvén őt, 
hogy védelmezze a keresztényeket. Phra-Naraï a Nagy kapta 
ezen levelet, s ez nagy becsület volt Siamra. — Ezt meggon-
dolván, kérdeztem János püspöktől, nem lehetne-e nekem is-
meretséget kötni a keresztények atyjával ? Ő válaszolt : „Le-
het , ha királyi kezedből egy levelet kapok, s a szent-atyának 
át nyújtom. Ezt örömmel tenném." Én tehát fogtam tollat 
rögtön, itt jelentem ki szentségednek mély tiszteletemet. Ki-
rályi pecsétemmel lepecsételve, s útnak eresztve. Egy év múl-
va János püspök nekem szentségedtől Krisztus után 1852-iki 
évről levelet hozott. En ennek fölötte örültem. Hozott nekem 
egy nagy képet aranyos rámában, mozaikból, mely egy igen 
régi templomot ábrázolt. Ezt János püspök nekem szentséged 
jó szivének bizonyságául a siami király iránt hozta. E képet 
saját lakószobámban függesztettem föl , s mindennap látom. 
Mindenki,aki rá veti szemeit, fölkiált: ime az egyház fejének 
ajándoka, a szent-atya küldte azt Siam királyának. Örülök, 
hogy azért most hálámat kifejezhetem, és azon barátságot, 
melylyel a szent-atya levelét mindég fogadni fogom. Igen , ez 
igazság. Akarom hogy jelenleg tudja ezt szentséged. Most 
van alkalmam, midőn fényes küldöttséget küldök a francziák 
urához. Akarom, szivem sugalja, hogy ezen küldöttség szentsé-
gednél is hódoljon. Ajándékot is küldök, egy hajnyiró ollót 
aranyból, a tisztaságnak jelvényét; egy nagy vizkancsót me-
denczével a mosdásra, egy papirt, melyre Siamnak királya fest-
ve vagyon, hogy ismerje személyemet. Ezek tegyenek bizony-
ságot, mily jó szivvel vagyok keresztény katholikus alattva-
lóimhoz, és mennyire kész vagyok ügyeiket védeni és előmozdí-
tani. Eljutnak-e ezen adományaim szentségedhez? nem tudom; 
miután franczia hadihajó viszi el követeimet Európába. Csak hi-
szem, hogy a francziák ura megengedi ezt, mivel a kik a fran-
czia nemzetet kormányozták, a kath. religio, és ennek feje 
iránt mindég a legnagyobb tisztelettel viseltettek. Kérem te-
hát áldjon meg minket; imádkozom, hogy a ki az égben ural-
kodik. védelmezze szentségedet és áldja. Országom 3599-ik 
napján , siami évszámitás szerént 1222-ben , a hideg időszak 
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után 5-ik hónapban, a kakas-cyclusban, a ,szellem'-holdhó-
napban, Jupiter napján, európai módon mart. 21-én 1861. 

SYRIA. (Alibanusi legújabb eseményekrölitudósítás foly-
tatása.) „Ön, uram, — folytatja a levélíró — jobban tudja mint 
bárki, mennyire osztoztam azon véleményben, melyet ön jónak 
talált velem közleni, hogy a Schehabok közül lenne valaki 
kormányzó a Libanuson. Azonban azon véleményhez oly re-
ménynyel járultam, hogy azon kormány mindenkor csak annak 
fog magára nézve döntő befolyást engedni, mi az ország bé-
kéje- és megelégedésére czélozna. Önnek tapasztalata, nem 
kétlem, hasonló volt az enyémhez ; most a fordulat után, me-
lyet ügyeink vettek, minden tiszteletet elvesztettem azon ben-
szíilöttek iránt, kik hivatalt vállaltak ; mindazáltal igyekszem 
irányukban minden ellenkezéstől tartózkodni, nehogy máskép 
ellenkezzem a francziákkal, kik, történjék bármi, mégis csak 
természetes pártfogóink maradnak. Elleneink igen örülnek, 
hogy a Schehab családban és más benszülöttek közt találtak 
hivatalnokokat czéljaik elérésére. Nem szűnnek meg éjjel-nap-
pal mindenkép erőlködni, hogy mindenkit rábirjanak, misze-
rént Daud pasa alatt vállaljon hivatalt. Két nap előtt érte-
sültem, hogy Daud pasa látván, miszerént kap embereket, kik 
alatta szolgálni hajlandók, azonnal letette az álarczot. 0 el-
jö t t , hogy a bet-edini várban magát s egész kormányát beig-
tassa. Azt Bentivoglio gróf, a beiruti franczia consul vette ki 
bérbe, és bútorai még most is ott vannak. Ez igen haragszik 
ezen lépés miatt , és sokan hiszik, hogy Daud pasát végre ki 
fogja ismerni, és hogy ő jobb kiismerés végett nehezen fog 
még egy oly csapást bevárni, minő volt az , melyet a török 
kormány a keresztények ellen intézett. — A mi engem illet, 
kevés reményem van, hogy a szemek meg fognak nyilni, és 
hiszem , hogy mindaddig nem fog minden tisztába jönni, mig 
a czél, melynek elérése ezen szerencsétlen intézmény által 
ki tüzetet t , tudnillik a mi végromlásunk , el nem leszen érve. 
Ezek, uram, az én nézeteim, és ez az állapot, melyben sze-
gény Libanonunk vagyon; Ítélje meg Ön maga, szánandók 
vagyunk-e vagy nem ? Önnek alázatos és lekötelezett barátja." 
A vélemény, melylyel a maroniták a beiruti franczia consul 
felől vannak, nem látszik épen kedvezőnek lenni, ha hitelt 
akarunk nyújtani annak, mit a kölni lapoknak Romából irnak. 
Azokban ugyanis ez foglaltatik. „Az újévi üdvözlet alkalmával 
a franczia követségnél e következő eset történt. Azok közt, 
kik Lavalette marquisnak a szokott üdvözleteket megtették, 
Daurani atya is volt, ki a romai maronita-szerzetesek kolosto-
rának apá t j a , és ezen rendnek főnöke a szent-széknél. Lava-
lette különösen ehhez fordult és mondá neki, hogy kivánja, 
miszerént a maroniták közt a Libanuson nagyobb egyesség 
uralkodjék, és Francziaország irányában háladatosoknak mu-
tassák magukat. Az atya erre azt valaszolá, hogy ő az udva-
riasság kötelmét jött teljesíteni, nem pedig hogy ilyes leczkét 
hallgasson ; ha a marquis megengedi, vesz ő magának szabad-
ságot a maroniták védelmére. És kinyilatkoztatá, hogy azon 
tudósítások, melyekre Lavalette Ítéletét fektet i , Francziaor-
szágnak beiruti képviselőjétől származnak, ki, a viszonyok 
megítélésére egészen képtelen személyiség ; ki nem más, mint 
Bentivoglio gróf , ki llorenzi, és kinek e magas küldetésre 
semmi más igénye nincs, mint hogy Walewszka grófnőnek ro-
kona. Daurani atya állitá, hogy Francziaország bizonyos lehet 
a maroniták hálájáról ; de egyszersmind fölemlité azon szol-

gálatokat, melyeket a Libanus lakói IX. Lajostól egész I. Na-
poleonig a francziáknak tettek. 

A fönebbi irathoz egy másikat, szintén Syriából de ké-
sőbbi keltűt csatolunk : „Ámbár a nyugalom és béke minded-
dig nem zavartatott meg, nehéz volna mégis leirni a nyugta-
lanságot , mely a keblekben uralkodik. A ki csak ismeri az or-
szág valódi helyzetét ; meg kell vallania, hogy a siralmas ese-
ményeknek eredménye végtelenül rosszabb a keresztényekre 
nézve, mint maguk az események voltak. Az egymással ver-
senyző nagyhatalmasságok követelései, és a biztosoknak, kik 
hivatva voltak a Libanus sebeit behegeszteni, egyenetlensége 
által sikerült a töröknek bizalmatlanságot hinteni el a tarto-
mányban , cselszövényeskeclni, szakadást okozni, az évi adó 
nagyságát megkettőztetni, és oly kormányrendszert behozni, 
melynek complicalt gépezete csak az adót szaporítja a nélkül, 
hogy az ügyek folyamát gyorsítaná, és a jövő iránt bizalmat 
gerjesztene. Ámbár az európai kormányok közül többen ellen-
szegülve és erkölcsi kényszerültség következtében ítélték el-
türendőnek oly kormányt, mely oly kévéssé felel meg a Liba-
non szükségeinek, jogai-és előnyeinek ; halljuk mégis, hogy 
ugyanezen hatalmak azon események előrelátásában, melyek 
Európát minden pillanatban meglephetik, utasításokat küldöt-
tek ügynökeiknek Syriában, melyek által meghagyatik nekik 
befolyásukat és tekintélyüket a lakosságnál és a benszülött 
papságnál arra használni, hogy a kormányrendszer valóban, 
tett leg elfogadtassék. Bizonyos theoretikus biztosok dolgoz-
ták azt ki, és most örömükben dörzsölik kezeiket, hogy egyik 
tánczvigalomtól a másikig való időközben agyukban oly alkot-
mányt gyúrtak, mely a lakosság és papság részéről passiv el-
lenkezésre talál. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
COELIBATUS ET BREVIÁRIUM : duo gravissima clerico-

rum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. 
(Folytatás.) 

Nagy dicsőség hazánkra, hogy ily irodalmi müvet nyújt 
a köztudománynak. Érdeme hazai egyházunknak, hogy ily mü 
által a közegyház javára tartós szolgálatot tett. A mélt. szer-
ző u r , fáradhatatlan munkásságául ép a legtöbbször ostrom-
lott tanok- s fegyelmi pontokat választá tárgyul : Matrimoni-
um, Mixta matrimonia, Independentia Ecclesiae a potestate 
civili; most Coelibatus et Breviárium. Ismerjék bár ellensé-
geink gyarlóságunkat ; de midőn ezt gonosz szándékból fürké-
szik ; látni fogják egyszersmind erényünket is. Mindenütt mi 
isteni és az, mi emberi, együtt j á r : ennek árnyéka amannak 
fényét soha föl nem emészti. Az egyháznak igazságos szigora, 
anyai gondoskodása elég tanúság, hogy a mi rossz, azt leg-
először az egyház kárhoztat ja , és bünteti , a kárörömből tett 
gunyolodásokra nincs szükség. Ezek későn jönnek , s a jó lel-
kű embert sértik. „Natum est et reproductum ex se ipso in 
sinu Ecclesiae (castum sacerdotium) inexhauribili cum foe-
cunditate : et perdurât cum invincibili tenacitate, plenum ad-
huc succo et juventute , perdurabitque usque ad consumma-
tionem. Nil in hoc mutant scandala, nil corruptio, nil humana 
fragilitas, nil revolutiones nil schismata et haereses, nil apo-
stasiae et persecutiones. Coelibatus eccles. de omnibus trium-
pliat. Pavy, algiri püspöknek szavai a kormányzóhoz. (T. III. 
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p. 620.) A kútfők mindenütt ki vannak jelezve ; három kötet 
a papi nőtlenségről szóló canonicus intézvényeket századon-
ként adja elő, minden kötetnél terjedelmes bevezetéssel ; a 
negyedik kötet a papi nőtlenség irodalmát, mellette és ellene 
szólva, az ötödik kötet 94 iven át a breviáriumról hozott in-
tézményeket , s ezen tárgynak irodalmát adja elő. A tárgyat 
igy körvonalozza a mélt. szerző : „Mox advertimus : de coeli-
batu non ea solum colligi debere Monumenta, quae stricte de 
continentia clericorum a matrimonio sonant, verum et illa, 
quae quocumque sub obtutu rem castitatis ac continentiae 
clericalis propius concernunt, eoque tendunt, ut gemmam banc 
clericalium virtutum in clero omnimode sartam tectamve con-
servent , cunctaque sollicite devitari curent, queis castitati 
praejudicium qualecunque ac periculum conflari posset; de 
Breviario pariter tum ea vulganda fore Monumenta, quae ad 
strictissimam Cleri obligationem pertinent recitandi divinum 
officium, tum ea, quae ad cordinationem praeclari hujus pre-
cum libri se se referunt." Az ekkép körvonalozott tárgyra 
vonatkozó határozatok, s más egyházi s világi, egyszóval is-
teni hatalom-intézmények kútfőiről, s e mii tudományos ér-
tékére viszonyitva igy szól: „Hunc in modum determinata 
operis nostri oeconomia, invocato Superno Lumine, ad gran-
dis molis opus perliciendum nos accinximus, illudve post trium 
lustrorum effluxum, postquam interea binis vicibus Apostolica 
Limina reverenter visitavissemus, eademque occasione ab 
ipso Beatissimo Patre Ecclesiam nunc gloriose gubernanti 
Summo Pontifice Pio IX. ad scribendum benigne provocati 
exstitissemus, et amplissima facultate donati praecipuas Ro-
manas bibliothecas ac Tabularia lustravissemus, aliasque prae-
terea bibliothecas, signanter Bononiensem, et Vindebonen-
ses consuluissemus, pluresve notitias de liturgia Grallicana ob-
tinuissemus, omne fere, quod a curis regiminis Episcopalis 
nobis supererat, tempus huic labori impendentes ad finem per-
duximus. Faxit D. 0. M. ut opus nostrum ad augendam et 
amplius ürmandam, aut sicubi nefors collapsa existeret, resus-
citandam convictionem, de liac ipsa obligatione vel tantillum 
conférât !" (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, april 29-én. 0 eminentiája, a bibornok herczeg-

primás a pesti legény-egylet évi szükségleteinek fedezésére 
100 frtot kegyeskedett adományozni. 

-—• A ,K. N.' t. szerkesztője egy kissé fönakadt egy, a 
Szent-László-Társulat jövő kiadásainak tervezetére vonatkozó 
ártatlan magjegyzésünkön; és föllií bennünket a választmányi 
gyűlések látogatására, hogy „üdvös tanácsainkat" ott terjesz-
szük elő. Ha körülményeink engednék, bizonyára megjelen-
nénk ; de nem azért , hogy üdvös tanácscsal lépjünk föl , mire 
ott szegénységünk részéről legkisebb szükség sincs ; hanem 
hogy mások példáján épülve fokozódnék önzéstelen lelkesü-
lésünk a közügyért, melyért mi is jó szándékkal igyekszünk 
tenni, mennyit tehetünk. 

— A ,P. Lloyd', mint mukkor emiitők, azon hirt közié, 
hogy Felinskitől az orosz czár megtagadta az engedelmet 
Romába utazhatni a canonisatiora. Most meg arról értesit, 
hogy a czár a zitomiri püspököt és két más praelatust fölha-
talmazott államköltségen utazni ezen ünnepélyre. 

— Óriási fölragaszok hirdetnek egy uj regényt, melynek 
czime : „Der Jesuit im Frack", és mely hitelesen (!) előadja a je-
zsuitáknak fondorkodásait Bécsben, Romában, Lissabonban ; 
úgyszintén az inquisitiot, autodafét stb A czim és tartalom 
elég vonzó korunk Ízlésére nézve. 

— A szent-atya 14 napra Porto d' Anzioba vonult. — 
Romai levelek szerént a nagyhéti ájtatosságra tömérdek ide-
gen jött a „világfejedelem" városába. Az áhítat igen épületes 
volt, különösen a francziák részéről, kik minden alkalmat föl-
használtak ő szentsége iránti ragaszkodásuk nyilvánítására. 

— Eddig mintegy 400 püspök jelentkezett a japani vér-
tanuk canonisatiojának ünnepére, mely valamivel későbbre 
lialasztatott több főpásztor kérésének következtében, kik az 
előbb meghatározott időre nem jelenhettek volna meg. 0 
szentsége atyai gyengédséggel gondoskodik a megérkezők el-
szállásolásáról Az olasz püspököknek maga tanácslá, hogy 
ily körülmények közt ne hagyják el püspöki székhelyeiket. 

— A franczia kormány már semmi akadályt sem tesz a 
főpásztoroknak Romába való utazásukat illetőleg. Okosabb is. 
A főpásztorok a kormány bele nem egyezése daczára is el-
mentek volna; és igy a kormány vagy nevetségessé tenné 
magát, vagy oly rendszabályokhoz nyúlna, melyeknek követ-
kezményei igen szomorúak lehetnének. 

— Az ,Armonia' nagy-pénteki elmélkedésében igen éle3 
párvonalt huz Pilatus és egy oly fejedelem közt, ki bizonyos 
két , összeférhetlen ügy közötti antagonismust igyekezvén 
megszüntetni, kibékitőleg, engesztelőleg lép föl, és e végből 
Krisztust meg is ostoroztatja. A vágás a mily merész, ép oly 
találó. 

— A turini hivatalos újság egy köriratát közli az igaz-
ságügy-ministernek, melyben az illető hivatalnokoknak meg-
hagyatik, hogy szigorúan őrködjenek a papok fö lö t t— A 
kormány oltalmába veszi mindazon ártatlan papokat, kik el-
ismerik , hogy a nemzeti ügy diadala nem koczkáztatja a val-
lás érdekeit. 

— Örömmel kürtölték bizonyos lapok, hogy sok ezer 
pap aláirt egy fölterjesztvényt ő szentségéhez, melyben ez 
fölszólittatik a világi fejedelemségről való lemondásra; legújab-
ban Lecceből 708 pap irt volna alá ily kérvényt. Mennyi az 
aláirók száma, bizonyosan nem tudjuk ; lapjaink pedig igen 
értenek a többszörözéshez ily ügyben ; de már bizonyos, hogy 
az aláirók gyűjtésével Passaglia volt megbizva, kinek rendel-
kezésére e végett a kormány részéről pénz is állott, és azon 
Ígéret, hogy az aláirás miatt netán üldöztetendő papok a kor-
mánynál mindenkor védelemre találnak. Önérdek és pénz so-
rainkban is teremt árulót eleget ! 

— Mirés a douaii törvényszék által fölmentetvén, midőn 
lakába érkezett a többi várakozók közt megpillantá ama kéfc 
irgalmas nénikét is, kik őt betegségében ápolták. Leugorván 
kocsijáról ezek voltak az elsők , kikkel nagy örömében kezet 
szoritott. 

Nyilatkozat. Miután „L i t u r g i c a S a c r a C a t h o 1 i c a" c z i -
mü munkám első kiadása fél év alatt teljesen e l f o g y o t t , megrendelések 
pedig még folyvást érkeznek hozzám: mulaszthatlan kötelességemnek 
tartom nyilvánítani , h o g y mihelyt kétszáz példány leend nálam előre 
megrendelve, azonnal megkezdetik a második kiadás nyomatása. A mun-
ka ára — mely egyébiránt csak a példányok átvételekor fog az i l l e tők-
től kívántatni — azokra nézve, kik folyó évi junius kezdeté ig beküldik 
a főtisztelendő egri érseki hivatalhoz vagy hozzám megrendeléseiket , 
ugyanaz lesz, mely az első kiadásé vo l t : t. i. 2 frt a. é. ; későbben ná-
lam 2 . frt. 5 0 kr. ; könyvkereskedésbeu — mint eddig — 3 frt. 

E g e r , 1 8 6 2 . april 1 3 - á n . Kozma Károly, hittudor és tanár. 

F ó t l i r a : IIa magánlevelünk netán nem jutot t volna k é z h e z , 
kérjük nsgodat forró köszönetünket jelenteni gróf ő mlgnak a becses 
ajándékért. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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TARTALOM : Havi szemle. I. — A kath. pap. (Folyt.) 
•— Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

A forradalom bün, a bün szenvedély, a szenve-
dély nemtelen szolgaság, a nemtelen szolgaság undok 
aljasság; a forradalom, az aljasság hozhat árulót, te-
remhet vakmerőt, de soha nem szülhet, nem képez-
het nagy embert, mert mindenkit vak eszközzé aljasit. 
Isteni küldetés, örök eszme, szent vállalat, alázatosság 
és a Szentlélek malasztja szemel, küld, képez nagy 
embert veszélyes időkben, nagy győzelmekre, korá-
nak hosszú áldásaira. A forradalmat, meglehet, be-
csületes férfiak kezdik, a nélkül hogy tudnák, vagy 
akarnák; a roham őket elnyeli, Saturnus vértajtékzó 
agyaraival saját fiainak testeit őrli: hová lesznek a 
jeles fiak, hová a nemes szivek? A vihar, melynek 
torkait vigyázatlanul fölnyitották, őket s szándékai-
kat letiporta, elseperte, mig az ijedelmek borzalmai-
ban ellankadt, kifáradt emberiség az örvénynek sod-
ródzó öbleinél az örök igazság és jog eszméire ismét 
alkalmas lesz, s rendre hajlik. 

Korszakunk nagy az ő veszélyeiben, nagy eré-
nyeiben, nagy bűneiben. — Pius nagy, Pius az is-
teni gondviselésnek férfia, az igazságnak, a jognak, 
a rendnek, az uralkodó családok és nemzetek nemtője. 
Őt az Isten nagy küzdésre, nagy győzelemre szemelte 
ki. Victor triumphat, et suo mortem sepulchro funerat. 
0 nem tapogat, ő nem szinlel, ő nem. hizeleg, kettős 
nyelven nem beszél, ő nem az álnokság, nem az erőszak, 
de az örök igazság fegyvereihez nyul. Békét hirdet a 
világnak már 15 éve, szabadságot, reformot, de nem 
a féktelenség, nem a forradalom fogalmai szerént, 
hanem az Isten szava után. Egységet akar ő hazájá-
nak, de nem elnyomást, nem fegyveres hóditást; ha-
ladást akar ő, de nem az Isten országának lerombo-
lásában , nem az ő törvényeinek letapodásában, nem 
az ő templomainak megbecstelenitésében. Előtte a 
királyok jogai oly szentek, mint a szegény polgáré ; 

ő az igazság-ésa jognak hirdetője, a jogtalanságot kár-
hoztatja, jöjjön az bár a kormányoktól, jöjjön a lázadók-
tól, jöjjön egytől, jöjjön ezerektől. 0 ugyanaz volt, mi-
dőn 1848-ban az egész félsziget szentséges személyének 
lábainál könyörgött; ugyanaz 1862-ben, midőn a félszi-
get összeesküvői az elcsábított néppel ellene halált kiál-
tanak. Ő csendes, ő nyugodt, ő szilárd, ő könyez, ő 
esedez, ő áld; körülötte minden inog, kavarog, sem-
piternus horror et nullus ordo. Esküdt ellenségei is 
vallják, hogy egyedül ő hozhat békét a zaklatott vi-
lágnak , s álnokul könyörögnek előtte ; ő akarja a bé-
ke szavát hangoztatni, de ellenségei nem akarnak 
gonoszságaikkal fölhagyni ; ez az egyedüli akadály, 
Pius nem tagadhatja meg az örök igazságot, ellensé-
gei nem akai ják abbahagyni a gonoszságot ; Pius nem 
adhatja meg a biint, a gonoszok nem ismerik a bűn-
bánatot az idő halad, a ,non possumus' a 
szabadulás sziklája. Mit 282 elődjei az emberiség ne-
mesítésére, mivelődésére tettek, ő a századok fára-
dalmainak gyümölcsét megmenti. Az előbbi pápák 
érdeme volt Európát mivelni, a világ urává tenni; 
Pius érdeme ezen Európát a nemtelenség mélységei-
től , hova a forradalom és a titkos társulatok vezetik, 
kiszabaditani. A pápaság hozott Európába rendet, sza-
badságot, polgárjogot s keresztény monarchiát; Pius 
mindezt, miután három század óta romlásnak indult, 
a veszély torkaiból kirántja. A pápaság Piusban még 
egyszer mint a társadalom mentője, őrangyala tün-
döklik , a világ Demiurgja, miként Maistre nevezi, ki 
mindent rendez, szervez, föntart, a gonoszszal küzd, 
s diadalt arat. Pius századjának a nagy embere, kor-
szakunk Pius századja, melyet ő emel, ő éltet, ő sza-
badít. Életének története : szenvedtem, győztem. Szen-
vedése nagy, győzelmi diadala is nagy lesz, ha nem 
hamarább, az ő sírja a keresztény társadalom szaba-
dulásának diadal-lobogóival lesz fedve. Dux vitae 
mortuus regnat vivus. 

Hol a nagy ember a forradalom viharaiban? — 
— Ne keresd, mivel a bűnre nincs isteni küldetés. Itt le-
het áruló, lehet vakmerő, nagy férfi nem lehet. Lehet al-
jasság. lehet szörnyeteg, népcsaló, de erény s népbarát 
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liern leliet. Lehet rombolás, vagyis siker, ezt az Isten os-
torul használja föl, kinek szent szándékait az akadályok 
is elősegítik, de győzelem nem lehet. Cousin, az uj fa-
tumos bölcseimi tanodának hive, a nagy embert egye-
dül a sikerből méri 1). Szerénte a nagy férfi korát 
jelzi, magában viseli, de nem emeli, nem nemesíti, 
nem vezényli. Eme férfi korának eszméit követi, ko-
rának szolgája, nem ura: kora által tesz, vagyis a 
kor általa tesz mindent; midőn korának emberei lá-
baihoz görnyednek, saját eszméik előtt borulnak por-
ba; midőn a bűnös testből készült idolumot diadal-
kocsin vonszolják, saját eszméiket dicsőítik. Neki van 
tekintélye, van hatalma, vállalatainak van sikere, a 
nélkül hogy tudná, honnan van mindez. O korának 
az eszköze, és semmi több; bevégezvén pályáját,nyo-
morultan vész el, vagy ha elesik, eszközül majd lesz 
más, üresség nem támad. Korával ő mindent tesz, el-
lene semmit. Korának súlyja őt letiporja, büverejé-
vel fogva tartja; ő nem mehet, csak hova korának 
vihara ragadja. Aljas eszközi szerep egy részről, aljas 
odaengedés más részről; kölcsönös aljasság az eszeve-
szettség mámoraiban a forradalmi időszakok nagy-
ságai. 

Garibaldi Italiának idoluma, diadalutjának zu-
gásai a két világban viszhangzanak, őt nagynak hir-
detik, Cousin fogalma szerént ő nagy ember; a for-
radalmi vihar őt nem dicséri, de imádja, üdvözítőnek 
hívja; a férfiak az ő szivarjainak eldobott maradékait 
kapdossák, a nők a lepedőket, melyeken G. aludt, 
drága pénzen vásárolják, csókolják, ereklyeként tar-
togatják *). — G. nagy ember, mivel nagy eszköz; 
midőn az erkölcsi erőnek eszméje ízig elfogyott, az 
uj fogalom szerénti nagyság fólbugyogott. A bűnnek 
nincs eszméje. 

Kiki ismeri ezen nagynak czéljait, ő levelekben 
szórja kiáltványait. „Átkot a Vatican poklára", 3) 
„szentségtörők volnánk, ha a pápa vallásában marad-
nánk", 4) „el a gonosz gyüledékkel, hordja el sátrait 
messzire, messzire", 5) „a pápaság Italiának rák-
fenéje", ö) „irtsuk ki a pocsék népet közülünk", ' ) 
„Culling ur! az olasz nép tettleg protestáns, habár 

Histoire de la Philosophie moderne, 2.série, leçonX. 
2) „Racogliano lo spento sigaro di G. dame hanno com-

parato a carissimo prezzo le lenzuole." Unità Italiana, 93. sz. 
3. apr. 1862. 

3) 12. mart. 1862. Diritto 80. sz. 21. mart. 1862. 
4) 28. apr. 1861. 
5) „Cambino bot tega, e vadano il più possibile dall' 

Italia." 10. maj. 1861. 
6) 16. jul. 1861. — •>) 30. oct. 1861. 

nem névre", ') az utálat szótára az egyház iránt ki 
van merítve tolla alatt, ő már undokabbat nem szól-
hat, csak tehet. Ezen férfi a forradalomnak Italiában, 
a szabadelvűeknek Európában mythosi férfia. 

Kosa Colomba Asdente szerzetesnő 1847-kijun. 
6-án, midőn G. és Mazzini hódoló iratot küldött Pius-
nak, látnoki ihlettségében igy szólt: „Az egyházat 
saját fiai üldözni fogják ; lesz egy, kit megváltónak 
fognak hívni, hozzá csatlakoznak sokan, álnokság- és 
erőszakkal sokat tesznek, s gonoszságuk oly rejtélyes 
leend, hogy még a jókat is elcsábítják" 2). 

A jóslatot azok teljesítik, kik az Isten malaszt-
jának látnoki ihlettségét nem ismerik, gúnyolják, 
tagadják. „Romát a nagy papnak szennyes stolája 
fogva tartja; mi reád, a mi megváltónkra tekin-
tünk" •*). Igy a parmai egyetemi ifjúság G hoz. 
Nincs tehát a megjósolt Redentore? „G. uj istenség 
a földön", J) igy Bixio. „G. ember-isten", igy a tre-
viglei lap. Az ,Opinione' szerkesztői nem akarván 
G t messiásul elfogadni, óvást tettek az idolola-
tricus czim ellen, a lap ismétli: „quest'Uomo-Dio." 
A ,Diritto' tovább megy: „az ő arcza több mint is-
teni." 0 sanctae gentes! kiki szólhat Juvenalissal. De 
ő maga is megváltói szerepet tulajdonít magának: 
„Árváim ! én vagyok a ti atyátok, én is szegény vol-
tam , mint ti", igy szólt a lodi-i árvaházban. „A világ 
arczára a megváltás uj korszakának jelét irandjuk", 5) 
igy szólt az olasz papsághoz. „G. nem név, hanem 
erény, erkölcs, tisztelet, szabadság, áldozat, bátor-
ság, ellenállhatlan erő, a nagy hazának szeretete, 
v é g h e t l e n , miként Italiának eszméje, a v i l á g 
s z a b a d s á g a . 0 ezeket testesíti", igy Guastalla mart. 
23-án a 23 toaszt egyikében ö). 

A megváltói szerepben ő főpap is, a papságot, 
mivel hű volt hivatásához, megfeddi, javulásra a 

3) Mart. 1861. Culling Eardleyhez, a londoni biblia-
társulat elnökéhez. — Liverpool Mercury mart. 1861. 

2) „Si solleverà una grande persecuzione contro la 
chiesa, la quale sarà opera degli stessi suoi figli ; uscirà un 
persecutore, questi si intitolerà il Redentore, a cui si uni-
ranno molti set tari , che persequiteranno la chiesa con false 
dottrine e colla forza, e saranno di malizia cosi sopraffina, 
che ingannaranno anche molti dei buoni colla loro astuzia." 
Armonia 79. sz. 4. apr. 1862. 

3) „A voi riguardano come a loro Redentore." Consti-
tuzione 91. sz. 1. apr. 1862. 

4) „G. una divinità della terra." Diritto 93. sz. 3 apr. 
1862. — Milanóban a főpiacz szobrán olvasható : O popoli 
redenti ! Venerate il Grand Uom ne' suoi portenti." 

a) „L'èra nuova della redenzione." Pungolo 86. sz 27. 
mart. 1862. 

fi) Pungolo 83. sz. 24. mart. 1862. 
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vörös-ingesek táborába meghívja, bűnbocsánatot a 
múltért, áldást a jövőért osztogat, uj liturgiát, uj aj-
tatosságot hirdet. „Eddig gonoszok voltatok. Mentsé-
tek meg főpapotokat, ha tudjátok. Ha nem, 
jöjjetek észre, kövessétek lobogómat" 1). „Előre te-
hát! Nyújtsatok kezet Italia szent óhajainak, lépjetek 
a redemtio küzdterére, nehezebb hivatás esett reánk, 
mint a volt apostolokra, a nemzet áldani fog titeket, 
mi napi kenyerünket veletek megosztjuk", 2) azaz, 
hagyják oda Pius religioját, szegődjenek az uj meg-
váltóhoz , miként Pantaleo, s az ily papokból szerve-
zett egyházat a nemzet áldani fogja, nem pedig az 
egyház a nemzetet ; az árulás jutalma lesz egy darab 
kenyér. „Hölgyek! kerüljétek a papok cseleit, ők ti-
teket a haza szeretetétől elszakítanak", 3) igy Bixio ; 
„Hölgyek! menjetek gyónni, de gyóntató-atyáitokat 
buzdítsátok a hazaszeretetre", igy Pantaleo ; „A nők 
mondják meg a papoknak, hogy kissé udvariasak 
legyenek, a ker. erkölcsöt mentsék meg a nyomoru-
ságtól , melyben Istent, és hasonló dolgokat kell en-
ni", 4) ezt Garibaldi ; ismét : „Férfiak ! a ti szentetek, 
a ti istenetek a szent puska legyen. Hölgyek ! ágyai-
tokhoz (feszület helyett) puskát aggassatok. Ezen nap 
(mart. 25. festum Incarnationis) a szent puskának le-
gyen szentelve. Ajánlom nektek a puska iránti szent 
ajtatosságot", 5) igy a főpap, igy a Redentore az uj 
liturgiában ; „Hölgyek! a ti vallástok legyen egy 
millió vörös inget varrni" e). És voltak papok, kik 
Cacciával, canonszerü püspökükkel daczolnak, de a 
Redentore lábaihoz borulnak, hogy szabadítsa ki őket 
a papi igából. Minden hivatásnak ^ minden életnem-
nek megvan saját igája ; in sudore vultus tui labora-
bis, oly egyetemes törvény, miként a statutum est 
omnibus hominibus semel mori. Mik lesznek ezek, ha 
a papi élet igáját elvetik? „Qui non est cum episco-
po, servit diabolo", mond sz. Ignácz. Habent sua fata 
libelli ; a lombardi papságnak is megvan a maga me-
séje. Ily férfiak-, ily czélzatok-, ily tettekre kérik 
Piustól az áldást, kérik az engesztelődést! 
Nem nem Pius szenvedhet, de a gonosz-
ságnak kezet nem nyújthat; a Megváltó ellen, kinek 
helytartója, föl nem lázadhat; a fosztogatókkal szö-
vetkezve , szent hivatalát és személyét le nem alja-

5. dec. 1861. Armonia 68. sz. 22. mart. 1862. Genua, 
12. mart. 1862. 

2) Milano, 24. mart. 1862. Armonia 74. sz. 29. mart. 1862. 
3) Diritto 93. sz. 3. apr. 1862. 
4) ,Artigiano' lapból Armonia „dalia miseria di mangiar 

Dio, e simili cose." 81. sz. 6. apr. 1862. 
s ) Armonia 74. sz. — °) Armonia 82. sz. 8. apr. 1862. 

sithatja; egy véghetetlen zavarnak szülő okot nem 
adhat. 

A forradalomban kiki vak eszköz. Victor király 
szomorú példa. Nem volt elég lelki ereje, hogy a Ca-
vour által fölajánlott szerepet nemes megvetéssel ma-
gától elutasítsa; a dicsvágy a forradalomba dobta, a 
marsalai expeditiora a hajókat, az uj vallomások sze-
rént, rokonának kifosztására ő vásárolta. A porosz ki-
rály , egykoron a páholyok főmestere, birt lelki erő-
vel, hogy kimondja: koronámat az Istentől birom, 
piemont-szerepet nemzetem körében nem vállalok; 
Victor lélekben megtört, oly erővel nem birt. Maz-
zini beleegyezett, hogy a forradalom czéljait Victor 
király vivja, de a vezérszálakat kezeiből soha ki nem 
eresztette. Victor eszköz lett, és semmi több. Mazzini, 
Napoléon, Victor a három erő, mely a forradalom 
vívmányaira Italiában sohajtozik. A három egymással 
szövetkezett, de meg nem barátkozott ; mind a három 
egymás iránt kölcsönösen gyanakodik, egymást el-
lenőrzi , fölhasználni, később buktatni, kiki a fórra 
dalmat saját hasznára kizsákmányolni törekszik. Vic-
tor kezeiből a siker sikamlik, G diadalmas kör-
útja az ő vészcsillaga; éltetik Mazzinit, éltetik a Re-
dentore-t, Victorra senki sem gondol. „A népek hall-
gatása a királyok leczkéje", mond Mirabeau. „Uraim! 
szóljunk kereken, kerüljük a szőrszálhasogatásokat; 
Romában senki nem uralkodhatik, hanem csak a pá-
pa , vagy Cola da Rienzo. A pápa bukását elhatározni 
annyit tesz, mint a köztársaságot kimondani", igy 
szólt Terenzio Mamiani 1849-ben. „Én republicanus 
vagyok ; Victorhoz szegődtem, de nem látok benne 
mást, mint szabadulásunk eszközét", igy szólt G. Par-
mában Victor tudja, hogy Velencze alatt sírját ta-
lálja; tudja, hogy a Capitoliumban király nem szé-
kelhet, de Velenczét és Romát mégis hangoztatja; 
sírjába már most nyilt szemmel megy. — Időzik, — 
a forradalom időzést nem tűr , G. körútja, diadalme-
nete parancsol, az egész félszigeten szervezett lövész-
egylet , jacobinus-szövetség, mely uralkodik ; Victort 
ministerei Nápolyba utaztatják, hogy ő is lásson hiva-
talból szervezett tüntetéseket, ezekre már 6,000,000-t 
rendeltek, s G a királyt pártfogásba veszi, a nép ke-
gyeibeajánljajvelenemutazik, az éljenek egész részle-
tét Nápolyban Victornak átengedi. G. önzéstelen Cin-
cinnatus, ő Victortól dotatiot nem fogadott, ő Victor-
nak éljen-alamizsnát adott. G. csak Mazzinit ismeri urá-
nak, Victort csak eszköznek, a kit éljen-morzsákkal is 
lehet kielégíteni. Mazzini az ur, Victor kormánya tehe-

1) Pays 10. apr. 1862. 
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tetlen. Mazzini mindent tesz, mit akar, ellene senki sem mer 
semmit, ő nála egy ajaktorzitás valaki ellen, halálos itélet. Jaj, 
kit az ő ujja fenyeget. 0 parancsolta a genuai democrata gyű-
lést, ő mondta ki egész Európára a forradalmat, ő parancsolta a 
lövész-egyleteket, ő a vörös-ingeseket a sorezredekbe önteni, ő 
a szakadatlan izgatást szítni ; a Paganini-szinházban azt hatá-
rozták, mit Mazzini Londonból i r t , a turini kormány semmit 
nem akadályozhatott. Mazzini lelke és szava uralkodik a félszige-
ten , hogyan lehetne távol a személye ? Mazzini kegyelmet 
nem fogad; Genuában Mazzini liazahivása a parlament által 
mint nemzeti igazság, számkivetése mint nemzeti gyalázat ki-
mondatott. Mazzini hazahívását a kormány halogatja, Parisból 
koldulgatja, de megtagadni ereje nincs. Mazzini mintfőmini-
sterVictornak utolsó percze lesz. Ezt jól lá t ja , de megálla-
podnia nem lehet , mivel Mazzini nélküle fog előre menni. 
Serege a vörös-ingesekkel megrontva, utolsó védve áttörve. 
A királyi sorezredekbe 3400 republikánus tisztet sorozni any-
nyit tesz, mint a fegyelmi szellemet a seregben megölni. Ke-
rülte mindeddig, most megtette. XVI. Lajos akkor lett véd-
telen , midőn sorezredeit elveszté ; Victort Mazzini pártja el-
hagyja, a rendnek hívei irtóznak tőle; mivé lesz elszigetelt-
ségében? „A turini kormány gyülevész csoport, igéri Velen-
czét, igéri Romát, de koldulásnál egyebet nem tesz. Fegy-
verkezzetek ! Ismét csalódásokkal telt egy évet nem enge-
dünk magunkra jönni", ezt irta Mazzini mart. l-jén *). — In-
nen az izgatás. Jelentékeny mozzanat a forradalomban, midőn 
a király és kormánya a haladás akadályaul mondatik ki, midőn 
egész udvara erkölcstelen szineskedés gyanánt mutattatik be 
a nép előtt. Ezt Mazzini kimondta, a forradalmi párt maga 
síkra lépett , a nép Mazzini barátját s helytartóját követi, a 
királyt és kormányát maga után vonszolja; ily szerep a ki-
rályság sírja, mivel a méltóság kivetkőztetése. A forradalom 
egy királyt sem buktatott , a nélkül hogy előbb a megvetés 
és gyűlölet tárgyává ne tette volna. — „Szerencsétlen styli-
ták a királyok , — irja Maistre — kiket az isteni gondviselés 
arra kárhoztatott, hogy a társadalom magas oszlopain tölt-
sék életüket" ; 2) de egyszersmind magas szívvel, nemes lé-
lekkel ellátott, egyszóval királylyá képezett. Önmagától senki 
sem király ; a trónra fölléphet, de önmagának királyi szivet 
nem adhat ; az ő bukása elkerülhetetlen , mivel az emberi ter-
mészetben anomalia. Midőn a király a csoportba vegyül, ma-
gas kenetése oda van, ő soká nem állhat. XVI. Lajost már a 
vörös sipka fosztotta meg trónjától, mielőtt ezt a convent 
kimondta volna. Victor név, de nem király, nem erő többé. 

O G árnyéka alatt melegszik. Humbert herczeget adták 
a Redentore mellé, hogy a tüntetések némileg a királyi csa-
ládra is szóljanak. A herczeg a hallgatásban letett megvetés-
nek tanuja. Ez az expiatio kezdete Victorra és családjára ; az 
Isten igazságának ostora már feléje sivít, reája suhog, ő 
mostantól az emberi könyörületességnek fia. — I. Károly Lon-
donban, X. Károly Parisban, II. Ferencz Gaetában mint ki-
rály esett le a trónról ; I. Napoleon, Lajos-Fülöp mint köz-
polgár. Victor a pápa ellen merte emelni kezeit, a királyi ma-
gasság tápját, a pápát, eldobta, családját az uralkodásra tehe-
tetlenné tet te, mivel a királyi család szellemét belőle elűzte. 

0 Monde 2 4 . mart. 1 8 6 2 . 
a ) Du pape I. 3. ch. V. p. 4 4 2 . ed. Migne. 

Közpolgári lélek király nem lehet soha ; a hatalom még nem ki-
rályság. — Öt egy államcsíny erőre emelné, de hol erre a lélek ? 
Ö ebben is elveszne. — Ide vezet az apai és anyai átok ; Ju-
lian és Szép Lajos, IV. Henrik és II. Fridrik Victorra sors-
jóslatok. Igy bűnhődik a bűn. Pius a világ csodája, saját hi-
veinek szeretet és ragaszkodás tárgya ; Victort, ki Roma el-
len merte kezeit emelni, sajátjai elhagyják, megvetik, a ke-
resztény monarchia a rokonságból kizárja, mivel annak szel-
lemét, erkölcseit, hagyományait eltékozolta. Most már mond-
hatja az egységességből szétömlő Italiának : ,koronámat éret-
ted veszélyeztettem nem csak, hanem a királyi szellem- és mél-
tóság- , a királyi kenet- és erkölcsből kivetkőzve, magamat 
lehetetlenné tettem.' Hogy lehet az esküszegőkre támasz-
kodni ? ! hogy lehet az árulókból kormányt alakítani ? ! hogy 
lehet a szentségtörések-, és minden erkölcstelenségen szer-
zett prédán nyugodni akarni ? ! Ezt Victor megkisértette, gyü-
mölcsét szedni kezdi. Sok balszerencse közt, a sok viszály után, 
miként a syracusai és capuai berezegek , kik testvérük ellen 
elkövetett árulást halálos ágyaikon siratták, ismeri az ember : 
dux vitae mortuus , regnat vivus. 

A katholikus pap. 
( F o l y t a t á s . ) 

Ime vázoltuk azon módokat, melyek a haza létezésének 
alapja-, virágzatának biztosítékául szolgálnak ; viszonyitsuk 
már most a hazai erkölcsiséget a vallásra, a mint kell viszo-
nyitnunk. 

Az érzékiség az erkölcsök kellemes igája alatt nyögve, 
gyakran kisérti meg ugyan annak széttörését, —• a bűnök a 
jóság — erkölcsjóság — minél tartósb annál erősb bilincsén 
görnyedve szabadulást szomjúhoznak; de valamintannak ugy 
ezek törekvése oly szappanbuborék, mely alighogy nagyra 
nőtt , a legcsekélyebb érintésre sebesen pattan szét. Az ily 
befolyásos erkölcsuralomnak központja nem más, nem lehet 
más mint a vallás, lia ugyan erkölcsiség és vallás ugy viszony-
lanak, mint akarat és ész. Az akarat meghódítja a kedélyt, 
de nem hogy zsarnoki önkényt gyakoroljon fölötte, hanem 
hogy vele együtt az ész szavára ügyeljen, s igy az ész vilá-
gította eszméknek czéllátétele-, az elméletnek gyakorlattali 
egyitésében liáboritlanul működhessék. Igy az erkölcs csupán 
viszfénye a vallásnak, mert bizonyos, mikép azon elv szerént : 
,nihil volitum quin praecognitum', az erkölcs, mennyiben a tet-
tek ösvényén vezet az erkölcseszményhez — az élő erkölcs-
hez —• természetes folyománya a vallásnak mint olyannak, 
mely a legtökélyesbet megismertetve kijelöli azon irányt, mely 
ahhoz vezet s az erkölcsvilágban futandó meg. Es most .jut-
tassa kegyeletünk eszünkbe azt, ki, mert a vallás hírnöke, a 
hazai erkölcsiségnek s ez által jóllétnek apostola, említsük a 
papot — a haza beljóllétének szerzőjét. Hogy pedig ennek 
igazságáról meggyőződjünk, vizsgáljuk meg mily eszközök-
kel él mint szerző leginkább müvének létesítésére? 

Kettő az, mi az embert erkölcsiségében megszilárdíta-
ni, mi szivét egyiránt heves, csakhogy homlokegyenest ellen-
kező mozgásba hozni képes : az erény, a jótett elismerése ; s 
a bün megtorlása ; a j u t a l o m és b ü n t e t é s . Földi létünk-
ben tapasztaljuk, hogy ajutalom reménye oly tetterőt szül, 
mely bámulatra ragad s talán szellemi érdek nélkül napfényt 
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soha sem látandott, a büntetéstőli félelem pedig oly törpeség 
karába dönt , mely porig aláz. Ki nem tudja ugyanis, mikép 
az ifjú Themistokles azon reményben, hogy a marathoni hős 
nyomába lépve annak dicsőségében osztozandik, a hadászat-
nak élve utóbb Göröghon legjelesb hadvezérinek egyikévé 
válik? ki nem tudja , hogy Codrus a hazaboldogság legszebb 
jutalma fejében életét áldozza föl a haza oltárára? avagy ki 
előtt ismeretlen, miszerént syrakusai Dénes zsarnoksága 
miatti félelmében u j és mindég nagyobb kegyetlenségre vete-
mül t? — De mennyivel befolyásosbnak kell lenni a jutalom-
és büntetésrőli hitnek a vallás terén, hol mindkettő az örök-
kévalóság jellemével bir? A pap ugyanis , ha a vallástól el-
választhatlan erkölcsalapokat a hazában inogni látja, a haza 
és erkölcs közti szoros mert szükségképi viszony helyreállítá-
sára a tulléti jutalom szivemelő reményét, és a büntetés érdem-
lett nagyságának hitét iparkodik felkölteni az erkölcsirányról 
letévedetteknek az igazra még fogékony keblében. — Ilyenek 
s hasonlók azon elvek, melyek mert egyetemesek, ugyanazon 
érvénynyel birnak a haza viszonyában, melyre az egyén te-
kintetében emelkednek ; ez az oka, hogy a hazát sem vezet-
hetik más elvek, mint melyek az egyént vezérlik. „Atársada-
lom , — mondja Balmes — miután emberekből áll, emberek 
által kormányoztatik s ezeknek javát czélozza, nem követhet 
oly elveket, melyek az ember által követettekkel ellenkeznek. 
Ez ugyanis nemcsak szellemi tehetségeinek kifejtése s anyagi 
jóllét által lesz boldoggá, sőt ellenkezőleg, ha mellette er-
kölcstelen , sorsa annál nyomasztóbb ; mert az érzéki élvek 
őt ki nem elégítvén kéjvágy-lankasztotta léte folytonos izga-
tottság s ebből eredő untság közt zúg le , és igy boldogság 
helyett , mely után szomjazott, a szenvedés ürömkelyliét ürí-
ti ki." (Elem. d. Philos. — Ethik 100 1.) 

A hazai erények, milyenek a törvények tisztelete, a ha-
zaczéloknak szellemi s anyagi előmozdítása a szellemi erők 
annak javárai fölajánlása, illetőleg a jogos adónak pontos be-
fizetése által, az erkölcsök fényénél születnek, s az önzetlen 
és a buzdultság legfőbb fokára lépett hazaszeretet, az életnek 
honérti föláldozása is azon fény visz-sugárzata, mert ha hős 
tettét czélzott siker nem koronázza, s azt irigység, kajánság, 
guny vagy közöny feledésbe meritni igyekszik : a morál ekkor 
is az elismerés pálmáját nyújtja az áldozat hamvainak, sür-
getvén , mikép a válság kietlen perczében tán romra dült ha-
zának sírját is okvetlenül díszítse hősének emléke. — Már 
mily érdeme van a papnak a vallás és erkölcsön ilykép alapuló 
hazajóllétet illetőleg, könnyű megítélnünk, hacsak a fönebb 
mondottakra figyelünk. 

Azonban a hazának — a jó eszméjének eddig rajzolt 
valósítása által —jólléte , boldogsága megalapítva ugyan, de 
még nincs megállapítva : mert ha a hazát erkölcsszemélynek 
tekintjük, ez szellemi életet él, a szellemi élet pedig a szel-
lemi tehetségek együttes működésében áll, s igy, mig az aka-
ró-tehetség hatásköre a jó : az ész az igaz-, a kedély a szép-
ben leli azt. Azon ismeretek egységét, melyeket a rendszere-
sen gondolkodó ész ideáinak a valósággali öszkapcsolása által 
alapit, t u d o m á n y n a k , azon szabályokét pedig, melyek 
nyomán elven nyugvó ismeretinknek kellő külalakot kölcsön-
zünk, m ű v é s z e t nek nevezzük. E meghatárzásból kiderül, 
miszerént a tudomány inkább az igaz, a művészet inkább a 
szép eszméjére vitetik vissza, jóllehet ez igaz s az szép lehet 

s olyan is egyszersmind. A tudomány és művészet egyéni 
megtudatolásának a m ű v e l t s é g ; ennek az egyéni növek-
ményhez képest a k ö z m ü v e 11 s é g az eredménye. Világos 
azonban, miként a műveltség foka az egyéni szellem, jelesül 
az elme minőségétől, továbbá az eszélytől, melynél fogva az 
ember szerzett ismeretit a jó világánál tekinti s a buzgalom-
tól , melyet a jóknak bizonyult ismeretek másokkali közlésé-
ben fejt ki, függ. Az, kiben e három föltét valóban föltalál-
tatik , a relativ műveltség, vagy művelődés eszközlőjévé vá-
lik. De a műveltség, mennyiben az igaz és szép eszméivel 
megismertet, hivatásunk belátását eszközli s igy annak meg-
oldását hatalmasan elősegíti; a hivatás, a czél belátása pedig 
tökély, a műveltség tehát szintén tökély, még pedig alaptö-
kély. De az ember hivatásnál fogva, tehát szükségkép tarto-
zik a tökélyre törekedni, mennyiben a tökélyhez jutni akar s 
jutnia kell ; igy tehát a műveltség mint olyan azon relatio, 
mely, ha alapjának megliatárzásáról van szó, az egyetemestől 
az egyedleges-, a végtelentől, minő az absolut tökély , a ve-
geshez, minő az ember, folytatott iránynak vagyis az i s t en -
e m b e r i v i s z o n y n a k e r e d m é n y e - , ha pedig a mű-
veltség czélja határzandó meg, ugy az embert Istenhez viszo-
nyító iránynak vagyis az e m b e r - i s t e n i v i s z o n y nak 
k e z d e t e ként áll elé ; vagy — hasonlattal élvén — a mű-
veltség a tökély eszményét mint központot az emberiséggel, 
— ha ezt körívnek veszszük, összekötő sugárok egyike, tehát 
oly sugár , melynek kezdpontja a nézpont minőségéhez ké-
pest ép ugy lehet a körbeni központ, mint a körnek általa a 
központtal összekapcsolt része. (Folyt köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY. (A conferentiák folytatása.) A kinyilatkoz-

tatás és a hit szükséges voltának megalapítására következett 
az ötödik értekezés, melynek tárgyát Krisztus urunk istensé-
ge képezé. A kiindulási pont mindenek előtt az volt , hogy 
Krisztus létezett. Tagadhatlanul bizonyítja ezt a kortársak 
tanúsága, mely nem csak a zsidók, hanem az összes pogány-
ság , egy szóval az egész világ irataiban mai napiglan olvas-
ható. Krisztus életének följegyzői, az evangélisták bővebben 
ismertetik meg velünk annak föltűnő személyiségét ; és ők 
részünkről a legnagyobb hitelt érdemlik nem csak azért, mert 
szem- és fültanúi voltak azoknak, miket Krisztus tet t és ta-
ni tot t , hanem azért is, mivel ugy szólván kézzelfogható igaz-
ságot mondanak; s jóllehet irataik szerkesztése, idő- s helyre 
nézve egymástól eltérő, mindazáltal Krisztus személye, jelle-
me ecsetelésében ugyanazon minta lebegett szemük előtt. Ők 
oly jellemet festenek mind, minőhez csak némileg is hasonlít-
hatót sem a pogány világ, sem a zsidó társadalom nem mutat 
föl ; melyet tehát , ha nem létezett volna tet t leg, e tudomá-
nyos miveltség nélküli Íróknak kellett volna költeniök, s ezt 
a legkisebb vonásig tökéletesen egyezőleg ; mint ezt a négy 
evangéliumnak egész egyöntetű képet alkotó öszhangzása 
mutatja. Ily mü létrehozása még megfoghatatlanabb, ke-
vesbbé kimagyarázható lenne , mint az ábrázolt jellem való-
ságos létezése. Ők Krisztusban rendkívüli szentéletü, fölötte 
bölcs és korát mindenben fölülhaladó személyiséget látnak, és 
mig a többi apostol, Krisztusról szólván, különös ábitattal 
eltelve eléggé méltó kifejezésekkel élni nem bir; addig az 
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evangélisták utánozhatlan őszinteséggel legbensőbb meggyő-
ződésük sugallata szerént, határozottan Istennek állítják, ne-
ki isteni jogokat , imádást, irántai föltétlen hi te t , benne he-
lyezendő reményt, és megérdemlett niindenekfölötti szeretet 
tulajdonítván stb. De valamint eltérő minden ama korbeli 
mintáktól Krisztus e jellemrajza, ugy egészen elütő földi lé-
tének czélja is. 0 é l t , hogy föláldoztassék. Ezen áldozat esz-
méjét ugy valamint tettleges valósítását, nagy mérvben vég-
hez is vitte és viszi, nem csak ismerősei, hazája, népe szük 
körében, de mindenhol, mindég szünetlenül. Föllép igazságot 
tanítva, saját tekintélyére támaszkodva, hitelt kívánva az 
egész világtól, s ezt azzal fenyegetve, hogy: „A ki nem hisz, 
elkárhozik." Elete a képzelhető legmagasabb tökéletesség pél-
dánya, mely minden rendkiviili szentsége mellett is utánzásra 
talál nem csak kortársai, de a jövendő századok nemzedékei-
nél is. Krisztus a világ történelmének centruma-, és sarkává 
lesz, mely körül a népek élete forog ; és valamint a ragyogó 
nap mellett a csillagzatok szépsége elvész, ugy porba száll 
minden emberi nagyság Annak neve előtt , ki magát a világ 
világosságának mondta. Meghalt , és mégis é l , és pedig sa-
játságos módon ; először elleneinek gyűlöletében, másodszor 
híveinek szeretetében... Valamint ama gyűlölet, ugy e határ-
talan szeretetnek, mely mindég Krisztus személyében ösz-
pontosult, gyümölcsei a világ történetben följegyezvék— A 
mondottakból következtetve tehát , a legnagyobb valószínű-
séggel állitható, hogy Krisztus személye végtelenül túlhaladja 
minden fogalmunkat, melylyel a gyarlóság- és mulandóságnak 
alávetett emberi lényről birunk. De ha tekintjük a világ álta-
lános várakozását a jövendő üdvözítőre ; ha nevezetesen az 
ó-szövetség szent könyveit és kiváltképen a látnokok csodá-
latos pontossággal Krisz+us személyében teljesülésbe ment 
jövendöléseit fontolóra veszszük, kiderül, hogy a világ meg-
váltója alatt nem embert, hanem Istent értenek, midőn őt 
Istennek nevezik és benne, mint Istenükben minden remény-
ségüket helyezik. Mi több : Krisztus magát nem csak a világ 
megváltójának hirdette. hanem egyenesen isteni tulajdonsá-
gokat vallott sajátjainak. 0 örökkévalóságot, mindenhatósá-
got , mindentudást, szentséget, általában Istenneli teljes azo-
nosságot állított magáról, és állításait csodák- és jövendölé-
sekkel be is bizonyitá. Az előzményekből következtetve helyes 
ntiszt. előadónak syllogismusa, mely igy hangzott : K r i s z -
t u s m o n d á : É n I s t e n v a g y o k ; t e h á t ő I s t e n . 
Ha ez nem áll, akkor Krisztust, ki tanításában a világ összes 
bölcseit végtelenül fölülhaladta , oktalannak, vagy őt , a leg-
szentebb életűt, a legnagyobb istenkáromlónak kell tartani. 
Ezen hajmeresztő következtetés szükségképeni kifolyása a 
hitetlenségnek. „Mi tehát Isten kegyelmével nem csak hisz-
szük és valljuk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia ; de észsze-
rű okoknál fogva meg is győződhetünk édes Megváltónk va-
lóságos istenségéről ; ezen igazságban boldogságunkat helyez-
vén. Ezen igazság ugyanis alapja s talpköve minden vigasz-
talásunknak a sanyaruságok közt ; ezen igazság oka és eredete 
azon imádásunknak, melylyel az Isten-ember előtt meghajo-
lunk , azon kiirthatatlan szeretetünknek, melynél fogva ké-
szek vagyunk isteni malasztjával gyámolittatva, ha kell, éret-
te nem csak minden földi javainkról lemondani, hanem még 
életünket is föláldozni." (A ntiszt. előadónak zárszavai.) Le-
gyen Krisztus urunk istensége hitünk, reményünk és szere-

tetünk egyedüli tárgya, melynek valódi birtokához minket 
ugyan ő vezessen, ki gondolatink, érzelmeink és tetteink al-
phája és ómegája ! E magasztos hitczikk megalapítása, leg-
közelebb a megváltás isteni müvét foglalja magában: melynek 
f o l y t a t á s a az anyaszentegyház intézetében, Krisztus urunk 
ígérete szerént, a világ végéig meg nem szűnik. Az anyaszent-
egyháznak Péterbeni megalapítása , és magasztos hivatása a 
hatodik értekezésben fordult elő : különösen kiemelvén szó-
nok az egyházra bizott hármas hatalom folytonosan tartó ép 
gyakorlatát. — Isteni alapitójának nyomdokiba lépvén, egye-
dül az egyház állitá vissza a lealázott embernek eredeti méltó-
ságát : őt Krisztus testvérévé, a mennyország örökösévé te-
vén a szentségektől munkált malasztok által. Ezen egyház az 
igazság birtokának tudatában, önmagának, és kiválólag lát-
ható fejének, csalhatatlanságot tulajdonit a hit és erkölcsök 
dolgában, mig a tőle elpártoltak és ellenei magukról ugyan-
ezt oly bátran állítani távolról sem merészelik. Jóllehet az 
ezen csalhatatlanságot tagadók maguk is szert tehetnek saját 
körükben a csalhatatlanság bizonyos fokára, mint példáid a 
matliesis igazságait illetőleg stb. Ki mást tanítani akar , a té-
vedéstől ment legyen : ezt a józan ész, a tanitandók biztossá-
ga, s az üdvösség fontos volta szigorúan követeli. — Csak az 
anyaszentegyházban található föl továbbá az isteni tisztelet 
legelső követelménye, az áldozat eszméje és valóságos kife-
jezése: az uj-szövetség vérontásnélküli szent mise-áldozatá-
ban. I t t lelheti csak föl a halandó a szentségek hét forrásai-
ban az égi malasztok élő vizeit ; csak itt látható az egyete-
mes egységnek szépsége, az apostoli eredetű lánczolatnak so-
ha meg nem szakadt valódisága, ugyszinte a szentségnek 
magasztossága. E látható, nagy, szeretetében és imáiban ha-
talmas társaság törvényeiben a bölcseség és az isteni eredet 
jelei méltán csodálandók. Ez szervezete-, működése-, fönállá-
sa- ugy számtalan viszontagságok daczára is folytonos gyara-
podásánál fogva természetfölötti műnek tartandó. Ezen egy-
ház, mely csak jótéteményekkel tudja halmozni a világot, 
mindenesetre, minthogy anyánk is, nem csak tiszteletünket, 
hanem szeretetünket is megérdemli. E szomorú időkben a 
„crucifige" zajos kiáltásaival halálra akarják ugyan itélniőtet; 
de a világ története bizonyítja, hogy az egyház életében nem 
csak a nagypéntek emlékei, hanem a föltámadás boldog és di-
csőséges allelujái folytonosan megujulnak ; és többször fordul-
tak már elő a kor pharizeusainak megszégyenítésére. (Vége 
következik.) 

MOSONY, apr. 21-én. Mint egykor Emausba, ugy ma 
hozzánk tér t be az Ur a neki ujonan készült lakba. Hajlékot 
épiténk neki, hogy minél több helyen élvezzük jelenlétét kö-
rünkben; hogy dicsősége mindinkább hirdettessék. Kisded s 
egyszerű e lak, de e barnára festett falak egyszerűségükben 
oly tiszteletre méltók, oly meghatók ! „Mi értéke is van, La-
martine szerént, minden aranynak s csillogó porszemnek, an-
nak szemében, ki csillagokkal hímzett kék eget borita fejünk 
fölé"? Az ünnepélyes megáldási szertartást ft. N o g á l l Ká-
roly t. kanonok s a győri kisebb papnövelde lelkes s érdemdús 
kormányzója, mint ő msga kegyes püspökünktől erre kikül-
dött , végzé. Mily áhitattal s lelki örömmel néztek a moso-
nyiak e napnak elébe, kitűnik ő nsga fogadtatásából. A vas-
pályánál kis lovas-csapat, egyenruhába öltözve , várakozott 
reá , melynek előlovaglása s a lakosok üdvkivánatai közt vo-
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nuit a plébániaiakba. Teljesen meg vagyok győződve, bogy a 
mosonyi katholikus, valahányszor ez újonnan épült, Isten laka 
mellett elmegy, lehetetlen, hogy ő nsgát elméjébe ne idézné. 
De hogy is ne ; lelkes szónoklata, a sz. mise áldozat épületes 
bemutatása, hangjának megható s elragadó kelleme nem egy 
nyilatkozatot csalt ki a hivő lelkekből. Sashoz liasonlita ő, 
mely habár földhez kötve, nem veszti el ösztönszerű törekvé-
sét a magasba emelkedni ; ugy ő is áhítatával ég felé ragadá 
magával a lelkeket. Egyébiránt Istené legyen a dicsőség ! — 
A sz. mise áldozat végeztével a nagyszámú sokaság ünnepé-
lyes menetben húzódott az Isten tiszteletére megáldandó ká-
polnához, mely szertartás után a helybeli plebánus ur mutatá 
be az Urnák a vérnélküli áldozatot. — A kápolna, Mosony 
városa lelkes lelkésze, nt. S t o k i n g e r Ágoston ur részént 
bőkezűségének részént buzgalmának köszönheti létét. Elisme-
rést érdemelnek mindazonáltal e tekintetben a város ható-
sága s egyes adakozók is, kik számosan járultak az Ur e há-
zának fölépítéséhez. Azonban a nt. plebánus ur rövid lelki-
pásztorkodása nem csak e gyümölcsöt termé. Az ember ha 
belép a város templomába, a már talán ezerekre rugó, könnyen 
fölismerhető sok javitás, ujitás, az oltárok meglepő csinossága 
azonnal azon gondolatot ébreszti a nézőben, miszerént itt lel-
kes , buzgó s fáradhatlan munkása van az Urnák , „qui diligit 
decorem domus Dei.'- Nem is őszülhetnek meg egy lelkész 
fürt jei nemesebb gondokban, mint melyeket Isten egyháza 
tőle igényel. Az ilyennek nagy korát azután nem évei szerént 
itélik, melynél ocsmányabb már Seneca szerént sem képzel-
hető mondván : „nihil turpius es t , quam grandis natu senex, 
qui nullum aliud habet argumentum, quo se probet diu vixisse, 
praeter aetatem" ; hanem nemes tetteinek száma lesz liosszu 
életének mérlege. 

MILANO, mart. 25-én. Ama papság, mely püspöke iránt 
engedetlen, konok , a kath. világ előtt szemérmetlen : Gari-
baldihoz folyamodott, védené őtet az egyházi elöljáróság ül-
dözései ellen. Tehát midőn Caccia atyai szeretetének oly sze-
lid hangján szól, hogy azt a rabulistai lélek merő tanácsnak 
értelmezi, őt kegyetlenségről vádolják a szabadság hőse előtt. 
Őket az egyházi canonok régen ,lege lata' elitélték, Caccia 
lelkismeretükhez szólott ; midőn Garibaldihoz folyamodnak, 
lelkismeretüket holtnak bizonyítják. Holt lelkismeretü papság 
Italiának boldogságot, üdvöt nem hoz, támaszt nem ad. Ga-
ribaldi eszmét képvisel, — irányt és tervet. 0 eszköz, nem 
személy. 0 nem tudományos, ő nem politikus, ő nem hadve-
zér , ő eszköz a titkos társulatok kezében. Ezen eszme atheus, 
ezen irány Isten-tagadó, ezen elv, a kath. egyház megdön-
tése, kiirtása e földről. Ilyen embernek oltalmát keresni, ilyen-
nek zászlóihoz szegődni, s mégis magát kath. papnak hinni, 
vallani, — — circulus-quadratus. 

ROMA, mart. 26-án. Az olasz lapok jó ideje némi egyez-
kedésről mesélnek, mely Cavour és Antonelli között kezdemé-
nyeztetett, de végletre nem jött volna. Az egyezkedés idejéül 
Gaeta ostromát jelezik. Ekkor Cavour majd nem egész félszi-
getnek hirtelenül ura le t t , és hitte, hogy emez események ál-
tal a romai udvar igen meghatva, s egyezkedésre hajlandó 
lesz. Azt tudjuk, hogy a ravasz minister ilyesmire hajlandó 
lehetet t , hiszen másnak ügye-fogyottságát kizsákmányolni az 
uzsorásoknak és a forradalom embereinek a szokása. Mesélik 
ama lapok, hogy bizonyos Bozino urat küldött Romába , ak i 

Isaia pappal, ez pedig Aguglia, az államtitkár titoknokával 
bensőbb viszonyban állott. Az államtitkár, ugy szól a mese, 
hajlandó volt alkudozni. Ekkor Cavour a következő tervet 
küldte meg Antonellinek 1) A pápa Italia királyjának főláldja 
Victort és családját. 2) A pápa suzerain marad sz. Péter 
örökségében, de ezt Victort, mint pápai helyettes fogja po-
litikailag kormányozni 3) A bibornokok 10,000 scudi évi jö-
vedelmet kapnak, és senatori jogot. 4) A pápai civillista mél-
tóságához képest megállapíttatik 5) Az olasz kormány kész 
bár mily biztosításra, melyet a romai udvar kiván. Erre An-
tonelli oda nyilatkozott volna, hogy a pontok elfogadhatók, 
csak a biztosítás hiányzik a jövőre, hogy az olasz kormány 
ezt meg fogja tartani. — Az egészből az világlik ki, hogy An-
tonelli ily egyességre hajlott. Ez rágalom. A ,Giornale di Ro-
ma' mart. 20-ról ezeket i r ja : „A milanói ,Perseveranza'és más 
lapok némely okmányokat közölnek Isaia paptól. Engedjük, 
kiki saját bölcsesége szerént itélje azokat Mi föl vagyunk 
jogosítva, mind a tárgyra, mind a dolog alakjára nézve ki-
nyilatkoztatni , hogy az egész csupa koholmány az utolső 
szóig. Az államtitkár semmi nyilatkozatokat nem kapott Isaia 
paptól, kivel soha semmi érintkezésbe nem jö t t , sem Aguglia 
ügyvéddel, kit egyedül és kizárólag csak a nápolyi kormány 
nevében a Constantin lovagrendnek ügyeivel bizott meg. Ki-
jelentjük továbbá, hogy Cavour az együgyüségnek utálatos 
példáját adta volna, lia ily tárgyban ily embereket alkalma-
zott volna. Minden okmányok, melyek a szent-széktől ered-
tek, minden tudositások azon beszédekről, melyek Antonelli-
vel tar ta t tak, világos fényben adják elő, mit h i t t , mint itélt 
a bibornok az egyezkedési ügyről a szent-atya és Piemontnak 
kormánya között. 

SYRIA (A libanusi legújabb eseményekrőli tudósítás 
folytatása.) Daud pasa a lakosságnál, melyet kormányoz-
nia kellene, semmi gyámolyitásra sem talál. Igen nehezen fog 
ő megerősödni az országban és azon befolyásra vergődni, 
melyre nehéz küldetésében szüksége volna. A portától Deir-
el-Kamar tüzetett ki számára székhelyül, azonban ő késlel-
kedik a vér- és rommal fedett városban letelepedni. Egyéb-
iránt az ottani keresztények is óhajtják, vajha máshová tenne 
át lakását ; mert félnek, hogy az ügykezelés ismét oda vonná a 
druzokot. Ha Syria partjain utazunk, még mindég sok keresz-
tény látható, különösen nők, kik rongyokba burkolva járkál-
nak az utczákon, és nyomoruk által fölébresztik az átmenők 
könyörületét. Ezek nagyobb részt Damaskusból, Hasbeia- és 
Rasclieiából valók. A „Des ecoles d'Orient"-egyletnek alamizs-
nájából fedeztetett az első legnagyobb szükség, és mindkét 
nemű gyermekek számára, kiknek hite a legnagyobb veszély-
ben forgott, menhely nyittatott. Azonban ezen menekülők leg-
nagyobb része meg van fosztva mindentől, az asszonyok és lá-
nyok erénye veszélynek van kitéve. Ezen egyszerű lakosság-
nak hite és erkölcsisége igen sokat szenved a mostani helyzet 
miatt, és más vallásúak ebből pénzük által nagy hasznot igye-
keznek húzni. Ön tudni fogja , hogy a biztosok, kik Damas-
kusba mentek Fuad pasához, hogy a kárpótlás legnagyobb 
mennyiségét meghatároznák, mely a keresztényeknek adatnék, 
onnan visszatértek a nélkül, hogy sikerült volna nekik valami 
bizonyosat elérni. Talán utoljára mégis csak fog valami hatá-
roztatni a szerencsétlenek részére ; de a mi a kifizetést illeti, az 
nehezen fog valaha megtörténni, vagy legfölebb papyrpénz-
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ben, melyből a keresztények göngyöleget készíthetnek szegek 
tartására. Mindazonáltal ezen kárpótlásnak ürügye alatt, és 
hogy Syriában tettleges alkirályságát meghosszabbithassa, fe-
nyegeti Fuad pasa a törököket, még azokat is, kik az események 
színhelyétől távol esnek, rendkívüli adóval a keresztények ja-
vára. Ezen eljárás ápolja a musulmanok haragját és nyugta-
lanságát ; mi oly körülmény, mely a porta előtt szükségessé 
teszi egy áltálános biztosnak jelénlétét Syriában, kinek jöve-
delme sem udvarának ellátására, sem néhány hivatalnokainak 
kielégítésére nem elegendő, mely utóbbiak azon életbölcseségi 
elvet követik, hogy az arany soha sem szennyezi be a kezeket. 
Fuad pasa megbetegedett. Egészségének helyreállítása végett 
a török proconsul elhagyta Damaskust, és ismét Beirutba jött. 
Az előtt , minden nehézség nélkül elhatároztatott : minő kár-
pótlás jár a jezsuitáknak, a lazaristáknak, az irgalmas-nénék-
és a barátoknak. Az összeg meghatároztatott , de mikor lesz 
az kiűzetve ?" 

Egy harmadik tudósítás ekkép hangzik : „A mindenne-
mű elnyomatás által, mely Daud pasa kormányát jellemzi, 
nemkülönben a maronitákra rótt kiállhatlan adók következté-
ben , valamint azon félelemnél fogva is , nehogy az általános 
lefegyverzés után engesztelhetetlen és vértszomjazó elleneik-
nek áldoztassanak föl ; mintegy kényszerítve érezték magukat 
a libanusi katholikusok october-hóban nagy számmal Édenbe 
menni Karam Józsefhez, és kérték őt, állana élükre, és inkább 
kezdje meg a harczot, mint hogy tétlenségben várják be a 
végromlást és halált. Karam mindent elkövetett, mi hatalmá-
ban állott, hogy a kedélyeket lecsillapítsa ; türelmet hirdetett 
és békét. De egyszersmind irt Daud és Fuad pasáknak is két 
ép oly erélyes mint tiszteletteljes levelet kérvén őket, misze-
rént a kitöréshez közelgő mozgalomnak vennék az által ele-
jét , hogy a maroniták igényei méltányoltassanak. A két török 
hivatalnok összejövetelre hivta őt meg Beirut és Tripolis közti 
kis városba, Batrunba. Karam novemb. 6-án ment oda mint 
30,000 kereszténynek képviselője maronitai lovagok nagy szá-
mú kiséretében, kik „a fiatal és bátor scheik fölött őrködni 
akartak, kik előtt ő a kath. Libanon utolsó reményének lát-
szik lenni." (Vége köv.) Ik. 

VEGYESEK. 
P E S T , maj. 2-án. Győrből örvendetes tudósítást kap-

tunk a nagyhéti és husvétünnepi ajtatosságról ; jövőre bőveb-
ben. —- A szathmári m. főpásztorról pedig olvassuk az ,1. T.'-
ban : „O mlga főpásztori teendőinek halmazata mellett egész 
nagyböjtön át vasárnaponként délután, feketevasárnapon, 
nagypénteken és húsvét első napján délelőtt népszerű, jeles 
szónoklatai által oktatá liiveit; ezenkivül, miután a plebánus 
ur egyedüli segédjének, betegsége miatt, egyházi terhesb 
teendői tiltvák : ő mlga maga is a plebánus urnák segédsé-
gére levén, gyakrabban már korán reggel a templomban a 
népet gyóntatá." 

—Mlgsésf t . S z a b ó József, pápaipraelatus és esztergo-
mi kanonok ur mult vasárnap foglalta el a központi papnöveldé-
ben fényes kormányzói állomását. Dus tapasztalata és áldott 
jó szive, igazgatása dus sikerének legbiztosb zálogául szolgál. 
O mltgnak az oltár-egyleti igazgatóság legforróbb bálaköszö-

netet mond azon 50 a é. f r té r t , melyeket a nevezett egylet 
czéljainak előmozdítására ajándékozni kegyeskedett. 

— Némely lapok bizonyosnak állítják, hogy a főpászto-
rok Romábani összejövetele alkalmával két kérdés fog eldön-
tetni: 1. Mennyi időre lehetne megalapítani a Péterfilléreket ? 
2. Mi volna teendő a pápa halálának esetére ? Tudni akarják 
azt is, hogy a pápa d'Angelis bibornokot és parmai főpásztort 
tiizte volna ki utódjául. Ez igen reactionarius (!) és a turini kor-
mány kénytelen volt őt érseki székétől eltávolítani. Ezen hi-
reket. csak azon milanói sürgöny múlja fölül, mely szerént ott 
a nápolyi volt katonák közt összeesküvés fedeztetett föl, mely-
hez a clerus pénzzel és fegyeverszállitással járult. Hol van te-
hát a liberálismusról hires milanói clerus ? 

— A hu tyroliak közt egy kérvény köröztetik ő szent-
ségéhez , melyben a szent-atya hódolatteljesen kéretik, hogy 
azon esetre, ha Romát elhagyva az osztrák birodalomban ke-
resne menhelyet, szerencséltesse boldogító jelenlétével Tyrolt. 

— A vallási edictum ellen mindenfelől, községektől 
szintúgy mint egyes főpásztorok részéről érkeznek a tiltako-
zások. Insbruckban az aláírás rendőrileg letiltatott, sőt az ál-
lamügyvéd Greuter tanár t , mint a tiltakozási irat szerzőjét 
vád alá akarta helyezni, mit azonban a törvényszék nem fo-
gadott el. 

— Perzsiában 57 európai fogoly ellen valódi czéllövés 
intéztetett. Ezen barbaries ellen méltán kikel szörnyűködve a 
,P. Lloyd' is ; azonban mi ez a nápolyi mészárláshoz képest, 
hol civilizált olaszok, olasz ellen vérebhez illő kegyetlensége-
ket visznek véghez. És ezeket csak ugy szárazan registrálja 
ama lap társaival együtt ! 

— Palmerston nem rég ohajtandónak mondá, hogy a 
pápa minél előbb mondjon le világi fejedelemségéről, és ke-
serű észrevételekkel kisérte a franczia védnökséget Romában. 
Hirlik, a franczia császár egy jegyzékben akar válaszolni a 
lord beszédére, melyben kijelentené azt is, hogy egyedül tőle 
függ meghatározni azon perczet, melyben Roma kiüresitése 
valósítandó lesz. Igy szokott beszélni oly ember, ki nem akarja 
mindég bevallani, hogy ő is csak e m b e r , kivel Isten nem 
kötött szerződést a perezre és időre nézve. 

— Az uj-yorki egyházlap szerént bizonyos Baxter nevű 
prot. hitszónok Napoleont azért tartá egy beszédében anti-
krisztusnak, mert a pápa hatalmát még nem semmisítette meg, 
sőt hadserege által azt még támogatja is ! Ugyanaz az Ítélet-
napját 1869-ki esztendőre tűzi ki. 

Hirdetés. Tisztelettel hívjuk föl minden irodalombarát figyelmét 
Montalembert gróf e g y most megjelent és nálunk kapható je les müvére, 
melyet édes nyelvünkre fordítani kis egyletünknek ju to t t a szerencse. 
Ez a nagynevű szerzőnek : „Magyar sz. E r z s é b e t thüringiai h e r c z e g -
nö története" czimü munkája a franczia eredetiből fordítva ; az 5 7 0 
lapra terjedő nagy 8 - a d r é t ivü műnek , melyhez hazánk szent emlékű 
szülöttjének „Árpádházi sz. Erzsébetnek" díszes képe van csatolva, ára 
2 frt. — „Kérjük nagylelkű ügyfe l e inket , h o g y kik e becses müvet 
megszerezni óhajtják, megrendeléseiket, ha l e h e t , még a j ö v ő hó foly-
tán hozzánk juttatni szíveskedjenek, h o g y a szétküldés a „ M u n k á l a t o d -
éval együt t történhessék. Kelt Pesten 1 9 . r. gyűlésünkből sz. G y ö r g y -
hava 22-én 1862. A pesti növ-papság magy. egyh.-irod. iskolája. 

V. J. ö mlgnak Pozsonyba : Az „Exercit ia spiritualia" példányát 
köszönjük : ismertetését már birjuk becses k e z e k b ő l , reá kerülend a sor. 

T. I. urnák : Az ellen mi sem volnánk ; nyilvánosan azonban azt 
most nem lehet megpendíteni ; magán uton teszünk, mit lehet. 

Kegyes adomány : 
O szentségének : 

A fiúi szeretet részvétével és kegye le tes hódolatával e g y váczmegyeí 
áldozár . . . . . . . 1 frt. a. é . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 

Melléklet.* ..V keresztény Ii ítélet csarnokainak tartalma. 
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Havi szemle. 
IL 

Van jósolt Redentore, van üldözés. Láttuk, és 
Fantoni, Fumel vér-kiáltványaiban, s kiáltványainak 
mészárlási teljesítésében, úgyszintén a bolognai káp-
talani helyettesnek a romai poenitentiaria által két 
év előtt kiadott, most már nyugalomban feküdött, 
quoad casus conscientiae leirata miatt történt befoga-
tásában látjuk az erőszakot, lássuk rövid körvona-
lokban az uj álnokságot, a nemtelen fondorlatot. Ro-
sa Colomba jóslata teljesülésbe megy. 

Ricasoli panaszolkodott a püspökség és a papság 
ellen, mivel ez nem akarta az egyházat elárulni. Az idő-
zés veszélyes volt, mivel napról napra a tömeg Pie-
montot mindinkább gyűlölte. Don Passaglia locutus 
cum principibus sacerdotum, tervet készitett a pap-
ság elcsábítására. Készített föliratot a pápához, több 
ezer példányban lenyomatta, kért Ricasolitól küldé-
reket, kért hitelt az árulói aláírás jutalmazására. Ri-
casoli a tervet elfogadta, a hitelt Don Carlonak meg-
adta, et constituerunt ei 30. argenteos, a küldérek, 
tamquam leo, circuit quaerens quem devoret, faluról 
falura jártak. ,Ha az alsó papságot a pápa- és püspö-
köktől elszakítva a forradalom szekeréhez befogjuk, 
akkor csak erősen haladunk az erkölcsi eszközök ut-
jain', sic cogitabant in consiliis malignantium. Az alá-
írást Don Carlo egy levéllel követte: „Ne féljent. 
uraságod, ha az aláírás miatt valami baja volna, alul-
irott, k a p o t t f ö l h a t a l m a z á s következtében, hi-
tére és becsületére igéri, hogy ön teljesen kármente-
sittetni fog." A fölirás pedig röviden ez volt: „Szent-
atya ! Te vagy az igazság mestere, mi pedig enge-
delmes fiaid. Mondj le Romáról, különben szakadás 
fenyegeti az egyházat. Mondd ki a béke-szavat" 1). 
A szent-atya mart. 25-én, a Minerva-templombanmon-

1) Armonia 80. sz. 5. apr. 

dott beszédjében ezen fölírást „ipocrita insinuazione"-
nak, keresztény- és társadalom-ellenesnek mondja, az 
álnokság és a fondorlat fölfedeztetett, a szent-atya ál-
tal , kit Passaglia is az igazság mesterének nevez, sa-
ját czimén megneveztetett, a lapok által folytonos 
csalódásban tartott, s Don Carlo küldérei által rá-
szedett falusi lelkészek bűnbánattal Piushoz fordul-
tak. Don Carlo, a lelkismereteket elaltatni akarván, 
Pius beszédjét az ,Armonia' által koholtnak mondta 2). 

Állapodjunk meg kévéssé. 
Don Carlo hosszasan regéli a romai szék előjo-

gait, de mégis hozzáteszi: Pius, te eddig kegyetlen, 
szívtelen, impius voltál ; eddig mondtad ,non possu-
mus', mondd most ,possumus' ; eddig eltaszítottál 
minket, ölelj át most, Ricasolit, Liveranit és enge-
met 5 az örök élet igéi nálad vannak, de eddig csa-
latkoztál ; mondd most, a mi igaz, szakadj el a püs-
pökségtől , szakadj el becsületes és jámbor lelkű hí-
veidtől, csapj föl hozzánk, mi vagyunk a forradalom, 
mi vagyunk az élet és üdvösség. A te széked körül 
gyülekeznie kell minden egyes egyháznak, s reád 
hallgatni ; de most te jöjj hozzánk, most te hallgass 
reánk. Eddig a világ váltságát te vezetted, most mi 
vezetjük azt: ha valamiben akarsz részesülni, például 
Victor, G- éljeneiben, szegődjél táborunkhoz. Ha 
nem adod át Romát, az erőszak elveszi ; ha nem ölelsz 
meg minket, szakadás lesz, és mi, kik téged az egy-
ház jogos fejének vallunk ma, nem Ígérjük, hogy 
holnap a szakadáshoz nem állunk. Ime az „ipocrita 
insinuazione !" Nem mondta-e Luther : „In manu tua 
sum, seca, ure, jube, quod vis"? 3) nem mondta-e 
Blondel : „Nem tagadjuk Romának elsőségét"? 4) nem 
mondta-e Hontheim (Febronius) : „A romai pápával 
az egyességet minden áron föl kell tartani"? Mind 
elismerték, mind bevallották a pápai hatalmat, in 
thesi; de midőn ezen hatalom az ő személyük ellen 
fordul, akkor protestálnak : „decretum illud est ex 
omni parte invalidum et nullum" 5). „Curiae Romanae 

*) ,Tout, comme chez nous.' — 2) Mediatore 5. april. 
— 3) Ep. ad Leon. X. — 4) De primatu in Eccl. p. 24. 

5) Quesnel in ep. abbatis ad quemdam sac. curiae 
36 
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longe majore pietate resisterent reges et principes, et 
quicumque possunt, quam Turcis" '). Don Carlo be-
szédje tehát nem u j , minden szakadár igy beszélt, a 
különbség közte és Luther között csak az: hogy az a 
pápát ellenségének mondá, Don Carlo pedig máig az 
egyházi egyességgel takaródzik, s a pápát váltig tö-
rekszik eszköznek használni. Kér békét, — Photius 
is kért egyetemes patriarcha czimet, kért megerősi-
tést; — különben szakadással, erőszakkal fenyeget; 
— Photius is, miután kérése elvettetett, a kért czi-
met mííga adta magának. — ,Verba vitae aeternae 
habes, kivéve midőn Victorral minket kárhoztatsz', 
ez Don Carlonak a hittana; engedelmeskedünk ne-
ked, kivéve midőn parancsolod, hogy a szentségtörő 
fosztogatással fölhagyjunk'; ,fiaid vagyunk, ha enge-
ded, hogy téged és az egész püspökséget az evangé-
liumi igazságról tanitsunk', ez Don Carlonak a jogtana. 

„Békét, békét, szent-atya! Italia és a társadalom 
üdvére." Több commentator megjegyzi, hogy Júdás 
azért árulta el mesterét, mert az emberiség váltságát 
siettetni ; azért szerződött 30 ezüstpénzre, mert a sze-
gényeket segiteni akarta. Don Carlonak ajkain is 
mindég az egyház, mindég az emberiség hangzik; ő 
meg akarja menteni az egyházat, midőn a szent-atyát 
kifosztani törekszik; ő sietteti nemzetének váltságát, 
midőn a szent-atyát elárulja, midőn a papságot, ut 
sit materia schismatis, jutalmazás Ígéreteivel tőle és 
a püspöktől elcsábítani, s egy ellentáborba sorozni tö-
rekszik. ,Béke' szóval közeledik a szent-atyához, igy 
közeledett Júdás is mesteréhez, — Juda osculo tra-
dis filium hominis, — a mire sz. Leo mondja : „vim 
sceleris sui per speciem p a c i s insimulans"; arany-
szájú sz. János: „per p a c i s indicium pacis rumpitur 
sacramentum"; „Judas per o s c u l u m adimplevit ho-
micidium." ígérnek szabadságot, Ígérnek biztonsá-
got, függetlenséget, miként a 63 püspöknek adtak, 
kiket tömlöczbe és számkivetésbe küldöttek ; ez az 
osculum pacis. — Keresnek módot, alkalmas időt a 
teljes kifosztásra, miként az alkalmas időt használták 
Bologna és Umbria elfoglalására. Leselkednek, mikor 
lesz alkalmas pillanat Roma megrohanására. ,Etquae-
rebat opportunitatem.' Cavour is hat hónapot jósolt, 
elmúlt a hat hónap, nem jött meg az alkalmas idő; 
Ricasoli is várt, hogy a kérdés megérjék; Don Carlo 
is quaerebat opportunitatem ; hogy ha az alsó papság 
a pápától, püspökétől s lelkismeretétől elszakad, ak-
kor lesz az idő alkalmas, hogy a pápát Romából s az 

Rom. Maistre, De l'Eglise Gallicane, 1 I. ch. IX. p. 535. ed. 
Migne. 

Luther. Opera omnia T. I. ep. 84. p. 125. 

egyházból kiűzzék, mivel ily táborba gyűlve ők mu-
tatnák föl magukat egyháznak. Don Carlo Romában, 
magna meretrix Babyloniae. A kath. világ lelkisme-
retének jajjai ijesztik a politikusokat, evvel gyöngé-
den bánnak, csitítják, hitegetik, itt van a ,ducite 
caute.' Napoléon császár szakadatlanul mérsékletet 
ajánl a forradalomnak, ezt Anglia is, nehogy veszé-
lyeztessenek mindent, „ne rien brusquer", itt a ,du-
cite caute.' Van forradalmi csoport Garibaldi vezény-
lete alatt, „multa túrba cum gladiis et fustibus"; van 
tanács, „tenete eum, et ducite caute." Billault ki-
mondta, hogy a turiniak köszönjék, ha a franczia se-
reg Romában marad, mivel a turini kormány sem a 
reactio, sem a demagógia ellen magát megvédeni 
nem képes. Don Carlo nem kérvényezi a francziák el-
vonulását, hanem: „tenete eum, et ducite caute." — 
A különbség ismét csak az, hogy Júdás a meglett 
tényt jóvá nem hagyta, hanem kétségbe esve: „pro-
jecit 30 argenteos, dicens peccavi, tradens sangvinem 
justum"; Don Carlo pedig megtartja tanári székét, 
meg a jövedelmes lovag-rendet, nem mondja ,pec-
cavi', nem dobja el a 30 ezüstpénznél nagyobb áru-
lási bért. 

Don Carlo fondorlatainak fölfedezése mellett a 
szent-atya egy levélről tesz említést, mely hozzá Mi-
lánóból érkezett. Ez egy kanonok volt, kit a szent-
atya ,povero sacerdote-', nyomorult papnak nevezett, 
sajnálván, hogyjópapnak nem nevezheti. „Vigyáz-
zon szentséged, — igy szólt a kanonok — hogy a 
világi fejedelemséget dogmául ki ne mondja." Sze-
gény pap! A szent-atya szegénynek nevezi, miként 
angélus Laodiceae: nescis quia tu es miser, et mise-
rabilis, et pauper, et caecus, et nudus. Mérode-t a 
vörös herczeg a papi ruhára méltatlannak, a szent-
atya méltónak mondja, s Mérode édesen nyugszik 
lelkisineretén, a szent-atya szavára hallgató kath. vi-
lág Ítéletén; szégyelné magát, ha a vörös herczeg-, 
vagy G—i őt jó papnak mondaná. Conforti, a turini 
pecsétőr, ki mult évben 60,000 ducati elsikkasztásá-
ról vádoltatott, ') s mindeddig törvényesen nem iga-
zoltatott, Don Carlo barátjait feddhetetleneknek' 
mondja, s őket a kormány védelméről biztosítja ; ') 
mégis sokan ezek közül Pius lábaihoz borulnak, és 

Opinione 87. sz. 29. mart. 1861. — Pietra infernale 
25. mart. 1861. 

2) „Assecurino della protezione del governo quei sacer-
doti incolpevoli, i quali — riconoscano che il trionfo della 
causa nazionale punto non nuoce ai interessi della religione, 
ed anzi le cresce dignità segregandola da tutte le mondäne 
cure" Gazzetta uffic. del Regno d'Italia 95. sz. 21. apr. 1862. 
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bünbánatban „csalódtunk, szent-atya!" kiáltanak. A 
szent-atya dicsérő szava az egész világ kárhoztatása 
ellenében örömre emel; a szent-atya rosszaló szava, 
Don Carlo ezüst pénze, s G—i kenyérdarabja ellen 
mélységre sujt. Szerető Pius ! „Szeretném, — ugy 
mond — ha őt jó papnak nevezhetném." Nevét nem 
mondja, mert Pius gyengéd atya, de mint sz. János, 
az Isten Ítéleteit lelkébe hangoztatja. „Ha itt volna, — 
igy szól — mondanám neki: engedelmes légy püs-
pöködnek nem csak parancsaiban, de tanácsaiban is." 
Ime Pius mindent tud, ő nem csak országol, hanem 
kormányoz is, közte és kormánya között különbség 
nincs; Isaia papnak röpirata, mintha Antonelli valaha 
Cavourral egyezkedett volna, nyilt koholmány; Bil-
laultnak beszédje, mintha Antonelli a szent-atyát ve-
zetné , a szent-atya ellen szórt rágalom és gúny. Pius 
nem jár fürdőkbe, nem jár vadászatokra, ő mindent 
olvas, mindent tud, mindent tesz; az ő figyelmétsem 
Don Carlo fondorlatai, sem egy szegény milanói ka-
nonok levele el nem kerülik. 

,Vigyázzon.' A kanonok retteg, a kanonok leve-
lének horderejébe vakmerően bizik. Szokása a forra-
dalom embereinek, hogy izgékonyságukban fölötte 
érzékenyek ; örülnek, rettegnek, remélnek, hol öröm-
nek, félelemnek, reménynek semmi indoka nincs. A 
bün is egy pillanatban rohan a vakmerőségig, a má-
sikban meghunnyászkodik az elvetemedettségig, kap-
dos, kapaszkodik, retteg, elbizakodik. A kanonok 
dogmától fél. A dogma kinyilatkoztatott igazság, mely 
az üdvösségre szükséges; a világi fejedelemség nem 
olyan ; ezt dogmául kimondani senkinek sem jutott 
eszébe; dogma az örök igazság- és jognak elve; mi-
ként Keller mondá : „hogy én ezt vagy azt birom, 
nem dogma, de a törvény ,ne lopj' a rabló ellen do-
gma" ; ezen elvet az Isten mindenkinek szivébe véste, 
s nincs szükség kath. hitre, hogy azt valaki olvassa, 
ismerje és értse, erre csak becsületesség kell. „Con-
siste in medio anima, non es Christiana, tarnen nunc 
a te flagitant testimonium christiani. Die testimonium, 
quod ita scis. — Haec testimonia animae quanto sunt 
vera, tanto simplicia; quanto simplicia tanto vulga-
ria; quanto vulgaria tanto cummunia; quanto com-
munia tanto naturalia; quanto naturalia tanto divi-
na" 1). De a kanonok bizik, hogy levelével a pápa 
és a püspökök ajkait le fogja csukni; azt véli, hogy, 
miként Napoléon Európának, ő is a püspöki nagy 
gyülekezetnek non-interventiot parancsol : vigyázza-
tok, nehogy Italia ügyeibe avatkozzatok, nehogy va-

lamit a szabadelvű papság gyüldéjének határozatai 
ellen tegyetek. Europa fejedelmei a 600 ezer szu-
ronyra fektetett ,vigyázzatok' franczia szóra veszteg 
marad, az interventiot Napoléonnak egészen átengedi ; 
a kanonok ur is bizik, hogy a püspöki kart a közbe-
lépésről letiltja, s az egyházi interventiot Don Carlo-
és a milanói szakadár gyüldének biztosítja ; egy szó-
val , hogy levelével az egyháznak és Italiának üdvöt 
hoz. — Az egyház előtt nincs többé romai kérdés, mi-
vel a kérdéses ügy bizonytalan, kétséges, a pápaság 
és Roma sorsa határozott, végzett ügy. Szólt Pius, 
szóltak elődjei, szólt az egész püspökség, szól 11 szá-
zados történet. Sem az ügy, sem a végkimenetel nem 
kétséges, nem bizonytalan. Van hadjárat Roma ellen, 
de romai kérdés nincs többé. Tagadják, támadják a 
fejedelemséget; Garibaldi is tagadta, gúnyolta az ol-
tári-szentséget, mások tagadják a hét szentséget, kér-
dés-e mindez? A pápa, ha akarna, nem szólhat mást, 
mint mondott; ha szólna, a világ ezt emberi gyenge-
ségnek tekintené, s Piusnak első szavánál maradna; 
miként ha Victor ma egyességre lépne Piussal s Au-
striával, az olasz nemzet ez által magát lekötöttnek 
nem tekintené, Velenczét és Romát követelné 1). 

April 11-én a londoni házakban Pius dicsérte-
tett, Pius gyaláztatott. Hiába! ők angolok, miként 
Billault mondá, ők vallási indokból, azaz pápa elleni 
gyűlöletből beszélnek. Palmerston a pápai fejedelem-
ség bukását jósolta, mivel a folvilágosodás a szellemi 
hatalmat ugy is tönkre tette. Evvel az öreg ur az 
európai forradalomnak ügyetlen barátja; a forrada-
lom tiszteletet kiált a szellemi hatalomnak, dicsősé-
get és magasságot; az angol minister a forradalom 
czélját, hogy a pápa szellemi hatalma megbukjék, 
ügyetlenül kibeszéli. Palmerston beszédjéhez a ,Siècle' 
és .Opinion' csatlakozott ; ebből a katholikusok sokat 
tanulhatnak. Palmerston sokat lát, csak mészárlást 
nem Nápolyban; ő boldogságot lát a leperzselt 14 
városban, a legyilkolt nőkben, gyermekekben ; őt 
külföldi követei mindenről értesítik, csak midőn Fan-
toni és Fumel vér-kiáltványairól Normanby és Bo-
wier fölvilágositást kér, Russell és Palmerston azt 
feleli, hogy ezekről semmi tudósítása nincs; Palmer-
ston a nagy gyűlöletben a romai szék iránt azt nem 
látja, a mi van, azt is látja, a mi nincs. Dicsérte a 
nemzetiségek jogait. Az indusok beszélnek, mit tesz 
Albion ellen nyilatkozni, ott van O'ude királyné sírja 
a Père-la-chaise-ban ; Irlandnak népe félszázad óta nyi-
latkozik, a joniai szigetek népe a napokban nyilat-

Tertull. de testim. animae p. 65—67. ed. Ven. 1744. >) Pesti Napló 83. sz. 10. apr. 1862 az Opinionból. 
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kozott; de ezen nyilatkozatokra Palmerston fülei gyapottal 
vannak bedugva, ő az olasz factiot nemzeti nyilatkozatnak, 
Irland, s a joniai nép nyilatkozatait lázitásnak tekinti. Albion 
a nemzetiségek jogait fölötte tiszteli, a meddig az angol 
áruknak piaczot nyitnak. Nemzeti sértésnek mondá Roma 
foglalását ; mit csinál Albion Maltában az olaszok, mit 
csinál Cadixban a spanyolok között ? Hogyan jutott oda ? 
Ép ugy , miként Victor Nápolyba. Ellenmondást lobbant 
Napoléon szemére. Furcsa az államférfiak ebbeli vádja egy-
más ellenében; Cicerónak mondása jut eszünkbe: miror, 
quod , dum sacrificulus sacrificulo occurrit , non rideat. 
Ő az olaszokért szónokolt, kikről a londoni felső ház mondta, 
hogy nem érdemes értök egy schillinget költeni. „Úgyis a pá-
pa Napoléon kezében van ; az ő fejedelemsége a 20,000 fran-
czia jelenlététől föltételeztetik. Térjenek haza ma a francziák, 
holnap nem lesz pápai fejedelemség." Térjenek haza a pénzen 
vásárolt katonák Calcuttából, Bombayből, Máltából, Corfu-
bul ; hová lesz az angol hatalom ? — De a függés Napoléon-
tól ! — Volt idő, midőn a londoni felsőházban egyik igy nyi-
latkozott 1805-ben: „Én bizonyos vagyok, hogy a pápa a 
bourbonok trónjának usurpátorától függ , s (I.) Napoléon pa-
rancsa nélkül, mint a nyomorult marionette, semmit sem mer 
tenni" ')• S VII. Pius volt egyetlen egy fejedelem, ki az an-
golokat a romai kikötőktől eltiltani nem akarta, s e miatt or-
szágát vesztette. Ma Palmerston ugyanazt ismétli. Ratazzi is 
ezt mondta, „minden védelem függés" Ugyan mikép állna 
Victor sorsa, lia Napoléon nem védené? ha magára hagyná? 
Hol van nagyobb védelme Victornak, mint a francziák csá-
szárjában ? Tehát, ha minden védelem függés, minél nagyobb 
a védelem, annál nagyobb a függés ; és lia minden függés él-
hetetlenség ; Victor kormánya, az egységesített Italia a leg-
élhetetlenebb. Garibaldi utazik, Ratazzi Parisban mentege-
tődzik ; Mazzinit vissza kell hivni, Ratazzi engedelemért Pa-
risba folyamodik ; kell egy körlevelet, egy államiratot készí-
teni , egy lépést előre tenni, e végre először a tuileriák pado-
zatján kell csúszni mászni ; Romát akarják, két éven át Napo-
léontól koldulgatják. A párisi,Moniteur'szólt a püspökök pün-
kösti összejövetele ellen, ezt tették Turinban is ; Napoléon, 
elismervén hibás lépését, a püspököket szabadon bocsátja, Tu-
rinban is igy beszélnek, nem jó szándékból, de Parisból ka-
pott parancs iránti engedelmességből. íme festucam in oculo 
fratris vides, et trabem in proprio oculo non vides. A pápát a 
védelem függővé nem teszi, mivel Pius nagy lélek ; három 
éve hogy szivét ostromolják, minden kalapácsot elkoptatnak, 
hajlithatlanságról panaszkodnak, Pius ellen mit sem tehetnek. 
A franczia trónbeszéd, válaszfölirat, La-Valette jan. 18-i sür-
gönye erős bizonyiték, mennyire függ Pius Napoléontól. Mi-
kor , és mire válaszoltak valaha Turinból Parisba : „non pos-
sumus" ? Nem Pius függ Napoléontól, de Napoléon Piustól ; 
nem Pius trónját tar t ja fön a franczia őrség Romában, hanem 
Napoléon trónját és családját; nem a védett függ a védőtől 

„I t h i n g , nay, jam certain that the Pape is the m i s e r a b l e 
p u p p e t of the usurper of the throne of the Bourbons ; that he dare 
n o t m o v e but by Napoleon's command. Vol. IV. London 1 8 0 5 . in 8 - o 
col. 7 2 6 . 

„ E s s i dimenticano, che il potere temporale non e s i s t e , c h e per 
la protezione, — ogni qualunque protezione è una dipendenza." Rattazi 
circolare 2 0 . mart. 1 7 6 2 . ,Armonia' 7 9 . sz. 4. april. 

hanem a védő a védettől. Ép ez az isteni gondviselésnek imá-
dandó t i tka, hogy Piust Romában még ellenségei is kénysze-
rülnek védeni, mivel a körülmények olyanok,hogy Pius trón-
jának bukása Napoléont és Victort buktatná, mert ha a for-
radalom a legszentebb trónon végig vonult, a nép akaraton 
nyugvó trónokat mint a pelyhet elfújja. Senki sem akarja ma 
jobban, hogy Pius Romában maradjon , mint Victor, és Na-
poléon ; Guéronniére és Billault beszédje mindent megfejtett, 
Pius semmitől kevesbbé nem fél, mint attól, hogy a francziák 
Romát oda hagyják ; mivel Napoléon ottan magát és Victort 
védi a reactio és Mazzini ellen. Ide megy Palmerston és Rat-
tazzi okoskodása. Ki nyomorult okokhoz folyamodik, annál a 
kétségbeesés, vagy a szemtelenség okoskodik. 

A franczia lapok a toulousei érsek ellen hadjáratra kel-
tek. Hiába ! e nélkül egy hónapig nem élhetnek Az érsek szá-
zados ünnepet hi rdetet t , mely 1762-ben, 1662-ben megtar-
tatot t , s a toulousei tartomány híveinek könyörgésére IV. 
Piustól engedélyeztetett. Condé liuguenotái 1562-ki maj. 12-én 
Toulouse-t megtámadták, a külvárosokat bevették, minden 
templomot, minden zárdát kipusztítottak. Toulouseban vere-
séget szenvedtek, a város a kath. hitnek, sőt Francziaor-
szágnak megszabadíttatott. Eme győzelem emléke a jubi-
laeum tárgya. „4000 protestáns legyilkolását ünnepelik, e 
jubilaeum erkölcstelen", igy szólt Guéroult Történeti igaz-
ságot keresnek ők ? Nem, de hogy az egyházat türelmetlen-
nek, vérszopónak bemutassák, egyszerre vértanukat a hu-
guenoták között keresnek, kik a vértanuk templomait sorban 
rombolták; mily kegyetlenségeket vittek ezek végbe, mily 
jogos volt a tehetetlen Katalin és IX. Károly alatt magukra 
hagyott katholikusok önvédelme, arról hallgattak. A katholi-
kusok nem a vérontást, de a győzelmet ünnepelik; *) s mi-
kor Napoléon Solferinonál főhadiszállásában ,Te Deum'-ot 
t a r to t t , valljon az előbbi nap vérontásaiért, vagy a véron-
tásból emelkedő diadalért adott hálát az Istennek? Mindez 
mit-sem tett. „Távol vagyunk at tól , — igy szólt a ,Patrie' — 
mintha az érsekről föltennénk, hogy a protestánsok legyilko-
lását akarná ünnepelni. Igaz , hogy akkor a katholikusok győ-
zelme nemzeti egységünk diadala volt ; de , habár a püs-
pöki körlevélben mi sincs, mit a lapok neki tulajdonítanak, 
mégis, mivel szomorú emléket idéz föl, igen nagy balfogás" 3). 
Nem az érsek, de a lapok izgatták föl a kedélyeket, Toulouse-
ban öröm és nyugalom volt. A kormány a jubilaeumot letil-
tot ta , nem mivel a kedélyeket izgatja föl, hanem mivel föliz-
gathat ja ; a templombani ajtatosságot szabadon hagyta 
Szegény hatalom, melynek a népakarat a támasza : hogy a 

Opinion nationale. 
* ) A protestánsok Gusztáv-Adolf vívmányainak emlékét a l egna-

gyobb ünnepélylyel ülik m e g , legtevékenyebb társulatukat nevéről cz i -
mezik. Ha Gusztáv-Adolf dicsősége az ő szemükben nagy ; ennek j ó r é -
sze Richelieu és Mazarin bibornokokra árad, kiknek közreműködése né l -
kül Gusztáv-Adolf eröködései hasztalanok lettek volna. Es végre is a 
svéd király győzelmei nem a katholikusok fölött v ivat tak-e ki ? Nem 
erkölcstelenség-e tehát, azok emlékét megünnepelni? S z e r k . 

Havre-t Condé az Angoloknak át adta ; a többi városokat a 
hazafiatlan átadás ellen csak Guise-nek tábornoki lángesze mentette meg. 

3 ) „Une inprudence trés -grave ." Patrie 1 0 . mart. 1 8 6 2 . 
l ) ,,Fait un devoir au gouvernement d'interdire une ceremonie 

qui p e u t exciter parmi les différentes classes de c i toyens des divisions 
et des h a i n e s , et troubler la paix publique." Moniteur 1 1 . april 1 8 6 2 . 
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forradalmi sectariusokat némileg lecsillapítsa, valamit az egy-
ház ellen tenni kényszerül. A katholikusokat kényszeríti, hogy 
vallásos szertartásaiktól tartózkodjanak, mivel ezek a hitet-
lenek kedélyeit fölingerelhetik ; de midőn Guéroult és Délord 
naponta a katholikusokat sértegeti és gúnyolja, ezt nem aka-
dályozza. Ha a katholikusok szive fölindul a ,Siècle' és ,Opi-
nion' sértegetéseire, Roulancl azt feleli : ,ne legyetek oly ér-
zékenyek' ; midőn a katholikusok vallás-szabadságukkal élnek, 
akkor tilt , fenyeget, nem mivel izgatja a hitetlenek kedélyét, 
hanem mivel ők ezt alkalmul vehetik, hogy fölinduljanak. Mi 
a forradalmi, mi a népakarati kormány alatti szabadság ? Vá-
lasz : szabadsága a gonosznak, elnyomása a jónak. Nem kell 
felednünk, hogy a ,Temps', a franczia protestánsok nagy lap-
ja , és a többi lapok, miként 1762-ben, mit-sem szóltak a 
jubilaeum ellen ; egyedül a forradalmárok dicsősége volt a 
kormánytól letiltó rendeletet kierőszakolni. 

Quis est autem qui vincit mundum, nisi qui credit quo-
niam Jesus est Filius Dei ? 

\ katholikus pap. 
(Folytatás.) 

A mondottakból tehát kiderül, mikép az ember, ki a 
műveltség magvait lényegében hordja , az igy czélzott tenyé-
szetet azoknak csiráztatása által létesitni erkölcsileg kötelez-
ve van. Azon viszonynál fogva azonban, mely embert társá-
hoz csatol, kiki arra, mire képességgel bir, mást tehetsége 
szerént képesitni tartozik; de az ember tökélyesülni, jelesül 
művelődni képes : tehát nemének művelődése föltételt is tőle 
telhetőleg valósitni tartozik. Már ezek után a tárgy fontos-
sága egyrészt, az elv alapitása másrészt sürgette kutatás ered-
ménye ez : a pap mint ember s mert ember, hazafi a haza-
müveltség előmozdítására erkölcsileg köteleztetik. — A ha-
zábani közműveltség nagy czélja azonban teljesen akkor ére-
tik el, ha annak valósításában minden hazali izzad, de ugy, 
hogy a jó , a morál és religio által jelölt iránynyal ellenkező-
leg ne , hanem — miután mindkét irány mint olyan végren-
deltetésünkre vezet — párhuzamban haladjon. Az igy, mert 
lényegében fölfogott műveltség előmozditása, szent ügye 
mindannak, ki hona boldogságát szivén hordja ; szent ügye 
főleg a papnak mint olyannak, ki a szellemi műveltséget, fej-
lődést már maga a vallás magasztos eszméjének szempontjá-
ból is valósitni mulhatlanul tartozik ; és csak az, ki ily szel-
lemben indult, nevezhető szoros értelemben hazafinak. Ha 
pedig a pap, ki nemcsak mint olyTan, hanem mint a hazának 
fia ennek javára működni tartozik, arra a jó és igaz elvei által 
átlengett szellemben — mint azt fönebb fejtegettük — műkö-
dik: akkor a hazafiúság eszméje és annak megvalósitottsága 
közt hézag nem marad, mert az anyagi jóllét, mely szintén a 
hazaboldogságnak föltéte, a vallás-erkölcsiség és közművelt-
ség ölén lát napvilágot. Az anyagi jóllét ugyanis nem egyéb, 
mint a minket környező kültárgyaknak, a természetnek a val-
lás-erkölcsi és az igaz eszméinek jellemét minél tisztábban 
fölmutató annál tökélyesb alakitása, mely aztán a természet 
változatos tartalma- és czéljaink különbféleségéhez képest az 
iparvilág ágait virágoztatja. 

Az erkölcs-elvek ugyanis mindenkit kötelező, mert egye-
temes igazságok; ezért mit az egyik jónak Ítélve a gyakorlat 

terére visz á t , azt — mert elvnek folyománya — a másik is 
csak akkép foghatja föl, hogy a folyomány és elv közti vi-
szony ne háborittassék : azaz az elvileg belátott jót ugy akarja 
s kell akarnia az egyiknek, mint akarja a másik. Ezt az egyéni 
ész tudja , mert ismeri az akaratot vezérlő elvet, s mert to-
vábbá az erkölcs-lények közvégczélja sem ismeretlen előtte : 
sorsának az elv és czél által ilykép megszoiútott cselekménye 
jóságáról m e g g y ő z ő d i k . E meggyőződés a gyakorlati élet 
terén bir érvénynyel, mert bizalomra indit egymás irányában, 
a bizalomnak pedig hit az eredménye ; e hiten — mennyiben 
a gyakorlati lét tetteket sürget — a viszonyos segélyzés 
vagyis a h i t e l e z é s illetőleg a h i t e 1 nyugszik. Ime, mily 
szilárd alappal bir a hitel az erkölcsök honában! De a hitele-
zés tárgyat tétez föl, melylyel birván nemcsak minmagunk gya-
korlati szükségleteit fedezzük, hanem másnak is segélyére le-
hetünk. Azon tárgy, melylyel valaki bir, birtoknak vagy meny-
nyiben a birt tárgy mint olyan való tárgy, tehát van, v a-
g y o n nak hivatik. A vagyon tehát — szorosan véve — az 
ember által birt s czéljai valósítására szolgáló anyagi tárgy. 
Azonban a birtoklás az erkölcs-elvek körén kivül nem eshetik, 
hanem jogosnak kell lennie s ilyen lesz, ha nem erőszakosan 
vagy esetékesen, de szorgalom által szerzők a birtokot ; és ez 
— a munka ,a s z o r g a l o m tudnillik — az egyedüli mert 
jogos biralap, olyan, melynek czélja szerzemény. Mivel pedig 
czéljaink szempontjából de természetünknél fogva is anyagi 
birtok nélkül nem szűkölködhetünk, hanem azért az erkölcs-
elveket sein szabad sértenünk : következik, miszerént a szer-
zeményre irányzott szorgalom természetünk k ö v e t e l m é -
n y e . IIa pedig igy van s lennie kell, ugy kétségtelen mikép 
az ember nem állapodik s nem állapodhatik meg a szorgalom-
mal szerzett birtoknál, hanem azt czéljailioz mérni, tehát bi-
zonyos tekintetben tökélyesitni igyekszik. És épen ezen igyek-
vés-követelményen alapszik a föld talajának, melyhez az em-
bert földi léte csatolja, s mely ezért a legtermészetesb anyagi 
szerzemény tárgy, czélszerü mü v e 1 é s e, mint a g a z d á s z a t 
és ezen, — mennyiben anyagi szükségleteinken fölül jutal-
maz , — az adásvevés vagyis k e r e s k e d é s alapszik. Már 
pedig a hitel, vagyonjog, ipar és kereskedés oly föltétek, me-
lyeknek az erkölcs-elvek szinvonalán történő valósitása az 
a n y a g i j ó l l é t e t alapitja. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö es. k. ap. Fölsége f. é. april 1 7 -rő l kelt legfelsőbb határozattal 

P a r c s e t i c h József szontai , e's V á l t ó János adai plebánusokat a k a -
locsai székeskáptalannál czimz. kanonokoknak legkegyelmesebben k ine -
vezni méltóztatott . — Ö es. k ap. Fölsége april 2 1 - r ő l kelt legfelsőbb 
határozattal G y ö r g y é n y i István kisvárdai plebánust és alesperest 
szabolcsi főesperesnek legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . — Ö 
es. k. ap Fölsége april 2 2 - r ő l kelt legfelsőbb határozatával a lugosi 
gör. kath. székeskáptalannál , P a p p Gábor szent-széki ülnököt s h á t -
szeghi lelkészt a canonicus-cancellarius-, R á c z Péter alesperest és aradi 
lelkészt a canonicus scholiarcha-méltóságra legkegyelmesebben kinevezni 
méltóztatott . 

POZSONY, (A conferentiák vége.) A végelőtti conferen-
tiában következett a f ü l g y ó n á s . Erre nézve szónok szerént 
bizonyos: 1-ször hogy a sértettnek, és nem a sértőnek áll jo-
gában meghatározni a bocsánat-nyerés föltételeit. 2-szor A 
bocsánat föltételnek pontos megtartásán fölül a sértőnek — 



ha teljes bocsánatot akar nyerni — kötelessége, tet tét utál-
nia, és fájlalnia, miszerént azt többé, soha többé el ne kövesse. 
Következőleg egyedül Istennek, és nem az embernek jogában 
áll, meghatározni azon körülményeket, melyekben a bün el-
törlése lehetséges. Már pedig a vétek bevallásában lelheti föl 
csak a könyörület és kimélet reményét az atyját megbántó 
gyermek, a birája elé állított bűnös. A mennyei a tya , az örök 
biró, kétségkívül irgalmában végtelenül fölülhaladandja az 
emberi természet e nemes tulajdonát, illetőleg a halandót, ha 
a bűnös őszinte megtérésében, nem csak elismeri, de legalább 
helyettese előtt , be is vallja hibáját. Krisztus urunk az em-
beriség üdvére oly intézetet rendelt, melyben nem csak min-
den tékozló fiu kiengesztelésre kész a tyát , hanem a legna-
gyobb bűnös is irgalmas és kiméletteljes birót találjon; hatal-
mat adván apostolainak, hogy mint a lelkek birái, az ő nevé-
ben oldozzanak és kössenek. Föltételül tehát a bűnök bocsá-
natjának az ezen Ítélőszék előtti megjelenést, és a jogszerű 
itélethozásra megkívánt részletes vallomást találjuk az egy-
házban kiszabva. A részletes bevallás épen nem oly ismeret-
len a népek életében : China, Persia és Tibet népeinél rende-
sen szokásban volt ; és magában Atheneben is különös papi 
rend volt alapitva egyesek engesztelő áldozataik elfogadá-
sára; mely áldozatok bemutatása alatt a bűnös vétkét a meg-
bántott istenség szobra előtt hangosan bevallotta. Az ó-szö-
vetségi engesztelő-áldozatok nemei megannyi bünnemeknek 
felelnek meg; és az előbbieknek, Mózses III-, és IV-dikköny-
vének 5-ik fejezetében látható részletes elősorolásból kitet-
szik, hogy ott nem a bűnös állapotnak általános elismerésé-
ről , hanem minden egyes bűnnek részletes említéséről van 
szó. E helyek a zsidó rabbik és protestáns tudósok, mint Hu-
go Grrotius és mások, értelmezése szerént, a kath. egyházban 
gyakorlott gyónás hasonmását tüntetik világosan elő. Már 
pedig az , mit az ó-szövetségi symbolicus bünföloldozáshoz a 
törvény szigorúan megkívánt, még nagyobb alapossággal föl-
teendő azon szövetség tökélyében, melyben az ó megdicsői-
tését találta. (A fülgyónásnak III. Incze pápa alatti behoza-
taláról , a papok általi föltalálásáról szóló, s szégyenteljes tu-
datlanságra mutató üres ellenvetések czáfolatát itt nyugodtan 
mellőzendőnek^ véljük.) A gyónás elhanyagolása, az erkölcsök 
alászállásának jele ; mert csak is ott kezdődik e szentség meg-
vetése, hol a gyengéd lelkismeretnek szokásos vétkek általi 
eltompitása kezdetét veszi. A gyónás jó gyümölcsei, összeha-
sonlítva a megrögzött szivek keserveivel, fejezék be e vég-
előtti értekezésnek oly gyakori megtámadásokról ismeretes 
tárgyát. Az utolsó conferentia, dogmaticai tudományosság 
tekintetében, a tökély példánya volt Az Isten-embernek a leg-
fölségesebb Oltári-szentségben valóságos jelenlétére fölhozott 
bizonyitékok halmaza és világos, rövid előadása, a ntiszt. elő-
adónak, mondhatni, fényesen sikerült. Az antiquar-képlet za-
vart fogalma, melyet e nagy szentséget rendelő tiszta szavak 
erőszakos értelmezése hozott lé t re , helytelennek bizonyult ; 
miután édes megváltónk élőnkbe állított szándéka és szeretete 
egészen más gondolatokra vezetett. Mi nem akarjuk az is-
mert exegeticus és történelmi érvek elősorolásával fárasztani 
t. olvasónkat; csak az imént emiitett két ok kifejtését ki-
sértjük meg röviden. Krisztus urunk szándéka oltáraink e tit-
kára nézve az áldozat volt ; mivel ő nem a törvény eltörülte-
tésé t , hanem teljesebb megtartását akarta. Az áldozat meg-

szűntével az isteni tisztelet tulajdonképeni lelke megsemmi-
sült volna. Mit is mutathatna be Teremtőjének a világ az új-
szövetségben , ha Krisztus föláldoztatása, nyilt parancsa el-
len , megszűnik ? Ezen okból tehát az Oltári-szentségnek az 
emberiségre nézve relativ szüksége világosan kitetszik. De 
édes Udvözitőnk határtalan szeretete is magával hozta e drága 
s eléggé nem imádható szentséget. Ugyanis a szeretetnek leg-
magasabb czélja és foka az egyesülés levén, ebben a legter-
mészetesebb és azért tökéletes módot választá isteni meg-
váltónk ; eledelül adva magát , nem csak hogy lelkünk általa, 
mint a malasztok kútforrása által gazdagittassék, hanem, hogy 
testünk is saját hallhatatlanságának legbiztosabb zálogában, 
a föltámadt és többé meg nem haló Isten-emberben részt ve-
gyen. ígérete szerént velünk akar ő maradni a világ végéig; 
nem ugyan dicsőségének fényében, mert ezt még csak meg 
kell érdemelnünk, hanem alázatosságának képében, melyet a 
kenyér és bor szinén érzékeinkkel veszünk észre. 0 a megdi-
csőült testnek tulajdonságával birván , sem az idő , sem a tér 
határainak nincsen alávetve, s azért mindenütt, hol mennyei 
atyjának föláldoztatik, valósággal jelen van Isten és ember 
egyszersmind. Egy részről tehát az Oltári-szentség ránk nézve 
mint áldozat szükséges ; másrészről Krisztus urunk hozzánk 
való soha ki nem fogyott szeretetének legédesebb gyümölcse, 
a föltámadásnak magva adatott benne az emberiségnek. Mi-
után szónok ezen igazságot nem csak bebizonyította, de hall-
gatóival meg is kedveltette, nem hiányzott illő helyen a szép 
erkölcsi intelem, és azon fölhivás, hogy a húsvéti keresztény 
kath. gyónás és szent áldozás kötelme el ne mulasztassék. 
Végtére szónok a figyelemérti hála-nyilatkozatában megemlité, 
miszerént sem ő, sem társai eddig még sehol sem tapasztal-
ták, hogy oly rendkívüli számú tekintélyes hallgatóság sereg-
lett volna össze a katholika hit tanításának taglalásánál. Be-
zárjuk immár e nevezetes, a ntiszt előadó által írásba nem 
foglalt conferentiáknak, gyenge tehetségünktől telhetőleg 
utólagosan följegyzett vázlatát , azon reményben , hogy egy-
házi életünk emez uj tüneménye, mely oly örvendetes sikert 
a ra to t t , és, legalább véleményünk szerént, oly nagy hatást 
gyakorolt a jelenlevőkre —-a hanyatló vallásosság emelésére, 
a tudatlanok tanitására, nem különben a jók épülésére szol-
gá l t *). Poeck Rezső. 

BERLIN. A „Kreuzzeitung"-ban egy prot. lelkész baj-
társaihoz intéz egy iratot, melyben a többi közt ez olvasható : 
„Az mondatik ugyan, hogv az egyházi szónokok ne avatkoz-
zanak a politikába ; és ez igaz , ha a politika alatt a közügyek 
fölötti vélemény értetik, mely ilyen is lehet , olyan is. De ha 
az forog fön, hogy nyilvános gyülekezetekben tartott beszé-
dek , vagy ujságlapok, és iratok által oly vélemények terjesz-
tetnek , melyek lerontják azt , mit a szent-irásban foglalt is-
teni ige és hirdetése épit : minden egyházi szónoknak szent 
kötelessége a hamis profeták ellen oly módon, mint azt hiva-

J ) A természet szavának látszik a ntiszt. előadó által e lőhozott 
következő megjegyzés i s : „Figyeljünk csak, uraim, mily fölkiáltásra fa -
kad a magzatát szerető anya — : „Megel le tné lek!" E fölkiáltásban mi 
csupán a szeretetnek természetes nyilatkoza'sát találjuk ; és azt csak az 
anyai vonzalom fokának kifejezésére — megközel í tőleg értendőnek 
szerényen véljük. 

*) Ezen mit-sem kétkedve köszönetet mondunk a tüzetes váz -
latért. S z e r k. 
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tala megengedi, egész erélylyel föllépni. Ily liamis profeták 
azok, kik hirdetik,hogy a házasság nem Istentől rendeltetett, 
hanem csak polgári szerződés ; hogy a szülők vallástanítás nél-
kül engedhetik gyermekeiket fölnőni; hogy mindegy, akár minő 
vallást követ valaki ; hogy az alattvalóknak az elöljárók iránti 
kötelességeik nem az Isten, hanem csak az emberek rendeletén 
alapulnak ; hogy az, mit a többség akar, mindég az igazi, és 
jogos. Ezen és hasonló tanok ellen föl nem szólalni, nem szóno-
kolni, azokat meg nem czáfolni, homlokegyenest ellenkezik az 
Isten igéjének hirdetésére hivatott lelkész lelkismeretével." A 
hirhedt vallási edictumot tehát a fölvilágosodott prot. lelké-
szeknek sem pártolja mindegyike ; és lehetnek katholikusok, 
kik attól uj k o r s z a k o t pedig arany korszakot remény-
lenek ! Ik. 

PARIS , mart. 21-én. E napokban jelent meg a 26 ja-
pani vértanúnak életirása „Histoire des vingt-six martyrs du 
Japon crucifiés a Nangasaqui le 5 février 1597." czim alatt 
egy kötetben. Xaverisz. Ferencz 1549-ik évi augustus-hóban 
szállt ki a japani partokon. A sziget, Italiához hasonló térsé-
g ü , több országra oszlott. I t t működött sz. Ferencz, s az Is-
ten malasztjával Krisztus Jézus hitének meghódította Japant. 
A chinai birodalomba evezvén útközben Sancian-szigeten 2. 
dec. 1552. fáradalmainak örök jutalmára hivatott. Rendtársai 
folytatták az apostoli munkát egész Taicosama király idejeig. Ek-
kor engedte meg a romai pápa, hogy sz. Ferencznek fiai segít-
ségére menjenek Japanba a jezsuita-rendnek. Es ezek a vérta-
núság koronájáért jöttek e földre. A japani nép dus tehetség-
gel van az Istentől megáldva, okossága nagy, Ítélete mély, 
emlékező tehetsége páratlan. Viselete nemes, taglejtése il-
domos, a durvaság távol van tőle. Igy festi MafFec atya a ja-
pani népet. Oaris tartományban alacsony rangú szülőktől szü-
letett egy fiu, kit szülői Toxiquiro-nak hívtak. Kitűnő kutató, 
és találékony természetű volt. E fiu Macaoba ment, akkor a fő-
városba, s egy gazdag kereskedőhez szolgának szegődött. E 
kereskedő bejárt Nobunanga császár udvarába. Vadászatról 
hazatérvén a császár, kezéről a sólyom egy fára szállt, és se-
hogy sem akart visszajönni. Toxiquironak ura intet t , menjen 
föl a fá ra , s fogja el a sólymot. Toxiquiro hirtelen mászott, 
mint a majom ; de a sólyom a tavon tuli fára repült. A csá-
szár aggódva kedves sólymáért, fölszólitá az ügyes famászót, 
uszsza át a folyamot, és hozza el a solymot. Hirtelen úszott, 
hirtelen mászott, a solymot győztesen visszahozta. Ez nyitott 
vitat Toxiquironak a császár udvarába. Ide jővén szolgának, 
három hónap után lopás történt a palotában, a császárnak 
kardja elveszett, a szolgák az ujonczra fogták a csinyt. To-
xiquiro tudta , hogy élte forog a kérdésben, egy gazdag ma-
caoi ékszerárushoz ment, kérdezvén, nem készitene e neki 
egy rendkivül szép kardmarkolatot ? Oh igen, válaszolá az 
aranyműves , ime egy példány , rendkivüli szépségű , ezt 10 
nap előtt vettem. Kitől ? A császár N. szolgájától. Ezen talá-
lékonyság a császárnak kegyeit meglióditá, Toxiquiro főudvar-
mester lett Faxiba név alatt. Háborúba indulván a császár, Fa-
xiba a sereg tábornoka volt, és a császár a csatában elesve, a ko-
rona örökös is megfojtatott. Ucondono herczeg Aquecho usur-
pator ellen Faxibát Macaoba hivta, ki az usurpatort elűzte, 
de a trónt maga foglalta el Taicosama név alatt. Ez volt a 
japani vértanuk gyilkosa, 1582—1598-ig uralkodott, s a há-
rom nagy szigetet saját hatalma alatt egyesitette. 

LISSABON, mart 15 én. A ministerium a forradalom 
hullámaiba dobta magát. Erzi bukását, ezen mentő szerhez 
folyamodik. Ily államférfiak ölik meg a hazát , kik a ministeri 
tárczát a hazánál jobban szeretik. Egy törvény-javaslatot 
adott be a kamaráknak. „A reactio veszélylyel fenyeget; 1. a 
vallásos társulatok egész országban eltörültetnek, kitiltatnak. 
2. Semmi magányos vagy nyilvános intézmény nem fog türetni 
a nevelésre vagy segélyezésre, mely a vallásos társulatok 
igazgatása alatt áll. 3. Ezeknek javai az állam javára lefoglal-
tatnak. 4. A kormány eleget fog tenni a tanítási szükségek-
nek." Ez csak javaslat. Nagy vitáknak nézünk elébe. A kor-
mány nem a követek többségére, hanem az utczai tünteté-
sekre számit. A követek között vannak barátuii, vannak ellen-
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ségei A pairek között egy barátot sem számit. Reméli, hogy 
az utczai tüntetések kényszeríteni fogják a két házat a tör-
vényjavaslat elfogadására. Ime ! Néhány szeretet-nénike ve-
szélyt hoz a hazára ! A ki jót tesz , az bünt követ el a haza 
ellen ! Ez a forradalom, ez a felelős ministeri szabadság. A 
kormány nem tehet eleget a tanitási szükségnek, mivel nincs 
ember, nincs pénze ; tehát azt akar ja , hogy más se tegyen e 
szükségnek eleget, a ki tehet , akar, és pedig ingyen. 

IRODALOM. 
COELIBATUS ET BREVIÁRIUM : duo gravissima clerico-

rum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. 
(Folytatás.) 

Nem követhetvén a tárgynak terjedelmét, ismertetésül 
annak csak némely pontjait érintjük, melyek a legutolsó időkre 
visszapillantva nem csekély érdekkel bírnak. Az első kötet 43 ív, 
és az első 13 századból tartalmaz okmányokat a papi nőtlenség-
ről. •— Az egyházi fegyelemnek három neme : a papi nőtlen-
ség. a zsolosma, a nagy- és kántorbőjt az , mely semper, ubi-
que, apud omnes volt; szokás által behozva, törvényes köte-
lezettség öntudatával föntartva, később a rendetlenkedők el-
len canoni szabályokkal védetett. Mit sz. Ágoston mond: 
„Quod universa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed sem-
per retentum est, non nisi auctoritate Apostolica traditum re-
ctissime creditur" ; ') a papi nőtlenség és a zsolosmázás is 
originis apostolicae, „hanc legem sí non ipsa sua origine, 
certa commendatione ,Apostolicam' optimo jure dici." (p. II.) 
„Oritur quaestio : quis coelibatum eccles. primus instituerit? 
Respondeo : D. N. J . Christum inspiravisse , Apostolos exer-
cuisse, et constituere incepisse, Ecclesiam vero Romanam 
definitive eundem instituisse. Assertio haec temeraria, falsa-
que videbitur illis, qui históriám aevi apostolici solum e libris 
Protestantium didicerunt nosse, aut saltern e certis Requisi-
toriis." (Pavy. T. III. p. 568.) Romai sz. Kelemen mint létező 
fegyelmet állitja elő, külsőleg rendezi, a rágalmak ellen gon-
dosan őrizni törekszik, utánzásul saját példáját ajánlja. „Quod 
si post ordinationem ministro altaris contigerit proprium in-
vadere cubile uxoris, sacrarii non intret limina." „Haec prae-
cepta de ore S. Petri jubentis audivi, tibi fráter insinuare cu-
ravi, ut servari praecipias sine macula." (T. I. p. 5.) „Legimus 
etiam mulieres Apostolis ministrasse ; ipsi vero eandem cum 

] ) L. 4. de bapt. contra Domatiot. c. 2 4 . n. 3 1 . T. 9 . p. 1 4 0 . 
I). cd. Ven. 1 7 3 2 
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illis habitationem non babebant, sed sine macula coram Do-
mino conversati sunt." (p. 9.) Szent Jeromos apostolinak 
mondja : quod si indigne accipiunt mariti, non mihi irascantur, 
sed scripturis sacris. Christus virgo, Mater virginis nostri 
virgo perpetua, Apostoli vei virgines, vei post nuptias conti-
nentes. Episcopi , presbyter!, diaconi aut virgines eliguntur, 
aut vidui, aut certe post sacerdotium in aeternum pudici." 
(p. 40.) „Id quod Apostoli deinde ecclesiastica sacerdotii re-
gula honeste ac religiose decreverunt," szent Epiphanius, (p. 
49.) a carthagoi II. zsinat pedig 390-ik évről : „Decet antísti-
tes, sacerdotes, levitas, vel qui sacramentis Divinis inserviunt, 
continentes esse in omnibus, ut quod Apostoli docuerunt, et 
ipsa servavit antiquitas, nos quoque custodiamus." (p. 64.) 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
P E S T , május 6-án. 0 eminentiája f. hó 7-én érkezik a 

fővárosba, itt a bérmálás szentségét föladandó. 
— Y i c t o r i n József esztergom-főmegyei áldozárnak 

német nyelven irt,Szláv nyelvtan'-a második bővített kiadás-
ban jelent meg, és több iskolában is elfogadtatott már kézi-
könyvül ; mi a mü belbecse mellett tanúskodik. Ara 1 frt. 50 kr. 

— Linzből irják, hogy apr. 25-ig a vallási-edictum el-
leni tiltakozást 377 községben 51,706-an irták alá. 

— Victor-Emanuel egy uj Vitellius módjára kinyilatkoz-
tatta, hogy sárga baraczkot Romában fog már enni. Mondják, 
hogy dinnye és füge is okozott, pedig nagy fejedelmeknek 
halált; ki tud ja , nem fogna-e ártalmára lenni e tiltott gyü-
mölcs ! 

— A ,Campanile', turini kath. lap megszűnik ezen czim 
alatt megjelenni, és a hasonszellemü ,Piemonte' nevü újság-
gal olvad össze, mely ezen czimet tovább is viselendi, és 
pedig azon biztos kilátásnál fogva , hogy az olasz király is-
mét csak piemonti király lesz. A pénzbírságok, melyeket 10 
év lefolyta alatt a ,Campanile' fizetett, 40,000 frankra rúg-
nak. A szerkesztő mindössze több éveket töltött el fogságban. 

— Az orosz czár apr. 29-én, mint születése napján, 89 
elitéltnek engedé el a büntetést ; köztük van Bialobrzeski 
helyettes is. 

— Roh jezsuita-atyának missioja Baselben annyira meg-
zavarta a szövetségtanácsot, hogy ez a baseli kormányhoz 
kérdést intézett: valljon Roh valóban jezsuita-e ? A kormány 
válaszolá : Roh atya Wallisban született, és ugyanaz, ki a kü-
lönszövetség idejében Luzernban működött. A baseli püspök 
hivta őt meg szónoknak, de most már elment Németországba, 
hol intézeti kormányzó lett. A bölcs szövetség-tanács rend-
szabályokhoz nyúlt, hogy ily látogatás jövőben gátoltassék ! 

— A „Siècle" szerént a Damaskusban levő Ábdel-Kader 
megfosztatott azon, algiriakból álló őrségétől, mely a syriai 
mészárlások alkalmával őt oly erélyesen támogatá. Ezt rossz 
jelnek tartják a keresztényekre nézve. 

— A milanói székesegyházban egy norvégiai, Stuber ne-
vü szerzetes, és a barnabiták turini tartományfőnöke tartotta 
a böjti beszédeket, melyekben nem hiányzottak a mostani po-
litikai állapotra való vonatkozások. Húsvéthétfőn tartott utol-
só beszédében kezébe vévén a szószéken kitűzött feszületet, 
áldást kért Istentől IX Piusnak harczaira az atheisták stb. 
ellen ; azután pedig folytatá : „Áldd meg Victor Emánuelt és 
fejedelmi házá t , mely mindég kitűnt a hit és szent-szék vé-
delme által, áldd meg őt , hogy fönséges elődeit, a jámbor 
Amadeust, Margeritát, Lajost követhesse, hogy oltalma és 
védője legyen az egyháznak, az egyház fejének, és ne engedje 
magát elcsábitani igazságtalan harczokra!" 

— Fransoni, a számkivetésben elhunyt turini érsek, mint 
emiitők ő szentségét tette örökösévé. Mellkeresztjei közt volt 
az is, melyet a párisi érsek, msgr. Affre viselt akkor, midőn a tor-
laszokon mint béke angyala golyó által teríttetett le; ezen meg-
szerzett kereszttel jutalmazák Fransonit is szenvedéseiért hí-
vei. Különben ő gazdag családból származván, érseki székén 
is már több idő óta sajátjából élt, a többit a szegények közt 
osztván ki. 

—- Alsóbajorországban az ujonan fölszentelt áldozárok-
nak megtiltatott zsenge áldozatjukat szülőföldükön ünnepé-
lyesen megtartani, hanem köteleztetnek fölszenteltetésük 
után mindjárt másnap a székesegyházban csendes misét mon-
dani. Oka ezen rendeletnek nem jegyeztetik föl, de kétség-
kívül igen fontos okoknál fogva származhatott ily tilalom, 
mely a hívőket szintúgy mint az áldozárt az élet egy fönsé-
ges tényétől fosztja meg. 

— A londoni világkiállítás bizottmányához több biblia-
terjesztők folyamodtak azon kéréssel, hogy a kiállítás épü-
letében 4 terem , mindegyik 30 láb hosszúságú , engedtessék 
át nekik, raktáraul a 7 nyelven i r t , s ott összehalmozandó 
szentírásnak, hogy ekkép a szegény szerencsétlenek, kik 
Londonba jönnek más országokból, de a bibliáról mit-sem 
tudnak, természetesen a katholikusok leginkább, alkalmat 
nyerjenek a szentirással megismerkedni ; mert hisz csak Lon-
donban (!) lehet alkalmuk a setétségben botorkáló ezreknek 
és ezreknek az Isten igéjét megismerni. A bizottmány nem 
teljesitheté a kérelmet, a buzgólkodók tehát egyenesen a ki-
rálynéhoz fordultak. Nincs kétség benne, hogy a kiállítási 
épület mellett fognak nyerni alkalmas helyiséget, és szándé-
kuk kis kocsikat megrakni bibliával, és ugy körülhordozni a 
jövevények közt. 

A l á i r á s i f ö l h í v á s . 
Midőn alulirttak jelen aláirási ívünket a magyar egyházirodalom 

mélyen tisztelt közönsége elé ter jesz t jük , ezt nem minden bizalmatlan-
s á g nélkül teszszük , félők : n e h o g y azzal oly időben , midőn az ily fö l -
hívások egész özöne veszi igénybe az irodalompártoló lelkesek figyelmét 
és erszényét , — a mi csekélységünk mindkettőnél kisebbségben ma-
radjon. De másrészt bátorítólag emel föl azon t u d a t , h o g y ma-
gyar egyházunk minden szép- , j ó - és nemesért hevülő, nagyérdemű fér-
fiai a mennyire felfogják az önképző irodalmi egyletek nem csekély 
horderejét : ugy azoknak bár szerény, de szent-czélu ügyekezete i t n a g y -
lelkűen gyámolitni is tudják. S csakis e tudat, e leikünkhöz forrott m e g -
g y ő z ő d é s — melyet a szives figyelem és méltányló helyeslés annyi fö l -
emelő nyilatkozata érlelt meg lelkünkben — ösztönze minket biztatólag, 
h o g y ifjonti egyletünk irodalmi zsengéjére jelen aláirási ív által hivjuk 
föl a mélyen tisztelt közönség lelkes pártolását. A m ü , melylyel e g y l e -
tünk a magyar cgyházirodalom terére először föllép, a szent -atya iroda-
lom egyik g y ö n g y e : S a 1 v i a n u s marseillei áldozár „De Gllbemâtione 
Dei libri VIII." czimü müvének fordítása , melyhez előzőleg járul S a l -
vianus életrajza tájékozó körpillantással müveire s korára. Miért vá lasz -
tók első dolgozatul e munkát? — azt a mi egyházirodalmunkban o k -
adatolni, ugy h i szszük , felesleges. A munka korszerűségén kivül e l éggé 
harczol választásunk czé l - és okszerűsége mellett a szent-atyák müvei -
ből készült forditások általánosan elismert sokoldalú haszna s e lőnye 
mind a tényezőkre , mind az irodalomra nézve. Most még csak szabadjon 
megjegyeznünk, h o g y a tőlünk kitelhető lelkismeretes gond- és s z o r g a -
lommal készült munka egyházi beszédekre is bő s használható anyagot 
nyújt. A munka nagy nyolczadrétben tiszta , c s i n o s , tömött nyomással , 
mintegy 1 2 íven, junius végén okvetlenül meg fog jelenni. Arát 8 0 a. 
é. krra határoztuk , mely ö s szeg a könyv átvételekor leszen lefizetendő. 
A megrendeléseket — minél előbb — alábbi czim alatt egyenesen h o z -
zánk kérjük küldeni. Győrött , april végén 1 8 6 2 . 

A győri nagyobb papnövelde Szent-Imre-egyletének tagjai. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Az olasz papság és a szökevények. — 
A kath. pap. (Vége.) — Egyházi tudósítások. •— Vegyesek. 

Az olasz papság és a szökevények. 
A sebes folyó, midőn gátra talál, habjaiban tö-

redezik , kavarog, tajtékzik, rést keres, bogy a gá-
tot átfúrja, főiszaggassa, hogy ekkép gördülő roha-
mát tombolva tovább folytassa. Az olasz forradalom, 
vagy inkább a félszigeten szerepet vállalt európai con-
spiratio, a Vatican érczkapuin fölakadt, az ,omnia 
possumus' tapasztalatainak lánczolatán egy fensőbb, 
rénditlen erő ,non possumus' szaván s ellenállásán fel-
hörkent, zavarba jöt t , megállapodott. Usque hue ve-
nies, et non procédés amplius, et hic confringes tu-
mentes fluctus tuos Két év óta semmi merény, 
csak terv a merényre, tanakodás, csevegés, határo-
zatlan ide s tova kapkodás, ész-, tanács- s erő-tehe-
tetlenség. 

A hirtelen bevégzett tényt a szó, a gyanakodás, 
a rágalom, a vád követte ; a küzdő titánok hasadozott 
homlokkal, a kétségbeesés deliriumában átkokat szór-
nak, eget-földet vádolnak. Bonald mondja: a forra-
dalomnak kihágásai nincsenek, csak természetes fej-
leménye és gyümölcse. Minden merény, mit véghez-
visz, természetes következés, melyet a jó lelkek előre 
láttak. A bün erkölcsi kihágás, de a forradalomnak 
saját méhü gyermeke 2). Az izgatott kedélynek izga-
lom az eleme. 

Ha az eseményeket szülő okukra, az elvre visz-
szavezetjük, hogyan hallgathatnék el a szó-merénye-
ket , a jövő merények jóslatait? A havi szemle szük 
tér; az elmék véleményeinek tűzhelyén tett támadás 
nagy horderejű, benne elv rejlik, elv nyilatkozik; 
nekünk szólni, — szólni kell idején korán. Olvasóink 

]) Job. 38, 11. 
2) Bonald. Observations sur l'ouvrage de la Baronne 

M. Staël, conclus, ouevr. complet. T. 2. p. 656. ed. Paris 1859. 
Miként Carnot mondá : „Halálra Ítéltük XYI. Lajos t , mint 
az orvos a beteget , kiről lemond." 

türelemmel fogadnak, iró bajtársaink vetélkedésünk-
nek a szent ügybenhelyt adnak; mi külön is szólunk. 

Nápolyt a briganti-k pusztítják; a piemontihad-
sereget a felső tartományokban a gyakori és tömeges 
szökések rontják; azokat az erőszak, a szakadatlan 
lődöztetés ki nem pusztitja, ezeket már két éve sem-
mi sem akadályoztatja. A briganti-k szétveretésére 
Victort a forradalom Nápolyba küldé, hogy a mit 
80,000 sorkatonaság meg nem hódithatott, a szere-
tett király forradalmi koronája, a vér-kiáltványos 
Fantoni és Fumel oldalán kegyességben tündöklő ar-
cza meghóditsa. De miként vessenek véget a tömeges 
megszökéseknek ? „Nápolyban lelkesedett fogadta-
tásra van szükségünk, igy hangzik a hivatalos levél 
Lequile herczeghez, a királyi lak főtisztjéhez. A kö-
zönyösség a mostani helyzetben reánk nézve veszély. 
Ön, herczeg, segithet rajtunk; 500,000 frank rendel-
kezésére van" '). Van tehát vásárolt lelkesedés, vagy 
eme pénzen vett lelkesedésnek zugó viszhangja a la-
pokban. A forradalmi factio önmagának tüntetést vá-
sárol a nápolyi lazzaroniktól. Az elnyomott népség-
nek még arra a keserűségre is kell kárhoztatva lenni, 
hogy füstölgő tűzhelyeinek romjain, és szülőinek s 
barátjainak hantjain a szeretett nép-királylyal lako-
mákat tartani kényszerüljön. A fölbérelt camorristák 
bejárták az utczák lakóit, merre a király vonult, sző-
nyeget parancsoltak az ablakra kifüggeszteni, virá-
got az ablakról szórni. Ezeknek parancsa gyilokkal 
szokott magának érvényt szerezni. Hiszszük, hogy a 
hóditott országnak polgárai virágokat szórtak, de e 
mellett szivükben zokogtak; e virágokat a nápolyi 
nők kedves övéik sírhantjairól szedték. Mult évben 
sok varsói nemesnek a hivatalos bálon tánczolni kel-
lett, ha csak nem akart Siberiába vándorolni, s a fe-
hér medvék vadászgatásán élvezettel kéjelegni. Igy hó-
dítják meg Nápolyt az egységességnek ; mit tesznek 
éjszakon, hogy a sorkatonaságot megtartsák a hű-
ségnek ? 

Piemontnak volt serege fegyelem- s bátorságról 

' ) Monde 1. maj. 1862. 
37 



m 290 cí 

hires. Ennek javát a nápolyi brig-ant,i-k fölemésztet-
ték, a támadt hiányokat a piemonti anyatartományok 
ki nem egészítették; ujonezozás a hóditott részeken 
sehol sem volt, a kor-sorosok máig is bel- s külföl-
dön bolyonganak, a szülők, megszökött fiaikat elő 
nem állithatván, házukban ismeretes katonai execu-
tiot máig tartanak, a sorezredeket a tömeges meg-
szökések már nem rontják, de romlottnak bizonyit-
j ák , az általános föloszlást jósolgatják. Billault di-
csérte e sereget, de hozzátevé: „e sereg gőgös, elbi-
zakodott; a gőg nem erő, az elbizakodás nem bátor-
ság." Ez is ok volt, hogy a franczia seregek Romá-
ban maradjanak. Az uj tartomány népei irtóznak a 
savoyi zászlóhoz esküdni ; a régi tartományokból sze-
dett katonaság tömegesen hagyja el a lobogót, mely-
hez esküdött. 

A tény igaz. A lapok két hónap óta telvék vész-
kiáltásokkal. Lodi, Venaria, Bologna, Milano, Bres-
cia, Bergamo, sőt Turin is látott véghezvitt vagy 
megkísértett szökéseket, miglen a laktanyák katonai 
összeesküvések színhelyévé lettek a megszökésre. „A 
szökések nagy mérvben szaporodnak nem csak a ná-
polyi bourbon ezredeknél, miként először mondták, 
de más tartománybelieknél is, sőt még azok között 
is, kik Velenczéből hozzánk menekültek." Igy a ,Gaz-
zetta del Popolo' 1). „Nemzeti e g y s é g ü n k leg-
f ő b b f a c t o r a veszélyezve van a szokássá fajuló 
szökések által." Igy a,Monarchia nazionale' 2). Őszinte 
vallomás: a hadsereg az olasz egységesség legfőbb 
tényezője. Nem a népek szokása, nem szabad akaratja 
és szavazatja, de a hadsereg, a hódítás, az árulás ös-
vényein haladt erőszak szülte az egységes Italiát. In-
nen a vész-kiáltás, a hadsereg bomlik, az egységes-
ség is fölbomlik. Oly mély gyökere van ezen egysé-
gességnek az olasz népek történetében, természete- s 
lelkületében, hogy mihelyt az erőszak eszköze, a had-
sereg föloszlik, az egységes Italia is oda lesz. Per 
quod quidpiam nascitur, per idem conservatur. 

A vész tehát nagy, senki sem tagadja, kiki szé-
gyennel vallja. A vész megkérlelésén tanakodnak, ha-
tároznak, a bel-, igazság- s hadügy-ministerek a tar-
tományi főnökökhez körleveleket irnak, a szökések 
meggátlására utat, módot javasolnak. 

Első lépés a betegség gyógyítására a kór okai-

' ) „Ne queste (diserzioni) lianno luogo soltanto fra sol-
dati napoletani, corne dicevasi prima, ma anche fra quelli di 
quelche altra provincia, e pur troppo anche fra i Veneti." 23. 
apr. 1862. 

2) „Fattore principalissimo della nostra unità nazio-
nale." 113. sz. 24. apr. 1862. 

nak helyes ismerése. Evvel a lapok szolgáltak : a pap-
ság a katonaságot megszökésre csábítja, csalogatja. 
Oh! a papság minden nyomorunknak a kútfeje és oka; 
ezt kiáltották a régi, ezt kiáltják az uj-kori pogányok. 
Mi is gondoljuk, hogy a nyomor, mely a forradal-
márokat érni fogja, csak azon szent elvből jön, me-
lyet a kath. papság hirdet, miként az Isten boszuló 
keze a kárhozottakra. A forradalom igen ügyes ta-
pintattal mérlegeli az ő ellenségeit, azért minden val-
lásfelekezetek között egyedül a kath. papságot üldözi. 
Hogy teháí az isteni igazság hirdetése, s a pápaság-
nak nyilt üldözése a népet a savoyi zászlótól elide-
geníti, sőt a katonaságot is inditja, ut injustae mili-
tiae signa deserat, magától értetik. De ennek nem a 
papság, hanem az emberi kebelben csak szörnyű bű-
nökkel némileg elfojtható becsület-érzet az oka, mely 
szörnyű bűnök csak a conspiratorok kebleit égették 
föl, a köznépét még föl nem emésztették. 

Micsoda? Tehát azon papság, melyet már a pá-
pától elszakadottnak, s Italia részére megnyertnek 
híreszteltek minap, 1) szökésre csábítja a katonasá-
got? A megvetett, az üldözött, a rendőri kutatások 
által zaklatott, bőrig kifosztott, az árulkodók kém-
kedő szemeitől egész a házi küszöb titkáig, vagy az 
oltár szentélyéig kisért papság képes a katonaságot 
tömeges, szokássá fajuló szökésre csábítani, pénzelni, 
fegyverrel fölszerelni? Azon katonaságot, mely lak-
tanyákba zárva, saját tábori lelkészeire van bizva, 
melylyel semmi érintkezése nincs? S ehhez pénzt 
osztogat, és fegyvert? A piemonti katonaságnak te-
hát nincs fegyvere, azt először a papság kezeiből kap-
ja? Mennyi kutatásokat tett a forradalmi láctio két 
éven át a papoknál, papnöveldékben, kolostorokban, 
püspöklakokban, templomokban, sír-üregekben? A 
kutatások hirdetéseit olvastuk, de hogy valahol va-
laha lőport, lőszert találtak volna, arról soha egy for-
radalmi lap sem értesített. S most a papság, mely 
éhezik, pénzt nyújt a szökésre; a papság, mely fegy-
vert nem visel, fegyvert osztogat a szökevénynek, a 
ki mindég fegyverben volt? A hazugság nyíltsága a 
vádlókat nem zavarja; ők gyűlöletes gyanakodást 

]) Lásd Pesti Napló 88. sz. 18. apr. 1862. „A (pápa, 
püspökök és az alsó papság közötti) szakadás t ö k é l e t e s , 
Siciliában ép ugy, mint Lombardiában, a szardiniai szigetbeli 
papság b u z g a l o m m a l s i e t aláirni a pápához intézett 
föliratokat, melyekben gyökelvül vallja a két hatalom teljes 
elválasztását." Lombardiában legtöbb az aláiró pap , mivel a 
mult századi josefinismus itt máig rontja a papi szellemet ; 
hogyan van mégis, hogy a Lombardia városaiban szállá-
soló katonaság között leggyakoribb az elszökés ? 
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akartak költeni a papság ellen a nem indokolt, s várt 
sikerrel soha nem vitt kutatások hirdetéseivel, most 
pedig a szökést tényező csábitásokkal. Ok hirdették 
a kutatásokat, de a kutatottaknak a kutatás után be-
bizonyult ártatlanságát szóval sem érintették. Ok gya-
núba akarták hozni a papságot, ezt elérték; ők most 
csábitásról vádolják, de bizonyítékot nem mutatnak, 
sőt keresetet sem kérnek. Ők egyet gyűlölnek: az 
isteni tekintélyt, s ennek képviselőit, a kath. papsá-
got. Tudják, hogy addig nem sikerül nekik a társa-
dalmat Istenen és az ő törvényén kivül szervezni, mig 
a papság fónáll, mig működik azon társadalomban, 
melyet ők terveznek és szervezni kezdenek. Nekik 
egy ellenségük van, kit le nem győzhetnek: ez a 
kath. egyház, kath. lelkismeret, kath. papság. Szag-
gatják , de szét nem szakítják ; üldözik, de meg nem 
ölik. A forradalom Káintól a világ végéig nyúló go-
nosz, mely az első üdv-jóslattal párvonalban fut , s 
futni fog, mivel a bün a bűnnek ostora. ,Nolumus 
hune regnare super nos', ezt mondják az Istenről ; in-
nen a gyűlölet, mely nem a valóságosan megkísér-
tett csábításokon gyuladt ki, hanem a conspiratio ele-
mében örökké élve, most a csábitásról szóló vádban 
alakot nyert. (Vége. köv.) 

i katholikus pap. 
( V é g e . ) 

A történet lapjai is bizonyítják, miszerént a vallás, mo-
rál és szellemi műveltség elvei által vezérelt nemzetek anyagi 
jólléttel is dicsekvének. Hellas, vallás és erkölcs tekintetében 
az igaz és jó eszméitől oly távol álló Hellas, mig a vallás kép-
zetén hevült, mig létét erkölcsiségre viszonyitá s az igaz és 
jó érdekében fáradó s azt a vallás- és erkölcshomály ama ko-
rában tanukkal leginkább megközelitő bölcsészek jelesbjeivel 
kérkedett; anyagi virágzatnak is örvendett. — Mig Roma 
vallásához ragaszkodva, a jó elvének legalább árnyalatát tün-
teté föl társalmi léte színpadán: addig nemcsak a tudomá-
nyosság élénk mert meggyőződés kisérte színezetével bírt ; 
hanem anyagi jólét karján is pihent s a hatalom zászlaját lo-
bogtatá mindazon népek fölött, melyek müveinek létrehozása 
elé gátokat görditének. 

Azonkívül maguk a régiek belátták,hogy létezésük biz-
tos alapját a vallás- és erkölcsben birják ; a költő ugyanis zen-
gi hires százados dalában, miként a hazavirágzatnak mara-
dást a fönvilági biztosit : 

„Augur — úgymond — et fulgente decorus arcú 
Phoebns , acceptusque novem Camoenis • 

Si Palatinas videt aequus arces 
Remque Komanam Latiumque felix ; 
Alterum in lustrum meliusque semper 
Proroget aevum." — 

Már ha ezek után az elejtett fonalat fölvéve a vallás 
szolgájára térünk vissza, ha megfontoljuk , miszerént ő mint 

olyan az emberiség, jelesül a haza vallás-erkölcsi nevelése ál-
tal a priori, és mint hazának ûa a közműveltség előmozditása 
s igy az anyagi jólétrei működés által a haza javán dolgozik, 
a hazának mert erkölcsi személynek tökélyrei törekvésében 
segédkezet nyújt ; ha átgondoljuk mikép a pap a jó és igaz 
eszméinél nyújtott szövétnekével fényt dérit honára : ugy nem 
lehet, hogy benne, a világpolgárban, a valódi hazafiság pél-
dányképét fölismerni pillanatig is tétovázzunk. 

Végül, az fejtendő még ki, melyik azon magasb czél, 
melyet a pap a közboldogság és hazai jólét czéljainak mint 
másodczéloknak létesítése által valósit ? 

A pap akkor, midőn a tárgyaltuk módokon embert és 
hazát boldogít, végelemzésben az ember által képviselhető 
legmagasb czélnak valósitásában vesz részt. Az által ugyanis, 
hogy az ember a vallás, erkölcs és műveltség irányán halad, 
hogy anyagi jólétet élvez, a végtelen akarat elhatárzása az 
ember által fölismertetvén s fölismerve valósittatván, az em-
ber — mennyiben a Végtelennek véges alkotmánya — bol-
dogul, boldogulva a végtelen alkotó iránti benső szeretetre 
indíttatik ; ez pedig az imádásban lel kifejezést. De a Végte-
len nem más mint Isten ; ő tehát mert legtökélyesb lény, mert 
az ember alkotója s boldogságának szerzője ; az emberi sze-
retetnek legtökélyesb tárgya. S mert az Isten önmagát mint 
legfőbb jót végtelenül szereti: ezért az emberrel kötött viszo-
nyának magát mint a szeretet eszményét tevé alapjaul. Midőn 
tehát az ember viszonyánál fogva vele mint legfőbb jóval 
egyesül vagyis boldogságra jut : viszonyának czélját valósitja 
meg, mert a legfőbb jóban és által boldogan, a jót mit bir, 
vagyis boldogságát szükségkép Istenre, mint a jó, a boldogság 
végalapjára viszi vissza; és ugy a legfőbb jót mint olyat vég-
hetlenül szeretve minden jónak elébe teszi ; tehát a legfőbb 
czélt valósitja, mert a legfőbb jó t , Istent d i c s ő í t i . 

Innen kiderül, miszerént a pap , mennyiben az ember-
nem s hazája boldogitásának él , s izzadásának gyümölcsét 
arat ja, közvetve azon czélnak felel meg, melynél fönségesbet 
a véges világ hátárin nem ismerünk . melynél magasbat em-
ber nem valósithat És ez azon hivatás, melynek tökélyes 
megoldását a pap mint olyan, minő lehet s milyennek lennie 
szükséges, tehát a pap e s z m é n y e eszközölheti ; ez azon 
hivatás, melynek mint olyannak a legdicsőbb eredmény felel 
meg, mert valóban lélekemelő a gondolat is, a szellem szár-
nyain a föld sarától a sphaerák szédítő magasa — s tovább, a 
csillagok miriadjaig emelkedni, innen pedig a Legmagasb, az 
Isten trónjához jutni s neki ö r ö k d i e s é n e k e t zengeni. 

Roskoványi Jenő. 

Lábmosás és nagyság. 
( N a g y c s i i t ö r t ö k i g o n d o l a t - t ö r e d é k . ) 

Az ősz főpap elhagyja az uj-szövetségi áldozat legszen-
tebb oltárát, el a szentélyt s térden állva a szegény „aposto-
lok" lábait mossa és megcsókolja. 

Ez oly jelenet, mely a szivet érzelemmel árasztja el s az 
észt gondolkozóvá teszi. 

A szent-atya, Roma ősi királya is ily cselekményt visz 
ma véghez. 

Látom a nagy „világfejedelmet" , mint ereszkedik resz-
kető térdeire, mint mossa és csókolja meg a lábakat. Körülte 
sokaság, melyet kegyeletes áhítat, kandiság vagy élczviszke-
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teg gyűjtött egybe. Elérhetlen nagyságot lát egyik rész e je-
lenetben, a másik bizarr torzképet. 

Ki tudja, azon láb, melyet az Istenember földi helytar-
tója megcsókol, nem hordozott-e a múltban egy bravót, ki 
néhány scudit többre becsült egy emberéletnél, ki talán egy 
judási intésre, silány érczért kész lett volna az egyházat fejé-
től megfosztani ? 

Minél mélyebbre haj t ja fejét az aggastyán, annál maga-
sabban áll fölöttetek. 

Nagyságról beszéltek, s ily jelenet komikai bûvvel hat 
érzékeny kebletekre ? Az nem nevetséges előttetek, hogy a 
fényes nap e piszkos földre bocsátja sugarait , az nem nevet-
séges előttetek , hogy király és koldus egy levegővel táplál-
kozik, hogy az egész emberiséget kivétel nélkül egy életfölté-
tel kötelezi. ? — Oh, nem nektek való a lábmosás ; valljon hogy 
tudnátok más tagjait megmosni: midőn saját kezetek, lelketek, 
vérnyomaitok fertőzetétől nem szabadulhattok ? Honores, ti-
tuli, gradus et dignitates adinstar croci sunt, tunc melius cre-
scentis et laetius provenientis, cum pedibus conculcatur. Igen, 
mi ismerjük a nagyság ez alapját ; jó eszköznek találjuk val-
lási és politikai hitvallásra. Sokszor lábnyomokat vagyunk 
készek megcsókolni, hogy a nagyság diplomáját elnyerhessük; 
lebocsátkozunk az alsó néprétegbe, a megvetett plebshez, 
hogy a népszerűség nimbusa övezze homlokunkat ; a farizaeiz-
mus takarójába burkoljuk magunkat, hogy a közönség cano-
nisatiója szálljon hamuval hintett fejünkre ; a föld fekete 
gyomrába hatolunk, hogy csillogó aranynyal szerezzünk hír-
nevet, dicsőséget —• becsületet. — Intentio iudicat omnes. 

A Spinozák kora letűnt ; a szép és nagy önmagáért szép 
és nagy, s nem mivel nekünk tetszik. Ne legyünk annyira 
scepticusok az iránt, hogy a szeretet törvénye öszhangzatban 
tar t ja a fogalmat és realitást: évezredes tapasztalat bizo-
nyítja. S mi büszkén valljuk magunkat a szeretet gyermekei-
nek. Igen, mi a kereszt alatt születtünk s a kereszt törvényeit 
ismerjük el a nagyság közegeül, mely legcsufosb lealáztatá-
sában eget verő nagyságot ért. Mi térdre esünk, megcsókol-
juk a kereszt tövét s Istennel egyesülünk. 

Igénytelen magból születik a koronás f a , alázatosság 
adja a nagyság koronáját. Emelt fővel nem közeledhetünk Is-
tenhez, s távol Istentől nincs nagyság ! 

Az ifjú lélek odaadó bámulattal csügg a világtörténet 
fényes pontjain. Csodálta Dido városát, Pláto és Seneca böl-
cseségét ; elandalgott Homer komolyságán, Horatius könnyed-
ségén, Ossian egyszerűségén ; Rubicon partjain hangosan do-
bogott szive ; dicsőité a hős hunnvezért. „Látta 
utóbb Boromeo Károlyt Milano piaczán, látta Calasanctiust 
az aranyfürtökkel ékes ártatlan kisdedeket ölelni, látta paulai 
Vinczét hajóra ülni, hogy embertársainak megszabadításáért 
maga hordozzon rabbilincseket, — látta Xaveriust zsolosiná-
jával kezében és egy fakereszttel tiz milliót gyűjteni Jézus 
zászlója alá s a mennyország határait egész Japánig kiter-
jeszteni ; látta Las Casas seraphlelkét s Feneion alázatossá-
gát ; megjárta a vértanuk kálváriáját , Benedek és Terezia 
zárdáit , Szaniszló halálnyoszolyáját — s lelke más 
ideálokon tanult merengni." 

Napjaink költője Lucifer kíséretében észak jégsivata-
gaira szárnyal s megpillantva az eszkimót kétségbeesik az 
ember hivatása, nagysága fölött. Nem hat, úgymond, szelleme 

sem magasbra törpeségénél, az éhséget imádja, ennek áldozni 
boldogsága, czélja. Oh, maradjunk csak a mérsékelt égöv alatt 
és költői szárnyak s luciferi elemezések nélkül is találunk ily 
eszkimókat, kik nem eléglenek meg egy hamis istenséget, ha-
nem szenvedélyeik számtalan seregeit a legnyomorultabb pan-
theimus egyesíti ; kik sárban fetrengnek, sarat csókolnak, hogy 
saját eszmekörükben óriásoknak tartassanak. — De tanítsd meg 
az eszkimót a szeretet törvényére, s ki t ud ja , az északi fóka-
vadász , vagy Olaszhon tüzvérü szabadságíia lesz-e nagyobb ? 

Melyik követ tartod nagyobbnak Egyiptom gúláiban, 
a talp- vagy csúcskövet ? Valljon egy Canisius nagyobb lett 
volna-e a romai bíborban mint volt az a szerzetes szőrmezé-
ben ? Valljon IV. Henrik akkor volt-e nagyobb, midőn a büszke 
trónról igaztalansága érzetében is daczolt az egyházzal, vagy 
midőn Canossa hideg kövein állott ? Vagy egy VIII. Henrik, 
ki nem tartá szégyennek a jogar mellett tollat ragadni, de 
később nem pirult az ellen fegyvert ragadni, mit gyenge tollal 
képes volt védeni, mikor volt nagyobb ? III. Richard egy csatá-
ban lovát vesztvén,koronáját igéré egy másikért. Szerencsétlen 
II. Lajosunk egy sólyomért'negyvenezer aranyat adott. Márton 
az egyszerű katona, öltönyét vágta két-felé s egyik darabját a 
mezitlennek adá. — Mily hangos szavak ott, mi hallgatás itt: ki 
volt nagyobb ? — Cecidius, a büszke patríciusok sarjadéka, ki-
ről ifjúkorában sok roszat beszéltek a romaiak, egykor az utczán 
egy elesett szegény embert fölemelt, mit látván a szigorú 
Cato mondá : te rólad sok roszat beszélnek, de még lehet be-
lőled ember. Let t is. 

Difficile est satyram non scribere. A mult ugy tűnik föl 
előttem, mint a puszták űa párducztakarójával, független aka-
raterejével; s a jelen, mintegy papucshős , ki a kandalló mel-
lett illatos szivarfüstből s a franczia irodalom szemétdombjá-
ról nézi a népboldogító gondolatokat. 

A mult fény- és árnyoldalaival egy festői kép, mely a 
jelenben elveszté élénk szinét s csak fantastikus torzmázolást 
mutat ; a mult egy elhangzott pompás költemény s a jelen 
annak kificzamult paródiája. 

A hazafias erények be szépek ; be dicsőek a nagy haza-
fiak ! — Volt egyszer egy szúnyog és egy mecsér. A szúnyog 
igen jeles szónok volt , szeretett magáról is beszélni. „Mégis 
csak nemes állat vagyok én, mondá a többi között, nem mint 
te haszontalan mecsér, s az emberi nem, ha nem volna oly 
kedvencz eszméje a hálátlanság, le lehetne irányomban köte-
lezve. Nem hiszem, hogy volna erkölcstanitó , mint én, ki csí-
péseim által gyakorlom az embereket a türelem erényében. 
Munkára is serkentem őket, mert ha tétlenül vagy épen alva 
találom valamelyiket, szúrásommal fölébresztem őt. Nemes ál-
lat vagyok, dongásom hirdeti dicsőségemet szárnyaimon oly 
magasra szállhatok, mint bármely madár." —„Aligha van 
igazad, ellenveté a szerény mecsér, hisz minden tetted s állí-
tólagos érdemed az emberek irányában önérdek s haszonle-
sésén alapul. Igen, szurdalod az embereket, hogy gyomrod 
megteljék, kellemetlen dongásod pedig nem dicsőségedet, ha-
nem vérszomjadot hirdeti. Nekem csak e kis fényem van, mely-
lyel estvénként megvilágítok egy csekély t é r t , hogy megóv-
jam a botlástól a jövőket s menőket, — s csak ez az, mivel az 
emberiségnek némileg hasznára lehetek. Bár többet tehet-
nék !" — A szúnyognak igen sok utóda van , a mecsérnek 
igen kevés. 



Valamint szenteket, ugy nagyokat sem lehet „csinálni." 
Első Napoleon Ilona szigetén, Fransoni Lyonban halt 

meg. A nagynak nevezett császár a nagyság zászlóját lobog-
ta tva , európai zajjal , a franczia nemzet életerét nyítá meg, 
melynek vére idegen földön párolgott el, s átok kisérte szám-
űzetése helyére. A szerény főpap az idegenek rejtett sebeit kö-
tözgeté s idegen szivek hálája kisérte sírjához. 

Chlodvig sírján ismét villitánczot járnak, Péter vére újra 
foly. A nyugati oroszlán ront-bont a szentelt téreken vérnyomo-
kat hagyva maga után, ordítása rémesen hangzik a Vaticanról. 
Mit, oroszlán? Talán inkábbliyenaő, mely feltöri a sírok titkait, 
fölzaklatja a keblek nyugvó csendét. Miért ? hogy éhségét 
csillapitsa, hogy a csontokból diadaloszlopot készitsen magá-
nak. Keljetek föl ti scythák, mondjátok ez uj Sándornak : Si 
Deus es, tribuere mortalibus bénéficia debes, non sua eripere : 
sin autem homo es, id, quod es, semper esse te cogita ! Él még 
Babylon, Oroszország és Vaterloo emléke : az Isten keze nem 
rövidült meg. Ne feledjétek, hogy kisded rothadozó magból 
fakad a dicsőség fá ja ; ismerjétek el szükséges függésteket 
Istentől, s ezzel megtettétek az első lépést az emberi nagy-
ság felé. 

Hajolj csak meg, ősz fejedelem, csókold meg a koldus 
lábát : 

Immota durât Petri : nec impiis 
Cedet procellis. Magna Dei manus 
Confundet ausus , quos nefando 
Orcus iners furiat duello. 

Waldfogl Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
G-YŐR, april végén. Vannak e földi lét viszontagságos 

küzdelmeinek közepette enyh- és örömperczeink, melyek jói-
tevő behatásukkal egy jobb élet gyönyöreit látszanak nekünk 
előlegezni. A mi kötelmünk aztán gondoskodni róla, hogy e 
jobb óráink emléke egy rövid nap szűk határain túl háladatos 
szorgalommal megörökíttessék. — E nézet vezérli levelezői 
tollúnkat, midőn azon örvendetes hitéleti mozzanatnak, azon 
magasztos lelki élvnek, melynek a közelmúlt húsvéti szent 
napokban boldog részesei s szerencsés tanúi valánk, lelkünk-
ben tükröződő visszfényét e becses lapok közkedvességü ha-
sábjain a velünk együttérző rokonelvü tisztelt olvasó-közön-
ség lelki épülésére ragyogtatni óhajtjuk. —- A fönséges nagy-
hét az ő mélyen megható, szent komolyságu szertartásaival 
nálunk ez idén sokszorosan magasztosabb vala, mint az öre-
geink emlékezete óta városunkban megülve volt, A körülmé-
nyek szerencsés, mondhatnám, providentiális találkozása any-
nyi fényt , annyi áhitatot, annyi ünnepiest öszpontositott, 
hogy a hithidegség e vigasznélküli napjaiban a sz. vallásáért 
földobogó kebel,a földöntúli édes gyönyörnek repeső szárnyain, 
emelkedék örömittasan a magasba ! Még időjárásunk s a kül-
természet is közremüködék e sz. papok titokteljes jelvies 
nagyszerűségének emelésére , s ugy látszék, mintha a sz. hét 
elején borongós buskomolyságával mintegy velünk együtt ün-
nepelni óhajtaná a komoly gyászt, melylyel a világ bűneiért 
meghalt Isten fia kínszenvedésének emlékét zokogtuk Jere-
miás fönséges siralmaiban ; mig a szombat esti kör- vagy in-
kább diadalmenetre, az isteni béke három-szinében fölragyogó 
szivárványnyal fellegtelen derűben, mosolygott alá az ég tiszta 

kékje. . . Oh valóban sok örömöt, sok lelki vigaszt nyujta ne-
künk a kegyes ég az üdv e nagy napjaiban ! Nem utolsó té-
nyező volt ennek eszközlésében az oly szép és üdvös czélu 
Oltár-egylet, mely mélt. püspökünk védszárnyai alatt csak a 
minap alakulva, áldásos működéseinek már is oly zamatos 
gyümölcseit hozza meg a kath. hitélet fáján. A lelkes szóno-
kok velős intelmeikben és szónoklataikban már jó eleve buz-
diták a tagokat, hogy ősrégi kath. szokás szerént, a vallásos 
elődök hitbuzgalmát fölujitva, járuljanak testületileg a leg-
méltóságosabb Oltári-szentség vételére a nagy-csütörtöki köz-
áldozás alkalmával. Hogy fölhívásuk nem esett kősziklára, ha-
nem az ajtatos egylettagok sziveiben jó termőföldre talált, 
fényesen tanusitá az eredmény ; mert valóban a papság és a 
két növelde ifjainak áldozása után oly rendkivül nagy szám-
ban (a minimumot többen 600-ra teszik) járultak a hivek a 
férfi- de főleg az ajtatos nőnemből az isteni bárány mennyei 
lakomájára, hogy az áldoztató mélt. püspökünk szemeiben 
főlcsillogtak a főpásztori s atyai — egyedül lelki fiainak örök 
boldogságáért dobogó — kebel fénylő örömkönyüi. Megható 
volt látni, mint térdelnek ott testvérekként az Ur oltárának 
lépcsőin a rang- nem- és állapotra nézve egymástól oly igen 
különböző egyének ! S különösen épültünk, látva az egyleti 
hivatalnoknők élén a vallásos lelkületű grófi elnök-asszonyt a 
szent cselekményben példát adó buzgalommal részt venni ! . . . 
De a közmeglepetés, a csodálat,meg ezen igénytelen közlemény 
főtárgya másnap azaz nagy-pénteken tárult föl bámuló sze-
meink előtt ; —- értem azon nagyszerű és valódi egyházias 
müizléssel készült sz. sirt , melyet az ó-kori ker. művészet 
nagylelkű restauratora s maecenása, ft. S i m o r János me-
gyéspüspökünk ő mlga, hirneves művész hazánkfia, L i p p e r t 
József ur által készíttetett. E remek conceptioju mü a régi, 
némileg színpadias, alkalmatlan helyiségü ur-koporsója he-
lyet t , szabadabb alkalmasb helyen, a székes-egyház északi 
hajójában a B. Szűz kegyoltára előtt állittatott föl. — A bol-
tozatról gazdag redőzetben hullnak alá a falakat elfedő sötét 
gyászleplek, megfelelő háttért képezve a negyven gyertya 
lobogó fényárjától megvilágított sz. sirnak, melyben az Üd-
vözitő — remek faragványban ábrázolt —- holt teste nyugszik 
illatos virágözönnek közepette. A szent-sir fölött az egésznek 
középpontját képezve, két térdelő cherub által tar tot t állvá-
nyon az imádandó Oltári-szentség trónol, mindennél drágább 
kincsül a hivői imádó kebelnek ; ez által nyervén a hely ma-
gasztosan félelmes szentségét, s ez által levén titokteljes my-
stikával kifejezve ama viszony, melylyel az Üdvözitő istensé-
ge a sirban nyugvó testével egyesülve maradt. Oh bámulandó 
mély értelmű mysticája a szent-sírnak ! melyről Chateaubriand 
oly gyönyörűn jegyzi meg , hogy ez az egyetlen sir , melynek 
nem lesz mit visszaadni a végnapon, „seul tombeau, qui 
n'aura rien à rendre au dernier jour." — A gyertyák szelid, de 
mégis hatályos világ árjában mennyei fénynyel ragyogó mon-
strantia mögül gazdag körözetben törnek elő az arany suga-
rak, mintegy jelentve, hogy a szellemvilág tündöklő napja 
fénylik o t t , mely világosság lőn a halál árnyában ülőknek. 
Mindezek fölött emelkedik az isteni terhétől megfosztott üd-
vösség fája : a sz. kereszt a szenvedés eszközeivel ; s mélyen 
megrázó hatást ébresztve tűn elé a függönyszerüleg aláfolyó, 
szelid hajlással kettéválasztott gyászleplek közül. Leirhatlan 
a behatás, melyet az egésznek remek összhangja s komoly 
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nagyszerűsége ébreszt a háttérből közeledő áhítatos szem-
lélőre ! . . . Valóban ismét fényes bizonyitványát adá a fön-
tisztelt művész, mennyire behatott a keresztény művé-
szet symbolicájába, s mily mesteri kivitelben képes azt a 
legcsekélyebb részletekig kiható praecisioval megtestesítni. 
(Vége köv.) 

ROMA, april 24-én. A nagyhét folytonos diadala a pá-
paságnak. Diadal a szó legteljesebb, legszebb értelmében, 
mely nem kisszerű eszközök és párttörekvések által létesül, 
hanem nagyszerű általános, közmegegyezés vivja azt ki ; bé-
kés győzelme az igazságnak ; és az egyháznak az ő fejében 
szabadon, őszintén, hálatelten bemutatott hódolat. Roma 
már sok év óta nem fogadott falai közt minden nemzetbeli lá-
togatók ily nagy számát, mint ez évben. Mindenfelől, keletről, 
nyugotról ide özönlöttek, Európának minden tartományaiból, 
Éjszak- és Délamerikából ; soha sem volt oly nehéz csak leg-
szerényebb lakot, rövid idejű szállást kapni, mint most. Soha 
sem volt a Sixtus-kápolna oly szűk ; sőt , mi ritka eset , sz. 
Péter temploma sem látszott nagynak nagypénteken, midőn 
a pápa a .Miserere' után a bibornokok kíséretében a minden 
rangú személyiségekkel, testületek- és zarándokokkal megtelt 
basilikába lépett az ereklyék tiszteletére, mig e közben a la-
mentatiok fönségesen buskomoly és megragadó zengése hang-
zott , mit Zingarellinak szintén dicső miserere-je követett. — 
Husvétvasárnapján a főpapi tisztkedés azon magasztos fönsé-
get fejté ki, melyhez hasonló alig vagy igen kevés van ; és az 
Ur-fölmutatás ünnepélyes perczében ezen óriási ivezet alatt 
sokak előtt tisztán állhatott , mily jelentőséggel birhat világi 
fejedelemsége annak, kinek országa nem e földről való. A 
megható áldás soha sem tünt föl szebben és ünnepélyesebben. 
Az ég azúrkék tiszta boltozatja, a roppant térség telve ember-
tömeggel , a sok néző az ablakokból, a gyönyörű szőnyegek-
kel leplezett erkélyeken, a vászontetőzettel bevont oszlop-
csarnokokban , a pápai és franczia csapatok, a gyalogság, lo-
vasság , tüzérség a legszebb tar tásban, Goyon grófnak az 
üdvlövéseket és harangszót túlszárnyaló vezénylete : mindez 
leirhatlan látványt nyújtott . És midőn a pápa szépen csengő 
hangjával mindenfelé hallható és megragadó szavakkal kimondá 
az áldást a város és világ fölött , az egész térenkimondhatlan 
lelkesedésü örömkiáltás tört ki vegyülve a dobpergés, ágyuk 
moraja és harangok zúgása közé. Mondják, hogy IX. Pius 
maga is igen elérzékenyült; jótékonyan hatott reá e váratlan 
hódolat , és a város senatorának, Antici Mattéi herczegnek 
tolmácsolta is ebbeli örömérzeteit. Sokat beszéltek Olaszor-
szágban tüntetésekről, és igen jól tudjuk, mit kelljen értékük-
ről tartani ; de ez valódi tüntetés volt a pápai Roma és a kath. 
világ részéről, oly tüntetés , melybe bizonyára beleegyeztek 
mindazon akatholikusok is , kik előtt a történelmi jog és az 
egyháznak joga politikai és társadalmi intézményeink fönál-
lásával elválaszthatatlanul egybe van kötve. Ily gondolkozás-
módról , ilynemű tevékeny ragaszkodásról, mely a forradalom 
erőködéseihez aránylag mindég növekedésben van, Piusnak 
már több izben volt alkalma meggyőződni, kivált az utolsó 
hetekben, midőn több százan különféle tartományokból hozzá 
közeledvén, egy pillantása, vagy szava után epedtek, és tekintete 
vagy szava által boldogítva távoztak tőle. Roma maga is ezen 
napokban oly látványt nyújtott, mely sok tudósításnak otromba 
nagyításait és készakarva nyilvánitott valótlanságait igen vilá-

gosan tünteti föl. Az embereknek ezen átnézhetlen összetódu-
lása mellett egyes térekensemmi rendetlenség sem történt,nem 
volt lárma, botrány ; a biztosság sértetlen volt, szemtelenség-
nek nyoma sem ; az elláthatlan tömegben, mely az áldás, és a 
cupula kivilágításának alkalmával sz. Péter terét ellepte, egész 
késő éjig a tömött utczákon nem volt szükség a rendőrség köz-
belépésére , mindenütt békés és örvendetes élvezet uralgott. 
Ez is egyik változatlan jellege Romának, habár egynémely do-
log meg is változott ; valamint a helységek lakóinak csoportulá-
sa is, azarándokjáratok a basilikába, különösen nagypénteken, a 
társulatoknak hosszú sora különös zászlóikkal és középkori 
ruházatban, melyek gyakran az egész testet befedve csak a 
szemeknek hagynak egy kis nyílást. Ki tud ja , ha valljon nem 
térnek-e sokan, látva ezen egyetemességet, minőt a világon 
sehol sem lehet látni, nem térnek-e más nézetekkel, meggyő-
ződéssel vissza, mint a minővel ide jöttenek. Ik. 

MILANO , april 13-án. A mailandi papságnak arány fö-
lötti nagyobb száma a ,Società ecclesiastica' czimü gyüldének 
szakadáros botránya ellen nui engedelmességének nyilvános ta-
nu-jelét adni akarván, a káptalani helyetteshez, Caccia püspök-
hez föliratot küldött. Caccia föloszlásra szólitá föl az egyházi 
hatóság tudta , s engedelme nélkül létre hozott , sőt az egy-
házi hatóság ellen berzenkedő gyüldét ; a gyülde engedetlen-
séggel válaszolt. Nagyobb gyalázat nem érheti a papságot, 
mintha a canoni engedelmességet megtagadja, mivel fogadal-
mát szegi, szentségtörést követ el, szakadáros térre lép, bot-
rányt nyújt a hiveknek, botrányt az egyháznak , széttépi a 
testületi köteléket, az ész helyébe a vad szenvedélyt teszi, a 
papi testületnek egységes hivatását , egymáshozi szeretetét 
és vonzalmát, melyet a Megváltó oly esdeklő imában kért ta-
nítványainak számára az örök Atyától, megrontja, megmér-
gezi, gyűlöletté változtatja, kölcsönös üldözést idéz elő, altare 
contra altare, ego sum Pauli , ego Apollo, stb. létrehozza. A 
gyülde nem borzadott az engedetlenség első lépését meg-
tenni : mily következései lesznek e lépésnek ? Az Isten tudja ; 
de a tévelynek is van vas következése, melyet előre nem lát-
nak , s ha előre látnának, kik az első lépést teszik, borzadva 
lépnének vissza az útról, mely ily mélységbe vezet. Ennek el-
lenében fényes tanúbizonyságul áll az engedelmes papságnak 
nyilatkozatja főpásztorához. „Alulírottak mélyen fájlalják 
hogy méltóságod erőszakolva van az egyházi kormány szék-
helyétől távol lenni, uj és legkeserűbb fájdalommal vették a 
,societa Ecclesiastica' nyilatkozatját, mely szerént a társulat 
méltóságod tilalma ellen is fönmaradni akar. Ebben méltósá-
godnak , s mindnyájunknak becsületét sértve találván, tehet-
ségünk szerént sietünk visszaállítani az egyházi hatalom te-
kintélyét, s jóvá tenni a nagy botrányt , mely a népre nézve 
legkárosabb hatással lehet , kinyilatkoztatjuk ez iránti fájdal-
munkat, alázatos hódolatunkat, s szivélyes engedelmességün-
ket. Bár enyhitené ezen ragaszkodásunk csekély bizonyítvá-
nya méltóságod méltán elszomorodott szivének fájdalmait; 
indítaná bár az eltévedt testvéreket, hogy visszatérjenek, s 
tegyék le az eddig mutatott viseletet, mely annyira elüt sz. 
Ambrus, s boroméi sz. Károly iskolájának fiaitól, mely annyira 
nem illik a papokhoz, kiknek legnagyobb dicsőségük, ha co-
rona et gaudium lehetnek az ő főpásztoruknak, s példát adnak 
a nép előtt , miként kell engedelmeskedni a főpásztor paran-
csainak. Midőn fiúi tiszteletünknek és ragaszkodásunknak eme 
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nyilatkozatját méltóságod lábaihoz teszszük, iiui szeretetünk 
indulatjával püspöki áldásáért könyörgünk." 

SYRIA. (A libanusi legújabb eseményekrőli tudósítás 
vége.) A „Monde" ekkor a következő tudósítást hozta Ka-
ram elfogatásáról, és a mi azt megelőzte : „Daud pasa 
Batrunba ment, hogy Karam Józseffel tanácskoznék. Ezen idő 
alatt a török csapatok körülvették a keresztény hegységet, és 
Fuad , ki Beirutban maradt, maga is dolgozott ügynökei ál-
tal , hogy az európai biztosokat Karam ellen ingerelje, és ez 
szerencsétlenségre sikerült is neki megcsalván őket a legszá-
nandóbb módon. Hazudozásaival, miben épen nem fösvény-
kedett , elhitette az angol és osztrák követtel, hogy Karam 
franczia ügynök, ki meg volna bizva, a maronitákat a tuille-
riákból kapott és neki Barbier de Tinán által átnyújtott jel-
szóra föllázitani ; a franczia és orosz biztosoknak pedig azt 
mondá, hogy Karam angol ügynök, ki Francziaország ellen mű-
ködik. Midőn ütegei már készen állottak, Karamot Beirutba 
hivta. Karam engedett a meghívásnak, mig testvére Karam 
Mihály a bescharii kerületben a kitörni készülő lázadást hát-
ráltatta ; a kerület ugyanis gyanítván a törökök részéről az 
ő szeretett főnöke ellen szőtt terveket, erőszakkal akará azo-
kat megsemmisiteni. Karam Beirutba érkezvén a legnagyobb 
mérsékeltség jeleit adá. Hallván, hogy az ország békéjének 
ő tekintetnék akadályaul, Önmaga ajánlotta, hogy Libanont 
több hónapra elhagyja és Francziaországba megyen, azalatt 
pedig kisértsék meg a junius 9-ki alkotmányt és Daud pasa 
kormányát érvényesíteni. Azonban nem ez volt Fuad szánde-
ka, ki ezen ajánlatról mit sem látszott tudni akarni, és Kara-
mot a beiruti laktanyába hivta meg értekezlet véget t , hol őt 
elárulva elfogatta a cselszövényei által rászedett európai biz-
tosok beleegyezésével." A ,Moniteur' ekkor, hogy az ügyet 
az ő modora szerént tüntethesse föl, és a közvéleményre hat-
hasson, a következő sorokat közölte Beirutból, novemb. 
11-ről: „A körülmények, melyek közt Karam Józsefnek elfo-
gatása Beirutban történt , ezek : A Libanon uj kormányzója 
alig igtattatott hivatalába, azzal foglalkozott, hogy az euró-
pai bizottmány segitségével a hegységben azon szervezetet 
létesitse, mely a nagy hatalmasságok és Törökország közt 
megállapittatott. Daud pasának első gondja volt kijelölni a 
mudirokat, kik a kerületeket kormányoznák. Ezen hivatalt a 
djezzini kerületben Karam Józsefre akarta bizni, mely kerü-
let azelőtt a drúz kaimakamságnak volt része ; azonban Ka-
ram az ajánlatot visszautasitotta, minek oka volt azon csaló-
dás, melyben Karam részesült, látván, hogy őt nem a Kesruan 
élére állították. Ha Karam József ezen visszautasításra szo-
rítkozott volna, szemére lehetett volna hányni, hogy személyes 
érzékenységének igen sokat enged, lemondva a közreműkö-
désről hazájának szervezésére nézve. Ámde nem igy volt. 
Visszatérvén Karam a kesruani Édenbe, azon iparkodott, 
hogy Medsid emirnek , a Schehab-családból való kath. férfiú-
nak kormányzását lehetetlenné tegye. A nép megtagadta az 
adót, a mudir hivatalszolgái elfogattattak ; végre komoly ren-
detlenség tört ki a Kesruanhoz szomszéd kerületben, és Bei-
rutban senki sem kételkedett, hogy ez Karam József izgatá-
sának következtében történt. Daud pasa azonnal Kesruanba 
utazott megkisérlendő, ha valljon a mudir tekintélyét vissza-
állíthatná e. Találkozása volt Karam Józseffel, ki majdnem 
Batrunig 500 pártosából álló csapattal kisértette magát , kik 

közül csak 50 tért be vele a városba. Daud pasa először any-
nyira engedett , hogy Medsid Schehab emirt Batrunból eltá-
volította. Ezen találkozás, melynek különben semmi eredmé-
nye sem lőn, alkalmával ugy viselte magát Karam, mint a 
kesruani lakosságnak követje. Ily helyzetben, ha a szerveze-
tet keresztül akarák vinni : vagy Karam Józsefet kelle eltá-
volítani , vagy a kerületet fegyverrel meghódítani. Azonban 
Daud pasa fegyveres erővel nem rendelkezhetik, és azért tö-
.rök csapatokat kellett volna ide liivni. A szerződés ugyan meg-
engedi ezen módot is ; de ki fogna ezen véglethez folyamodni, 
mig minden eszköz ki nem merittetett ? Ekkor tör tént , hogy 
a libanusi kormányzó tanácsára Fuad pasa Karamot Beirutba 
hivta, ki nem is késett ott megjelenni ; a sultán biztosának 
megígérte , hogy onnan nem fog távozni, és hazájára nézve 
minden levelezéssel fölhagy. Az európai biztosok egyhangú-
lag helyeselték a történteket , és megegyeztek, hogy Karam 
Józseffeli minden összeköttetéstől tartózkodni fognak, mig az 
uj rend meg nem alapittatik. Daud pasa most az éjszaki kerü-
leteket utazta be, melynek előkelői és Karamnak testvére is 
hamar aláveték magukat a nélkül, hogy szükséges lett volna 
fegyverhez nyúlni. Az adó behajtása rendesen megkezdetett; 
midőn a bescharii kantonban sikerült némely lázangóknak a 
lakosokat kötelességüktől eltántorítani. Midőn Daud pasa 
Fuad pasának bejelenté , hogy oda is el fog menni, oda nyi-
latkozott , hogy ezen mozgalomban Karam Józsefnek is van 
része, és kérte a sultán biztosát, hogy Karamot tartoztatná 
le. Ezen értesités nyomán Karam József a beiruti kaszárnyá-
ban bebörtönöztetett, mely itt állambörtön gyanánt használ-
tatik." Mily csekély nyomatékú ezen hivatalos i ra t , eléggé 
kiviláglik abból, hogy egy democratikus meg egy kath. lap-
ban a következő nyilatkozat olvasható. Az „Opinione natio-
nale" mondja : „Ily eljárás a mi nézetünk szerént nem igazol-
ható. Karamot elfogni ünnepélyes Ígérete után, elfogni Bei-
rutban, ezen neutrális területen, minthogy az alkotmány sze-
rént Libanon teljesen független a beiruti helyhatóságtól : ez 
minden esetre törökös eljárás, tisztán törökös, minőt csak a 
töröktől lehetett várni." — Az „Ami de la Religion" pedig : 
„Karam József nem csak hogy bezárva van azon börtönben, 
mely az 1860-ki orgyilkosok meg nem büntetett főnökeit fo-
gadta be ; hanem mint a legnagyobb gonosztévő magányosan 
van elzárva. Sem Kurschid pasa, sem Taliir pasa , sem Ach-
met-Effendi vagy Said-Bei-Dschemblat nem zárattak el ma-
gányosan , szóval egy sem azok közül, kiknek parancsára a 
keresztények vére folyamként ontatott. Ezen eljárás a porta 
ügynökeinek részéről az edeni scheik irányában volt föntart-
va , mivel ő azon bünt követte el, hogy keresztényeket sza-
baditott meg és Francziaországot igen szereti." — Azóta meg-
történt a maronita-scheiknek elvitetése Konstantinápolyba, 
és két levél, melyeket ő a biztosokhoz intézet t , nyilvánítta-
tott ; ezenkívül a nagyhatalmasságok biztosaitól tartott egy 
értekezletnek jegyzőkönyve is a nyilvánosság elébe jutott, lk-

IRODALOM. 
COEL1BATUS ET BREVIÁRIUM : duo gravissima clerico-

rum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. 
(Folytatás.) 

Méltán mondja a mélt. szerző ur : „Monumenta haec in 
clara luce collocabunt, epiantopere a veritate deflectant, qui 
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contendunt : legem sacri coelibatus ignoratam fuisse primis 
quatuor Ecclesiae seculis, habereque auctorem Siricium Pá-
pám. Patebit legem continentiae clericalis multo ante Siricium 
Papam, quin et ante concilium Nicoenum I. exstitisse." (p. I. 
II.) Ugyanis nem törvény-e az, melynek áthágását szent Ke-
lemen suspensione a sacris et privatione benelicii bünteti? 
„Sacrarii non intret limina, nec sacriíicii portitor fiat, nec al-
tare contingat, nec ab offerentibus holocausti oblationem su-
scipiat, nec ad dominici corporis portionem accedat. His ergo 
bene parete sententiis. Si quis praecepta haec non intégra 
custodierit, sit anathema usque ad adventum D. N. I. C.", 
(p. 5.) s a melyről Lucius pápa is igy rendelkezik: „Si quid 
agnitum fuerit, et ille deponatur, et illa a liminibus ecclesiae 
arceatur." (p. 15.) Siricius pápa 385-ik évben mint ős törvény-
ről szól, dorgálja Himeriust, hogy a nőtlenségi fegyelem oly 
föloszlásnak indult ; (p. 52.) „apostolicum secuti praeceptum" 
kifejezéssel a világ püspökeihez intézett levelében a nőtlen-
ség elleneit az egyházból kiközösíti, (p. 57.) Mit tett I Incze? 
mit I. Leo, Gelasius, Symmachus, Hormisdas, I. Gergely? 
A trullumi szakadáros zsinat megengedte a ,convictum cum 
uxore', habár a dogmát nem sértette, de példájával a nyugoti 
egyháznak e fegyelemre nézve sokat ártott. Dissolutio crevit. 
IX. Leo, II. Victor, X. István, II. Miklós, II. Sándor vivott 
a betörő árral ; VII. Gergelynek sikerült az árnak rohamát 
föntartani ; a későbbi pápák egyes személyek ellen léptek íöl. 
Mindnyájan mint már létező ős fegyelemre hivatkoztak. Az 
egyháznak annyi tartományokon, a világnak akkor ismert ré-
szein , megyei s tartományi zsinatokban, különösen pedig a 
romai pápák rendeleteiben annyi századon át mindég folyta-
tott , mindég ismételt, fokonként szorosabban kitűzött fegyel-
met olvasván, méltán jutunk Pascalnak szavaira : „nem a 
szent-atyák egyes szavait, nem a pápák egyes intézményeit, 
hanem az egész történetet egyetemben kell tekinteni", hogy 
megítélhessük, mi e fegyelem. Az összegyűjtött okmányok 
ezt bőven megteszik. VII. Gergely által megtöretve a fegyel-
metlenség, a 16-ik századig békében volt, elvi ellensége 
nem volt. 

Nem adhatván itt elő a fegyelem minden mozzanatait, ál-
talában meg kell jegyeznünk, hogy kivált Siricius és lncze pá-
pák szavai szerént : 1) a diaconustól fölebb a házasság a sem-
misítés alatt mindég tilos volt ; 2) a szent rendek előtt kötött 
házasságnak jogai s kötelezettségei megszűntek ; 3) a ki mint 
özvegy házasodott, vagy özvegyet ve t t , az a rendekből ki-
záratott ; 4) fiai a beneficiumot soha nem kaphatták meg, tör-
vénytelen fiaik anyjukkal mit-sem örökölhettek, az oltárnál 
semmi szolgálatot nem tehettek ; 5) a női cselédség a papnak 
lakásából kitiltatott, vagy csak a canonok szabályai szerént 
hagyatott meg. A subdiaconusokat már I. Sylvester pápa 325-
ben a nőtlenségi fegyelem alá vetetteknek értette : „Nullum 
subdiaconorum ad nuptias transire praecipimus", hanem an 
uxore liceat ei ut i , arról csak Leo szól először : „nec subdia-
conis connubium carnale conceditur, ut et qui habent , sint 
tamquam non habentes, et qui non habent, permaneant sin-
gulares." (p. 98 ) Ez 444-ben határoztatott , a franczia veneti 
zsinat 465-ről már ismétli; a II. toledoi zsinat 531-ről „si ca-

stitatem se servaturos promiserint, ad subdiaconatum promo-
vendos" az az fogadalmat követel; mig végre, sok félreértés, sok 
engedmény, sok ujabb szigor után I. Gergely által a subdia-
conusokra is nem annyira kiterjesztetik, mint az előbbi idők-
ben kiterjesztve állandó szabály gyanánt jövőre megalapitta-
tik. (p. 144.) (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
P E S T , maj 9-én. 0 eminentiája a bibornok herczeg-

primás f. h. 7-én szerencsésen megérkezett a fővárosba. A 
pestvárosi hatóság és több küldöttség még az nap tette hó-
dolatát ő eminentiájánál, ki 8-án megkezdvén apostoli műkö-
dését, a pest-belvárosi templomban adá föl a bérmálás szent-
ségét. Isten erősítse őt is terhes foglalkozásában ! 

— 0 mlga a ft. csanádi főpásztor a radnai templom-to-
rony fölépítésére 1000 frtot kegyeskedett adományozni. 

— D a n i e 1 i k János püspök ő mlga hivatalos kikülde-
tésben működvén Ungvárott az ottani papnöveldében tiszte-
letére hangverseny rendeztetett. A magyar föliratú transpa-
rent eme sorokat tartalmazta : „Disze az egyháznak, öröme 
hazánknak, Danielik püspök, légy üdvöz mi tőlünk." — A 
pesti kath. gymnasiumi ifjúság pedig buzgó igazgatóját, R o-
m e r Flóris, sz. Benedekrendü áldozárt tisztelte meg név-
ünnepén értékes ajándékokon kivül szavalati és énekünne-
pélylyel. 

— Sokszor fölhozzuk a ,P. Lloyd'-ot, csak azért is, hogy 
tanulják belőle ismerni t. olvasóink annak elvtársait is. F. hó 
5-ről irt vezérczikkében ő szentségének a Porto d'Anzioba 
való készületéről szólván a többi közt mondá, hogy ő szentsége 
egy ereklyeszekrényt is vitt magával ; miből azonnal azt kö-
vetkezteté, hogy ő szentsége nehezen tér többé vissza Ro-
mába. Mennyit nyomott ezen eszmemenet, eléggé kiviláglott 
ugyanazon lapnak legközelebbi tudósításából, mely szerént a 
szent-atya 4-én ismét Romába érkezett. Igy töltik a nagy 
kiváncsisággal nyelt politikai lapok hasábjaikat, és vannak 
olvasók, kik azoknak minden szavára azonnal készek volná-
nak megesküdni. 

— Pietrinek, ki az annexio ügyében kifejtett vásárkodó 
buzgalmáért sz. Móricz és Lázár rendjét kapta, röpirata, me-
lyet a romai szék világi fejedelemsége ellen adott ki, a többi 
hozzá hasonló irkáktól leginkább az által különbözik, hogy a 
pápa Romából való távozásának, mitől legjobban látszik félni 
a franczia kormány, esetére az avignonihoz hasonló szakadást 
helyez kilátásba. Magnan ugyanazon időben tett közzé egy 
röpiratot, mely kellőleg ellensúlyozza Pietri dölyfét. 

— Nagycsütörtökön mintegy 600 idegen volt tömeges 
kihallgatáson ő szentségénél, ki rövid beszédet intézvén a je-
lenlévőkez megindulva fogadá ezeknek abbeli lelkes igéretét, 
hogy minden körülmények közt hivek maradnak a szent-szék-
hez , és készek mindenüket föláldozni annak jogaiért. 

— A pápa-ellenes lapok bölcsen hallgatnak a forradal-
miak azon igen nemes cseléről, melynél fogva a szent-atyát 
hatalmukba akarták keriteni. Húszan vállalkoztak egy pie-
monti ezredes főnöksége alatt ezen, az egyház szabadságaért (!) 
is küzdő férfiakhoz illő hős tettnek véghezvitelére : a franczia 
rendőrség azonban elfogván a főnököt, Genuába szállitá őt, 
mit látva a czinkosok, tervükkel legalább egy időre föl-
hagytak. 

É r t e s í t é s . 
BAUMANN EDE bronzmüves P e s t e n , bátorkodik a t. cz. közönség 

figyelmébe ajánlani jól megaranyozott e g y h á z i s z e r e i t , és e g y é b , l e g -
jutányosabb áru bronz- és pakfong-cz ikkei t . Azonfölül bármily k i j a -
v í t á s r a készségge l ajánlkozik. — Helyiség : urak utczája , Trattner-
Károlyi-ház. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁX JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Ál-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Az olasz papság és a szökevények. (Vé-
ge.) — A drúzok vallása. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Az olasz papság- és a szökevények. 
(Vége.) 

Magasabbra, mélyebbre kell tekinteni, midőn 
a forradalmi factio ép a hűség', erény, s eskü-tiszte-
let hirdetőit, a papságot szentségtörő megszökésekre 
czélzó csábításról vádolja. A Garibaldihoz szegődött 
papságot erről nem vádolják, mivel hogy ezt gyűlöl-
jék , hogy ettől féljenek, okuk nincs, miután ezen 
gyászos emlékü^papság miként hivatását megtagadta, 
ugy tekintélyét s erkölcsi erejét is-elvesztette ; ők az 
egyházhoz, a pápához és püspökéhez hű, canonice fe-
gyelmezett papságot üldözik rágalmaikkal, mivel en-
nek van tekintélye, van erkölcsi ereje, ettől tehát a 
forradalomnak oka van rettegni. A forradalmi papsá-
got már nyakon tiporta, dühöng a papság ellen, mely-
nek még teljes hite és lelkismerete vagyon, mely 
még a forradalom mocsárába le nem sülyedett. A pap-
ság ereje a népek bizalma és szeretete, az ő hatalma 
szellemi hatalom; ha sikerülne a pápát, a papságot 
az aljas megszökések tényezője gyanánt a világnak 
fölmutatni, akkor igazolva lesz a tett, és a még te-
endő üldözés. Mi nem a fölállitott vádak bebizonyitá-
sától, nem a bebizonyitott csábitások kemény meg-
fenyitésétől tartunk, hanem egy olasz 2-ik septem-
bertől, a kivetett terv szerént a tartományokban szét-
osztott forradalmi demagogok között élő papságnak 
tömeges lemészárlásától félünk. Confórtet gratia pa-
tiendo pugnantes. Ha az Isten ugy akarja, őket a vér-
tanúság babérkoszorúja várja, mivel nem azért, hogy 
a katonaságot szökésre csábitják, mit a vádlók sem 
hisznek, habár elhitetni akarják ; hanem azért, mivel 
kath. papok, mivel az egyháznak, a Megváltónak 
fiai, szolgái, üldöztetnek ők. Non mors, sed causa 
mortis signât martyrem. 

Nem a papság, ki mindég hűséget s engedel-
mességet hirdet a törvénynek, szökteti a katonaságot 

a zászlótól, melyre esküdött, hanem az azok által, 
kik az egységes Italiának alapitói, nyiltan vitt er-
kölcstelenség. Cavournak, ki tiz évig conspirált, s 
II. Ferencz tábornokait, ministereit pénzen vásárolta ; 
Ricasolinak, ki nagyherczege sorkatonáit rút árulás-
sal Victor táborába terelte ; Rattazzinak, ki az eskü-
szegés és zászló-odahagyás munkáját folytatja ; Vic-
tornak, a ki mindent, mi történt, tudott, sőt a sici-
liai berohanásra hajókat vásárolt; ezen férfiak barát-
jai, hivei most csábitásokról, szuttyongatásokról, szö-
késekről mint biinös merényről panaszkodnak ! A mit 
ők hat fejedelem vesztére 50—60 milliommal nagy 
mérvben űztek, s evvel dicsekedtek, most ilyes-
miért a papságot legyilkolással fenyegetik! A kik 
minden dicsőségüket az esküszegésnek köszönik, a 
ki1 a pápai és austriai szökevényeket bujtogatták, 
jutalmazták, Móricz s Lázár lovagrenddel díjazták, 
most az esküszegést mint bünt tüntetik előnkbe, 
mivel ez most kárukra van. Az esküszegés érdem, 
nagy s dicső tett volt, mig a törvényes fejedelmet 
sújtotta; mikor a hóditót, az esküszegők jutalma-
zóját sújtja, akkor már aljas tett , akkor már bű-
nös merény! A rabló is rabol, de hogy ő megra-
boltassék, azt nem engedi. Yergier, ki Sibour párisi 
érseket legyilkolta, midőn vérpadra vitetett, mondá: 
,a társadalomnak nincs joga engemet kivégezni.' Ök 
1859-ben a magyar sereget csábítgatták, az átszö-
köttek szervezésére toborzó hivatalt állitottak, Pietri-t 
ide elnökül tették, ők a pápai néhány dragonyosok 
megszökését diadalban hirdették, s ma az ily szökések, 
az ily, habár koholt, csábitások ellen kiáltoznak ! Ök a 
papságot épen azért üldözik, mivel ezt a forradalom or-
giái közé eddig semmi ígéretek és fenyegetések által 
el nem csábíthatták, s most ők mernek fenyegetődzni 
a csábitások miatt! Superior stabat lupus, longeque 
inferior agnus. Dicit ille : quid turbulentam tu mihi 
facis aquam ? Passagliát, Liveranit, Realit, Isaiát, An-
nanit magasztalják, díjazzák, mivel jótevőjüket el-
árulták , Piustól megszöktek, s zokon veszik, hogy a 
katonaság őket odahagyja. A bün gyanakodik, a rossz 
lelkismeret a levélsusogáson is megretten, iszonyo-
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dik, a kétségbeesés eget-füldet vádol, kétségbeesett tömeges szökéseknek a tiszteletadás ezen példája által 
eszközökhez nyul ; igy Italiának ápolói. Napoléon is könnyebben elejét veszik. Oly lelkesedéssel tapad a 
a waterloi csata után a fatumot átkozta, „ég s pokol nép Victorhoz, hogy saját sorkatonasága is elhagyja. 
ellenem esküdött" kiáltotta. Ne a papságban, de sa- Ezt takargatják, azért a szökéseket a papságnak rój -
ját tetteikben keressék a tömeges megszökések okait, ják föl. Nehéz bevallani, mivel két éven át Európát 
mivel hol az állami lét árulás- és esküszegésen épit- csalták. A nép nincs velük, a katonaság sem akar ve-
tet ik, hol a bűnös elpártolás díjaztatik, ott az erkölcs lük, nem akar eszközük lenni. A szökevényeket lö-
megromlott, a hűség elenyészett, az eskü bárgyú- vetik; vallotta-e egy , hogy őt pap csábítgatta? Az 
sággá tétetett. A dolgokat nem a papság, de az ural- együgyű elcsábítottak a vesztőhely szine előtt ezt 
kodó factio vitte ide. Midőn a katonaság annyi eskü- mindég be szokták vallani. Vádolták-e a ministerek 
szegésnek volt tanuja, a tisztelet az eskü iránt keblé- a papságot erről? Egy szóval sem. Vádolták a pá-
ben elhalt. A sorkatonaság most azt teszi, mit Cavour, pai kormányt a polgárháború szításáról Nápolyban, 
Ricasoli, Nunziante, Lanza, Liborio, Passaglia, Live- de megszökésre czélzó csábitásról nem vádolták, 
rani tettek, ők dicsért,díjazott tábornokaikat, saját urai- Rattazzi mart. 20-án kelt levelében szót sem szól 
kat követik ugyanazon egy ösvényen. Miről annyi szá- ilyesmiről, habár a papságot az olasz egységesség 
zan a factioból dicsekedtek, miért érdemjeleket kap- ellenségének mondja April 12-én kinyilatkoz-
tak, azt a hadsereg szabad dolognak lenni három éven tatja: a kormány függetlenséget biztosít az egy-
át megtanulta. A tömeges elszökések okait nem kell házi ténykedésnek, de be nem egyezik, hogy a 
a papságban, nem a forradalmon kivül keresni. Mi- vallás ürügye alatt a királyi család s az állam jogai, 
dőn a hadsereg a religio t nyiltan gunyoltatni, a reli- egysége s függetlensége veszélyeztessék", semmit 
gio szolgáit üldöztetni látja, ott a háborúnak istente- nem sejtett a csábításokról, habár helyén lett volna 
lenségét nem csak érzi, de kézzel tapintgatja, s meg- erről szólani 2). Conforti, a 60,000 ducati elsikkasz-
borzad zászlaján, mely őt mészárlásra viszi; megret- tásárólvádolt, de eddig tisztára nem mosott minister, 
ten a parancs-szóra, mely őt jogtalan háborúra küldi; első körlevelében meghagyja a tartományi proconsu-
eliszonyodik saját helyzetén, hivatásán, midőn látja, lóknak: „vigyázzanak a papságra, mivel megveti az 
hogy az igazság fegyveres őréből a nápolyi nép ba- ország törvényeit, s torolják meg a papság túlságos-
kójává, a kolostorok fosztogatójává, a templomok kodásait, védjék a feddhetetlen papokat, kik a nem-
kirablójává, egy szóval, egy nagy és elnyomott nép- zeti ügyhez szegődtek", 3) de az általuk megkisértett 
nek tömlöczőrévé aljasittatott. Innen a kétségbeesett csábitásokról hallgat, habár tolla ide vitte volna a 
megszökések kisérletei. Nem Pius tehát, nem a püs- tiszta kezű ministert, lia a papságot erről vádolhatta 
pökök, nem a papok, de Cavour, Ricasoli, Rattazzi, volna. A ,Gazzetta del popolo' forradalmi lap nem 

Victor a katonai szökevények példája, ezek a papok csábításait, de a katonai törvénykönyv tö-
tanitották a piemonti katonaságot az esküszegésre, a kéletlenségét vallja a szökések okául; nem a papokat 
becsület zászlójának esküszegő odahagyására. Ezeket törvény elé idézni, hanem a törvénykönyvet javítani 
kárhoztassák a lapok, ezeknek rójják föl a szőkévé- javasolja Et testimonia non erant convenientia. Mit 
nyek nagy számát, ezeknek minden nyomort és jajt, tesznek a ministerek a bajnak orvoslására? A papsá-
mely a demagogok orgiái között a jó népet sújtja, got vetik tömlöczre? Nem, hanem szigort ajánlanak 
„Nem lehet, — igy szól Pius 1860-ki april 18-án a tábornokoknak, a katonaság ellenőrizetét a nemzet-
Saccozzi Ágoston-, a modenai seregek tábornokához, őröknek. Szép egységesség! a sorkatonaság a népet, 
— nem lehet, hogy a kik az isteni-tisztelet-, s leg- 
szentebb religionk fegyelmében kitűnnek, hogy azok , , . 

° , *) Correspondance italienne litliograpiuee. 
a fejedelemnek esküdött hűségüket megszegjék"; ') 2) G a z z e t t a u f f i c i a l e 1 2 a p r 1 8 6 2 . 
az egységesség factioja letiporja a religiot, megrontja 3-, „Tengano stretto riguardo nel vigilare la condotta 
az eskü vallásos erejét. Piusnak ezen levelét akkor del clero, e nel reprimere le esorbitanze a scapito deli' or-
gunyolták, most a lapokban hirdetik, s talán a lak- dine pubblico ed a spregio delle leggi del regno." G-azzetta 
tanyákban olvastatják. Térjenek vissza az Istenhez, uff. 95. sz. 21. april. 

, , i , , , . . 1 ! », ... n • i i i , 4) „II présente codice militare è di una insuflicienza de-
uzzek ei keblükből a torvenyes leiedelmek árulóit, , , , • , . -, -, ,• J ^ plorabile : senza una legge repressiva sara împossibue eu ot-
Nunziante-t s Passagliát, boruljanak Pius lábaihoz, a t e n e r e n o n s o l o k c e s s a z i o n e m a l a d i m i n u z í o n e delle diser-

zioni." 113. sz. 23. apr. 1862. Igy a Monarchia nazionale 
J) Opinione 113. szám 24. april 1862. 24. april. 
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a nemzetörök a sorkatonaságot őrzik az egységben ! ') 
A fanoi püspököt és Canzi bolognai káptalani helyet-
test ily gyanúból befogták : de elitélték, bűnben ma-
rasztalták-e ? „A káptalani helyettes — igyir a ,Pesti 
Napló' 2) — egy körrendelet miatt elfogatott, mely-
ben (a papságnak) meghagyja, hogy a hadsereg köz-
katonáit (miért nem az altiszteket? hiszen ezek is 
szöknek,) az egyházi biinföloldozás Ígéretével (talán 
megtagadásával, mivel az igéret semmire sem kény-
szeríti a gyónót; de az eredeti tudósitást nem-kath. 
kéz irta, és nem-kath. kéz terjesztette köztünk tovább) 
unszolják s szutyongassák a hadseregből elszükésre." 
Tovább: „A papság egy része semmi alkalmat nem 
szalaszt el. A bolognai káptalani helyettes alattomos 
fondorlatai nem tekinthetők elszigetelt tényékül. A 
főpapság gáttalanul (igen, 63 püspök számkivetés- és 
tömlöczben, ez gáttalanul!) szövi tovább cselszövé-
nyeit." S miben állottak amaz ,alattomos fondorla-
tok'? A ,Pesti Napló' 88. számában olvassuk a cor-
pus delicti-t, a romai poenitentiaria 1860-ban küldött 
leiratát, mily körülmények között lehet föloldozni 
azokat, kik a pápai seregek ellen harczoltak; mily 
jelekből ítélje a gyóntató-atya a bűnbánatot. Ezen le-
irat két éve feküdött a püspöki levéltárban; s ezen 
leiratnak akkori hirdetése, most néma eltemettetése, 
1862-ben csábítás a megszökésekre, unszolás, szu-
tyongatás. Nem figyelmeztetjük olvasóinkat arra, 
hogy az egyház a bünt bűnnek tekinti, habár a fél-
világ is erénynek nézi; nem, hogy joga van vizsgál-
ni : képes, érdemes-e a gyónó a fóloldásra ; csak a 
,Pesti Napló'-nak a kath. papság ellen a forradalmi 
lapokból szedett rágalmak hazánkbani szorgalmas, 
pontos, hirtelen terjesztésére utalunk. Gutta cavatla-
pidem; az idők változhatnak, recordemur dierum an-
tiquorum ; emlékezzünk meg, mely vallású papság 

1) A s.-albertoi laktanyában történt összeesküvésről 
mennyi borzasztót nem irtak, benne mily nagy csábítási csel-
szövények nyomait fedezték föl ! Ma már a ,Pesti N.' is (104. 
sz. 6. maj.) í r ja : „semmi jelentősége nem volt , csak fegyelmi 
kihágás; de a csábitó papok mégis hűvösen ülnek." Ha tehát 
egy század kapitánya ellen zúgolódik, azt csak papok szu-
tyongathatták ; a minek jelentősége sincs, csak papok tehet-
ték. Bár neveznék meg ezeket, kik hűvösen ülnek ; bár ten-
nék közzé a bünkeresetet ; de evvel mindég adósak a rágal-
mazó lapok Ok czélt érnek, ha izgatnak, ha nyolcz-napos 
rágalommal a papságot gyűlöletessé teszik. Utoljára még azt 
is fogják a lapok hozni, hogy fegyelmi kihágás sem történt; 
de a ,P. N.' mégis a papokról fogja irni, hogy ,hűvösen ülnek.' 
Bizony hűvösen ülnek ők 56,000 politikai fogolylyal, kik el-
itéltetésüket két éven át várják. 

a) 86. sz. 13. apr. 1862. 

zaklattatott, üldöztetett gyanúval ? mely vallású pap-
ság vonszoltatott Aradra, vagy pedig Nagypénteken 
mely vallású pap lövetett agyon a mezőn hadi Ítélet 
nélkül, s hagyatott temetetlenül hazánkban is. ígéret 
s fenyegetés a forradalmi factionak fegyvere. A kath. 
papság becsülete az egész világon solidaris, a köztünk 
elterjesztett vádakra, melylyel testvéreink jó neve 
maratik, felelni, kül- s beljelenetekre figyelmeztetni 
kellett; ismerjük lapjainkat, férfiainkat, helyzetün-
ket, s tanuljuk észlelni jövő sorsunkat; a hazai lapok 
belügyeinkről hallgatnak, mire képesek, azt a kül-
földi rovatban ujjal mutatják ; nem a tettlegesség, de 
a helyzetismeret és irányozás a mi fegyverünk. 

A drii/ok vallása *). 

Petermann H. tudor, a berlini egyetemen a keleti nyel-
vek tanára, leirását közli keleti utazásának, melyet ő 1852-
ben tőn. Ezen mű első kötete, melynek kiállítása az angol 
könyvkereskedésnek hasonló kiadásaihoz méltó, előttünk fek-
szik. — Mint az előszóból értesülünk, szerzőnek már kora if-
júságában kedvencz óhajtása volt az igéret földét és Kelet 
egyéb részeit láthatni, melyeknek nyelvészete s irodalma őt 
leginkább vonzotta s foglalkoztatá. Ezen óhajnak, habár elég 
későn, teljesülnie kelle. 1847-ik őszén a Kelet ismertetésében 
nagyérdemű férliu dr. Wetzstein, kir. porosz consul Damas-
kusban, Berlinbe érkezett és egész ékesszólását fölhasználta, 
hogy Petermannt rábirja, miszerént ez Damaskust megláto-
gassa. 0 fölsége, a király bőkezűsége s a ministerium által 
megadott egy évi szabadság lehetővé tették ez utazás végre-
hajtását. Kéziratok megvásárlása egész ezer tallérnyi összegig 
a királyi könyvtár számára, valamint érmek és régiségek a 
Muzeum részére volt a megbízás, mely neki adatott ez uta-
zásra. 0 maga pedig azon föladatot tűzte ki magának, hogy 
a vidékeket, melyeket beutazni szándékolt, különféle tekintet-
ből mennyire csak tehetségében álland, valamint a népek 
nyelvét és szokásait kikutatja, különösen pedig figyelmét a 
különféle vallásfelekezetekre irányozandja. Petermann 1852-ik 
évi jun. 9-én indult el Berlinből, és Drezda, Bécs és Magyar-
országon át legelőbb Konstantinápolyba utazott : honnan az-
tán hajón Syriába ment. A török háború által a drúzokkal, és 
a tél beállta miatt hét hónapig volt kénytelen Damaskusban 
visszamaradni, s igy alkalmat nyert ezen, az ujabb időben oly 
szomorú módon nevezetessé vált várost eléggé megismerni. 
Az ismertetések tehát , melyeket róla nyerünk, és az ottani 
viszonyok fejtegetése annál becsesebb reánk nézve. Az előt-
tünk levő kötet, melyet egy második legközelebb követni fog, 
magában foglalja még az utazást Palaestinába, hét havi idő-
zést Jerusalemben, a samaritanusok pontos ismertetését s egy 
kirándulást Ciliciába s Cyprusba, az érintett kegyetlenkedé-
sek színhelyére. Szerzőnek alkalma volt a rejtelmes druzok és 
maronitákat közelebbről megismerni. Mi névszerént az első-
ket illeti, szerző oly szerencsés volt, egy, a vallásukba mélyen 

* ) A Syriából nyilvánított utóbbi közlemények figyelmünket ismét 
méltán ezen keresztény ellenes népfajta vonják ; annak bővebb megisme-
réseül szolgáljon a jelen értekezés. S z e r k . 
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beavatott egykori hitsorsosuk által titkolódzó vallásuk- és bit-
titkaikról a legpontosabb ismereteket nyerni. Minthogy ezen 
közlés, mely a mûhez mellékeltetik, az első hiteles adat, me-
lyet e terjedelmes tárgyról birunk, bizonyára érdekes leend 
olvasóinkra nézve , ha a legfontosabbakat közöljük. 

Petermann már a szövegben közöl mindent, mit Damas-
kus- és Hasbayaban hallotta drúzokról. —- Az igazat a valót-
lannal vegyiti, mint mondja, de azért nem érdeknélküli a köz-
lemény mert belőle kitűnik, mit tartanak és tudnak felölök a 
más vallásúak. Egykor azonban a legmiveltebb arabok egyike, 
ki a protestantismusra tért, azt nyilvánitá Damaskusban előtte, 
hogy ő a drúzok vallását ép oly jól ismeri, mint a keresztény 
vallást. Dr. Petermann fölhivására, hogy hát ismertetné meg, 
azt válaszolá, hogy élete igen kedves neki ; mert bizonyos, 
hogy a druzok őt ekkor megölnék. Dr. Wetzstein közbenjárá-
sára mégis később bizonyos pénzösszegért, mely iránt az 
arabok soha sem érzéketlenek, reá áll t , hogy mindent, a mit 
csak a felekezetről tud , följegyez és neki megküldi. 

A drúzok elnevezése egy férliutól ered, kinek neve Mu-
hammed ed Dersi, vagy valósággal Derezi, azaz „szabó-' ; de 
ők maguk e nevet megvetik és „egyesültek" nevezettel élnek. 
Ok a quaramatierek felekezetéből származnak, mely a Hamdân 
Quormot-ig, Hadsaz városában vezettetik vissza, valamint 
Lahsa- vagy el Ahsâ és Suad el Lufában keletkezék, és a 
Hedsra harmadik századának végén Jemenig és Damaskus 
környékéig terjedett el. Az abbassidiai kalifák egy egész szá-
zadon át törekedtek e felekezet kiirtásán, sokat harczoltak 
velők, több helyet foglaltak tőlük, melyek között Selemje vá-
rosa is vala, mely Haina közelében feküdt. 

Ezen városban élt egy mágus (bűvész) „Daisán (Barde-
sanes ?) fiaiból" Obeid-ullah névvel, ki a quaramatierek fele-
kezetéhez tartozott. Afrikába szökött, hol magát Obeid-ullah 
el Medhi-nek nevezte, s színleg az izlamot követé, s mint Fa-
time , Muhamed leányának ivadéka nemesnek tar tá magát. 
0 egy dynastiát alapított és Mehdijje várost épité, melyet 
magáról nevezett el. Maad , el Melik (el) Muizz-eddie, szol-
gája el Quâïd segítségével Egyptomot és Kaliiro várost épi-
té. Ezzel kezdődik a Fatimidák dynastiája Egyptomban. Tőle 
származik el Hâkim beamz illah Ahmed benNezâz, ki 11 éves 
korában lépett a trónra a Hedsra 357-ik évében. 

A H. 408-ik évében szolgái közül a fönérintett mágus 
Muhammed ed Derezi, lépett föl és fölhivá az embereket Ha-
kim illah tiszteletére, ki testté lett Isten. A népség közt láza-
dás tört ki , melyben ő megöletett. Hâkim eleinte ugy tőn, 
mintha megöletését helyeselné, de később a gyilkosokat kivé-
gezteté. Ennek daczára Hámza iratai megátkozzák e Muham-
med ed Derezit , és ez okból a drúzok sem akarják, hogy tőle 
neveztessenek. 

A következő 409-ik évben , mely a drúzok korszakának 
kezdete Egyptomban, Hamza ibn Ali ben Ahmed el Adsemi 
(„a perzsa") hasonlag egy mágus lépett föl, ki ismételve Ha-
kim tiszteletére hivta föl a népet , és támogatására négy fér-
fiút választott, névszerént Ismailt, Muhammedet, Salamat és 
Behâ ed dint. 0 összeköttetésben magával, az egység (Isten) 
hirdetése öt sarkpontjának is (vagy parancsnak?) nevezte 
őket. Önmagát pedig : „az általános fölvilágosodás." — a 
központ — „Iman"-, „a felelők (engedelmeskedők) vezetőjé-
nek" , „a népek Messiásának" — „Jessu"-nak, „az egyes-

ségben levőnek" (Istennel), „a Heruesek Heruesének" „a ki-
válónak" stb. nevezte. A négy érintetten kivül meg 159 fér-
fiút választott és némelyeket közülök missionariusoknak ne-
vezett , másokat elöljáróknak, másokat ismét szomszédoknak 
vagy a meggyőződés egyengetőinek. Igy azok összes száma, kik 
e tant hirdették 164 vala, kiket ő „az igazság betűinek" ne-
vezett (rejtelmes játéku arab betűkkel.) 

Ezen „igazság betűivel" ellentétben Muhammedet, az 
Islam alapitóját és társait öszzesen 26 egyént „a hazugság 
betüi"-nek nevezik. 

Ezután Hamza elkezdett elmélkedéseket irni, négy tár-
sa által is , kiket „asszonyokénak nevezett , iratokat készítte-
t e t t ; asszonyoknak azért nevezte el, mert ezek tőle, mint a 
nők férjeiktől hasznot liuztak ; egyszersmind a legnagyobb 
méltóságokkal ruházta föl őket a missioban Hâkim beamz illah 
tiszteletének terjesztésére. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYŐR. (A nagyhéti és húsvéti ünnepekrőli tudósításnak 

vége.) De fényes ünnepélyeink sora még itt korántsem éri vé-
gét. Nem emlitve azt, hogy e sz. ünnepek alatt a szertartásokat 
kegyes főpásztorunk apostoli lankadatlan buzgalommal mind 
személyesen vegze ; elhallgatva azt is, hogy Husvet napján szi-
vet-elmét hóditó modorában hirdeté nekünk Isten igéjét, mise 
után pedig főpapi áldásával a szent-atyától nyert kiváltsága 
folytán teljes bucsut oszta; —lehetetlen elhallgatnunk azon rit-
ka fényű s nagyjelentőségű ünnepélyt, melynek fehér-vasárna-
pon voltunk tanúi. S ez sz. M a x i m u s vértanú dicső erek-
lyéinek áthelyezése a székesegyházba, s evvel kapcsolatosan 
a kisdedek első áldoztatása ő méltósága által. •— Már 8 óra-
kor reggel az ünnepélyről eleve értesült városi hatóság, a 
polgárság s egyéb hivek nagy száma, a czéhek zászlóikkal, 
s a tanuló-ifjuság t. tanár uraiknak vezetése mellett össze-
gyülekeztek részént a templom tágas boltívei alat t , részént 
annak környékén, honnét a ft. káptalan- és az összes papság-
gal fölvonultak a püspöki lakba, hol a sz. csontok díszes 
ereklyetartójukban letéve valának. Onnét aztán a már teljes 
főpapi díszben várakozó mélt. püspök úrral körmenetileg ki-
indult a hivek nagy száma, kik között hat-hat , dalmaticába 
öltözött papnövendék, tizenkét díszruhás, kivont karddal 
lépdelő tanuló-ifju-, s ugyanannyi fehérbe öltözött leánykától 
környezetten, vitte vállain az ereklye-szekrényt, mi közben 
a kar a Mindenszentek letenyéjét zengedezte. A templomba 
érkezvén a járdalat , ő mlga mise-ruhát ölte, s bemutatá a 
Magasságbelinek a vérnélküli áldozatot, mely alatt a kisde-
dek az Ur sz. testét először vevék magukhoz, miután ns. 
Z e r p á k János kanonok és városplebánus ur előimádkozása 
mellett keresztségi fogadalmaikat megujiták s az apóst, hit-
vallást elrebegék. Ennek végeztével a buzgalmában fáradliat-
lan főpap a szószékre lépett s az ünnep tárgyához alkalma-
zott igéket intéze szeretett s szerető híveihez, szólván a szen-
tek és ereklyéik tiszteletének észszerű s hasznos voltáról. Nem 
lesz tán érdektelen, a kitűnő beszéd történeti részéből némi 
adatokat közölni a t. olvasókkal. — A szent tetemet ugyanis 
— a meglevő hiteles okmány tanúsága szerént — az egykor 
Győrött áldásdúsan működött sz. Ferencz-rendiek , kiket né-
pünk oly jellemzőleg b a r á t o k n a k nevez, nyerték ajándékba 
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Romából XIV. Kelemen pápától. Az aranynál becsesebb kin-
cset , a sz. ereklyéket buzgó szerzeteseink a nagy-szombati 
zárdaszüzek ügyes kezeire bizták fölékesitésiil; s csakugyan 
— beszéli a fönemlitett okmány — báró Perényi Rozália fe-
jedelemasszony és Gosztonyi Erzse priornő a többi nénékkel 
együtt vetélkedve szorgalmatoskodtak a sz. csontok földíszi-
tésében, ugy hogy az arany- és drágakövekbe öltöztetve té-
teték le rendeltetése helyére a győri sz.-ferencziek kolostor-
templomában. Azonban nem sokáig örvendhetett az ég e nagy 
adományának az ajtatos kegyelet; mert midőn a saecularisa-
tio a győri kolostort is eltörölte, sz. Maximus testének nyu-
galma sem kiméltetett. Ékességeiből kivetkőztetve, a tar cson-
tok áthozattak a főtemplomba, s itt feledékenységnek átadva, 
évek hosszú során át méltóságuknak aligha megfelelő helyen 
őriztettek. — Midőn azonban létezésüknek liirét vette volt 
kegyes püspök-atyánk : a drága kincs fölött nagy örömre ger-
jedve, elhatározá magában annak illő földíszitését ; s igy 
nyerte az jelen művészi ereklyetartóját. — A sz. beszéd vé-
geztével letétetett az rendeltetése helyére, bold. sz. Anna 
asszony oltárára, hol is az ajtatos liivek köztiszteletének tár-
gya. Az egész ünnepélyt a hálaadó ,Te Deum' zárta be. 
Mi azonban, mielőtt igénytelen közleményünket bezárnók, — 
bármi gyenge legyen is szavunk, — lehetetlen, hogy az egész 
egyház és haza szine előít forró köszönetet s hálát ne sza-
vazzunk a lángbuzgalmu egyházfő iránt, kinek áldást-osztó, 
termékenyítő nagy lelke az Ur háza díszének emelésére, az 
isteni-tisztelet fönségének eszközlésére, s a hitélet előmozdí-
tására a művészetnek remek alkotásait oly salamoni fénynyel, 
oly justiniani bőkezűséggel létesíti. O. A. M D. G. 1 

ROMA, april. 8-án. 0 szentsége, Pius pápa tegnap reg-
gel titkos consistoriumot tartott a Vatican apostoli termében, 
s megnyitó beszédjében óhajtását nyilvánitá a japani vérta-
nukkal együtt a jezsuita-rendnek a többiekkel legyilkolt há-
rom tagját is a szentek közé igtatni ; a kik a szent-ferencz-
rend tagjaival együtt a ker. hitért halált szenvedtek, ezek 
Miki, Soan, és Kisai. Ez után szokás szerént a szent szertar-
tásról nevezett bibornoki testület praefectusa,Patrizi Constant, 
portoi püspök rövid jelentést te t t a nevezett vértanuk cano-
nicus ügymeneteléről, hogy a jelenlevő bibornokok a tárgy 
teljes ismerete mellett adhassák szavazatukat. Patrizi bibor-
nok elvégezvén előadását, ő szentsége kérdést intézett a bi-
bornoki testülethez: volna-e szándékuk, hogy a nevezett há-
rom vértanúnak canonisatioja is ünnepélyesen fölvétessék ; a 
mire egyenként ,piacet' feleltek a bibornokok. Erre ő szent-
sége pápai akaratját nyilvánitá, hogy e három vértanú cano-
nisatioja is ünnepélyesen folyamatba vétessék, s megigérte, 
hogy ezen ügyre nézve tartandó consistoriumok napját a bi-
bornokokkal tudatni fogja. Ezen ügy elvégezte után ő szent-
sége a következő püspöki székekre tet t kinevezéseket helyben 
hagyá: a velenczei patriarchalis székre Trevisanato József 
Lajost , udinei püspököt ; domingoi érseki székre az ily nevü 
szigetben Monzon y Martin Benvenutot, terueli megyei áldo-
zárt, toledoi székesegyház olvasó kanonokját, hittanárt s hit-
tudort. — Niceai érseki székre in partibus iníidelium Berardi 
Józsefet , ferento-megyei áldozárt, ő szentsége praelatusát, s 
apostoli főjegyzőt, hit- és jogtudort. Le-mansi püspöki székre 
Fillon Károly Jánost , claude-i püspököt; brieux-i püspöki 
székre Dávid Ágostont, lioni áldozárt; gap-i püspöki székre 

Bernardon Győző Boldogot, alby-főmegyei áldozárt ; claude-i 
püspöki székre Nogret Lajost, vannes-megyei áldozárt ; basse-
terre-i püspöki székre, Guadeloupe szigeten az Antillákban, 
Boutonnet Antalt, rodez-megyei áldozárt; bajadoz-i püspöki 
székre Monserrat Pantaleont, saragozza-megyei áldozárt ; a 
most fölállított punoi püspöki székre Peruban Chacon y Be-
cerra Máriánt, cusco-megyei áldozárt, s hittudort. A nissai in 
partibus iníidelium püspöki czimet Fessier Józsefnek, a bécsi 
főkáptalan czimzetes kanonokjának, s hittudornak; a carrei 
püspöki czimet Kutschker Jánosnak, olmüczi főmegyei áldo-
zárnak, a bécsi érsek püspöki helyettesének, hittudornak ado-
mányozá ; a paneadei püspöki czimet pedig Eberhard Mátyás-
nak , treoiri áldozár és kanonoknak ; a drusiparai püspöki czi-
met De la Pena József Antalnak, mechoacani áldozárnak, 
mind in partibus iníidelium. Ugy szinte a marcopoli püspöki 
czimmel Guerra Mátyást, guadalaxarai megyei áldozárt ; troa-
dei püspöki czimmel Dier de Solano Józsefet, mechoacani 
megyei áldozárt, hittudort földisziteni kegyeskedett, mind in 
partibus iníidelium. — Végre a hitterjesztő bibornoki testület 
által te t t püspöki választásokat ő szentsége kihirdette ; ugy 
mint a smyrnai érsekségre Spaccapietra Vinczét, a kinek egy-
szersmind a palliumot megküldeni parancsolá. 

NÁPOLY, mart. 18-án. Folyó hó 15-én a szent Severin 
templomában történt botrányról, s az azt követő gyászos ese-
ményről akarom tudósítani. Magam voltam jelen, magam lát-
tam mindent. Cocozza József, puzzoli vidékrőli pap ide hiva-
tott a böjti szent beszédek tartására. A szónok mart. 15-én a 
bold, szűz Máriáról szólván, meleg szavakban, de minden sér-
tés nélkül, fölszólitá az anyákat gyermekeiknek vallásos neve-
lésére ; ezen kötelességet a jelen időben annál inkább tarto-
zik minden szülő teljesiteni, mivel a fiatalság több csábitás-
nak van kitéve, sőt az anglicán proselyták által lesbe ejtve. Mi-
dőn ezt mondta, az egyetemi tanonczok közül, kik vagy 20-an 
különféle pontokon voltak fölállítva, s a botrány elkövetésére 
fölkészülve, négyen rágalmazó szitkozódó szavakat szórtak a 
szónok ellen, sőt tőrrel kézben, a szószék felé tör tek, hogy a 
szónokot leszúrják. Erre a nők sikítottak, a férfiakat az isten-
telenek ellen fölszólították. A kevés tanoncz a templomból 
hirtelen kiugrott, a közeli egyetem-épületbe szaladt. Az isteni-
tiszteletnek bevégezte után a nép Cocozza-t haza kisérte, 
azután a templomnál csorportosult. Az egyetemi tanuló ifjú-
ság revolverek s tőrökkel a népre rohant ; a nép között is sok-
nak volt ily fegyvere, hiszen a ki csak szert tehet lőszerre, 
fényes nappal is magával hordja, oly nagy a biztosság ; volt 
hirtelen előkerített dorong , bot , s kő, a pórnépnek eme bor-
zalmas fegyvere. A nép „éljen a religio" „éljen a pápa" „éljen 
Ferencz király" „éljen a papság" kiáltással fogadta a rohanó-
kat , kik közül több halva, sebesülve rogyott a kövezetre, 
miglen rövid 10 perez múlva az ifjúság az egyetem épületébe 
menekült, a kaput eltorlaszolta, az ablakokból lövöldözött, 
székeket, padokat, bútort hányt le a népre. I t t is szorulván 
az i f júság, féfórai véres csata után jött a polgári őrség, a 
mely a közeli pedinoi és portoi őrállomásról az egész vereke-
dést nyugodtan nézte. A csend helyre állott , a nép eloszlott, 
s hogy igazságot tegyen a piemonti kormány, Cocozza pa-
pot, ki otthon volt, a concordia- tömlöczbe vitte. Délután a ve-
rekedés ismét kitört apigna- seca piaezon; estve a vérpiaezon 
orsini bomba pattant e l , az izgatottság nagy, a piemontiak 



gyűlöletesek, a nép elkeseredve. A szónok-pap a tömlöczben, 
ez a szabad egyház a szabad államban. A kormány ismervén, 
hogy az ifjúság mind forradalmi, szerette volna lia a népet jól 
megmészárolja, azért nem tett intézkedést, mig csak az if-
júság majd nem agyonnyomatott. Ma Garibaldi ünnepe van, 
mindenfélét vártunk, nem történt semmi. Az arianoi püspök 
Caputo az „Ortlo divini officii" könyvecskében 1862-ik évre 
maj. 31-ére ezeket nyomatta: „Crastina die ob festum natio-
nale de Unitate Italiae pulsentur campanae ad gratias peragan-
das Deo ac B. M. V. die. Te Deum in omnibus ecclesiis tum 
civitatis, tum dioecesis." Mart. 14-ére pedig ezt : „Hoc mane 
ob diem natalem Regis precatur ecclesia Deum, ut una cum 
regno italico prospereur." Ha ezen regnum összedől, akkor 
amaz legjobban boldogul. 

KÖZÉP-AFRIKA. (Missioi naplóból.) Fr. S o n n w e -
b e r Lázár, ki eddig Schellalban volt , honnan az alább kö-
vetkező tapasztalatok is Írattak egész a Szentkeresztre mint 
az uj missioi karavana rendeltetésének legközelebbi helyére 
való elutazásig, avval szerencsésen megérkezett jan. 5-én 
Chartumba. Tudósítását 1861. jul. 31-től kezdi, mint mely na-
pon egy 18—20 éves néger ifjú fürdés alkalmával a Nílusba 
fuladt. Én voltam, mondja, a sirásó , és én voltam kénytelen 
neki az utolsó tiszteletet megadni. Julius 26-án, a missioi ház 
mellett egy menet vonult el Meccaba. A ki ezen zarándokla-
tot egyszer vagy kétszer elvégzi, nagy szentnek tartat ik, és 
nagy tiszteletet tanúsítanak iránta, ha mindjárt koldus volna 
is csak. Ha ilyen a zarándoklatot megkezdi, dobosok, zászló-
vivők és néhány öreg ember környezi ő t , kik ezt karjaikon 
tar t ják ; igy kisértetik ő helységről helységre. Mindenki előre 
tódul, hogy az ily menetet láthassa, és az asszonyok folytonos 
szörnyű zajjal kiáltozzák : lu, lu , j u , ju ! Ha a zarándok vala-
mely háznál koldulni akar, a dobok peregnek, a zászlók lo-
bogtatnak. 26-án egy angol kereskedő érkezett hozzánk, ki 
egyszersmind consuli ügynök is Angolország részéről, és Char-
tumban lakik. Ez több napokon át közelünkben lakott a hajón, 
vele volt neje és egy fia is. A mi asztalunkhoz hivatott meg 
ebédre. A 1öbbi eszközökön kivül, melyeket Sudanba szállí-
tott , volt egy kétkerekű kocsija is , hogy ezen kényelmeseb-
ben utazhassák családjával a pusztában, mint a tevéken, me-
lyekből 300 volt szükséges áruezikkeinek továbbszállítására. 
A kocsi darabokra volt szétszedve, és most össze akarta álli-
tani. Az arabok azonban ehhez nem értvén nekem kelle ezt 
tennem -, mit szivesen meg is tevék, minthogy ezen munka 
Európára emlékeztetett Augustus 5-én volt alkalmam a rab-
szolgák szomorú sorsát megismerni. Reggel ifjaink hív-
tak , hogy jönnék és nézném meg a rabszolgákat. Lehettek 
mintegy 120-an, 8—40 évesek, férfiak, nők, csupa négerek. 
Éjjel érkeztek meg hajókon, innen egész Assuanig a pusztán 
keresztül utazandók. Én a tetőzeten voltam, és mindent jól 
láthattam. Valamit adtak nekik enni, azután útnak indíttat-
tak ; mint a marha hajtatott az egész csapat, minden felöl tö-
rök katonák vették őket körül, kik fegyverrel és korbácscsal 
voltak ellátva. Egy nőt láttam, ki egészen meggörbedve ván-
szorgott, és nem volt képes a többivel haladni, korbácsütések 
által kényszeríttetett gyorsabb haladásra. IJgy tetszett, hogy 
utazás közben már többen meghaltak, és még sokan el fog-
nak halni közülök. Nem sokára reá egy hullát láttunk úszni 
lefelé a folyamban ; senki sem gondolt vele. Sokáig néztem a 

szegény rabszolgák u tán , ugy tetszet t , mintha Tyrolban a 
pásztor a marhát a hegyekre hajtaná. Tovább nem állhattam 
már ki a nézést, szivem megtört látván az emberekkel való 
ily bánásmódot. A páter provicarius közbevetette magát a pa-
sánál a rabszolgákért. Es mégis igértetett neki, hogy ezentúl 
a kereskedők a határszéleken meg fognak vizsgáltatni, és ha 
rabszolgák volnának kíséretükben, ezek szabadon bocsáttat-
nak , a kereskedők pedig megbüntettetnek. Azonban mindez 
csak papiron maradt, és a rut kereskedelem ugy űzetik mint 
azelőtt. Augusztus 11-én 300 katona jött Assuanból a missio-
házba , kiket az alkirály elbocsátott, és kiket még többen is 
fognának követni. Innen akartak hajón hazájukba térni, közi-
bök vegyültem, hogy közelebbről láthassam őket, minthogy 
különféle néger fajból valók voltak, 10—40 évesek. Különféle 
tárgyakat kínáltak megvételül, minthogy azonban azok közül 
semmi sem tetszett, nem is vettem semmit. Pénzre volt szük-
ségük, hogy a vitelbért megfizethessék, azért egyik a másiktól 
lopott a mit csak lehetett, a nagyok a kisebbektől ; ezen alka-
lommal igen élénk lőn minden, holott azelőtt nagy volt a csen-
desség, kivévén midőn az asszonyok elkezdék rettenetes kia-
bálásukat. Délután két ifjú katona, 12—15 évesek, jelentkez-
tek nálunk, kiknek lehetetlen volt tovább menni, mivel épen 
semmi pénzre sem tehettek szert. A pasa egy gőzhajón csak 
Assuanig szállíttatta őket, továbbról pedig nem volt gondos-
kodva. Azért igen sokan közülök kénytelenek voltak ruhafosz-
lányaikat is eladni. Ezen két ifjú megpillantotta a mi ifjainkat, 
és kérdezősködtek az arabsoknál, micsoda intézet ez ? Vála-
szul kapták, hogy a mi ifjaink keresztények és dolgozniok 
kell; ezért kapnak enni, lakást és ruházatot; ha akartok, ti is 
kaphattok, mondák nekik, de ne l e g y e t e k k e r e s z t é n y e k . A 
szükség hozzánk kényszerité őket, és befogadtatásért könyö-
rögtek. Az előljáró megkönyörült rajtuk, és befogadáőket,deoly 
föltétel alatt, hogy jól viseljék magukat; egy óra múlva azon-
ban az egyik már megszökött, a másik fogadá, hogy meg fog 
maradni 12-én ismét jö t t egy ifjú, és befogadtatásért könyör-
gö t t , mit meg is nyert , és igy ismét ketten voltak. 13-án két 
néger jött, és egy betegnek fölvételeért könyörögtek, kit sehol 
sem tudtak egyebütt elhelyezni Ott ta r ta to t t , meg is gyó-
gyult , és további ottmaradhatásért esedezett 14-én szintén 
egy ifjú érkezett , ki föl is véte te t t , és igy szaporodtunk né-
hány fiúval. Én lelkesítettem ezeket, hogy mindent elköves-
senek , miszerént sok ujonezot kapjunk mind a munka, mind 
pedig a lelki üdvösség tekintetéből ; de mint később bebizo-
nyult , többnyire csalatkoztunk. Az utóbbi, ki kezdetben oly 
nagy buzgalmat tamisitott, sept. 2-án megszökött, és egy if-
jútól 18, tőlem pedig 12 piastert lopott. Auguszt. 15-én, mint 
Mária mennybemenetelének ünnepén, a kápolna ünnepélyesen 
földiszittetett, és az újonnan érkezett ifjak is bevezettettek, 
hogy bennök fölébresztetnék azajtatosság szelleme, mert haj-
lamot látszottak mutatni a kereszténységhez. Estvefelé meg-
látogattuk a kávéházat, és nekem ugy tetszett, mintha latrok 
barlangjában lennék az arabok közt, kik valóban mint rablók 
néztek ki. 20-án levél érkezett a provicarius úrtól , melyben 
t. Don Giovanni Cairoba hivatott a „Stella Matutina" fölsze-
relésére ; Heinz missioi tagnak pedig tudtára adta , hogy az 
osztrák consulatushoz Cairoban tollvivőnek van kinevezve 22 
tallérnyi havi díj mellett. Mindketten 26-án utaztak el. Mily 
kévéssé lehet a négerekben bízni, ismét volt alkalmunk tapasz-
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talni a már megkeresztelt ifjainkon. September 9-én egyik kö-
zülök rögtöni elbocsáttatását kérte. Egy kis kérdezősködés 
után kisült, hogy egyike a fölvett katonáknak őt különféle 
hitegetés által megelégedetlenné tette mostani helyzetével; 
végre sikerült őt jobb gondolatokra birni, minekutána csábi-
tója elküldetett. September 12-én egy előbbi missioi tag ér-
kezett Bajorországból, S c h m i d János , ki Knoblecher alatt 
már 2 évig mint asztalos működött. Mióta a missiot elhagyta, 
kenyerét vadászat és kereskedés által szerzi meg. Az aszta-
losmesterségben nekem is sok jó tanácsot adot t , némelyeket 
kijavitott és megmutatott. 16-án ismét elutazott, és pedig a 
kék folyamhoz. 20 án egy romai olasz érkezett meg, ki 2 évig 
élt Sudanban, madarakat fogdozott, azokat kitömte, és Eu-
rópába küldötte. 0 beszélte el a chartumi nagy árvizet, mely 
a missionak házá t , kertjét és kápolnáját is elérte ; valamint 
azon európai orvosnak halálát is, ki a fehér folyam forrásának 
fölkeresésére indulva Kondokban meghalt. Említést tőn szin-
tén egy gyalázatos rabszolgakereskedőről, ki a gabonát min-
denütt összeveszi, és rabszolgákért cseréli ki. A chartumi mu-
dir vagyis birónak 12 rabszolganőt ajándékozott, hogy az ezen 
embertelen kereskedésre hunyja be szemeit. 24-én a Nilus 
legnagyobb magasságát érte el 20 év óta. Azon észrevételt 
tettem, hogy a folyam ezen évben 30 lábbal növekedett. Az 
itteni lakosok ezt jó jelnek tartják, kivált mivel uj sultán van; 
azt tehát ugy magyarázzák, hogy ez jól fog uralkodni. A 
kertben különfélét ültettem ; európai és afrikai növényeket; 
minden szép zöld, de félek, hogy az európaiak nem fognak 
tenyészni. Sept. 30-án ismét rabszolgák érkeztek meg, 40— 
50-en, többnyire fiatalok mindkét nemből. Mint mondják, 
Cairoba valók és a pasáé, ki, mellékesen legyen mondva, 
ezen kereskedést szigorúan (!) megtiltotta. A dolog valószinü, 
minthogy egyptusi katonák kisérték. (Folyt, köv.) Ik. 

IRODALOM. 
COELIBATUS ET BREVIÁRIUM : duo gravissima cierico-

rum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. 
(Folytatás.) 

Figyelemre méltó adatokat találunk szent Pál szavainak 
„unius uxoris virum" értelmezésére. Nem egyes tudós, de az 
egyházi törvényhozó hatalom , a legelső századokban, midőn 
a hagyománynak emléke a protestánsok szerént is zavartalan 
volt , szabja meg annak értelmét. Igy Siricius pápa : „Qui ab 
accessu adolescentiae usque ad vicesimum aetatis annum, si 
probabiliter vixerit, una tantum, et ea , quam virginem com-
muni per sacerdotem benedictione perceperit , uxore conten-
tus acolythus et subdiaconus esse debebit; post quae ad dia-
coni gradum, s i s e i p s e p r i m i t u s c o n t i n e n t i a prae-
eunte d i g n u m p o b a r i t , accedat." (Ad Himer. Tarrac. 
c. 9.) ]) Ä- carthagoi IV. zsinat 398-ról c. 69 : „Simili senten-
tiae (amissio potestatis ordinandi) subjacebit episcopus, si 
sciens ordinaverit clericum eum, qui viduam, aut repudiatam 
uxorem bábuit , aut s e c u n d a m " Világosabban szól 
I. Incze : „Ne is, qui secundam duxit uxorem clericus fiat, 
quia scriptum est : ,unius uxoris virum.' Ac ne ab aliquibus 
existimetur ante baptismum si forte quis accepit uxorem, et 

i ) p. 5 4 . - p. 6 6 . 

ea de seculo recedente, alteram duxerit , in baptismo esse di-
missum, satis errat a regula, quia in baptismo peccata remit-
tuntur , non acceptarum uxorum numerus aboletur. — Quod 
si non putatur uxor esse, quae ante baptismum ducta est, er-
go nec filii „qui ante baptismum geniti sunt, pro filiis haben-
tur" '). „Sed fortasse licere credit , quia scriptum est: unius 
uxoris virum. N o n p e r m a n e n t e m i n c o n c u p i s c e n -
t i a g e n e r a n d i dixit , sed p r o p t e r f u t u r a m c o n t i -
n e n t i a m . " (c. 9.) 2). A toursi püspökliez intézett levelében, 
ugyanezt mondja : (Paulus episcopum) filios liabentem, non 
generantem dixit" :r). Ezt irja Felix nucerai, ugyszinte a ma-
cedóniai püspökökliez 4) Szent Jeromos : „Prob nefas ! si ta-
rnen episcopi nominandi sunt, qui nulli coelibi credentes pu-
dicitiam, nisi paegnantes uxores viderint clericorum, infantes-
que de ulnis matrum vagientes. Quid facient orientis Eccle-
siae ? quid Aegypti ? et sedis Apostolicae, quae aut virgines 
clericos accipiunt, aut continentes : aut si uxores habuerint, 
mariti esse desistunt ?" ä) Ily értelmét az idézett szavaknak 
a következő zsinatok és pápák határozatjaibanolvassuk: min-
denüt t , nem a jelen de volt feleségre alkalmazva. Nem hagy-
ta el kellő észrevétel nélkül a mélt. iró ur a nehezebb, s a nőt-
lenségi fegyelem megtámadói által használt határozatok, és 
eseményeket is. Igy például : az ancyrai zsinat 10-ik canonját 
a diaconokról (p. X. 17, 18.) Paphnutius szavait, (p. XIII.) 
melyeket Pavy püspök mesének nyilvánit ®). 

A második kötet a 14., 15., 16., 17. századi okmányo-
kat tartalmazza. A 14- és 15-ik század semmi jelentékeny 
megtámadást nem mutat föl a papi nőtlenség ellen. A baseli 
zsinatnak szigorú határozatait a vétkezők ellen a megyei s 
tartományi zsinatok sorban magukévá tették. A 16-ik század-
ban a protestantismus vezérei üzentek hadat ellene, s tett-
leg házasságra léptek. Előbb csak a szerzetes fogadalmak be-
cse s jogi érvénye támadtatott meg; a papi nőtlenség vita 
nélkül eltörültetett , miként Angliában s a franczia forrada-
lomban. Érdekes a III. kötet 596—597. lapjain Luther Már-
ton házasságának leirása. Luther nem is gondolt a házasság-
ra ; de Wittenberg a szökött apáczák gyüllielye volt. A re-
formáló tudorok által kedvesen fogadtattak. A további tár-
salgás csábitó. Carolostad tettleg megházasodott; követték 
többen, de Márton tudor , habár szerzetes fogadását kigú-
nyolta , papi méltóságát, reformatori küldetését becsülte, 
„nostri fratres Wittenbergae possunt in uxores accipere 
omnes moniales , me non adigent ad simile", ezek a szavai. 
Hanem filius mulieris, vincitur a muliere. „Contigit haec See-
na Wittembergae, igy szól az algiri püspök a. 1525. Luthe-
rus omisso suo Melanclitone vesperi pro caena invitât Pome-
ranum ; Catharina adest ; Pomeranus, ante vel post caenam, 
nescitur, exeipit fassionem conjugalem Lutheri , annorum 45, 
cum Catharina Bora, annorum 25, religiosa Bernardina in 
claustro Nimptschen. Pictor quidam, et aclvocatus testes. Pri-
mus rumor omnes concitavit, omnes indignabantur. Melan-
cliton sequentia scripsit ad Camerarium : „Lutherus sine con-
silio amicorum suorum duxit Boram : quantopere mirari subit, 
quod dum optimi quique tanta patiuntur, non sit, qui illorum 
misereatur ; quis seit, quod Lutherus non sit hostis humani-
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tatis, quodve matrimonium hoc ex necessitate naturali inierit, 
praevidens confusionem secuturam, faciens consolationem 
quam potest. Sancti quoque errarunt ; oportet verbo Dei ad-
haerere propter verbum, non propter doctorem ; nihil iniquius 
quam repellere doctrinam propter errores praedicantis." — 
A nagy zavarok között a romai szék és a tridenti zsinat ve-
zérfényül szolgált. A császár, gondolván, hogy a tévelyt az 
igazsággal kibékíti, kiegyezkedési pontokat terjesztett elő a 
pápához ; ]) III. Pál nem fogadhatta el : „Non posse id (coe-
libatum) mutari absque scandalo et Dei oífensione. Ob gra-
viora peccata, quae sacerdotes committunt, lex non est tol-
lenda, sed reformatio (morum) facienda" 2). Közzé tett a 
császár ,Interim'-et 1548-ban, a pápa mint illetéktelen intéz-
kedést elvetette, s Péter-Alajos-Sebestyén nuntiust Német-
országba küldé a bajok orvoslására. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 14-én. Hozzánk érkezett hivatalos tudósítás 

szerént R a n o l d e r János veszprémi püspök ő exclja f. hó 
10-én indult Romába. 7-én fogadta a ft. káptalannak, papság-
nak , a helybeli katonaság- és megyei hatóságnak szerencse-
kivánó bucsutisztelgését Nágy fontosságú útjáról körlevélben 
értesité a megyei clerust, melyet imára szólit föl, ő is imád-
kozandó érette az apostolok fejedelmének sirjánál. Isten ve-
zérelje mind ő exclját, mind azon főpásztorokat, kik már ezen 
közoliajtásu útra vagy megindultak, vagy indulni fognak. 

— A nm. helytartótanács f. é. mart. 15-ről kelt határo-
zatával megujitja az 1827-ki törvényczikket, mely szerént az 
anyakönyvek két példányban vezetendők, és ezek egyike szo-
kott hitelesités mellett az illető hatóság levéltára számára 
biztos őrizet végett beszolgáltatandó. (10394 sz.) — Történ-
vén , hogy a nyugzsoldos katonák katonai házassági engedély 
nélkül házasságra bocsáttattak, és igy az addig élvezett nyug-
dijt elvesztették, ugyanazon nm. helytartótanács f. é. mart. 
15-ről kelt határozatával az illető püspöki hivatalok által fi-
gyelmezteti a lelkészeket, hogy az idevágó szabályrendeletet 
megtartsák. (10310 sz.) 

— Más megyei főispánok és királyi biztosok szép pél-
dája után indulva, a tolnai főispán és baranyai kir. biztos 
urak is elrendelék, hogy a megyei hivatalok az egyház és is-
kolai épületek jó karbani tartása és kellő fölszerelése, valamint 
a lelkész urak és néptanitók fizetési illetményeinek pontos ki-
szolgáltatása, ugy az iskolakötelezett gyermekeknek az isko-
lák szabályszerű látogatása körül a legnagyobb készséget s 
buzgó tevékenységet kifejteni igyekezzenek. 

— Ujjongnak örömükben a pápa-, tehát katholikus-
ellenes lapok; minthogy szeréntük a pápa világi fejedelemsé-
ge igen rövid idő múlva megbukik. Ilyesmivel vigasztalta a 
Reichsrathban is hallgatóit Giskra és Schindler. Csak a hirek 
chaosa nagyobb az örömnél. A franczia kormány még egyszer 
fölszólítaná a pápát concessiokra ; ugyan mire valók volnának 
ezek, ha Roma okvetlenül szükséges az olasz egységre ? — 
A franczia kormány nyomára jött volna, hogy a pápa szökni 
akar; természetesen: azért hívja a püspököket Romába! A 
vaticani archivum már a határokon tul elszállíttatott ; a gon-
doskodás nem volna épen fölösleges az oda tolakodó vanda-
lok miatt. Ily és hasonló hirek keringnek alapokban. 

— Bécsből irják a ,P. Lld'-nak, hogy a romai osztrák 
követ tudósítása szerént a szent-atyának épen nincs szándéka 
Romából távozni. Antonelli hiresztelt visszalépéséről sem tud 
a szent városban senki semmit. 

' ) T. II. p. 2 7 0 , 2 7 1 . - J ) p. 2 7 7 . 

— A prágai és olmützi érsekek jövő héten indulnak Ro-
mába Marseillen keresztül, melynek kikötőjében egy hajó áll 
készen a franczia, osztrák és német, mintegy 60 főpásztor 
szállítására Civitaveechiába. 

— Romában a megtérő zsidók kereszteltetése szokás 
szerént ez évben is nagyszombaton végeztetett ; egy nizzai 
zsidó, és egy romai zsidónő kereszteltetett meg. 

— Egy angol lap a pápaság bukását azért is igazságos-
nak ta r t j a , mert midőn a legatiok tőle elpártoltak, az ottani 
börtönökben volt állam foglyokat Romába hurczoltatta, hol a 
börtönök mélyében lassú halállal múlnak ki. Ez ugyan borzasz-
tó volna , ha nem ismernők a nagy különbséget az angol és 
romai börtönök, meg a piemonti kegyetlenkedés közt ; min-
denesetre tűrhetőbb sorsuk van az ily szerencsétleneknek a 
pápai, mint az angol és szárd kormány alatt , ha mindjárt 
való volna is azon lap állítása ; de tán nem kell megjegyezni, 
hogy csak meggyülöltetésre szánt koholmány ez is ! 

— Dentunál Caylától ily czimü röpirat jelent meg: „Plus 
de pape-roi." (Nincs többé pápa-király) tudnillik Cayla papyr-
ján és képzelődésében. — Rouland cultus-minister is főz vala-
mit a clerus polgári állásáról ; legalább egy emlékiratot dolgoz-
tat ki a papság 1790-ki polgári constitutiojáról. Az egyházat 
lenyűgözni és a clerust politikai halálra kárhoztatni legbiztosb 
mód az állam-mindenhatóság valósítására. 

— Mig Európában az egyházat minden befolyástól meg 
akarják fosztani a nevelés- és tanitásban ; Massachusetsban, az 
északamerikai egyesült államok egyik legrégiebbikében, a 
majdnem egészen prot. törvényhozó testület elhatározá, hogy 
a bostoni püspök, Fitzpatrik, szólittatnék föl az egyetemi föl-
ügyelőség elfogadására. Ritka szép példa ! 

— A keleti szakadár egyházban nagymérvű mozgalom 
mutatkozik a romai egyházzal való egyesülés iránt. Isten ma-
lasztjának ez örvendetes működését hatályosan előmozdíthat-
ják a keleti missiok, melyeknek dúsabb eredményezése végett 
az Isten országa terjesztését szivükön viselő jámbor hivők 
adakozási készségét hívjuk föl; ajánlkozván az e czélra gyűj-
tött összeget a Szent-László-Társulat által a kellő helyre el-
szállítani. 

— A cremonai püspök nagy dicsőségben részesült ! Ga-
ribaldi látogatást tőn betegágyánál, és kijelenté, hogy ő va-
lóban evangeliumszerü áldozár és igazi püspök. A ,Vkbote' 
erre azon megjegyzést teszi : Vegye szivére az ily dicséretben 
részesitett főpap azt, mi a kínszenvedés történelmében Judás-
ról mondatik, ki barátja volt azon zsoldosoknak, kik botokkal 
és durongokkal jöttek a kertbe Krisztus ellen. — Igaz, hogy 
Garibaldi az utcza kövezetét ajánlja a papok agyonverésére, 
talán ez vigasztalja a szerencsétlen főpapot ! Ezzel ellentétül 
megjegyezzük, hogy a bolognai káptalan-helyettes 3 évi, Pro-
colo lelkész 1 évi fogságra Ítéltettek. 

É r t e s i t é s. 
H o r v á t h József , néhai kalocsa- főmegyei kanonok alapítványá-

ból a hittan) kar által mult évben kitűzött pályakérdésre , két dolgozat 
érkezett ugyanazon hittani karhoz. Az egyik „Ver i tas liberabit v o s " ; a 
másik „ A d respublicas firmandas" je l igét visel. Mindkét mü kiadatott 
már bírálatra. 

A p e t r o v o s z e l l o i t. k á p l á n urnák a t a s z á r i plebánus : 
A kérdéses hittan III és IV. köte te is Müller Gyula sajátja. 

S z e m e n y e i Mihály értesíti előfizetőit h o g y „ S z e l l e m i f e g y -
v e r" czimü munkája közbejött akadályok miatt csak j u I i u s b a n j e -
lenhetik meg. A levelek T ó t k e s z i b e in tézendők , utolsó posta : 
Tamási . 

Kegyes adományok: 
Két pécsmegye) plebánus a pesti Lipóttemplomra összesen . 6 frt. 
Ugyanazok a Szent-István-Társulat házára . . . 4 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P O L L Á K J Á N O S . 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr . , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, május 17-én. 39. I. Félév. 1862. 

TARTALOM: Mária-hava Belgiumban. — Ő szentsé-
gének apostoli levele a varsói érsekhez. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

31 ári a-ha va Relgiuinban. 
Ha april-hó végén a városok utczáin elhaladsz és a 

templomokba lépsz, oly élénk foglalkozást látsz, minőt 
máskor ritkán vagy soha ; de még nagyobbat és szeb-
bet láthatnál bizonyára, ha angyal-léptekkel mehetnél 
láthatlanul a házakba, és angyal-szemekkel tekint-
hetnél a szivekbe. A templomokban zörej és kalapá-
csolás hallik azonnal a reggeli isteni-szolgálat után; 
ácsok, kárpitosok és kertészek dolgoznak egész nap, 
és szakadatlanul nyilik meg és csukódik be az ajtó 
öregek és gyermekek, férfiak és nők után, kik majd 
ezt, majd amazt hozzák a szent hajlék díszítésére, 
örömmel és buzgón, mint az angyalok, kiket Jákob 
látott álmában a mennyei létrán föl-alá haladni. 

Közeledik tehát az utolsó april. Alkonyatkor 
megszólamlanak az összes harangok, és az ünnepé-
lyes hívásra elcsendesül az élet minden zaja. A kéz-
műves leteszi eszközeit, az utczák élénkek lesznek, 
öreg és ifjú özönlik a templomba. Itt a zűrzavarból, 
mely az utolsó napokban azt eltölté, pompás és so-
kat jelentő építmény fejlődött. A kereszt középpont-
ján a chorus előtt csodálatos színpompa emelkedik. 
Fön a boltozaton a magasban drága szövetekből gaz-
dag trón lebeg, melynek mennyezetéről egész a föl-
dig hosszú függönyök csüngnek le ; a trónt angyalok 
tartják, a megdicsőülés fényében ragyogván, mások 
alantabb a függönyöket virág-füzérekkel övedzik kö-
rül. A mennyezetet gazdagvirág-diszitmények körzik, 
mintha virágok hullanának belőle, virágok veszik körül 
és borítják a közel álló oszlopokat, és a trón alatt 
a padozatról egy virághalom emelkedik, szebben 
mint valaha szemed láthatá. Minden égalj egyesíti 
legszebb adományait, az éjszak és dél egy kép hozá 
meg azokat. Kiválóan a rózsák virulnak ritka szép-
séggel és tömérdek sokasággal, a csúcs felé egyre 

sűrűbbé válnak, mig virág virágot ér; de a virágok 
virágja, a trón királynéja, hol van ő ? 

Az oltáron a gyertyák meggyuladnak, a virág-
halomból mint szentjános-bogárka a harmatos fűből 
egyik fény a másik után emelkedik, a mellék-oltá-
rokon, a szent képek előtt egyre világosabb lesz, mig 
az egész templom fénytengerré változik. Az ünnepé-
lyes zene hangjai közt a papság, a püspökkel élén, az 
oltárhoz lép, és a nép térdre borulva fogadja a szent-
séggeli áldást. A completorium után megkezdetik az 
ünnepélyes menet. A tanuló ifjúság gyertyával ke-
zében követi a keresztet; utána a társulatok jönnek 
gyönyörű selyem zászlóikkal, melyeken a szent Szűz-
nek életképei szépen festvék, mindnyájan égő gyer-
tyákat visznek ; ezután gazdag zászlókkal az énekesek 
kara jő , kik magasztos ima-dalokban a csodálatos 
,gratia plena'-t dicsőítik ; záradékul a papság jő a püs-
pökkel. Igy vonulnak a boldogságos Szüzanya oltá-
rához, melyen közönségesen a kegyelemkép van; ez 
levétetik, és egy ékes faragványu s aranyozott hor-
dozható állványra helyeztetik. Salve Regina, üdvöz-
légy királynő, énekli a kar és nép, hat leány fehér 
ruhában és fehér viaszgyertyákkal, a hajba font ró-
zsákkal, rózsákkal az arczokon, mint az ártatlanság 
és zavartalan tisztaság valódi virágaival, fölveszik az 
állványt a szent képpel, és igy a nép fölött lebeg 
diadalmasan a templom összes csarnokaiban. 

Csodálatos és rendkívüli benyomást szül, ha sze-
meinkkel egy csendes mellék-kápolnából kisérjük a 
menetet, mikép halad tovább lassan és ünnepélyesen, 
szent dalok árjától körülzajlongva, hasonlítva a ter-
mészetfölötti fényárhoz, mely a kegyelemanyától ki-
sugározva, a sürü néptömeget átragyogni látszik. És 
valóban a kegyelem árja özönlik ki belőle, ezt az aj-
tatoskodók szent buzgalomtól sugárzó szemei tanúsít-
ják , ezt az ajkak, melyek csendes imát rebegnek, 
vagy örvendetes éneklésben áradoznak. Mily távol 
volt nekik és nekem e pillanatban a föld és mily kö-
zel az ég! mily világosan lát a testi kötelékekkel fogva-
tartott lélek, világosan a szeretet által, mely magva-
sabbra szárnyal mint valaha; a hit által, mely a ben-
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sőt hatalmasabban áthatja! „Ne beszéljen most már 
nekem senki a katholicismus külsőségeiről,— mondá 
egy protestáns, kit én ez ünnepélyre magammal vit-
tem — én csak a bensőket láttam és éreztem." 

Yégre a menet a virághalomhoz közeledik, és a 
kép, a szent ,Rosa mystica', a viruló rózsa-trónra il-
lesztetik. Egy zárének üdvözli a szent Anyát, és az 
egészet a szentséggeli áldás fejezi be. 

Az egész hónap szakadatlan ünnep ; mindennap 
ünnepélyes szent mise tartatik, valamint vesperás és 
completorium, némely helyeken szent beszéd is. A ki 
igazán megfigyelni akarja, mily mélyen gyökered-
zik a nép szivében Isten anyjának tisztelete, az egy 
csendes zugba vonuljon a szent kép közelében. Egész 
napon át egy pillanatig sem állnak üresen az ima-
zsámolyok , és nincs oly osztály és rend, mely nem 
volna képviselve, mely buzgólkodókat ne küldene 
oda. Azonban ki fogna trónjához üres kézzel közeled-
ni? ki fogna egyedül az imádság benső áldozatával 
megelégedni? Nem csak a száj áradozik attól, a mi 
a szivben van, hanem a kéz is akarja ezt tenni ; a leg-
különnemübb adományok által törekszik a vallásos 
érzület szeretete- s tiszteletének kinyomatot adni, s 
ebben a legszegényebb sem marad vissza. A nagy, 
gazdag és dúsan ékitett szentelt gyertyák mellett ott 
van a kicsiny, pár fillérnyi gyertyácska, ajándékul 
nyert kék szalagocskával ékesitve ; egy tüz gyújt ja 
meg azokat, mint egy a szeretet, mely azokat ál-
dozza. A mezei virágcsokor nem kevesebbé illatozik 
és nem kevesbbé szép, mint a kameliák, azáleák, az 
oleanderok és myrthusok, melyek az üvegházakból 
hozatnak. A gyémántokkal dúsan megrakott arany 
korona, melyet a jámbor királynő az áldott Szűznek 
szentelt^, nem ragyogja túl a koldusnőtől adott kis-
ded viasz-szivet. S mily szép az, hogy mindenki ma-
ga hozza, s nem ugy küldi adományát ; hogy min-
denki szabadon és nyiltan szegődik a szent Szűz zász-
lójához; épen ez adja meg az adományoknak az igazi 
s valódi becset. Hány megható jelenet merül föl ez 
örvendetes hitéletből ! Midőn egyik nap a Notre Da-
me la victoire templomban térdeltem, jött egy anya 
kisebbik gyermekével karján, a nagyobbikat vezet-
ve ; ő virág-edényét a kép elé akarta állitani, de mind 
a két gyermek utána nyúlt , egyik sem akart áldozat 
nélkül maradni. E szent vetélynek véget vetendő az 
anya letette a virág-edényt, hogy leszedje s eloszsza 
a gyermekek közt a virágokat ; de ő késni látszott, 
mert a virágbokor egészen elcsufittatott volna ez ál-
tal. Egy gondolat villant meg agyában, gyorsan 
megragadá a nagyobb gyermek kezeit és a virág-

edény alá tette, a kisebbikéit pedig a fölé, s igy 
egyesülve nyujták át a virágbokrot. Jött egy nász-
menet, elől a házaspár; mind a kettő egyforma vi-
rágfüzért viselt fején három nyiló virággal, mind-
egyikről egy arany zsinór függött le, melyre ezüst 
sziv vala fűzve, egyesülésük és szeretetük jelképeül; 
könyek közt és mély megindulással hozták áldoza-
taikat, egy ideig imádkoztak, és azután vidoran, su-
gárzó szemekkel léptek az oltárhoz a szentség elfoga-
dására. Egy élénk szilaj fiu az egyház előcsarnokába 
szökik, lekapja fövegét és gyorsan, kedvsugárzó arcz-
czal a kép elé lép, hol az ajándék pénzen vett gyer-
tyácskáját is meggyújt ja , és térdre hullva, annak fé-
nyében gyönyörködik, mig le nem ég, mint Her-
mann József a piros almában gyönyörködék, melyet 
a gyermek Jézusnak adott. Hát még hány szoronga-
tott sziv közeledik a szent Szűz trónjához, a fájda-
lomnak hány fohásza emelkedik föl hozzá ! De tekintsd 
a szenvedőket, ha a templomot elhagyják, alig fo-
god őket megismerni, oly nyugalom tükröződik ar-
czukon, oly nagy a készség-, melylyel ujabb szenve-
déseiknek mennek elébe! 

Különösen pedig Jézus szent Anyjának egyletei 
azok, melyek Mária-havát törekesznek minden tekin-
tetben igazán megülni. Mint tudva van, e társulatok 
1563-ik évben keletkeztek Romában, és nekik kö-
szönjük szent hitünk főntartását számos községben. 
Egy belgiumi jezsuita alapitójuk: ő néhány fiatal 
egyént gyűjtött maga köré vallási társulatba, mely 
nem sokára a jámborság- és szentségnek oly hirét 
vívta ki magának, hogy a belépés e társulatba a pá-
pa által ajánltatnék „mint hathatós eszköz az ártat-
lanság megőrzésére, a hitbeni erősbülésre, a keresz-
tény szeretet lelkének fóntartása- s gyarapodására, s 
a tisztelet, bizalom és szeretet főikeltésére a legszen-
tebb Isten-anya iránt a hivek sziveiben." Belgium ke-
belében virágoztak föl legelőbb e társulatok ; nem so-
kára másutt is elterjedtek, és minden rend buzgólko-
dott, hogy abba fölvétessék ; a legszentebb férfiak fá-
radoztak tagtársak szerzésében, (igysalesi sz. Ferencz, 
gonzagai Alajos és mások) és a pápák XIII. Gergely-
től kezdve VI. Piusig gazdag bucsuengedélyekkel 
ajándékozták meg azokat. Egész Belgiumban még 
most is virágoznak a társulatok, mig másutt meg-
szűntek; és csak gyülekezeteiket kell megtekinte-
nünk, akár a templombelieket, akár másokat, melyek 
egyszerűen kedvtöltéseiknek szentelvék, hogy a szel-
lemről meggyőződjünk, mely azokat átlengi. Vala-
mint csaknem három század előtt a jezsuiták voltak 
azok alapitói, ugy most is ők vezetői ; már csak ez is 
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elegendő arra , hogy jelentékeny eredmény biztosit-
tassék. A rend egyik tagja közönségesen a társulat 
igazgatója, mellette egy elnök két assistenssel van, 
egy ti tkár és hat, egész tizenkét tanácsnok. Ezen kor-
mánytanács (az igazgató kivételével) legalább is min-
den nyolcz vagy tizennégy nap alatt meggyónik és 
megáldozik, a tagok legalább egyszer havonként, 
ezenkívül Urunk és a szent Szűz ünnepein, valamint 
ker. sz. János, sz. Péter és Pá l , és Mindenszentek ün-
nepén. Havonként kétszer gyülekeznek kápolnáikba 
szent gyakorlatokra, kötelezik magukat mindennap, 
lia csak lehet, szent misét hallgatni, s bizonyos imákra 
reggel és estve. Ezenfölül az ünnepélyes fölvételnél 
fogadást tesznek, hogy magukat a Szüzanya tiszte-
letének inkább szentelendik mint mások, másoknál 
több jót gyakorolnak, de ezt soha lehető egyes ese-
tekben a nélkül, hogy gyóntató-atyjuk tanácsát és 
helyeslését kikérnék. A gyülekezetek meglátogatásá-
nak , vagy a szentségekhezi járulásnak elmulasztása, 
mint más nagyobb vétség részletes, vagy végleges 
kizárással a társulatból büntettetik ; ez egyébiránt oly 
eset, mely ritkán fordul elő. Hogy Mária-havának 
megülése gondosságuk és buzgalmuk kiváló tárgya, 
azt már fönebb emiitők. A beteg tagtárs mindenki 
által meglátogattat ik, mindenki imádkozik érette, a 
megholtakért gyász-mise ta r ta t ik , melyen mindnyá-
jan megjelennek. Utazó tagok útlevelet kapnak, mely-
lyel a társulatok gyülekezeteiben részt vehetnek. I g y 
ez egyletek a szeretet, béke, isteni félelem, valamint 
a tökéletesség utáni komoly és buzgó törekvésnek 
tökélyes képét nyúj t ják , melyet én valaha láttam, és 
még most is birják teljesen a bizalmat, melylyel csak-
nem három század előtt ajánlá a szent-atya azokat, és 
hogy ez lehetséges, azt Isten után „az élet szeplőte-
len virágának", dicsőséges pártfogónéjuknak, a leg-
szentebb Szűznek, ki áldva legyen örökké, köszönik' 
Ezen kételkednünk alig lehet. Szolgáljon ez nekünk 
buzditásul, hogy e társulatokat mi is behozzuk váro-
saink- és falvainkba, mint a Mária-hava megülését 
behoztuk. A körülmények napjainkban nem kevesbbé 
rosszak, vagy még aggasztóbbak mint akkor voltak, 
midőn e társulatok megalakultak. Hisz mint eső után 
a békák , oly számtalanok napjainkban a reformáto-
rok , és minő reformátorok ezek?! 

De visszatérek Mária-havához. Szent örömben 
múlik el és végső napja gyásznap. Majus-hó 31-én 
ünnepélyes ,Te Deum' után a kegyelemkép ismét visz-
szatétetik régi helyére ugyanazon ünnepélyességgel, 
minővel a virágtrónra emeltetett. Másnap reggel igen 
élénk lesz minden a templomok ajtai előtt , mert ár-

verezés tartatik. A sok ut és mód között, melyet a 
hivek ajtatos érzülete választ, a templomnak kisebb 
pénzadományokat ju t ta tn i , ezen és hasonló árverezé-
sek a legeszményiebbek- és legszebbekhez tartoznak. 
E napon ugyanis áruba bocsáttatnak a virágok, me-
lyek Mária-hava alatt a templomot ékesítették. Buzgó 
vetélykedés keletkezik, mindenki birni akar egy vi-
rágcserepet, egy virágfüzért; az árak szándékosan 
fölveretnek, és örvendve a bir toknak, az árverezési 
összegnél is többet fizetnek. Igy tanuja voltam, hogy 
egyszerű kis rózsabokrok több forinttal fizettettek, 
egy mezeivirág-füzér három frankkal. Hát a szegé-
nyek ? Oh ! ezek sem mennek el üresen, ezt a szere-
tet nem tűri ; Gentben láttam egy tisztesen öltözkö-
dött polgárnőt egy egész kosárra való virágot össze-
vásárolni s a szegényebbeknek inteni, kik őt számo-
san követték. Most ingyen-sorsolást kezdett, melynél, 
miután a nagyobb füzéreket kisebbekre osztá, nem 
csak nem ment el senki üresen, hanem még maradt 
is. Ha látni akarod, mily találékony a jámborság, 
menj Belgiumba, ott megtanulhatod. 

Bármily szemtelenül támadja is meg Belgium-
ban a radicalismus mindazt, a mi egyházi, Mária-hava 
ünneplését csak ritkán merte érinteni ]). I ly gyön-
géd érzülettel a német radical nem bi r , ez annál job-
ban lármáz a bálványozás és papi csalás ellen, men-
nél inkább utat nyit magának Mária-hava. De tanuld 
meg ebből, mily igaz, a mit egy jámbor katholikus 
tudós mond és czáfolhatlan védvekkel kisér : „Mig az 
egyház leghívebb gyermekei , a századok szentei Má-
riának leggyermekiebb és legbuzgóbb tisztelői vol-
tak , az egyháznak összes ellenségei, mindnyájan,kik 
tőle hitben és életben eltértek, mindenütt és minden-
kor Isten anyja tiszteletének ellenei valának, sőt gyű-
lölettel, vagy legalább becsmérléssel viseltettek az ál-
dott iránt az asszonyok közt." (Münch. Sonnt.) —y. 

Ö szentségének apostoli levele a varsói érsekhez. 
P I U S PP. IX. 

Venerabilis Fráter , Salutem et Apostolicam Benedictio-
nem. Inter gravissimas, quibus vehementer angebamur, solli-
citudines ob recentissima in multis Poloniae regionibus facta, 
ac praesertim ob pericula, in quibus infelix illa versatur na-
tio, gratissimum nuncium accepimus, Te a Serenissimo ac Po-
tentissimo Russiarum Imperatore, et Poloniae Rege illustri 
Nobis esse commendatum , ut vacantis Metropolitanae Var-
saviensis Ecclesiae Archiepiscopum constitueremus. Quod 

r) Igy a többek közt midőn a boldogult királynő a drá-
ga aranykoronát ajánlá föl Máriának, fölháborodva kiáltá a ra-
dicalismus , tanítványaihoz fordulva : ..Az aranyat inkább a 
szegényeknek kellett volna adni !" 
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quidem non mediocri Nobis solatio et consolationi fuit. Nam-
que ita, veluti summopere optabamus, et legitimo suo pastori 
insignem illam Ecclesiam committere potuimus, quae formi-
dolosis sane temporibus vigilantissimum amiserat antistitem 
morte abreptum, ac suo quoque Vicario Capitulari caruerat, 
qui in tristissima animorum concitatione cum summo Nosro et 
omnium bonorum moerore in carcerem fuerat conjectus. Ac-
cidit etiam, ut ejusdem Varsaviensis Ecclesiae regimini et 
procurationi, Te, Venerabilis Fra ter , praeficere potuerimus, 
quem eximia religione ac pietate praeditum, et singulari erga 
Nos, et banc Petri Catbedram catholicae veritatis centrum 
ûde , amore et observantia egregie animatum esse cognosci-
mus. Quocirca, nulla interposita mora, ipso die Domini Nostri 
Jesu Christi Epiphaniae Sacro post sollemnia in Pontiíicio 
Nostro Sacello ex more peracta, secretum convocavimus Con-
sistorium , in quo Te Varsaviensis Ecclesiae Archiepiscopum 
quam libentissime renuntiavimus, et Apostolicas de hac re 
Litteras sub Plumbo expediri, ac statim ad Te perferri jus-
simus. 

Nunc vero banc Tibi scribimus Epistolam, ut magis ma-
gisque intelligas qua pracipua benevolentia Te prosequamur, 
Venerabilis Frater, et quam vehementer de rei catholicae ra-
tionibus, deque Spirituali istius Varsaviensis Dioecesis fide-
lium bono solliciti simus. Equidem dissimulare non possumus, 
non levi Nos cura, metuque angi, cum probe sciamus, quibus 
difficillimis temporibus Tibi sit regenda, ac moderanda ista 
Varsaviensis Dioecesis. Sed Tibi addimus animos, ut confor-
tatus in gratia Domini Nostri Jesu Christi, cujus causam stre-
nue constauterque tueri ac defendere debes, omnes boni pa-
storis partes studiosissime implere contendas. Siquidem divino 
Illius auxilio fretus, qui facit de tenebris lucem splendescere, 
vel facile poteris omnes vincere augustias ac difficultates. Ete-
nim in Episcopali ministerio obeundo praeter alias difficultates, 
quae in praesente Poloniae conditione dérivant, non pauca 
Tibi occurrent impedimenta ob multas civiles vigentes leges, 
quae catholicae Ecclesiae doctrinae, juribus ac libertati plane 
adversantur. Itaque, Venerabilis Frater, Te etiam atque etiam 
hortamur, ut coelesti ope suffultus, et quaerens quae Jesu 
Christi sunt, catholicae Ecclesiae causam impavide propugnes, 
animarum saluti sedulo prospicias, atque omni studio ea mala 
amovenda cures, quae isti Dioecesi et Polonae nationi impen-
dere videntur. Ac summopere optamus, ut prae oculis habens, 
quae Tuo Praedecessori per Nostram Epistolam die 6 Junii 
anno superiore datam signifieavimus, nunquam desinas pro 
episcopali Tuo zelo omnem operam impendere, ut ecclesia-
stici viri propriae vocationis dignitatisque semper memores 
virtutum omnium exemplar Christiano populo praebeant, at-
que ab iis omnibus se diligentissime abstineant, quae in sor-
tem Domini vocatos nequaquam decent, ac sui ministerii mu-
nia naviter, scienter saneteque exerceant, orationi instent, 
sacras praesertim disciplinas assidue excolant, et in sempiter-
nam homiuum salutem procurandam totis viribus ineumbant. 
Neque omittas pari sollicitudine ac vigilantia fideles Tibi con-
creditos indesinenter monere, hortari et excitare, ut in Ca-
tholicae religionis professione magis in dies stabiles et immoti 
persistant, et nunquam se deeipi, atque in errorem induci pa-
tiantur a perversorum dogrnatum cultoribus, ut qui Sancta 
Dei et Ecclesiae praeeepta, leges diligenter observent, ac mu-

tuam inter se caritatem continuam habentes declinent a malo 
et faciant bonum, et ambulent digne Deo per omnia piacentes 
et in omni opere bono fructificantes. 

Nihil vero intentatum relinque, Venerabilis Fra te r , ac 
omni animi firmitate in id potissimum ineumbe, ut plenam in 
episcopali Tuo munere exercendo libertatem omnino conse-
qui possis. Atque in hunc finem haud omittemus summa ani-
mi Nostri contentione penes istum Serenissimum ac Potentis-
simum Imperatorem et Regem denuo instare , et urgere, qui 
non levem Nobis spem injecit fore, ut justissimae atque ite-
ratae Nostrae expostulationes tandem aliquando optatum asse-
quantur exitum. Idem enim Princeps per suum Ministrum Ple-
nipotentiarum apud Nos et banc Sanctam Sedem morantem 
Nobis nuper declaravit, amota esse ea impedimenta, quae ha-
ctenus obstiterunt, quominus Noster, et ejusdem Sedis Legá-
tus istic esset, qui penes ipsum Principem Nostram et Apo-
stolicae Sedis personam referens, Nos accurate certiores faciat 
de Sanctissimae nostrae religionis statu in amplissimis istis 
doniiniis, quique suum omne Studium adhibeat ad ecclesiastica 
negotia definitivo modo rite componenda, ac Tibi, aliisque istis 
Venerabilibus Fratribus Sacrorum antistibus consilio, solatio 
et auxilio esse queat, tum in cujusque Dioecesis procuratione, 
tum in difficillimis rerum ac temporum adjunctis , quae 1 ibi, 
eisdemque Venerabilibus Fratribus evenire unquam possint. 

Jam vero Nostris in votis est, Venerabilis Fra te r , ut 
nunquam intermittas ab ipso Serenissimo ac Potentissimo Im-
peratore enixe exposcere, ut Suam omnem clementiam et hu-
manitatem adhibere velit erga illos tum ecclesiasticos, tum 
laicos viros, qui post ultimas in Poloniae Regno significatio-
nes vet in vincula conjecti vel damnati fuerunt. Cum autem 
Nobis vel maxime cordi sit, ut ecclesiasticus vir, qui in ista 
Dioecesi Vicarii Capitularis munere fungebatur quique omni 
commendatione dignus, a quavis angustia et molestia liberetnr, 
iccirco quantum consilio et opera eniti et efficere potes, nihil 
praetermitte, ut idem pristinam suam recuperare queat liber-
tatem Scias autem velimus, Nobis gratissimum fore, si Te in 
hac alma Urbe Nostra praesentem intueri, et amplecti pote-
rimus, cum plures solemni Pentecostes die hoc anno Sancto-
rum Caelituni ordinibus, Deo bene juvante, adscribere lae-
tabimur. 

Denique Tibi persuade, Venerabilis Fra ter , Nos alacri 
ac libentissimo animo esse praestituros quidquid majori Tuae, 
et istius Dioecesis fidelium utilitati conducere posse noveri-
mus. Interim vero in omni oratione et obsecratione cum gra-
tiarum actione a clementissimo misericordiarum Patre, et Deo 
totius consolationis liumiliter enixeque petimus, ut mittat Tibi 
de coelis Sanctis suis assistricem sapientiam, quae Tecum sit, 
Tecumque laborét, utque Te replere, confortare, et consolari 
velit, uberrimis quibusque divinae suae gratiae donis, quae 
in dilectas quoque oves Tibi traditas copiose deseendant. At-
que liorum auspicem, et propensissimae Nostrae in Te volun-
tatis pignus Apostolicam Benedictionem ex intimo corde pro-
fectam, et cum omnis verae felicitatis voto conjunctam fibi 
ipsi, Venerabilis Frater, cunctisque Clericis laicisque fidelibus 
Tuae vigilantiae commissis peramanter impertimur. — Datum 
Romae apud S. Petrum, die 20 Februarii anno 1862, Ponti-
ficatus Nostri anno Decimosexto. 

PIUS PP. IX. (L. s.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. május 15-én. 0 eminentiája, országunk biboros 

főpapja május 7-én a testvérvárosokba érkezvén a bérmálás 
szentségét kiosztandó, ugyan e ezélból május 10-én Pes t , te-
réz-külvárosát szerencsélteté magas látogatásával, — bol is 
a szép — s gazdagon földiszitett plébániatemplomban ünne-
pélyesen mutatván be a kegyelmek atyjának a vérnélküli ál-
dozatot, K 1 e m p a Simon prépost-plébános által mondott rö-
vid, de velős s lelkes szentbeszéd után 1303-ot avatott föl 
Krisztus bajnokaivá ; azután pedig a szegényebb sorsú leá-
nyok nevelését, a bölcsödét s kisdedápoldát ernyedetlen buz-
galom- s kitartással kezelő szürkenénikéket tisztelte meg a 
kegyes főpásztor látogatásával; honnét 12 óra után a reá vá-
rakozó, mert őt látni, s áldását venni óhajtó tömeg örömjelei 
s a tisztelgő városi gárda dobpergése közt tér t vissza diszlo-
vasok kíséretében Budára. Meg kell említenünk azon példás 
rendet , melyet a különben nagy tömeg tartot t az egész ájta-
tosság alatt. Igen szép jelét adták továbbá vallásosságuk- s 
az egyházhozi ragaszkodásuknak e külváros elemi tanítói, 
kik ez alkalommal, miként az előtt az egész nagyhétben a 
legszebb egyházi énekeket zengték négyes hangban C s e 1 k a 
Nándor ottani segédlelkész igazgatása alatt Isten dicsőségére 
s a hivek nem kis épülésére ; — s ez igen jól van igy; mert 
egyedül a vallás nemesbiti a tanitó hivatalát s emeli ki a min-
dennapi kenyérkereset ezerféle módja közül ; egyedül a val-
lás- s ennek képviselője- az egyháztól kölcsönözheti a tanitó 
azon magasztosb tekintélyt, mely neki elkerülhetlenül szük-
séges, ha hivatalát üdvösen akarja betölteni ; a vallás- s egy-
házhoz ragaszkodnia tehá t , s ezen ragaszkodását adandó al-
kalommal *) kivált hithideg napjainkban tet t leg tanusitnia 
dicsősége legyen minden tanítónak ; — de különben is alkal-
muk van ez által megismerkedni, azon magasztos szertartá-
sokkal , melyeket azért nem tiszteli s becsüli a világ minden-
kor , mert nem ismeri. Nem utánozhatnák-e a terézvárosi ta-
nitók példáját más tanitók is?! — Május 11-én a budai vér-
kápolnában részesité ő eminentiája a híveket a bérmálás 
szentségében. Másnap az ernyedetlen buzgalmu főpap budai 
palotájának házi kápolnájában osztá ki a megerősitő malasztot 
több előkelő család leánytagjainak, összesen 28-nak. „0 emi-
nentiája a szent actusra vonatkozó velős és megható beszé-
det intézett az ajtatos hölgykoszoruhoz, és az apostoli buz-
góságu egyházfejedelem atyai kenetteljes szózata könyekre 
inditá az egész gyülekezetet. — A szentség malasztjának vé-
tele után S z a l a y Mária kisasszony, a bérmáltak egyike, ép 
oly kegyeletteljes mint gyönyörűen előadott hálaszózatban 
fejezvén ki a szerencséltettek édes köszönetét, a gyTermeteg 
hódolat jeléül művészileg alkotott szép tavaszi virágcsokort 
nyújtott á t , melyet ő eminentiája lekötelező nyájassággal fo-
gadott. 13-án a budai országúti plébániában bérmált. Vissza-
menet meglátogatá az Erzsébet-szüzek zárdáját , hol egy be-
teg hölgy egyenes kívánatára szintén a bérmálás szentségé-
ben részesült. Ebéd u tán , mely alatt meleg szavakkal emelt 
poharat áldomásul ő szentsége a romai pápa 70-ik születési 

] ) Miként t e t t é k május 5 - é n ö s z e n t s é g e n e v e n a p j á n , mikor t ö m e -
g e s e n v e z e t t é k a g o n d v i s e l é s ü k r e b i zo t t g y e r m e k e k e t a templomba imád -
k o z a n d ó k a s z e n t - a t y á é r t . 

évnapjának emlékezetére, Pestvárosa küldöttjének kíséreté-
ben a kerepesi ut melletti nagy temetőbe rándult, hogy szem-
ügyre vévén a dolgokat, ujabban nagylelküleg intézkedhes-
sék, a város túlnyomó kath. népességének érdekében, a te-
metkezés állandó egyházi fölügyelete iránt. Eltakarítás vé-
gett épen ekkor hozatván ide két halott , ő eminentiája ke-
gyeskedett a gyászolók lehető vigasztalására a végbeszente-
lést végezni. O eminentiája néhány napi ittléte alatt a sta-
gnáló társasélet minden rétegeibe elevenséget hozott." 

SZAKASZ (Szathmármegyében) , maj. 4-én. — A tem-
plomszentelés s az egyház védszentjének évfordulati napja 
(Kirbei = Kirchweih nev alatt) emlékezetes szokott lenni s 
nagy szerepet játszik az ünnepek közt egyházmegyénknek ki-
váltképen német ajkú községeiben. E napok a lehető legna-
gyobb ünnepélylyel számos szomszédplebániabeliek egybese-
reglése mellett tartatnak meg. S méltán. Egy kath. községre 
nézve ugyanis örökre emlékezetes marad azon nap, melyen 
temploma Isten hajlékává fölszenteltetett ; hisz ez időtől szá-
míttatik valamely helységnek vagy városnak ker. kath. köz-
séggé alakulása. Isten hajléka a templom, kitűnően azon hely, 
melyen a hivők e g y m á s s a l közösségbe lépnek, közösségbe 
a purgatoriumban s z e n v e d ő s a g y ő z t e s egyházzal az 
égben, sőt közösségbe imáik s a szeplőtelen mise-áldozat ál-
tal magával az I s t e n n e l . — Ily ünnepet tartottunk meg 
legközelebb május 4-én sz. Flórián napján Szakaszon. — Alig 
hogy tavaszodék s javulának utaink, ő méltósága, legkegye-
sebb főpásztorunk , gyakori kirándulásokat tesz megyéjének 
hol egyik, hol másik plébániájára, majd iskolákat látogatván, 
majd az egyház körül egyébb apostoli ténykedést végezvén, 
majd mind a két czélt egybekapcsolván ; hogy amott az isko-
lázás , a tanulás, a nevelés iránti érdeket felköltse vagy szilár-
dítsa , emitt a hitbuzgóságnak lángját a hivők keblében föl-
éleszsze, növelje. Alig hogy legközelebb hasonló czélokból 
legkegyesebb főpásztori látogatására méltatá N. Majtényt, 
Kaplonyt, Lázárit , már is Szakaszra igérkezék ő méltósága, 
hol is a fönnevezett napon Pelikán József kanonok-apát, Ru-
dolff Pál kanonok-prépost urak ő nagyságaik s főtiszt. Gün-
ther József cz. kanonok u r , valamint a kerületi papság teljes 
segédlete mellett a fáradhatatlan főpásztor személyesen végzé 
az isteni-tiszteletet. Eljövetelének indokául leginkább azon 
gyönyörű, vas lemezekre festet t , 14 kereszuti kép fölszente-
lése szolgált, melyeket némely jótékony adakozók 260 frtnyi 
adományából ő mltósága maga rendelt meg a nevezett tem-
plom számára s melyek most már valódi diszeül szolgálnak a 
templom falainak, várván azon időt , midőn majdan a tem-
plom körét diszitendő egyes állomásokba fognának elhelyez-
tetni. A templom előtt újonnan fölállított kereszt s az emiitett 
stationalis képek fölszentelése után ő méltósága sz. mise köz-
ben a szószékre lépett s szokott népszerű kedves modorban 
az isteni szeretetnek lángját igyekvék a hallgatók szivében 
meggyújtani s éleszteni, alkalmat nyújtván ő méltóságának e 
themára sz. Flóriánnak az oltárt diszitő képe, kit a buzgó hi-
vek világszerte tüz elleni védszentül tisztelnek. „Van, jegyzé 
meg a méltóságos szónok kenetteljes beszéde folytán, keblünk-
ben is tüz , mely gyakran nagyobb pusztítást okoz , mint mi-
dőn a lángok helységeket, városokat hamvasztanak el; s ez a 
vétkes indulatok : a ha rag , a fajtalanság stb. tüze. E tüzet el-
oltani s helyébe az isteni szeretetnek lángját kebleinkben föl-



— . » 3 1 0 e — 

éleszteni s ápolni kötelességünk." E bevezetés után előatlá ő 
méltósága a módokat, melyekkel az isteni szeretetnek tüzét 
kebleinkben föléleszteni s ápolni lehessen. Ilyenekül az imád-
ságot s a nap közbeni rövid áhítatos fohászokat tüzé ki , nem 
különben az alámizsnálkodást s egyébb irgalmas cselekedetek 
gyakorlatát, úgyszintén Isten igéjének buzgó hallgatását; s 
ebben nagy erőt helyezett s példákban mutatá meg, mikép 
olykor Isten igéjének egy-két szava csodás hatást szült, meg-
térést eszközölt. Például Máténak csak annyit mondott az Ur : 
kövess engem ; s e liivó szóra lángra gyúlt keble s követé Je-
zust, gyönyörű evangéliumának lángjával meggyújtván az 
egész világot ; Saulnak csak ennyit : Saul, miért üldözesz en-
gem 1 . . . . Zaccheusnak : szállj le , én ma vendéged akarok 
lenni stb. - - Kiváltkép pedig alkalmas módul a fönebbi czél 
elérésére ajánlá ő méltósága a keresztutnak annakidején való 
buzgó látogatását , a kèresztutat s annak képeit gyönyörűen 
egy virágos réthez hasonlitván, melynek virágai fölött ezer 
meg ezer méh donog, s azokból édes mézet szi s gyűjt élel-
mére. Fiat applicatio. Végül említést kell még tennem azon 
előzékenység- s érdekeltségről, melylyel a íöld népe ő méltó-
ságát ez útjában mindenütt fogadá. Igy, habár ő méltósága 
jövet Erdődön csupán csak éjjeli szállást vőn: a lakosok fia-
talja lóra pattanva szökkent a legközelebbi helységig ő mél-
tósága elé s kisérte másnap tovább apostoli út jában, mint-
egy meghálálni óhajtván azon kegyet, melyben mult alkalom-
mal ő méltósága őket is szerencsélteté főpásztori látogatásá-
val ; benn a m. városban kebelbeli zenével s mozsarazással 
üdvözölte a kegyeletes nép ő méltóságát Mesterkétlen hódo-
latát pedig az által tanusitá leginkább, hogy e tiszteletadás 
sem megparancsolva, sem az illetők arra fölszólítva vagy fi-
gyelmeztetve nem voltak, hanem proprio animi motu rögtö-
nöztetett. Adjon Isten kerületünknek még sok, ehhez hasonló 
örömnapokat; mi végett arra kérjük a Mindenhatót, hogy 
szeretett főpásztorunkat a legjobb egészségben még sokáig 
éltesse ! > 

T U R I N , april 13-án. Szent-atyánknak mart. 25-én mon-
dott beszédjében van egy hely, mely a közönség előtt isme-
retlen tényekre vonatkozik. Igy szólt a szent-atya : „Jöttek 
hozzám levelek, melyek telve vannak íiui szeretettei és ra-
gaszkodással, melyekből megtudtam, hogy a (szárd) kormány-
nak küldönczei kész formulárékat küldenek szét a papság kö-
zött , ezeket láttuk, és olvastuk, ezek által akarják egy né-
mely nyomorult papnak vagy papnövendéknek aláírását meg-
nyerni." Az ,Armonia'-nak szerkesztője erre megjegyzi : „Néz-
zétek, mi jól van tudósítva a szent-atya mindenről ! Mi a csel-
szövények középpontjában vagyunk, a cselszövőket naponta 
lá t juk, még sem tudtunk semmit az aláírásra készített és szét-
küldött példányokról, eddig egyet sem láttunk, csak most 
sok keresés és levélírás után keríthettünk messze vidékről 
egyet." Ezen aláírási példányoknak eredete már jó régi. Fo-
lyó év kezdetén, Ricasoli erkölcsi eszközökkel akarván meg-
hódítani Romát, tanácskozott Passaglia- s Liveranival, miként 
lehetne egy tömeges fölszólitást a papság részéről nyerni Ro-
ma ellen? Passaglia a papság részérőli aláírást javasolta,me-
lyet erre kiküldött , s a tartományi prefetti-któl segélyezett 
papok a félszigeten széthordozzanak, minden plebánusnál, min-
den kolostorban az aláírást keressék, ily aláírás az alsó pap-
ságot a forradalomhoz lekötné, a szent-atya ellen a kormány-

nak nagy erkölcsi súlyt kölcsönözne, a melynek nyomán to-
vább lehetne menni. A szakadár szakadást keres, szakadáro-
kat gyűj t , szakadást szervez : ilyen Passaglia. Piacúit consi-
lium a trappola bárónak. A nehézségeket sem felejté Passa-
glia, melyek az ily aláirás ellen leendenek. Tudta hogy ily alá-
irás canon elleni, szakadáros, impius, sacrilegus ; tudta, hogy 
soknak gyenge lelkismerete ettől óvakodni fog ; tudta hogy a 
püspökök az ily aláírókat a benellciumtól elmozditandják ; 
mit tanácsolt tehát a lelkismeretek félelmeinek megkérlelésé-
re ? Az aláíróknak magas hivatalt , kitüntetést , a beneficium-
ért dus kárpótlást a kincstárból, minden lehető védelmet a 
kormánytól. Tehát mindég a 30 ezüst pénz az igaznak eláru-
lására ! Passaglia hivatalért, magas jövedelemért eladta lel-
két , hirét , nevét, becsületét, melyet a kath. világ előtt bírt ; 
arra számolt, hogy az olasz papság között sokat talál magá-
hoz hasonlót. Volt-e oka ily lélekvásárlásra biztosan számi-
tani , nem tudjuk, néhányan már voltak, Liverani is ilyen ; 
a szent-atya ezeket : „Miserabile sacerdote e chierico"-nak 
nevezi, de azt tudjuk , hogy február 6-án egy falusi szegény 
pap , ki plébániájának ügyében jött a fővárosba, midőn 20 
carlino ígéretével fölszólittatott, csatlakoznék az utczai me-
nethez, mely ,le a pápa-királylyal' fogja ordítani, ismételve 
,nem'-el válaszolt; s midőn már egy ducato-t nyújtott neki a 
szemtelen bérencz, a szegény pap, indulatba j ö t t , sarujához 
kapott , s vele nápolyi hevességgel a csábitóra rohant : „taka-
rodjál, mert azonnal arczul csaplak." — Van tehát nemes sziv 
elég, mely lelkismeretét és becsületét pénzért nem árulja. De 
Passaglia még is számolt, hogy talál. Ricasolitól fölhatalma-
zást nyert , hogy ily jutalmazást ígérjen az aláíróknak, a kül-
dönczök megválasztattak, hegyen-völgyön tul szétküldettek. 
Ime Passaglia körlevele, mely a küldönczöknek zsebébe ada-
tott : „Uram ! Alulirottnak van szerencséje egy aláírási nyom-
tatott példányt átküldeni, melyben kéretik IX. Pius pápa,hogy 
tekintetbe véve az egyházat és államot (egyedül csak a forra-
dalmi kormányt) fenyegető veszélyeket, a kérlelhetlen non 
possumust cserélje föl már egyszer a béke szavával. Alulírott 
reméli, hogy tiszt, uraságod az Isten és a haza iránti szere-
tettől indíttatva (Passagliánál az egyház elleni izgatás Cari-
tas divina,) szavazatjával csatlakozni fog annyi sok és ajta-
tos (?) papok szavához ily szent (?) czélra, s alá fogja irni a 
pápához küldendő kérvényt. Alulirott jól tudja, némely me-
gyében ezen csatlakozás nem lesz veszély nélkül ; azért hité-
re igéri, hogy ily kérvények nem lesznek közzétéve , sem a 
pápának előterjesztve, hacsak az aláírók számra és minőségre 
(például hittani tanár , miként Passaglia és kanonok miként 
Liverani) nézve sokat nyomni nem fognak, végre mig nem 
lehetend remélleni, hogy a kérvények a kivánt gyümölcsöt 
meghozták, a mikor a püspöknek legnehezebb lesz papjainak 
eme tényét rosszalni, vagy büntetni. ( Igen, Passaglia arra 
számol : multitudo peccans non punitur.) Ha pedig uraságod 
az ily aláírásért kárt szenvedne, vagy hivatalt vesztene, alul-
irott föl van hatalmazva önnek ily esetben hitére és becsüle-
tére megigérni, hogy helyzetének hü előterjesztésére minden-
ben teljesen kárpótolva lesz. Passaglia Károly." — Passaglia 
loculos habet , s mit Ricasoli oda tesz , avval az egyházáru-
lást megfizeti. I t t adjuk az aláírási kérvénynek szövegét is, 
melyről a szent-atya mondja : „ezen kérvényekben álszentes-
kedéssel (ipocrita insinuazione) fölszólitanak minket, mondjunk 



•O 3 1 1 « • - -

le a világi fejedelemségrőL" Ime tehát az álszenteskedők kér-
vénye : „Szentséges atya ! Alulírottak meg vannak győződve, 
hogy corde creditur ad justitiam , ore autem fit confessio ad 
salutem, egyértelemben, megegyező akara tban, egy szóval 
hangosan fölkiáltanak : Szent-atya ! te vagy Péternek törvé-
nyes u tód ja , te vagy Krisztus Jézusnak hely tar tó ja , T e a 
Szentlélek főorganuma : Neked, mint a pásztorok pásztorá-
nak, a mesterek mesterének mindenkitől engedelmesség adan-
dó és hódolat ; a te széked, Péternek széke ; a te elnök-
séged Péternek elnöksége ; a te közösséged Péternek közös-
sége ; szükséges t e h á t , hogy körülöt ted, s romai, legfőbb 
széked körül , mely minden egyházaknak a n y j a , az isteni el-
sőség miatt minden hivek gyülekezzenek össze, s veled egye-
sülve neked magukat alávessék. E mellett ugyanazon egy lé-
lekkel és szivvel hangosan kimondjuk , hogy a püspökök is-
teni intézmények következtében a papságnak elöljárói, az egy-
házi hierarchiának első polczán vannak , s bennük, mint tör-
vényes utódokban, reánk száll a löloldozási, a megkötési, s 
legeltetési, tauitási hatalom, mely először az apostoloknak 
ada to t t ; ezen hatalom a püspökökben és a püspökök által tar-
tatik fön az egyházban, s reájok van bizva, hogy az egyes 
nyájakat egységben tartsák , s az üdvösségre vezéreljék. (Ez 
volt a régi Passaglia. Milyen most ?) Ezen hitvallomásban szi-
lárdak szentségedhez egy tiszteletteljes kérvényt nyújtanak ; 
melyet nem annyira a papi hivatal , mint a törvényszerető 
őszinte polgári s igaz olasznak kötelessége sugalt. Ime szent-
séges atya ! Italiánknak egyik végétől a másikig a vallásnak 
és katholikus jámborságnak szava hangzik: , éljen a pápa ' ! 
Hanem e mellett , ime a másik szó, a liazaliságnak és a nem-
zeti függetlenségnek szava : ,éljen Roma az u j ország főváro-
sa !' Ha e két szó, 'a helyett hogy barátságban lenne, egymás-
sal harczra kel, nincs időközi, nincs lelki veszély, melytől ily 
helyzetben nem kellene tar tani , s nincs nemzeti és vallásos 
jó lé t , melyet lehetne várni. És ki lesz amaz áldot t , a k ie két 
szónak barátságositására legyen hivatva, s ez által a nemzet-
és a pápaság-, a társadalom- és az egyházra nézve a legnagyobb 
jótéteménynek kú t fe je? Csak te lehetsz szentséges a tya , mi-
vel csak te hangoztathatod ama béke-szavat, melyet a pász-
torok Pásztorától örököltél, mely a Vaticánból elhangozva 
eget s földet örömmel töltene. Halljuk tehát e béke-szavat 
ajkaidról, oh Pius ! hallja I ta l ia , mely fiúi indulattal reád te-
kint és könyörög, a béke szavát Igen! te mondd ki: béke; és 
mi Italia és saját magunknak nevében neked örök hálát es-
küdni fogunk." Sed habent sua fata libelli. Ricasoli megbuk-
ván, Rattazzi nem akar semmit tudni a kárpótlási kötelezett-
ségről , Passaglia hite és becsülete , melyre hivatkozott , mi-
dőn a papokat a szentségtörő kérvény aláirására meghivta, 
Ricasolival együtt eltűnt. Maledictus, qui facit hominem bra-
chium suum. Pius mart. 25-én a kérvényekről emlitést tet t , 
Passaglia terve meg volt hiusi tva, mivel ő a titok leple alatt 
tőrt vetet t a falusi lelkészek lelkismeretének. Pius beszédje 
az egész világon ismeretes, kiki t u d j a , mit kelljen a Passa-
glia—Ricasoli kérvényéről Ítélni. Mit tesz Don Carlo? A 
Mediatore füzetében, mely april 5-én megjelent, az egész be-
szédet koholmánynak , apocrifnak nyilatkoztatta. Könnyű csel 
a tudós világban. Ajansenisták is ezt tet ték VIII, Orbán pápa 
,In eminenti' bullájával , ugy hogy Sinnich János kérdésére, 
midőn Romában időzött „sanctitas sua mandavit ex archivo 

et ex matrice actorum ext rah i , illudque Sinnicliio et Papio 
consignari (fer. V. 26. jun. 1644.), ma Passaglia ezen álnok 
csellel él. A beszédet Pius nyilván, a templomban, a hivek, 
a szerzetes rendnek s udvarának egész személyzete előtt 
mondta , a ,Giornale di Roma' más nap szövegben közölte, 
minden újság szólt róla, tar tamát közölte , a távirati hivata-
lok egész világra szétküldték, most Passaglia azt mondja , a 
beszéd apocrif. En caecum in iniquitate hominem ! Vere ob-
dormisti, qui scrutando talia defecisti. 

KÖZÉP-AFRIKA. (A missioi naplónak folytatása.) 
Octob. 4-én, mint az osztrák császár és a missio jótevőjének 
nevenapján itt is isteni szolgálat tartatott . Aldozárok és ének-
lők hiányában ünnepélyes ,Te Deum' nem énekeltethetett , de 
forró ima bocsát tatot t éghez, hogy Isten őt vezérelje és védje 
az egyház javára. Én egy nagy zászlófát állítottam föl, melyre 
az osztrák lobogó huzattatnék — különösen vasár- és ünnep-
napokon. Ö fölsége nevenapján is lobogtattam azt , és igen 
emlékeztetett hazámra. Oct. 6-án a szent olvasó ünnepe fé-
nyesen megtartatott . Az ifjak mindnyájan meggyóntak, és kik 
íhár bővebb oktatást nyertek, áldoztak is. Ezen ünnep után a 
szövés vette kezdetét , mi nekem Isten segítségével jól is si-
került. Midőn az emberek látták a szövetet , elbámultak és 
mondák, hogy ez sokkal jobb, mint melyet az ő takácsjaik ké-
szítenek. Miudnyájan akarják azt látni, és távolról jönnek ide, 
hogy a munkát és a szövőszéket láthassák. Octob. 19-én végre 
tudósítás érkezett Európából és pedig a provicarius úrtól Ro-
mából, a missio sorsa felől, hogy tudnillik ő nem tér többé 
vissza, minthogy a szent-atya a missiot a szent-ferenczieknek 
adá át, és ezen rend el is vállalá azt. R h e i n t h a l e r János 
atya Romából Tyrolba utazott, hogy a missio részére egyéne-
ket nyerjen. Az e fölötti öröm nagy volt nálunk, ugy a gyer-
mekeknél is. Már előtte való éjjelen álmodtam, mintha egy ma-
gaslaton állnék, honnan lengő zászlókat látok, ágyudörrenést 
hallok. Ezen álom másnap teljesült, minthogy az emiitett irat 
megérkezett. Ennek hallatára első dolgom volt a zászlót föl-
húzni. Másnap bucsu napja levén, minden ünnepélyesen meg-
tartatott . Hajnalban ,Ave Maria' harangoztatot t , ezután a 
fegyverek ropogtak , szintúgy az isteni szolgálat kezdetekor, 
Urfölmutatáskor és estve Ave-Mariára. A kápolnában minden 
lehetőleg föl vala ékesítve. October 21-eu j munkában t e l t e i ; 
egy u j , 216 font nehézségű harangot illesztettem fö l , és egy 
arany csillaggal ékesített zászlót 36 láb magasságú fára. A 
zászló 12 láb hosszú és 6 láb széles, Maria neve tündöklik 
ra j ta arany rojtok közt , négy végén pedig csillagok láthatók 
és igy képezi a Stella Matutina-t. — 26-án Giovanni vissza-
tér t Cairóból. Ekkor harangoztunk estve legelőször Ave Ma-
riára az u j nagy haranggal , mindegyik félbeszakítás alatt há-
rom üdvlövés történt . Igy történt délben és estve is. Az u j 
harangszó igen meglepte a benszülötteket, ily szép öszhang-
zást ők még sohasem hallot tak, sem ily zászlókat nem láttak. 
Igy záratott be a bucsu nyolczada legnagyobb örömünkre. 
Ezen hóban csak egyszer esett az eső, de csak a föld fölületét 
nedvesité meg egy kévéssé, mélyebben nem hatott. I t t létem 
óta ez az első eső volt. Szélvihar e hóban kettő vala, és pedig 
oly dühöngő , hogy a házba kellett menekülnünk és a földre 
sujtattunk. — November 24-én jöt tek az első u tasok , fran-
cziák és olaszok ; nálunk reggeliztek, és áll í tották, hogy az 
ide jövő missionariusokat Siutban látták. Nov. 29-én végre 
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megérkeztek a rég várt missionariusok, számra 36-an ; 6 ál-
dozár, 30 laicus. Minthogy főnökömtől más rendeltetésem 
kitűzve nem volt, a missio-karavanhoz csatlakoztam, mely 
már decemb. 1-én útnak indult és hajóra szállott. Az elutazás 
igen nehezemre esett ; könyes szemekkel váltam meg a két 
áldozártól, kik karácson után Veronába tértek vissza, ugy 
hogy a schellali missio-állomás egy időre betöltetlen maradt. 
A fiuk is igen elszomorodtak, midőn eddigi megszokott helyü-
ket elhagyni voltak kénytelenek, és annyi idegen európaitól 
látták magukat körülvéve. Gyenge szél miatt 4 napba került, 
mig Koroskoba értünk. A tájék egyhangú, és a szemnek sem-
mi különössel nem kínálkozik ; csak két nagyszerű rom me-
rül föl, melyek homokkal vannak fedve. Koroskoban éjen 
á t tanyáztunk, és más nap reggel a hajók ürittettek ki. 
Kilencz napig voltunk kénytelenek e nyomorult helyen marad-
ni , minthogy csak ezen napon érkeztek meg a tevék, me-
lyek, számszerént 100, kisérőink és hordozóink lettek a pusz-
tában. A szeplőtelen fogantatás ünnepét itt minden pompa 
nélkül kellett megülnünk, szellemileg az európai ajtatosko-
dókhoz csatlakoztunk. 12 órakor a tevék meg voltak terhel-
ve ; megindultunk, és előhatoltunk a pusztában ; estve tanyán-
kat azon a helyen ütöttük föl, hol Wurnitsch Mihály tyroli 
missionariusnak sirja vagyon. Másnap y^-kor kezdettük meg 
az utazást, és esti J/2 6-ig ültünk a tevéken ; igy történt a töb-
bi napokon is. Egy nápolyi laicus fráter és ifjaink közül Atha-
naz egyszer leestek a tevéről és karjukat megsértették. 9 na-
pon át szomorú és hegyes pusztaságon haladtunk, ekkor a Ní-
lushoz jutottunk, hol egy kissé fölüdültünk ; innen még 5 nap 
volt s zükséges Berberig, a tájék azonban mindinkább barát-
ságos lett ; láttunk fákat, szántóföldeket; és azon remény, 
hogy nem sokára kiérünk a pusztából, könnyitette utazásunk 
terheit. Deczember 24-én szerencsésen megérkeztünk Ber-
berben. Karácsonynapján épen semmi ünnepélyességet sem 
fejthettünk ki, csak az olaszok énekeltek nagy áhítattal szent 
énekeket. A tájék szép, de nem termékeny. Közel ide van egy 
olasz missionariusnak sirja, melyet meglátogattam. 27-énest-
ve Isten nevében hajóra szállottunk, hogy Chartum felé tart-
sunk. 29-én Damaban szállottunk ki ; ez kis város, hol külön-
félét vásároltunk, többi közt 12 zsák sót, mely itt igen jó. 
Vettünk 100 fonott kosarat és 100 gyékényt is. (Vége köv.) 

Ik. 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 16-án. A magyar egyház főpapjai közül eddig 

a veszprémi, erdélyi, győri, csanádi megyés-, és V i b e r József 
fölszentelt püspök urak indultak el a romai ünnepélyre. — A 
turini 27 püspök közül 22 jelentette megérkezését. Parisnak 
főbb plebánusai is meg fognak ott jelenni. 

— A nm. helytartótanács f. é. mart. 26-ról kelt határo-
zatában fölszólítja a püspöki hatóság utján a plébániai isko-
lák igazgatóit, hogy a falusi iskolákban a fölsőbb rendeletek 
által megparancsolt fanemesités és méhtenyésztés iránt az 
180ü/6i -ki iskolai évről tudósitást küldjenek be. A győri m. fő-
pásztor tudósítván övéit ezen rendeletről nem fojthatja el ab-
beli panaszát: hogy, biztos tudomása szerént, az e czélra az 
előbbi földes uraktól adományozott földrészt a commassatio 
alkalmával vagy a község foglalta le , vagy az iskolatanitó sa-
ját használatára forditja. Az illető fölterjesztésben tehát ezt 

is megjegyeztetni kivánja, hogy igy kellő lépések tétethesse-
nek a bitorolt telkek visszafoglalására. 

— 0 szentsége, kinek egészségi állapota folyvást a leg-
jobb , 10,000 frankot küldött a genti szegények számára. 

— Pápa ő szentsége f. h. 13-ra eső születési napjának 
alkalmából a ,P. Lld' következőleg elmélkedik : „IX. Pius ma 
ünnepli születése 70-ik évét; de aligha ünnepelheti derült 
hangulatban, mert bár mily nagy is Istenbeni bizalma, az 
utolsó napok komoly kételyeket támaszthattak, és azon kér-
désre , valljon hol fogja tölteni születése legközelebbi évnap-
ját, nem adhat bizonyos feleletet daczára legbensőbb meggyő-
ződésének szorongatói törvénytelen eljárásáról." Az ezt iró 
persze önmagának biztos feleletet adhat, hol fogja ő jövő év-
ben tölteni azon napot, melyen igy üdvözölte a pápát. Egyéb-
iránt ha nem türi is a szent-atya egykedvüleg szorongatói tö-
rekvéseit ; biztos lehet a ,P. Lld', hogy a pápának más öröm-
forrásai is vannak mint csupán világi fejedelemsége, mely jo-
gos és igazságos birtokáért az ilyféle czikkezőktől is eleget 
kell hallania. A pápa lelki örömeiről természetesen nem lehet 
fölfogásuk azoknak, kik az élet minden élvezetét csak az 
egyptusi husfazekakban hiszik öszpontositva lenni. 

— A mainzi főpásztor Romától már két mértföldnyire 
kiszállt, és egész kiséretével együtt gyalog, a szent olvasót 
imádkozva vonult be sz. Péter templomába. 

— Hire j á r , hogy a párisi nuntius Romába fogna hiva-
talos ügyek miatt menni és pedig minekelőtte Lavalette még 
oda vissza térne. Bonaparte abbé pedig Parisba érkezett. Föl-
tünőnek találják némelyek, hogy ez még mindeddig nem kapta 
meg a bibornoki kalapot. Elég, hogy bizonyos értelemben 
III. Napoleon akarja a tiarát a maga fejére tenni ; e család-
nak magaviselete az egyház irányában nem épen olyan, hog)T 

azért egy ifjú sarjadéka azonnal, mikor híveinek tetszik, ily 
kitüntetésben részesüljön. 

— A „Moniteur" mondá, hogy Napoleon herczeg nápo-
lyi utjának semmi politikai szine sincs. A ,Vld'-nak pedig Tu-
rinból ir ják, hogy a herczeg a Nápolyban tartózkodó Bene-
dettinek ezt táviratta: „Örvendetes híreket hozok; Roma a 
mienk ; gyorsan közelgünk kitűzött czélunkhoz. Mondja meg 
ön mindenkinek, hogy örömnapókközelednek." 

— F. h. 5-én , ha igaz, Victor Emanuel a nápolyi főegy-
házba ment a szokásos ajándékot átnyújtandó sz. Januar tisz-
teletére ; áll az egy arany lánczon függő és drága kövekkel 
kirakott keresztből. A káptalan nem akart elfogadására menni. 
Caputo, arianoi püspök néhány összeszedett liberális pappal fo-
gadta őt ; a 130,000 lir. becsült adományt pedig egy, a kápta-
lantól független kincstári fölügyelő vevé át. Caputo beszédet 
tartott a királyhoz, melyben őt Isten választottjának nevezte, 
ki hivatva van a szegény Olaszországot megmenteni elnyomói-
tól. De a király helye nem Nápoly, hanem Roma; menjen te-
hát , mondá, oda, és foglalja el a capitoliumot. 

— A török kormány megparancsolá, hogy az őrök a 
patriarchákat, püspököket, papokat katonai tisztelgéssel üd-
vözöljék. Ha valamely romai vagy görög pap beteghez vinné 
azOltári-szentséget, az egész tanyai őrség tisztelkedni tartozik. 
Atürelmi szép parancs önmagát eléggé dicséri, habár az,Indep, 
belge'-nek nem is tetszik. 

— Oroszországban 1859-ik esztendőben 18,608 egyén 
„téríttetett meg" az orthodox vallásra; ezek közül 9471 se-
ctarius volt, 917 katholikus, 462 lutheránus, 917 zsidó, 2459 
mohamedánus, 4688 pogány. 
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TARTALOM : Humanismus és jog. — A drúzok vallá-
sa. (Folyt.) — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Humanisinns és jog. 
E szavak is korunk jelszavai közé tartoznak; 

minden lépten-nyomon hallhatja az ember; és ha va-
laki a puszta szó után indulna: jelenünket a megtes-
tesült humanismusnak és a jog leghősiebb, legelha-
tározottabb kegyelőjének, sőt védőjének tartaná. De 
csak üres hangok ezek, melyeknek némi jelentésük 
tán csak a magánélet szerényebb körében van még ; 
a nyilvános ügyek rendezésében egyik a másik ro-
vására érvényesíttetik nem egyszer; vagy mindkettő 
elég igazságtalan- és könyörtelenül végkép mellőzte-
t ik , vagy legfölebb pártfelekezeti alkalmazásban ró-
szesül. Mást szinlelve korunk külsőleg, mint mi szi-
vében igazán lakozik : a régi szavak burokja alatt is 
más jelentést rej t ; mást hangoztatva ajkain, mint mi 
szándékában fenekük: Isten szép adományát, a nyel-
vet az ámítás rút eszközévé alacsonyítja le. E jel-
lemtelenséget expiálni kell; és mivel a bün e két 
szó örve alatt követtetik el, a kiengesztelés is itt-
ott véres megtorlását e két czim alatt sürgeti, gya-
korolja. 

Ha a jog nem egyéb, mint a viszonyokhoz mért, 
a körülményekre alkalmazott igazság : a humanismus 
sem lehet más, mint a viszonyokkal öszhangzó, a 
körülményekkel ildomosán szövetkező szeretet. Az 
igazság szintoly szent, örök : mint szeplőtelen, enyé-
szeten fölüli a szeretet; és igy ha a jog igazság, a 
humanismus szeretet: e jellegeit mindenütt, minden-
kor és mindenben a változó körülmények, viszonyok 
közt is meg kell tartania mindkettőnek. A huma-
nismus és jog lényegét, alapjait, sőt alap-elemeit tá-
madja tehát meg, ki jogot sürget igazság nélkül ; hu-
manismust penget szeretet nélkül ; vagy ha ott, hol a ri-
deg jogosság igényei tekintendők, a humanismus lágy-
ságát veszi mérvesszőül ; hol pedig csak a szeretet enyhe 
lehelete lenghet üditőleg: a szoros igazság követelé-
seinek dermesztő fuvatát ereszti szabadon. Az igazság, 

tehát a jog is kényszerithetésseljár; de a szeretet csak 
kérelmet intézhet, és igy követelés nem fér össze a 
humanismussal ; itt minden erőködő igény meddő ma-
rad, és legfölebb a szeretet jótékony emelkedését 
bénithatja. 

Az igazság inkább az észnek, a szeretet pedig a 
szívnek levén tárgya , a viszonyok szerénti alkalma-
zásban is e kettőt czélszerü elválasztva tartani; az 
igazság ugyan nem összeférhetlen a szeretettel ; ez 
sem végkép megegyezhetetlen az igazsággal : de ösz-
szezavarásuk minden esetre romboló lehet; holott kel-
lőleg elválasztva mindkettő a maga körében a köz-
és magán-jóllétet szüli, szilárdítja. Nagy hibája, sőt 
súlyos bűne ennélfogva korunknak, hogy eszméinek, 
gyakran az egész emberiséget közvetlenül vagy köz-
vetve érdeklő czéljainak kivitelében e kettőt vagy 
Összezavarja; vagy az igazság, jog törvényszéke he-
lyett a csak ez előtt rendezhető ügyekben a sziv haj-
lamaira , a szeretet engedékenységére hivatkozik, tá-
maszkodik, és igy az indulatot, melyet igen könnyű 
megnyerni vagy elámítani, teszi a kevesbbé meg-
vesztegethető ész, vagy történelmi jogok, társadalmi 
megalapított elvek helyébe. Mennyire űzetik ezen 
gonosz játék a polgári, nemzeti, politikai ügyekben: 
hozzánk e szempont nem tartozik; de igenis, mennyi-
ben az a kath. egyház köz- vagy magán-ügyeire vi-
szonylik. 

Nincs egylet vagy társulat, mely oly mostohán 
részesittetnék akár humanismusban, akár jogtiszte-
letben, mint a kath. egyház, kath. ü g y ; miből lát-
ható , hogy korunkban tulajdonképen nincs sem ele-
gendő tiszta igazságérzet, sem valódi szeretet, me-
lyek mindegyikének az általánosság, a minden mel-
lékes tekintet nélküli közösség legszebb sajátja. Pe-
dig épen a kath. egyház volna az, mely mindkét czim 
alatt legtöbb elismerést érdemelne az emberiség ré-
seérői, melynek javára ő fejté ki a jogeszmét; ő te-
remté a valódi humanismust. Az egyház mindennemű 
jogai mellett az évek ezre vagy ezrei láthatók, és a 
jogczimek, melyeken a társadalomban a jogviszonyok, 
birtok és hatáskör alapulnak, reá nézve szeplőtelenek; 

40 



I 

• \*esb kivéfcl 
nem világi halai 

mindenhez a becsületesség és igazság legérvén/esb ytS kivéal lel , hogy fosztassék meg az egyház feje 
módjai által ju tot t ; hisz az igazság, melynek őre, nem világi hatalmától, melynél egy nemzet vagy hatalom 
engedé, hogy valamit igazságtalanul ragadott volna fhfcem bir több történelmi joggal , szakadatlanabb jog-
magához. És ha ily alapokon nyugszik jogainak ösz- continuitással. Ez igen önérdekű következetlenség az 
szege: mi foszthatja meg őt azoktól egyéb, mint az illetők részéről; de azért mi .még sem kívánhatjuk, 
eddigi jogczimeket durván letipró fölforgatás, mely "hogy e hazafias következetlenség meddő maradjon; 
nemtelen erőszak által akar uj jogalapokat megszi- csak az igy gondolkozók is ily igazságosak lennének 
lárditani, melyek azonban az ő példája szerént nem az egyház.következetességének elismerésében, 
sokára szintoly otrombául fognak megsemmisíttetni; A prot. népek lelki főnöküket a fejedelmekben 
minek szomorú következménye az úgynevezett jogok ismerik föl; gyülekezeteik constituálása végett meg-
bízón ytalansága, az innen keletkező folytonos jog- tagadva a szellemi főbb hatalmat a pápától, a világi 
sértés, és az ebből szülemlő társadalmi megsemmisü- hatalömgyakorlóknak, még ha ezek nők volnának is, 
lés leszen. adákazt á t : tanusitva ekkép is, hogy az egyházfőnek 

A kath. egyház soha sehol sem lépett föl erő- függetlennek, hatalmasnak kell lenni. A szabadkő-
szakoskodó fegyvererővel az őt megillető jogok kivi- IrArPesek szemeiket szintén nem az alsóbb osztály felé 
vására; üdvös működésének előbb vagy később tör- irányozták nagymestert akarván maguknak válasz-
tént elismerése szülte jogainak megalapítását; habár az tani: hanem a trónok közelében igyekeztek olyanra 
egyszer békésen kivívott és megalapított jogait több- akadni szintén azon meggyőződésben és bölcs előre-
ször kelle vértusában visszaszereznie vagy védenie látásban, hogy ekkép ügyük biztosabb, tenyészőbb 
az irigyül tolakodókellen. Neki a léthez joga van, lesz. Ebben senki sem lát jogtalanságot, senki sem 
mert Isten positive hozá őt létre, és nem tűri csak észlel hátrányt a lelki ügyek vezérletére nézve ; de a 
bölcs gondviselése, mint a tőle elszakadtakat. H a j o - katholikusok feje mondjon le világi fejedelemségéről, 
ga van léteznie, e jog kiterjed létének minden szük- vagy ha nem akar lemondani, fosztassék meg tőle; 
séges elemeire, föltéteire, melyek ha tűrnek is eset- igy az egyház függetlenebb, a lelkek fölötti őrködés 
leges módosítást, de oly változást nem engedhetnek, Szabadabb lesz?! hol van itt a jogtisztelet? 
mely a létre nézve lényeges másitást szül; ezt annál Aromái pápa fejedelmiségének jogai ellenében 
kevesbbé, mert , mint mondók, a jog az igazság al- az olasz nemzet egységesítés utáni igényei hozatnak 
kalmazása; mely igazság az üdvösnek létét, létének^ föl. Ezen és ily igényekre nézve a múltban minő kor-
biztos fónmaradását, és igy ennek föltéteit is vissza- szak fog lenni az azokat érvényesíteni akarók előtt a 
utasithatlanul követeli. A hű kath. világ elismeri a pá- normativumí? Ha az olaszok mindazt birni akarják, 
pa világi fejedelemségének az egyház független kor- mit valaha a romaiak bírtak, akkor Napoleon is száll-
mányzására való szükségességét ; azon világi hatalom jon le a trónról; Spanyolország tegye le hatalmát 
mellett az ősi idők által is megszentelt legérvesb jog- Victor kezeibe; Pannónia, Dacia az ő tulajdona; mi 
czimharczol; csak az akatholikusok, a zsidók, szabad- magyarok is itt hagyhatjuk kedves honunkat, vagy 
kőmivesek, és a fölforgatás hitvesztett pártosai nem az olaszoknak, vagy a szlávoknak engedve azt át. 
ismerik el; valljon tehát ki mellett szól a j o g ? a ka- Vagy ily követelés alapjául az ugyanazon nemzetbe-
tholikusok mellett-e, kik az egész világon egy testet lieknek bizonyos területen való léte vétetik ? Akkor, 
képezve, önügyük rendezésében kétségtelen joggal ha az elv alkalmazása következetes akar lenni, az 
birnak; vagy az ellenfél mellett, mely őt nem is il- minden legkisebb gyarmatjára is kiterjedhet vala-
lető ügyben egy töredék önérdekét gyámolyitja a mely, kivált hatalmasb nemzetnek. Vagy az ugyan-
sokkal nagyobb többség hit- és erény-veszélylyel azon nemzetbeliek többségétől is függ az? Akkor 
járó kárára? nincs sehol akkora nemzet, mint minő a kath. világ, 

Történelmi jogokra, jogcontinuitásra hivatkoz- mely a pápa földi fejedelemségének fónállását köve-
nak nemzetek jogviszonyaik rendezésében, szabadal- teli. Midőn egyes nemzetek a közérdeket vetik az 
maik visszaszerzésében, vagy azoknak mások elleni egyesülés mérlegébe, teljes áhítattal fogadtatik lel-
érvényesitésében ; tehát a százados, meg nem szaM- kesülésük azok által, kiknek érdekükben fekszik ily 
tott birtokolást sérthetlen jogalapul veszik, arra épí- egyesülés; de ha az egész kath. emberiség valóban 
t ik nemzeti jóllétükre czélzó követelményeiket? És közérdekét hozza föl nyomatékul: ilynemű, máshol 
mégis még az ily jogczimet hangoztató nemzetnek magasztalt és pártolt, föllépés retrograd törekvésnek 
körében is szintén oda működik az egész napi sajtó ke- bélyegeztetik. Minden egyes nemzetnek van joga, ha 
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az ál-liberalismusnak ugy tetszik ; a kath. nemzetek 
összegének nincs, ha a fölforgatóknak önérdekével 
bármily érintkezési pontban összeütközik. 

Mint tiszteltetnek az egyház jogai a szabad ál-
lam legújabb mintájában, eléggé szomorú bizonyíté-
kokkal szolgáltak e lapok; nem is akarunk most is-
mételve bővebben szólani az undort gerjesztő eljárás-
ról ; csak azért említjük föl , hogy megjegyezhessük, 
miszerént a nemzetek, népek politikai, társadalmi jo-
gait ajkain pengető ál-liberalismus még mindenütt és 
mindég ekkép lépett föl a kath. egyház ellen. Meg-
lehet, hogy egynémely jobblelkü ezt visszaélésnek 
hajlandó betudni ; mi azonban látva azt, hogy min-
denütt bizonyos rendszer szerént ugyanazon sajnos 
tünemények voltak e tekintetben még mindég látha-
tók: meggyőződésünkké kellett válnia azon gondo-
latnak, hogy ily eljárás a liberalismus lényegéhez 
tartozik; különben talán itt-ott lehetne egy kis elté-
résre találni, holott végigfutva haladásának minden 
stádiumán, bekövetkezettnek látjuk mindenütt az 
egyház lealacsonyitását, jogaiban való csonkítását, a 
hol csak a liberalismus kissé uralomra vergődött. Any-
nyira sem tudja magát mérsékelni, hogy legalább 
diadalra való készületének kezdetén igyekeznék a 
kevesbbé óvatosakat a még jobb egyháziak közül a 
különben követni szokott szinleléssel macának meg;-

Ö O 
nyerni; sőt programmjának nem utolsó pontjául te-
kinti és hirdeti épen a kath. egyház ellen intézendő 
merész csapásokat, és a mindaz, mi még az emberi-
ség előtt szent volt, által megállapitott jogainak meg-
támadását. Mi máig nem ismerünk birodalmat, nem 
országot, melyet az ál-liberalismus boldoggá, virág-
zóvá tett volna; eddig csak romboló erejét bizonyitá 
be; a megszentelt jogok tisztelete mellett szervező 
hatalmának üdvös jeleit , a nemzetösszegre kiható ta-
núságait még nem adá, legkevesbbé tevé pedig ezt a 
katholicismus irányában. 

Ha az egyház nem lehet oly szerencsés, létében 
alapuló, vagy ünnepélyes szerződések által megállapi-
tott jogainak tiszteletét tapasztalni ; tehát ha korunk 
szellemének vezetői nem képesek, vagy nem akar-
nak irányában igazságosak lenni: ki hihetné, hogy 
reánk a humanismus, vagyis a szeretet áldásait fog-
ják pazarolni. Itt-ott talán a szánalom, a meddő rész-
vét nyilatkozataival találkozhatunk; de a szeretet ál-
tal szült és szabályozott humanismus nem tartozik a 
számunkra is megnyitott üdvforrások közé. Ha nem 
volna is a pápának oly elvitázhatlan joga államához; 
de lia korunk oly humánus : nem kellene-e e huma-
nitást az egész kath. világ agg fejedelme iránt legin-

kább érvényesiteni? ámde hogyan lehetne ezt várni 
azoktól, kik az egyházon kivül állva, csak gyűlöle-
tet táplálnak az egyház és feje iránt? Ámbár ismét a 
humanitás megkivánná legalább azt, hogymás ügyé-
be oly rombolólag ne avatkozzanak. Másban a non-
interventio a jelszavuk; itt pedig a minden ároni be-
avatkozás fő igyekezetük; persze merő Íiumanitásból 
az elnyomottak iránt!? Kétségkivül a humanitás kö-
vetelménye, hogy a szorongatott atya legalább a kö-
nyörület filléreivel segittessék gyermekei által; és ha 
a gyermekek e természet-sugallta kötelmüket telje-
siteni akarják, arra a humanismus nevében csak szá-
mithatnak , hogy e szent tartozásuk lerovásában ne 
akadályoztassanak, és humánus elleneik által ne gu-
nyoltassanak e pelikáni gyönyörű önfeláldozásban. 
De valljon mit kelle tapasztalnunk a minden szentet 
kigúnyoló ál-liberalismus részéről? Ha nem volna jo-
ga az egyháznak, legalább a humanismus megenged-
né vagy óhajthatná, hogy a katholikusok saját gyer-
mekeiket vallásos nevelésben, vallást tisztelő tudo-
mányokban részesítsék szerzetes testületek által, hogy 
ekkép a gyermek, mely a szülői házban édes anyai 
tejen növekedett, az iskolában ne szívjon gyilkoló 
mérget mindarra nézve, mit honn kath. nemzők szi-
vébe éltető áldás gyanánt csepegtettek; talán megkí-
vánhatná a humanismus, hogy a katholikusok beteg-
jeiket szeretetből működő irgalmas lelkek által ápol-
tathassák, gyógy ittathassák; és mit kelle, mit kell 
majdnem naponként tapasztalnunk e tekintetben hu-
mánus korunktól, mely a bűnnek a bordélyházakban 
tárt kaput nyi t ; a hitet, a szeretetet pedig még a be-
teg ágyától, a gyermek bölcsőjétől is száműzni akarja. 
Mindezen ügyek vezetésében minden más vallás sza-
bad, csak a kath. egyház nem örvendhet gátolatlanul 
lényegéből kifolyó, ártalmatlan, sőt csak üdvöt le-
helő intézményeinek. Ha az egyház szellemi fegyve-
rével sujt valakit: mivel a jogot nem lehet tagadni, 
az ál-liberalismus a humanismust, az érzelmet zak-
latja föl; ha az egyházi államban a veszélyes egyé-
nek, mint mindenütt máshol, elfogatnak vagy szám-
űzetnek: nem lehetvén az eljárás igazságát végkép 
tagadni, ismét az érzelgő humanismusra hivatkoznak, 
és az elpuhult indulatra hivatkozva a jog ellenében 
elkínzott áldozatok koholt leirása által hátnak az in-
gerlékeny idegekre. De ha az egyház ellenei a köte-
lességhű egyháziakat üldözik, bebörtönözik, szám-
űzik, ebben az ál-liberalismus nem lát inhumanitásit, 
sőt jogos, igazságos eljárás gyanánt kürtöli ki. Ha 
a kath. egyház állása, jogai fejedelmi egyezmények 
által rendeztetnek, biztosittatnak : ily egyezmény a 

40* 



316 •».— 

humanismus szánandó megsértése, mely még a hol-
tak országába is kihat; az korunk szörnyeteg kinö-
vése , az országnak vészcsillaga ; de ha más vallásbe-
liek ügye kedvezményt n y e r , és pedig nem ritkán a 
katholikusok rovására: ez humánus, és magas emel-
kedettséget tanusitó eljárás, ezjog és igazság stb. Ilyen 
a humanismus és jog viszonya napjainkban az egy-
házhoz, annak ügyeihez, de hiveihez is. 

És midőn mindezt, keblünkben kínosan hordott 
fájdalommal, szemléljük, látva, mint satnyul el a 
folytonos, és jól kiszámított áltatás következtében a 
legszentebb jogok , igazság iránti fogékonyság, érze-
lem : gyászleplünk sűrűsödik, tapasztalva azt , hogy 
hazánkban, mely a katholicismus emlőin élte legdi-
csőbb napjait, nem találkozik egy Veuillot-, Montalem-
bert-, Keller-szellemü vagy erélyű férfiú, ki a katho-
licismusnak világszerte oly galádul, oly igazságtalanul 
meghurczolt, letiprott ügyé t tekintélyes fölkarolásra, 
hatályos védelemre méltatná. Az egyház ügyét ma-
gában véve nem fél t jük; igazság az, mely az elma-
radhatlan győzelemre utat tör magának az árulás és 
gonoszság tömkelegén keresztül is; hanem bánkódunk 
az idegenkedés, a közömbösség fölött , melyet i ly ti-
tani erőködés sem képes merevségéből fölolvasztani. 
Megmagyarázhatatlan marad e lő t tünk, — gyana-
kodni nem akarván, — mi lehet oka , hogy sem ma-
ga a katholicismus, sem a katholicismus védelmében 
dicsőségüket helyzett ősök emléke, sem a valóban 
sok jeles egyházi férfiakkal való érintkezés, sem ha-
zánkban a katholicismusnak minden lépten-nyomon 
szembeötlő áldásos intézetei, alapitványai nem képe-
sek csak egy kissé elevenebb érdeket kelteni a köz-
ü g y iránt. Ez sem tisztelete az egyház jogainak, sem 
nem ápolása a humanismusnak. Az egyháznak joga 
van gyermekeitől kívánni a védelmet, gyámolyitást ; 
valamint a humanismus is a hitsorsosok közös érde-
kének emelése, előmozdítása mellett szólal föl. Ha az 
ellenei döféseit gyász-fátyolával fölfogó egyház talán 
nem mondja is ilyenekről: et tu mi fili Bru te? elég, 
ha a zaklatott, de övéitől nem gyámolyi tot t zsoltár-
nokkal be kell vallania: Factus sumtimornot is meis, 
et qui videbant me , foras fugerunt a me. (Ps. 30.) 
Azonban e mulasztás súlyja nem őket terheli egye-
dül ; talán voltak sorainkban is, kik e tétlenségre, a 
főpap, és vele az egyház ügye iránti közönyösségre 
vétkes nyilatkozataik, vagy példájuk által egyenget-
ték az utat. Hi portabunt judicium. Tu autem Do-
mine miserere nobis. Pollák. 

4 drúzok vallása. 
(Folytatás.) 

Hamza s társainak összes iratai a hirdetés kezdetétől, 
408-ik évtől Behâ ed din haláláig, ki a többit túlélte s 434-ik, 
vagy Hamzának, kitől kezdik a számzást, 26-ik évében a drúzok 
kezébe jutottak. —-III. elmélkedésből állanak, melyek közül egy 
versekbe van foglalva s „a lélek költészetéinek neveztetik. 
Ezen lélek alatt azonban Ismaël, Hamza sógora vagy neje ér-
tetik, egy a négy szent (asszony) közül és pedig a legnagyobb 
köztük. Ok ezen elmélkedéseket : „az uralkodók és bölcseik 
üléseinek nevezik". Később 6 könyvre oszták föl azokat : az első 
könyvnek neve „a diploma" vagy „a szokások", a második „a 
magyarázat" vagy „a megsemmisítés" (igazán a fő sebje), a 
harmadik „a fölkeltés", a negyedik „a hét résznek elseje", az 
ötödik „a lépcső", a hatodik „a szemrehányások." 1817-ik évben 
K. u. születése után végre még a hetedik könyv birtokába is 
ju tot tak , melyet ők „a görögök könyvé-"nek neveznek , és a 
mely 8 czikkelyből áll. Ez egy keresztény által ajándékozta-
tott nekik, ki azt egyik egyptomi tanodában ismerte föl, mi-
dőn ő ott egyéb könyveket keresett , és még most is dicse-
kesznek e jótéteménynyel. 

Ezen könyvek náluk oly tekintélyben állnak , mint a zsi-
dóknál a thora, a keresztényeknél az evangelium és a muham-
medanoknál a korán, és nem szabad nekik azokat idegeneknek 
megmutatni vagy kézbesíteni. Ez nagyobb vétségnek tartatik, 
mint a házasságtörés vagy gyilkosság ; még azon esetre sem, 
ha egy ilyen megtérne ; de mégis megbocsátanak neki, ha 
vallási magyarázatokat mutatna föl , melyekben az ő fölfo-
gásuk tartalmaztatik. Ezen szemlélődések tárgya különféle. 
Némelyek a hitágazatokat és tételeket tárgyalják, mások meg-
czáfolják a más vallásuakat, mint a zsidókat, keresztényeket, 
muhammedanokat és a nosairiakat, és vallásukat megtámad-
ják ; mások beszédeket tartalmaznak és kinevezéseket hivata-
lokra , melyeket Hamza társainak adot t , mások elrettentése-
ket , Ígéreteket és fenyegetéseket, mások ismét Hákim illah 
bűneinek védelmét, melyeket ők bölcs szándéklatokká s rej-
telmes intelmekké ferdítenek, de melyek a józan ítélettel ellen-
keznek. Igy a tartalom leginkább czélzásokból és különös rej-
telmekből áll, melyek a gyönge észt megrontják. A betü-rejt-
vény nagy szerepet játszik. 

Szorosan véve a drúzok tana a régi bölcsészeti rend-
szernek, a kereszténység néhány hitágazata, az izlam és a 
batenidák felekezete tanának vegyitéke. 

A drúzok tanának Hákim életében aljas rendszabályai 
voltak. De midőn meggyilkoltatása után a Hedsra 411-ik évé-
ben fia Ali el Szàhier, Egyptom trónusára lépett és atyja 
szolgáit keményen megbünteté s vérüket ontatá , változtatá-
sok történtek. Az öt végpont legifjabbika több elmélkedést 
i r t , melyekben Muhammed ed Derezi s missionariusainak né-
mely tanait , melyek aljasságokat engednek meg, keményen 
megrótta . mint ez a szemrehányások könyvéből kitűnik. 

Mindenek előtt hisznek egy igaz örök Istenben, kezdet 
és vég nélkül valóban, ki minden tökélylyel föl van ruházva. 
Ez teremté a világosságot és sötétséget. A világosság az ál-
talános fölvilágosultság vala, a lélek, az ő nagy prophetája 
és jeles apostola, Hamza ben Ali, ben Ahmed, a felelők ve-
zetője. A sötétség a beszélő lélek, Iblis — vagyis Muhammed, 
az izlam alapitója. 



Hamza világosságától négy lélek származott, az egység 
tanának négy sarkpontja ; épen ugy származott Muhammed 
sötétségétől annak négy társa, kiknek elseje Ahàs (alap) vagy-
is a sátán, ki Ali ibn abi Tàleb, a többi három Abu-Bekr, 
Omar és Othmân. Ezek a hitetlenség négy végpontja. 

A világ egyszerre (egy mozditás vagy lökés által) te-
remtetet t ; épen igy az emberek is , kik nem egy, atyától szár-
maznak ; azért a teremtés óta a takács a szövőszéken, az épí-
tész a falon van. Az emberi lelkek száma nem szaporodik, de 
nem is fogyatkozik meg ; valahányszor egy ember meghal, az 
ő lelke egy ujdon-szülött kisdedbe megy át, ezt nevezik ők az 
elválásnak, alkotásnak, beburkolásnak (fölruházásnak), mint-
hogy a lélek újra mint egy inggel öltözködik. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
0 es. k ap. F ö l s é g e f. é . april 3 0 - r ó l k e l t l e g f ö l s ö b b h a t á r o z a -

tával T r o l i Ferencz s z e n t - s z é k i ü l n ö k ö t é s e g y h á z m e g y e i t i tkárt a p é -
csi s z é k e s k á p t a l a n n á l cz im. k a n o n o k k á m é l t ó z t a t o t t l e g k e g y e l m e s e b b e n 
k inevezni . 

PEST, maj. 19-én. Veszprémi püspök ő nmlgnak körle-
vele , melyet a romai ut ügyében intézett a megyebeli pap-
sághoz: Joannes R a n o l d e r Dei et Apostolicae Sedis Gratia 
Episcopus Weszpriraiensis, Venerabili Clero Dioecesis Wesz-
primiensis Salutem et Divinam Benedictionem ! Beatissimus 
Pater Pius IX. Pontifex Maximus datis per Eminentissimum 
D. Cardinalem Prosperum Caterini ddto 18. Januarii a. c. ad 
omnes totius orbis Catholici Episcopos literis, signilicavit : 
rem sibi gratissimam facturos Antistites illos, qui sine gravi 
ovium damno, et sine ullo alio peculiari impedimento Romam 
proficisci contenderent, ut duobus Semi-publicis Consistoriis 
proximo mense Maio celebrandis, et ipso solemni Pentecostis 
festo Canonisationi viginti trium beatorum Martyrum Japo-
nensium interesse queant. Quibus benignis invitatoriis literis 
obsecuturus in Domino iirmiter proposui iter hocce Deo pro-
pitio ingredi, ut Principis Pastorum Salvatoris nostri in ter-
ris Vicario ac nostri omnium Patri Beatissimo venerabundus 
famulando intemeratam pietatem, strenuam ac inexpugnabi-
lem adhaesionem , intimam devotionem et paratissimam sem-
per animi promtitudinem etiam coram ex abundantia cordis, 
tum meo nomine, tum omnim curae meae pastorali concredi-
torum, quippe Ven. Capituli, totius Ven. Cleri lidelisque po-
puli votis contestari, — una vero sub sacrorum Liminum prae-
sidio ardentes pro ecclesia Dei sancta ac Sacra Divi Petri 
Cathedra, et omnigena omnium salute ad Omnipotentem pre-
ces aliorum etiam Christi ministrorum suspiriis iunctas hin-
dere , atque adeo unitis ac multiplicatis intercessionibus divi-
nae propitiationis abundantiam exorare valeam. Dum haec 
Dilecti in Christo Filii ad vestram deferrem notitiam, una in 
Domino impensius obsecro vos , u t , quemadmodum ego sine 
intermissione memóriám vestri faciens semper in orationibus 
meis salutem vestram tum praesentem, tum futuram divinae 
commendare non desisto clementiae : ita et vos ferventibus 
ab omnipotenti Deo efflagitate precibus, ut pro inünitae bo-
nitatis suae miseratione per intercessionem semper Immacu-
latae Virginis Deiparae ac SS. App. Petri et Pauli prosperum 
ac salutarem Clemens largiri dignetur huius tot Antistitum 
sacrae peregrinationis eventum. Gratia et Pax Domini Nostri 

Jesu Christi cum omnibus nobis. Amen. Datum Weszprimii, 
Festo Resurrectionis Domini nostri Jesu Christi. 1862. l o -
a n n e s , m. p. Episcopus. 

DUNA-PENTELE (székesfehérvári megyéből), maj. 
18-án. A mi után minden hő kebel számos évek hosszú során 
át epedve hasztalan sohajtot t , mit minden, szent hitünk ér-
dekét valóban szivén hordó igaz kath. hivő oly régtől fogva 
várva vár t : az részben mai napon a jó Isten kegyelméből tel-
jesült. Ugyanis a még elmúlt században, 1745-ik évben épült 
igen szük, nem is annyira templom, mint inkább csak kápol-
nának nevezhetett szentegyház helyébe a nm. magyar kir. 
helytartótanács, mint illető kegyúr által a vallási alapból egy 
u j , a mezővárosnak 3000-ret meghaladó népességéhez alkal-
mazott tágas templom építtetését kegyesen engedélyezvén, 
annak alapköve nagy ünnepélyességgel, és a tény, százados 
ritkasága miatt, roppant néptömeg jelenlétében, az egyház ál-
tal meghatározott szertartással alulirott által beszenteltetett; 
mi is legnagyobb részt megyéspüspökünk ő méltóságának kö-
szönhető , mint ki egy uj templom épitésének szükséges vol-
tát belátván, azt apostoli buzgalommal fölkarolni, magas párt-
fogására méltatni, hatalmas befolyása által sürgetni, és ki-
eszközölni méltóztatott. Valóban templomok- és kápolnákat 
építtetni, és ehhez nagylelküleg áldozattal járulni, plébániákat 
alapitani, népiskolák fölállítását sürgetni — ez teszen az igaz 
vallásosságot tettleg ápolni, és terjeszteni, a népnevelést elő-
mozdittani ; és ez megyénkben mint egy napi renden vagyon, 
merem állítani, hogy e tekintetben néhány évek óta szép püs-
pöki megyénkben több tör tént , mint ez előtt számos évek 
alatt. Az alapkőbe e következő okirat záratott latin és magyar 
nyelven szerkesztve : 

Ö r ö k e m l é k ü l : 
Krisztus urunk születése után ezer nyolczszáz hatvan-

kettődik év majus-hava tizennyolczadik napján, az egyház kul-
csait tartván IX. Pius romai pápa; Ferencz József, osztrák 
császár-, és Magyarország apostoli királyának uralkodása alatt, 
a székesfehérvári megyét bölcsen kormányozván Farkas Imre 
püspök, Gradwohl Ede, fehérmegyei kir. biztos lévén, Zalay 
Ferencz, kerületi esperes , és helybeli plebánus , ennek test-
vére Zalay Alajos , kir. országos épitő igazgatósági mérnök, 
és Borchert Ferencz vállalkozó épitész alatt egyházi szertar-
tással tétetett le a nmélt. magyar kir. helytartótanács mint 
kegyúr által nagy kegyesen engedélyezett, huszonhatezer 
négyszáz (26,400 frt.) frt. és a község által megváltott (6,200 
frt : hatezer kétszáz frtokon) napszámokkal épitendő uj kath., 
duna-pentelei templom alapköve ; melybe örök emlékül e jelen 
irat a most élő hivek neveivel ellátva, bezáratott. Adja a nagy 
ur Isten, hogy a mi az ő szent nevében megkezdetett , ugyan 
abban az Ő dicsőségére, a hely- és környékbeli hivők lelki 
épülésére szerencsésen befejeztessék. Közli Zalay Ferencz. 

FLORENZ, april 30-án. Furcsa a mi ügyünk. Az elmék 
zavara tetőpontra hágot t , ugyanazon egy dologról ellenmon-
dó tudósításokat olvasunk, mivel az elmék eltértek egymás-
tól , az egységes Italia a legegyenetlenebb. Ellenmondások 
vannak ugyanazon egy fejben is, mivel a szenvedélyek vihara 
ide s tova hányja őt , ellenmondás még azon egy perczben, 
azon egy mondatban, azon egy leheletben, a mi már a lélek nagy 
zavarodottságát mutatja. Hányszor hirdették a pápa súlyos 
betegségét ? A pápa egészséges ; hirdették halálát , és ime a 
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szent-atya 1862. húsvétkor áldást ad Urbi et orbi. Egyetlen 
egy fejedelem, ki nem csak kormányoz, de áld is. Victoria 
nem áld, Abdul nem áld, Wilhelm , Sándor, Otto nem áld, 
pedig ők is királyok és pápák; egyedül Pius áld. És pedig ak-
kor áld, midőn vésztérői tanakodnak, azokat áldja, kik elle-
ne agyarkodnak; áld mindenkit, hivőt, hi tet lent , barátot, el-
lenséget, jelen- és távollevőt. 0 a keresztények atyja. — nem, 
ő a világ ura. ,Urbi et orbi' egyedül ő szól. — Canzi, bolog-
nai káptalani helyettes tömlöczben van; zöld csütörtökön, Ves-
pasiani Fülöp, a fanoi püspök befogatott. A káptalan vele akart 
menni, hogy atömlöcz sanyaruságait, püspökével együtt szen-
vedje; a csendőrség nem engedte, s a püspök is léleknyugodt-
sággal mondá: ,űaim, midőn én távol vagyok, ti szükségesek 
vagytok itthon. Tekintsetek a keresztre.' Ez a szabad egyház, 
a szabad államban, midőn a püspök a templomból, hol a hosz-
szu szertartásokat végezte, a pesaroi tömlöczbe vitetik. Mi-
é r t ? Mert a romai poenitentiaria leiratát , 1860-ról: mily fel-
tételek alatt lehet azokat a gyónásban feloldozni, kik a pápa 
ellen liarczoltak; nála találták. Délután 4 órakor Pesaroba 
érkezett, mint fogoly, s nedves sziik szobába záratott. A pe-
saroi püspök rögtön sietett a tömlöczbe, hogy szenvedő püs-
pök-társát vigasztalja. Sikerült kieszközleni, hogy a foglyot 
püspöki lakába hozhassa. De a törvényszék nem egyezett bele, 
s néhány óra múlva a domonkosiak zárdájába vitetett, mely 
most hadi laktanyául szolgál, miután a szerzeteseket két év 
előtt szétiizte a szabadságnak apostoli kormánya. Nagypén-
teken törvényszék előtt állott a püspök. Édes üldözés, nagy 
pénteken vitték a Megváltót is halálra. — Caccia, milanói 
püspök-helyettes, a szakad áros gyülde papoknak nem küldött 
húsvéti gyónási i ratkákat , ebben is az ,a divinis suspensio'-
nak következéseit tar tván, mert ők nem gyóntathatnak. A 
,Pungolo' újság büntetést kiált Cacciára, mivel a szabad egy-
ház itt annyit je lent , hogy szabad az egyházat, és az Istent 
nyilván káromolni, de az egyháznak nem szabad a temetést 
megtagadni ; szabad némely nyomorult papoknak pártot ütni, 
de a püspöknek nem szabad őket canonice megfenyíteni ; itt 
csak az egységesítési törekvés elleni szó a bün, mely tiltva van, 
a többi mind szabad. Legjobb volna, ha Iiattazzi irna ezen 
suspensus papokhoz : ego auctoritate quam liabeo a Mazzini, 
et Garibaldi, absolvo vos ab omni excommunicatione, sus-
pensions et interdicto, quia possum , et vos indigetis ; azután 
gyónási czédulákat küldene nekik , teljes fölhatalmazással 
absolvendi a casibus reservatis. — A pievei püspök, az ,Ar-
monia'-hoz irott levelében közzé teszi, hogy az umbriai püs-
pökök emlékiratához csatlakozik. Nem Írhatta alá, mivel a za-
varok a közlekedést lehetetlenné tevék. — Nemes tette az 
összes nápolyi püspökségnek. Ez közösen aláirt levelet küldött 
mart. 25-ről De Angelis fermoi érsek- s bibornokhoz, a ki már 
másfél éven tul itéletlenül Turinban fogva tartatik. Nem sirán-
koznak , de örülnek a nápolyi püspökök , hogy a bibornok-ér-
sek az Isten ügyeért oly győzhetlen lélekkel szenved. „Szent 
Pál szenvedésében sanyargó testvérünket szent Pál szavaival 
szólitjuk: Salutant te fratres. Midőn a főpásztor megöletett, 
az apostolok egymáshoz ragaszkodtak. Eminencziád a sveiczi 
küldöttségétől egész a 100 napi fogságig Anconában, s mos-
tani fogságában mondhatja szent Pállal: „pugnavi ad beatias', 
harczolt az egyházért, szenvedett az igazságért. Szent Pál 
ugyan védhette magát a törvényszék előtt , ezt a pogányok 

meg nem tagadták tőle; Eminencziád 16 hónapon át várja, 
kéri a törvényszéket, nincs ki elitélje, nincs ki vádolja, 
nincs a ki a fogságból kiereszsze : tehát fogságának egye-
düli oka , a törhetlen hűség a pápához. Azért eminen-
cziádnak szent Cyprian szavait mondjuk : Si beatum facit 
prima et una confessio, toties conlitemini, quoties carcerem 
fide et virtuie praeelegistis." Aláirta ezen üdvözlő föliratot a 
szenvedő hitvallóhoz 63 püspök Nápolyországból. 

ROMA, april. 30-án. A szenvedő Atyának a boldogságos 
szűz Anya, kinek tiszteletét Pius e földön annyira gyarapí-
tot ta; örömöt is hoz a sok zaklattatások között. A keleti egy-
ház nagy mozgalomban van az egység felé. Ö szentsége a 
propaganda bibornoki testületet ketté osztotta, az egyik rész 
kizárólag a keleti egyház ügyeivel fog foglalkodni. A mozgal-
mat az egység felé a muszka és angol követ minden módon 
akadályozza ; de a nép indulatja sokkal hatalmasabb, semmint 
pénzzel és ijesztgetéssel engedné magát soká föntartóztatni. 
Ime azt vélték, hogy Sokolskit elcsábitva, erőszakkal elvon-
szolva , az egység felé törekvő mozgalmat a bolgárok között 
egészen tönkre teszik. Nem. A nép követeli az egységet Ro-
mával. A török kormány nem segiti ugyan elő, de nem is aka-
dályozza. A mozgalom tanu-jele legyen a következő kiáltvány 
a bolgár nép főpapjától, s a keleti kath. egyház vezetőjétől : 
„A katholikusokhoz. Szeretett testvéreink ! Az isteni gondvi-
selés kegyes pillantást látszik vetni e vidékre , mely ez előtt 
szakadásban volt , s mely pásztori gondunkra van bizva. A 
megtérés ezelőtt egyesek által történt, most az egész népség-
ben elterjedt. Ezen szent mozgalom legelőször az örmények-
nél mutatkozott, s most széles mérvben elterjedt A nagy vá-
rosok, hol három év előtt alig volt néhány katholikus, most 
már ezreket számit. Carponth, Arabgliir, Rodosto, Marach, 
Cesarea példa erre E mozgalom sebesebben menne, ha pénz-
beli erőnk volna az u j egyházak és tanodák épitése- s ellátá-
sára. Két év előtt Konstantinápolyban az egységet kereső 
mozgalom kiindult, most már az egész tartományt elborította. 
Sokolski apostasiája ezt föl nem tartóztatta. Az emberek go-
noszsága az isteni gondviselés akaratja ellen tehetetlen. Igy 
történt, hogy daczára Sokolski apostasiájának, daczára a sza-
kadárosok üldözéseinek, daczára a némely hatalmasságok ügy-
nökeitől származó fondorlatoknak az egység felé törő mozga-
lom gyarapodik ; Adrianopolis , Isclitib , Tyrnova s más váro-
sok és faluk szilárdan maradtak az egységben. De nem csak 
az Örmény, a bolgár, a tót népelem törekedik az egységre ; 
maguk a görögök között is megindul ily mozgalom. Melethos 
görög érsek, a ki ezen kiáltványt aláírja, nov. 21-én az igaz 
egyház kebelébe tért, és daczára szegénységének, és az őt ke-
ringető fenyegetéseknek már több száz hivő csoportosul kö-
rülötte. Ez a helyzet kedves testvéreink ! Nem kell-e áldani 
ezért az isteni gondviselést? Ime az aratás érik, s nem lesz-e 
roppant nagy? Nem fog-e a földbe vetett mag saját idején 
gyümölcsöt hozni ? Kedves testvéreink ! Mi hiányzik nekünk, 
hogy az egységre törő mozgalmat siettessük ? Nem az isteni 
kegyelem. mivel ez bőségben nyilatkozik. Nem a szent-atya 
buzditása, a ki nem rég is szeretetének tanújelét adá irántunk, 
midőn a hitterjesztő bibornoki testületet ketté osztá, egyik 
résznek a keleti egyház ügyeit egészen átadván ; oh a szent-
atyának szeretete a keleti egyházat különös gyengédséggel 
és figyelemmel ölelve tart ja ' Fájdalom, ki kell mondanunk, 
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egy dologra van csak szükségünk, s ez a pénz, mely szükséges 
a missiok fölállítására, az iskolák beruházására, a papok nevelé-
sére , papnöveldék építésére, templomok emelésére ; s ez az, 
mit szeretetetektől könyörgünk. Lenne bár az áldozat százszor 
nagyobb, még sem zavarodnánk meg, hogy a szeretetnek erre 
utat ne nyissunk ; mert nem kell feledni, hogy miután egy 
anyaegyház meg van alapítva, saját szükségeit majd fogja fe-
dezni, de az alapitás nehéz. A jámbor adakozások tehát az 
egyesülendő keleti egyházra egykor véget érnek ; csak két 
dolog fog örökre fönmaradni : a mi hálánk a jótéteményért, 
és az örök Atyának áldása azokra, kik az ő egyházának terje-
désére közremunkáltak. B r u n o n i, taroni érsek, konstantiná-
polyi apostoli helyettes ; H a s s o u n , érsek, kath. örmény-pri-
más Konstantinápolyban ; M e l e t h o s , dramai érsek ; A r a-
b a j i s k i Péter, bolgár érsek." 

KÖZÉP-AFRIKA. (A missioi naplónak vége.) Dec. 30-án 
tovább mentünk kedvező szél mellett. A tartomány szép, és 
épen eső által volt nedvesitve, mi igen elragadó vala reám 
nézve a pusztábani 14 napi utazás után, hol nem láttunk 
egyebet homoknál és kőnél A zöld réteken itt nagy juhcso-
portok, marha és lovak legelésztek. I t t láttam Europábóli el-
utaztam óta először a földet füvei, bokrokkal és fákkal be-
nőve, a közeierdőkben csupa cédrus és cypressus látható. Ugy 
éreztem magam, mint a városiak, kik hosszú fagyos tél után 
egy májusi szép napon a zöldbe rándulnak, fris forrást keres-
nek, és májusi vajat esznek. I t t természetesen meg kell elé-
gedni azzal, a mi van ; nincs más mint a folyam, mely telve 
van iszappal és tisztátalansággal ; a viz olyan mint a lug, de 
azért jó izüen iszszák. Egy óra múlva ismét szél támadt , és 
mi tovább vitorláztunk még éjjel is, mely alkalommal zátonyra 
mentünk. Január 1-én rossz napunk volt ; ellenkező szél ke-
rekedett, és egész nap a hajót kelle huznunk. Ekkor láttam egy 
orrszarvút is. 2-án jól ment dolgunk estvélyig, ekkor szélcsend 
állott be. 3-án cataracták közt kelle haladnunk; behajóztunk, 
de kimenni nem bírtunk, két óra hosszáig a zajgó hullámok közt 
egy helyen kelle maradnunk mintegy lelánczolva. Lefelé kel-
lett tehát hajónkat ereszteni a folyam fonala szerént, kiszáll-
tunk a partra, hogy a hajó könnyebbüljön, de igy sem birtuk 
tovább mozditani. Még lejebb kellett tehát hajónkat eresz-
teni, ekkép a Nílusnak egy másik ágába jutottunk , hol előre 
lehetett haladni, de nem sokára ismét zátonyra kerültünk, és 
a hajót tolni kelletett. Lassanként azonban szél támadt, mely 
szerencsésen tovább hajtott bennünket. Nap közben egy szo-
roson mentünk keresztül, mely szintén Schellalnak nevezte-
tik. A folyam mindkét részről magas , meredek falakkal volt 
szegélyezve, a hajó lassan haladott , minthogy a szél csende-
sült. I t t láttam a legnagyobb krokodilt, melynek száma kü-
lönösen e vidéken igen növekszik. Madarakat igen szépeket 
lá t tam, egészen vörösöket és különféle más fajt. 4-én igen 
kedvező utunk volt mindég hegyek közé szorítva, melyek kö-
zül azonban délben kibontakoztunk , estvefelé pedig végkép 
elenyésztek szemeink elől. Ekkor is láttunk egy orrszarvút. 
5-én déltájban megérkeztünk Cbartumba. Az itteni missioház 
egészen kőből van szilárdan és czélszerüleg épitve, de még 
nem egészen kész. A szobák mind boltívesek, a folyosót csi-
nos oszlopok diszítik, melyeken a lapos tető nyugszik. A ká-
polna ékes , készlete elegendő , a kert nagy de el van hanya-
golva ; mégis most 3 királyok körül virágzik a szőlő, sőt érett 

fürtök is találkoznak, különösen pedig sok czitrom és füge. A 
kert bérbe van adva. Fölkerestem a temetőt , mely valóban 
nagyszerű ; meglátogattam az itt nyugvó tyroli missionariu-
sok sirjait, melyek reám igen nagy benyomást tőnek. Siremlé-
kük kőrakásból áll, melyen nevük olvasható. A megszentelt 
helyet környező falnak magassága, majd nem két öl. — Most 
sok a betegünk ; ha egy kettő fölüdül, mások feküsznek le, 
ugy hogy folytonosan van 5—6 beteg. 23-án reggel szent mise 
után ketten a haldoklók szentségeivel láttattak el. Schwaz 
Rochus és Péter fráterek Nápolyból. Schellalból 11 fiúval 
utaztam el, kik fölügyeletemre és oktatásomra bizattak. Char-
tumban az ifjak száma 22-re szaporodott, kikhez 7 leány is 
járult. Többen ezek közül már Grondorokoban nyertek okta-
tást. Január 27-én elutazunk Chartumból, a missio kezdete 
kedvező, adja Isten reá áldását. Chartum most betöltetlen 
marad, a fő állomás Szentkereszt leend ; ha még néhány mis-
sionarius utánunk jön, egy kettő Chartumban is fog maradni. 
— Minthogy több fiu folyamodott hozzánk és pedig többnyire 
rabszolgák, török uraik utánuk jöttek, és vissza akarták őket 
vinni. A fiuk azonban hevesen ellenállottak ; és a provicarius 
ur is azt állitá, hogy a gyermekek nála é3 a hajón szabadok, 
kiket ő hazájukba fog szállitani. A ki hiszi, hogy ez által ká-
rosítva van, Konstantinápolyba vagy a kairói pasához folyTa-
modhatik. 23-án meghalt a fönebb emiitett fr. Péter ; 26-án 
pedig fr. Rochus. 28-án egy görzi tertiariusnak adattak föl a 
szentségek, aligha lesz megmenthető. Jelenleg még kettő igen 
súlyos be teg , 3-an pedig újra ágyba kerültek. Az égalj való-
ban gyilkoló látszik lenni. Ma jöttek prot. missionariusok is, 
kik a kék Níluson fogják utjukat folytatni. 30-án hajóra szál-
lunk ; a betegek elláttatnak a szentségekkel és ugy vitetnek a 
hajóra; a Níluson jobb , egészségesebb mint i t thon, hol már 
reggel 5—-10 óráig 27—36 foknyi a meleg. Könyörgök imá-
jáért. Chartum jan. 26-án 1862. Fráter Sonnweber Lázár. Ik-

IRODALOM. 
COELIBATUS ET BREVIÁRIUM : duo gravissima clerico-

rum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. 
(Folytatás.) 

Az orvoslás ebben állott : a nősültek, bár mily nőt vet-
tek is, ha megtérnek s az ágyast elűzik, a papi rendben s 
ténykedésben maradnak, sőt elő is léptethetnek. „Nos non 
tantum promtos esse, — igy szól a pápa — eos benigne am-
plecti, sed nulla in re difficiles futuros ad eis indulgendum, 
modo non leges dare , sed accipere velint" Ry értelemben 
hatalmat adott III. Julius pápa Reginaldo Polo követének 
Angliára nézve 1554-ben: „Cognita in eis vera poenitentia, 
ab omnibus peccatis absolvendi, nec non cum eis super irre-
gularitate contracta, nec non bigamia per eosdem ecclesia-
sticos incursa, rejectis et expulsis tamen prius uxoribus sic 
de facto copulatis" 2). Bővebb fölhatalmazást találunk VII. 
Pius bullájában a franczia papságra nézve 1801-ről; mivel 
nem-csak a megtérő papokat, de kik a forradalom zavarai-
ban házasságot merényeltek, az ágyas elűzése után a papi 
ténykedésre visszafogadta, hanem azoknak is házasságát, kik 
törvénytelenül vett nejeiktől elválni nem akartak, az illetők 

' ) p. 285. - 2) p. 310. 



320 

folyamodására érvényesítette, ugy azonban, hogy a papi tény-
kedéstől s javadalomtól örökre kizárva legyenek, s ezen fele-
ség holta után pedig a második házasságtól végkép, a sem-
miség tilalma alatt , tartózkodjanak. „Clericos seculares dum-
taxat , (a szerzetesek e kegyelemből kizárvák) in sacris ordi-
nibus subdiaconatus, aut diaconatus vel etiam presbyteratus 
constitutos (Talleyrand püspöknek személyesen a pápához 
kellett folyamodni reconvalidatioért ; Grégoire nem házaso-
dott) qui ausi sunt sacros ordines ejurare, et nulliter nuptias 
attentarunt, quique veniam postulantes sincerae emendatio-
nis exhibeant indicia absolvendi quoad praeteritos dumtaxat 
casus (1801. aug. 2-ig házasodottakról) ab excommunicatio-
nis sententia, aliisque censuris, ad hoc ut praeíatis mulieri-
bus secularibus (a ki szerzetesnőt vett volna, ezen kegye-
lemből kizáratott ; ha világi volt, csak evvel, a kit már nőül 
tar tot t , nem mással,) matrimonium denuo in facie Ecclesiae 
contrahere licite valeant. Volumus autem quod hujusmodi di-
spensatio ad revalidanda dumtaxat matrimonia jam nulliier 
contracta, non autem ad contrahenda nova suífragetur ita, 
ut iidem clerici, quoties uxoribus suis supervixerint, absque 
spe alterius conjugii remaneant" '). Ugyanily eljárást talá-
lunk némely esetekre nézve , például : Forgách Ferenczet, 
Báthory István korlátnokát, kiről nem tudni, diacon volt-e, 
vagy pap , XIII. Gergely pápa azon esetre, ha nem presby-
t e r , a nősülésre 1572-ben dispensálta; 2) VIII. Sándor pápa 
Slabata Ferencz passaui kanonokot 1690-ben Leopold császár 
közbenjárására mint subdiaconust dispensálta a házasságra, 
„semel vel pluries, successive tamen", mivel indokul a család 
föntartása hozatott; 3) igy „pluries, successive tamen" érte-
lemben Augustus badeni herczeg, subdiaconus családföntar-
tási indokból ; Szuhányi János, egri főmegyei subdiaconus-
sal dispensált a congregatio officii 1847-ben: „ut matrimo-
nium inire possit, ita tamen, ut demortua uxore transire ne-
queat ad alias nuptias, et monitus, ut si extra usum matri-
monii deliquerit, contra legem castitatis adnexam ordini sub-
diaconatus deliquisse sciat; commutatis Horis in alias pre-
ces" &). (Folyt, köv.) 

A hittudósok jelese , U d v a r d y Ignácz hi t tanár, a 
veszprémi püspök ő excljnak költségén külön füzetkében 
is kiadta academiai székfoglaló értekezését „A k e r e s z -
t é n y s é g ü d v ö s b e f o l y á s á r ó l a p o l g á r i s o d á s r a . " 
8 r. 56 1. Ara 40 kr. Kapható Eggenbergernél és a Sz. István 
társulati ügynökségben. Olvastuk, és azért melegen ajánljuk. 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 20 án. Ő szentsége, kit a fris tengeri leve-

gő egészen megifjitott, és ki Porto d' Anzobóli visszajövete-
kor nagy lelkesedéssel fogadtatott , maj. 5-én Borghese her-
czeget látogatá meg ennek nettunoi nyaralójában. A Bor-
ghese és Aldobrandini család a legmélyebb hódolattal fogadá 
ő szentségét. A parkban egy trón emelkedett, hol a lábcsók 
is végeztetett. — Vasárnap estve, midőn Victor Emanuel 

Porto d'Anzo mellett elhaladt, az egész város ki volt világit-
va a sz.-atya tiszteletére, és számos csolnakok földiszitve a 
pápai szinekkel úszkáltak a vizén. — A halászok minden estve 
várakoztak, mig a szent-atya a partra jö t t , és kérték őt , ál-
daná meg munkájukat. Igen érzékenyítő látvány volt a szent-
atyát ezen nap-barnitotta arczok közt mulatni látni, kiknek 
érmeket, képeket, olvasókat ajándékozott. — Roma igen fé-
nyesen ülé meg a szent-atya születésnapját. 

— A rheinaui kolostorra nézve azon rendelet adatott 
ki, hogy f. é. aug. 15-ig minden maradjon, mint eddig volt, 
hogy ekkép a kivonulás mindegyikre nézve megkönnyebbit-
tessék. A conventbeliek mindegyike kap egy kelyhet, albát, 
két miseruhát; azt is megtarthat ja , mi szobájában van. A 
könyvtár, mü- és természettár, valamint a templom kincsei 
lefoglaltatnak. Ez utóbbiakból a rheinaui, zürichi és dietikoni 
templomok, meg a Winterthurban ezután építendő egyház fog-
na segélyeztetni. Maj. 5-én menesztett a convent a zürichi kor-
mánytanácshoz ünnepélyes, erélyes tiltakozást. 

— A franczia kormány nem csak nem tesz már semmi 
akadályt a főpásztoroknak a romai útra nézve, sőt inkább ki-
jelenté , hogy szivesen veszi, ha minél többen fognak közü-
lök oda menni, remélvén : hogy a mérséklet és kiengesztelő-
dés utján fognak ott haladni ; mi annyit tesz , hogy a franczia 
kormány politikáját fognák támogatni; mi eddigi eljárásuk 
által azonban nem igen igazoltatik ; és ebbeli lelkületükről 
elegendő tanúságul szolgál az, hogy a kormány által fölaján-
lott fregattet nem fogadák el, nem állami hanem egyházi ügy-
ben fáradozván. 

— A laterani, vatikani templomban, és Maria Maggio-
reban már f. h. 18-tól fogva ki van téve az Oltári-szentség 
közimádásul, hogy a canonisatio magasztos tényére Isten adja 
meg a szükséges malasztot. 

— A Sapienza-ban tanulók egy része f. h. 9-én ün-
nepélyesen tiltakozott minden hódolati fölirat ellen, mely 
netalán az ő nevükben Victor-Emanuelnek fogna benyujtatni. 

— Az angolországi „Péterfillér-egylet" a mult évben 
1800 font sterl. küldött Romába, és jan. 1-én ismét 400 font 
volt pénztárában. Feketevasárnapon a bourgesi székesegy-
házban 5000 frank gyűjtetett ; az érsek a vesperák alatt maga 
jár t körül a templomban, és 3300 frankot hozott a sekrestyébe. 

— Az albaniai kath. papok számra 22-en, mart. 18-ki 
gyülekezetükből hódolatteljes iratot küldöttek a szent-atyának 
300 frt. segélypénzzel. 

— A bonni egyetemi ifjúság Mihály-egylete 5 évnegye-
des keletkeztétől fogva 279 tallért gyűjtött a szent-atya ré-

' ) p. 1 8 1 . - 2 ) p. 4 4 1 , 4 4 2 . - 3 ) p. 6 8 5 . 
3 6 - 3 8 . - b ) T. III p. 4 5 4 . 

4 ) T. III. p. 

szere. 
É r t e s f t e s . A pest i h i t tani kar H o r v á t h J ó z s e f , néhai 

ka loc sa i k a n o n o k a lap í tványának é r t e l m é b e n , minden 4 - i k é v b e n a 
l e f o l y t 3 év a lat t m e g j e l e n t h i t tani m a g y a r munkák l e g j e l e s b i k é t di jazza. 
B e k ö v e t k e z v é n ezen év ,a lu l í ro t t h iva ta losan fölkéri a t. cz . s z e r z ő k e t , h o g y 
i d e v á g ó munkáiknak e g y pé ldányát az emi i t e t t h i t tan i karnak m e g k ü l -
d e n i , v a g y az t l ega lább értes í teni s z í v e s k e d j e n e k : hol k a p h a t ó m e g a 
pá lyázásra a lkalmas munkájuk. P e s t , maj. 1 8 - á n 1 8 6 2 . 

Palásthy Pál, dekán. 

Kegyes adományok: 
A vácz i e g y h á z m e g y é b e n 1 8 6 J / : j - b e n b e f o l y t : 

a sz. B o n i f á c z - t á r s u l a t ré szére . . . . 
a sz. G y e r m e k s é g - e g y l e t számára . . . . 

E z e n k í v ü l már e l k ü l d e t e t t : 
a ) az I m m a c u l a t a - e g y l e t n e k . . . . . 
b ) a j eruzsá lemi miss ioknak . . . . . 

c ) az afrikai m i s s i o k n a k . . . . . 

d ) az amerikai miss ioknak . . . . 
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Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P 0 L L Á K J Á N O S . 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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I. Félév. 1862. 
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Mirtus-ág egy sírliantról. 
Persigny apvil 5-ről igy szól a tartományi fő-

nökökhez: „A Szent-Vincze-Társulatnak 855 egyletei 
válaszoltak a kormány fülszólitására ; 88 egylet kész-
nek nyilatkozott egy elnök elfogadására, kit a kor-
mány nevez, 766 egylet inkább helyi elszigeteltsé-
gében akart maradni, semmint ily elnök vezénylete 
a lá jönni : a nagy többség tehát az elnök ellen nyi-
latkozott, az egyletek maradhatnak, de bármi kö-
zépponti igazgatást, mint törvény-ellenest, a kor-
mány meg fog akadályozni" '). 

O z a n a m társulatot alapitott, nem szétszórt s 
elszigetelt egyleteket. Ozanam mir e tehát lefejezve, 
sírba van téve. Egy kath. eszme, egy vallásos vjlág-
intézmény el van temetve; a szegények, a nyomorral 
kiizködők nehéz sóhajai kisérték a sírba, melyet a 
Siècle és Opinion rágalommal, izgatással ásott, hová 
Persigny a nagy eszmét , a nagy kath. szellemnek 
müvét eltemette, hová utolsó körlevelével elásta. E 
sírhantról szeljük a jelen mirtus-ágat. 

Ne csalódjunk. Elszigetelt tény nemgyöt r ia fi-
gyelmes észlelőket mainap. Persignynek tette nem sze-
szély, nem ötlet, nem meggondolatlan lépés ; ,ez terv, ez 
elv; Billault febr. 25-én igen őszintén nyilatkozott, 
midőn a kormány ezen erőszakos intézkedését védte. 
Ez az egyház ellen indított hadjáratnak egyik had-
mozdulata, az európai conspiratio által állam-elvvé 
emelt princípiumnak egyik mozzanata. A lapok meg-
hozzák a terv szerént jól kitűzött vágásokat, meg-
hoznak mindent, a conspiratio öröm-ujjongatásaival 
együtt az ily merényre ; egyedül egyedül 
a jámbor lelkek fájdalmait, vagy sokaknak eljegese-
dett részvétlenségét az ily merények után nem regé-

]) Az egyletek nem kívántak elnök nélkül lenti általá-
ban , hanem csak a kormány által kinevezett elnök nélkül. 
Persigny liutelenül idéz; Baudon nyíltan óvást tett i^orzrtái? 
ellen. 

baink, javaink, érdekeink, intézményeink, 
reményeink, jogaink s életlétünk támad-

tatïk s fagadtatik meg, romboltatik le és pusztítta-
t ik ; a kárörömnek kurjongatásai nem keserítenek, 
quia ubi cadaver, ibi congregantur etiam aquilae; a 
hallgatás, a hideg részvétlenség, az eltompult, az el-
kérgesedett részvétlenség az, mi a jámbor lélek fáj-
dalmait fokozza, mi szomorúságának tőreit hegyezi. 
Ecce quomodo moritur justus et nemopercipit corde; 
et viri justi tolluntur, et nemo est qui considered 

Jansen, Hontheim, a mult századi bölcsészeti hi-
tetlenség', s államelvvé fogadott dölyfösség; a je-
zsuita-rend ellen indított hadjárat; a papságnak kizá-
rása. a kamrákból ; a templomi épületek és sírkertek 
államtulajdonná kikiáltása Belgiumban; a vegyes há-
zasságok a rajnai és lengyel tartományokban Porosz-
CY :zág részéről; a varsói vérengzések; a concordatum 
elleni kifakadások ; az amortisatio Spanyolországban, 
a napi kegyetlenség Italiában mi más, mint egy elv, 
egy terv: nolumus hune regnare super nos? A jel-
szavak változnak, a nyilatkozatok simább vagy dur-
vább modorban adatnak, a mint az emberek többé 
vagy kevesbbé romlottak; de a czél egy : hogy az 
egyház kifosztásával a világból elűzzék a nazarethi 
Jézust. „A czélra nézve III. Napoléon és Garibaldi kö-
zött semmi különbség nincs" 1). „Ti azt mondjátok 
nekünk: non possumus; mi azt válaszoljuk: possu-
mus, mi titeket elfojtunk, és semmikép nem enged-
j ü k , hogy a papság a világi ügyek vezetésébe avat-
kozzék" ; a Siècle-nek szavai, G-aribaldi leveles kiált-
ványai, az álnokok Ígéretei, biztatásai, altatásai egész 
á ,libera chiesa in liberó s ta to' paradoxonig egyet ki-
ált, egyre tör: nolumushunc regnare super nos. Nem 
kell hiuz-szem, nem platói bölcseség, hogy az esé-
lyeken végig nyúló fekete fonalat megpillantsuk, hi-
szen már velőnkig,szivünkig berágta magát; itt csak 
érzéketlennek nem kell lenni, s az európai pandaemo-
níum titka föl lesz nyitva, a nagy, de gyászkövet-
kezményix dalidónak alaphangja fölismerve: nolumus 

i) Pesti Napló 104. sz. 7. maj. 1862. 
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hune regnare super nos. A conspiratio legnagyobb 
borzadálya az, hogy ezen titani harez az Isten-ember 
ellen mint haladás, polgárosultság, történeti fejlődés, 
állami s társadalmi nyereség, tehát mint jó , vétetik, 
et nemo percipit corde. Sok az egérszemü, ki ízen túl 
nem lát, egyes mondatot, egyes szabadelvű nézetet 
mohón elfogad, a nélkül hogy tudná, mily mérget 
rejt ez az anyai méhből, honnan eredett. A napi gör-
dtiletek kiáltják, hogy Európában nincs elszigetelt 
lépés, nincs szórványosan megjelenő esemény, az ér-
dekek össze vannak fűzve, a nézetek és elvek egy-
máshoz csatolvák, a társadalmi élet zenéje egyetlen-
egy hanglejtő szerént vitetik véghez. Lehet-e, sza-
bad-e itt érzéketlenül maradni? Midőn az isteni gond-
viselés széles és hosszú mezőt nyit az észlelésre, sza-
bad-e szemet hunyni, a szemet a földre hegyezni, 
hogy messze ne lássunk ? Ne hozogassunk példát, ezek 
mindég kellemetlenek, mivel sokakat piritanak: de 
figyelmeztetjük azon örvendezőket a solferinoi csata 
után, miért nem sirtak akkor az egyház mostani sa-
nyargatásán? az egyház becsületének piszkoltatásán, 
a romai egyház dicsőségének lerombolásán? ők va-
lamin örültek ; de hol van ma örömüknek tárgya ? 
hol van a gúnykaczajnak, melylyel az akkor aggó-
dókat fogadták, a tüze és éle ? Hol a napfényre vitt 
bátorságnak a tápja? Sic transit gloria mundi. Vere 
foenum est populus. 

A conspiratio csak legújabb időkben támadta 
meg az egyház jótékony intézeteit. Ezelőtt a magas 
köröket kereste, tudván qualis rex talis grex. Vol-
taire megelégedett a müveit világ uralmával, a gre-
dinseket, a foszlányosokat az egyház kezeiben hagy-
ta. Az egyház ápolta, a kit senki sem ápolt, karjaira 
szedte, a kit mindenki megvetett, a szegényeket. De 
a torlaszok csakhamar megtanították a conspiratiot, 
mily hatalom a száz karu proletariátus, ezt az egy-
háztól elszakítani, az egyházat a szegénységtől ki-
zárni, a jótékony intézetekből kiűzni kezdte. Az ari-
stocraták által a mult században kezdett conspiratio 
a polgárok uralmát, ezen uralom az utczai söpredék 
erőszakoskodását, a szélső democratiát szülte ; ezt te-
hát az egyháztól, az egyházat ettől el kell zárni; el-
záratik pedig, ha nem az isteni szeretet, hanem az állami 
gondosság, vagyis a Deus-homo ellen ármánykodó 
conspiratio ápolja a szegényeket. A szegényt az hó-
ditja meg, a ki őt ápolja. — Kell adat ezen tervről? 

Mily hevesen ügyködtek az anglicán férfiak Kri-
miában a kath. Irlandnak átadott pénz-segély kiosz-
tásával? Mily utczai lázadás tette le a szabadkőmi-
ves kormánynak kezébe a keresztény szeretet kincseit 

Belgiumban? A kolostorok fosztogatásai, az egyházi 
javak, a templomi alapítványok elkobzásai Italiában ; 
a szeretet-nénikék ellen Portugal s Németország vá-
rosaiban kitört düh, gyűlölet, rágalom mind odaczé-
loz, hogy a jótéteményt saecularizálják, hogy az egy-
házat a szegény néptől elzárják, e g y szóval, hogy a 
Megváltót, qui pertransiit benefaciendo, az állami s 
társadalmi életből elűzzék. Semmi befolyást a pap-
ságnak annyit tesz : semmi befolyást a redemtionak 
e földön. Érteni kell az eszmét a szavak hurokja 
alatt. 

A Szent-Vincze-Társulat nem akart az egyház 
befolyása alól kivétetni, nem akart a redemtio alól 
kivett állam kormányának alávettetni, a szeretet sza-
badságában akart zavartalanul áldást osztani, 
elfojtatott. Oly hasznos intézménynek elfojtása, me-
lyet a nyomor áldott, mely az államnak oly segé-
lyére volt , a nélkül hogy terhet okozutt volna, da-
czára az államgazdászat elveinek, hon Mi 1 lehetne ér-
telmeztethető, ha nem onnan, hogy Щ egyházat a 
szegényektől, az elhagyottaktól elzárják? Saeculari-
zálták az államot, midőn a diplomatiát az erkölcs és 

• vallás elvei aló^ kivonták, midőn a hatalmat a nép 
akaratjából ereöánényeztették ; a jogon, és ennek erő-
szakos hatalmán kívül csak egy hatalom van még : a 
szeretet ; ezt is saecularizálni kell. A császári kis her-
czeg pártfogása alatt máris alakitott a kormány gyer-
mek-társulatot : a philantropia versenyezni mer a Jé-
zus gyermekségéről nevezett vallásos társulattal! 

A franczia senatusban minden eszmék képvi-
selve voltak, midőn a Szent-Vincze-Társulatról volt 
szó. Billault szavainál maradunk, ő a császár nevében 
szólt, ő Persigny intézkedéseit védelmezte. Udvaria-
san szólt, de az udvariasság az elveken semmit nem 
változtat; az elveket Billault őszintén, kereken ki-
mondta. Ezen elvek 1789-ki elvek. 

„Nem személyekről, de elvről szólok" ; ezek Bil-
laultnak szavai. „Törvényeinknek fő elve: semmine-
mű társulat nem alakulhat hazánkban a nélkül, hogy 
az a kormány alá lenne vetve ; mert a politikai tár-
sulatok sokszor a kormánynak ellenszegülnek, a val-
lásosak a kormányon fölülemelkednek. A Szent-Vin-
cze-Társulat hatalmas lett tagjainak nagy száma, s 
jótékonyságának szélessége által. I ly hatalmas társu-
latot nem lehet függetlenségében meghagyni a kor-
mány iránt; mert ha ma jót tesz a szegényekkel, hol-
nap akadályt tehet a kormánynak. Eme társulat val-
lásos, ez még veszélyesebbé teszi; mert egy meg-
győződött lelkismeret meggyőződéseiből elég erőt 
merít, hogy mindennek ellentálljon. Nem jó tehát, 
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hogy a nép lelkisinerete oly befolyásoknak legyen 
kitéve, melyet az állam le nem győzhet" '). 

A jó lélek keresztet vethet magára a nagy ijedt-
séghői, midőn az 1789-ki elvek emberétől hallja ta-
gadtatni az egyesülhetési szabadságot, melyért a vi-
lág , mint 1789-ki vivmányért küzd. Mégis ez Bil-
laultnak a fő érve, a mai államnak elve: semmi egye-
sület nem létesülhet az állam engedelme s őrködése 
nélkül. Jó , hogy a Megváltó már eljött, különben 
neki is engedelemért kellett volna folyamodni.— Ha 
Billault a szabadkőmivességre alkalmaztatja ezen el-
ve t , engednénk, mivel mi a jó és rossz közötti kü-
lönbséget valljuk, a jónak jogot , a rossznak megtor-
lást kiáltunk: de mily indok vezeti, hogy amaz elvet 
a vallásos társulatok ellen fordítsa? Mert a sok jóté-
temény által nagy befolyással bir; mert az egyháztól, 
a püspöküktől, kik ama vallásos társulatokat vezér-
lik, nincs biztosság az állam részére. Es itt a socialis-
nak mondott elv a n t i s o c i a l i s lesz, s 'az e g y h á z , 
mint isteni intézmény e l l e n n y i l t h a d a t indit -). 

Hogy a kormánynak joga van tudni, mi törté-
nik a társulatok kebelében, nem tagadjuk, sőt hogy 
tudja, kívánjuk; igy lehet a jónak dicsősége, a rossz-
nak büntetése. Praedicate super tecta. De Billault 
nem csak tudomásról, hanem lét-engedélyezésről szól. 
Ez igen más dolog. A ki tudósítani tartozik az államot 
arról, mit tett, jogával függetlenül é l , s nem akadá-
lyoztathatok; de ki létet kér, az tűrni kényszerül, ha 
létre föl nem jogosittatik ; és ez antisocialis elv. A jó-
ra egyesülve másokkal, az erőt gyarapítjuk a jóra, 
hogy mit egyenként nem bírnánk, egyesülve már 
megbiijuk tenni. Az első kérdés: van-e jogunk jót 
tenni? van-e jogunk nagyobb jót tenni kivánni? Az 
ember a jóra van teremtve, a társulatra, tehát egye-
sülésre hivatva. Az államtól kapja-e tehát az ember 
az egyesülési engedélyt és hatóságot a jónak müve-
lésére , vagy pedig magától az Istentől ? Jót tehát 
nem szabad tenni, ha csak azt Persigny nem engedi, 
ha csak Pietri lépteink fölött nem őrködik, melyek 
minden pillanatban megakadályoztathatnak. Ezen elv-
ből követelte Persigny, hogy a Szent-Yincze-Társulat 

„C'était avant tous une question de principe. Il y a 
dans nos lois un principe fondamental, c'est que les forces 
de l'association ne s'organisent qu'avec l'autorisation de l'état. 
On apprenait la singulière puissance d'organisation de l'insti-
tution. Cette organisation est d'une puissance extrême, et 
d'autant plus que ses bienfaits même. — Il y a de la part de 
l 'état une nécessité : c'est de se défendre contre l'invasion d'un 
certain esprit , qui crée des difficultés. Tout marche d'accord 
avec l 'état." Billault a senatusban febr. 25-én. 

2) Civiltà cattolica 289-ik füzete. 5. april 1862. 

alávesse magát a kormánynak élet-halálra, minden-
ben Persignytől függjön. Ezen követelést Billault 
védte egy indokból: mivel a társulat tömérdek jót 
tesz, tömérdek befolyással bir a népre ; ez tehát an-
nál gyanúsabb a kormány előtt, minél több tagjai, 
minél több véghezvitt jótéteményei vannak. A gya-
nú nyomás, az engedélykérés akadály, mivel meg is 
tagadtatik; ime tehát, a jó , mely dicséretet érde-
melne , gyanúval üldöztetik, gyanúból akadályozta-
tik. Miért van a társadalom? Hogy akadályunkra le-
gyen a jóban? Szent Pál a .pogány császárok alatt 
mondá: „Principes non sunt timori boni operis sed 
mali. Yis non timei'e potestatem? bonum fac, et ha-
bebis laudem ex illa" Az egyház első szülöttjének 
országában a ki jót tesz, a ki lehetőleg több jót ipar-
kodik tenni, annak mindinkább félni kell, mivel az 
államhatalom annál nagyobb gyanúval fogja őt szo-
rongatni, sőt e miatt megakadályozni. Bonum fac, et 
habebis laudem? Nem, — de habebis vituperationem. 
Lehet-e antisocialisabb elv , mint minőt Billault ki-
mondott, midőn a jót azért akadályozzák, mivel nagy 
jó ; midőn a jótól azért rettegnek az államférfiak, mi-
vel igen nagy jó. 

Ne kárhoztassuk Billault-ot, ő 1789-nek embe-
re ; ezen elvek a szabadság nevében minden szabadsá-
got megölnek. Mit válaszolna Billault a Marianna-
társulatnak? ,On zavarja a békét', ,sőt azt megalapí-
tom, midőn tégedet legyilkollak, a ki zsarnok vagy.' 
Kinek lesz igaza? A vélemény szabad, a jó- és rossz-
nak eszméje elolvad, elenyészik. Mit felelhet azután 
a minister? Azt: ,nálam van a hatalom, te nekem al-
kalmatlan v a g y , én láb alól elteszlek.' Az utolsó ok 
az anyagi erő. Szabad a vélemény, de az államférfi-
nak véleménye szerént igazódjék, különben Itt jó 
és rossz közötti tárgyilagos különbség nincs, egyik 
vélemény olyan mint a másik ; de a minister véle-
ményét az anyagi erő támogatja, ez tehát az egye-
dül érvényes. Ily elvből szükségkép el kellett fojtani 
a Szent-Yincze-Társulatot. Mert ha a jó és rossz kö-
zötti különbség csak vélemény, a minister mindent 
csak magához viszonyít, a mint neki zavart tehet va-
lami, a szerént indul; már pedig nagyobb zavartól 
tarthat oly társulatban, mely több tagot számlál, több 
jót téve , a népre hatalmasabban befoly, tehát alter-
natívát ad neki : vesd alá magadat, vagy meghalsz. 
„A vallásos meggyőződés mindennek ellentáll, ezt a 
kormány le nem győzheti." Őszinte szóminister ! Leg-
inkább tehát az egyházat, a hitet kell ellenőrizni, te-

] ) Rom. 13, 3. 
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vékenységében akadályozni, ezt már eddig megtették ; ki kell 
irtani, addig nem lesz béke , mig Christus régnâ t , azaz : ad-
dig a polgár le nem lesz aljasitva, az állam nem lesz minden-
ható ; ezt tenni akar ják, az elvet tovább szövik. ,Egy hata-
lom van, melyet le nem győzhetek, a hit; elfojtom, mivel alkal-
matlankodik, én korlátlan akarok lenni.' Ez a redemtio nélküli 
társadalom , s állam. A mai forradalom neveti őseimnek bár-
gyuságát, kik csak akadályozni akarták az egyházat: a liberá-
lisok az elv közepén megálltak, sem Isten-, sem embernek nem 
tetszettek. Az elvet végig kell vinni, ezt teszik ma, nem a li-
berálisok , de a liberalitás nyomoruságain bosszankodó egye-
temes conspiratio. Ezen elvet mondá a Synedrion : quid faci-
emus ? si dimittimus eum, totus mundus post ilium abit ; ezt a 
régi államok, midőn Aristidest, Coriolant, Scipiot számkive-
tésbe küldék, mivel igen sok jót te t t , s a hatalmasoknak aka-
dályul lehetett. Minden ostracismus ezen elv gyermeke ; min-
denik, kinek a hatalom tényleg kezében van, igy beszél: ^lőt-
tem a jó és rossz mindegy; én mindent magamhoz viszonyi-
tok ; te igen erényes, ez által igen hatalmas vagy, te nekem 
alkalmatlan lehetsz , engedd hogy én kormányozzalak, vagy 
meghalsz.' Ezen elvből elkerülhetlenül el kellett fojtani a 
Sz.-Vincze-Társulatot De ezen elv nem más, mint az emberi 
véleménynek az örök erkölcs, az Isten törvényeitől való egész 
fölszabaditása ; az állami hatalomnak az Istentőli elszakitása, 
saecularisatiója ; minden szabadságnak, melyet az ember az 
Istentől kapott, elnyomása, s nem a jók és nyiltak, hanem csak 
az álnokok vagy finomul gonoszok fogják azt birni. A forra-
dalom az 1789-i elvekben formulázta magát ; ennek szabad-
sága, a jónak elnyomása, a gonosznak féktelensége, büntet-
lensége. Az absolut szabadság embernél absolut szolgaság. A 
nép teszi le Napoleon kezébe az egész hata lmat , ő annyi ha-
talmat, vagyis szabadságot engedélyez, a mennyit akar. Ez a 
népkirály alatti szabadság. A gonoszok conspirálnak, huma-
nistikus czéget tűznek ki, hatalmukat alattomban terjesztik, 
ezt a minister engedni köteles, s a titkos társulatok nagy ha-
talmát akkor tanulja, midőn Lajos Fülöppel kegyelemből, vagy 
esetlegességből szerencsésen számkivetésbe menekül. 

Mennyire öli el ezen 1789-i elv a személyes szabadsá-
got , elég Billaultnak toldalékul oda dobott indoka : „képzel-
j ék , Baudon merészelt a kormánynyal mint hasonló hasonló-
val, mint független függetlennel egyezkedni." 1) Ez az 1789-i 
elven , tehát a redemtion kivül szervezett társadalom polgá-
rainak a nemessége, hogy a kormány irányában, mint polgár-
nak semmi joga se legyen ? A szabadság honában botrány, ha 
valaki saját személyes jogait ugy becsüli , mint a kormányét, 
ha meri gondolni, hogy a kormánynak is van ha t á ra , melyen 
tul mennie nem Szabad ! botrány, ha valaki saját jogairól le-
mondani nem akar, mivel Persigny akarja. A kik a pápával, 
az Istennel mint hozzájuk hasonlóval vitáztak, megbotrán-
koznak, ha valaki mer ellenök saját jogaira hivatkozni ; ők vak 
engedelmességet követelnek , olyat, mely az Isten törvényé-
ből к í nem folyik, hanem csak Persigny fejéből „te nekem al-
kalmatlan lehetsz." — Ezen épületet megkoronázhatják Fran-
cziaországban , de midőn Európára tolni, a forradalmat, mely 

1 ) „Baudon a été conduit à traiter d'égal à égal avec le g o u -
vernement ! Nous avons vu se poser indépendance (a polga'r) contre in-
dépendance" Il a invoqué le règlement de la soc ié té , comme si le r è -

g lement était quelque chose en présence des lois de l 'état ." Billault. 

erre tö r , segélyezni akar ják, a szabadság nevében a szabad-
ságot , a liumanismus nevében az emberi nemességet, az em-
ber i jogok nevében minden jogot megölnek; lesznek Európá-
ban automatok , de polgárok nem lesznek, lesz önkény , de 
hatalom nem lesz , quia non est potestas nisi a Deo ; lesz ba-
romi alávetés, de nem lesz engedelmesség. Lesz vad erő a 
kezekben, melynek kikimondani fogja : uralkodjál ; de tud-
j a d , hogy ha én erősebb leszek, fölforgatlak ; tégy mit tet-
szik , felsőbb törvény, független regulator ugy sincs, de vi-
gyázz, hogy én ezt tízszeresen vissza ne fizethessem, akkor 
majd azt tevén veled a mi nekem tetszik. Bellum omnium 
contra omnes : a szellemi anarchia, mely után az anyagi nem 
soká szokott késni. 

Mi jogot engedünk kinek kinek egyesülni, de senkinek 
conspirálni" j). „Adjuk meg a szabadságot, a kik azt szere-
t ik, hanem egy ultramontán társulatnak szabadságot adni, 
annyit tesz, mint kezébe vesszőt nyújtani, hogy evvel minket 
sújtson" Ez világos. Nem szereti a szabadságot, a ki azt 
az Istentől függetlennek nem val l ja ; az erkölcsi törvényt, és 
ebből kapott jogot védeni r r conspirálni ; ezeknek nem szabad 
szabadoknak lenni. Krisztusnak, az egyháznak nincs joga e 
földön, el velők. A nyiltságot köszönjük, olvasóinknak a 
Szent-Vincze-Társulat sírhantjáról nyesett mirtuságat kebe-
lére tüzzük ; est odor rebus. 

A <lrn/ok vallása. 
(Folytatás.) 

Az emberek előtt a földön a dsinnet , binnek, rimenek, 
timmek és még más lelkes természetű lények éltek. Az emberek 
70 korszakot él tek, mindegyik azok közül ismét 70 korszakot 
foglal magában, melyek mindegyike 70,000 évet tartalmaz; 
Hâkimig e szerént 343 millió év folyt le ; az ő megjelenése 
az anyagi világ végére és a föltámadás kezdetére esik, mely-
nek elérkezését ők azóta várják. 

Az Isten az ő lényegében az emberi értelemnek egészen 
megfoghatlan ; de minden időkorban kinyilatkoztatja azt a 
fátyol által , mely a t e s t , melyből ő szól. Egy ily fátyol (meg-
testesülés) Hàkim beamrihi király is. 

Tiz ily kinyilatkoztatást számítanak, de semmikép sem 
számitják hozzá az ó-szövetséget és az ujat stb. Ezen meg-
testesülések elseje Hadsan városban egy, tevéket bérbe adó 
volt, kinek magának esze hasonló volt ezer tevéinek eszéhez. 
Azután megjelent Elbâ Metill stb alakjában, végre mint Ha-
kim beamrihi. A föltámadáskor az istenség ismét ez alakban 
fog megjelenni. 

Ellentétben kinyilatkoztatta magát a sötétség is , és ide 
tartozik mindaz, mi Ádámtól származik stb. 

Adam nem volt az emberi-nem ősapja ; az ő valódi neve 
Házeth vol t , és apját Ternah-nak hivták. Ó a beszélők egyi-
ke vala vagyis Iblis ; és egy kisérője s segédje vo l t , a sátán. 
Adam a lázadó-nak is mondatik és segédje volt Seht (Sit), 
Hàbil (Abel) meggyilkoltatása után. Hamza már ez időben 

*) „ N o u s admettons pour tout le monde le droit de s'associer ; 
nous n'admettons pour personne le droit de conspirer." Guérolt az ,Opi-
nion Nationale'-ban. 

г ) „Concéder le droit de s 'associer à une soc ié té placée sous l'in-
fluence ultramontaine ce serait donner des verges pour nous fuetter ." 
Ugyanot t . 
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élt Satnèl (a bölcs) név ala t t , Dánil (Daniel) fia. Minthogy 
Adam ezen Satnèl-nak azaz Hámzának tiszteletet adni nem 
aka r t , Isten öt a paradicsomból kiutasitotta, vagyis az Isten 
egységének ismeretéből. Mert a paradicsom az egység tana, 
a pokol pedig a semmiség tisztelete. A drúzok angyalok, a 
többiek pokoli szellemek ; egyéb szellemek, mint a dsinnek stb. 
nem birnak léttel. 

Adam-Ibli és Sit (sátán) később Noah (Nuh) és Sem 
(Sâm) testeibe vándoroltak, aztán Ibrahim (Abraham) és 
Ismail-, majd Musa (Mózes) és Harímba (Aaron) ; Aaron ha-
lála után lelke Josua Nunba, majd Isa- és Pé te rbe , azután 
Muhammed- s Aliba stb. költözék. Ellenben Hamza lelke Mó-
zes korában Je thróba , a midiani papba költözék, kit Soaib-
nak hivnak és Isa (Jézus) idejében Jessuba, ki Isától külön-
bözik. Ez a valódi messiás és ő Eliazar. A négy asszony lelke 
a négy evangélistába, Máté-, Mark-,Lukács- és Jánosba köl-
tözött. Egyébiránt állitják, hogy János evangelista s keresz-
telő János egy egyén, és azokat Chrysostomusnak is nevezik. 
Történelmi ismereteik ekkép nem igen jelentékenyek. 

A görög bölcsészek nagy propheták voltak, kiknek lel-
ke az egységtan öt sarkpontjainak lelkei valának. Aesculap é3 
Pythagoras nem valának kevesebb, mint Hamza megtestesü-
lése. A lélekvándorlás szerintük emberből emberbe történik, 
és nem mint a zsidók (az egykori drúz mondja) , a mosairok 
t a r t j ák , emberből állatba s v iszont .—Is tennek egy a neve 
(czélja) és egy a jelentősége (valósága) ; mystice Ismail és 
Hamzanak nevezik. Mert Hamza nem csak propheta, hanem 
Istennel csaknem egygyé lesz. ü mint az okok okozatja, ő a 
teremtet t alkotónak hivatik, szóval neki hatalma van minden 
létező fölött , a világot kormányozza, jutalmaz és büntet mint 
Is ten meghatalmazottja, ki Hàkim beamrihi. Kétségen kivül 
i t t a kereszténységnek torzképe tűnik föl. Az általános alap-
elv, melyet Hamza hitágazataik alapjául állított föl, az, hogy 
higyjék, a mit a többi népek tagadnak. (Igen gyakorlati !) 
Szerénte más népek törvényei kétfélék, külsők és belsők ; el-
lenben az övéi tisztán szellemiek, az egységtanra vonatkozva 
sem belsők, sem külsők, hanem a középet megtartók. Ebből 
látni lehet, hogy Hamza ugyanazonos bölcsész vol t , és hogy 
a meleg hidegség, a fehér feketeség, a vékony vastagság, a 
belső külsőség sokkal idősb, mint azt némelyek egészen u j ta-
lálmánynak hiszik. E fölött ekkép nyilatkozik : a külső törvényt 
Iblis (az ördög vagyis Muhammed) , a belsőt Asâs vagyis a 
sátán (Ali) adta ; összehasonlitá őket a hulladékkal is (a po-
steriori) és a vizelettel (a priori). Az ő követői azért az izlam 
hét főkötelmétől : mint a böjt- imádság-, Mekkába való za-
rándoklás-, alamizsna, áldozat-, Istenneli összeköttetés- és a 
halottak eltemetésétől föl valának mentve. Hamza e helyett a 
következő hét támaszt (főkötelmeket) adá : 1) A nyelvnek 
igazságát. 2) A testvérek (felebarát) oltalmát. 3) Annak el-
hagyását, a mijök előbb vala,midőnméga semmit és a hazugsá-
got tisztelték. 4) Megválását az ördögtől és istentelenségtől. 
5) Uruk (Hàkim) egységének elismerését minden időben. 
6) Tetteinek helyeslését, mint volt is. 7) A parancsaiban va-
ló megnyugvást szerencse- és szerencsétlenségben. Időnként 
böjtölnek , de nem Ramadhán-hónapban, mert ez Iblis egyik 
rendelete. 

Követőket nem szereznek : mert mióta Hàkim eltűnt, 
(meggyilkoltatását tagadják) a kegyelem kapuja zárva van. 

és az elleplezés ideje állt be. Mindenik, a ki meghal, ú j raszü-
letik ugyanazon vallásban, melyben élt. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PLOEST (Oláhország), april 26-án. Ösztönszerűleg si-

mulunk azokhoz, kik jót tesznek velünk, kik közvetítőként 
lépnek föl köztünk s a sors között, hogy bennünket boldoggá 
tegyenek ; szivünk fölmelegszik nevük megemlitésére, ajkunk 
áldást rebeg reájok, s a kegyelet érzelmeit szüntelen keblünk-
ben hordozzuk irántuk. De ha természetes sajátságunk, hogy 
oly igen szeretjük nyilvánitani hálás elismerésünket fölsegé-
lesünkre czélzó csekélyebbszerü tettekért is: mennyivel inkább 
megérdemli kegyeletünket, s szivünkben fölállítandó emléket 
oly intézet, mely mint egy magasabb sugallat folytán fölada-
tául tűzte ki magának az egyház szent tanai- s jótéteményei-
nek terjesztésével száz- meg ezerekre boldogitólag hatni, 
ideiglen s örökké való érdekeiket előmozdítani ; az üdv-ve-
szélyben levőknek oltalmára sietni. — Értem a nagyérdemű 
Szent-László-Társulatot, mely kevés pénzbeli segedelmek 8 
mindennapi imádságok által tartatván fön, növekedvén s erős-
bödvén , szeretetének sugarait már is kiárasztja mindenfelé, 
hol csak inség és nyomor, baj és szenvedés támad, s hol jó-
tékonyságának szüksége beáll. Nevezetesen az értelmi s er-
kölcsi mivelődésben oly igen elmaradott , s keservesen tengő 
oláhhoni kath. magyaroknak is kezdi meghozni a nevelés s 
vallás áldásait, ajtatos adományait, a mindenfelől fölmerülő 
szükségek özöne miatt, olyképen osztván föl : hogy a helybeli 
iskolánk szükségeinek fedezésére száz oszt ért. forintot jut tat-
na , s legközelebb kegyesen megigérne 23 db aranyból álló 
segédpénzt évenként s mindaddig küldeni, mig maga a nagy-
érdemű társulat Isten segedelmével fönálland, s iskolánk ügye 
jobbra nem forduland. Oly jótétemény ez, melyet kellően so-
ha meg nem hálálhatni, minthogy malaszthatása nemzetség-
ről nemzetségre fog működni: fölébreszti s ápolja véreinkben 
a rokonérzelmet, miből a további föntartásuk- s gyarapulá-
sukra erőt meritenek ; föltüzeli hitükérti buzgalmukat, meg-
erősíti keblükben az Isten országát , szóval, végbeviszi,hogy 
az elhagyatottságot, s az ezzel járó elcsüggedést u j kedv, u j 
buzgalom váltja föl. — Engedje az Isten, kitől jön minden jó 
adomány, hogy ezen, keresztény felebaráti szeretetnek müvé-
hez járulók, egyúttal a hitért hozott áldozat visszaható ere-
jé t is érezzék, s a hitérti buzgóság szellemét saját magukban 
is hatalmasabb életre fölhangolva, a jelen s jövő élet boldog-
ságát maguknak biztosithassák. A Szent-István- s Szent-Lász-
ló-Társulati Ertesitő mult évi 6- s 7-ik számában közlött, s az 
oláhhoni katholikusok helyzetére vonatkozó emlékirat igen 
kellemetesen ha to t t ránk. Hü képe az az egyházi szertartá-
sunk végső szükségbe merültének, sorsunk nyomorult voltá-
nak, s egyszersmind szózata benső érzelmeinknek. Bár e nagy-
becsű közlés minél több kebelekben gerjesztene részvétet s 
fölébresztené a testvéri közérzületet, mely egyedül lenne ké-
pes nemzetiségünknek ezen idegen népfajok közt évek hosszú 
során át a balszerencse minden viszontagságaival küzdő s 
gyenge fonalon tartózkodó töredékét az elenyeszéstől meg-
óvni. Én csak szerény viszhangja akarnék lenni ezen erőtel-
jes nyilatkozatnak ; üdvtelen s szégyenitő állapotunknak szo-
morú következményeit szeretném gondolatom körébe foglal-
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ni , az egyházi élet lankadását , sokaknak a jó és rossz közt 
ide-oda tántorgását , Istenbeni hit- és cselekvésnek megfo-
gyatkozását leirni, ha talán igy is használhatnék szent ügyünk-
nek. (Vége küv.) 

T U R I N , april 29-én Az angol két ház elvégezvén a len-
gyel ügyet, s jó leczkét adván Sándor czárnak, világegyetemi 
foglalkozásaiban Olaszországra is vetette kegyes szemeit. A 
sok kérdésekre, Normanby, Bowier és más kath. követek s 
lordok szónoklataira Russel és Palmerston válaszolt, a pápai 
fejedelemség ha lá lá t , Italiának a piemonti egység alatti bol-
dogságát énekelve. Többiek között a napossá vá l t , de eddig 
semmivel be nem bizonyított vádat ismételte, hogy a pápai 
kormány a nápolyi reactiot éleszti. Erre Mérode Normanby 
marquis-hoz következő levélben válaszolt : „Reménylem, meg-
enged, hogy Florenczben tett ismeretségemnél fogva szabad-
ságot veszek magamnak, miszerént Russell lord februárban, 
27-én tet t nyilatkozatára uraságodnak fölvilágositást adjak. 
A nemes lord mondá, hogy midőn a nápolyi zsiványokat vagy 
gyilkosokat a franczia seregek lefcgyverzik , a pápai kormány 
azonnal felöltözteti s fölfegyverzi őket." Nem feszegetem, me-
lyik oldalon vannak a zsiványok vagy gyilkosok ezen háború-
ban, melyet a nemes lord nem akar polgárháborúnak hivni, 
kétségkívül azon okból, mivel a piemontiak részén magyarok 
és angolok stb. hadakoztak a nápolyiak meghódítására: ha-
nem Russell tudhatná, hogy a pápai kormány cselekvényéről 
még egy árnyékot sem hozhat föl bizonyítékul, s ugy állítja 
elő a nevetséges játékot, hogy a pápai és a franczia kormány 
itt egy kézre dolgoznak. Bizonyítékot ő nem fog hozni erről 
soha sem. Nem szólok a franczia seregek által te t t lefegyver-
zésről ; ezt tették a pápai seregek is. A lefoglalt fegyverek 
most is a tárakban vannak lerakva, s kiki megnézheti ezeket. 
A mi a fölruházást illeti, a nemes lord tudhatná, hogy a fran-
czia seregek a ruházattól senkit sem fosztanak meg, ez az ő 
szokásaikkal ellenkezik. Hol volna helye tehát a felöltözés-
nek ? Hacsak a nemes lord azt nem akarja mondani, hogy Ro-
mában a nyomorult koldusnak , midőn testét a rongyok alig 
fedik, kiki ad ruházatot könyörületességből, mivel Romában 
koldulni szabad." — Az isteni büntetésnek példáját a mult 
héten láttuk. A nép ér t i , az Istennek ujját fölismeri. A sira-
cusai és capuaí gróf, elárulván testvérük fiát, királyukat, Vic-
torhoz szegődtek ; amazt Pisában guta ütötte , emez hosszú 
szenvedés után Turinban meghalt. Az árulás bűnének gyü-
mölcseit az isteni gondviselés nem engedte nekik fölszedni. 
— Layard a londoni kamarában mondani mer te , hogy a bur-
bonok alatt a bírák elmozdíthatók valának, most pedig az 
igazság biztosítására a bírák többé hivataluktól el nem moz-
dittatnak. Az angol ministereknek fölséges hitelű tudósítá-
saik vannak. Egész Europa tud ja , hogy Nápolyban 1500 
tisztviselő egy tollvonással elmozdittatott ; ezeknek egy har-
mada birákból áll, mégis az angol ministerek mit sem tudnak 
ezen hivatalmészárlásról. Az igaz , hogy ha a benszülött ná-
polyi bírák helyett Piemontból garibaldisták küldetnek, eze-
ket többé el nem fogja a turini kormány mozdítani, csak elő-
mozdítani, mivel az igazságot a turini urak inyje szerént osztot-
ták .— Helyzetünk jellemzésére Petrucelli della Gattina mon-
dása elegendő : „minket (az egységesítő forradalmat,) a tör-
vényesség megöl " 

SCHANGHAI, april 15-én. С h i n á r ó 1 kiki azt vélte, 

hogy a mult évi békekötés és az'európai követek jelenléte 
miatt minden üldözés megszűnik a kath. religio ellen. A chi-
nai nép, kivált a hivatalnok, mindig csak chinai, a szükségben 
meghunyászkodik, s azonnal ármányt forral. A forradalmi 
párt , az angol küldérektől fölbujtatva, a jó tanács miatt, me-
lyet ezek ezen pártnak adtak, a keresztények iránt türelmes 
volt , hiszen ő nem tud különbséget csinálni a felekezetek kö-
zött , ő mindnyájokat egy szemüvegen nézi ; l á tván , hogy az 
európai interventio a mandsu császári ház ellen késik, melyet 
a methodista küldérek mindég ígérgettek, most a kereszté-
nyeket öldökli, mivel az európai békekötés a császári háznak 
tekintélyt kölcsönzött, kivált Canton kiürítése óta. A chinaiak 
nem ismerik, mit tesz az , az ellenség városát oda hagyni, ők 
azt vélik, hogy a 7 éves császár parancsszava kiűzte az euró-
paiakat Cantonból, szolgálattételre Pekingbe idézte. íme, mi-
ért üldözi Taipikiang a methodistákat, s velők a katholikuso-
kat, az európaiakat. Schanghai alatt kapott veresége még dü-
höttebbé tette. De a császári párt sem alszik, ármányait üzi, 
a békekötést kényszeritettnek tudván, ezért bosszút forral. 
Tokingchinában a szörnyűség legmagasabb fokát érte az ül-
dözés. A hitterjesztő társulat Romába és Lyonba fájdalmas 
tudósításokat küld. Az ó pogány üldözést ez fölülhaladja a le-
leményességben és a kegyetlenségben. — Chinában sincs 
máskép. A császári pár t a forradalom dühöngéseit az euró-
paiakra tolja, erről röpiratokat terjeszt a nép között, s az alan-
tibb mandarinok az óriási birodalom egyes városaiban a nép-
pel sok templomot leromboltak, sok papot, és keresztényt le-
gyilkoltak. Az ugy nevezett polgári katonaság legtöbb pusztí-
tást tesz, mivel fegyverrel városról városra kalandoz, zsarolja, 
rabolja , gyilkolja a keresztényeket, a nép pedig itt mindent 
nyugodtan szokott nézni. Az áldozatok száma nagy. Hány pap, 
hány püspök, hány apostoli helyettes megölve, kínoztatva 
tömlöczbe vetve, száműzve vagy menekülve enyészett el már 
a keresztények köréből ? Hány iskola, hány tanoncz jutot t 
végenyészetre ? Cochinchinában pokoli álnoksággal viszik az 
üldözést. Először össze irták a keresztényeket ; az üldözésről 
szó sem levén, kiki bevallotta, a kérdezést ki nem kerülte. Ké-
sőbb a keresztények a pogányok helységeibe, s ezeknek őr-
sége alá tétettek, hat-hét családonként egy faluban. Mult év-
ben arczukra, homlokukra „gonosz vallás" szavakat sütöttek ; 
ezek most el nem titkolhatják magukat , tamquam agnus ad 
occisionem százanként vonszoltatnak. — Annyi veszély között 
bámulhatni a papok és az apostoli helyettesek rendithetlen 
szilárdságát. Ok vérükkel öntözik a kath. egyház csemetéjét, 
lelket adnak a benszülött liiveknek a vértanuságra. Püspökök, 
papok, szerzetesek, szerzetesnők , hitelemzők, öregek, ifjak, 
sőt gyermekek a vértanúi halálra nyugodt örömmel mennek. 
A benszülöttek követik pásztoraikat, lelkesítik fiaikat. Remél-
jük , hogy annyi vértanú halála és vére , annyi hitvalló szen-
vedése könyörületességet fog nyerni az Istentől , qui sedat 
tempestuosum mare. 

SYRIA. (A zahlehi kis missionarinsok.) Majdnem a 
csúcsán egy sziklabércznek, mely mind Mailaka falu, és azon 
mély nyílás fölöt t , melyben Zahleh rejtődzik, mind pedig a 
coelesyriai végtelen lapály fölött uralkodik, Libanusnak déli 
le j tőjén, látható egy nyomorult viskó , melyről valamely eu-
rópai városnak lakója alig hinné , hogy abban emberi lények 
lakhatnak. Pedig ez azon anyaház, melyben 50 arabs szerze-



327-
? 

tesnő az apostoli neliéz tanitás idejét élte le. A szegénység 
ezen palotája 1845-ben-ben keletkezett gondjai által és ve-
zérlete alatt Riccadonna Pál jezsuita-atyának, ki születésére 
nézve olasz volt. Régtől fogva, midőn még Nápolyban fényes 
sikerrel tanitá az ékesszólástant, vonzódott Riccadonna apos-
toli szive a hitetlenek országába. Forró imái közt azon eszkö-
zökről elmélkedett, mint tehetné hasznossá szép észtehetsé-
gét egy nagy nép megtérítésére nézve. Újra és újra olvasga-
tá xaverii sz. Ferencz leveleit, és igyekezett tisztába jönni 
ezen nagy férfiúnak eljárásával. 1831-ben az év vége felé elöl-
járóinak szava által meghívta őt az isteni gondviselés a Ke-
leten megujitani azon szép missiot, melyet a Jezus-társaság 
a mult század végén kénytelen volt megszakítani. Azon időben 
a keleti keresztények európai áldozárok és a szükséges esz-
közök hiánya miatt a legnagyobb tudatlanság mélyébe taszít-
tattak. A legszükségesb hitigazságokat alig ismerték, a leg-
szebb ajtatossági gyakorlatok megszűntek, különösen Jézus 
szent szivének tisztelete egészen elhanyagoltatott. Ezen sze-
rencsétlenségtől áthatva XVI. Gergely ajánlá az u j missiona-
riusnak, hogy terjesztené a világosságot a sötétségben, és kü-
lönösen minden működését helyezze az isteni sziv oltalma alá. 
Az atya elindult azon elhatározással, hogy tanitani fogja a 
tudatlanokat és az első templomot az isteni mester szivének 
szentelendi, különösen pedig hogy benszülöttekből fog missio-
nariusi szerzetes testületet alapitani ugyanazon szent sziv 
védelme alatt. Bejárván a buzgó missionarius Palaestinát, 
Mesopotamiat, Chaldaeat és Örményországot, tervének való-
sítására a Libanusonlevő kis Zahleh városát szemeié ki. Azon 
nagy föladatot akará ő megoldani, mint lehetne egy missio-
nariusnak, egy észnek , egy szívnek tevékenységét leginkább 
és a lehetőségig kiterjeszteni. Ennek elérésére szükséges volt 
egy, jobban a központban fekvő város, melynek erkölcsei és 
lakosai alaposb reményt nyújthattak erélyes és önfeláldozó 
«mberek képzésére; szükséges volt továbbá több egymáshoz 
közelebb eső falu, melyekben a benszülött missionariusok elöl-
járójuk szemei előtt és vezérlete alatt végezhetnék az apostoli 
munkára való kiképzés idejét. Zahleh, a balbecki nagy térség 
és Bekaa ép olyan volt, minőt ő keresett. A missionarius kez-
deményezése csekély volt, de a siker nagy mértékben tanús-
kodott tervének bölcsesége mellett. Iskolát nyitott kis gyer-
mekek számára és oly buzgóságot fej tet t ki ezen hivatalában 
mint tanitó , hogy tanítványainak száma nem sokára 600-ra 
ment ; és a szülők maguk igyekeztek gyermekeiket ezen u j ta-
nitó fölügyelete alá helyezni. Tömegesen jelentek meg szónok-
latain. Mindnyájan ki akarták előtte szivüket t á rn i , az atya 
pedig hasznára forditván a nyert befolyást mindenütt az apos-
toli lelkületet igyekezett fölébreszteni, terjeszteni. Mig ekkép 
mások buzgalmát törekedett lángra gyúj tani , magáról sem 
feledkezett meg; böjtölt, gyakorolta az önmegtagadást, tanult 
és imádkozott. Végre Isten megérlelé zsengéit az aratásnak, 
melyet számára készitett. Néhány i f jú , kiket szent élete igen 
megragadott, elhatározta magát vezérletére bizni, és őt az 
iskola vezérletében, mely egyes tanitóra nézve igen terhessé 
vál t , gyámolyitani. Nyugalomra nem gondolt a missionarius; 
sőt ekkép egy tehertől megmenekülve másikat vállalt magára. 
Mig fáradozásai Zahleh lakosaira nézve igen hasznosak va-
lának, a falvak tanitó nélkül szűkölködtek, papjaik sem levén 
oktatásban épen nem részesültek. Elhatározta ennélfogva ma-

gát egy fölszólitás kibocsátására minden áldozatkész szivhez 
a benszülöttek közt, hogy azokból czéljának létesítésére esz-
közöket alkosson, melyek által a végtelen térségnek tőle 
messze fekvő pontjain egyértelmüleg működhessék. Egy-ma-
ga levén áldozár, ez által azt akará elérni, hogy ugyanazon 
napon ugyanazon órában száz elszórt helységben prédikáljon. 
Az eszme igen magasztos volt , és ha szerencsésen valósittat-
hatnék, csodákat kelle művelnie. Ekkor történt, hogy a szent 
szívről nevezett kis missionariusok társulata alakíttatott. A je-
zsuita-atya tudnillik legjámborabb, legértelmesebb tanítvá-
nyaiból kiválasztott némelyeket, kiket aztán hetenként több-
ször maga körül gyüj te . és megtanitá őket a keresztény igaz-
ságok valamelyikére, mint kellene azt a jövő vasárnapon elő-
adni. A beszéd egész váza elkészíttetett a szónoklat szabályai 
szerént; a beszéd részeit jól meg lehete egymástól különböz-
tetni , az ügyes tanitó figyelmeztette tanítványait a nyomaté-
kosabb helyekre, igyekezett bennük meggyőződést szerezni; 
és ekkép sikerült őket ugy betanítani, hogy a kitűzött napon 
mindegyik a tanítványok közül képes volt betanult beszédét 
elmondani. 50 flu és 50 leányka képeztetett ki ily módon, és 
e czélra ; taníttatásuk az összes keresztény hittan körül forgott, 
de mindegyig közülök csak egy igazságot birt előadni. H a a 
vasárnap eljött , megindult az atya a fiuk élén, a leánykákat 
pedig egy jámbor özvegyasszony vezette. Az első helyen ma-
radt azon gyermek, ki az első tanitást tud ta , a másodikban 
az , ki a másodikat tanulta stb. Azután összegyűlt a nép a fa-
lu közepén, hogy ezen, reá nézve oly annyira szükséges tani-
tást meghallgatná. Estve visszajövet alkalmával a gyermekek 
ismét összegyűjtettek ; jövő vasárnap újra folytatták ezen el-
járást , de gond fordíttatott reá , hogy minden gyermeknek 
ekkor már más falu jusson, nehogy ugyanazon egy tanitás ismé-
teltetnék mindég. Ily módon 50 vasárnap lefolyása alatt sok 
helységnek hirdettetett a keresztény tanitás. (Folyt, köv ) lk-

IRODALOM. 
COELIBATUS ET BREVIÁRIUM : duo gravissima clerico-

rum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. 
(Folytatás.) 

A III-ik kötet a folyó századnak okmányait tartalmazza, 
melyek közül a badeni tanárok, a würtembergi papok, Csers-
ki-Ronge-mozgalmak, 1848-i izgatások tanúságot adnak a 
testi vágyak lázadásáról, és az egyház szilárdságáról eme fe-
gyelemben. A landshuti tanárok emlékirata, a bogotai érsek-
nek az uj granadai követkamarához, s Pavy algiri püspöknek 
terjedelmes előterjesztése a császári kormányzóhoz, s a zág-
rábi bibornok érseknek számos pásztori körlevelei a papság-
hoz, ugyanannyi fénypontjai a kötetnek ; s annyi okmányok 
között egyszersmind tudományos fejtegetés a fegyelem be-
cséről, szükségességéről, s az ellenvetések helytelenségéről. 

A IV-ik kötet tisztán tudományos érdekű, s megbecsül-
• hetlen hasznú. Sejdi t jük, hogy a mélt. szerző urnák eme kö-
tet több gondot, fáradságot s költséget szerzett, mint a há-
rom első. 4565 irodalmi terméknek e tárgyban előadása, is-
mertetése, mily kutatás, mily fáradság ! ? Nihil novi in mundo. 
Helvidius, Vigilantius , Jovinianus , s a trullumi zsinatnak in-
dokait mindnyájan a fegyelem támadói közül újra fölliozogat-
ták ; hanem a fegyelem védői is szent Jeromos, Siricius, I In-
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cze, I Leo, I Gergely okait is u j r a a l a t b a vetették. Helvidius, 
s Vigilantius a nőtlen életet egybecsünek mondta a házasság-
gal, a dogmát megtámadta : VII Gergely korában a papok a 
trullumi zsinat szerént fegyelmezett, vagy inkább fegyelmet-
lenedett keleti egyház papságára, s a zsidó levitákra hivatkoz-
tak, egy szavuk volt , hogy házas életben is lehet papnak len-
ni; de mily papot akart mindég , s akar az egyház, mily ma-
gas szempontok vezérlik őtet e fegyelem föntar tásában, s 
hogy az egyház határozhatja meg jogosan és érvényesen, 
mily föltételek alatt fogad be valakit a papi rendbe, eme nagy 
horderejű kérdéseket gondosan mellőzték. A 16-ik században 
a világi fejedelmek, gondolván hogy a protestáns papságot az 
igaz egyházba visszahozandják, ha feleségeikkel jöhetnek az 
egyházba és az oltárhoz, a pápától a fegyelem tágitását sür-
get ték; I I József idejében a császári hatalmat elegendőnek 
mondták a fegyelem eltörlésére ; a badeni s würtembergi pa-
pok folytonos izgatással reméltek czélhoz ju tn i , ugy hogy 
nem csak a követi kamarákban, hanem az e czélra szervezett 
egyletekben közvéleményt kovácsoltak, izgatásaikat még a 
papnöveldékbe is átvitték. Mi volt ezeknek gyümölcse? Bot-
rány a jó lelkeknél, öröm és gúny a máshitüeknél, lankadás a 
keblekben, melyek a fegyelemhez ragaszkodtak. Az 1848-i 
mozgalmak hegyi patakként zúgtak, tudományos becsükre 
nyomorultak voltak. Látszot t , hogy az ész kifáradt a testi 
szenvedély szolgálatjában ; s az isteni gondviselés a fegyelem 
elleni mozgalmakat meztelen nyomorúságaiban akarta fölmu-
tatni. — Örök üdv a bátor hősöknek, kik a papi rend méltó-
ságának védelmére a szenvedélyek zuhataga ellen sorompóba 
léptek ! Nem vesztek el a könyvtárak néma csarnokaiban ; a 
legkisebb munka méltó helyet talált a nagy hősök nevei kö-
zött emez érdemben. A kik a fegyelem mellett i r tak , még po-
raik ernyedése után is örülnek, hogy irtak ; a kik ellene irtak, 
hányan kívánják ezek közül ma, bár ne irtak volna ! Habár leg-
jobb szándékkal is voltak , pedig kevés a számuk, mégis szo-
moritották az egyházat, sújtották a jó lelkeket, merényre in-
gerelték azokat , kiket a szenvedélyek rohama elragadott. A 
századok folyama minden oldalról ostromolta a fegyelmet, de 
egyszersmind minden oldalról megszilárditá azt ; nem hisz-
szük, hogy 19 század alatt föl nem talált szempontból, nem 
hallott okokkal támadná meg e fegyelmet valaki ; s akkor a 
a mélt. iró ur, múljanak bár századok, késő püspök testvérei-
nek vezérfonalul, s fegyvertársul szolgáland. I I I Pál mondása : 
non lex abolenda, sed reformatio morum facienda, a mult 
századok Ítélete, a jövő századok teendője. (Folyt, köv.) 

Hirdetés. A szélesebb kutatás, és tökéletesebb pálya-
mű érdekében a hittani kar 1864-ik évre már most 500 a. é. 
frt. dijjal eme pályakérdést tűzi ki : „Adassék elő a hit- , re-
mény* s szeretetnek ker. kath. tana ugy, hogy abból a keresz-
tény erkölcsnek, tökélynek, sőt az egész kath. életnek álta-
lában természetfölötti a lapja , iránya, becse , érdeme tüzetes 
és könnyű lehozásban megértessék." A pályamüvek jeligével 
czimezve, idegen kézzel tisztán i rva, b e k ö t v e , a hittani 
kar dékánjához, az iró nevét rejtő pecsételt levéllel együtt 
1864-ik évi mart.31-igküldessenek. Pesten, maj. 19-én 1862. 

Palásthy Pál, a hittani karnak ez évi dékánja. 

VEGYESEK. 
P E S T , maj. 23-án. О eminentiája a bibornok herczeg-

primás holnap indul Romába. Isten áldása és imánk kisérje őt ! 
— D a n i e 1 i к János püspök ő mlga a munkácsi és 

szamos-ujvári g. e. püspöki megyékben a kérdés alatt volt 
fundationalis ügyet elintézvén, a két fél közt egyezést hozott 
lé t re , melynek pontjai mindkét részről aláírattak és megerő-
síttettek. 

— A lapok a canonisatio-ünnepélyre vonatkozó ülések 
és értekezletek napjait közlik. Junius 7-én megkezdődnek a 
canonisatio ünnepélyei, melyek három hétig (?) tartandnak. 
A napokat jelelő számok nehogy kissé száraz tudósítást nyújt-
sanak, némely újságok jónak tartot ták közbeszőni, hogy ő 
szentsége a pápa a már megérkezett püspököknek kezébe 
azonnal, a világi fejedelemséget tárgyaló és mintegy 6 kötetre 
terjedő munkát adott. Meglehet, hogy emlékül ilyesmivel ked-
veskedik majd ő szentsége ; azon püspököket azonban, kik Ro-
mába utaznak, nem szükség ily haladéktalanul capacitálni a 
pápai állam akár jogosságáról, akár szükségességéről. 

— K e t t e l e r , mainzi püspök Romában a német egy-
házban nagyszámú hallgatóság előtt beszédet ta r to t t , mint 
hirlik, az emberi hatalom múlandóságáról. A többi közt azt 
is mondá, hogy a minő sorsa volt az első franczia császárság 
teremtőjének, olyan lesz a másodiké is. Ily szózat valóban 
apostoli ; de ép oly kévéssé tetszhetett a franczia őrségnek és 
még kevesbbé fog tetszeni a császárnak, ki annyi jogot, pénzt 
és vért áldoz föl családi önérdekért. 

— Maj. 10-én fogadta ő szentsége az egyptomi alkirályt. 
Meliemed Said, lia igaz, nem igen szigorú török, sőt igen 
hajlandó a kereszténységre. A szent-atyának három szép osz-
lopot ajándékozott egyptusi alabastromból ; ő szentsége vi-
szont több mozaik-képpel, melyek régi romai műemlékek má-
solatai, kedveskedett az alkirálynak. 

— Veuillot és a ,Monde' szerkesztőinek egyike, Du Lac, 
szintén Romában vannak. Veuillot igen derült, az egyház biz-
tos győzelmét remélvén. Mi itt igen jó hatást gyakorol, min-
denki akarja őt látni és vele beszélni. 

— A turini kormány a piemonti főpásztoroktól megta-
gadta az útlevelet Romába, nehogy a hivek és főpásztorok 
közt súrlódások támadjanak és kárt szenvedjen a hivek lelki 
üdve. Ily okra élesen jegyzi meg az Armonia, hogy ily gyen-
géd gondoskodás a hivek üdve iránt nem vezérelte a kormányt 
akkor, midőn 60-nál több püspököt elűzött püspöki székéről, 
vagy a főpásztorokat tömlöczre vetette. 

— Nápolyban az egyik ebéd alkalmával kellemetlenül 
lepetett meg Victor-Emanuel. Midőn tudnillik evéshez fogott, 
észrevett valamit tányérja alatt. Ez egy fekete atlasz-szalag 
volt, melyre fehér gyöngyökkel a következő szavak voltak hí-
mezve : „Az 1500 legyilkoltnak szellemei és 14,000 bebörtönö-
zöttnek átkai üdvözlik vérző hazájuknak hóhérját." A király 
elhalványult, de később erőtetett mosolylyal Rattazzinak adá 
át a szalagot. Kutatás tö r tén t , de eredmény nélkül. 

— Londonban a holtakat is vaspályán szállítják a teme-
tőbe, mi végett különös halotti vonatok rendeltettek. A kopor-
sók letétetnek az indóudvarba, az illető gyászolók megjelen-
nek váró-teremben; sokszor 50—60 holttetem is van a szo-
morú raktárban. Megindulás idején a koporsók mint bármi 
gyapjus zsák föltétetnek a kocsira; a kisérők beülnek a wag-
gonba, rágyújtanak, és ép ugy robognak tovább , mintha bár 
mily más kéjutazást tennének. 

Kegyes adomány: 
A Szent-László-Társulatnak évi illetékül t 

zsonyból . . . . . 
B. Philomena zárdanő P o -

1 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1862. 
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TARTALOM : A lelkész életéből. — A drúzok vallása. 
(Folyt.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A lelkész életéből. 
A le1 kész élete, ugy mint én óhajtom azt ecse-

telni, oly sokoldalú, és a különféle tárgyak oly nagy 
halmaza tartozó ide, hogy azokat nem mindég illeszt-
hetjük oly szűk keretbe, minőt az irók által kedvelt 
fényes czimek és föliratok képeznek: meg akarjuk 
azért ezúttal a semmit sem mondó számokkal kisér-
teni, melyeknek csak az leend czéljuk, hogy határ-
kövek gyanánt szolgáljanak nekem és olvasóimnak, 
a melyeknél egy keveset megnyughassanak, és az 
olvasottakhoz saját további gondolatjaikat fűzhessék. 
És igy a tárgyhoz. 

I. Mielőtt a lelkészről magáról szólanék, szóla-
nom szükséges azon házról, a melyben lakik, tehát 
a plebánia-lakról. Tanulókoromban, az akkori szokás 
szerént, a szünidő alatt utazgatván, sehol sem kérde-
zősködtem a plebániaház után ; mentem épen a tem-
plom felé, és közelében egy tisztes, lakható épület 
állott szemeim előtt. Nem tudom, saját különcz gon-
dolatom-e , vagy más embereknél is igy van, de egy 
plebánia-lak mindég kiváló ritka hatással volt reám, 
mely a tisztelet és nagyrabecsülés érzeményeiben 
lelte nyilatkozatát. A lelkész-lak, nézetem szerént, 
lakójának méltóságában osztozik. A mint azt palotá-
nak nem képzelhetem, ép oly kevéssé kivánnám ron-
gyos kunyhónak képzelni. Ha egy lelkész-lak előtt 
állanék, mely minden részről romladozó félben van, 
be sem mennék, mert benn is bizonyosan oly lelkészt 
találnék, ki testileg és lelkileg szintén roskadozik, *) 
és kitől megelégedés és lelki nyugalom régen bú-
csút vettek. Ha ellenben oly plebánia-lakra akadnék, 
melyről az emberek azt mondják, hogy még az ajtó-

*) Ez igen fekete és igazságtalan nézet volna, ha az 
épület roskadozásának okáiil minden egyes esetben a lelkész 
tartatnék. Van talán nem egy eset, hogy a sok haszontalan 
kérelmezés , sürgetés fosztja meg lelki nyugalmától a derék, 
de rongyos viskóban lakni kényszerült lelkészt. S z e r k. 

kilincshez is ovatosan kell nyúlni, s a melynek ud-
varán nyerhetnek csak az ügyetlen pórok kihallga-
tást — ®da sem térnék be, mert folfujt pasát talál-
nék, a ki chinai bálványként megközelithetlen távol-
ban szélíel. 

II. Eddig a lelkész-lak előtt állottunk. Térjünk 
be. A kapu zárva, és mi csengetéssel ') kérünk be-
bocsátást. Az ajtó megnyilt és mi belépünk; de a sok 
kasza-, gereblye-, csépelő-, eke- és egyéb eszközö-
kön keresztül alig juthattunk tovább, és a tyúkok 
egész serege fogadott s röpült el meglepetésében fe-
jünk fölött. Más alkalommal a hű Phylax — valósá-
gos oroszlány — rontott nekünk. A mint később hal-
lottuk , a plebánus ur igen sokat vesződik ebek ok-
tatásával , és sokat tart arra , hogy kedves Phylaxa 
jól be van tanitva. Nekem ugyan semmi kifogásom 
ily szórakozás ellen, hanem becsületes embernek 
mégis be kellene juthatni a plébániába a nélkül, 
hogy ily szörny által akadályoztassék. Ugy hiszszük, 
nem nélkülözhetetlen instructio 2). 

III. Találunk elitenben több plébánián már a fo-
lyosókon másnemű instructiot, a mely engem min-
dég kellemesen lepett meg-; tudnillik egy kis kép-
tár t , azon plebánusok arczképeit, kik egykoron itt 
laktak és éltek. A képeken az illetők születésének, 
halálának éve és napja, az ott-müködésnek ideje és 
egy rövid jelmondat olvasható. Talán mosolyog va-
laki ezen örömön és e szokás helyeslése fölött, vagy 
gyermekies hiúságot talál bennem ? Ez engem nem 
bánt; örvendek ezen hagyományokon a plébániai 
életből, mert nem ritkán lőn ily képek szemlélete 
valamely hatásos mementonak egy vagy más irány-
ban okozója. Halálomra is gyakran figyelmeztettek 
e képek, vagy arra: hogy emlékezzem meg elhunyt 
ügy társaimról, kikről talán senki sem emlékezik 
meg, csak testvérük, kire letekintenek, és kinek 

J ) M ^ g y a r o r s z á g b a n , kivált falun, erre ugyan szükség 
nehezen van, és talán dörömbölésre sem. 

2) Itt minálunk bizony sokszor szükséges , kivált ha a 
falun kivül, vagy a végén van a plebánia-lak. Nappal azonban 
nem árt ezen hű őrt magát is őrizet alatt tartani. 
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imáiba ajánlják magukat , midőn mellettük halad el, 
az Ur oltárához menendő. Ha mi áldozárok egymás-
ért nem imádkozunk, akkor — holtunk után kivált 
— kevés vigasztalásban fog lelkünk részesülni. Ugy 
hiszem tehát, hogy örömöm a kis képtár fölött még 
sem árul el gyermekies vagy nevetséges hiúságot. 
Ha parancsolhatnék, mindenütt létesíteném e képtá-
rakat. Ily dolgokban gyermek kívánok maradni. 

IV. A ki valamely zárdában megfordult, azt ta-
lálhatta, hogy az i t t , még a folyosókon is látható fe-
születek és szentek képei vagy szobrai a látogatóra 
kenetteljesen hatottak. Hasonlót plebániahá^kban is 
láttam már, és azt állítom, hogy szükségkép ide is 
tartozik, és hogy a hiány e tekintetben sértő. Alig 
érintettem volna e tárgyat , ha miatta egy „intelli-
gens" uri ember meg nem támadott volna, ki kép-
mutatásnak, vagy legalább kicsinyes dolognak állitá 
azt, hogy a vallást már a folyosókon ily jelvények-
kel fitogtassuk. Később tudtam meg, hogy azok kö-
zé tartozik, kik a vallást egyáltalában csak a sziv 
rejtekeibe kívánják záratni, ki — más szavakkal — 
hanyag katholikus, és nem is vala képes' fölfogni 
replikámat, és azt, hogy a vallás ily titkolása az áru-
lással nem ritkán azonos. 

V. Több lelkész-lak folyosóján könyv-szekré-
nyeket is találtam, sokszor mîvel a könyvek a dol-
gozó-szobában el nem fértek, vagy mivel a tulajdo-
nos könnyebben hitte azokat az ártalmas portól meg-
óvhatni ily elhelyezés által. — Valaki tréfásan azt 
jegyzé meg, hogy a plébánián a f ö l d s z i n t i és 
f ö l d a l a t t i bibliothekának jó karban kell lenni. Mi 
az elsőt, a tulajdonképeni bibliothekát illeti, igen 
gyanúsnak tartjuk a purismus azon nemét, mely csak 
kevés könyvnek akar helyet engedni, mert a pap 
tudományszeretetéről épen nem jól tanúskodik, és az 
önteltség egy furcsa nemét árulja el. Tudjuk ugyan 
jó l , hogy sok plebánus még a jelentékenyebb és 
hasznosabb egyház-irodalmi termékeket sem szerez-
heti meg ; de az „igen sok" és „igen kevés" között még 
egy középút is létezik, és ha épen oly plébániákon, 
hová egész éven át egy jó könyv sem j u t , az élet 
minden képzelhető kényelmeit föltaláljuk : akkor 
ezen eljárás nyilt bizonyítványa az irodalom iránti 
ellenszenvnek; a mely irodalom pedig kell, hogy 
szintén a plebánus comfortjához tartozzék. Szánandó 
nézet azt gondolni, hogy a zsinati vizsga letétele után 
a további tudományos mivelődés is megszünhetik. — 
A mi már azt a földalatti bibliothekát, a pinczét il-
leti , nincs kifogásom ellene, lia ez is jól van ellátva. 
A ki az előbbiben szorgalmasan munkálkodik, annak 

szabad a földalattiból is fólüditeni magát , daczára 
elleneinknek, kik ha lehetne, tán az inget is letép-
nék rólunk. Nem hagyhatok itt érintetlenül egy gon-
dolatot, mely már sok izben őszinte örömöt szerzett 
nekem. Azok, kik a lelkészeknek járandóságait pénz-
ben megváltatni, és az állani pénztárából óhajtanák 
fizettetni, ugy okoskodtak : hogy ez esetben a clerus 
lábaikhoz leborulva fog könyörögni a mindennapi 
kenyérért , és hogy elszegényedve nem birand többé 
a népre oly befolyással mint eddig. És ime ! a böl-
csek bölcsesége szégyent vallott. A mit az igazságta-
lanság és a jogtalanság elvon a clerustól, *) azt az 
Isten áldása tíz-szeresen kárpótolja. Ezen én végtele-
nül örvendek, és minden papnak kívánom, hogy cse-
kély fölöslegét a nap terhe és fáradalmai után fólüdi-
tésére használhassa. 

VI. A plebánia-laknak legszebb diszitménye két-
ségkívül egy jó szorgos gazdasszony. — A plébánia 
nem épen galambducz, a melyen ki- és beröpülhetni. 
Más becsületes házba sem rontunk be a nélkül, hogy 
előbb megkérdeznék: valljon itthon-e a gazda? Eny-
nyit a plébánián is lehet követelni; de minden továb-
bi előleges tanácskozás a gazdasszonynyal illetlen, és 
illetlenebb még, ha a látogató vendég mogorván, 
durczásan fogadtatik, vagy talán egyszerűen eluta-
sittatik. A gazdasszonyhoz nem tartozik tanácskozni, 
rendelkezni, vagy Ítéletet hozni, mint például: „Mit 
akar az úrtól? — erre rá nem állhat, — ez nem fog 
megtörténni; — kérése nem méltányos — az urnák 
nincs kölcsönözni való pénze" stb. Hasonló anticham-
brirozás megfosztja a lelkészt tekintélyétől, és az em-
berek csakhamar papucskormányról beszélnek; pedig 
ily vélemény a lehető legártalmasabb. — Megtörté-
nik, hogy a plebánus is némely ügyben mások taná-
csára és véleményezésére szorul, vagy szükségét érzi 
annak, hogy örömeit és bánatát másokkal közölje. A 
ki ily esetben elég gyenge a gazdasszonyt— irányá-
ban mindég csak cselédet — megbizottjává tenni, an-
nak rossz fogalmai vannak a női természetről, más-
ként tudnia kellene, hogy ily bizalmas közlemények 
első lépés arra, hogy a cseléd segéddé fokoztassék, és 
lassan uralom után törekedjék, mely után minden 
asszony vágyik. Az ily asszonyi uralom pedig oly 
finomul hálózza körül a lelkészt, hogy azt hiszi, mi-
ként ő igazgat és intéz, pedig régen őtet igazgatják. 
A női ármány a plébánia küszöbén át is megtalálja 

Nálunk is hatalmasan mozog Zang ur et consortes, 
hogy rátehessék az egyház javaira kezeiket. Értekező úrral 
mi is csak azt mondjuk : In te Domine speravi, non confun-
dar in aeternum. 
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az u ta t , és a hol befészkelte magát , onnét csak igen 
nehezen sikerül kiirtani. Csak ügy társaink vehetnek 
méltón részt teendőinkben tanácsaikkal. 

Oly gazdasszony, ki a házon kivül sokat pajtás-
kodik , szintén keveset ér. Az i ly barátságos beszél-
getések rendesen a plebániaházban történtek körül 
forgolódnak, melyeknek pedig , legyenek bár min-
den gyanútól mentek, a plebániaház küszöbén túl 
nem szabad jutniok. Hasonló pajtáskodás által egy-
szersmind a község minden újdonságai és pletykái a 
plébániára hordatnak, mi által azon gyanú támadhat, 
hogy a lelkész, ha hivatalánál fogva néhá feddőleg 
lép föl , csak i ly uton j u t a dolgok tudomására, mi 
nem csekély csorbát ejthet tekintélyén. Tehát semmi 
pajtáskodás még a helység úgynevezett j á m b o r a i -
v a l sem. Minden tisztelet nekik , de őket is kizáran-
dóknak vélem. Nem is hihetem, hogy az ily czimbo-
ráskodás különösen szivükön feküdjék, és ha mégis 
ez iránt kiváló rokonszenvet éreznek, legyen szabad 
a priori kételkednem jámborságukról , és pedig oly 
indokokból, melyek tapasztaláson alapulnak. Még a 
szent Ferencz-rendii tertiáriákat sem veszem ki a sza-
bály alól, habár néha azt vélik is , hogy ők az „egy-
házi rend"-hez tartoznak. Statútumaikban legalább a1 

plebánia-lak ilynemű occupatiojáról semmit sèfn ol-
vasunk , és mindég azt találtam, hogy i ly , a lelkész 
körül alakitott „dísz-őrség", mely a gazdasszonynyali 
pajtáskodás utján létesül, a jobbaknak botrányára 
szolgál. — Azt is tapasztaltam már , hogy a gazdasz-
szonyok a propaganda egy nemét gyakorol ják, a 
helybeli hajadonoknak törvényt akarván szabni a vi-
selet-, ruha-, mulatság-, és sok egyébre nézve. Én 
előttem talány, hogy lehet tűrni vagy elnézni i ly 
uralmat és bitorlást. De befejezem e szakaszt; u g y is 
talán többet mondtam, mint hallani szeretnek. 

VII. Elérkeztünk végre magához a lelkészhez, 
és figyelemmel akarjuk őt működésében kisérni, előre 
is kijelentvén, hogy Ítéletünkben nem kivánunk egy-
oldalúak lenni. A plebánus életében, változatossága 
mellett is , egységnek kell uralkodni, és ez csak ak-
kor található föl , ha bizonyos napi-rend által szabá-
lyoztatik. A régi homileták és az elmélkedés nagy 
mesterei sokat irtak az idő jó használatáról, és ma-
gamnak is e tá rgy mindég fontosnak tetszik ; hisz az 
idő képezi, úgyszólván, összes működésünk alapját, 
— és hányszor veszik észre az emberek szomorúan, 
hogy : „már késő." — Miben álljon tulajdonképen e 
napi-rend, azt meghatározni nem hozzám tartozik. 
Ész és jó akarat mindenkinél legjobban fogják meg-
határozni. Arról azonban egy pap sem feledkezzék 

meg, az egyház mily 'helyes módon szőtte vörös fo-
nálként napi-rendünkbe a breviárium ima-óráit, me-
lyekhez minden egyéb teendőink a legszebb rendben 
fűződhetnek. L—r F. 

V drúzok vallása. 
(Folytatás . ) 

A drúzok tudók- és tudatlanokra osztályozzák magukat. 
Tudó az , a ki törvényeik szerént, tudatlan pedig, a ki azok 
ellen cselekszik. Ha tudatlanságban hal meg, akkor örökre 
el van veszve ; mert mindenkor mint tudatlan fog újraszület-
ni. Ha egy tudatlan a tudók ösvényére t é r , ekkor számára 
egy bizonyitványt irnak „az idő fejének szerződését" , mint 
ezt Hamza nekik meghagyá. Egyptom piramisaiban van ezen 
iratok oklevéltára, hol Hamza meg fogja azokat találni, mi-
dőn visszatérend. A ki tudóvá lesz, hacsak egy nappal is ha-
lála előt t , teljes bocsánatot nyer. Egyébiránt ezen emberek 
már előbb a tudók testeiben éltek; Hamza csak bünbánatul 
hagyá őket egyideig a tudatlanságba sülyedni. Vakok, bénák, 
szegények, tébolyodottak is ekkép vezeklenek a korábbi 
bűnökért. 

A tudók hasonfeleik sírjánál halálitéletet tartanak, mely-
ben kimondják, ha valljon eltöltött élete folytán a kegyelemre 
méltó volt-e vagy nem. 

Az evangéliumból és koránból azt fogadják el, a mi ne-
kik Ínyükre van, mert Hamza, mint állitják, a Jessu név 
alatt Isaval (Jéjzussal) és a Selmànnal, perzsa név alatt, Mu-

:hammeddel volt. A mi nincs Ínyükre, azt Iblis és Stectan te-
vé, vagya keresztények és muhammedánok hamisították meg. 
Az ő magyarázatjok néha igen nevetséges. Például a korán 
5,92. mondatik: „Ime a bor , sorsjáték, képek és jóslatok utá-
latosságai a sátán müvei." A nevezett négy tárgy alatt Abu-
bekr, Omar, Othmân és Ali értetendő. Az evangelium ezen 
helyét: „Őrizkedjetek a hamis profetáktól, kik báránybőrben 
jönnek hozzátok, de belülről ragadozó farkasok", nem a pha-
risaeusokra alkalmazzák, hanem a keresztény papokra, mint 
kik gyapjuöltönyt viselnek. 

A szemrehányások, hogy ők egy borjut tisztelnek, a 
házasságtörést, valamint a nősülést nővéreikkel és leányaik-
kal megengedik, alaptalanok. A borjú alatt ők mysticus érte-
lemben a Nàteget |(szóló), a külső törvényt (a muhammeda-
nismust?) értik; ha a borjú megvettetik, boszonkodást árulnak 
el, de nem azért , hogy azt pártfogásuk alá vegyék, hanem 
hogy a boszonkodást annál inkább fokozzák ellene. A házasság 
nekik csak a negyedik fokban engedtetik meg. A félreértés a 
nővéri házasságot illetőleg abból eredt, hogy egymást közö-
sen nővér- és fivérnek nevezik. A hivő csak egy hivőnőt vehet 
el ; a hivőnő a hitetlent (tudatlant) csak azon föltét alatt, 
hogy őt l^idóvá teszi. Továbbá egysorsuak közt történik a 
házasság és csak egy nőt vesznek el; mert a többnejűség 
nincs megengedve. A férj- és nő egyenlő joggal bir olykép, 
hogy a házasulásban a férj minden vagyonát megosztja ne-
jével, nem ^zabad őt dologgal túlterhelnie s az isteni-szolgá-
latra időt és nyugalmat kell engednie Azért a drúzok nejei 
többnyire tudnak olvasni s irni, egészen ellentétben a muham-
medán szokásokkal. A nőkkel való bánásmód azok nehézkes 
állapotában stb. igen szigorúan meg van határozva. Ha egy 
gazdagnak négy fia van, a szegénynek ket tő, meg kell magát 
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a férjnek tartóztatni nejétől, nehogy a család szegénységre 
jusson. 

A bor-ivás azelőtt meg volt engedve ; de midőn egy jám-
bor seik, ki Hamza könyveihez magyarázatokat i r t , Egyp-
tomba jött és ott Hakim beamrihi imaházának falain az ellen 
Szigorú tilalmakat olvasott, elhatározta, hogy a tilalmat meg-
i s m e r t e t i , és a drúzok engedelmeskedtek neki, mert hitték, 
hogy benne felekezetük egyik legjelesb profétájának lelke 
újra születék. 

Etel-, ital- és öltözésben a drúzok igen mérsékeltek és 
igénytelenek ; a ki tudó, nem dohányzik, nem iszik bort és 
egyéb részegitő italokat és csak igen ritkán szippant. Vannak 
köztük önsanyargatók is , kik évek során át nem eíznek bust 
és fris gyümölcsöt, hanem csak kenyeret és aszuszőlőt. A szakái 
nem borotváltatik le ; selyem vagy tarkaszinü öltönyöket nem 
viselnek, hanem csak pamutszövetekből ; ruházatjuk nadrág, 
ing, fölötte fehér vagy fekete kaftán, a főn fehér turbán vörös 
körülettel, de fekete bojt nélkül. A kaftánon kivül még egy hosz-
szu fehér és fekete csiku ujjast viselnek; ünnepélyes alkalommal 
még egy hosszú , bő fekete köpenyt akasztanak magukra és 
vörös szattyánból czipőt vesznek lábaikra. 

A „kitűnőek" a tudók közt remeteségeket épitenek ma-
guknak, melyrek mintegy félórányi távolra vannak à legköze-
lebbi helységtől ; és remete életet élnek. Néha több ilyen áll 
együtt és némileg egy kis helységet képeznek. A legnagyobb 
és leghíresebb clialwe (remeteség) Bassâda, egy hegyen 
Hasbayanál. Ibrahim pasa alatt az egyptomi hadsereg 1838-
ban több mint 60 chalwet pusztított és sok könyvet rabolt 
e l , melyekből ki tűnt , hogy sok aljasságot miíltatlauul tulaj-
donítottak nekik. Ezen remeték nagy becsületben állnak ; el-
zarándokolnak hozzájok (még nők is) , tanácsuk kikéretik; 
pénzt ajándékoznak nekik , ugy , hogy többször gazdagok is, 
— azonban az ő szentességök többnyire csak ál-szenteskedés 
és titkon megszegik a parancsolatokat, melyek nekik adattak. 

IIa drúzok muhammedánnal vannak együt t , ugy az Is-
lamlioz szegődnek; ha pedig kereszténynyel, azt állítják, hogy 
a keresztényekhez közelebb állanak mint másokhoz, és hogy 
ők élnek-halnak a messiás tanaiért, minél azonban nem tagad-
ják , hogy ők a messiás alatt az ő alapitójukat, Hamza ben 
Alit értik. Ez tartózkodásból történik, mert a vallási ügyek-
ben a legmélyebb titoktartásra kötelesek. 

Igazsággal viseltetni csak hitsorsosaik iránt kötelesek ; 
idegeneknek csak akkor tartoznak igazat mondani, ha ez ne-
kik sem előnyükre sem hátrányukra nincs. Jóság- és irgalmas-
sággal viseltetni másfelekezetüek iránt nem kötelesek ; sőt 
ezeket megrabolhatják, sőt meg is gyilkolhatják, ha ez hát-
rányukra nem szolgál. 

Férfiak társaságában nem szabad nőkről beszélni, hanem-
ha bizonyos formulákkal és előzményekkel ; például „ki éret-
ted imádkozik" „anyám vagy nagyanyám". A drúz fíők több-
nyire tudók. Ismeretes sajátságos fejékük, egy vaslemezből 
készült tölcsér megfuttatva czinnel (nem ezüsttel) és kelmé-
vel körültekerve, melyet fejükön viselnek Tasának nevezik 
(mintegy félrőfnyi hosszú.) Idegenek előtt elfátyolozzák 
magukat. 

A tudatlanok rosszabbaknak tartatnak, mint a zsidók, 
keresztények és muhammedánok ; ezek előtt csak a főtanok 
ismertek, mint a hit Hakim beamrihi istenségébe, Hamza 

Imamatja , a négy végpont és a lélekvándorlás. A egyptomi 
háború óta Ibrahim alatt, ki által az ő könyveik megismertet-
tek, a következő ismertető jelmondatot használják: „Vidékei-
teken a föld népe veti-e az Elileds magvait ?" Felelet : „Igen, 
a hivők szivébe vettetnek azok." (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYÖR, Mária-lió 19-én. Méltóságos püspök-atyánk csak 

ma utazott fel Bécsbe, s onnét Schweiczon, Francziaországot 
érintve, Civjlta-vecchiáii keresztül veendi út ját az örök városba 
Krisztus helytartója-, a hivek közös atyja- és főpásztorához a 
kath. világ .számos kitűnő püspökeivel együtt. Tán nem lesz 
érdektelen közölnöm az elutazást megelőzött készületek rész-
leteit. — Vasárnap nagy-mise után a ft. kaptalan és a városi 
papság mélt. és ft. D e á ky Zsigmond püspök és nagypréposttal 
élükön bucsutisztelgésre gyülekeztek mélt. főpásztorunk ter-
meibe. A közérzelem tolmácsa a föntisztelt püspök- nagypré-
post ur volt, ki egyszersmind átnyujtá azon 100 db. aranyat, 
melyeket a ft. káptalan legmélyebb üuihódolata és ragaszko-
dása jeléül küld ő szentségének. A búcsúzás igen-igen érzé-
keny s megható volt ; a magas vándor érzelemártól elnyomot-
tan sürü könyzáport hullatott. — A tisztelgések után kegyTes 
püspökünk mint gyermekeit igazán szerető jó atya megláto-
gatá mindkét növeldéjét, s mintegy biztos védiil távollétében, 
atyai s főpapi áldását hagyta hátra reájok. — Aznap estve a 
helybeli dalárda tisztelgett kar-dalokkal ő mlgának. Ő mlga 
Jjisárői : u * és ft. W i n k l e r József nagyváradi, és a hosszas, 
ugysz^lváp rqméliytelen betegség után mindnyájunk örömére 
a graefenbergi vizek által teljesen fölüdült dr. S c h r e i b e r 
László győri oldalkanonok urak. Ezekhez csatlakozandik még 
Bécsben, műutazási szempontból, a derék L i p p e r t épitész 
hazánkfia. — Ma, azaz f. hó 19-én, a mélt. zarándok-püspök és 
kisérete a főegyházba siettek, s ott — a liosszu útra teljesen 
fölkészülten — a ft. káptalan- és papsággal együtt elmondák 
a papok uti zsolozsmáját a Bold. Sziiz, a tengeren járok csil-
lagának kegyoltára előtt. Végezvén igy ajtatosságukat, mind-
nyájunk érzékeny könyei és szerencsekivánatai között a moz-
dony gyors gőzszárnyain röpültek első állomásuk, a birod. fő-
város felé. A Bold. Szűz vezérelje a buzgó főpapot vándorlá-
saiban, s hozza viszsza „rebus feliciter peractis" szeretett hí-
veinek reá váró körébe ! 

V A D K E R T , május 21-én. Ft . u r ! Forró hála ösztönöz 
e soroknak becses lapjábani közlése végett uraságodat tiszte-
letteljesen lölkérni, hogy hirdessem bő-kezű áldozatát azon 
nagylelkű családnak , melyet már őseitől öröklött dicsőség is 
övedz, de melynek fénye, azok nemes utódai által folytonosan 
gyarapszik ; — hogy hirdessem m. báró O r c z y család áldoza-
tát, mely kegyúri gondoskodását, s abban vallásos érzetét, ez 
alkalommal is oly fényesen bizonyitá, a midőn a vadkerti r. kath. 
templom- és plébániai épületek kijavítását és ujrafedesét, te-
temes költséggel eszközlé. Mi van e földön, mit állandó tulaj-
donunknak valóan mondhatunk ? e viszontagságok közt csak 
egy alapunk van, mely állandó, s ez szent hitünk ; a mit ennek 
földébe ültetünk, s mit azon a sz. remény növeszt, a szeretet 
érlel, s mindezekben a kegyelem termeszt, csak azt mondhat-
juk valódi értékkel biró jónak, s javunknak ; ki ezt szemei előtt 
t a r t j a , s a szerént irányTozza te t te i t , boldog. E szempontból 
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indulva ki, létesité a föntisztelt m. báró-család is e bőkezű 
áldozatát, s áldozatával neveié Isten dicsőségét, jobbágyai-
nak boldogságát ; magának pedig oly jót szerze, mely el nem 
vétetik tőle. —• A nagy Isten, ki a nevében adott hideg viz-
italt sem hagyja jutalom nélkül, megfogja áldani e dicső csa-
ládot nagylelkű áldozataiért, s hogy áldja meg, a kegyúri 
nagylelkűségét élvező hivek pásztorukkal együtt, kérni fogják 
az Istent : hogy tegye boldoggá őt,; boldoggá, minő csak e 
földön halandó lehet; a siron tul pedig jutalmazza meg azon 
koronával, melynek értéke megbecsülhetlen, melynek állan-
dósága, mint maga azon élet, örök ! Auszter Ferencz. 

PLOEST. (Az itteni hitéletrőli tudósításnak vége.) Egy-
házunk eszméje s föladata ugyan az egész emberi nemet a sze-
retet tiszta hevével fölkarolni, anyai kegyelettel ápolni, gond-
viselésével mindenkit lelki szükségeinek kielégítésére, üdvössé-
gének tévedés veszedelme nélkül- s egész biztosságali munkái-
hatására segíteni. Azonban e magasztos szándékának valósítása, 
s kivitelében sokszor nehéz körülmények, le nem győzhető aka-
dályok által gátoltatik, s igy híveinek némely részét kénytelen 
a mindinkább terjedő közőnbösség s tévely előtt védtelenül 
hagyni: vergődéseiket jó akaratú erőlködéseikben sajnálattal 
nézni, nem nyújthatván nekik alkalmatos gyámolt. Es ezek 
sorsát osztják az itteni hit- és vérrokonaink is. Lelki életük 
mily csekély biztosság- s bátorságban van, mily nehéz nekik, a 
minden oltalmat nélkülözőknek az után igyekezniök, mi oda 
fön vagyon : elgondolhatja, ki tapasztalta, mikép terjed főleg 
városokban a keleti szakadár egyház papjainak, a miveltség 
hiánya végetti lealacsonyitásával, megvetésével aránylagosan 
a vallási közönyösség, az erkölcsi elfásultság s a családi eré-
nyek kiveszése ; mint bocsátja a rossz mindég messzebbre s 
mélyebbre gyökereit ; mint nyilatkoznak hatásai inkább s in-
kább a gyakorlatban. Hitfeleink, kik egykor gyöngéden sze-
rető szülőiktől, s azok föladatához képest, azon egyházi s csa-
ládi erényekre képeztettek, melyek által Isten előtt kedve-
sek, családjaiknak hasznosak, hasonlóik előtt pedig követésre 
méltókká legyenek ; kik illető lelkipásztoraiktól a szent val-
lásban nem csupán oktattattak, hanem főleg oda vezéreltettek, 
hogy a vallás alapelveitől bensőleg áthatva, azokat a gyakor-
lati életbe átvinni, tetteik kiindulási és végpontjául tekinteni 
megtanulják; kik egykor örömül voltak mindeneknek, mert 
bennük a keresztény oktatásnak elhintett magva meggyöke-
rezni, sarjadzni, virágzani s majdan gyümölcsöket hozni lát-
szott ; ide származván legtöbbnyire éltük tavaszakor, midőn a 
kedélyekben hathatós érzelmek s vágyak hullámzanak, melyek 
a vallást s erkölcsiséget terjesztenék, védelmeznék, melyek 
bennük a szellemi munkásságot irányoznák , nevelésüket ve-
zetni, s bevégezni segítenének : már kezdetben is awm veszé-
lyei fenyegettetnek, hogy majd megfelejtkezve magasabb ter-
mészetük- s hivatásukról, éltüket egészen a földi érdekeknek 
áldozzák, a megvesztegettetés ugy is közel levén reájuk 
nézve. Később pedig a közlekedés s a rossz társaságbani gyű-
lés által egészen elvonatva az ember végczélja felöli gondos-
kodástól , a hitellenes elvek- és cselekvés-módhoz szoknak, s 
igy nem csak az erény s vallás iránti tiszteletet, hanem a be-
csület-érzést is elfojtják magukban. Látunk ugyan hú sere-
ge t , mely örömmel sereglik kisszerű s szegényes kápolnánk 
körül, belsejébe nem férhetvén. Ezek a szent czéluk eléréséhez 
vezető utakon kitartóan tovább haladnak ; s bár reájuk nézve 

is sok leverő van a körülményekben, mégis hitükben meg nem 
ingattatnak, Istenben helyezett bizodalmuk oltalma alatt a 
keresztény tudományok valódi s legméltóbb ápolásában za-
varba nem jönnek. Látunk hitünknek szent s üdvözitő igaz-
ságairól annyira meggyőződteket, annak boldogitó szellemé-
től annyira áthatottakat , hogy éltük valamennyi szálaival at-
tóli függésüket mélyen érezik, s tetteikben bizonyítják. Lá-
tunk liív lelkeket szent foglalkozásoknál tanulékonyság-, tiszta 
szándék-, buzgalom-, s áhítattal megjelenni, s a szertartások-
ban ugy részt venni, hogy egyszersmind malasztjaiban is Is-
ten kegyelméből méltóképen részesülhessenek. De ezek elle-
nében látjuk a hithidegség ragályos elemét, a minden tekin-
tély megvetése- s erkölcstelenségnek kíséretében ; látjuk a 
szellemi szegénységet, az igazi vallás fogalma nélkül; látjuk a 
bün- szörnyeket pusztítani az erényt ; látjuk az érzékiség rab-
szolgáit, ki£ veszélyes példa erejével ujabb meg ujabb er-
kölcsi sülyedést idéznek elő, s kiken az evangeliuin fegyverei 
annál kevesbbé fognak, a hittanitás jéghideg s kőkemény keb-
leikben annál lcevesb üdvöst eredményez : minél inkább szen-
vedélyeik féktelen játékának szabad tér engedtetik. Nem is 
említjük, mennyire ártalmas egyházunkat illetőleg ama kö-
rülmény is, cnikép itt a világnak, egymással a legélesebb el-
lentétben álló több hitfelekezetei képviselvék, s mig a szaka-
dárok csáb Ígéretekkel törekednek horgukra keríteni hívein-
ket, addig a protestáns felekezetek bajnokai nyájas beszéddel 
hizelgik körül a vigyáztalanokat. Egy Is tent , egy Jézust, egy 
Megváltót hiszünk mi a katholikusokkal, ugyanazon egy üd-
vösség elvételére hivattatunk. Igy szoktak ők szólani vala-
hányszor a tudatlanokat rászedni, az ártatlanokat elámitani 
akarják. — Ilyen Oláhhonban a katholicismus s általában a 
vallásosság állapota. A kép, melyet nagyjából vázoltunk, 
eléggé szomoritó. S ámbátor az örömre gerjesztő vonások 
sem hiányoznak, ezek mégis nem oly neműek, hogy az egész 
ábrázolat jellemét megváltoztatni kellene. Elszomorítja szi-
vünket, ha napról napra azon fájdalmas tapasztalást kell 
tennünk, mikép e terjedelmes városban mintegy hatszázat 
meghaladó katholikusoknak, a vallásosság, hit s ajtatosság 
ébresztésére, ápolására, az ifjú sarjadék nevelésére fönálló 
intézeteik jelenleg is nem egyebek, hanem egy vesszőből font 
s kápolnául használt kunyhó, s a bérbe vett lelkészi lakban 
csekély számú gyermekek oktatására nyitott kisszerű helyiség 
levén, a kor kórjának erélyesen ellene nem dolgozhatni ; az 
egyház szellemét az ellenkező szellem által birtokaiba szivár-
gott romlottságtól kellőleg nem lehet megóvni; bánatosan 
szemléljük hogy növendékeink nagy része a közoktatás hiá-
nyában épen azon tanulmányoktól esik el, melyek az örök 
igazságokat alaposan s elferditlenül oltanák szivükbe, s me-
lyek által a lélek az egély szabályai szerént világosittatnék 
föl s vezéreltetnék, s mik után maga a minden napi élet és ott-
honi példaadás által már is sodrából kivett ifjúság ugy sem 
vágyódik többé azon lelkesedéssel s készséggel, mely az apá-
kat oly szenvedélyesen vonzotta a szellemi gyönyörökliez ; de 
szomorúságunk- s bánatunkban nem vagyunk reménység nél-
kül: a nagyérdemű Szent-László-Társulat könyör-adományai-
nak voltából azon örvendetes reményt merítjük, hogy Ma-
gyarország buzgó s nemes lelkű főpásztorainak biztató s ter-
mékenyitő pártfogása mellett, a sok szenvedések után a kath. 
egyház itt is dicsőségesen fog kiemelkedni, hogy építsen, ál-
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dást nyújtson mindenfelé rendeltetéséhez képest. Reméljük, 
hogy e nép megpróbáltatásának nehéz napjait túlélve raj ta 
uj élet-szellem leng majd végig. Reméljük, hogy a kath. ér-
zelem tespedéséből e honban is életre vergődik, s mint élet-
erős elem saját körében az oláhhoni kath. egyház terén illő 
tevékenységet fej t ki a hitbuzgóság fölébresztésére s ama 
szent érdekekek védelmére, melyek ezentúl az összes katho-
likusoknak hitbuzgóságában találandják föl leginkább ama 
pártolást, melyet Isten után emberektől várhat egyházunk. 

Pongrácz Bódog. 
ROMA, maj. 6-án. A canonisatio nagy ünnepére az elő-

készületek gondosan megtétetnek : az ajtatosságok és más 
szertartások rendje előre ki van tűzve s kihirdet,ve. A bibor-
nok-helyettes pásztori körlevélben ájtatosságra Szólítja föl a 
hiveket, május 11—14-én az anyabasilikába, J4—16-án a 
vaticani, 16—18-án a laterani egyházba; mindenütt a szent-
ség ki lesz téve az imádásra ; fölkéretnek a hivek, imádkoz-
zanak az Istenhez, hogy az ő Szentlelkének malasztja vilá-
gosítsa föl a szent-atya elméjét a canonisatio nagyfontosságú 
tényére nézve ; teljes bucsuk adatnak azoknak, a kik e napo-
kon az emiitett templomokat látogatják, imádkoznak, meg-
gyónnak, megáldoznak, s május 14-, 16-, 17-én böjtölnek. A 
szent-atya 11-én a laterani, 14-én a Szent-Péter-, 18-án a 
Maria-Maggiore-templomba menerid, mindenüvé 6 órakor 
estve, hogy ott a liivekkel együtt imádkozzék, s az Isten 
fölvilágosító malasztjáért esedezzék. Csütörtökön, 15-én, nyilt 
consistorium leend. IX. Pius , őseinek példáját követvén, ezen 
ünnepélyt a lehető legnagyobb fénynyel akarta megtartani. 
Az ellenséges lapok is bevallják , hogy a pápaság ért a nagy 
ünnepélyességhez. A szertartás a királyi teremben, mely a 
Sixtina- és Paulina-kápolna között van, fog véghezmenni, s 
a szent-atya oda széken fog vitetni hármas koronával fején. 
Csütörtökön reá , 22-én, és szombaton 24-én félig nyilt pápai 
tanács-ülés lesz. A zarándokok naponként érkeznek, köztük 
a püspökök. A világ a lelkek sóhajaival tele van. Roma ! Ro-
ma ! hangzik minden ajkon a híveknél, úgyszintén a gono-
szoknál. Most mi teszszük a lépést. A katholikusok Romába 
tar tanak, mint egykor a szent sírhoz a keresztes háborúba : 
,az Isten akarja.' 

ROMA , maj. 10-én. Szokássá vált már minden ügyet, 
minden vállalatot, minden mozdulatot ,kérdés'-nek nevezni. 
Istenem ! mennyi a kérdés a világon, midőn minden kérdésbe 
hozatik. A Goyon-Lavalette-i viszály, vagy is, hogy szójárás 
szerént beszéljek, kérdés, végére jöttnek látszik lenni, legalább 
a táviratokból ítélve. De ki merné biztosan állítani? Mennyi 
hamis hir koholtatott már az emberek elcsábítására ? Lava-
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lette maj. 13-án utaznék Romába, Goyon 18-án távoznék Ro-
mából , s a tábornok nem visszahivatott, hanem csak Parisba 
hivatott. Az 1859-i hadjáratból indulva, a zürichi békekötés 
megszegésén keresztül a mai erőszakoskodásig észlelve, mily 
kimenetelt akarnak a forradalom pártvezérei a romai kérdés-
nek adni, kiki előtt világos. A pápa a főáldozat a többi áldo-
zatok között ; s azért a fődicsőség is őtet fogja érni. A szen-
vedések által szerzett dicsőség a legnagyobb. — Egyedül az 
előérzetből indulva ki, mondhatni a romai ügy u j szakba jutott. 
Ez elkerülhetlen volt. Romában mindenről nyugodtan ítélnek, 
Pietri röpirata, Garibaldi fenyegetései, az európai forrada-
lomnak szolgálatjába szegődött napisajtó pöffeszkedései, a 

franczia hajók üdvlövései, s harczjátékjai a nápolyi tengeren, 
a vörös herczeg utazása ipájához, mindez Romában semmi 
benyomást nem tesz. I t t várnak, szilárd elhatározásban szem-
lélik az egyház ellen törő elemeket, s csapásokat. A forrada-
lom ezekben mutatja, hová czéloz. A mikép bánik az olasz püs-
pökökkel , ugy bánnék a pápával. Ez által a forradalom vilá-
gosabban mutat ja , mily szükséges a fejedelemség a szent-
szék függetlenségére , mint bár mily más okok, melyeket az 
egyház fiai fölhoznak. A forradalom véres tettekben muto-
gatja a jámbor híveknek érveit. Ez az, a mi a pápa és a hivek 
lelkét annyira érinti. Az egyház tusára készül. A tusának fegy-
verei elütnek egymástól : egyik részen ima, a másikon erő-
szak. — Victor király levele a francziák császárjához méltó 
boszankodást szült ; mi tudjuk , mi történik Nápolyban. Mond-
ják , hogy csak Rattazzi táviratozta ezen szavakat ; semmi, 
Victoron van minden felelősség, mivel a felelős ministert fe-
leletre nem vonja. Valóban a szeméremnek, és alélekjámbor-
ságnak ki kellett veszni a szivekből, s helyébe cannibalikegyet-
lenséges gunynak kellett lépni, midőn irják : „Sire ! mindenütt 
rend uralkodik, a lelkesülésnek meleg nyilatkozatjai, melye-
ket minden részről tapasztalok, megczáfolják ellenségink rá-
galmait." Tehát Victor ellenségei III. Napoléoné is ? Ezt a 
solidaritást hivatalosan csak ma halljuk először. S minden 
részről ? Minek volt a tömeges elfogatás a király leérkezté-
nek előestvéjén? Minek a sz. Január 12. káplánjainak tö-
meges letétele, mivel a királyt a szent ereklyéhez kisérni sem 
akarták ? Igaz, a déli tartományban mindenütt nyilatkoznak 
a pénzen bérelt utczai csoportok, és a leperzselt falvak s vá-
rosok , s kegyetlen pusztítások. A vér szakadatlanul folyik, a 
börtönök tömve vannak becsületes emberekkel, kiknek egyet-
len bünük, mivel az eskü szentségét tisztelik, őrzik. Ezt kel-
lett táviratozni, ez a Victor győzelme Nápolyba. A kincstár 
meglopva, a népség megtizedelve, a falvak leégetve ; a Cial-
dini, Pinelli, Fumel által készitett egységesítés; ez a győze-
lem. Az igazságot mesterséges köddel soha el nem fojthatni. 
Europa tudja , mily Ítéletet mondjon Victorra. — Mehemed-
Said Romában tisztelgett, szokásos ünnepélylyel fogadtatott. 
A pápai trónnak lépcsőin 8 pápai szolga állott, hogy az alki-
rályt bársonyszéken hozza. A szolgák ruhája vörös selyem. 
Borromeo bibornok, a szent-atya udvarmestere az ajtón kivül 
fogadta a magas vendéget, a ki nehezen szállt ki kocsijából. 
Az alkirály kövér, vörös-szakálu, csúnya arczu, bandzsa sze-
mű , szüntelen pislog. 0 igen egyszerű öltözékben jelent meg, 
durva fekete felső öltöny, fekete nadrág, és fez volt az egész. 
Kisérete négy személyből állott ; a bársonyszéket, melybe föl-
vitetett volna , durván ellökvén , két ministere között gyalo-
golt fölfelé a lépcsőzeten. Az egyik minister fölötte potrohos, 
a másik fölötte szikár ; szép ellentét. A pápával röviden, An-
tonellival tovább beszélgetvén, azonnal Cività-vecchia felé 
vet te útját. Az ajándékok kicseréltettek. Az alkirály három 
alabastrom oszlopot, a szent-atya két mozaik képet ajándé-
kozott. — A püspökök naponként érkeznek. Az utrechti, har-
lemi , portsmouthi, zitomiri, châlonsi, főpapok, a domokosok 
priorja Pétervárról , s Veuillot Lajos. Minden ország képvi-
selve lesz. A franczia és spanyol egyház legszámosabban lesz 
képviselve, Holland, Belgium, Angolország , Irland, Német-
ország, Lengyelország, Görögország, Magyarország igen 
gyengén. (?) A déli és éjszaki Amerika, India, China, Japán is 
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képviselve lesz. E tény századokra fog szólni. A főpapokon 
kivül más számos nagy ur jön , kivált francziák és belgák. A 
pápa egészséges, lelkében nyugodt ; bár mi jöjjön , a bibor-
noki testület Piussal fog osztozni minden sanyarúságban, sőt 
a balálban is. Jelentékeny ünnepély; az egyház a legnagyobb 
üldözésben van, és ép most fogja az üldözöttek dicsőségét 
hirdetni. 

SYRIA. (A zahlehi kis missionariusok felőli tudósításnak 
folytatása.) Ezen első kísérlet sikerülvén a társulatnak na-
gyobb kiterjedés eszközöltetett. Fölszólittattak fölserdült if-
júk és leányok, kik mellé a missio napján még mindkét nem-
beli gyermekek is adattak. Az ifjaknak és leányzóknak meg-
voltak saját elöljáróik, kiknek kötelességük volt őket a kellő 
buzgalomban megtartani, és velük az igazgató-atya szándo-
kait, tanácsait tudatni. Az ifjak azon megbízást kapták, hogy 
a férfiakat oktassák ; a leányzók ezt a nőknél végezték ; a 
gyermekek pedig e végett kortársaikat keresték föl. Különös 
öltözet által nem különböztettek meg ; teljes szabadságukban 
állott öltözködni, mint tetszett ; csak az volt kikötve, hogy öl-
tözetük ne legyen keresett és szerénytelen. Más lakásuk sem 
volt a szülői lakon kivül, melyben ők szülőiknek is a jámborság 
és erény példányául szolgáltak. Az igazgatónak egymagának 
volt kizárólagos joga a fölvételre. Ennek elnyerése végett szük-
séges volt kétségtelen bizonyitvány a buzgalom- és jámborság-
ról. A gyermekeket kivéve, a tagok nagyobb száma Istennel a 
tisztaság fogadalma által is össze volt kötve. A szabályokban, me-
lyek alá vetve voltak, a többi közt kötelességül volt kimondva, 
hogy korán keljenek, naponként szent misét hallgassanak, fél-
órai elmélkedést tartsanak, lefekvés előtt lelkismeretüket meg-
vizsgálják, sz. olvasót imádkozzanak, az Oltári-szentséget láto-
gassák, és néhány perczet épületes olvasásra is szenteljenek. 
Ajánltatik nekik a hetenkénti gyónás és áldozás is. Mindnyá-
jan tagjai valának a sz. szivről, scapulare- és sz. olvasóról ne-
vezett társulatoknak, és fogadták, hogy ezen ajtatossági gya-
korlatokat meg fogják tartani. Ezen részleteket azon levélből 
merítem, melyet Laborde atya 1851-ben Riccadonna atyának 
szavai után irt. Előttem feküsznek a jámbor egylet összes 
alapszabályai is. Hetenként háromszor gyűltek össze a tagok 
igazgatójuk körül. Mindegyik gyülekezetben három pont tár-
gyaltatott : az első a tökélesbülés valamely ágára vonatko-
zott ; a másik egynémely rendszabály alkalmazására irányult ; 
a harmadikat képezte azon tá rgy , mely jövő vasárnap volt 
előadandó. Az ülés végén némelykor megparancsolta az igaz-
gató egyiknek a fiatal missionariusok közül, hogy térdeljen le, 
és fölszólította a jelenlevőket, hogy mondanák el észrevéte-
leiket annak hibái fölött. A térdelő nyugodtan hallgatta azo-
kat végig, és az igazgató által reá rótt elégtételt elfogadta. 
Nem igen könnyű fogalmat szerezni azon tömérdek munkáról, 
melyre a missio ezen neme Riccadonna atyát kárhoztatá. 
Mindegyik missionariusnak a heti oktatást Írásban adta át. 
Ezt Bellarmin nagy katechismusából vontaki, és arabs nyelvre 
forditotta. Ugyanazon időben ezen katecliismus kivonatán is 
dolgozott az arabok részére. Ezen kivül ima és épületes ok-
tatások gyűjteményét készité a missionariusok számára. Arabs 
énekeket is szerzett a legszebb európai dallamok szerént, és 
több ismerttekkel egybefüzve, azok másolatát mindegyik főbb 
missionariusnak átadá. Az énekek ezen szervezése igen fontos 
pont volt , mert az ének a katechisáltakra azon benyomást 

gyakorlá, melyet a harsona a katonára. Igen tetszettek azok 
a népnek, és a katechizálásra édesgették. Ha a szombat elér-
kezett , fődolga volt Riccadonnának, szemlét tartani kis mis-
sionáriusaindk különféle osztálya fölött. Mindegyik helységben 
kettő volt szükséges ; egyik a férfiak , másik a nők számára. 
Azonban minden ily kiscsoport több tagot is számlált, mint-
hogy többen' az arabsok közül, kik különben nem voltak ta-
gok, lángoltai; a vágytól, legalább közreműködhetni a kiküldöt-
tekkel. Mindegyik csoportban kijelöltetett egy, ki a szabályok 
megtartására ügyelt föl. 0 volt felelős, ha valamely helyte-
lenség követtetett volna el. A többiek kötelességüknek tárták 
neki engedelmeskedni. — Végre eljött a vasárnap. Két órá-
val napkelte előtt sz. mise mondatott. A missionariusok mind-
nyájanjelen voltak, és szokás szerént megáldoztak. Mise után 
mindegyik saját osztályához csatlakozott ellátva eleséggel, és 
igy indultak a meghatározott falu felé ; minthogy akkor már 
a missionariusok a missio különféle pontjain állandó helyet 
vőnek. Ezen intézkedés által befolyásuk a népre növekedett. 
Ugyanazon hallgatósághoz szokva félénkségük megszűnt ; na-
gyobb emelkedettséggel beszéltek, és igy jobban is hallgattak 
reájuk. Ekkép jobban megismerték hallgatóikat, egyenesebben 
megtámadtak vétkeiket, és az erkölcsökben szerencsésebben 
eszközölhettek változást. (Vége köv.) Ik-
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Végleges pályázati jelentés. 

A „ N é p n e v e l ő k K a l a u z a " czimü nevelészeti év-
könyv 2-ik folyamára alulirottak által három, egyenként ö t 
d a r a b a r a n y n y a l , s az emiitett évkönyv 6 db. díszkö-
tésü példányával jutalmazandó pályakérdés tüzetett ki. Utó-
lagosan ns. J ó n á s József apá t , pécsi székesegyházi főespe-
res, kanonok s egyházmegyei fő tanfelügyelő ur nagylelküleg 
még két szép serleget ajánlott föl a már beérkezett pályamü-
vek kitüntetésére. A kitűzött 3 pályakérdésre a következő 
jeligés munkák küldettek be : Az a e s t h e t i k a i k é r d é s -
r e I. J. C. II. Menjünk! menjünk! mig csak lehet! 
(Kisfaludy Sándor.) — III. Szép és dicső vagy, magyar ha-
zám ! — IV. Providentia in hoc maxime est occupata, u t in 
mundo eximia pulchritudo sit atque omnis ornatus. (Cic.) — 
V. A valódi szép az örök szépség forrásából ered és az örök 
szépség forrásához vezet. — A d i d a k t i k a i k é r d é s r e : 
I. f f f f m. é. t. j. — II. Nem tudjátok-e, hogy azok, kik 
pályát futnak, noha mindnyájan futnak, mégis csak egy nyeri 
el a jutalmat. (Sz. Pál I. ad. Corinth. 9 , 24.) — III. Győzzön, 
a mi jobb! — A z e n e - é s é n e k l é s z e t i k é r d é s r e : 
I. Ne csak azért dolgozzunk, hogy éljünk, hanem azért is, 
mert élünk ! — II. Mindent Isten dicsőségére. — III. J . C. — 
IV. Én az urnák éneklek, mig bennem lesz a lélek ! — V. Ta-
nuljunk , hogy taníthassunk ! — VI. Ideje már az álomból föl-
kelnünk. (Sz. Pál.) — Összesen tehát t i z e n n é g y m u n k a 
küldetett be, melyek szabályszerüleg a minden kérdésre kü-
lön alakult választmányoknak megbirálás végett kiadattak. 
Az első kérdést fejtegető ö t m u n k a közül kiválóbbaknak 
a IV. és V. számúak tűntek ki. Miután a IV. számú, elméle-
tileg jelesen kidolgozott tudományos mű egészen s inkább a 
középtanodákra, hogysem a népiskolákra, s igy kevésbbé a 
gyakorlati életre levén alkalmazva ; az V. számú pedig az el-
mélet mellőzésével a gyakorlati élet terén forogván, s igy 
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csakis a néptanodák számára mutat föl sok hasznost ; s mint-
hogy ily tulajdonokkal egyik a másik hiányát pótolhatja: 
együttesen Ítéltettek méltóknak jutaimi kitüntétésre. Ennek 
folytán az ö t d a r a b a r a n y n y a l s 6 db. d^szkötésü pél-
dánynyal a IV. szánni mű jutalmaztatik, melynek jeligés le-
velkéje fölbontatván , abból ft. R a m ó c z y Valerian, sopro-
nyi kath. főgymnasiumi igazgató ur neve tűnt ki. Az V. szá-
mú munka pedig szép értékes serleggel tüntette'tett ki. írója 
P á z m á n György, szegszárdi főelemi tanodai tanár.-—A 
második kérdésre h á r o m m ű jelenvén meg, a t. birálók ki-
tüntetés végett a III. számut jelölék ki. írója t. cz. F e l s -
m a n n József, pécsi alreáltanodai tanár. — A harmadik kér-
désre h a t m u n k a szolgáltatott át a t. bíráló választmány-
nak , és ezek közül az elsőség a tárgyhalmaz tapintatteljes 
rendezése, az egyes tételek helyes s következetes megvilá-
gítása, kellemes nyelvészete, s a zenetudomány, magasb ré-
tegeinek is megérintése miatt a IV. szám alatti dolgozatnak 
szavaztatott. A megfelelő jeligés levélke fölbontatván, szer-
zője ft. Z s a s s k o v s z k y József, egri f ő m e g y e i áldozár s 
gymnasiumi tanár ur. — E jeles mű mellett még különösen 
kiemeltetett a IV. számú pályamunka, mely tárgyavatottsá-
ga , s a csakugyan létező bajokat leplezetlenül föltáró őszin-
tesége következtében szintén szép serleggel való%itüntetésre 
méltónak találtatott. — A feltört jeligés levélke t. cz. S o h-
1 y a Antal, csongrádi egyházi főéneklészt mutatá be a bíráló 
választmánynak. — Az V. szánni munka pedig dicsérettel em-
líttetett , és valamely szak-közlönyben való közlésre méltónak 
találtatott. Az egyéb jeligés levelkék elégettetvén az illető t. 
szerző urak ezennel fölkéretnek dolgozataik visszavételéről 
intézkedni. 

Kelt Pécsett, majus-hó 16-án 1862. —A bíráló-választ-
mányok nevében 

A „Népnevelők Kalauza" szerkesztői s kiadói. 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 27-én. 0 eminentiájának Romába indulta 

előtt f. hó 22-én az esztergomi főkáptalan tevé bucsutiszte-
letét. 23-án az esztergom-megyei tisztikar, élén gr. Forgách 
Ágost főispáni helytartó ő mlga, tisztelgett; úgyszintén a 
közelebb fekvő kerületek esperesei. 24-én számos egyházi és 
polgári tisztelkedők kíséretében ő emtja a nánai pályafőhez 
rándult , onnan távozandó az útra , mely erkölcsi hatásban 
minden esetre áldásos leend az egyházra. 

— S im o r János győri püspök ő mlga az alakulandó 
győri ének- és zene-egyletnek 100 l'rt. adott, s ezzel alapitói-
nak sorát megujitotta. Mely müvészpártoló s követésre méltó 
tetteért f. h. 18-án több műkedvelő által fáklyavilág mellett 
néhány kar-dallal tiszteltetett meg. (Gy. K.) 

— A Fichte ünnepélyek mozgásba hozták különösen a 
tudós német világot. Bécsben is megünnepelték a bölcsész 
emlékét, és a torra hivatalos vala G iskra ur is ; ki itt sem tagad-
hatván meg antikatholikus jellemét a tüzes vérű fiatalok előtt 
beszélt „a fekete csuhában űzött reactioról," mi természetesen 
tapssal fogadtatott. Még nagyobb dicsőség után sóvárogva 
fölemlité a különbséget, mely a német és cseh baladás közt 
létezik ; minthogy a német egy Fichtet , a cseh pedig csak sz. 
Venczelt tiszteli. Ily indiscret megjegyzés hallatára a cseh 

ifjak közül sokan odahagyták a lakomát. Könnyebben is lehe-
tett volna ezen segíteni. 

— A romai ünnepélyre 80,000 idegen megérkezését re-
ménylik. A nimesi püspök 50 áldozár kíséretében indult Ro-
mába. — Persigny a mairekhez körrendeletet bocsátott, mely 
szerént mindazok, kik a kormány engedelme nélkül a pápai 
seregbe leptek , vagy lépnek , franczia polgárjogukat elvesz-
tik. Miért nem teszi a minister ur ugyanezt azokkal is , kik 
Garibaldi seregéhez szegődnek ? 

— Maj. 15-én Romában consistorium tartatott pro fu-
tura canonisatione Martyrum japonensium, melyben Morfilli 
és de Dominicis Tosti kijelenték, hogy ezen vértanuk méltók 
az oltárokoni tiszteletre. A szent-atya ebbeli véleményét Pa-
cifici tolmácsolta. Minthogy több bibornok is megérkezett, 
kik még nem vették át ünnepélyesen a bíbornoki kalapot, 
ezen ünnepélyes tény végett külön consistorium fog tar-
tatni , melyben ő szentsége néhány püspököt is fog prae-
conisálni. 

— Romában jelenleg igen sok franczia kém van, kik az 
idegen főpásztorok minden lépését meglesik. Kár , elég nyil-
tan fognak ők eljárni tisztükben; mint elég nyiltan kárhoztat-
ják már megjelenésükkel is a franczia politikát. 

— Palmeban (Calabria) nagyszombaton Suraze missioi 
áldozárt fogták el, mivel az „Exultet"-énekben nem emlité föl 
Victor-Emanuel nevét. 

—- A kolostorok elnyomásának Olaszországban azon jó 
eredménye volt, hogy azoknak jámbor lakosai közül sokan 
más világrészekbe költöztek terjesztendők az evangéliumot. 
Igy példáid a bolíviai köztársaság szent ferencz-rendü mis-
sionariusokat ohajtott , és azonnal 13 áldozár, 2 diakon, 6 lai-
cus ajánlkozott a nehéz munkára, kik apr. 30-án hajóra szál-
lottak Genuában, hogy terjeszszék Isten országát, mely hon-
fitársaiktól, ugy látszik, el fog vétetni. 

— A freiburgi aggastyán érsek, V i c a r i Herman, mint 
gyalog-zarándok megérkezett Einsiedelnbe, hogyT születése 
90-ik évnapját ott ülje meg. 

— Varsóban a tiltott énekek zengedése miatt komoly 
összeütközések történnek ; a fegyveres hatalom az oltárig űzi 
már vérengző beavatkozását. Felinsky érseke miatt a templo-
mok bezárásával fenyegetődzék. 

— Az anami császárságban volt missionariusok, ugy 
látszik, már mindnyájan áldozataul estek a 3 év óta dühöngő 
üldözésnek. Az apostoli vicarius keleti Cochinchinában 34 évi 
működés után a börtönben halt meg ; a tongkingi apostoli he-
lyettes, ki ott 33 esztendeig hirdette az evangéliumot, kivé-
geztetett. A keresztények szétszórattak a pogány falvakba, 
mindegyik ker. család fölött öt pogány őrködik. Ha ker. há-
zasok vonakodnak lábbal taposni a keresztet, el választatnak. 
A keresztények csak pogányokkal léphetnek házasságra. Mint-
hogy a keresztények házuktól, mindenüktől megfosztattak, a 
missionariusoknak nem adhatnak menhelyet. Ennél fogva az 
emiitett tongkingi apostoli helyettes is kénytelen volt hajón 
ide-oda tévelyegni, a melyen később el is fogatott. 

Meghívás a pest i o l t á r - e g y l e t s z e g é n y hazai t emplomok f ö l -
s z e r e l é s é r e szánt e g y h á z i k é s z l e t e i n e k m e g t e k i n t é s é r e , m e l y e k a b e l v á -
ros i plebániaház 1 - s ő eme le tén j u n i u s - h ó l - j é t ő l k e z d v e 9 - é i g , azaz 
p ü n k ö s d - h é t f ő i g bezáró lag , 1 1 órá tó l 5 - i g k ö z s z e m l é r e t é t e t n e k ki. 

Cz — r K. u r n á k : Igen ö r v e n d ü n k , ha lapunk vi lági férfiaknál i s 
h ó d í t á s t t e szen ; azonban o l y n y i l a t k o z a t o t , m e l y e g y e d ü l lapunk d i c s ő í -
t é séve l f o g l a l k o z i k , k ö n n y e n e l ta lá lható o k o k b ó l nem k ö z ö l h e t ü n k . Ü d v 
és k ö s z ö n e t ! 

IGAZÍTÁS. A 4 1 . sz. 1. lap , 2 . h a s á b , 1 8 . s o r : „ a z a m o r t i s a -
t i o " h e l y e t t olv. , , a d e s a m o r t i s a t i o . ' ' 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

f 
EKifizelhetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes -
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor , kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, május 31-én. 43. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : A lelkész életéből. — A drúzok vallása. 
(Vége.) — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A lelkész életéből. 
VIII. A kath. pap korán reggel fölkel. A hivő 

nép nem is képzelheti máskép. Tunyaságot, késő föl-
kelést a hivő nép csak a dobzódókban keres, kik ké-
sőn éjjel térnek haza, és azoknál, kik testük zabolá-
zását még meg sem kisértették. Lelkészében mérték-
letességet, munkásságot és imaszeretetet óhajt látni. 
A kath. pap tehát reggel korán fölkel. Azt is hallot-
tam , hogy némely plebánusnak ilyenkor — kivált 
nyáron — első gondja ki a szép természetbe, vagy 
földjeire menni, vagy hogy valóságos rohammal siet 
a szomszéd folyó vagy tó felé, hogy habjai közé ves-
se magát. Ily és hasonló reggeli gyakorlatok az egész-
ség körüli félénk és túlzó szorgoskodásból magyaráz-
hatók, és nem ritkán történik, hogy a nép — habár 
őszintén kivánja plebánusát erő- s egészségben látni 
— ily reggeli exercitiumokkal nem igen akar meg-
barátkozni, túlzott praeservativumot lát benne, és 
semmi testi vagy lelki heroismust, melyet pedig 
nagyra szokott becsülni papjában. A nép józan és rom-
latlan nézete szerént e drága reggeli órákat ima, el-
mélkedés, és a szent áldozathoz szükséges készület 
között kell papjának tölteni. Miután nézeteimmel sen-
kin zsarnokoskodni nem akarok, olvasóimra bizom 
megitélni, valljon alaposak-e, vagy csak szeszélyem 
kifolyásának tekintessenek. Bár miként legyen is, e 
helyen egy rokoneszmét akarok megpendíteni. Ta-
gadhatatlan tény ugyanis, hogy napjainkban a clerus 
is évenként megküldi contingensét a különféle fürdő-
és gyógyhelyekre , és hogy heteket töltenek itt. Ez 
még 20—30 év előtt, legalább ily általánosságban 
nem történt. Vagy rosszabb lábon áll tehát physikai 
tekintetben clerusunk, vagy a divatnak hódol. A ké-
nyelem és élvezetvágy gyanúja igen veszedelmes 
ránk nézve, és ily gyanú által minden erkölcsi intel-
meink , és az önmegtagadásnak a szószékrőli ajánlata 
alapját veszti s polyvaként szóratik szét a kisértet leg-

kisebb szelétől. Együgyüség volna ebből azt követ-
keztetni, mintha nekünk épen tiltva lenne a gyógyfor-
rásokat használni ; de állithatom, hogy, például, négy-
heti fürdői,élet — ha szükség parancsolta is, szellemi 
lelki életünk erejét annyira képes kimeríteni, mint 
semmi egyéb hasonló fokban ; — hát még ha tisztán 
csak élvezetvágy és a mulatság hajhászása vezetne e 
helyekre bennünket! 

IX. leprán reggel tehát fölkel a plebánus. Ez le-
hetségessé Jteszi a sok tekintetben szükséges ellenőr-
ködést. Könnyelműséget árulna el , ha a kath. közsé-
gekben szokásos reggeli harangozás pontos végzésére 
ki nem terjesztené figyelmét. Sok harangozó találta-
t ik , ki nem ügyel épen a határozott és megszabott 
időre, órára, vagy nem is személyesen teljesíti kö-
telmét. Majd egy félig öltözött gyerkőcze, majd is-
mét a szolgáló mezítláb és oly festőileg, hogy még a 
pásztorgyermekkeli találkozást is restelné — szalad 
a torony alá, gyakran a templomon keresztül, föl-
adata teljesítésére. Utálom egész lelkemből az egy-
házi szolgálat ily hanyag és fólületes végzését. Azért 
üdvös, ha a plebánus ezek után is lát. Szigor e tekin-
tetben sokszor egy szónoklatnál többet ér. — Mivel 
épen a harangoknál vagyunk, jó lesz a torony-óráról 
is szólani, mely után a falu órái igazgattatnak ; és ha 
a falu ezen regulatora nem pontosan kezeltetik, csak-
hamar azt veszi észre a plebánus u r , hogy hivei ren-
detlenül , vagy inkább — miután kivált a hanyagok 
hatalmas mentő okot találtak ebben — rendesen ké-
sőn jönnek az isteni-tiszteletre. Meglehet hogy apró-
lékok* s haszontalan kicsinységeknek látszanak e dol-
gok ; de mondjanak bár mit , én azt vélem, hogy sok 
függ a pontosságtól ily látszólagos csekélységekben is. 

X. Fontos okok nélkül reggeli magányában sem 
aházbel iek, sem idegenek által a lelkész ne hábor-
gattassa magát , ha csak a nap legdrágább óráit ha-
szontalan beszélgetések által el nem akarja fecsérelni. 
Azon szellemi, lelki nyugalom, mely az ima- és el-
mélkedésben keresi s találja végczélját, egész napra 
megerősíti s edzi a lelkészt, elősegíti a szellemi nö-
vekedést, melyre a papnak oly igen nagy szüksége 
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van , s minden hivatalbeli ténykedésre legjobban ké-
pesít. Ha ezen élvezetben gyönyört lel , akkor nevez-
hető igazán lelkésznek a szó valódi értelmében. Sen-
kinek sem ju tand — u g y hiszem — eszébe, tőlem 
bővebb kifejtését követelni annak: mit imádkozzék, 
miről elmélkedjék; — vakmerőségnek tar tanám, a 
papnak legelső s legszentebb kötelméről hosszabb föl-
olvasásokat tartani. Ha mindazonáltal a, papi imáról 
egypár szót akarok ejteni, ez csak a zsoldsma-, a bre-
viáriumra vonatkozzék, mer t , fájdalom! e kötelesség 
teljesítése még mindég nem oly általános, minőnek 
kellene lennie (habár sok történt is annak előmozdí-
tására.) Annyi bizonyos, hogy az, ki a zsolosma, a 
breviárium pontos végzése által az ima valódi szelle-
mét el nem sajátította, az ima nemes mesterségében 
már csak azért sem lesz otthonos, mert a hol a sziv 
az egyház-parancsolta imádságok lángjánál föl nem 
melegül, ott imaszeretetről szó sem lehet. Ismertem 
egy szorgos, nemeslelkü papot, ki elég szerencsétlen 
volt ama rationalisticus korszakban neveltetni, mely-
ben e kötelem gúny és nevetség tárgya volt. Gya-
nútlan magaviselete, erélye és ügyszeretete mellett 
sem volt képes magasabb szempontra emelkedni, és 
a katholikus egyházi élet belsejébe hatolni. Ugy tünt 
fö l , mint valaki , a ki mindég csak az ajtó előtt áll, 
mely mögött a legdrágább kincsek fölhalmozvák, de 
be nem ju tha to t t , mert elveszté az ajtó kulcsát. Az 
egyházi zsolosma és szent elmélkedés képezik azon 
kulcsokat, melyek segélyével behathat az isteni ke-
gyelem és a papi tudomány s élet titkainak tárházába. 

XI. Elérkezett az idő, melyben a lelkész a tem-
plomba készül a szent áldozat bemutatására. — Azon 
tisztes ősz pap , kinél segédlelkészi minőségben papi 
pályámat kezdém, soha máskép nem indult a tem-
plomba, mint talárisban, kar-ingét felöltve és bire-
tummal , — valóságos ellentét a gondatlan libera-
lismus azon szokásával szemben, mely szerént világi 
felöltönyben — legszívesebben frackot ' ) öltve — 
mennek a sz. mise-áldozathoz. — Sok helyen a tem-
plomot környező temetőn keresztül, vagy a sírkert 
mellett ju t a pap az egyházba, és a halottak e nyug-
helye mennyi tá rgyat nem szolgáltat a papnak el-
mélkedésre , kivált ha számosak már azon sírok, me-
lyekhez ő kisérte elhunyt hiveit! Ha mellettük elha-
lad, u g y érzi, mintha mindegyikéből egy-egy me-

Hála az égnek, mi Magyarországban nem hallottuk 
még, hogy papjaink reverenda nélkül, csak attilában misézné-
nek. Elbámultunk azért , hallván egy nem-magyar főpap azon 
komoly kérdését : igaz-e, hogy papjaink fölsarkantyuzva járnak 
az Ur szine elébe? 

mentőért esedeznének. És ha megemlékezvén róluk 
visszatér, mintha hallaná a köszönet és hála hangjait 
a suífragiumokért. Különszerü lelki nyugalom tölti 
meg a sírok között lépdelő pap keblét! Mig a világ 
fiai az irtózat egy nemével fordulnak el a temetőtől, 
és bár mi díjért sem látogatnák meg éjnek idején, — 
kel l , hogy a plebánus a holtak nyughelyén ottho-
nosnak érezze magát. — A temetőnél levén, meg nem 
ál lhat juk, hogy valamiről meg ne emlékezzünk, mit 
a lelkész figyelmébe ajánlunk. A sír-emlékeket és 
föliratokat értem. Napjaink rationalisticus érzelgése, 
vagy érzelgő rationalismusa, világfájdalmában a leg-
nagyobb ízléstelenségnek lőn terjesztője. Mindenféle 
pogány je lvények: u rnák , pyramisok, oszlopok lát-
hatók, és ra j tuk oly föliratok, melyek a Caesarok 
korába, de nem keresztényekhez illenek. 

XII. A templomhoz érvén, betérünk a sekres-
tyébe. Voltam már oly sekrestyékben, melyekben 
egészséges constitution! daczára rosszul lettem. A pe-
nész egy különös szaga lepett meg, melynek okát vagy 
alkatrészeit nehéz volna kitalálni. A plebánus ur meg-
szokta már , és nem véli szükségesnek a dolgon se-
gítni. Talán szívességet teszek, ha idegen és finnyás 
orrommal a baj forrását fölfedezvén, ezt vele megismer-
tetem. Eveken át nem tisztították a sekrestyét , és 
senkinek sem ju to t t eszébe, egy szép nyári napon az 
összes ruhákat kiszellőztetni. Honnét van az tovább, 
hogy a sekrestyébe léptünkkor a sekrestyés, vagy 
a ministransok részéről egy tekintetre is alig méltat-
tatunk. Lótnak és futnak ki és be , az egyik a ruha-
tartókban motoz, a másik kehely és ostya után nyul 
maga; a plebánus ur pedig mozdulatlanul áll, némán 
hallgatja a sok commando-t, és jó még, ha félre nem 
löketik. Ez sehogy sem tetszhetik ; nincs rend, mert 
nincs szolga, hanem csupa ur. Hiányzik a templomot 
és sekrestyét egyiránt szükségkép megillető csend és 
tisztelet. — Mig én e megjegyzéseket teszem, a ple-
bánus ur felöltözködik. Van több sekrestyés, ki a fel-
öltöztetés perczeit legalkalmasabbnak tartja holmiféle 
tárgyak közlésére, melyek a végzendő szent cselek-
vényekhez épen nem tartoznak. Hogy a pap ezen idő 
alatt feleletet ne adhasson és ne adjon, arról bölcsen 
gondoskodott az egyház azá l t a l , hogy imákat ren-
del t , melyeket , ha erről sekrestyés uramnak tudo-
mása nem volna, jó lesz fönhangon elmondani. Mielőtt 
azonban a tisztelendő urat kimenni engednők, csak 
egy megjegyzést még ministransairól. Itt áll egy fiu, 
k i , képe után ítélve, víz-iszonyban szenvedhet. Czi-
pői vagy csizmái sárral diszitvék, könyöke kiáll, 
nadrágja pedig mindennemű szövetek mustrájának 



látszik. Igaz, — u g y hallom — a falu legszegényebb 
gyermeke, ki a naponta kijárandó díjért van fogadva 
az Ur oltáránál szolgálni. Nem is a szegény fíu ellen 
van kifogásom, hanem a lelkész ellen, ki tűrheti, 
hogy egy ilyképen földíszített gyermek szolgáljon 
neki a szent mise-áldozatnál. Miért nem szerzünk e 
ezélra való külön ruhát tetőtől ta lpig? s miért nem 
parancsoljuk és követeljük, hogy tiszták legyenek 
kezei, és képe megmosva? A ministráns ne csak va-
sár- és ünnepnapokon, hanem egyaránt mindennap 
egyházilag legyen öltözködve, ha szent szolgálat-
ban áll. (Der Katholik.) h— r F. 

i drúzok vallása. 
( V é g e . ) 

Belkormányzatuk egészen theocratiai, az egyházi s vi-
lági el nem választatik ; minden helységnek meg van a maga 
Medshie vagy Chalve-ja (gyülhely) , hol tanácskoznak és ha-
tároznak , férfiak és nők (a tudók) együtt. Ezen gyülekezetek 
éjjel történnek csütörtökről péntekre, s a napalkoiíyat máso-
dik órájában kezelődnek. Illetlenség ott nem fordul elő. 

De miként jön ezen, Egyptomban keletkezett vallás a 
Libanonra? Midőn Hakim beamrihi Egyptomban uralkodott, 
Syria az ő birodalmához tar tozot t , és a temhidák, kik akkor 
a nyugati Libanonon uralkodtak, fölvették e vallást, mely az-
tán az alattvalókra ráerőszakoltaték. Három év alatt a Liba-
non és Antilibanon összes lakosai a drúzok vallására tértek. 

Az igen érdekes ismertetéseket a drúzok történetéről 
itt sajnosan mellőznünk kell; csak-is azt jegyezzük meg,hogy 
annak végén a mi tanúnk, az egykori drúz, azon véleményt 
mondja ki, hogy a török kormány a drúzok hatalmának nö-
vekedését fölötte szeretné, hogy a keresztények közöttük 
megaláztatnának ; a pasák nyiltan nyújtottak nekik segélyt a 
keresztények legyőzésére. 

A drúzok egyre reménylik az ő Hàkim beamrihijok visz-
szatértét az öt sarkpont kiséretében. Azt állitják, hogy ezek 
eltűnésük óta China bensejében még mindég élnek a válasz-
fal hegye mögött. Azt is hiszik, hogy Chinának Összes lako-
sai a drúzok vallását követik, hogy ők Izrael fiainak, valamint 
Gog és Magognak törzsökéi. 

A végitélet jelenségei azok lesznek, midőn aj francziák 
Syria tengerpartjait erőhatalommal elfoglalják. Erre a mpsle-
miták zultánja harezra készül, és elpusztítja a föltámadás tem-
plomát (Jeruzsálemben), miután őket legyőzte s elűzte volna. 
A keresztény fejedelmek föllázitják erre Johanna királyt 
(Abyssiniából?) és Sudan királyát, Abu Sewigtint, Mekkába 
a kaaba lerombolására ; ők maguk is oda fognak menni, mig 
ellenkező részről a muhammedánok fegyverkeznek szentélyük 
megvédésére. Mig ezek történnek, eljönnek Hamza s a négy 
sarkpont, miután a válaszfal érczkapuját á t tör té^, az ő né-
peikkel, a nemes Gog- és Magoggal 2,500,000 lovassal, hogy 
Ítéletet tartsanak a hitetlenek fölött. Ők először a kazárok hó-
nán vonulnak á t , aztán hajóikkal az indiai tengeren. Ha ők 
Hadsaz-országban (hol a quarmatierek felekezete támadt,) le-
szállnak , Hamza elosztja hadseregét a négy sarkpont között 
és ekkor Mekka felé tartanak. A keresztényeket és muham-

medánokat nagy remegés fogja e l , megszüntetik a harezot, 
és elhatároazák, hogy alázattal meghódolnak a királynak , ki 
Keletről jöte . Ők az első sarkpontot az ő 500,000 lovasával 
a magas uralkodónak tartják , azután a másodikat, harmadi-
kat, negyediket — de dicsőségük és hatalmuk daczára nem ők 
a magas uralkodó ; Hamza még hátra van ; végre ő is elérkezik 
500,000 lovasának élén, kiknek öltözéke és lovaik zöld színű 
leend ; a földnek összes ragadozó állatai előtte haladnak és 
engedelmeskednek neki. 

Mekkában lesz a számadás és föltámadás vagyis az Íté-
let a hitetlenek fölött , mert az ő tanuk a lélekvándorlásról a 
valódi föltámadást kizárja. Hakim az ítéletnél a Kaaba csú-
csán álland, és iszonyúan dorgáló szónoklatokat tar t a hitet-
lenekhez; erre viharok keletkeznek fölöttük és a Kaabát 
nyomtalanul eltörlik a földről. 

Most Hamza és a négy sarkpont fényes trónokon ülve 
számoltatják az igaz hívőket. Hàkim beamrihi kegyesen fo-
gadja őket, megbocsát nekik mindent, értékes ruhákat ad 
reájok, arany koronákat tesz fejükre, szép lovakat és fegyve-
reket ajándékoz nekik stb. 

Erre hitetlenek fölött következik a büntető ítélet, és 
a drúzok vftkbuzgalma mindent elkövetett azt a lehetőségig 
utálatossá tenni. Az egységi tannak főellenségei Hamza által 
kivégeztetnek vagy bilincsekbe veretve körülhordoztatnak. 
Mekkában borzasztó vérfürdő jövend létre; a királyok és 
mindazok, kik velük vannak, az utolsó emberig megöletnek. 
Ezután a hadsereg Konstantinápoly és a francziák országa 
fel£ vonul ; az országok elpusztíttatnak, az emberek fölkon-
czoltat'nak, a kincstárak kiraboltatnak. Ha a bosszúállás e 
müve bevégeztetett, Hamza Kairóban fogja királyi székét föl-
állítani , a sarkpontok jobbján és balján fognak ülni s Hakim 
beamrihi folytonosan velük marad. Az egységiek magas hiva-
talokat nyerendnek , királyok-, vezérek-, emirekké stb. lesz-
nek , a többi népek örökre szolgaságban fognak maradni, sú-
lyos adót fizetni s szégyenbélyeget hordozni. Ők ezen alatt-
valókat három osztályba helyezik. 

1) A muhammedanok és zsidók, vagyis a kültörvény 
népe („Muhammed népének zsidai" ez reá a műkifejezés) két 
függőt 20 nehezéknyi súlyost viselendnek füleikben, és egy, 
örvös galambszinü s bal öltönyujjok végére vart kelmedara-
bot viselnek. Kiki közülök fizet évenként 2 ]/2 dénárt (arany-
pénzt.) 

2) Keresztények, s mosairek vagyis a beltörvény népe, 
(a rejtelmes magyarázat népe) ; két fülbevalót viselnek vas-
ból, 30 drachma nehézségűt. Öltönyujjok darabja fekete 
szinü, és fejenként 3J/2 dénárt űzetnek. 

3) Az álhivők vagyis a tudatlanok (Muhammed népének 
mágusai), kik Hàkim tanától elszakadtak : fülbevalójuk fekete 
üvegből 40 drachma nehéz. Öltönyük előrésze szürke szinü, 
s rőfnyi hosszú föveg rókaprémből a fejükön. Általánosan, fér-
fi , nő , fiatal és öreg, a kisdedet a bölcsőben sem véve ki, Öt 
dénár adót fizetnek. Mindegyik utálatos büdös lesz ; fülbeva-
lójuk nyárén égetni fogja őket, télen hideg lesz mint a hó, 
az étel keserű lesz nekik és örökké az egységiek vasvesszeje 
alatt fognak maradni. 

Be kell vallanunk, hogy e vakbuzgósághoz mérve a 
muhammedánoké csak játék, és hogy Muhammed az ő prófétai 
küldetésével magasztosnak tűnik föl ezen iszonyú emberekhez, 
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kik sem ábrándozok sem próféták nem voltak, banem ügyes 
gazok lehettek. Ezen vallás sem keresztény, sem' muhamme-
dán felekezet, mely valami meglevőhez ragaszkodik ; a legdií-
liösebb gyűlölet a zsidó, keresztény és muhammed vallás ellen 
annak alapelve. 

Maga Muhammed is az előbbihez fűzi vallását, Krisz-
tust , Mózest, Noét stb. elismeri ; ezen ál-valláá, mely egy 
tudvalevő gonosz embert, egy kiskorú zsarnokot, elég gono-
szul az istenséggel ugyanazonosit és ismeretes "gazok által 
terjesztetett és fegyveres erővel fölerőszakoltato{t, a legszen-
tebb hagyományok helyébe nyilvánvaló esztelenséget állit, 
melyet a kétségbeesés következetességével véd. Mint gyűlöl-
ték Hamza s az ő drágalátos sarkpontjai a kereszténységet és 
muhammedanismust, és még inkább az t , ki bátorkodott esz-
telenségeiket kétségbevonni : kiviláglik az épen közlött osz-
tályozásból. De hogyan magyarázható meg e gyűlölet ? két-
ségén kivül az egyptomi pogányság utó-életéből. — Egyedül 
az egyptomi pogány — tudjuk, mily nagy volt a régi egypto-
miak vakbuzgalma — gyülölheté oly igen a zsidó, keresztény 
és muhammed vallást, és egy oly vallást hozott lé t re , mely 
a régi Osiris-tisztelethez oly meglepően hasonlit. À lélekván-
dorlás, az elhunytak Ítélete, a remeteség, a nők allása, a be-
osztás tudók- és tudatlanokra, az egész rejtvényes jelképes-
ség és titkolódás, mint itt a drúzok által gyakoroltatik, azon 
ország inye szeréntiek, hol e vallás keletkezett. Tudjuk, hogy 
a muhammedanismus mily hamar fajult szabadossággá ; azért 
igen hihető , hogy e vallás alapításának alapjául politikai czé-
lok szolgáltak, hogy e gálád emberek az uralkodó istenitélé-
ben sz eszközöket véltek föllelni, hogy világuralomra vergőd-
jenek. Mundus vult decipi. —- Mit Muhammed tőn , azt ők 
utánozhatták, ha képesek lettek volna valami ujat kitalálni — 
de ez nekik nem sikerült. 

Hiszszük, hogy a drúzok, kik általán véve testileg erő-
teljes néptörzsnek mutatkoznak és oly vonásokat tüntetnek 
föl , melyeket becsülni kell, jobbak, mint a sok századok előtt 
reájok erőszakolt vallásuk, melyből nem egykönnyen fognak 
kivergődni, mert a legiszonyúbb vakbuzgósággal vannak kö-
rülövezve. Például be van történetileg bizonyítva, hogy ezen 
Hâkim beamrihi isten, egy istentelen és mellette, a mint lát-
szik , egészen jelentéktelen ember volt, kit Hamza vezetett, 
saját nővére , Sitt el Mulk biztatására, ..egy helységben Mo-
kattam mellett Memphisnél meggyilkoltatott — a késszurá-
sok által meglyukgatott öltönyeit méJ megtalálták. — A 
drúzoknak hinniök kell, hogy csak el tűnt , hogy követőinek 
szilárdságát próbára tegye s hogy őket e szerént egykor 
megjutalmazza vagy megbüntesse ; ők a késszurásokat, me-
lyeknek valóságát bevallják, mysticus módon magyarázzák. 

Egyébiránt az ő vakbuzgalmuk csak mesterkélt és ter-
mészetlen. Az ő saját törzs- és hitsorsosuk maga mondja: 

„Minél nagyobb a drúzok bátorsága s vitézsége a hata-
lom és szerencse idején, annál nagyobb lealáztatásuk és le-
alacsonyitásuk az elnyomás idejében, ugy hogy a leggyöngébb 
emberekké válnak és annyi erőszakoskodást és megvetést el-
viselnek , mint senki más." (A. P. Z.) —y. 
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EGYHÁZI TUDOSITASOIÍ. 
SZATMAR,maj . 18-án. Örömmel közlöm megyénk hit-

élete mezejéről ezen sorokat. A mint leirhatlan örömünk, mi-
dőn e lapok hasábjain többször találkozunk egyházunk egyes 
részeiről közlött vallási buzgóság lendületével, ugy mi sem 
vonhatjuk azt meg azoktól T kiknek keblében szeretett Üdvö-
zitőnk religioja iránt ver szivük. S azért gyenge tollamhoz 
nyúltam, ecsetelendő azt , minek mi, s városunk nagyszámú 
nemes s buzgó kath. közönsége szemtanuja vala. Es ez a gyer-
mekek első áldozása. Nagy nap volt ez Szatmár nagyreményű 
zsengéinek apáira s anyáira nézve is. Az ünnepély reggeli ki-
lencz órakor vevé kezdetét, melyet kegyes főpásztorunk, me-
gyénk apostola teljes segédlettel nyitott meg. Mindamellett, 
hogy fényesen földiszitett székesegyházunk hely szűkében 
nem szenved, annak minden zuga be vala töltve városunk aj-
tatos Ili veivel, mert az ülőhelyeket nagyrészben e nap szerény 
hősei-, az Ur kertjében nyiladozó reményteljes virágai fogla-
lák el. — Az örök élet igéinek elhangzása után kegyes főpász-
torunk maga ment föl a szónok-székbe, honnét szivinditó s 
remekszerkezetü beszédében a tisztaság s erényesség tükör-
példányának, sz. Alajosnak életét adá elő, Üdvözitőnk mintaké-
pe szerént szólottak mézes ajkai kegyes atyánknak, ki maga kö-
rébe gyüjté fiait és azokat a legbiztosabb életszabályok és üdv-
eszközök megismerésére s használatára oktatá. E kenetes sz. 
beszéd után, melylyel kegyes főpásztorunk a szivek és vesék 
belsejeig hatott, a gyermekek fölszólittattak az élet üdvforrá-
sánál a szent keresztségi fogadásnak megújítására, kik is a 
szeliden hozzájuk intézett kérdésekre teljes vidámsággal s lel-
kesülten feleltek. Erre következtek az üdvös figyelmezteté-
sek. Az ártatlanság virágai sz. áhítattal szegezték e sz. beszéd 

. alatt szemeiket az apostoli atyára s mélyen meg valának hatva 
a bizalmas s üdvös intelmek által ; nem különben az Ur hajlé-
kába sereglőknek arczain is lehetett látni a részvét édes örö-
mét, ezen mindenkor érzékenyítő ünnepély7 fölött. Ezek után 
az engesztelő áldozat tovább folytattatott, mely magába zárá 
a gyermekek áldozását is : E t cibavit eos ex adipe frumenti : 
et de petra melle saturavit eos (Ps. 80.) Végül atyai áldását 
osztá kegyes főpásztorunk a gyermekek-, szülők- s mindnyá-
junkra, nem különben teljes bucsut hirdetett az imádandó 
Oltári-szentségben először részesülőknek. Nincs nap keresz-
tényi életünkben, mely több s maradandóbb emlékkel volna 
Összekapcsolva, mint az, mikor először járultunk az Ur aszta-
lához , hogy az angyalok kenyerében részesüljünk. Nagy nap 
ez, melyről I. Napoleon maga is megvallá : hogy ez vala éle-
tének legszebb napja. Asz. ünnepély „Áldj meg minket Jézus" 
zárénekkel fejeztetett be, minek zengedezése alatt kegyes 
atyánk érzékeny kebellel s örömtől ragyogó arczczal távozott, 
és távoztunk vele mindnyájan. Sit gloria Domini in saecula, lae-
tabitur Dominus in operibus suis. (Ps. 103.) H. Fl., növ.-pap. 

UNGHVÁR, május 15-én. Ünnepies szint öltött váro-
sunk, mert kebelében tisztelheté m. D a n i é l i k János vál. 
pristinai'püspök és m. k. hely tart. tanácsos urat. Jövetelének 
hirére megyénk főesperestje, apát és helybeni plébános ft. 
H u s z á r S. ur, a közp. főbiró és egyes szobránczi közbirto-
kosok társaságában, Szobránczon fogadá a tudományos mun-
kásságáról és országos érdemeiről hírneves főpapot, ki is 



hivatalos küldetésében eljárandó, april 29-én bevonulván, 
a püspöki palotában vőn szállást. Másnap a papság és megye 
tisztelgő küldöttségeit fogadta, és azonnal megkezdte hivata-
los működését, hogy a munkács- és szamos-ujvári g. k. egy-
házmegye között fönforgó alapitvány-osztozási ügyet elintézze. 
E napon diszebéd tartatott . Öröm volt hallani mindenkor ő 
mlgát; de érdekes és tanulságos különösen most, midőnahely-
beni püspök ur ő mga által a tiszteletére adott diszasztalnál 
ékesen , és velősen tartott üdvköszöntések között a t rón , és 
haza érdekében oly jelentőség-teljes szavakat mondott, hogy 
azokat minden, a honérdekeit igazán szivén hordozó mélyen 
kebelébe véshette. Megjegyeztük a szavakat, melyeket a 
gymnasiumi testületnek tisztelgésekor ő mlga válaszul a gy-
mnas. igazgató lelkes beszédére mondott ; hogy tudnillik a trón 
akkor erős, a haza ugy fog boldog lenni, és a tudomány csak 
akkor bir valódi becscsel, ha támpontját a jó rendben, és val-
lásban találja. — Ö mlgának itt időzési idejére esett az éven-
ként, helyben a kalvária hegyén a sz. kereszt tiszteletére má-
jus 3-án tartatni szokott bucsujárat is. Kellemes meglepetés 
volt látnunk, hogy az állomási kápolnák, és a hegytetején levő 
templom nagy költséggel és fáradsággal a ft. apát-plebános 
tevékeny erélye által a hivek öröme- és épülésére díszesen 
helyreállíttattak, és kijavíttattak; különösen kiemelendő a 
kupola bádoggali befedése, és a kereszt megaranyozása, me-
lyek a kies hegynek diszes tekintetet kölcsönöznek. E napon ő 
mlga megtisztelvén a ft. rk. apát, főesperes, plébános H. S. ur 
asztalát, *) midőn ettől az itt jelenlevő kerületi papság nevében 
buzgón és ékesen felköszöntetett volna, ő mlga örömét fejezte 
ki a nép vallásos érzülete fölött, melyet alkalma volt tapasztalni, 
látván az ezerekre menő, távolabb vidékről is rang-, és korkü-
lönbség nélkül ide sereglett ajtatoskodókat, kik e helyen 
buzgó áliitattal megjelentek, hogy a vezeklés és Oltári-szent-
ség által is üdvöt és áldást nyerjenek. E nép — úgymond 
ő mlga —félreismerhetlen jelét adá vallásos buzgalmának, és 
egy oly nép szükségképen föltételezi, hogy annak papjai hi-
vatásukat kellőleg felfogva, és teljesítve, az emberiséget min-
denek előtt Istennek inkább, mint a kor materialié hatásainak 
megnyerni törekszenek. O mlga a megyei k. biztos ő ngát N. 
S. urat éltetvén, ékesen és velős szavakkal ecsetelte hazánk 
rövid időn bekövetkezhetendő fölvirulását, ha megszűnvén a 
nemzetiségek között érdekeikre nézve itt-ott mutatkozó félté-
keny nézeteik, mindnyájan egy ezélra a trón körül tömegesül-
nek, mit e vidéken ő ngának eddigi tapintatos eljárása, ugy a 
jövőben is igazolandó működése kellemes kilátásba helyez. 
Ezután ő mlga valahányszor kevés szabad ideje engedé, azt vá-
rosunk érdekesb pontjainak, vagy intézeteinek megtekintésére 
forditani kegyes vala. Nem kerülte el figyelmét a helybeli 
leány-növelde sem, hol ő mlga megjelenvén, kerekded csinos 
köszöntések- és szavalatokkal fogadtatott ; — a növendékek 
kikérdeztetvén, ő mlga a tanúsított siker fölött teljes megelé-
gedését nyilvánítani, és a kikérdezetteket becses képekkel meg-
ajándozni méltóztatott. Ezen iskolában — mely már harmadik 
éve díszlik városunkban, a leánytanonczok napról-napra nö-

* ) A m a g y a r n e m e s s z i v ü s é g t ő l e lvá laszthat lan a szoka's , mely 
s z e r é n t a v e n d é g ira'nti f igye lem é s t i sz te le t lakomában is ny i la tkoz ik . 
Szabad l e g y e n azonban e g y s z e r mindenkorra m e g j e g y e z n i , h o g y az ily 
m e g t i s z t e l é s lajs tromozása e g y h á z i tudós í tásokból a d icsére tes t ények 
minden csonkulása nélkül bátran k i h a g y h a t ó . S z e r k. 
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vekvő száma jelenleg 187 — a tanügy három szatmári zárda-
szüz által mily ügyesen s lelkesen kezeltetik, a kevés napok-
kal előbb számos vendégkoszoru előtt megtartott vizsgálat al-
kalmával volt örömünk tapasztalni ; hol , miként a szülők nem 
hosszallották az időt , látva gyermekeik előhaladását, ugy a 
gyermekek is versenyezve vágytak a különféte tárgyakból te t t 
kérdésekre felelni. — 0 mlga fölvidékünket is szerencsélteté 
magas látogatásával, nevezetesen Nagy-Bereznára kirándul-
ván a helybeni r. k. plébánostól szives vendégszeretettel fo-
gadtatott, hj)l is az iskola szükségleteinek fedezésére ő mlga 
öt db. kôrmëczi aranyat ajándékozni méltóztatott. Miután ek-
ként ő mlga f. hó 12-én a reá bizott föladatot szerencsésen 
megoldotta volna, mert a munkácsi és szamos-ujvári g. k. egy-
házmegye alapítvány ügye közmegegyezésileg elintéztetett, 
az okmányok aláírattak és kicseréltettek, — a tudós püspök 
ő mlga f. hó 13-án megyénk előbbkelői kíséretében haza felé 
útnak indult kedves emléket hagyva mindazok szivében, kik, 
hozzá közelebb jutni, egyháziasságát, s kegyes leereszkedését 
tapasztalni szerencsések voltak. — Áldja meg az ég a fára-
dozni nem szűnő, lankadni nem tudó munkás főpapot, hogy 
mit Isten dicsőségére, az emberiség javára megkezd, legbővebb 
áldás és siker kövesse. —l. 

GENT , maj. 6-án. Á szent-atya határtalan szeretetének 
s atyai gondosságának u j tanújelét adá a szenvedő emberiség 
iránt. A genti-i püspökhez 10,000 frankot küldött , hogy az 
a város szegényei között elosztassék. A szent-atyának ezen 
királyi magas szándékához csatlakozott a mlgs püspök ur is, 
ki a munkaí-hiány miatt éhezők segélésére szervezett társulat-
nak 5,000 frankot adományozott. A szent-atya t ehá t , miként 
a Megváltó, ép azon perczben, mikor ellenségei az ő megron-
tásáról tanakodnak, a szeretetnek legfényesebb bizonyítvá-
nyául a genti szegényekkel saját filléreit megosztja. A szegé-
nyek, a szűkölködők, az iparnak pangása, s rögtönösakadá-
lyai miatt éhségre jutott hivek azon brigantik, kiknek a szent-
atya a világon élő hivektől szeretetben küldött filléreinek egy 
részét nyújtja. 

ROMA , april 22-én. Nagyszombaton közel 800-an vol-
tunk fogadtatáson a szent-atyánál, öregek, fiatafok, férfiak, 
nők, papok s világiak. A szent-atya a terembe lépett, mi ket-
tős hosszú sorba állítva fogadtuk őt, a ki mindenkivel egy-két 
szót váltott. A trónra lépve, egyenként közeledtünk láb- s 
kéz-csókra. Ennek végeztével, a közellévők térdeltek, a tá-
volabbiak álltak, kiki a szent-atyára szegzé szemeit, hogy 
minden mozdulatját lássa, minden szavait jól értse. A szent-
atyának beszéde nem volt szónoklat, töredezett franczia nyel-
ven beszélt; de nem volt még szónoklat, mely nagyobb figye-
lemmel hallgattatott , s nagyobb megindulással viszonoztatott 
volna. Ezek voltak a szent-atyának szavai, a mint azokat em-
lékezetem után, több társaimtól segélyeztetve , azonnal leír-
tam. „Gyermekeim ! örülök, hogy e pillanatban annyi sok jó 
és derék :fiakat látok. Én tudom, hogy a-végből jöttetek Ro-
mába , nífszerént sziveiteket és akaratotokot az apostolok sír-
j á r a letegyétek, s bebizonyítsátok, hogy ti nem osztoztok az 
egyház ellenségeinek véleményeiben és téveiben." (Erre halk 
„nem" „nem" emelkedett, mely pillanat alat t , daczára a bi-
bornokok csititásainak, viharos „nem osztjuk" kiáltásokba 
tört ki.) Ti mélyen ragaszkodtok az egyházhoz és Péter szé-
kéhez. ( Igen, igen.) Ti készek vagytok azt védeni szóval, 
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példával, s minden tehetséggel. (Igen, mind halálig.) Oly idő-
szakban élünk, midőn Európának nagy részében az igazság nagy 
elvei elhagyatnak, a jogos, az igaz, az igazságos megvette-
tik ; ti harezolni fogtok. (Erre az egész terem sirás-, és mély 
sohajokkal telt meg. Mindenki az elérzékenyülés indulatjától 
legyőzetve hangosan zokogott, mivel ezt a szent-atya a fáj-
dalom hangnyomatával mondta. Fölemelt kezei "reszkedtek} 

ajkai remegtek, szava mélyen leereszkedett, a szent-atya, lel-
kében a keresztény társadalom nagy csapásait Európán az 
igazság, a jog elveinek nyilt megtámadásában megpillantva, 
könyezni kezdett.) Ti harezolni fogtok , imádsággal, türelem-
mel , bizalommal, állhatatossággal, mig azon naprá virradtok, 
mely az igaz ügynek diadalát , szent Péter és sz. Pál apostol 
esedezése által, megliozandja. Az én áldásom, melyet most 
fölöttetek kimondok, leszáll személyeitekre, a tárgyakra, me-
lyeket innen magatokkal visztek , családjaitok minden egyes 
tagja i ra , a kik jók , a kik veletek egy uton járnak, vagy járni 
fognak, elismervén tévedéseiket. Legyen az én áldásom reá-
tok nézve az állhatatosság és a lelki erő áldása, segitsen ez 
titeket a harezban az egyház ellenségei ellen. Legyen az én 
áldásom nektek a vigasztalás forrása, s vezéreljen titeket az 
élet veszélyei között egész a pillanatig, midőn lelketeket az 
Istennek átadjátok. Mi csak azért vagyunk e földön együtt, 
hogy az égben együtt örvendhessünk örökké. En megáldlak 
titeket egész életetekre, egész a halál órájára. Benedictio Dei 
omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti descendat su-
per vos et maneat semper. Amen." Erre fölálltunk ; „éljen a 
pápa-király" szavakat hangoztattuk ; a szent-atya fölkelt, tá-
vozni akar t , mindnyájan lábaihoz borultunk, csókoltuk, ugy 
hogy alig alig mehetett a sürüen hozzá igyekvők között, mind-
nyájan kezeit is megragadtuk, csókoltuk, s a szent-atya enged-
te. A jelenet nagyszerű volt, a fiak szeretete éshódolata egészen 
máskép nyilatkozott, mint a nápolyi hivatalos tüntetésekben. 
A szent-atya kijelölte a társadalom veszélyét, a jog és igaz-
ság elveinek elhanyagolását. Érvül szolgál erre Victor beszéd-
je : „A romai kérdés ez évben megoldatik. Velenczére majd rá 
kerül a sor, minket egy szövetséges hatalom segiteni fog, 
Italia szabad lesz Adriáig. A többi kormányok nem segítenek, 
de ők teljes erőtlenségben vannak." Mások erőtlensége a fosz-
togatók ereje ! 

VARSÖ, maj. 2-án. A kormány minden álnokságot meg-
kísértett ; hogy az érseket a nép előtt gyanússá tegye, s közte 
és a nép között folytonos félreértést tartson fön. De Felinski 
bölcs és okos, minden álnokságot ki tud kerülni, hogy az 
napfényre kerüljön. ApriL 29-én a császár születésnapja volt, 
az érsek Loviczra rándult , hogy ezen ünnepet kikerülje. Ne-
künk vagy negyven hivatalos ünnepünk vagyon, az érseknek 
nincs ideje 40 napot egy évben hivatalos ünnepekre fordítani. 
Vannak, kik a kormány ármányai által beszövetnek, nem ve-
vén észre, hogy az érsektől elszakadva, ellenségeiknek ere-
jé t növelik. A muszkák ügyesen viszik dolgukat, az kétségte • 
len. A,Gazet te ' lap hevesen támadta meg többször az*érseket, 
ez tevé közzé a poseni újságnak czikkeit is , melyekben az ér-
sek arról vádoltatott , hogy a muszkákkal t a r t , s a nemzeti 
ügyet elárulja. Ezt a censura átbocsátotta ; az érsek válaszol-
ni akar t , ezt már nem engedte ; ugyan igy te t t a pápai bre-
vével, ez sem hirdettetett nyilvánosan, az érseknek kellett 
a gallicziai püspökökhez folyamodni, hogy a breve hiteles-

sége biztos legyen. Merész t e t t , mivel ez siberiai számkive-
téssel szokott összekötve lenni, s némely püspökök nem is 
merték bevallani, hogy egy pápai breve jutott kezükbe. Fe-
linski érsek fölötte szomorú, hogy oly bizalmatlansággal ta-
lálkozik a népnél, képzelhetni mit szenved lengyel szive. De 
a szomorúság nem töri meg bátorságát, „Ti engemet a nép-
től el akartok szakitani, igy szólt a muszkákhoz, sokat fogtok 
még fáradni; én nem helyeslem az erőszakos ellenállást, de 
ha ti fejezni fogjátok a csendes népet , bárdjaitok alatt talá-
landjátok az enyimet is." Az izgató lengyel párt tudja,hogy 
az érseket illető hirek hamisak, de ők ezeknek örülnek , vár-
ván , hogy az érsek elvesztvén béketürését hozzájok áll. Az 
érsek most bérmálni megy. A vallás-ministerium újra szervez-
te te t t , az oktatási osztálytól elválasztva. De nagyobb szabad-
ságot senki sem vár. A papság a legszorosabb függésben tar-
tat ik, az egyesült egyház pedig még mindidáig hivatalosan a 
kath. egyháztól elszakadottnak hivatik, pedig lélekkel szivvel 
egyesülve van. Lengyelországnak fiatal, bá tor , tudós, jámbor 
papságra van szüksége : a veszély nagy, erre nagy erény szük-
séges. •—- Ime ez a Felinski érsek válasza az ellene szólt rá-
galmakra, mit a muszka censura át nem eresztett : „Mig az 
ellenem kelt vádak csak puszta hirek valának, válasz nélkül 
hagytam ; hanem midőn ezeket az ország lapjai jó lélekkel 
terjesztik, az igazság parancsolja, hogy a sajtóban nyilatkoz-
zam. Én senkinek sem tanácsoltam , hogy tegye le a gyászt, 
sem a szószéken, sem magános körben ; midőn kérdeztettem, 
mit itélek a gyászviseletről, azt felelém, hogy mint pap nem 
avatkozom a nők ruhaszabásaiba, s színválasztásukba, kivé-
vén , hogy illedelmesen öltözködjenek ; mint lengyel hazafi 
szégyelném magamat, ha a nőket ünnepi ruhában látnám, a 
mire ok nincsen , s miről gyakran vádoltattunk mint lengye-
lek. April 8-án nem tiltottam meg senkinek szent misét szol-
gálni ; hogy én nyilván nem miséztem, ez nem azért történt, 
mintha a nemzeti fájdalmakat nem osztanám, vagy mintha 
köteles tisztelettel nem volnék iránta ; én csak meg akartam 
győzni a népet arról, hogy én soha sem engedem magamat 
bár mily tisztességes tüntetésekbe sodortatni, mely az egy-
ház független jellemével ellenkezik, s alkalmat nyújt a vilá-
giaknak , hogy ők is jogot tulajdonítsanak maguknak beavat-
kozni az egyházi ügyekbe az ő kedvük szerént. Végre a zsi-
dókat illetőleg semmi pásztori levelet közzé nem tettem ; én 
szigorúan a szent püspökök által kitűzött ösvényen akarok 
maradni. H a valaki kárhoztatni akar, mert a ka th hagyomá-
nyokhoz hű maradok, emlékezzék meg, hogy engemet elitélve 
elitéli Woronitsch-ot,, Fialkovskit, s minden kath. püspököt." 

SYRIA. (A zahlehi kis missionariusok felőli tudósí-
tásnak folytatása.) A missioi u t alatt, oda szintúgy mint visz-
sza, előre ment a fiuk osztálya, ezt csekély távolságban 
követte a lányoké. A közbeeső távolságnak azonban soha sem 
volt szabad akkorának lenni, hogy egyik osztály a másik sze-
mei elől eltűnt volna. Sajnos események adtak ezen rendsza-
bályra alkalmat. A törökök- és kurdok által lakott tartományok-
ban alig lehet elegendőleg magát biztosítani minden veszély 
ellen, mely aránylagos a szabadsággal, mely ott létezik. Min-
den meg van engedve, még a gyilkolás is. — Reggel az uton 
végeztetett az elmélkedés is ; visszajövet lelkismeretüket vizs-
gálták meg , és azután az Oltári-szentség előtt végezték szo-
kott imáikat. Közvetlenül a faluba való bemenet előtt a kis csa-



pat térdre borult, és egy ,Mi atyánk'-ot és,Üdvözletet ' imádko-
zott sz. Ignácznak, az indusok apostolának xav. sz. Fereneznek 
tiszteletére, és a missio sikereért. Ezt végezve az ifjú missiona-
riusok házanként hivták meg a falu lakóit a katechismus hall-
gatására. Rendesen nem igen találtak vonakodásra. Többnyire 
mindenki sietett hivásukat elfogadni és néhány perez múlva a 
gyülekezet helye megtelt hallgatókkal. Ezen hely volt a tem-
plom, ha ilyen létezett; vagy valamely nagyobb szoba; vagy még 
gyakrabban egy, néhány fától beárnyékolt tér. Időről időre 
mind a négy hely egyszerre igénybe vétetett a különféle 4 osz-
tály szerént, mely a helységben szorosan megtartatott. Ha a 
katechisálás órája elérkezett, közös bevezető imádság monda-
tott, mely után a különféle osztályok elváltak egymástól. Mind 
a fiuk mind a leányok osztályai több csapatokra oszoltak is-
mereteik szerént. Némelyek a ,Mi atyánk'-ra, mások az ,Üd-
vözlégy'-re, ismét mások a ,Hiszek egy'-re tanittattak ; vagy 
a töredelmességről oktat ta t tak, vagy pedig az arabs kate-
chismus némely fejezeteire. Ha a Zahlehből jött kis missiona-
riusok nem volnának elegendők ennyi osztály képzésére, né-
melykor a már jobban előhaladott gyermekek iközül hivtak 
meg néhányat segitségiil, és tanitó névvel tisztelék meg őket. 
Ezek ily kitüntetésre büszkék levén, a legnagyobb buzgalom-
mal igyekeztek megfelelni az elvállalt hivatalnak. A tan-mód-
szer , melyet a gyermekek tanitásában követtek , több türel-
met kivánt mint szellemi emelkedettséget ; és abban ^llott, 
hogy az imának vagy olvasmánynak egy szava'kimondatván, 
azt a tanítványok mindnyájan egyszerre mondották ki. Igy 
folytattatott ez a többi szavakkal is , míg az illető részecske 
betanittatott. A meghatározott időköz szerént ezt félbesza-
kitá egyik kis missionarius, és osztályában vizsgát tartott. H a 
valamely gyermek a tanitmányt hiba nélkül képes volt ismé-
telni , elküldötte a főtanitóhoz. Ezelőtt másodszori ismétlés 
tör tént , és ha az itt is kielégitő volt, az ily gyermek azonnal 
fölsőbb osztályba tétetet t át. Alig képzelheti valaki, mily si-
keres volt ezen tanmódszer Ez által oly gyermekek is, kik 
semmit sem tudtak olvasni, a ker. religio oly ismeretére ju-
tottak , mint a többiek ; és azok is, kik iskolába jártak , ezen 
mód által jobban megtartották elméjükben a már tanultakat. 
A megnőtt férfiaknál és nőknél más módot követtek. Ezeknél 
a tanitás a 7 évi és 40 napi bucsu magyarázatával kezdetett 
meg, mint mely azoknak van engedményezve, kik a katechi-
sálást látogatják. Közvetlenül ezután megfejtetett azon taní-
tási pont, mely az igazgató által jelöltetett ki. Rendesen igen 
nagy lelkesüléssel hallgatták mindkét nemű missionariusain-
kat. Maguk a lelkészek sem tartották méltóságuk alattinak 
azokat figyelmesen hallgatni. Sokan ugy tekinték azokat, mint 
kik észtehetségre és tudományra nézve meghaladják őket. Sőt 
voltak, kik mondák, hogy szónokaink egy püspököt megillető 
biztossággal, tekintély- és tudománynyal prédikáltak. Euró-
pában nehezen lett volna ily lelkesedés ; de a Libanus egy-
szerű és együgyü tartomány. Ha valamely ember egy kis tu-
dománynak vagy tudásnak adja je lé t , már majdnem csoda-
lénynek tartatik. Ezen általános vélemény missionariusaink-
nak igen nagy hasznukra volt , mert sok jót tehettek. Ora-
culum gyanánt tiszteltettek. Határozatuk tisztelettel fogad-
ta tot t , alázatosan hallgattak Ítéletükre, és tanácsaikat min-
denki igyekezett követni. Mintegy másfél óráig tartott a ka-
techisálás, mely egy kis, a kifejtett tárgyhoz alkalmazott tör-

ténetecskével fejeztetett be. Ezután kettő a legfigyelmesb és 
legrendesebb tanitványok közül fölszólittatott egy kép elfo-
gadására. Ezt látva a többiek, Ők is hasonló kedvezésért ese-
deztek, eddig tanusitott szorgalmukat hozván föl érdemül. 
Kiknek már nem ju to t t , jövőre tétetet t Ígéret. Elégtétetvén 
ekkép minden igénynek megtudakozták, kik haltak meg a hé-
ten át, hogy őket a helységek imáiba ajánlhassák. Elolvasta-
tott azoknak is névjegyzéke, kik a missio különféle részén 
meghaltak, és a jelenlevők fölszólittattak, hogy imádkozzanak 
érettük. Topábbá figyelmeztettek, hogy a betegek fölgyógyu-
lásáért is imádkoznának. Kihirdettettek a böjti- és a hétben 
eső ünnepnapok, és ha valamely bucsu volt nyerhető, az meg-
magyaráztatott. Fölszólittatott mindenki, hogy estve a tisz-
tító helyen levő lelkekért is imádkozzék; úgyszintén hogy 
minden pénteken a Megváltó kínszenvedésének tiszteletére 
öt jMiatyánk'-ot és ötf,Üdvözletet' mondjon el. Emlékeztettek 
a szent társulatokra is , és ilyetén ajánlatok igen nagy hatást 
gyakoroltak a lakosokra. Már előre megvigasztalódtak hall-
ván, hogy ha betegek lesznek, vagy a purgatoriumba jutnak, 
imádkozni fognak érettük ; mi által lelkismeretükben kötelezve 
érezték magukat, hogy ők is imádkozzanak naponként a hol-
takért. A társulati vallásgyakorlatok ismeretesekké lőnek előt-
tük. Az ünnepnapok kihirdetése által gyakran eltökélték ma-
gukat a szentségek^ „fölvételére. Szóval missionariusaink oly 
hitszikrát f îe t fckle a nép között, mely képes volt minden szi-
vet lángra gyulasztani. (Vége köv.) Ik-

IRODALOM. 
COELIBATUS ET BREVIÁRIUM : duo gravissima clerico-

rum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. 
(Vége.) 

Az V-ik kötet egyedül a zsolosmázásról szól, százado-
kon keresztül vitt okmányokban annak kötelmét, s a zsolosma-
könyvnek változásait adja elő. Becses, s eddig napvilágra 
először hozott okmányokat találunk itt a mult századból, 
XIV. Benedek korából. Eme , 94 ívre terjedő kötetet bemu-
tatni akarván , a mélt. szerző urnák szavait idézzük : „Hora-
rum canonicarum institutionem ab ipsis Apostolis acceptam 
continua traditione ad nos usque pervenisse vel levis scriptu-
rarum s. perlustratio manifestum reddit. — Nemini equidem 
adhuc incidit aáserere omnem Horarum nostrarum numerum 
et ordinem modo ab Ecclesia celebratum et praescriptum, 
ipsis jam Apostolis in publica oratione fuisse usitajfim : quum 
nihilominus e Monumentis constet, Apostolos ipsos matuti-
num vespertinumque laudum sacrificium Deo obtulisse, nemo 
ibit inficias ab Apostolis plures distinctas divinis laudibus ce-
lebrandis horas canonicas institutas esse ; e quibus (monu-
mentis) quippe apertum fit, priscos illos clericos et fideles 
totos se dedisse Psalmis, hymnis, et lectionibus, dum in 
templis, aut obstante persecutione in privata domo congre-
gabantur. Licet autem progressu temporis quaedam addita, 
quaedam mutata, alia meliori ordine constituta fuerint, sem-
per tamen adhaerebat Ecclesia primaevae institution!, et es-
sentiali formae Apostolicae. — Ritus, officium per partes per-
solvendi est ipsis horis canonicis coaevus. — Primis seculis 
recitatio Horarum Canonicarum publica et solemnis praeci-
puam cultus religiosi et divini officii partem constituebat : cui 
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non modo sacri ministri, verum et fideles ipsi absque discri-
mine in Ecclesia interveniebant. De hac precatione in tenera 
adhuc et vagiente Ecclesia assidue frequentata ii quoque, qui 
fo r i ssunt , testimonium perhibent. Philo Judaeus ; Lucianus 
Graecus ; Plinius ; Ammianus Marcellinus. In Ecclesiae na-
scentis exordio consuetudo primum pro lege fuit. Verum qui-
dem est , primo seculo nullum exstare canonem sive legem, 
qua officium divinum injungatur. Ast advertendum : primis 
temporibus viguisse adhuc in clericis aeque ac fidelibus ora-
tionis amorem haud mediocrem, ut prorsus non guérit necesse 
orationis canonicae necessitatem legibus constriagere. Ad le-
gum auctoritatem tune primo ventum es t , quum primus ille 
remisit fervor. — Priusquam ßreviarii nomen pro designan-
dis precibus canonicis adhiberetur (sec. 11.) variis nominibus 
insigniri solebat isthaec sacra precatio, diversaque ad eam per-
solvendam Volumina usuveniebant Voluhninum seu librorum hi 
erant praecipui : Biblia V. et N. T. e quibus Lectiones I. et II. 
Nocturni sumebantur; Psalteria, Homiliaria, Passionaria vel 
Martyrologia, Antiphonaria, Hymnaria, Collectaria. Nomina 
autem, quibus canonicum officium, quod tardius Breviárium 
dictum fui t , in primorum seculorum Monumentis insignitur, 
haec erant : Divinum officium, Cursus divinus, Opus Dei, 
Pensum servitutis, Collecta, Agenda, Missa, Canon, Horae 
canonicae, Psalterium, Synaxis sacra, sacrificium. Varia haec 
divini officii nomina verbis solum non re different J omnesque 
in eo conveniunt, quod officium divinum sit certa ratio lau-
dandi precandique Deum mente simul et voöe, auctoritate 
Praesulum Ecclesiae instituta. His praenotatis ad ipsam re-
censionem Monumentorum accedimus. In recensions autem 
hac sic versabimur, ut serie continua seculorum primum Mo-
numenta e conciliis, patribus, Pontificiis constitutionibus ac 
epistolis, Praesulum ordinationibus, imo et principum civi-
lium edictis desumta, quae de obligatione persolvendi divi-
num officium sonant; tum Monumenta, quae ad uniformita-
tem sive unitatem ritus in persolvendo officio , ac speciatim 
ad ritum S. R. Ecclesiae se referunt, evulgemus, insertis et 
iis, quae critica ars inter apocrypha numerát, sed quae de 
disciplina concernentis aevi haud obscurum perhibent testi-
monium." Igaz, mely irat valaha nagy férfinak termékeül is-
mertetett , annak ama korban nagy tekintélylyel kellett birni. 
Mi ezt ma apocryphusnak mondjuk ; evvel nem a ben foglalt 
tanúság tekintélyét, hanem a szerzőt tagadjuk. .Symbolum 
Athanasianum', ,Soliloquia', ,De singularitate clericorum' nem 
tulajdonit%tgJ^olna Athanáznak, Á&qgfljMi^ffp^riánnak, 
ha a mu jeîêSsége tekintélyt nem virött vrrtna ki magának. 
Volt tehát bár ki a mű szerzője, a hagyortiányról, a tekin-
télyről bizonyságot tesz ; a többi tekintélyek között méltán 
lehet reá hivatkozni Az apocryphmüvet nem apocryph jel-
leme, hanem az egyházi tannal és élettel való ellentéte fosztja 
meg a nem érdemlett tekintélytől. 

A kötetek kiállitása csinos, a betű, a papir díszes. Ára 
az öt kötetnek 15 frt. a. é. ]) 

J ) M a g y a r o r s z á g b a n e g y e d ü l P a 1 á s t h y Pál e g y e t e m i tanár urnái 
k a p h a t ó . Külfö ldön a munka ára t e t e m e s e n magasabb . A m e g r e n d e l é s e k 
a tanárhoz P e s t i é ( L i p ó t - u t c z a 1 9 . s z . ) i n t é z e n d ö k . 

VEGYESEK. 
PEST, maj. 30-án. 0 eminentiája a bibornok herczeg-

primás, valamint S i m o r János győri püspök ő mlga is ke-
netteljes pásztori körlevelet bocsátottak híveikhez a romai 
utat illetőleg. 

— Unghvárról kapott tudósítás szerént igen fájlalta az 
ottani növendékpapság, hogy a D a n i e l i k János püspök ő 
mlga tiszteletére rendezett zene-estély alkalmával idő szűke 
miatt már nem zengheté el az orosz nyelvre is áttett pápai 
hymnust. Az ügyes és hű fordítás ft. L a d i z s i n s z k y Sán-
dor kanonok urnák müve. 

— Ft. R ó d e r Alajos, cz. kanonok és egyetemi hitszó-
nok ő nsga tegnap graduáltatott ünnepélyesen a sz. m. és 
bölcsészet tiszteletbeli tudorává. Számos tanártársai és tisz-
telői jelentek meg a ritka megtiszteltetés ünnepére. 

—-i Híresztelték, hogy Romában a pápa-ellenes párt a 
püspökök jelenlétében nagy tüntetést akar szervezni, mely-
ből kitűnnék, mily igen nem kell a romaiaknak IX. Pius mint 
király. — Fölösleges ; hisz azon párt folytonosan demonstrál 
ezen értelemben ; és az ott egybegyűlt püspökök igen jól tud-
ják , hogy e párt nem a romai nép. 

— Nápolyból ő szentségéhez 8000 aláírással ellátott 
hódolati irat érkezett. Ugy látszik, annak kelte épen azon 
időpontra esik, midőn Victor-Emanuel kérkedő sürgönyét 
küldötte Napoleon császárhoz a nápolyiak örömittasságáról 
a fölött, hogy a galantuomo-t falaik közt láthatják. 

— A franczia császárhoz a Romában jelenleendő püs-
pökök által alájegyzett kérvény fogna intéztetni, hogy az 
egyházi állam tartassék meg a pápa részére. 

' — A nápolyi püspöki kar , mely szintén nem kapott en-
gedélyt Romába mehetni, föliratot menesztett a szent-atyá-
hoz; melyre ő szentsége válaszolt, és hiven ecseteli a méltat-
lanságokat, melyekkel az egyház Nápolyban tetéztetik. 

— Goyon senatornak neveztetett ki ; de Lavalette sem 
fogna többé visszatérni Romába. Rebesgetik, hogy Morlot 
bibornok-érsek hivatalos küldetésben is megyen Romába. 

— Victor-Emanuel leánya, Clotild herczegnő, a vörös 
herczeg neje, igen buzgóan gyakorolja, a ,Kreuzzeitung' sze-
rént, vallását, és házi kápolnájában naponként miséztet a 
szent-atyáért. A herczeg tudja ezt, és udvarnokaival együtt 
neveti ez együgyű jámborságot. Jellemző, ha mindjárt csak 
adoma volna is, akövetkező hir. A herczegnő, mint általában tu-
datik, más állapotban van. Férjének nőtestvére, Mathild her-
czegasszony, estélyre hivta meg Clotilde-t ; ez azonban meg 
nem jelenhetése mentségeül azt hozá föl, hogy: „son enfant 
remuait beaucoup et la faisait souffrir." (A gyermek igen 
nyugtalan méhében, és sok szenvedést okoz neki.) Erre ka-
czagva felelte Mathilde : „Ça n'est pas étonnant, c'est un 
diable dans un bénitier." (Ez nem csuda ; hisz az kis ördög 
szenteltviz-tartóban.) 0 pedig csak ismerheti családját ! ! 

— Az orosz hatóságok és papság közt majdnem napi-
mtiden vanoa^ip. súrlódások. A napokban egy kapuczinus köze-
ledett a templomban jelenvolt rendőrtfRRWfplss kérte őket, hogy 
ne zavarják az isteni-tiszteletet ; mindegyiknek ima-könyvet 
adot t , hogy imádkoznának; erre a rendőrök letérdeltek. Az 
orosz katonai hatóság ezt kigunyolásnak vévén, Fedorow 
rendőri főnököt a kolostorba küldötte , hogy fogná be azon 
kapuczinust. Fedorow szivarral szájában jött a templomba, 
és midőn fölszólitás következtében sem akarta azt letennie, 
kiütötték kezéből. A kapuczinus befogattatott. 

Az előfizetés minélelőbbi megújítására a t. ol-
vasó-közönséget kérve figyelmezteti 

a .Religio' szerkesztősége. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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TARTALOM : Havi szemle. I. — Nyilt levél. — Ó szent-
sége levele a nápolyi püspöki karhoz. •— Egyházi tudósitások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
I. 

Groyon s Lavalette előcsarnoki párbaja; a f'ran-
czia hajóhadnak, midőn Toulonból Algier felé eve-
zett, hivatalos esetlegességbőli csatlakozása Victor 
kíséretéhez ; a vörös herczeg küldetés nélküli utazása 
Nápolyba ; Palmerston beszédje ; Pietri röpirata vész-
jóslatok gyanánt üdvözöltettek a forradalmi tábor-
ban ; az örömtombolás, a kegyeletlen gőgösség, mely 
a conspiratio lapjait mult hónapban kiállhatlanná té-
v é , azt sejtette, hogy a conspiratio már biztos a pré-
dáról, hogy a tőrdöfést, melytől eddig karjai remeg-
tek , a szentek szentje ellen megteszi, s a vörös drá-
mának első fele véget ér. Tekintve, hogy Parisban 
a sajtó semmiről sem szól, mire Persignytől fölha-
talmazást nem kap, kétségkívül nehéz jelenségek va-
lának: quaerunt opportunitatem, sed necdum venit 
hora; az ellenmondások, a kétértelműségbe szőtt hi-
vatalos nyilatkozatok fátyola mindent elborított, is-
mét sötét az éj. A kisértetes röppenő lángok szikrái 
mellett az éjt lehetett látni, de nem az éj borzalmait. 
Mi volt mindezekben komoly és igaz? Mily indok 
szüleményezé ezeket? Ki fog szólhatni? A vad ria-
dalmak fergetege minden szót elfojtott, a jámbor lé-
lek ijedelmes aggályaiban minden hang elfúlt. A 
szemlészi szerep csak ez : sötét éjen sötéten e g y hal-
vány iíju ül ; fölötte vész az égen, alatta sír terül. — 
De midőn szólni kell, lehet-e mást tenni, mint a fáj-
dalmaknak szavakat kölcsönözni? A fájdalmak hang-
jai sziveket repesztenek, az indulat indulatot geijeszt, 
a toll égő kanóczczá lesz. Minek szeretjük annyira az 
egyházat? Amor est extasis. 

A forradalmi conspiratio, az uj islam, a századok 
sírjaiból fölemelkedett uj Izrael, táborba szervezte 
omnem tribum, populum, et gentem , a köztársasá-
giakat, a szabadelvűeket, a mérsékelteket, a kicsa-
pongó öveseket, az uj szabású keresztényeket, s ve-

zeti a szent-földnek meghódítására, Romának elfog-
lalására, tábori riadóját fúva: itt az idő, megjött a 
pillanat, az igéret földje a mienk. A tábor csak e g y 
hangot, e g y szót kiált: solutio! solutio! miként Xe-
nophon tizezerjei: tenger! tenger! miként Columbus 
kevesjei : terra! terra! A düh fölgyujtá a velőket, ra-
jongást szüleményezett ; egyik látta Antonellit a for-
radalommal titkon alkudozni; másik Napoléon csá-
szárt a pápa konokságaira az őrsereg hazahívásával 
válaszolni; legtöbben látták a szent-atyát a franczia, 
az angol, az olasz diplomatia előtt térdre borulni, s 
mindent, — mindent elfogadni; egyik franczia-olasz 
vegyes megszállást javasol, másik Elba-szigetet vo-
nalozza a pápaság székhelyéül ; többen a forradalom 
iránti nagy hitükben még nem-ismert megoldást rebes-
getnek : Roma ! Roma ! ez a haladás akaratja. Solutio ! 
solutio ! Egyik szerént Napoléon a szent-atyához zarán-
dokol, s ajtatos imáival a kövesült atyai szivet meglá-
gyítja; másik szerént Lavalette visz ultimátumot; töb-
bekszerént Niel, követ és tábornok, ki 1849-ben jul. 
1-én Romának kulcsait a szent-atyának Graetába vit-
te, most ezeket Nápolyban selyem párnácskán Victor 
lábaihoz leteszi; Pietri röpirata három Magenta; Pal-
merston beszédje, melyben a pápaság halálát kimon-
dá, három Solferino ; a vörös herczeg küldetése egé-
szen Romának átadása. — Somniat esuriens et come-
dit, cum autem fuerit expergefactus, vacua est anima 
ejus: sic erit multitudo omnium gentium, quae di-
micaverunt contra montem Sion 2). Ki fejtegetné a 
merényletes föltevések ezerjeit, midőn ezek önma-
gukban elporlanak, vapor ad modicum parens ? Ba-
rátja-e Palmerston Italiának, hogy miatta Napoléonra 
dictatori nyomást gyakoroljon; v a g y ellensége Na-
poléonnak, hogy ezt a kath. világ rokonszenvétől, 
mely őt trónra emelte, mely őt az 1815-ki Európá-
val némileg kiengesztelte, megfosztva, biztos bu-
kásra v igye? ezt maga a császár legjobban tudja. On 
nézeteit mondta-e ki a vörös herczeg, midőn a sena-

L'expédition de Rome en 1849. Leop. Gaillard. Pa-
ris 1861. p. 270. 

2) Is. 29, 8. 
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tusban mondá: „a császárságnak nincs lét-oka, lia a 
forradalmat magában nem személyesíti 1). A forra-
dalom mi vagyunk", vagy pedig nagybátyjának ér-
zelmeit tolmácsolá: csak a bátya adhatna biztos vá-
laszt; annyi igaz, hogy Proudhon 1852-ben irá: „A 
2-ik december választottja, a bukás büntetése alatt, a 
forradalom eszköze" '). „Napoléon Lajos homlokán 
viseli a forradalom bélyegét , ő a forradalomnak nj 
alakját fejezi ki" s). „Napoléon Lajos a katholicismus 
szerént a forradalom istentelensége, a socialismus fe-
je , az egyházra nézve antichristus" „Vegyen ke-
reszt helyett szabadkőmivesi jelvényeket, korunk 
Constantinja lesz, kinek a győzelem igérve van, in 
hoc signo vinces" 5). „Ezt a biztos bukás büntetése 
alatt." „Nem tudom hogyan történik ez, de megtör-
ténik, mivel irva van" (i)- Annyi igaz, hogy e köny-
vet a rendőrség lefoglalta; a császár, átolvasván, mi-
ként Orsini végrendeletét, szabadon bocsátá. Billault 
megczáfolta a vörös herczeget a senatusban : „a csá-
szár nézeteit én, szóminister, tolmácsolom" ; ") fogja-e 
most a herczeg Billault-ot megczáfolni Nápolyban? 
Nem tudni. Parisban kettős a politika : egyik nyilt, a 
másik titkos; egyik hivatalos, a másik alattomos; s 
a kettő egymást keresztbe szeldeli, az egyiknek sza-
vait halljuk, a másiknak tetteit látjuk. Goyon tul-
buzgó volt a császár fiúi tiszteletének tolmácsolásá-
ban, Lavalette pedig a fenyegetések előadásában; 
mindkettő dorgáltatás végett meghivatott, mivel a 
császár semmit sem szeret élére állítani : Parisban az 
igazság végszigorától ép ugy rettegnek, miként az 
igazságtalanság véghatáraitól ; szeretik, ha embereik 
mind a kettőt simán és lárma nélkül teszik; ők szol-
gálatot tesznek a jó ügynek, de u g y , hogy ezen a 
conspiratio ne boszankodjék ; ők utat nyitnak a con-
spirationak, de u g y , hogy ezen a jogérzet, melyet 
reactionak neveznek, föl ne jajduljon: Napoléon mind-
kettő előtt szükségessé teszi magát; ha a katholilm-
sok panaszkodnak, a császár- saját leveleit s Billault 
szónoklatait mutatja; ha a conspiratio nyugtalanko-
dik, Pietrit és a vörös herczeget küldi a színpadra. 

1) ,,Â mes yeux l'établissement de l'empire n'a sa raison 
d'être que dans l'application des principes de la révolution." 
22. febr. 1862. 

La révolution sociale par le coup d'état du 2. décem-
bre. Proudhon. Paris, édit. M. M. Garnier, rue de Richelieu. 
10. p. 61. 

3) u. o. p. 89. — u. o. p. 115. — 5) u, o. p. 115. 
e ) „Je ne sais pas comment cela se fera , mais cela sera, 

parceque c'est écrit." Proudhon mottoja. 
• 7) „Peu lui (le prince) importent les démentis des mi-

nistres sans portefeuille." Billault. 3. márt. 1862. 
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A jelek baljóslatuak valának, de mi emlékszünk, hogy 
Napoléon az austriai császárnak akkor üzent hadat, 
midőn Hühner által barátságot biztosított; Turinnal 
akkor szakított, midőn Cialdinit Castelfidardoba eresz-
tette ; mi akkor rettegnénk, ha Goyon, Lavalette, 
Niel, Grammont, Montebello helyett Montalembert 
küldetnék Romába; a kit ő biztat, az féljen legin-
kább. Európát félelem fegyverzi, félelem fékezi: a 
szent-atyát az egyetemes félelem védelmezi. Franczia-
ország fél Britanniától; Austria félFrancziaországtól; 
a porosz fél önmagától; Britannia fél Merimac s Mo-
nitor megjelenésétől; Napoléon fél Orsini bombáitól; 
Victór fél Mazzini, Garibaldi seregeitől; a jogi Eu-
ropa fél a conspiratio gyillcaitól, merényeitől; a con-
spiratio fél a jogireactiotól; a sectariusok félnek egy-
más közötti kölcsönös csalatástól; a jámbor lelkek 
félnek a pápa száműzetésétől; a forradalom fél a pá-
pától, ki az igazság, a j o g , a rend, a keresztény mi-
velődés, haladás elveinek őre, apostola. Az egyete-
mes félelem már két évet engedett a pápaságnak; 
meddig fogja e félelem a végső merényt akadá-
lyozni? — sötét éjen sötéten egy halvány ifjú 
ül ; fölötte vész az égen, alatta sír terül. Az egész vi-
lág fél , a szent-atya nem fél; a világ háborog, a 
szent-atya nyugodtan veszi kezeibe az olvasót; ő nem 
fél , de remél ; mások félelmei az ő félelmét elenyész-
t ik, másoknak veszélyei az ő veszélyeit kérlelik, az 
ő reményeiben mindnyájan enyhülnek, az ő veszé-
lyeiben mindnyájan bűnhődnek; irva van: nolite tan-
gere christos meos. Kinek szive, kinek lelke van, s a 
társadalom i ly veszélyei között, mindennapi elmél-
kedései után tollat ragad, tolla az indulatok zuhata-
gának zsilipjeit nyitja föl. Minek szeretjük annyira az 
egyházat? Amor est extasis. 

Roma és London e napokban két nagyszerű lát-
vány. Ott a szellemi, itt az anyagi dicsőség; ott re-
gnum caritatis, itt regnum mainmonae; ott az ön-
megtagadás , a földi javak megvetése, szenvedés az 
igazságért, a jogért; itt inkább az önérdek, a kéj- és 
haszonvágy ; ott a sáfárkodás az égi kincsekért, itt a 
földi élvezetért; ott ég, itt föld; ott gratia, itt natura 
üli diadalünnepét. Romában a japani vértanuk her-
vadhatlan babérjai, Londonban a ,great Exhibition' 
aranyérmei tündökölnek; mind a két városba conve-
nerunt ex omni tribu 40 millia signati. A föld kin-
cseire joga van az embernek, mivel a teremtett tár-
gyak ura ; az ipar és művészet alkotmányai az ember 
királyságának e földön bizonyítványai4, de akkor lesz-
nek ezek az ember dicsősége, ha ezeket lábai alá te-
szi, hiszen ő lábbal tapodja a földet: nemtelenségének 
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lesznek okmányai, ha ezeknek élvezetében elmerül. 
Persigny elnyomta a Szent-Vincze-Társulatot, mivel 
világegylet volt, és sok jót tett ; semmit sem tett a 
,társadalmi tanok nemzetközi egyesülete' ellen, mely 
épen ma, midőn e sorok napvilágot látnak, London-
ban gyűlésezik. Emez egyesület 1855-ben a párisi 
világkiállításkor alakult , Mélun elnöklete alatt ,Reu-
nion nationale de charité' czimmel egyetemes világ-
kiildetést sajátított, Brüsselben 1856-, Frankfurtban 
1857-ben gyűl t össze jun. 4-én, ma Londonban ta-
nácskozik. Persigny a szent-atyának, a világ püspö-
keihez intézett meghívására tilalommal felelt; Rus-
selnek, a világ nemzetgazdászati s társadalmi tanok 
férfiailioz menesztett meghívása ellen szót sem ejtett. 
Miért? Mivel a romai gyülekezet tisztán vallásosan-
ként 183;'-ben ép ily alkalomkor a 200 püspöknek 
megjelenése Romában ; a londoni gyűlés pedig nem 
vallásos, hanem társadalmi. Romában az égi dicső-
ségnek elnyerését kimondják, e miatt Persigny és a 
conspiratio ret teg, s ezt megakadályozni törekszik; 
Londonban a szegénység társadalmi viszonyairól fog-
nak tanakodni, ettől nincs mit félni, sőt e gyűlés a 
19-ik század humanismusának dicsősége, ezt elő kell 
segíteni. — A keresztény társadalom élet-elve az ön-
megtagadás, az u j társadalomé az élvezet; ott a vá-
gyak megfékezése, itt a vágyak teljes följogositása 
és kielégítése a czél. Innen a kincs-szomj. Nem volt 
korszak, melyben a kincs-szomj oly egyetemes jelle-
met, oly társadalmi hatalmat vivott volna ki magá-
nak, mint ma. A forradalom a magas osztályokat 
porba húzta; a magas osztályok gőgjét és élvezetvá-
gyát elsajátította. A pénz az egyedüli magas osztály, 
mert a följogosult testi vágyak kéjeinek eszköze. A 
mi az egykori magas osztályok bűne volt, ez a de-
mocratia erénye. Roma akkor roskadozott, midőn a 
bódítások kincseiben resten kéjelgett. Az élvezetvágy 
melletti munka szolgaság, kényszer, nem pedig erény. 
A kényszermunka a munkást emberi nemességétől 
kifosztja, a múltról, a jövőről gondatlanná teszi. Ro-
mának rabszolgáit ma az ipar munkásai fölváltották ; 
a romai ergastulum ma a gyárak büdös aknája; mind 
a két időben a munkás puszta gép , a gazdagok élve-
zeteinek eszköze, ,ami«', lélek nélküli test, ,oçyavov 

epyjvxov', élő gép; a társadalmi tan főtétele, hogyan 
lehessen kisebb tőkével eme munkás karokat nagyobb 
haszonnal kiaknázni Az angol lordok az egész em-
beriség tudományának fénye mellett a szegény mun-

1) De la richesses dans les sociétés chrétiennes. Ch. Pé-
rin. T. I. p. 326. ed. Paris. 1861. 

kásokról tanakodnak. De pauperibus erat eis cura? 
Nem, — -—-de hogyan lehessen a munkások karjai-
ból nyert kincseket ezen munkások lázadó karjainak 
merényei ellen biztosítani. A pauperismus világfekély; 
a londoni gyűlés ama fekélynek fölnyitása, Európának 
semmmi dicsősége. Russel két kérdést tűzött ki: 1) ta-
nácsos-e a gyermekeket a szülői neveléstől elvonva, az 
állam által neveltetni? 2) tanácsos-e a gyermekeket az 
állam-tanodákba kényszeriteni? Az elsőre nézve, minek 
volt oly lárma a Mortara-gyermekért? A másodikra, 
mit jelent alelkismeret-ésa tan-szabadság? Hiszszük, 
hogy mind a kétkérdésre ,igen'-nel fogválaszolnia gyű-
lés; hiszen hol az élvezet teljesjogu lett , minek le-
gyen az anyai nevelés, a fiúi kegyelet, mely a zsenge 
korból a férfi-kor erényeinek tápláló harmatja, s a 
nagyobb bűnöknek sokszor korlátja? A humanisticus 
korszak áldása ép az embernek a bünbeni lealjasitása. 
Kényszeritett oktatást fognak jósolni, nehogy a sze-
gény többet és mást tudjon, semmint a gazdagok 
kincseinek biztonsága kívánja. Roma is nem akart 
egyenruhát adni a rabszolgáknak, nehogy ezek lát-
ván nagy számukat, fölzendüljenek 1). Lesz sok szép 
szónoklat, kevesebb lesz-e egygyel a szegény? Az 
egyház ez ügyben nem szónokolt, hanem tett , s a 
szegénynek élete, a gazdagnak kincse mentve volt. 
Az állami segély vadítja, szaporítja a szegényeket. A 
sikeretlenség átka fekszik az állam minden intézke-
désein, melyeknek nem az egyház a társa. Magnum 
pauperies opprobrium jubet quidvis et facere et pati. 

íme a gazdagok is félnek; miként a forradalmi 
factio Roma nélkül, ugy az u j társadalom gazdagjai 
a keresztény tan uralma alatt sülyedéstől rettegnek. 
Mit féljünk mi? Szentséges atyánkban facti sumus 
signum omnibus; mitől rettegjünk még? Három év 
alatt minden egyház-állami szerződések eltépettek; 
minden békekötések gúnyba temettettek; az ünnepé-
lyes ígéretek meghazudtoltattak ; ellenünk minden 
merénynek a ,non interventio'-ban büntetlenség biz-
tosíttatott ; szent-atyánk tartományainak legdúsabbjai 
elvétették; kisded serege, melyet nem hadjáratra, de 
a belbiztosságra a conspiratio ellen szervezett, lemé-
szároltatott ; minden kiadásaira nézve fiúi szeretetünk 
segélyeire hagyatott ; mi lehet még borzasztóbb ? A 
forradalom minden kárt megtett , a melyet tehetett; 
most a keresztény társadalom lefejezését, a pápaság 
vésztét kisértgeti ; azt megtette , ezt nem teheti ; mi-
től rettegjünk tehát? Passi graviora dabit Deus his 

]) Tacitus Annales IV. 27.— Seneca de clem. 1. 24. -— 
Wallon hist, de l'esclavage P. II. ch. III. — Périn 1. a. p. 324-

44* 



•m 

348 

quoque finem. Hiszszük, a szent Anya nem fogja en-
gedni , hogy azon pápa gyaláztassák meg legundo-
kabban, a kitől a legnagyobb tiszteletet kapta. Saepe 
dum Christi populus cruentis hostis infensi premere-
utr armis, venit Adjutr ix pia Virgo coelo lapsa sere-
no. Prisca sic patrum monumenta narrant. — A fran-
czia kormány nagy súlyt akart fektetni a senatus és 
a törvényhozó testület egyhangú nyilatkozatára. Ezen 
nyilatkozat kárhoztatta a szent-szék viseletét: erre 
voksoltak a forradalmárok; kárhoztatta Piémont erő-
szakoskodásait , a kormány megigérte az őrsereg ma-
radását: erre szavaztak a katholikusok. A szavazat 
alakja e g y , az értelme és indoka ket tő , kiki a ma-
gáéra szavazott. Hideg és meleg egyszerre, ez a napi 
államtudomány. A két törvényhozó testület nyilat-
kozatának súlyjára nézve Romában nem csalódnak. 
Mit félhetnénk et től? — Romának átadására a bécsi 
,D.-Zeitung' i i ja : „akkor a szabadság ésautonomia ős 
germán elvének visszahatása ily hallatlan fordulat irá-
nyában teljességgel elkerülhetlen lenne, s Austria a 
k á r p ó t l á s t k ö n n y e n föl fogná találni." Mily 
kárpótlást? Talán a Duna aljain? Nem, de „az ultra-
montan bilincsek elhárításával, Austria az e g y h á z i 
szabadság és ö n á l l ó s á g ügyeiben az elvesztettek-
éi t fog kárpótlást találni" Tehát ha a pápát esz-
közzé nem tehet jük, teremtsünk schismatikus egyhá-
zat; ez túlságos kárpótlás lesz, mivel a nemzeti egy-
ház csak politikai eszköz. A bécsi urak magasabb fo-
galomra soha sem vergődnek, mint hogy az egyház 
az állami hatalom eszköze, és semmi több? Két év 
előtt Parisban, ma nálunk pengetnek nemzeti egy-
házat, a kardot és a füstölőt egy kézre akarják bizni ; 
ők remélik, hogy a 30 millió katholikusokkal köny-
nyen bánhatnak. Ki tételezett volna föl annyi hitet 
egy újságírónál, ki annyi engedelmességet egy sza-
badelvűnél, hogy egy ministeri leirat képes volna a 
katholikus egyházat az austriai birodalomban nem-
zeti, területi egyházzá varázsolni ? A turini factio nem 
tud püspököt találni a schismára, I. Napoléon nem 
tudot t , s egy újságíró azt véli , hogy egy ministeri 
leiratra a püspökök, a papság, a kath. népség hitét 
veszti, a pápasági hitczikkelyt megtagadja. A forra-
dalmi factio merényei t , a rend embereinek tehetet-
lenségeit lá tva, észlelve, regélve, kinek tolla nem 
lenne a nemes indulatok tárogatója, Orestes kiáltá-
sainak viszhangja? Minek adott az Isten érző szivet? 
Miért szeretjük annyiraaz egyházat? Amor est extasis. 

3) Pesti Napló 106. sz. 8. maj. 1862. 

N y i l t l e v é l 
n g s o s T r o l i Ferencz p é c s - e g y h á z m e g y e i c z i m z e t e s k a n o n o k úrhoz . 

Leirhatlan örömmel olvasám a „Religio" maj. 21-ki szá-
mában nagyságodnak f. é. april 30-án czimzetes kanonokká 
történt kineveztetését. Lehetséges-e, hogy én ez életben leg-
nagyobb jótevőmnek ezen kitüntetés által történt megtisz-
teltetésén hálás örömöm- és üdvözletemet magamban elfojtva 
tartsam ? 

Oh nem ! ha lehetne, repülnék örömöm és üdvözletem 
nyilvánitása végett ahhoz, ki engemet évek előtt bizonyos in-
tézetbőli kilépésemkor, mint igazán árvá t , a nagy világban 
mmden tanács-, minden gyámoly-, minden pártfogástól meg-
íosztottat , ritka keresztény szeretettől indittatva, mindjárt 
első látásra védő, s atyai szárnyai alá fogadva , jelen szeren-
csémet megalapitá. De nem egyedül magam vagyok, ki ritka 
felebaráti szeretetében részesülni szerencsés valék; legio 
azok száma, kiknek szemeiről keresztény lángoló felebaráti 
szeretete által, a fájdalom és keserv könyüit jótékonyan letör-
lö t te , s máig is letörli. 

Vegye azért , nagyságos u r , drága jótevőm, a napi 
imáimbani megemlékezésemen kivül, az ő cs. k. ap. Fölsége 
legfelsőbb határozatával czimzetes kanonokká kineveztetése 
által való megtiszteltetése alkalmából a legforróbb, a leg-
őszintébb üdvözletem s örömöm nyilvánítását. Adja az ég, 
hogy mindég nagyobb, s nagyobb kitüntetés által megtisztel-
ve,még sok évtizeden keresztül gyakorolhassa, a drága gyöngy-
nél szebben ragyogó cselekedeteit a keresztény felebaráti sze-
retetnek ! 

Veszprém, maj. 27-én 1862-

Mély tisztelője Göbölös Imre, 

veszprémi növendék-pap *). 

Ö szentsége levele a nápolyi püspöki karhoz. 
P I U S PAPA IX. 

Dilecti Filii Nostri, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Libentissimo quidem animo nuper accepimus litteras die 

Epiplianiae Domini Nostri Iesu Christi sacro hoc anno datas, 
atque a Vobis, Dilecti Filii Nostri, et a pluribus Venerabilibus 
Fratribus Regni Neapolis Archiepiscopis et Episcopis sub-
scriptas. Quae quidem litterae summám Nobis attuleruut con-
solationem inter maximas quibus premimur angustias. Nam-
que in iisdem litteris undique mirilice elucet eximia vestra et 
eorumdem sacrorum Antistitum virtus, religio, pietas, ac sin-
gu la rs ei'ga Nos, et hanc Petri Cathedram fídes, amor, Stu-
dium et observantia. Omni autem ex parte se prodit acerbis-
simus Vester et eorum Venerabilium Fratrum moeror, quo 
una Nobiscum vehementer doletis gravissima, et numquam sa-
tis deploranda damna, quibus Divina Nostra Religio, cum ma-
ximo animarum et civilis societatis detrimento, nunc in infe-
lici etiam Italia miserandum in modum divexatur nefaria illo-

•') Te l j e sen méltányolva'n az e s o r o k mel lé c s a t o l t l evé lnek a z o n 
s z a v a i t , h o g y „ h a e g y e s a d o m á n y o k n y i l v á n o s s á t é t e t n e k : miért ne l e -
h e t n e az e g é s z é l e t s z e r e n c s é j é t m e g a l a p í t ó n a k j ó c s e l e k e d e t e i t n y i l v á -
n o s s á t e n n i " , örömmel k ö z ö l j ü k a há lás sz iv e z e n d i c s é r e t e s n y i l a t k o z a -
t á t , h o z z á c s a t o l v á n részünkről is a k i t ü n t e t é s f ö l ö t t i ö r v e n d e z é s ü n k 
n y i l v á n í t á s á t . S z e r k . 
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rum hominum opera, qui perditionis sectae addicti, et acer-
rimo eontra rem catholicam odio perciti Christi Ecclesiam, 
eiusque salutarem doctrinam, si fieri unquam posset, funditus 
evertere connituntur. Siquidem huiusmodi homines ambulantes 
in impietatibus, ac tamquam lluctus feri maris despumantes 
confusiones suas, et libertatem promittentes cum servi sint 
corruptionis, non cessant pravis quibusque módis acerrimum 
Catholicae Ecclesiae et huic Apostolicae Sedi bellum inferre. 
Etenim ipsi pestiferis cuiusque generis scriptis, et pravis ar-
tibus omnium animos, mentesquae perniciosissimis erroribus 
inficere, corrumpere, et a cultu Catholico avellere conantur. 
Neque pavent sacrilego prorsus ausu ecclesiastica bona diri-
pere, sacra templa spoliare, polluere, religiosas fainilias a suis 
coenobiis eiicere, virgines Deo sacras a claustris expellere, 
Pastores a propriis sedibus et gregibus divellere, divexare, 
sacerdotes in exilium et carcerem agere, sacratiora quaeque 
proculcare, disrumpere, et abominationes in ipso loco sancto 
admittere, ac iura omnia divina et humana conculcare. Equi-
dem Dilecti Filii Nostri verbis explicare haud possumus quanto 
conficiamur dolore videntes quam luctuosa nunc sit Sanctissi-
mae Nostrae Religionis, et ipsius civilis societatis in Italia con-
ditio. Nos certe divino illius auxilio, cuius vicariam operám hic 
in terris licet immerentes gerimus, nunquam desinemus pro Apo • 
stolici Nostri Ministerii munere Dei, eiusquae Sanctae Ecclesiae, 
et huius Apostolicae Sedis iustitiaeque causam omni cura, stú-
d i ó i t constantiapropugnare. In tanta autem acerbitate non me-
diocri certe solatio afficimur noscentes quo sacerdotali zelo tum 
a vobis, tum a Venerabiiibus Fratribus sacrorum Antistitibus, 
qui una vobiscum Nobis scripserunt, atque ab aliis Italiae 
sacrorum Antistitibus strenue opponatur murus pro Domo Is-
rael , et qua admirabili sane íortitudine aspera quaeque pro 
Ecclesiae et iustitiae causa perferantur Cum autem illud pro-
missum habeamus Christum Dominum usque ad consumatio-
nem saeculi cum Ecclesia sua futurum, et portas inferi contra 
eam nullo unquam tempore esse praevalituras, magis magis-
que excitemus fidem nostram, corroboremus constantiam, et 
in omni patientia possidentes animas nostras praestolemur 
Dei auxilium, qui suis non deerit promissis. Non desistamus 
vero ardentiore usque studio dies noctesque ab ipso clemen-
tissimo misericordiarum Pâtre votis omnibus, et precibus hu-
militer exposcere ut velit breviare hos tentationis dies, et 
Ecclesiam suam Sanctam a tantis eripere calamitatibus, eam-
que novis et splendidioribus triumphis ubique terrarum or-
nare et augere, et omnes errantes de perditionis et iniquitatis 
via ad iustitiae, salutisque semitas reducere. Denique omnium 
coelestium munerum auspicem, et praecipue Nostrae benevo-
lentiae pignus Apostolicam Benedictionem ex intimo corde 
profectam vobis ipsis, Dilecti Filii Nostri , ac Venerabilibus 
Fratribus regni Neapolis Archiepiscopis et Episcopis qui una 
vobiscum commemoratas ad Nos dederunt literas, cunctisque 
clericis, laicisque fidelibus, vestrae et eorumdem Venerabi-
lium Frat rum curae commissis peramanter impertimur. Datum 
Romae apud Sanctum Petrum die 3 április anno 1862, Pon-
tificatus vero Nostri anno XVI. P IUS PAPA NONUS 

Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Presbyteris Cardinalibus 
Xisto Riario Sforza Archiepiscopo Neapolitano, Dominico Ca-
rafa di Traetto Archiepiscopo Beneventano, et Iosepho Co-
senza Archiepiscopo Capuano. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TRÓCZONFALVA, majusban. Szülőföldem szép hatá-

riról jövök élénk képzeletemben egy magasztos tárgy-
gyal, melynek töredékes szépsége egész valómat elbűvölte. 
A kassai s z é k e s e g y h á z a t értem ; (eddigi) kopott, idő-
roncsolta külsejét s a vallásos őskori művészetnek eredeti 
typusából mindinkább kivetkezett (s javitó kezekre várakozó) 
belsejét tekintve, önkéntelenül fölsóhajtott az ember a költő-
vel : „Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?1 ' Most, a 
hazai jelvényeken gyönyörködő szemnek érdekes látványt 
nyújtanak messziről, Erzsébet királynő s hollós Mátyásunk 
fejedelmi alapitóinak és országunknak szines cserepekkel ki-
rakott c z i m e r e i , melyek a templom fedelét ékítik délről 
és éjszakról. A kőfaragásról hírneves középkori góth-izlésnek 
emez óriás, még ujitásaiban is sok időt és költséget igénylő 
müve, valóban meglepő ! Az ember, vallásos ihlettségében te-
remt nagy dolgokat. Al ennyire elüt tőle a jelen szűkkeblű kor-
nak , é r d e k e i n k e t czérna szálra simító törekvése ! A go-
thikus külsejű dómok látása is felötlő ugyan, — de a belsőnek 
a külsőveli öszhangzása, hű elrendezése főleg az, mi napjaink-
ban a ritkaságok közé tartozik. A belső eredetiségek szemlé-
letére nem valék elkészülve, s ez az, mi egészen elbűvölt. Bá-
mulnom kelle még az apróságokban is az eszme nagyságát ; 
különösen a szent gondolatokra ébresztő s templomi hatásra 
számitó izlést, mely, Megváltónk életének történelmi neve-
zetességeit — a kellemes színezetű ablaküvegek ,transpa-
rent'-je által — művészileg varázsolja elő. A templom legfőbb, 
legkiválóbb része a szentély, a vértanuk ősrégi képeiből ösz-
szeállitott u j oltárával, kék boltozatával, gyönyörűen színezett 
iveivel, s csillagtáborával magasabb ,regiokba emeli' föl az 
embert. Többi részei erős munkálatban vannak. A bevégzett 
javitások egyes részein is, megtetszik a szakértő mestereket 
kiszemelni tudó püspökünk ő kegyelmességének csinnal, ízlés-
sel párosult tapintata, ki — az adakozó város-, clerus- s a me-
gye főnemeseitől segittetve — nagykora bölcseségének, uta-
zásainak tapasztalatdús kincseit, s jövedelmének nagy részét 
pazaron fordítja eme, a vallásosság ölén szülemlett műnek fön-
tartására. A nagyszerű és terhes vállalat emberére talált az 
apostoli férfiúban. Az egyházi régiségeket föntartó testület-
nek e l e v e n tagja ő. — Uti jegyzeteim fölületesek ; nem volt 
időm a körülményes leirást eredményező tudakolásokra. Az 
avatottabb tollnakkísérleteit olvasandjuk, ugyhiszem, mielőbb. 
Lesz, ki tollára méltatja e nagybecsű és sok tekintetben ér-
dekes műnek tüzetes ismertetését. Nekem, a csodaszépségek 
töredékeitől is, nehéz volt megválnom ; élvezetdús perczeket 
tölték a szent hajlékban, imádva a Gondviselést, mely a nyo-
matások, közepett is, föl tudja a vallásos őskor maradványait, 
dicsőségére szentelt egyházait virágoztatni. — Ki saját alkal-
matosságán nem járhat, idejével sem rendelkezhetik. Reggeli 
órákban távoznom kelle ; siettem tehát az ,aurora musis arni-
ca' idejét a, pap-növendékek kora miséjén tölteni, melyet há-
rom külön oltárnál épületes buzgósággal végzett a nagytisz-
teletü tanári kar. Mily nagy a változás ! négy év óta az inté-
zet u j rectora s tanára ft. S z a b a d Ferencz apát ur ő nagy-
sága a la t t , a növendékek köntösének szine is korszerűbbre 
változott ; a seminariumi csonka-torony fölépült ! A k é k szinü 
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talaris alat t , a jóban való állhatatosságért, az erények eme 
legfőbbikéért dobogjon örökmindég egyházunk if jú csemetéi-
nek szive ! Az állhatatos , szilárd papi jellem az főleg, mire 
most legnagyobb szüksége van az egyháznak. Szépen jelké-
pezi ezt, a k é k szin. — A kassai nagyprépost, ft. L ip c s e y 
György ur ő nagysága, szives fogadtatásomért vegye hálás és 
nyilt köszönetemet ! Valahányszor a s.-pataki saját öntetü ha-
rangnak — lágy időt jelentő — szavát idáig hallom , mind-
annyiszor édesen megemlékszem róla s velem mindazok , kik 
őt egykoron S. Patakon, lelkipásztorokul birni szerencsések 
voltak. Szülőhelyemet azon szép meggyőződéssel hagyám el : 
hogy K a s s a városának szebbek templomai mint (a szin- és 
kávéházak) mulató helyei. Adja Isten, hogyha ismét Kassára 
jövendek, székes-egyházunkat teljesen bevégezve, díszének 
ősi fényében láthassam velut sponsam, ornatam viro suo.' 

LONDON, maj. 9-én. A mai lapok híven hozzák Dis-
raelinek tegnap mondott beszédjét a romai ügyről. Szó volt 
az adó- és a vámról ; a szónokok szükségképen a nagy állam-
kiadásokra, a fölfegyverkezésre , innen a külföldi politikára, 
s az európai helyzetre vezettettek. Két tárgy foglalkodtatja 
Európát, az amerikai háború, és az európai forradalom, mely-
nek mostani szin-tere Italia. Disraeli szokásosan fejtegette 
mindkettőt egész terjedelmében. Ö csudálkozott,hogy a béke 
idején oly nagy szorgalommal vitetik a fölfegyverkezés : ki 
ellen ? Gladstone mondá, hogy az európai ügyben tulajdonké-
pen csak Anglia és Francziaország határoz ; e két hatalmas-
ság most szövetséges ; mi czélra a fegyver ? Disraeli nem 
mondta, hogy az egész bizonytalanság, félelem az olasz földön 
dühöngő forradalomból jön ; de azon következéseket, melyek 
erednének, ha a forradalom a pápaságon győzne, államférfiúi 
tapintattal előadá. Ezen pontot emeljük ki beszédjéből, mivel 
ez bizonyságot tesz, mily szempontból tekintik a nem-kath. 
államférfiak a romai ügyet. Az ő beszédje, nem oly férfiúnak 
szava, ki vallása szerént szól, hanem szól mint államférfiú. S 
ebben van a katholika egyháznak ereje, hogy azok is , kik 
vallásuk szerént vesztére jönni kényszerülnének, segítségére 
jönnek, a vallást a politikától elválasztani, és saját vallásuk 
elvei ellen, mint politikusok a szent-szék ügyét védeni kény-
telenek , mivel ez által önmagukat, autonómiájukat védik. 
Csak a kath. férfinak lelkismerete nem szakítja el politikai el-
vét a vallásitól ; a nem-kath. férfi pedig bizonyos értelemben 
nem csak elszakítja, de elszakitani köteles, hacsak az önfen-
tartás kötelességét elhanyagolni nem akarja. Ez a nagy hae-
resis napjainkban, mely annyi kath. férfiak lelkébe befúrta 
magát , hogy a politikai téren, politikai okokból vallási érde-
keiket tapodják: igen tapodják, mivel a földi hatalmat az Is-
ten ellen forditják ; a protestánsoknál a bonum naturae vincit, 
mivel ők elszakítván a politikát a vallástól, vallásukat, lelkis-
mereti függetlenségüket csak igy védhetik. Igy szólt Disraeli : 
„Előveszem most a romai kérdést, nem mintha középkorban 
élnénk, vagy mintha guy-fawkes auto-da-fé szemléletére men-
nénk. (nevetés.) E kérdés az angolokra, a protestánsokra 
nézve sem érdek nélküli. A világi fejedelemség nem nagy fon-
tosságú reánk nézve, ez hasonló a modenai vagy toscanai 
herczegekéhez ; de van a romai kérdésben egy érdek , mely 
az egész világot érinti, különös érdek a protestáns hatalmas-
ságokra is, tehát a protestáns Angolországra is ; ez pedig nem 
a pápa világi fejedelemsége, hanem a függetlenség (halljuk ! 

halljuk.) A világi fejedelemség és függetlenség két dolog, ha-
bár a tudatlanság és a szenvedély mindkettőt összezavarja. 
Tegyük föl, hogy a pápának oda kell hagyni Romát , s állan-
dó lakását Sevillában , Avignonban, vagy egyik dunai fővá-
rosban megalapítani ; biztosak lehetünk, hogy ezen hatalom, 
hol a pápa laknék, nem sokat törődnék a pápa függetlensé-
gével, sőt ellenben, mindég raj ta volna, hogy fölhasználja 
tekintélyének öregbedését, melyet neki a pápa ottléte az ő 
tartományaira nézve kölcsönöz. Melyik protestáns hatalmas-
ságot nem érdekli ez, a melynek több millió alattvalója va-
gyon? Mi magunk irigyelve néznénk, midőn a pápa valame-
lyik kath. hatalmasságnak államában megtelepednék, mivel 
tudjuk, hogy, ámbár a pápa csak kis világi fejedelem , s nem 
is hatalmasabb mint más olasz kis fejedelem, szellemi hatal-
mával nagy befolyást gyakorol minden országban, miként 
minden országban van egy szervezett szellemi testülete. Nagy 
tárgy tehát ez, mely minden angolnak figyelmét méltán ma-
gára vonja ; ime egy fejedelem, kinek oly tekintélye van, hogy 
annak minden más világi fejedelem nyomásától szabadnak, 
mentnek kell lenni. Ezen nézet vezette az európai államfér-
fiakat 1815-ben, hogy a pápai birtokokat visszaállítsák. Grey, 
Liverpool, Canning, Wellesley lordok nem voltak bigótok, 
de oktalanok se; s ők más megoldást nem találtak, minthogy 
a pápa világi fejedelem legyen ; nem mintha ők ezt illőnek, 
kívánatosnak tekintették volna, hanem mivel szükségesnek 
lát ták, miután más mód nem volt a pápa függetlenségének 
biztosítására. De ha a szövevények , melyek e kérdést képe-
zik , tetemesek a protestáns hatalmasságokra ; mily nehézsé-
gek kelnek föl a mi szívélyes szövetségesünkre, a francziák csá-
szárjára ? (Disraeli ministerelnök akar lenni, miként Rattaz-
zinak sikerült.) 0 tud ja , hogy bár mi fog történni, Angolor-
szág és a világ nem fogja tűrni, hogy a pápa állandóan Fran-
cziaországban lakjék; nem fogja tűrni , hogy azon hatalom, 
melyet a pápa gyakorol az elmék szervezésére, a tuilleriák 
nyomása alatt legyen. A francziák császárja ezt tökéletesen 
fölfogja, s tudja, hogy ha a pápa más kath. országban laknék, 
ő a legnagyobb zavarba jönne. Az ő befolyása, és tekintélye, 
melyet eddig gyakorolt, oly mértékben fogyhatna, a mint a 
másik hatalmasságé, kihez a pápa folyamodik, nagyobbod-
nék De van itt más nehézség is. A francziák császárja tudja, 
hogy ha a kérdés titkosan intéztetik el , miként némelyek su-
sogják, s ha a pápa zarándok-utra kelne, a franczia uralkodó, 
bár mi legyen a neve, ezt nem nézhetné érdektelenül, s ta-
lán büntetés nélkül sem. Minden hatalmasság Európában, le-
gyen az katholikus vagy protestáns , tudja , hogy lia a pápa 
Romát elhagyni kényszerül, nyugtalanság, veszélyes indulat 
fogja megszállni a kebleket Európában. Az államférfiak, bár-
mi vallásúak legyenek, nem lehetnek közönyösek az ily ese-
ményre , és a ki a legnagyobb veszélybe jönne ily esetleges-
ségek között, az a francziák uralkodója volna. A nemes urak 
azt vélik, hogy Napoléont nagyravágyás indította, hogy se-
regeit Romába küldje. En nem vizsgálom, valljon a seregek-
nek Romába küldése helyes vagyT helytelen politika volt-e az 
ő részéről, de azt tudom, hogy ezt önvédelme miatt tevé. 
IIa ő seregeit Romába nem küldi, a forradalmi ár Európát 
elseperte volna. Ezekből azt következtetem , hogy mi fölötte 
hibázunk, midőn az olasz kérdésnek eme két oldalát egyaránt 
nem mérlegeljük." Mit felelt erre Palmerston? Disraeli be-
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szédjének főpontját , a pápa függetlenségének szükségessé-
gét , a pápa zarándokolásának veszélyeit egy szóval sem érin-
té,hanem agg korának daczára, az egész ügyből tréfát űzött. 

T U R I N , maj. 14-én. Püspökeink Romába utazni akar-
ván útlevelet kértek a kormánytól, ez megtagadta azt, Miért? 
Talán mivel a püspökök összeesküvésre mennek Romába? 
Nem, hanem mivel a kormány Pius és a kath. hivek iránt nagy 
gonddal van, hogy azt kifoszsza, hogy ezeket elnyomja. Két 
okot hoz föl a minister, miért nem ad útlevelet, első a pápa 
iránti tisztelet ; a másik a püspökök iránti barátság. Az elsőre 
nézve azt irja a minister, hogy az útlevélnek megtagadása, 
a püspököknek az utazástóli letiltása Pius meghivó levelének 
szavaival megegyez. A pápa meghívja a püspököket Romába, 
a ministerek akadályozzák őket a pápa fölhivására oda utaz-
ni; ime a minister a pápának engedelmeskedik, midőn az út-
leveleket megtagadja. A második ok a püspökök érdeke, ne-
hogy ezen utazással a népnél elveszítsék a tiszteletet és en-
gedelmességet. S ez különösen áll a piemonti püspökökről, a 
kikhez a nép eme szomorú két éven át leghívebben ragaszko -
dott , és eszébe sem jön , hogy vétkül vegye, lia a püspök 
Romába utaznék. Ezt csak a forradalom emberei teszik. To-
vább a minister még a nép lelki üdvösségéről is gondoskodik, 
mely kárt szenvedhetne , ha a püspök megyéjéből három hé-
tig távol volna. Az a kormány tehát, a mely a püspököket elűzi 
székhelyeikről, most a püspök távollétét a hivek üdvösségére 
károsnak mondja. Midőn ő elűzte a 63 püspököt a megyéjé-
ből, az nem volt káros; midőn a szent-atya hivja 3 hé t re , az 
már káros ; a püspök ítélete : káros lehet-e a távollét vagy 
nem ? nem nyom semmit. Nevetséges kormányférfiak a szemér-
metlen liypocrisisben ! A .statuto' Vll-ilc czikke nyiltan emliti, 
hogy a püspökök akadály nélkül zarándokolhatnak ad limina 
sacra; a minister szava hatalmasabb az alkotmány sarkalatos 
törvényeinél ; ő a püspökök száműzésekor a statuto-ra hivat-
kozik ; lia a püspök erre hivatkozik, a minister saját hatalom-
mal rendelkezik; ez a felelős kormány, ez az irott alkotmány. 
Ha most a minister Romában oly hatalmas volna, mily hatal-
mas Turinban: nem tiltaná-e le a japani vértanuk canonisa-
t ioját , ép azon okból, mert ez a romai forradalmároknak nem 
tetszik ? Ily szabadsággal, ily függetlenséggel áldanák ők meg 
a szentséges atyát. Nem használna itt semmi Ígéret, semmi 
stipulatio, hiszen a statutora esküsznek a ministerek , s mily 
könnyen teszik tul magukat azon? Nincs tágasabb ut az ön-
kénykedésekre, mint a felelős minister ; bár tanulnának tőlünk 
azon népek, a kik ily áldás után sovárognak. A consorteriá-
nak szabadsága, a többieknek elnyomása ez a felelős kormány 
alatti szabadság. 

SYRIA. (A zahlehi kis missionariusok felőli tudósítás-
nak vége.) Midőn minden tanitás és hirdetés befejeztetett, az 
első missionarius jelt adott az imádkozásra ; ekkor a különféle 
csoportok egy helyen gyűltek össze. Akis fiuknak helyük egé-
szen elül volt, hol több sorban állíttattak föl; utánuk jöttek a 
a férfiak, ezeket követték a kis lányok, és végre az asszonyok. 
Olvasóval kezdődött. Mindegyik szakasz előtt egy a gyermekek 
közül előre kimondta a megfelelő titkot, és a gyermekek, kik 
az első sorban voltak, azonnal megkezdették a ,Miatyánk'-ot 
és ,Üdvözletet', minden sietés nélkül, szép egyarányossággal. 
A többiek ugyan ily módon feleltek. Olvasó után következett 
a bold. Szüzrőli lytaniának eléneklése ; mire az ,Ur angyala' 

közösen elimádkoztatott, és az isteni tisztelet valamely nép-
énekkel záratott be. Mindenek bevégezte után a missionarius 
a templomba ment megtekintendő , ha valljon az tisztán tar-
tatik-e, és rendben van-e minden. Sok fáradságba kerül az 
arabsokat tisztasághoz és rendhez szoktatni. A két gyertya-
tartó közül, melyek az oltárt ékesítik, az egyik némelykor a 
a fölső, a másik az alsó lépcsőn helyeztetik el, vagy mindkettő 
egy oldalra tétetik. Igy van épen a virágokkal és más ékít-
ményekkel. Ha rámába foglalt képek diszesitik a templomot, 
az egyiket a tabernaculum mellett, a másikat messze tőle le-
het megpíllantaui, vagy egy nagy kép társát egy igen kicsi 
képezi. Mindezen helytelenség azonban a kis missionariusok 
által csakhamar kiigazittaték. Erre következett a betegek lá-
togatása. A szegény szenvedők a szeretet ezen bizonyítványát 
valódi áldás gyanánt fogadták, és el nem mulasztották e fö-
lötti örömüket kifejezni. Ezen alkalom fölhasználtatott a be-
teghez neliány szót intézni Istenről. A betegség ugy adatott 
elő, hogy belőle Isten szeretettel sújtó keze tünt ki. A beteg 
fölszólittatott, hogy fájdalmait bűneiért való elégtételül ajánlja 
föl ; megtaníttatott szenvedéseit az Ur szenvedéseivel egybe-
kötni; különösen peclig minden igyekezet oda fordíttatott, 
hogy bûnçi fölött nyilvánitsa bánatát, és fejezze ki kívánságát 
az azoktól való föloldozás iránt. A betegek látogatása után a 
missionarius némi kis erősítőt vett magához. Közel a forrás-
hoz egy fa alatt foglalt helyet, és egy pár kemény tojás- meg 
kevés aszalt szöllőből állott élelme. A forrás nyújtotta az italt. 
A helység lakói a kedves missionariusokat gyakran megliivták 
asztalukhoz, de ők azt soha sem fogadák el; minthogy ezt 
tiltá szabályuk. Ezen visszavonulásuk még inkább megismer-
teié őket ; önfeláldozásuk bámulatot gerjesztett, és mint olya-
nokat, kik csak Istentől várják fáradságaik megjutalmazását, 
még szivesebben hallgatták. A táplálkozás után még maradt 
annyi idő, hogy a házakba térhetett jó napot mondani. A be-
szélgetés itt is legalább közvetve , istenes dolgokra czélzott. 
Némelykor valamely ima tanittatott be , vagy ének. Érdeket 
ez iránt valamely épületes elbeszélés gerjesztett. Az egész 
szomszédság összejött némelykor azon háznál, hol a missiona-
rius időzött. Az öröm minden arczon visszatükrözött; és he-
lyeslésüket némelyek taglejtéssel, mások fohászkodás vagy 
fölkiáltás által nyilvánították. Ekkor bekövetkezett az elválás 
órája. Visszamenet alatt ugyanazon rend tartatott meg, mely 
jövet. A találkozás helye ismét a missio temploma volt. I t t 
néhány pillanat az Oltári-szentség imádására szenteltetett, 
mi után mindenki haza t é r t , magával vivén egy nemét azon 
örömnek, mely az apostolok szivét tölté el, midőn küldetésük-
ből az Úrhoz tértek vissza. Ez mindég még nap lemente előtt 
történt. Igy volt rendezve a jámbor és jótékony szerep, me-
lyet a kis missionariusok minden vasárnap vittek. Riccadonna 
atya örömmel emlité , hogy ezen intézménynek legdúsabb si-
kere volt. Az áldás napjain ő mondotta a szent misét; mit vé-
gezvén azon faluba ment , melyen a sor volt őt hallgathatni. 
Három hónapra volt szüksége, mig terjedelmes plébániájának 
minden pontján megfordulhatott. Megérkezése 8 nappal előbb 
tudtul adatot t , miáltal az éretett el , hogy a szomszédságból 
sokan a kijelölt helyre gyülekeztek. A mint megérkezett, azon-
nal gyóntatási helyet szemelt ki magának, vagy a templomot, 
ha volt ; vagy valamely szobát vagy fa alját. Félbeszakítás 
nélkül gyóntatott a katechisálás ideje alatt. Ezt bevégezvén 
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azon helyre ment, hol a férfiak és nők össze voltak gyülekezve, 
és egy óra hosszat tartó beszédet intézett hozzájuk. Beszédé-
nek tárgya a helység sajátszerű viszonyaira vonatkozott. Min-
denki csodálta a szónok tehetségét és buzgalmát. Mindnyájan 
meg akarták neki vallani bűneiket, és gyakran a papok voltak 
az elsők, kik a gyónószéknél megjelentek. Ha a balbecki tér-
ségen a szép évszakban az anyagi érdek sok idegent gyűjt 
egybe, Syriának minden pontjairól jö t t embereket békített ki 
Istennel a missionarius. Mint u j emberek tértek ezek vissza, 
és minden alkalmat fölhasználtak a missionarius magasztalá-
sára Nem egyszer hangoztatta az egész lakosság : Allah jan-
sorak! Isten adjon neked győzelmet! vagy Allah jukatten el 
efrandsch ! Isten szaporítsa a francziákat ! Némelykor maguk 
a törökök is megköszönék a paterijak a sok jó t , mit a hely-
séggel tett. Midőn hallották, hogy ő fáradalmiért semmit sem 
fogad el ; nem győzték csodálni azon h i te t , mely ily nemes 
önfeláldozásra képesíti követőit. Mióta a missiok ezen neme 
behozatott, sok helység egészen más szint öltött. Az előtt nem 
igen vették lelkükre, ha ünnep- és vasárnap dolgoztak ; ma 
ujjal mutatnak a r ra , ki a szent békenapot megszegi. Az er-
kölcsök mélyen sülyedtek, de lassanként példás tisztaságra 
emelkedtek. — Igy terjesztetik Isten országa sorsosaink ál-
tal, kikre nem méltó a világ. Beati pedes evangelizantium ! lk-

VEGYESEK. 
P E S T , jun. 3-án. A Szent-László-Társulatnak f. é. maj. 

22-én L o n o v i c s József érsek ő excjának elnöksége alatt 
tar tot t központi választmányi gyűlésében a S u j á n s z k y 
Antal esperes által sz. Lászlóról irt jeles hymnus egyleti hym-
nusul fogadtatott el. H o m o k y Imre k. r. tanár javallata foly-
tán a társulat sz. László és sz. Erzsébet képeivel ellátandó 
üdv-érmeket készittetend. Az ezen érmekkel összekapcsolt, 
valamint a társulat ünnepein nyerendő bucsuk kieszközlése 
végett pápa ő szentségéhez hódolatteljes folyamodvány hatá-
roztatott intéztetni. Hálás elismeréssel fogadtatott U d v a r -
d y Ignácz hittanár ajándéka, ki a magyar akadémiában tar-
tot t székfoglaló értekezésének 600 példányát ajánlotta föl a 
társulatnak; mely hármas czéljára összesen ismét 3500 fo-
rintot ajánlott , ezenkívül pedig 500 jegy vétele szavaztatván 
meg azon sorsjátékból, mely ő szentsége segélyzésére a világ 
minden részeiből szakadatlanul befolyó értékes tárgyból Ro-
mában rendeztetik, e végre is 500 frank ajanltatott meg. A 
társulat által eddig megszavazott segélypénzek összege tesz 
7165 f r t , 68 db. aranyat, és 1500 frankot. 

— A munkácsi és szamosujvári g k. egyházmegyék közt 
fönforgott osztozási vitának tárgya azon 200,000 fr tra rugó 
kegyes alapítványi tőke volt , mely régi idő óta, de nagyobb 
részben a mostani munkácsi püspök ő mlgnak eszélyes intéz-
kedései által és kormánya alatt gyűjtetett lassanként össze az 
egész megye papságának adakozásaiból. 

— A concordatum ismét előfordult a bécsi reichsrath-
ban. L i t w i n o w i t z püspök szép és alapos beszédet tartott 
mellette ; annál epésebbet Giskra ellene. Előfordultak a csat-
tanós műszavak : status a statusban ; a főpásztoroknak enge-
dett önkény az alrendü clerus iránt ; a püspökök fölmentetése 
minden állami törvény alól stb. Bravo volt elég, természete-
sen azon párt részéről, mely az egyháztól még a szerződhe-
tésneklehetőségét is megakar ja tagadni. 

— Romában, a maj. 24-én tartott consistoriumban 34 bi-
bornok , 155 érsek és püspök vett részt. Az emiitett napig 

megérkezett idegen papok száma 1200 volt. A szent-atya rö-
vid beszédet tar tot t , melyben megindulva emlité föl az arianoi 
püspöknek, és némely olasz papoknak a romai szent-szék 
ügyétőli elpártolását, és a jelenlevőket imára szólította föl az 
eltévedettek megtéréseért. 

— A regensburgi püspök a kath. világban jól ismert 
P u s t e t könyvkereskedőt is bemutatta ő szentségének. Pu-
stet arany érmen kivül azon ohajtott engedélyben is része-
sült , hogy „S. Apostolicae Sedis Typographus" czimet vi-
selhet. 

— A „Nürnberg. Anzeiger"-nak írják Mainzból, hogy 
az itteni jezsuita-kolostor közel van a bedőléshez , minthogy 
tömérdek könyv, p é n z , stb. van benne összehalmozva, és 
ez is okozza az ivezet roskadozását. Különös olvasói lehetnek 
az emiitett lapnak, ha ilyesmit is lehet számukra irni. 

— Francziaországban a „császári herczeg-egyletbe" 
beirottak neveit a ,Moniteur' folytonosan közli. A magukat 
bejegyzők többnyire hivatalnokok ; a polgárok nem igen já-
rulnak ezen hivatalos jótékonysághoz. 

— Mily kévéssé kivánta a nép a rheinaui kolostor eltör-
lését , elegendőkép bizonyitja az is, hogy mindazon huszon-
négy férfiút, kik a nagy tanácsban a zárdát védték, ismét 
megválasztotta a nagy tanácsnak tagjaiul. 

— Napjainkban igen sok a curiosum ; mint ilyent meg-
emlitjük azon pontokat, melyeket Napoleon herczeg csak-
ugyan magával vitt volna mint ultimátumot a pápa elébe ter-
jesztendőket, és melyek a romai kérdést teljesen megoldanák. 
A pontok következők: A franczia őrség egy időre még Romá-
ban marad és közösen egy olasz őrséggel megszállva tar t ja a 
várost ; Victor-Emanuel a capitoliumon meg fog koronáztat-
ni ; a municipalitás szervezése a szabad választás elve szerént 
fog megtörténni ; a pápa évenként 3 milliónyi civillistát kap 
ésjoga lesz föltételes veto által befolyását föntartani a kor-
mányzásba. — De minek akkor őt megfosztani államától, ha a 
kormányzásba mégis be fogna folyni? Tehát nem a világi kor-
mányzás, hanem az állam összeférhetlen a pápai méltósággal! 
értjük. 

— A londoni alsóház apr. 9-ki ülésében Bowiere máso-
dik fölolvasását inditványozá a Clergy relief-bilinek, melynek 
czélja oly anglikán papokat, kikben később kedvtelenség mu-
tatkozik a papi pálya i ránt , ettől fölmenteni, hogy világi pá-
lyán működhessenek. Eddig e tekintetben igen meg voltak 
szoritva. Az 1603-ki 76-ik canon szerént excommunicatio alá 
esett az oly pap, ki más pályát választott ; III. György hatá-
rozatánál fogva pedig börtönbe vettetett. Newdegate a többi 
szólók közt azon észrevételt tevé, hogy méltósága és egysége 
ellen van az anglikán egyháznak, mely legtisztább ága a kath. 
egyháznak, ha annak papja parlamenti határozat által oldat-
nék föl legszentebb fogadalmától. Kiváncsiak vagyunk, mit fog 
hozzá az angiikan püspöki kar mondani, minthogy ily törvény-
javaslat tekintélyét és hatáskörét igen gyöngiti. 

N o r b e r t o : ßenedictio et claritas ! 

Kegyes adomány : 
0 szentségének M o y s Sándor , beéii gör. kath. plebánus ezen 

jelszóval : „Omne vas, quod fletum est contra te, non dirigetur, et o m -
nem linguam resistentem tibi in judicio, iudicabis" (Is. 5 4 , 1 7 ) „quia 
cadent in retiaculo ejus — retiaeulis suis — peccatores ." (Ps. 1 4 0 , 
1 0 ) 4 frt 7 5 kr. a. é. 

Az előfizetés minélelőbbi megújítására a t. ol-
vasó-közönséget kérve figyelmezteti 

a ,Religio' szerkesztősége. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JAN0S. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 

Melléklet: A romai ntra vonatkozó föpásztori körlevelek. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és s z o m -
baton. — A z előfizetési díj 
fé lévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr. , 
helyben 4 frt 9 0 kr. a. é. 

A KELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s P e s -
ten a Beimel- és I íozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor , kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, junius 7-én. 45. í. Félév. 1862. 

TARTALOM: Havi szemle. II. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
n. 

Az izgatott kedélyek a nyomorult jelenségeket 
is nagynak veszik. Hol nem az isteni torvény, de csak 
haszon, érdek a szabály : az álnok ész sokszor meg-
lepi a jó lelkeket. A forradalomnak érdekében volt, 
hogy ezen röpiratnak nagy horderőt tulajdonítson a 
tévedni akaró közvélemény. 

Pietri röpirata „Politique française et question 
italienne" oly erkölcsi erő gyanánt üdvözöltetett, mely 
hatályosságára Napier hajóraját Kronstadt előtt fölül-
múlja 3). Hol semmi becsület, semmi erkölcs sincs, 
hol csupa álnokság és fondorlat a foglalkozás, ott 
minden eszköz erkölcsi. Valóban hatályos volt a Pietri 
által nyújtott erkölcsi erő az olasz factiora, mivel, 
habár a röpirat eszmére és irályra nagyon szegény, 2) 
Írójának mégis sz. Móricz és Lázár nagy szalagját 
hozta jutalmul. 

A röpirat veleje ez, ha mégis velőről lehet szó a 
holt koponyánál : „A pápa ügye elveszett ügy. Italia 
készen van. A romai kérdés már sehol sem szül aggá-
lyokat. A püspökök, kik oly szenvedélyesen szóltak, 
most mind hallgatnak. Talán már sokat is tettünk e 
veszett ügyért. Italiának Romára szüksége van. Né-
mely izgatók hatalma a szent-szék siralmas csökönös-
ségéből veszi eredetét. Victor Romában Italiának, a 
pápa a lelkeknek lesz ura. Akkor a világ békére tér. 
Történjék bár mi, a pápának, minden esetre Romá-
ban kell maradni. Avignon gyász-emlék. A pápa ki-
mondta, hogy a fejedelemség nem dogma, evvel a 

kérdést maga megoldotta. Victor védelme a pápa 
biztonsága lesz." 

„Pietri c'est piètre!" Ez nyomorult. A volt csend-
biztos , az austriai szökevények toborzója Lombardiá-
ban , vészt sejtvén urának fejére, a nyugtalan és me-
részkedő Mazzini-pártot csitítani, kérlelni, ígéretek-
kel lefegy verezni akarta. Mazzini halált esküdött min-
den monarchiának, ő hatalmas, Italiában ő az ur, Or-
sini bombája a császár iró-asztala alatt pattanhat, ezek 
ellen nincs biztosság. „Egy ember, ki magát Fran-
cziaországra föltolta, s hagyományul birja, hogy éle-
tének törvénye csak a túlsúlyú hatalom Európában, 
minden áron nyüghatalmat akar fölöttünk. Franczia-
országnak ura, kényszerültségből elfogadva Italiának 
egységesítését, erélyesen működik, hogy ezt meg-
r< ni,sa. Azon szolgaság, mely fél Európára nehezedik, 
az ő dölyfös szándékainak szintere. Az olasz kormány, 
a forradalom, és Austria iránti félelem miatt akadá-
lyozza a nemzet szabad mozdulatait. Bonaparte ebben 
bűnös rész" 1). Ez a genuai olasz egységesítési egy-
letnek hála-irata Palmerstonhoz, s Parisban fejfájást 
okozott. „Ime! kiknek az én uram véres szolgálatot 
tet t , bosszút forralnak ellene. Uramnak feje, s az én 
senatori jövedelmem veszélyben van ; itt szólni kell. 
Szólok tehát hozzájuk : ti bárgyuak ! a napoléonidák 
politikája mindég az olasz egység volt , hozzá ragasz-
kodjatok, ő egyedül segit föl titeket. Minek kaczér-
kodtok Albionnal, ki érettetek egy katonát, egy schil-
linget sem adott?" Ez a röpirat fogantatása. Pietri 
c'est piètre; de mégis fidelis servus et prudens, tett, 
mit tehetett. Nem zavarja őt Billaultnak a császár 
nevében tett nyilatkozata, nem a császár szava, nem 
az ellenmondás, nem a pórias i rá ly , n é m a tények 
eltorzitása, ő a czélhoz vakon tör. 

3) ,,L'opuscolo del signor Pietri è mezzo morale, ma 
eerto più efficace alio scopo suo, che non siano stati i mezzi 
materiali dell' ammiraglio Napier in faccia a Cronstadt." Per-
severanza 1. maj. 1862. 

2) .,Non brilla nè per idee nuove, nè per eleganza di lo-
cuzione." Perseveranza. 1. c. 

1) „II terreno è rabbuiato ovunque da tanti fatalissimi 
equivoci. Un uomo, che già s'impose alla Francia, — intende 
per ogni via ad acquistare il predominio fra noi. L'unificazio-
ne lavora attivamente a diffarla. Luigi N. ha nella servitù che 
pesa su più che mezza Europa, vastissimo campo ai suoi di-
segni ambitiosi." Armonia, 107. sz. 8. maj. 1862. 
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Ne feledjük a mondottakat, szem elől ne veszít-
sük a történteket. 

Billault mart. 3-án Pietrit s Napoléon herczeget 
czáfolva ezeket mondá: „Könnyű elhagyni Romát,de 
a következményeket kell számba venni. Romát el-
hagyva, forradalmat hagyunk magunk után. Ezt önök 
tagadhatják; de a kormány nem tagadhatja, vagy 
csak olyan, a mely halálra van kárhoztatva. A tiarát 
csak franczia lobogó védheti. Tegyük föl, hogy Ro-
mát néhány nap, vagy hat hónap múlva elhagyjuk, 
a forradalom kiüt minden hevével, de minden bűnei-
vel is. Szép ideál az, a szent-atyának semmi baja sem 
lesz. De hát ha a gonoszok karjai még a szentséges 
személytől sem rettennek vissza? Azt hiszik, nem a 
császár volna erről felelős? Mi vezettük a szent-atyát 
trónjára; a tiz-éves védelem Francziaország tiz-éves 
dicsősége. Tegyük föl, a szent-atya számkivetésben 
van. Valljon tétlenül fog-e ő maradni? Ime! ti az őr-
sereg hazahivását sürgetve, százados zavarnak égő 
kanóczát dobjátok Európára. Azt hiszitek, hogy bé-
két csináltok? Nem, — nem, mivel itt oly erők lé-
teznek , melyeknek horderejét ti számba venni kép-
telenek vagytok. Tegyük föl, hogy a pápa veszteg 
marad a számkivetésben ; veszteg fognak-e maradni a 
kath. hatalmasságok? Mi Romában a non-interventio 
elve ellen vagyunk; ha innen kivonulunk, hogyan 
mondhatnánk az interveniáló hatalmaknak: én a szent-
atyát nem védem, de nem is engedem, hogy te véd-
j e d ? Romát elhagyni annyit tesz, mint elveinket 
megtagadni, multunkat meghazudtolni, s oly esé-
lyeket előidézni, melyek Európát fegyveres beavat-
kozásba sodorhatnák." Nincs-e ez által Pietrinek min-
den tétele megczáfolva? Három hónap óta a helyzet 
nem változott, sőt a turini kormány tehetetlensége a 
forradalom fékezésében mindinkább nyilvánult; Pietri 
és a forradalom a megczáfoltakat regéli, a forrada-
lom a sivárság phásisába lépett. Pietri Victorban biz-
tonságot talál a szent-atya számára; vajha csak Victor 
koronája biztos volna; a bresciai készületek a tevé-
keny párt erejét bizonyitják; a forradalmi kormány 
és Garibaldi között kiütött a harcz ; Victor, a könyö-
rület gyermeke, redimit tempus et horam. 

,Italia készen van.' Ricasoli csak ezen dolog ér-
leléséről, Rattazzi csak a jövő szervezéséről, Napoléon 
császár pedig az olasz egységesités éretlenségéről nyíl-
tan szól. Italiának fővárosa nincs, ezt keresik Florenz-
ben, ezt kisértgetik Nápolyban, ezt óhajtják Romá-
ról ; s Italia készen van ! A tömeges lövetés, város-
perzselés, zsúfolt tömlöcz Pietrinél olasz egység. „Én 
ellenkező véleményben lehetek, semmint fölséged, — 

igy irt a császár Victorhoz — én gondolom, hogy a 
politikai átalakulások az idő munkája, s hogy a tö-
mörítés csak akkor lehet tartós, ha azt az érdekek, az 
eszmék, a szokások összesimulása megelőzi. Szóval, 
én gondolom, az egységet az egységesülésnek kellett 
volna megelőzni" Tehát Italiában nincs egység, 
mivel nincs egységesülés ; a tömörítés nem egység, 
hol nincs egység, nincs egy nemzet, nincs egy or-
szág: mégis Pietri szemeiben ,1'Italia è fatta.' 

Pietri a püspökök hallgatásából a kath. lelkis-
meretek nyugalmára, s innen Roma elfoglalhatására 
indokot keres. Miután a püspököket üldözték, biro-
dalmi tanács előtt elitélték, Pie-t s Dupanloup-ot a 
polgári körtől elszigetelték ; miután a püspöki körle-
veleket az ujságlapokból kitiltották, a körlevelekre ma-
gas bélyeget szabtak, azokat sem házba hordozó által, 
sem a postán terjeszteni nem engedték; miután igy a 
püspökökre nézve minden szólhatási módot a lehetet-
lenségig nehezítettek, akkor a püspökök hallgatásá-
ból a lelkismeretek nyugalmára, a rablások iránti 
beegyezésre tesznek lehozást,. A rabló az utast meg-
kötözi , s mondja : ,ime, nem szegül ellenem, minde-
nét elvehetem.' Nemes irói jellem ez? Nem szól a 
püspökség, midőn naponta Pius diadaláért imádko-
zik, midőn Péterfillért százezerekre szed, midőn 85 
püspök közül, Persigny tilalmának daczára, 62-en 
Romába zarándokolnak, ugy hogy csak 15 püspök 
marad otthon, részént beteg, agg , vagy kik részént 
mult évben tértek haza romai zarándoklásukból ? 
Pietri még a püspökök lelkismeretébe is pillantgat. 
A püspökök, úgymond, tudják , hogy a romai ügy-
ben már eleget tettek. Oh! a püspök az egyház di-
csőségeért soha nem tesz eleget; őt a pásztorok fő-
pásztora, az Isten Báránya, nenx a munka végzetétől, 
hanem a munka folyamának közepétől szokta kihivni 
az örök jutalomra. A püspökök lelkismeretének tol-
mácsa Pietri nem lehet. 

Pietri az egész forradalmi factio nevében mondja : 
a pápaság ügye elveszett ügy. Ezt mondá Palmerston 
is. Mikor Bonaparte Lajos Boulogne- és Strassburg-
ban nevetséges lett , ki nem gondolta, hogy a napo-
léonidák ügye Francziaországban veszett ü g y ? Mi-
dőn a fogoly Lajosnak ügyvéde kegyelmet esedezett 
védenczének számára, mivel tébolyodott elméjű, midőn 
a szám kivetés kegyelemből megadatott, midőn másod-
szor elfogatva a hami tömlöczbe tétetett, nem mondta 
volna-e Pietri: Bonaparte Lajosnak ügye elveszett ügy? 
S mégis ezen megkegyelmezett tébolyodott, a hami 
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várfogságból kegyelem gyanánt elszalasztottbünöncz, 
a franczia nemzet nra , Európának ,quos ego'-t har-
sogó Neptunja. Urának életviszályait tekintve, mond-
hatja-e Pietri, hogy a pápák ügye veszett ü g y ? Egy 
fejedelemnek sem szabad mondani: az én ügyem ve-
szett ügy. Deus, qui angelorum ministeria, hominum-
que dispensât, idején, korán a fejedelmeket hivja. Ha 
Piusnak a zsidó bankárokat sorba kellene apétizügyér-
ségre hívogatni, s ezeknek ,mentsetek! mentsetek!' ki-
áltani; ha neki kellene hatalmának fön tartására hamis 
Ígéreteket, szóhazudtolásokat tenni ; alattvalóit ezeren-
ként sárgalázas telepekbe küldeni; mindég egyezkedni; 
mindenütt kettős értelemben szólni ; egyet igérni, s en-
nek ellenkezőjét tenni ; maga után mindenütt a meg-
csalottak áklozatjait hagyogatni; nem a nemzet szine 
előtt, de a titkos társulatok éjjelében tett eskütől sza-
bályt, irányt kölcsönözni ; egy szóval ha Pius hatalma 
Európában csak a gondviselés ostora, csak átkozott 
rossz egy átkozottabb ellen lenne, akkor mondhat-
nánk mi is : a pápák ügye elveszett ü g y , habár a fél 
világ remegne előttük. De Pius mindég tisztán szólt: 
„est, est, non, non;" 1849-ben és 1862-ben ,non pos-
sumus', mindenütt: ego palam locutus sum mundo,et 
in occulto locutus sum nihil ; Piusnak, hatalmára néz-
ve , nincs szüksége Napoléon császárra, de a császár-
nak Piusra; nincs szüksége a piemonti factio tisztel-
kedéseire, de ennek Pius áldásaira; Piusra minden 
fejedelemnek van szüksége; neki, jogait tekintve, 
senkire : vele bukik az egész monarchia, s a föltáma-
dásban ő lesz az első, mindeniket egyenként ismét ő 
fogja nevelni. — Nem, Pius, ha pápa sem volna, ügye 
veszettnek nem nyilváníttathatnék ; de Pius pápa, az-
után király, s azért király, mivel pápa; a pápák ügye 
soha sincs elveszve, ő mindég világfejedelem. VII. 
Pius trónjára, I. Napoléon Elbába utazott; az Romá-
ban , ez Helenában halt meg. Ehhez még Pietri , Pas-
saglia mondja: Piusnak, bár mi történjék, Romában 
kell maradni. Mily okosság ! Igaz, ez biztosság lenne 
a préda megtarthatására. De még ez hiányzik az eu-
rópai monarchiának. Sokszor megaláztatott, mond-
hat juk, meggyaláztatott a királyság a forradalom ál-
tal ; de hogy egy megfosztott király szabad akarat-
ból, vagy kényszerülten usurpatorának alattvalója 
let t , s fővárosában mint egyszerű polgár maradott 
volna, ezen gúnyt csak a mostani conspiratio ké-
szíti a királyok legdicsőbbikének, Piusnak. Ez ha-
lála lenne a királyságnak Európában. Nem, Pius 
csak mint fogoly maradhat Napoléon és Victor ha-
talmában. 

Mily eredménye volt eme röpiratnak? A szent 

Móricz rendjének nagy szalagján a paviai dernocrata 
társulatnak G-aribaldi elnöklete alatt kiadott válasza 
arany csillag gyanánt függhet. Ez igy szól : „A de-
rnocrata kör Pietri röpiratát a francziák császárjának 
véleménye gyanánt tekinti, a ki látván, hogy a köz-
vélemény kegyei neki hátat fordítanak, ezeket me-
részséggel és hazugságokkal akarja a császársághoz 
kötözni. Azért kijelenti, hogy e röpirat hazug, szem-
telen , szineskedő és leselkedő irka. A kör óvást tesz 
ezen hazugságok és leselkedések ellen, s e röpiratot 
minden becsületes ember megvetésére denunciálja" 1). 
Valóban, Pietri röpirata Napier hajórajánál hatályo-
sabb erkölcsi erő volt, a democratákat, mind meg-
nyerte ! ? 

Hasonló morajt szült Victor utazása Nápolyba. 
Ennek czélja volt , Európának megmutatni, mily na-
gyon szereti az olasz nép az ő Victorját. Ha valaki az 
ily diplomatikus utazásoknál szerepelni szokott tün-
tetések belbecséről nem volna eléggé értesülve, rö-
viden elmondjuk. Hat milliomot a tüntetésre kitűzni, 
a köztársulatokat lakomák adására kényszeriteni, 
vagy 500 piemontit magával vinni, s a fölbérelt laz-
zaronik vezényletével megbízni, a munkásokat agyár-
ból napi díjuk kifizetésemellett a piaczraterelni,ezek 
által minden utczát elfoglalni, a hősies kiáltozás fejé-
ben nagyobb jutalmat kilátásba tenni, ez bálványo-
zásig menő szeretete a királynak? nem, de a kapott 
tüntetési bérnek. Ehhez, előtte való nap Chiaja, To-
renteros, Caita, Gallo tábornokokat, polgárokat be-
fogni , minden ellentüntetésnek rémülettel elejét ven-
ni; Turinból a kormány költségén ujságtudósitókat 
vinni; a távirdákat hatalmában tartani ; a monarchi-
cus lapoknak halálbüntetés fenyegetése alatt a tünte-
tés kicsinylésére minden legcsekélyebb adatot letil-
tani; a közkincstárból a zálogházi kisebb darabokat 
kifizetve a tulajdonos szegényeknek visszaadni ; a sz. 
Januárnak adott 1200 franknyi ajándokot 300,000-re 
becsülni; mit a bourbonok alatt Január-csalásnak mon-
dottak, azt Victor számára megkísérteni; kik semmi 
csodába nem hisznek, most tele torokkal csodát kiál-
tani; oh ez tüntetés, ez nép-szeretet! Valóban min-
dent megtettek, hogy ez sikerüljön. A ,Pesti Napló' 
is mondja: „a király mindent elkövet, hogy a nép 
rajongó bálványozását magának biztositsa." A forra-
dalom annyira emeli az emberi méltóságot, hogy bál-

„II circolo democratico, preside Garibaldi, denuncia 
publieamente tale opuscolo come un libello tanto menzognero 
ed impudente, quanto ipocrito ed insidiatore. Per tutto quan-
to protesta contro le menzogne, e le insidie contenute a danno 
e vergogna d'Italia." Armonia. 118. sz. 21. maj. 1862. p. 572. 
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ványozásig lealjasitja. Pantaleo társai a királynál tisz-
telkedtek; ime már az egész papság hódol Victor-
nak! 1) Pedig nem volt, ki a királyt a templom kü-
szöbén fogadja. Ezért van ismét elég befogatás. A 
herczeg' utazásához Roma kulcsait kötötték ajándokul 
Victornak, ez hivatalosan visszavonatott, sőt a fran-
czia hajóhad is csak esetlegesen találkozott a köd 
miatt Ischiánál Victor hajóival, s esetlegesen mind-
ketten a nápolyi öbölbe egy időben érkeztek 2). Fran-
cziaországban most mindent köd és homály fedez, min-
den esetleges, I. Napoléonnak a muszka jég volt fá-
tuma; félni lehet, nehogy a III-nak a homály, a sürü 
köd legyen fátuma.. 

A sürü ködön átPiusnak csillaga tündököl. Ego 
sum lux mundi. „Romát, vagy életet", igy követel-
nek tőle. A halál őt dicsőiteni fogja, ettől ő nem fél, 
a pápaság Orsini bombáitól nem retteg. Mi se retteg-
jünk. Megtehetik, hogy Romát elvegyék, erre sem 
hatalom, sem akarat nem hiányzik az ellenségnél. A 
rablás akkor a kérdés megoldásának mondatnék. Igaz, 
megoldatnék a kérdés, erőszakos helyzet, a 
kínos dráma véget érne, a mérsékelt forradalom ál-
noksága napfényre jönne, tisztán ismernénk egymást, 
értenénk mindent. De véget érne-e a romai kérdés? 
Nem. A pápa koronájának letiprása véget érne, és az 
ellenkező kérdés, a pápa koronájának visszaállítása, 
rögtön fölmerülne. A detronisatiot a restauratio vál-
taná föl. Europa mi t-sem nyerne. „Veszteg lesz-e a 
pápa a számkivetésben? Veszteg maradnak-e a kath. 
hatalmasságok?" Billault kimondott mindent. Mi még 
kérdjük: veszteg lesz-e a katholikusok lelkismerete? 
veszteg lesz-e az Isten gondviselése? 0 passi graviora, 
dabit Deus his quoque finem ! Mit teend a francziák 
császárja? Ezt ő sem tudja. Most, midőn a püspökök 
Romából hazatérnek, leplezné ő le Ígéreteinek ha-
misságait, s a kath. világ borzadályává tenné magát? 
Midőn Britanniával feszül, s feszülni fog mindég, ad-
jon Britanniának előnyt, hogy ez IX. Pius ügyét ugy 
védje, miként VII. Piusét? Napoléon Britanniát is-
meri, hogy Britannia volna első, ki IX. Piusnak Mál-
tát igérné, mivel akkor ez lesz Britanniának érdeke. 

!) Pesti N. 113. sz. 16. maj. 
2) „L'escadre française, qui se rendait à Naples, ayant 

été retenue (tehát hamarább kellett volna érkezni) quelque 
temps par des brumes intenses après de Pianosa, a rencontré 
( tehát nem csatlakozott, de találkozott) sous Ischia le roi 
d'Italie, et après-midi elle est arrivée à Naples en même 
temps, que le roi." Moniteur 1 maj. 1862. A franczia tenger-
nagy, és az olasz király esetlegesen az uton összetalálkozott 
két utas. Mily különös esetlegesség! 

Napoléonnak oly helyzete van, hogy neki szükség-
kép mindentől félni kell, ő magát meg nem öli. Biz-
tosak lehetünk, hogy neki nincs annyi ereje, kezét 
Pius ellen emelni; miként nem volna elég ereje meg-
akadályozni, hogy IX. Pius restauratiojának kérdése 
fölmerüljön. Azt a tények nem engedik, ezt a tények 
kényszerítik. Digitus Dei hic; nem a franczia lobogó, 
de az Isten védi a pápaság ügyé t , midőn a viszonyo-
kat igy szövi. Spes confisa Deo numquam confusa re-
cedit. Ne féljünk; csak imádkozzunk! 

E(«YI1AZÍ TUDÓSITASOK. 
O es k. após t . F ö l s é g e f. é . maj . 2 6 - r ú l kelt l e g f e l s ő b b h a t á r o z a -

tával A 1 u t á n Szi lárdnak f ő e s p e r e s s é , C i p a r i u T i m o t h e u s n a k é n e k -
l ő - k a n o n o k k á , S e r é n y i Tivadarnak ö r k a n o n o k k á , P a p f a 1 v i S z i -
lárdnak s c h o l a s t i k u s k a n o n o k k á f o k o z a t o s e l ő l é p t e t é s é t j ó v á h a g y n i ; e g y -
út ta l F e k e t e J á n o s , k o l o z s v á r i gör . ka th fö l e ikésznek s z é k e s k á p t a -
lani k o r l á t n o k k á é s K i r i 11 a J á n o s , f ogaras i g ö r . kath. v i car iusnak 
s z é k e s k á p t a l a n i h i t t a u á r - k a n o n o k k á t ö r t é n t k i n e v e z t e t é s é t m e g e r ö s i t e n i ; 
v é g r e a k é t ujonan fö lá l l í to t t k a n o n o k i ál lomásra M i h á l y i G e r g e l y 
bisztrai gör . k a t h f ö l e i k é s z t , é s V e s z t e m i a n J á n o s , n a g y - s z e b e n i 
g ö r k a t h fö l e ikész t a gyu la fehér i gör . kath. s z é k e s k á p t a l a n k a n o n o k j a i -
vá k i n e v e z n i m é l t ó z t a t o t t . 

0 es . k ap. F ö l s é g e f. é. maj. 2 0 - r ó l kel t l e g f e l s ő b b h a t á r o z a t á -
val M a t a v o v s z k y J ó z s e f e s p e r e s t é s gács fa lva i p lebánust a „ S a n -
cti Anton i i de valle L e c h n i t z " - r ő l n e v e z e t t cz. prépos tnak m é l t ó z t a t o t t 
l e g k e g y e l m e s e b b e n k inevezn i . 

GACSFALVA, majusban. A gácsi templom ékesitésé-
nek terve lassan-lassan örvendeztető sikerültéhez közeleg. Oh 
mily öröm fogja el az embert a mindennapi életben is, midőn 
szivében megfogamzott terveinek sikerülését fakadni látja : 
hogy ne mondanók el mi is nyiltan, mily nagy örömtől és lelki 
vigasztól lángodozunk, midőn legújabban leghőbb vágyunkat, 
az Ur hajlékának szépítését, azon kitűnő ajándokban teste-
sülni látjuk, melylyel az egyház körül érdemes s ennek javáért, 
mondhatni, valóban buzgolkodó tek. F a b r i c z y János egy-
ház-gondnok ur nep. sz. János oltárát földisziteni s megaján-
dékozni méltóztatott. Áll pedig e becses ajándék két gyönyörű 
himezetü oltárvánkosból s egy oltárfüggönyből. Jer ide, áhí-
tatos keresztény, jer, és végy részt a hivők sokaságával az itt 
naponta tartatni szokott délesti isteni szolgálatokon; jer tisz-
teletedet lerovandó az Isten szentje iránt, kit egész országunk, 
sőt az egész kath világ hódolatkoszoruival koronáz s dicsőítő 
zengedezéseivel megkülönböztet ; s meglásd, mily emelkedett 
lélekkel fogod imádni azt, „ki csodálatos az ő szenteiben" s ki 
sokakat a fénytől ragyogó külső isteni tisztelet s ékes oltárai 
által ragad magához. Hiszszük is erősen, miszerént többen 
azok közül, kik sz. János hetében ide gyűlnek, csendesen s ti-
tokban bár , de lelkük teljes meggyőződésében elrebegik sz. 
Péter e szavait : „Jó nekünk itt lennünk." Bizonyára jó ; mert 
alkalmunk nyilik főleg most, midőn saját erőnkben oly kévéssé 
bizhatunk, sz. János közbenjárásáért esedezhetni, hogy az őé s 
a többi szentek könyörgése által , mint sz. Bernát mondja, 
„megadassék nekünk az, a mit magunktól el nem nyerhetünk." 
Midőn azonban az ajándékozóról őszinte hálával megemlé-
keznénk : nem mulasztjuk el egyszersmind a minden adomá-
nyok Adóját kérni, adna egyházunknak számos ily s hasonló 
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jótevőt! — Ezekben akarám örömünket röviden egybefog-
lalni ; s habár tudom sz. Cyrill nyilatkozatát : „a tettek is be-
szélnek, úgymond ő, lia a testi nyelv hallgatna is :" mindazon-
által e hitéleti mozzanat leírásával kedves dolgot véltem 
tenni l'elkó Péter segédlelkész. 

FELSŐ-SZ.-IVÁN (Bács vm ), május közepén. Még talán 
nincs elfeledve a t. olvasó közönség előtt azon nagylelkűség, 
melynek falunk, az egy pár hó előtt fölállitott két kőkeresz-
tet köszöni ; és ime nagy örömmel, már ismét ily nagylelkű 
te t te t van szerencsénk közölni e jeles egyházi lap hasábjain. 
Ugyanis nt. C s a m á r y József plebánus urunk — ki valóban 
szivén hordja templomunk csinosságát — meglepett bennün-
ket Urunk föltámadásának ünnepére, egy, élet-nagyságu , — 
szeplőtelenül fogantatott Szűz Anyánkat ábrázoló szoborral. 
A szobor fából van faragva, s 80 a. é. forintba került. A föl-
szentelést húsvéthétfőn a kerületi ft. esperes ur végzé, ki 
ugyanakkor egy, R e h á k Katalin által ajándékozott vörös 
bársony mennyezetet is megszentelt. A szertartás előtt maga 
az esperes ur magyarul, rövid és lelkes szavakban adá elő a 
szobor jelentőségét, és beszédét szép erkölcsi alkalmazások-
kal érdekesité. Utána pedig ft. K o n c s e k káplán ur ráczul 
tartott egy alkalmi beszédet. Templomunk ekként tehát ismét 
csinosodott, a miért is először Istennek — a quo omne datum 
optimum et omne donum perfectum — azután pedig az ille-
tőknek ezer hála és köszönet ! . . . Hanem azért van ám még 
elég csinosítani való, úgymint misemondó ruhák ; a sanctua-
rium kövezete, — a két mellék oltár stb. ; de lassanként majd 
csak meg lesz minden, nt. plebánus urunk ipara, és gondos-
kodása folytán. —- Fájlalva emlitem föl végre, hogy mind a 
plebánus u r , mind a káplán ur z s e l l é r s é g b e n lakik. A 
plebánia-lakot ugyan (mely évek óta lakhatlanul hevert) a 
tavasz elején már szétbontották, sok kérés-könyörgés után 
— de hogy épiteni fognak-e, vagy mikor ? — arról hallgat, 
még pedig mélyen, a krónika ! Már hogy hol a hiba ; (külö-
nösen, miután mélt. kegyurunk ajtatossága- és kath. szelle-
méről dicséretesen ismeretes) azt sehogy se tudjuk elgondolni. 

B—a. 
LONDON, maj. 10-én. Anglia a hagyományok hazája. 

Jó vagy rossz, az áthagyományoztatik. A pápát minden év-
ben in efligie megégetik a mivelt angolok, mintha ezerszer 
nem lett volna bebizonyítva, hogy a katholikusok nem lehet-
nek felelősök a puskaporos összeesküvésről ; az angolok ma is 
ugy vélekednek, hogy az irlandiaknak nincs más joguk, mint 
éhen meghalni, miként VIII. Henrik, Erzsébet, Cromvell és 
III. Wilhelm alatt; ők azt vélik, hogy a pápaság a legbor-
zasztóbb ellenség, s azért minden merény t, mely ellene intéz-
tetik , meg kell tapsolni. Egy ily hagyomány 1845-ben kezdő-
dö t t , s máig 18 éven át t a r t , s Isten tudja meddig fog tar-
tani, tudnillik a maynoothi papnövelde elleni szónoklat. Hogy 
egy-két rajongó találkozik a követ urak között, azt megért-
jük , de hogy 111-en legyenek a vak rajongók, azt nehéz ér-
teni. A követek háza maj. 8-án tanuja volt a gyűlöletes kifa-
kadásoknak a katholikusok ellen. Welley fölkelt, gúnyos ha-
hota üdvözölte, mivel kiki tud ta , hogy a maynoothi papnö-
veldének adományozott állami segély ellen szóland, s mind-
azt , mi a dicsőséges reformatio kezdetétől máig mondatott, 
kivonatban előadandja. Welley nem akarja ugyan, hogy a se-
gély rögtön megvonassék, de csak 8 év múlva. Őt bántja, hogy 

az állam a kath. papságra 30,000 font sterlinget költ. De még-
is őt nem annyira eme 30,000 font bántja , őt az elv nem en-
gedi nyugodni. „Szerencsétlenség Angliára, igy szólt ő , hogy 
oly intézetet tar t fön, mely a hazudságnak, az esküszegésnek, 
a tolvajságnak, a gyilkosságnak fészke." Ez erős bors volt a 
követ urak orra alá, ők kényszerültek nevetni ily állitásnak 
hallatára. De Welley nem zavarodott meg ; ez szerénte még 
kis ba j , a papnövelde segélyezése a kormány által sérti An-
gliának becsületét, s méltóságát." (Elég ! elég ! tudjuk !) „Ho-
gyan nyilatkoztathat a kormány rokonszenvet az olaszok iránt, 
midőn más részről fizeti azon papokat, kik Italiának ellensé-
gei , kik a pápának barátjai ? a brigantik szövetségesei 
(Elég ! elég !) Szegény Welley ! Ő semmit sem hallott a pie-
monti factionak kegyetlenségeiről, fosztogatásairól, esküsze-
géseiről, árulásairól stb. Welleynek torka kiszárad, ő szóno-
kolni akar , czukros vizet kér, narancsot eszik, megtörli a 
száját , tovább beszél. „Lássátok, mily kellemetlenségek ered-
nek ezen segélyezésből. Eddig a maynoothi növeldében galli-
can tanok adattak elő, most már ultramontán tanok uralkod-
nak benne, melyek szerént az egész romai canonjog hazánkba 
behozatott. S mióta ezen növeldét segélyezi a kormány, mily 
nagyot haladott a romai egyház ! 1835-ben volt 757 pap , ma 
van 1,388. 1845-ben volt 517 kápolnája, ma van 1,019. 1845-
ben volt 3 kolostora, ma van 50 ; volt 30 apácza zárdája, ma 
van 162." Welley megborzadt a kath. egyház eme gyarapo-
dásán , mindkét kezével, miként tiz águ villával alulról fölfe-
lé gereblyélte föl ha já t , hogy szónoklatának hatást adjon. 
Ezen számok után még egyszer azon tanokra ment át, melyek 
a növeldében uralkodnak , tolvajság, s gyilkolás, s elfeledi 
hogy az ő ősei a 16-ik században a templomokat, zárdákat, a 
plébániák jószágait, s a katholikusok birtokait rabolták, a 
birtokosokat gyilkolták. Törvény volt ugyan er re , de mi volt 
más ez, mint a parlament által szabaddá tet t rablás és gyil-
kolás? Valljon a rablás és gyilkolás nem bün azért, ha340-en 
teszik? „A gonoszság szelleme a maynoothi növeldébe fész-
kelte magát , onnan pusztítja az egész hazát." (Szavazzunk !) 
„Helyes volt-e a reformatio vagy nem ? (Napi rendre !) Vá-
laszszatok. Ha nem volt helyes, mondjátok ki, és bizonyítsá-
tok be ; ha helyes vol t , minek segedelmezitek a reformatio 
ellenségét ? Ti Öngyilkosságot követtek el. (Nevetés. Több kö-
vet távozik.) Ez a vallási szabadsággal való visszaélés, midőn 
vallásunk ellenségét tápláljuk. Egy követ tagadá, mintha a 
nevezett növeldében veszélyes tanok adatnának elő. Erre ak-
kor nem voltam készen. (Nevetés.) Most válaszolok. (Napi 
rendre !) Én állitom, hogy a növendékek a legveszélyesebb 
tanokkal töltetnek el a haza ellen. (Elég ! elég !) Lehetetlen, 
hogy a kik e növeldéből kerülnek ki, hazafiak legyenek." — 
Welley állitá, ipse dixit, de nem bizonyitott semmit. „A gal-
lesi nép ugy gyűlöli Angliát, mint az irlandi." Welley feledi, 
hogy a gallesi nép egészen protestáns, de ő mégis ezen nép-
nek gyűlöletét az angolok ellen a maynoothi növeldének rója 
föl. — Somes követ pártolá Welleyt, 5,000 aláirással ellátott 
kérvényt mutatott föl. De mivel szónokolni nem tudott, Isten 
tudja ki által készitett beszédjét pedig olvasni a kamra nem 
engedte, Somes ur nevetés között leült. — A kamarának vég-
re fogyott a türelme; Peel szólt, védte a segélyezést, mivel 
ezt atyja hozta be a vallásos gyűlöletnek csillapítására. A tárgy 
megvitatva, mostanra ki lőn meritve, és a szavazat a segé-



lyezés mellett 193, ellene 111 számot hozott, a segélyezés ez 
évre 82 szótöbbséggel megadatott, 

BOLOGNA, maj. 21-én. A mai forradalom czéljának 
gonoszsága-, s merényeinek nagyságára nézve egészen meg-
felel a titkos társulatok szándékainak, a melyek ezt szülemé-
nyezték; ha még nem fajult el az 1793-iki kegyetlenségekre, 
ez nem az ő mérsekletességének, hanem hatalmas szövetsé-
gesei okosságának tulajdonitható, a kik őt, a mennyire lehet-
séges, féken tartják, hogy a nyert vivmányokat annál inkább 
biztositsák, s a kik nem akarnak gondatlan hamarkodás által 
oly vállalatokba ereszkedni, melyeknek eredménye még két-
séges , és e miatt a vállalat veszélyes a múltra és jövőre. In-
nen van az álnokság és az álszenteskedés, hazugság és szín-
lelés, mely a mai forradalmat minden előbbitől megkülönböz-
teti. A titkos társulatok ugyanazt akarják, mit elődeik 1793-
ban ; csák hogy ezek gúnyos szemtelenséggel rohantak a kisze-
melt prédára, a katli. egyház lerombolására ; a mai forradalom 
vezérei pedig, elődjeikkel egyetértve a czélban, a kegyetlen-
kedő erőszak helyett a vallásos szineskedést veszik eszközül. 
Tiszteletet mutatnak a pápa iránt, midőn őt kifosztani, s a for-
radalom segédeszközévé aljasitani akarják; szabadságot Ígér-
nek az egyháznak, de ugy, hogy a püspökök mindenben enge-
delmeskedjenek a kormány szolgáinak, ha nem, akkor töm-
löcz, számkivetés, nyaktiló ; külső tiszteletet színlelnek a pap-
ság iránt, hogy egy darab kenyérrel, melyet bérbe dobnak 
elébük, azt az állam szolgáivá tegyék ; tekintélyt akarnak sze-
rezni az egyesülési jognak, de szétüzik a szerzetes rendeket, el-
kobozzák a zárda javait, katonai laktanyává, vagy hadi készlet-
tárrá változtatják a szerzetes házakat, éhen hagyják veszni a 
szerzetes férfiakat és nőket; erkölcsi rendet választottak jel-
szavul,de megszüntetik az egyházi törvényeket, szétoszlatják a 
jótevő társulatokat, a szerzetesek és papok kizárásával a szen-
vedélyek prédájára nevelik a fiukat és lányokat, bordélyházak 
törvényes intézményeivel, szemérmetlen képekkel és színda-
rabokkal rontják a jámbor erkölcsöket, szabadságot adván a 
kicsapongásnak, korlátot állitván minden jónak elébe. Meg-
akadályozni akarják a bűntényeket, pedig példájukkal soka-
sítják ; és midőn a püspök az engedetlen papját fenyíteni 
akarja, a papot védik, az engedetlenségre serkentik, kihágá-
saiban biztosítják. Mily hosszura terjedne tudósításunk, ha a 
szabadság embereinek tet tei t , a forradalom áldásait elsorolni 
akarnánk? Szabad Italia ! De a fermoi érsek és bibornok rab-
ságban van közeikét éve. Miér t? Senkise tudja ; a nápolyi 
érsek és bibornok számkivetésben ; miért? mivel igen adakozó, 
mivel ,redivivo Borrommeo' volt ; más 60 püspök elűzve szék-
helyétől, de mindeddig el nem Ítélve. A fossonbronei püspök 
válaszolt Miglietti szemtelen körlevelére, a fiscus bosszút for-
ralt , s mart. 11-én egy jury által elitéltette. A fiscus jónak 
látta az utczai söpredéket fölbujtogatni, a mely ily ordítással : 
,most látjuk, ki az igaz hazafi" a bírákat kényszeritette a,bű-
nös' szó kimondására. Ez nem Ítélet, hanem gúnyja az igaz-
ság-szolgáltatásnak. A püspök 500 lira és három hónapos be-
lebbezésre Ítéltetett el Pesaróba. S ez ép azon napokban tör-
tént, midőn Mazzini párt ja Genuában gyűlésezett, s Mazzini-
nek visszahívását minden áron elhatározta, nem ugyan a király-
tól kérvényezni, mivel Mazzini kegyelmet nem fogad el, hanem 
az országgyűléstől, hogy igy a haza köszönje meg, ha ily nagy 
fia hazatér, s ha az országgyűlés a számkivetési törvényt 

vissza nem húzná, akkor az izgatások az utczán megkezdet-
nek. Innen a köztársaságra nyilt a kilátás. A kormány látta, 
hallotta, mi történik a genuai Paganini színházban, hallgatott, 
ellenmondani nem mert. Ellenben, ha valamelyik pap megta-
gadni meri a haldoklók szentségeit valami nyilt botrányosnak, 
és megátalkodottnak: ime ilyenkor az állam veszélyben van, a 
papot becsukatják A turini érsek, Fransoni ily eset miatt 
Rosa miniszter halála után számkivetésben halt meg. — A 
beneventoi káptalani helyettes letiltotta papjait tettleges se-
gítséget nyújtani az ujonczállitó bizottmányoknak, habár az 
ellenszegülést sem javasolta; mint gonosztevő elfogatott, Ná-
polyba vitetett , s éjjel az utczán letétetett , azon tilalommal, 
ne merjen vissza térni megyéjébe. A káptalani helyettes a 
szent-szék rendeleteit teljesítette, ez neki számkivetést szült. 
Ez a kormány azután vissza-állitója az erkölcsi rendnek ; ezen 
kormány ministere meri írni : „a király kormánya azon öntu-
datban van, hogy az egyházi hatóság iránt mindég azon tisz-
telettel viseltetett , mely az egyházat illeti, s hogy egyházi 
tisztkedésnek soha semmi gátot nem vetett." (Vége köv.) 

MLTNCHEN, maj. 10-én. A pfalzi semmisítő törvényszék 
két napi ülésében igen fontos tárgygyal foglalkozott, mely 
legújabb időben a pfalzi törvényszékeket általában igen fog-
lalkodtatá; tudnillik azon kérdés fölött tanácskozott: valljon 
a királyságban bevett három vallásfelekezet lelkészei prag-
matikai jogokkal birnak-e vagy nem ? A zweibrückeni föleb-
bezési törvényszék, Schmitt mörzheimi nyugalmazott prot. 
lelkész ügyében azon ítéletet hozta, hogy a papok pragmati-
kai jogokkal bírnak, melyektől egyedül a rendes birói ítélet 
foszthatja meg őket. Ezen határozat ellen az aerarium vádat 
emelt. A vádlott ügyvéde, Gulden, több óráig tartó előadásá-
ban vitatta, hogy a papok az alkotmány-levél V.tit. 6. § szerént 
az államszolgák jogaival bírnak, ezen jogok alatt pedig nem 
érthetők csupán tiszteletbeli, hanem valódi, beperelhető jo-
gok. Az államprocurator Bettinger azt javalta, hogy támasz-
kodva az 1809-ki consistorialis rendeletre az aerariumnak van 
igaza ; megvallja ugyan, hogy az emiitett jogok valódi, és nem 
csupán tiszteletbeli jogok ; azonban a dolog természeténél 
fogva azok be nem perelhetők a törvényszékek előtt, hanem 
csak az administrativ hatóságoknál érvényesíthetők. A sem-
misítő törvényszék ítélete által a fölebbezési törvényszéknek 
ítélete megsemmisíttetett és kimondatott, hogy a lelkészek 
nem bírnak pragmatikai jogokkal. Ik-

INNSBRUCK, maj. 5-én. A tyroli kath. lapban a követ-
kező , népszerűen előadott tudományos fejtegetést olvassuk : 
„Birs Nimrud ! —• talán kérdezed kedves olvasó, nem valami 
spanyol falu-e ez ? Nem, hanem babyloniai, melyre nézve mind-
jár t tisztába fogsz jutni. Csatlakozzunk azon tudós angol urak-
hoz, kik Keletre zarándokolnak, nem azért ugyan, hogy a kal-
variahegyén Jézus lábainak nyomát megcsókolják és a szent 
sírnál ajtatosságukat végezzék , hanem hogy a babyloniai ré-
giségeket kutassák. Hillah nevü arabs falunál állapodjunk 
meg, itt állott valaha Babel A régi dicsőségből csak nagy-
szerű rombalmok maradtak fön, melyek a patriarchalis fo-
lyamnak. Eufratnak mindkét partján őrt állanak. Mindannyi 
közt azonban kitűnik Birs Nimrud, mint körül-belül a mainzi 
dóm kitűnik a város többi palotái közt. Mi nem is csodálandó, 
minthogy ezen óriási rom még most is 300 láb magas. Ha ma-
gadnak kellő fogalmat akarsz szerezni annak terjedelméről, 
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kérdezd meg erre nézve az ó testamentom I. Napoleonját, 
Nagy-Sándort. Ennek egyszer kedve jött Birs Nimrudot ismét 
lábaira segiteni ; két hónapon át 10,000 embert fárasztott a tö-
redékek, romok elhányásával ; de belefáradt, és abban hagyta 
a munkát Minekelőtte a dologra mennénk, még egy szép szo-
kást kell megemlítenünk, mely által ugyan nem jutunk köny-
nyebben az egekbe, de mely mégis szép. Ezen szokás a baby-
loniaknál található föl. Ha tudnillik ezek valamely nagyszerű 
épületet emeltek , a falba okmányokat helyeztek, melyek föl-
világosítást nyújtanának az épület felől. De ezen okmány nem 
volt könnyen ernyedő papyrra irva, hanem agyagba vésve, 
mely azután jól kiégettetett mint a tégla; ezen kőokmánynak 
elhelyezésében pedig bizonyos rendet tar tot tak, ugy, hogy 
egyike angol kísérőinknek, a tudós Rawlinson , előre kijelölte 
a helyet, hol fognák a munkások az illető okmányt megtalálni. 
Az okmányok csakugyan föltaláltattak, és igen emlékezetes 
dolgokat foglaltak magukban. Ez pompás találmány volt, mert 
ha nyelvbuvárunknak, a hires Oppertnek, hitelt adhatunk, mit 
minden aggság nélkül tehetünk, az okmányon a következő 
fölirat volt : „Nabuchodonosor, babyloni király, szolgája a fő-
lénynek , mely létez ; helytartója az isteneknek , ki nem tesz 
igazságtalanságot, ő a pyramisoknak és a t o r o n y n a k liely-
reállitója. A hét világitó testeknek (vagyis a hét főplánétának) 
házá t , a borsippai csodát, az első király építette 42 életkor 
e lőt t , de a tetőt nem tette reá. Már a vízözön ideje óta el-
hagyták azt az emberek, kik itt mindenféle szavakat ejtettek 
ki minden rend nélkül. Annak helyén semmit sem változtat-
tam , és szegletkövéhez nem nyúltam." Most már egy kissé 
tájékozhatod magadat, kedves olvasó. Az oly igen ismeretes 
Babeltorony helyén és alapjain állunk. Még most is Birs Nim-
rudnak vagyis Nimród palotájának neveztetik. 0 volt azon 
hatalmas vadász, kinek birodalma Babéiban kezdődött, mint 
a szentírás mondja; (I Mózs. 10, 16.) és kinek bizonyára leg 
nagyobb része volt ezen torony építésében. A palota azonban 
Borsippában fekszik, Babylonnak papi városrészében, és azért 
neveztetik az okmányban borsippai csodának. Ez uj bizonyít-
vány a nyelvzavarodásra nézve ; mert Bor-sippa annyit tesz, 
mint nyelvzavar. Tehát még mindég itt áll az emlék, hol ős-
időkben az emberek összegyülekeztek, nagy nevet akartak 
maguknak kivívni, Istennel egyesült büszkeséggel daczolni, 
és nélküle üdvüket keresni ; de hol Isten csodálatosan lépett 
közbe ugy , hogy a szavakat rendnélkül ejtették ki, mint ezt 
Nabuchodonosor a szentirással együtt bizonyítja, egyik a má-
sikat nem érthette, és összeszedve mindegyik a maga sátor-
fáját a távolban keresett lakást, abbahagyván a megkezdett 
munkát mint az engedetlen, elfajult gyermekek, kik ujjukat 
megégetik. Mindezt ugyan régen tudjuk mi már Mózses 1. 
könyvének 11-ik fejezetéből, de sok tudós és nem tudós ur 
van, és talán ilyenek az angol zarándokok közt is voltak, kik 
napjainkban igen magasan hordják taréjukat , és egy kakas 
ugrással keresztül szökve a Babeltornyon, szánakozólag mo-
solyognak Mózses elbeszélése fölött. Elgondolhatod tehát 
kedves olvasó, mily hosszú képet csináltak ezen zarándokok, 
midőn egyszerre ugyanazon történetet olvasták Nabuchodo-
nosor kőokmányaiban, melyek már harmadfélezer év előtt 
kerültek ki a sajtó alól. Most csináljunk még egy kis szám-
adási gyakorlatot. A cserép irattöredék azt mondja, hogy a 
torony épitőjétől, a babyloniai első királytól, a hatalmas va-

dász Nimródtól fogva annak visszaállitójáig, Nabuchodonoso-
rig, 42 életkor folyt le. Mikor épittetett tehát a torony és 
mint egyez meg ezen szám a szent-irással ? 42 életkor, hármat 
véve egy századra, épen 1400 esztendőt tesz. Nabuchodono-
sor 600 évvel uralkodott Krisztus előtt, Nimród tehát Krisz-
tus előtt a torony építést 2000 esztendővel kezdette meg. És 
ez épen azon időpont a vízözön közt, melyről a babyloniai 
okirat említést tesz, és Abraham hivatása közt, mely időközre 
esik a babeltorony építése és az emberiségnek általános elpo-
gányosodása. Hiszem már most kedves olvasó, hogy Birs Nim-
rud előtted többé már nem valami spanyol helység; és ezen 
kirándulás alatt Babylonba, megtanulhattad egy példából, hogy 
az igaz tudomány minden időben az igaz hiti t szolgálja, lk-

IRODALOM. 
SZENT KOSZORÚ. Imák és énekekből fűzve a ker. ifjúság 

számára. Kiadták Z s a s s k o v s z k y Ferencz és Endre. 
Egerben 1861. 

Valóban alig is lehetne díszesebb koszorút nyújtani az 
ajtatos ifjúság kezébe, mint ily csinos könyvecskét, melyben 
a legválogatottabb imák és énekek találtatnak. „Ki vesz éle-
te t , ki vesz életet?'1 igy kiált vala egykor bizonyos ismeretlen 
ember egy nagy városnak vásárpiaczán, és nagy néptömeg 
sietett hozzá, az annyira becses czikket vásárolni óhajtván. 
Midőn tehát sok vevő csakugyan összegyűlt volna, az isme-
retlen ember ekképen szóla hozzájok: „Ti mindnyájan hihető-
leg valami életfüvet vártok tőlem vagy valami gyógyszert, 
mikép ezt a közönséges árusok szokták adogatni. Oly rossz 
áruczikket én nem hordok magammal barátim. Az én mester-
ségem , mely az életet képes meghosszabbítani régi ugyan, de 
még mindenkor valódinak bizonyult be. Az orvosságot Dávid 
király irta meg a következő szavakban : „Jöjjetek fiaim ! hall-
gassatok engem, Isten félelmére megtanitlak titeket. Ki az 
ember, a ki kedveli az életet és szeret jó napokat látni ? Őrizd 
meg nyelvedet a gonosztól és cselekedjél jót ; keresd a békes-
séget és kövesd azt. Az ur szemei az igazakra néznek, és fü-
lei azok könyörgéseit hallgatják." (33. zsolt. 12, 16). Ugy van, 
az Ur félelme s az ajtatosság mindenre hasznos, ez szerzi meg 
a jelen és jövő élet boldogságát. Az Ur félelme s az ajtatosság 
alapja a valódi ker. életnek, erkölcsösség- és hazafiságnak. S 
csakugyan ha kérdjük, miért van annyi engedetlenség és lá-
zadás , annyi ellenszegülés és erőszakoskodás a világon ? Hon-
nan ered kiváltképen amaz iszonyTu fogalomzavar, mely nap-
jainkban az eszmék, elvek , vallás, erkölcs , j og , tudomány, 
család s társadalom világában oly iszonyú pusztításokat okoz ? 
Ez az Ur félelmének s az ezen alapuló ajtatosságnak hiányá-
ból ered , s azért oly általános a fogalomzavar, mert fájdalom 
igen sokan vannak, kik semmi ajtatos nevelésben nem része-
sültek. A szülők s nevelők az ál tal , hogy elmulasztják gyer-
mekeiket , növendékeiket ajtatosan s az Ur félelmében fölne-
velni , mind az államnak, mind az egyháznak iszonyú kárt 
okoznak, mert mikép a tapasztalás bizonyítja, épen azon he-
lyeken , hol a hithidegség elhatalmasodott, nem csak keresz-
tényekben , hanem áldozatkész hazafiakban is nagy fogyatko-
zás vehető észre ; mig a jámbor idők és környékek sok isten-
félő s minden áldozatra kész keresztény honfival megáldvák. 
— E könyvecskében jeles utmutatás adatik az ifjúnak, mikép 
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kell imádságát a szent-atyák szavaival a kegyelmek atyjának 
bemutatni. Az imákat nt. Zsasskovszky József egri főmegyei 
áldozár és gymnasiumi oktató szemelte és állitotta össze. Kü-
lönösen meghatók a szenvedő Jézushoz, az Oltári-szentség-
hez és a bold, szűz Máriához való ajtatosságok Nevezetes 
ezen könyvecske azért is, mert benne a jeles dallamu szent 
énekek két hangra s oly módon szerkesztvék, hogy a kiséret 
lehető legtermészetesebb harmad vagy hatod menetekben 
folyjon; valamint kiváló érdemük a jeles testvéreknek, hogy 
az egyházi éneket kellően méltányolva, azt már eddig is több 
rendű kiadott müveik által uj lendületre emelni iparkodtak. — 
A hangok országa az egyház szolgálatában mindenkor hivatva 
vala a teremtő, megváltó és megszentelő Istent dicsőíteni és 
magasztalni, valamint szivünknek belső öszhangzását vele 
helyreállítani. S mig a világ fiai az éneket és a zenét az érzéki 
kéjvadászatra, a fülek csildandoztatására használják: addig az 
egyház liai Isten dicsőítésére s a kedélyek nemesítésére irá-
nyozzák azt. Nem egy tért már meg ezen az uton a kath. 
egyházba. Sok sikert e gyönyörű könyvecskének is. 

Munkaij János. 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 6-án. O cs. k. ap. Fölsége S o m o g y i Mik-

lós , ácsai plebánust, tanúsított loyalis magaviselete elisme-
réseül, az arany érdemkereszttel földisziteni méltóztatott. 

— V i t é z Vincze, prépost és s.-a.-újhelyi plebánus, f. 
hó 3-án Pesten jobb életre szenderült. 

— A pesti növendékpapság m. e. i. iskolája bű kegye-
lettelünnepelte meg a feledhetlen M á r k f i halálozásának év-
napját , jun. 3-át. A gyászszónok azon inditványnyal lépett 
föl, hogy alkosson az iskola egy törvényt, „melynél fogva az 
elnök odautasittatik, hogy mig az egylet fönáll, köteles Márkfi 
sírjának jó karban tartásáról az egylet költségén gondos-
kodni." Ily ifjak keblében élni igazán monumentum, ha nem 
aere perennius. de auro pretiosius. 

— Nerei sz. Fülöp ünnepét igen nagy fénynyel ülték 
meg Romában. A Vatikántól a szentnek tiszteletére szentelt 
egyházig az ut tömve volt nézőkkel, kik a Mastai-család szí-
neivel díszített zászlókat lobogtattak, és leirhatlan lelkese-
déssel üdvözölték a szent-atyát, midőn az a világ minden 
részeiből összegyűlt püspököktől környezve a vallicellai egy-
házba vonult. 

— A canonisatiot illető consistoriumban a szavazó fő-
pásztorok mindegyike a cappa major-ral van diszitve, és mély 
meghajtással tisztelvén az elnöklő szent-atyát fölolvassa véle-
ményét. Magasztos látványt nyújt ezen gyülekezet, melyben 
minden népek és nemzetek főpásztorai láthatók. A legnagyobb 
változatosság szemlélhető az arczkifejezésekben, öltözetben, 
nyelvben, szokásokban ; de mindezen különbözés daczára egy-
ség uralkodik a hitben, és teljes véleményegység a szent-atya 
ügyére nézve. Az egyház katholicitása megragadólag nyilat-
kozik e fönséges gyülekezetben, mely egy tökéletesen hit-, re-
mény- és szeretetre nézve. 

— Az „Armonia" kevés napok előtt ismét három szek-
rénynyel küldött kegyes adományokat a szent-atyának, és a 
drága köveken, arany-ezüst müveken kivül 12,400 romai tal-
lért. Uj év óta ez a harmadik szállítmány ezen rendithetlen 
lap részéről. Az „Armonia" által eddig gyűjtött Péterfillér 
754,154 frankot tesz ; az értékes ajándékok szintén legalább 
annyira rúgnak, ugy hogy összesen maga ezen szerkesztőség 
más-fél millió frankot tett le a szent-atya lábaihoz. Mindez 

Piemontból és éjszaki Olaszországból folyt be, és mégis azt 
kürtölik, hogy itt a pápa iránt nincs rokonszenv, nincs ragasz-
kodás. A Romába érkező főpapok közül egy sem jön üres kéz-
zel , a hivők hitérőli bizonyságtétel mellett a főpásztorok 
azok szeretet-adományaival is megvigasztalják a szent-atyát. 

Monsignor Z in e l l i maj. 23-án vonult be mint fő-
pásztor Trevisoba. Az italianissimi-k minden áron meg akar-
ták akadályozni odamentét. Sz. Márk templomában szónokol-
ván , fölbérelt fachini-k megrohanták és megsebezték őt. Be-
vonulása előtt néhány nappal az elfogadási termekbe petár-
dákat vetettek. De mindez nem akadályozta a lelkes főpapot 
püspöki székének elfoglalásában. Bevonulása alkalmával is-
mét petárdák hajittattak az út ra , és két egyén meg is sérte-
tett általuk. A nép azonban lelkesen fogadá a főpapot, ki 
egész önfeláldozással működik már magasztos körében. 

— A milanói káptalan elhatározta, hogy, ha Caccia he-
lyettes el nem jő, és nem vállalja magára a felelősséget azért, 
hogy az alkotmányi ünnepekben miért nem vett részt a kápta-
lan ? ez kész az ünnepélyen megjelenni. Lelkes férfiak, az igaz ! 

— Az angol alsóház egyik képviselője, Whalley, hosszú 
beszédben kelt ki azon határozat ellen, mely szerént a börtö-
nöket látogató kath. papok összesen 550 font sterl. dijaztat-
nak. Allitá a többi közt, hogy a kath. papok csak károsan 
hatnak tanitásukkal a foglyokra, mivel a kath. moral erkölcs-
telen elveket tanít ; például, hogy a becsület megmentése vé-
gett szabad a rágalmazót megölni. Több ily elvet is idézett, 
de kinevettetett, minthogy a szerénte kath. könyvekben fog-
lalt ily tételek olyanok voltak, melyeket az apostoli szent-szék 
kárhoztatott, és melyek mint ilyenek némely kath. moralban 
elősoroltatnak; de a nagy tudományu és a katholicismust 
ekkép ismerő ur azokat kath. tanoknak tartotta. A szájhő-
sök közt van elég hasonló pajtása, qui blasphémant, quod 
ignorant. 

— A spanyol kormány Victor Hugónak „Les Miserables" 
czimü legújabb regényét egész Spanyolországban eltiltá. A 
,P. Lloyd' ezt ily megjegyzés mellett közli : „Legalább az 
szerencse , hogy Spanyolország nem követel többé civilisatiot 
szállítani Mexikóba." E szerént tehát a civilisatio abban áll-
na. , hogy minden rosszat, erkölcsit és anyagit, meg kell is-
mertetni a civilisalandókkal, sőt azt náluk terjeszteni is. Bár 
csak nálunk sem volna ily civilisatio ; legyen annyi humanitas 
bennünk, hogy legalább másokat ne akarjunk megrontani vele. 

— A franczia kormány elhatározta, hogy irgalmas-né-
niket küld Veracruzba, hogy a sárgalázban szenvedő tenger-
észek körüli szolgálatot a kórodában ők teljesitsék. — Jó volna 
azon újságírókat is, kik az irgalmas-nénéket csak gyalázni tud-
ják , fölszólítani ezen szeretetteljes szolgálattételre ; szeret-
nénk látni, hányan bírnának annyi lelki erővel, mint az álta-
luk kigúnyolt irgalmas-nénikék. A legromlottabb szivnek jele, 
ha már valaki a szeretet önzéstelen áldozatai iránt sem tud 
igazságos lenni. 

— Aleppoból írják az ,Union'-nak, hogy a török fana-
tismus borzalmasan növekszik ott néhány nap óta. Félnek az 
1852-ki mészárlások megújulásától. A papok, akár idegenek, 
akár benszülöttek, különösen kiszemelt tárgyai a muhame-
dan dühnek. Vajha sikerülne a consuloknak megelőzni a sze-
rencsétlenséget. 

A t. cz. l e l k é s z e k e t figyelmeztetjük L u d w i g J á n o s , templomi 
r u h a - k é s z i t ö r e P e s t e n , ki j u t á n y o s é s p o n t o s munkáiva l e d d i g i s k i é r -
d e m e l t e hazaszer te a l e l k é s z k e d ö p a p s á g n a k b izoda lmát . Kész i t m i n d e n -
nemű templomi r u h á k a t , l o b o g ó k a t stb. a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a l e g g a z d a -
gabbig . Az áruk va lód i ságáér t k e z e s k e d i k . Elvál la l sz intén rég i c o r p o -
r á l é t k i t i sz t í tásra é s k i f é n y e s i t é s r e a l e g j u t á n y o s a b b áron. M e g r e n d e -
l é s e k e t levél által i s t ehetn i . Lakása : b e l v á r o s , a ha l tér mel let t i m o l -
li á r -u tczában , 4 . sz . a. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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Pesten, Junius 11-én 46. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : A lelkész életéből. •— A japani vértanuk 
canonisatioja. — Alamizsnás sz. János. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

A lelkész életéből. 
XIII. Az oltár körül és a szent mise alatti szol-

gálatra tulaj donkép csak azok volnának bocsátandók, 
kik a kisebb rendeket már fölvették. A tridenti zsi-
nat utasítása szerént a sekrestyéseknek, ministerek-
és a chorushoz tartozóknak a szolgálatukat megillető 
rendfokozattal kellene birniok. (Sess. 23. c. 17deref.) 
Miután azonban az ellenkező gyakorlat már általá-
nos, és türetik: legalább arra kell figyelemmel lenni, 
hogy jó erkölcsű, és a czélra kellőleg betanított ta-
nonczok alkalmaztassanak, kik a szent misénél és az 
oltár körüli teendőiket tisztességesen végezzék. Ügyet-
lenség, elhabarás, vagy csintalanság csak botrányo-
san hathat az ajtatoskodókra, és megszentségtelenítik 
a szent helyet. Kívánatos volna ezenkívül, hogy a 
ministerek- és sekrestyéseknek az egyházi szolgála-
tuk alkalmával viselendő ruháikra is gond fordittas-
sék. Az ügy iránti lelkesedés és buzgalom a lelkészek 
részéről bizonyosan ez irányban is sok visszaélést 
szüntethetne meg, és sok jónak lehetne létesítője. 

XIY. Mig a plebánus a szent mise utáni hála-
adó imáit végzi, azalatt mi a templom körül egy kis 
körutat tehetünk, és valljuk meg, nem ritkán, akár 
az egyház körüli té r t , akár az Isten házának külsejét 
tekintsük, kellemetlenül érintetünk. Az elsőt illető-
leg alig engedhető meg, hogy az a falusi ifjúság, 
vagy gyermekek játszó- vagy gyülhelye legyen. Ha 
a jó szó ez irányban nem használ, nem kell irtózni a 
vessző alkalmazásától sem. A második pontra nézve 
pedig valóban szomorú dolog, ha a templom vako-
latlan külseje, éveken át rongált falai, az Isten di-
csősége iránti közönyösségnek világosan szóló tanúi; 
és méltán kételkedhetünk lelkészünknek az eucha-
risticus Istenbeni élő hitéről, ki tűrheti, hogy az oltá-
ron jelenlevő Isten-embernek e bővitett tabernaculuma 
dísztelenségre nézve az utolsó pórházat a faluban fölül-
múlja. Ismeretes ugyan, hogy nem ritkán kell neki 

a falusi vagy városi közönség, vagy a kegyurak 
szükkeblüségével és közönyösségével küzdeni; de 
okos és kitartó ügyszeretet és buzgalom ezen akadá-
lyokat is legyőzendik. 

XY. A plebánus épen most hagyja el templo-
mát , és mi hazakísérjük. Alig végzi reggelijét, máris 
valaki a faluból jelentkezik. Egy a p a ujonszülött 
gyermekének megkereszteltetését k é r i . Ezen szokás, 
a szentség kiszolgáltatásaérti könyörgés a gyermek 
apja részéről, nekem kiválólag tetszett. Kétségen ki-
vül igen is illő, hogy ily nagy kegyelemért könyö-
rögjön. E kérés kettőt foglal magában, mi figyel-
münkre méltó. Először annak elismerését, hogy a 
szentség nagy kegyelem, melyet Isten ad nekünk, és 
a lelkész kiszolgáltat. Másodszor pedig az apa részé-

történt kérés azt mutatja, hogy a keresztség: szent-
ségének fölvétele a keresztény család körében nagy-
jelentőségű eseménynek tekintetik, melyet kieszkö-
zölni méltán a család fejéhez illik. Ezen dicséretes 
szokás, fájdalom ! több helyen nem dívik. Sok helyen 
az apa ezen nemes tisztét a bába végzi, vagy, mi még 
inkább korholandó, a sekrestyés végzi a közbenjáró 
szerepét. — Mivel épen a törvényesen született gyer-
mekek keresztségénél vagyunk, a törvénytelen mag-
zatok-, vagy inkább anyjukra is akarunk egy kis 
figyelmet fordítani. Miután az ily gyermekek apái a 
lelkésztől a keresztséget illően már csak azért sem 
kérhetik maguk , mert , mint emiitők, ezen tiszt be-
csületbeli dolog, — annál inkább kell törekednünk, 
hogy maga idejében a törvénytelen gyermek anyja 
jelenjék meg lelkipásztora előtt. Azért igen is ajánl-
ható, hogy ezek első utja a lelkészhez legyen. Meg-
lehet, hogy igen keserűen és nehezen fog megtör-
ténni , de meg kell történnie. Mit fog a lelkipásztor 
ez alkalommal mondani, azt bővebben kifejtenünk 
nem leend szükség. Hogy az igy megesettek szülőire 
is kellő módon szükség hatnia, magától értetik. 

XYI. A reggeli drága időt, a mennyiben a lel-
készi teendők ezt igénybe nem veszik, a pap, kinek 
holtig tanulnia szükséges, a tudományoknak szenteli. 
Ennek szükségét és fontosságát elvben legalább min-
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denki elismeri. Más kérdés, a gyakorlat az elvvel 
megegyezik-e ? A napjainkban sokszor kizárólag gya-
korlott újságolvasás még nem Studium, habár elis-
mer jük , hogy a pap a napi sajtót sem ignorálhatja 
egészen. A lelkipásztor folytonos tanulmányainak leg-
első és legfönségesebb tárgya a szorosan vett hittu-
dományok. Kivánatos, hogy , a mennyire körülmé-
nyei engedik,' e téren az ujabb irodalmi termékeket 
is ismerje, s kora szinvonalán álljon, ha csak azt nem 
akarja , hogy az elmúlt időből maradt oly ereklyévé 
váljék, mely még kora miatt sem tarthat igényt tisz-
teletre. — Egyoldalúságot tanúsítanánk azonban, ha 
a hittudományokkal olyannyira kizárólag foglalkoz-
nánk, hogy minden egyéb irodalmi termékeket szük-
ségteleneknek vagy haszontalanoknak tartanánk. El-
lenkezőleg épen korunk körülményei kivánják, hogy 
minden nevezetesb tüneményeket figyelmünkre mél-
tassunk; mert kellő méltánylásuk által nem ritkán 
eszközök szolgáltatnak, melyek által a ránk bizott 
községekben az igaz érdekek előmozdítására hatható-
san befolyhatunk. A szépirodalom jobb és nemesb ter-
mékei is ide tartoznak, mert egy részről a komoly 
tanulmányok után a papnak is szükséges szórakozást 
nyujtnak s reáüditőleg hatnak; más részről pedig ké-
pessé teszik őt, a szerzett tapasztalás nyomán egynek-
másnak hivei közül ez irányban is jó tanácscsal szol-
gálhatni. Hála az égnek ! a kath. irodalom e téren is 
hathatósan mozog már; de szükséges is, hogy az észt 
és szivet egyaránt rontó gaz-gyártmányok helyett 
nemesítő olvasmányt nyujtsunk. Ki fogja tagadni, 
hogy a pap ezek terjesztésében is hathatósan közre-
müködhetik ? 

XVII. Tanulmányain kivül a plebánus a dél-
előtti órák egyikét vagy másikát az iskola látogatá-
sára forditja. Mivel épen az iskolánál vagyunk, közel 
áll a kérdés: valljon lelkész és tanitó hogy vannak 
egymással? Ha mindketten méltányosak és egyet-
értők működéseikben, ez áldása leend az iskolának, 
és öröme a községnek. Ha pedig a súrlódások köztük 
napirenden vannak, a hiba legtöbb esetben mind a 
két részről leend. Egy kis türelem és elnézés, — má-
sik részen pedig szerénység könnyen helyreállíthat-
ják a békét. Sokszor egy őszinte, nyilt szó sok min-
denféle hirhordás-, pletykaságok- és hazugságokból 
származott bajoknak elejét vehetné, vagy élét meg-
törhetné. A papi és tanítói állás ugy is már maga 
elég bajt és keserűséget szerez, miért neveinők és 
öregbitenők mi azt? De hisz erről eleget szóltak és 
irtak már ; csak az a ba j , hogy az elvek nem min-
denütt nyernek alkalmazást. A kiknek az is-

kola iránt legtöbb érdekkel kellene viseltetni, rend-
szei'ént legtöbb közönyt tanúsítanak; a szülőket ér-
tem, kik ellen faluhelyeken még mindég, sajnos! 
méltán panaszt emelhetünk. Ha kényszerítéshez nem 
folyamodnánk, falusi iskoláink az év legnagyobb ré-
szén át üresen állnának. Ki a kényszerrel való fölha-
gyást javasolná, azt mutatná, hogy a körülményeket 
tökéletesen nem ismeri. A parasztnak legérzékenyebb 
oldala: —erszénye, és azért a nem-indokolt iskolamu-
lasztásért pénzbirsággal büntetni meg a szülőket nem 
épen mondható szerencsétlen gondolatnak, csakhogy 
azután a törvényt részrehajlás nélkül minden irány-
ban, és következetes szigorúsággal kell megtartatni. 
— A lelkész a szükséges tankönyvek vagy Íróeszkö-
zök megszerzését is határozottan sürgesse, és tekin-
tettel legyen ugyan az igazi szegénységre, de ne en-
gedje , hogy a szegénység örve alatt az egypár ga-
rasért megszerezhető kátét se szerezzék meg azok, kik-
nek , tapasztalása szerént, lakmározásra, dobzódásra, 
vagy holmiféle czifraságokra pénzük mindég akad, 
gyermekeik számára pedig a legszükségesb tanszere-
ket sem akarnák megvásárolni. 

XVIII. Engedvén a lelkész barátságos hívásá-
nak, követjük őt a kertbe, hol előre is élvezetre szá-
mithatunk, mert szíves házigazdánk nagy kedvelője 
a kertészetnek, és e téreni ismereteit saját kertjében 
hasznosította. A szórakozás óráiban valóban tisztes és 
örömökben gazdag foglalkozás, mely a természet mü-
veiben is csodálandó Isten bölcseségének, mindenha-
tóságának bámulására ragad. A szorgalmas papnak a 
szórakozás igen is szükséges, hogy testben és lélek-
ben újra megerősödjék mindazon keserűségek és ba-
jok elviselésére, melyeket működésében éreznie kell, 
s hogy megujult erővel láthasson ismét napi foglal-
kozásai után. Csak egy szükségkép szem előtt tar-
tandó : hogy szórakozásának neme tisztes, és állásá-
hoz méltó legyen ; és kétségkívül annak fogjuk ós 
kell tartani, ha az egyik kertjét műveli, a fákat neme-
síti; egy másik zenével foglalkozik; a harmadik a 
festészetnek szenteli üres óráit; a negyedik méhészet-
tel foglalkozik ; egy másik ismét egy sétával beéri. 
Még csak a szórakozás egy neméről akarok szólani, 
melyet egynémely pap a látogatásokban talál. Isme-
rünk egy franczia müvet, mely tüzetesen foglalkozik 
és szól fiatalabb papoknak a társaságbani miheztartá-
sáról, külső tisztességről, beszédről, járásról, ülésről, 
evésről, ivásról stb. Ha a galant francziának, ki mint 
pap sem tagadhatta meg természetét, egynémely e 
tárgyra vonatkozó észrevételeitől és illemszabályaitól 
eltekintünk,egészen nevetségesnek a dolgot mégsem 



tar that juk. Hisz a tridenti zsinat (Sess. 22. Cap. 1. de 
ref.) azt mondja: „Sic decet omnino Clericos in sor-
tem Domini vocatos, vitám moresque suos componere, 
u t h a b i t u , g e s t u , i n c e s s u , se r m o n e j a l i i s -
q u e o m n i b u s r e b u s nil nisi g rave , moderatum, 
ac religione plenum praeseferant; levia etiam delicta, 
quae in ipsis maxima essent, effugiant, ut eorum 
actiones cunctis afferant venerationem." Ha e szabályt 
szem előtt t a r t j uk , akkor látogatásaink egészen ve-
szélynélküliek lehetnek : vagy , mi szintén nem volna 
nagy szerencsétlenség, a látogatottaknak terhére vál-
nak , miután az emiitett szabályban foglalt és köve-
telt komolyság csak igen kevés embernek van ínyére. 
E szabály egyúttal megőriz holmiféle pajtáskodástól 
oly egyénekkel , kikhez épen nem illünk. Nem ke-
vélység, büszke fölfuvalkodottság mondatja velünk, 
hogy az a szerfölötti bizalmasság több rosszat, mint 
jó t szül, — hanem az okos előrevigyázat. Azt tartom, 
jó lesz az illem-parancsolta látogatásokat is mennél 
r i tkábban, és röviden végezni. A község családjainál 
igen gyakori látogatásokat, vagy ilyenek elfogadá-
sát nem helyeselhetőnek állitom. Szép dolog az a 
népszerűség, és kivánatos, hogy a lelkipásztor nép-
szerűséggel birjon ; de ha ez a népszerűség annyira 
fa jul , hogy a plebánus ur naponként já tékkal , üres 
csevegéssel és édes semmit-tevéssel tölti estéit hivei 
néhányának körében, ez nagyon is könnyen csorbát 
ejthet papi életén. (Der Katholik.) L—r F. 

A japani vértanuk canonisatioja, 
1. A kereszt- és kegyelemben oly gazdag egyházi törté-

nelem uj csodát tüntet föl jelenleg: tudnillik a japani vérta-
nuk canonisaiioj á t , és az egész világ püspöki karának avval 
összekötött gyülekezetét Romában. Minő jelentőséggel bir 
ezen esemény ? Mit remélhetünk mi abból ? Senki sem adhat 
ezen kérdésre feleletet mindaddig, mig maga Isten némikép 
le nem leplezi a történet folyama által gondviselésének ter-
veit. Es mégis különféle gondolat erőszakolja magát föl reánk, 
melyek kisebb vagy nagyobb mértékben igazolva vannak, 
minthogy alapjuk az isteni tervek azon összegében rejlik, 
melyeknek valósulását a legközelebbi jövőben várjuk. Külö-
nös sajátszerűsége pedig az emberi léleknek, hogy az első 
gondolatok, melyek valamely uj kor küszöbén fölmerülnek, 
többnyire szomorú gondolatok, homályos sejtelmek, közelgő 
csapások előérzete. Ez természetes, minthogy földi vándorla-
tunkban mindenkor és mindvégig a kereszt tűnik föl a látvo-
nalon. A mi sanyarú időnkben pedig, melyben már annyi rosz-
szat éltünk meg, melyben a veszélyek oly nagyok, a látszóla-
gos helyzet oly bonyolódott sőt kétségbeejtő, hogy alig lehet 
megoldhatását sejteni: ily gondolatok fölmeriilése kétszeresen 
természetesb. A szent-atya magához hivja a püspököket. Azért 
hivja-e, hogy a szélső szükség idején vigasztalást leljen ná-
luk , mint a Megváltó tanítványainál keresett enyhületet az 

olajfák hegyén ? Bámulandó látvány ez; természetfölötti öröm, 
a szivnek mennyei erősbitése, az apostoli szék dicsőségének 
fényes kinyilatkoztatása ; az egyházi egységnek győzelmes bi-
zonysága ; ünnepélyes elismerése annak, hogy Pius valóban 
Péternek utódja. Krisztusnak helyettese e földön ; oly Hosanna 
in excelsis és oly Benedictus, qui venit in nomine Domini : 
minő századok óta nem hangzott; de valljon a virágvasárnapi 
Hosanna-e, mely a Cruciüge-t előzi meg ; mennyei enyhités-e 
ez és erősités, minekelőtte a szenvedés megkezdődnék? A ja-
pani vértanuk canonisaiiojára hivja meg a szent-atya a püs-
pököket, és ezekben az egyház minden gyermekeit. Ezen vér-
tanuk megfeszíttettek , és sz. András apostolként erre nézve 
hasonlók lőnek Krisztushoz; vértanuságuk azonban akkor nem 
vezette a japani egyházat diadalra, hanem kezdete volt azon 
üldözéseknek, melyek az eget ugyan sok szenttel ajándékozák 
meg, de a földön a japani dicsőségteljes egyháznak majdnem 
egészen véget vetettek. Valljon tanuságul, előjelül kell-e ennek 
reánk nézve szolgálni, mivel épen most állíttatik szemünk elé 
ezen vértanuk képe ? Talán mi is vértanuságra készittetünk 
elő ? Intés-e ez , hogy mi, az egyháznak idősb gyermekei, ha 
óránk fog közeledni, ne engedjük magunkat fölülmúlni a ja-
pani ifjú egyház ezen zsengéi által ? hogy férfiak, püspökök 
és áldozárok vissza ne ijedjenek a kereszttől, melyet japani 
ifjak oly szent örömmel, oly hő vágygyal karoltak át ? Talán 
készülnünk kell oly vértanuságra, melynek a mi régi, de a kö-
zönyösség , meghasonlás és hűtlenség bűnei által oly igen 
megterhelt, keresztény államainkra nézve azon vége lenne, 
mely a japani vértanuságnak volt Japanra nézve ? Mily sötét 
gondolatok ezek, — és mégis nem kellene-e elfogadni a kely-
het és azt kiüríteni, ha ez volna Isten akara t ja? Azonban a 
dolgok természetes látszata ellenére hiszszük, hogy az Ur ir-
galmas, és béketűrő fog lenni, és kegyesen megengedi, hogy az 
egyház előtt ne a kalvaria-hegy, hanem a föltámadásnak dicső 
hajnala tűnjék föl. Akkor a rejtelmes Crux de cruce talán 
ugy is lesz magyarázható, hogy ezen sokat szenvedett pápa, 
ki mindenesetre saját keresztjei miatt is megérdemlé e nevet, 
leginkább azért neveztetett igy, mivel ő a keresztre feszitett 
vértanuk canonisalása által Krisztus keresztjének uj dicsősé-
get szerzett, és ez által sokaknak szivét ismét a megfeszített 
Isten-ember felé forditá; mint ugyanő a kegyelem anyjá-
nak megdicsőitése által annak isteni gyermekével szintén szo-
rosabban fűzött össze bennünket. 

II. Gyakran megtörténik az is, hogy uj bajokat, melyek be-
következtek, vagy még távolról fenyegetnek, borzasztóknak, el-
viselhetetleneknek tartunk ; mig más részről sokkal nagyobb 
bajokkal már némileg megbarátkoztunk, és tán kelletén tul egy-
kedvüek lettünk irántuk. Elrémülünk, hogy a piemonti forra-
dalmi kormány a kath. Olaszországban a divatos államot ho-
nositja meg : és elfeledjük, hogy hisz régóta ezen divatos ál-
lam uralkodik fölöttünk majdnem minden ellenmondásunk 
nélkül. Elszörnyedünk a törekvések fölött, melyek á l ta lapro-
testantismust Olaszországban terjeszteni akarják : és nem 
veszszük fontolóra, hogy az rajtunk is, még nézeteinket, esz-
méinket is tekintve, hatalmaskodik. Megijedünk hallván a 
szent-atya szájából, hogy az oktatás, az iskola, szinlxáz, nép-
mulatságok Olaszország elrabolt tartományaiban a kath. hit-
élet megrontására használtatnak föl: és alig érezzük, hogy 
állam-iskoláinkban az ifjúság már régtől fogva keresztényte-
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len tudományokkal tömetik, hogy iíjaink a bölcsészetet athei-
sták- és minden árnyalatú pantheistáktól tanulják ; a termé-
szettudományokat materialistáktól, a jog- és államtudományo-
kat a keresztény jog elvi elleneitől; hogy a mi szép irodal-
munk, színészetünk és népmulatságaink kevesbbé egyeztethe-
tők meg a kereszténység szellemével, mint a régi görögöknek 
irodalma és művészete. Mindezt azonban alig érezzük, mivel 
már megszoktuk sőt azt gondoljuk, hogy igy kell lennie. Ugy 
rémlik előttünk, mintha egy bizonyos szerencsének és béké-
nek ideje most végkép lefolyt volna és valamely borzalmas 
korszak fog bekövetkezni, — holott tán épen szabadulásunk 
órája közéig. Azt gondoljuk, hogy nyugalmunk és szerencsénk 
háza döntetik romba: pedig tán a börtön omlik össze, melyben 
eddig ülni kényszerültünk. Elborzadunk a közelgő vihar ro-
hamjaitól : pedig talán tavaszi fergetegek azok , melyek meg-
törik a jeget, uj élet szende napjait hozzák reánk, és jobb, me-
legebb légözönt terjesztenek el fölöttünk. És valóban, minők 
azon sebek, melyek az egyházon és a kereszténységen most 
ü t te tnek, összehasonlítva azon régi sebekkel, melyeket már 
régtől fogva visel tes tén, melyek közül egy sem akar behe-
gedni? Jöjjön bár mi, szerfölötti félelem ellen mindenesetre 
jó szer a régi csapásokat szemlélni, melyeket őseink szenved-
tek és nekünk tán még szenvednünk kell. Mióta a kereszt elő-
ször győzött a világon, tagadhatlanul három igen nehéz seb 
üt te te t t az egyházon : az első volt a keleti egyháznak elsza-
kadása az apostoli szent-széktől ; a második Nyugot felének 
elpártolása az egyháztól ; a harmadik az ekkép megoszlott ke-
resztények részérőli elhagyása magának a kereszténységnek. 
Mi minden többi baj ezen bajokhoz képest? Ha Isten a ke-
reszténységet mindezen rossztól megakarná menteni, vall-
jon melyik ut lehetne erre nézve elég nehéz, a szabadítás mely 
módja lehetne elég fájdalmas ? 

III. Ámde a jelen és jövő bajok, orvoslása-e a régi örök-
lött rossznak, és nem tovább harapódzása és mindinkább ter-
jedő bevégzése-e annak ?-a kereszténységben vehetni-e észre 
a gyógyulásnak , és nem-e inkább a közelgő föloszlásnak je-
leit ? Midőn a keleti egyház elszakadt, annál virágzóbb lőn 
Nyugoton. Midőn a protestantismus Nyugotnak egy részét 
elszakította az egyháztól, a megmaradt hű részben uj erővel 
emelkedett a hi t , és az uj világot térité meg ; de mint va-
gyunk ma? Nem sülyedt-e a schisma mélyebben, mint valaha 
volt, és az orosz világbirodalomban, melylyel majdnem ugyan-
azonos, nem nyert-e oly külső hatalmat, minővel sohasem birt 
az előbbeni századokban ? Nem jutott-e a protestantismusban 
a rationalismus és hitetlenség, minden ellentörekvésnek da-
czára, általános uralomra a nélkül, hogy a még hivő protestan-
tismus iránya bárhol komoly hajlamot mutatna a kath. egy-
házzal való egyesülésre? Ellenkezőleg nem segiti-e ő is, mintha 
ez által kedves szolgálatot vélne tehetni Istennek, nem se-
giti-e ő is ostromolni az egyházat ? És mi a kath. tartományo-
kat illeti, nem üli-e fölöttük, habár nem is a prot. orthodoxia, 
de a prot. rationalismus diadalát ? És nem állnak-e ezen kath. 
tartományok a forradalomnak vagy a forradalmi caesarismus-
nak önkénye a la t t? kivéve Irhont , mely fölött a tengereken 
uralkodó Anglia suhogtatja vasvesszejét ; kivéve Lengyelor-
szágot, mely Oroszország érczkarja alatt nyög ; mig az egyet-
len nagyobb kath. birodalom Austria, csak nem rég oldotta 
föl a josephinismus bilincseit, belső állapota pedig még min-

dég elég bonyolódott. Nem tesz-e napról napra nagyobb elő-
menetelt az erkölcsi, vallási és társadalmi romlás a világ min-
den részében minden népeknél, tartozzanak bár ezek a kath. 
egyházhoz vagy nem? Ki válaszolhatna mindezekre, a ta-
gadhatlan tényeket szemlélve, nem-mel? Nem kell-e ezen 
kérdések mindegyikére általában igen-nel felelni? Honnan 
meritünk tehát mégis reményt ? Elegendő volna-e erre 
csak azt felelni : él még a régi Isten ! Igen , mi evvel vá-
laszolunk, hozzátéve: ő él, és u t ja i , melyeken j á r , az ő régi 
u t ja i ; utjai az igazságnak és irgalomnak, és hogy ezen utak 
a jelenlegi sanyargatásokban napról napra nyilvánosabbakká 
lesznek; és ez mindenesetre alapja lehet a reménynek, és pe-
dig nagy, biztos reménynek. (Folyt, köv.) Ik. 

Alamizsna* szent János. 
Ámbár mind a ,Religio' katholika egyházi s irodalmi fo-

lyóiratban ]) , mind Z a l k a Jánosnak a Szent-István-Társu-
lat által kiadott munkájában 2) jeles és épületes értekezések 
közöltettek alam. sz. János alexandriai patriarcha élete-, tet-
tei- s ereklyéjéről ; mindamellett némely, a pozsonyiakat ér-
deklő tárgyak s körülmények azokban nem érintetvén , jelen 
igénytelen rövid értekezést a tiszt, olvasó közönséggel köz-
lendőnek tartottam. 

Alam. sz. János 550 év körül már a görögök s romaiak 
korszaka alatt Themistokles s mások csatái által , későbben 
pedig a keresztes hadak alkalmával királyságra emelkedett 
hires Cyprus szigetének Amatunka városában született. Atyja 
Epiphanius, a sziget kormányzója, annak jeles és leggazda-
gabb családai közé tartozván, üát minden erények-, tudomá-
nyok- s tulajdonokkal fölékesítvén politikai pályára készit-
teté. Hogy pedig annál üdvösebben működhessék világi pá-
lyán , atyja kívánsága következtében megnősült, de hitvese-
s gyermekeitől a kérlelhetlen halál által megfosztatván, a vi-
lágtól teljesen visszavonult, sőt fontolóra vévén sz. Pál sza-
vait : „A világ gazdagainak parancsold meg, hogy fön ne 
eszeskedjenek, se reménységüket a bizonytalan gazdagságok-
ba ne helyezzék, hanem az élő Istenbe , ki nekünk mindene-
ket bőven ad táplálásunkra, hogy jól cselekedjenek, gazda-
goklegyenek a jó cselekedetekben, könnyen adakozzanak, 3)" 
vagyonát eladván, minden pénzét a szegények közt eloszto-
ga t á , s bőkezűsége által az alexandriai hivek s az egész Ke-
let szivét megnyeré. Nagylelkűsége s jótékonysága őt oly ne-
vezetes- s oly kedvessé tevé, hogy 608-ik évben az alexandriai 
hivek őt egy szívvel-lélekkel Heraclius császártól patriarchá-
juknak kikérnék. Jóllehet pedig sz. János választatása ellen 
sokáig szabódnék , végtére mégis a császár kívánságának en-
gedve , a kinált méltóságot elvállalta. Áldás- és munkateljes 
élete eléggé ismeretes levén a kitűzött tárgyra kivánom fordí-
tani a figyelmet. 

A 619-ik évben elhunyt sz. János tetemei 8 századnál 
tovább nyugodtak szülő-földjén; s Cyprus szigete számos vi-
szontagságokon ment keresztül. Midőn sz. János meghalt , a 
görög császárok birták a szigetet, de kevés idő múlva az ara-
bok elfoglalták, későbben királyságra emelkedett, miután 

J ) 1 8 5 7 . első félév. 1 5 . sz. febr. 2 7 . 
2 ) A szentek élete. 1 2 9 . sk. lap. 
3 ) Timoth. I. 6 , 17 . 1 8 . 
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Comnenus Izsák hadai azt meghódították. A keresztes hadak 
alatt oroszlány-szivü Richard, angol király hatalma alákerül-
vén , azt egy év után Lusignan Guidonak átengedte, s annak 
tulajdona maradt a 15-ik századig, mig azt a hatalmasvelen-
czei köztársaság magához ragadta azon oknál fogva, mivel 
annak utolsó királynéja Cornara Katalin, velenczei születés, 
utódok nélkül halt meg. A törökök a szigetet többször meg-
rohanták s 1470-ik évben Amatunkát elfoglalták, s igy sz. 
János nyughelyének birtokába jutván, s tudván mily becsben 
tar t ják szentjeiket a keresztények, a sz. testet Konstantiná-
polyba vitették, hogy annak idején majd hasznot húzhassanak 
belőle. Ez alkalom pedig akkor kinálkozott, midőn Bajazed 
sultán I. Mátyás királyunkkal, ki a törököket többször le-
győzte, békét kötni szándékozván, annak hajlamát kiérdemelni 
akarta avval, hogy e szent testet 1488. évben ajándék fejében 
nek i á t k ü l d é ( F o l y t , köv . ) Cherrier Miklós. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jun. 6-án. E lapok 39-ik száma a kath. Belgium-

ban tartatni szokott májusi ajtatosságról oly sok épületest és 
lélekemelőt tartalmazott , hogy önkénytelenül is azon égő 
vágy támadt keblünkben : bár csak e szép, a Szüzanyának 
fölajánlott hazában is legalább megközelítő buzgalommal és 
fénynyel, és pedig országszerte, ünnepeltetnék meg Mária-
hava. Pesten már évek óta az angol-kisasszonyok zárda-tem-
plomába gyülekeznek az Istenanya tisztelői, hogy az isteni 
malasztok kieszközlőjének és kegyes védasszonyunknak a há-
la , tisztelet és szeretet adóját lerójják. Igy történt az idén is, 
A „titkos rózsa" méltán volt virágoktól Övedzve ; és hová ál-
l í t tathatott volna a szeplőtelenül fogantatott sz. Szűz szobra 
inkább, mint az oltáron Annak hajléka fölé, kit ő szült a vi-
lág megváltására. Nt. T r a u t w e i n János kegyesrendü ál-
dozár, az oltár-egyletnek buzgó igazgatója, tanári elfoglal-
kodottsága mellett is 31 napon által esténként hirdette az 
angyalok Királynéjának dicsőségét, és szerencsésen föl tudá 
a jó alkalmat használni, hogy számos hallgatóinak a keresz-
tény alaphittan egy-két főágazatát igazán népszerűen, ala-
posan fejtegesse. Alkalmazásai nem csak köz-, de helyi érde-
küek is valának. Mi azt kívánjuk, hogy az ige magva jó földbe 
esett légyen és bőven teremjen gyümölcsöket. A buzgó szó-
nokot a Szüzanya , kinek dicsőségét hirdette , fogja legmél-
tóbban megjutalmazni. Lehetetlen föl nem említenünk egy-
úttal , mily épületes buzgalommal énekelték a minden nemű 
és korú hivek l a t i n n y e l v e n a lorétomi letenyét és a 
„Regina coeli"-t. — Kik a rossz kiejtéstőli félelem miatt az 
első napokban talán tartózkodtak az énekbe belevegyülni, ké-
sőbb, Mária tiszteletében mintegy nekibátorodva, csatlakoztak 
ahhoz, és igy mindannyian az egyház nyelvén dicsértük a Szűz-
anyát. Az ajtatosság zárnapján a templom nem volt képes az 
összes ajtatoskodókat befogadni, és a hálaadók egy része 
csak kívülről küldhette be fohászait. És igy elmondhatjuk a 
költővel, csakhogy szent és nemes értelemben : 

E napol; s zép napok v o l t a k , 
E z é v n e k l e g s z e b b napjai ; 

S z i v ü n k b e n vannak elzárva 
E napok emléklapjai . — r . 

*) Pe lbartus t e m e s v á r i s z - F e r e n c z - r e n d ü hires s z ó n o k in P o m e -
rio Bolland után j a n u a r - h ó 2 3 - i k a a lat t . S . Sur ius Február-hó 2 3 - k a alatt . 

BECS, majus-hóban. A mainzi püspöknek legújabb ira-
tában némely szabadelvűek oly helyeket véltek találhatni, 
melyek kárhoztatni látszanak azok törekvését, kik Tyrolban 
a hitegység kincsét buzgalmuk egész kifejtésével fön akarják 
tartani. Ily értelemben idézték is a liberális lapok szavait és 
megdicsérték őt. Egy tyroli barátjához intézet t , és tyroli la-
pok által közzétett levelében ezen ügyről oly módon nyilat-
kozik , hogy meggyőződéséről kétkedni nem lehe t , a reá hi-
vatkozott liberálisok ily nemű zaja pedig egészen elnémitta-
tik. A levélnek vége, mely korunk legégetőbb kérdéseire is 
kiterjeszkedik, im itt következik: „A vallás-szabadság tör-
vényes elismerésének esetére Tyrolban a legnagyobb veszély 
semmi esetre sem volna az , hogy ekkor néhány hivő prote-
stáns ott valódi szükségei szerént fogna szellemi ügyéről gon-
doskodni. A főveszély inkább feküdnék először a hitetlenség-
nek hatalmas propagandájában , mely akkor egész erővel föl 
fogna lépni Tyrolban. A bozeni lap ugyan azt mondja, hogy 
a protestánsok Krisztust mint igaz Istent imádják, hisznek a 
kinyilatkoztatásba, ugyanazon erkölcsi törvényt ismerik el, 
mint a katholikusok. A legfontosabb pont, melyben a katholi-
cismustól eltérnek, a jó cselekedetekről való tanitásban van. 
Innen származnak a többi különbözések a kath. dogmától. — 
Ezen bozeni lap valóban keveset látszik tudni a dolgok igazi 
állásáról, vagy tán nem akarja azt igazán tudni. Nem igaz, 
hogy napjainkban a protestánsok mindnyájan Krisztust mint 
Istent imádják. Vannak ugyan közöttük olyanok, kik azt teljes 
meggyőződéssel, bensőséggel teszik; de azoknak száma, kik 
Krisztus istenségét és vele az egész kinyilatkoztatást tagad-
j á k , sokkal nagyobb. „Általában, mondja Gervinus, mi még 
mindég Gőthék és Schillerek, a Voszok, Winkelmann- és Wie-
landok, Forsterek és Lichtenbergek álláspontján állunk, kik 
egészen félrevetették a dogmatikus kereszténység korlátait." 
Ép ez a protestantismusnak veszélyessége, hogy oly prin-
cípiumot foglal magában, mely lehetetlenné teszi, hogy kor-
látoztathassék. A sola fides, mint az most magyaráztatik, a 
legkorlátlanabb subjectivismus ; és az oly protestáns, ki 
még Krisztust imádja, a legvakmerőbb Isten-tagadónak sem 
mondhatja, hogy az nem protestáns. A kor legszélső tévedé-
sei , melyek egész az istenségnek, a lélek halhatatlanságának 
tagadásaig terjeszkednek, még mindég a protestantismus szü-
löttjeinek vallják és vallhatják is magukat ; sőt mi több , ön-
maguk részére követelik, hogy egyedül ők fejezik ki teljesen 
egész következetességében az igazi prot. gondolatot. Nem 
azon egy-két templom, melyeket néhány protestáns fogna 
magának építeni, forog kérdésben, mint a bozeni lap álszen-
teskedéssel elhitetni akarja; hanem az , meg kelljen-e Tyrol 
szép völgyeit nyitni az egész divatos hitetlenségnek, és vall-
jon meg legyen-e engedve ezen vakmerő, szemtelen hitetlen-
ségnek , hogy a nemes tyroli néptörzsön megkísértse pokoli 
csábitásmesterségét, és azt testileg lelkileg megmérgezze? Ez-
zel kapcsolatban második veszély volna a pénznek veszedel-
mes hatalma. A bozeni lap bizonyos kárörömmel emlité már 
föl, hogy több mint 20 meráni paraszt részéről történt kérde-
zősködés egy bizonyos urnái Meránban, valljon tudna-e ve-
vőket az ő jószágukra, minthogy ők hallották, miszerént ő a 
lutheránusok részére jószágvásárlással foglalkozik. A több-
ször említett lap ez által azt akarja bebizonyitani, hogy a nép-
nek idegenkedése és gyűlölete a protestantismus irányában 
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még sem lehet oly igen nagy. Mellékesen legyen mondva, a 
bozeni lapnak bizonyára sajátszerű eszközeihez tartozik azon 
látszatot terjeszteni, mintha azok, kik Tyrolban a vallássza-
badság ellen küzdenek, tebát különösen a papok, dühös gyű-
lölettel viseltetnének a protestantismus ellen. Legalább ezt 
mondják a mi elleneink, és némileg megbocsáthatunk nekik 
tudván, hogy az igazi kath. nézetektől igen nagy távolságban 
élnek. A bozeni lap pedig elleneink után gagyog igy. Tudnia 
kellene, hogy a kath. lakosoknál és a kath. papságnál nyoma 
sincs a protestánsok elleni gyűlöletnek; a j ó , jámbor tyroli 
papokat aggodalmaikban bizony más indokok vezérlik, mint a 
protestánsokat illető gyűlölet Igen hi ven jellemzi ezen lap-
nak gonoszságát az, hogy a kor és hazugság szellemének ezen 
csattanó, gyalázatos müszaivalhetykélkedik. De nem kevesbbé 
szól annak becstelensége mellett az is, midőn néhány meráni 
parasztnak, kik élhetetlenségük miatt tán kénytelenek eladni 
jószágukat, gondolkozásmódját mérvesszőül veszi az egész 
tyroli földmivelő osztály érzelmeire nézve. Bizonyára vannak 
Tyrolban is tönkre jutott parasztok, kik örökségükkeltalán 
hitüket is készek eladni ; azonban egy, Tyrolban megjelenő 
lapnak még sem kellene oly vakmerőnek lenni, hogy ily né-
hány embernek gondolkozásmódját az egész népre tolja. 
Ugyanazon joggal a nevezett lap oly tyroliak gondolkozásmód-
ját, kik nem örökségüket, hanem lelkismeretüket adták el, és 
idegen pénzzel fizetett rosz lapokat adnak ki Tyrolban, az egész 
városi lakosságra tolhatná Azonban ebből is már elegendő-
kép látható, mily veszély íorogna fön Tyrolra nézve, ha a 
pénz az egyház elleneinek kezében volna. Nem a hivő prote-
stantismus, hanem a hitetlen, kereszténytelenségnek hódoló 
titkos társulatok fogják pénzüket Tyrol gyönyörű virányaira 
becsempészni, és számtalan tyroliak, kik most bérczeik fris 
legét szívják, ezentúl mint a gyárak és ipar rabszolgái a dög-
leletes gyárlevegőt fognák megismerni, és ekkép testben lé-
lekben elvesznének. Más részről azonban a mostani körülmé-
nyek is igen sok veszélyt rejtenek magukban; és lia Isten 
megengedé, hogy a hitegység Európának majdnem minden 
tartományában elenyészett, ez talán azért történt, mivel ezen 
veszélyek kellőleg nem méltányoltattak. A rosz az embereknél 
nem csak kívülről származik, hanem belülről is. Minden em-
berben meg van az, és munkálkodik is benne. Tyrolban ugyan 
sok jó van, de van bizonyára némi rossz is. Az egyház nem 
csak az által küzd, hogy kívülről elzárja magát a káros befo-
lyástól , hanem leginkább az által, hogy az isteni erőt magá-
ban érvényesiti, tevékenységre ébreszti. A rossznak külső el-
távolítása csak mankó , és végtelen szerencsétlenség minden 
oly országra, melyben hitegység uralkodik, ha magát túlsá-
gosan ezen mankóra bizza, és benne igen nagy becset helyez. 
A külső elzárolás legkönnyebb módja a lelkipásztorkodásnak ; 
a sokkal nehezebbik azon apostoli eszközök használata, me-
lyeket Isten az ő egyházának adott. Igy vagy ugy, a szép, ős 
Tyrolra nag)', és nehéz harezok várakoznak. Vajha ezen 
harezra mindazon erő , mely a tyroli papságban és népben 
van, jól előkészülne, és a szellemi fegyvereket, meg azok for-
gatását eleve jól megismerné , melyek által egyedül lehet a 
korszellem ellen harczolni. Istennek azon megengedése, hogy 
most mindazon rossz, mely a világon van, a legtávolabbi völ-
gyekbe és házakba is betolakodik, egyszersmind hatalmas in-
tés Isten részéről, hogy nem bizakodhatunk már főkép a külső 

elzárkodásban, hanem hogy mindenekelőtt az isteni fegyver-
zetet öltsük magunkra, melyről az apostol szól, és mely le-
győzte a világot. Ezen megengedés különösen fölhívása a kath. 
papságnak, hogy apostoli szent buzgalommal működjék. Ha 
mi magunkat megszenteljük, ha a majdnem szokásos kényel-
met, restséget és rendetlenséget elmozdítjuk, ha az igazság-
nak egész megmérhetlen erejét a szószéken és a katechisálás 
alkalmával kifejtjük, ha ezen utóbbira nézve mindinkább job-
ban megismerjük és alkalmazzuk azon egész győzelmes hatal-
mat, melyet a jól kezelt katechismus a gyermekeknek és min-
den embernek lelkére gyakorol : ekkor Isten kegyelmével si-
kerülni fog, a vallásszabadság legtöbb veszélyeit elháritani. 
Nem tagadom, hogy külső hitegységet, mely tunya lelkipász-
torkodással és kenet-, szellemnélküli tanítással van egybekap-
csolva, veszélyesbnek tar tom, mint a vallásszabadságot nagy 
buzgalom és az ifjúság oly tanitása mellett, hol a pap a ka-
techismus egész isteni tartalmát melegen tar t ja szivében, és 
azt egészen, bensőséggel és hamisitlanul vési az ifjúság szi-
vébe. — A főveszélynek azonban általán és mindenütt előttem 
a rossz sajtó látszik lenni. Az állás, melyet jelenleg Európá-
ban a sajtó elfoglal, véleményem szerént a vallásszabadság 
kérdésének egész jelentőségét elveszi. A kornak minden téve-
lyei amugyis mindenhová befurakodnak. Ha nem is szabad 
nekik templomot és szószéket emelni, mit használ, ha más 
ezer és ezer utat találnak érvényitésükre ? Azon veszély, hogy 
rossz lapok minden völgybe beviszik mérgüket , sokkal veszé-
lyesbnek látszik nekem , minthogy itt vagy ott egy akatholi-
kus templom építtetik. A sajtó most sok tekintetben nem az 
igazságnak szolgál, hanem a pénznek ; a pénz pedig legna-
gyobb részt nem azok kezében van, kik azt Isten ügyére for-
dítanák. Ugyanazon pénzhatalom, mely a gyalázatos sajtót 
magában a fővárosban fizeti, ugyanazt fogja máshol is kétség-
kívül tenni. Isten t u d j a , ha valljon bizonyos lapok nem igy 
fizetett organumai-e a kereszténytelenségnek ? Ki Németor-
szágban a rossz sajtó termékeit ismeri, legalább igen figye-
lemre méltó hasonlatosságot talál a német sajtó és azon hang 
közt, mely némely osztrák lapokban a papság ellen uralkodik. 
Azon vállalkozás, hogy az európai szemét a sajtó által Ty-
rolba becsempésztessék, és igy a tiszta víz, mely Tyrol forrá-
saiból csergedez, megmérgeztessék, és a tiszta lég, mely bér-
czeiről leng, dögleletessé tétessék, ezután már állandó lesz, 
döntessék el bár hogyan a vallás s szabadság kérdése. Vajha 
figyelnének erre a tyroliak , kik hazájukat és hitüket szere-
tik; és vajha ne gyámolyitanának oly lapokat, minő a Bozner 
és Inn-Zeitung. Ha a gonosz emberrel való társalgás is ve-
szélyes már, bizonyTára még veszélyesebb naponkénti olvasása 
oly lapnak, mely a korszellem szolgálatjában áll; és ha egy 
kath. atya bünt követ el családja ellen, ki erkölcstelen és hi-
tetlen embereket naponként házába bocsát és gyermekeivel 
társalogni enged : bizonyára még lelkismeretlenebbül cselek-
szik oly atya, ki a korszellem szerénti lapokat mindennap há-
zába hozatja, és gyermekeinek fe jé t , szivét általuk megmér-
gezi. ZA-

ROM A, maj. 25-én. A hitterjesztő egyesület közzé tevé 
az 1861-ik évben kapott jövedelmeit és kiadásait. A jövede-
lem volt 4,700,227 frt. 21 centime, tehát 152,827 frt. 44 cent. 
több mint a mult évben. A társulat igazgatója hozzá teszi : 
„Valóban ez az Isten munkája, mivel a fájdalom, a drágaság, 
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a szorultság évében annyit senki sem mert volna remélni. 
Örülünk azon is, bogy nyilváníthatjuk, miszerént a helyi aj-
tatos segélyek a szegények számára is gyarapodtak. Legyen 
Istennek hála. Ámbátor azonban az adakozások szaporodtak 
is ez évben a hitterjesztés föntartására, távol van még, hogy 
a szükségnek megfeleljenek. Az adakozások, melyek 4,700,227 
frankot tesznek, egyes országokként igy jöttek: Francziaország 
adott 3,074,023 fr. Olaszország 445,112, Belgium 276,878, 
Németország 261,700, Britannia 224,668, Holland 82,248, 
Swajcz 51,596, Portugalia 26,438, Levante 21,144, Spanyol-
ország 19,266, Muszkaország 1,803, az éjszaki tartományok 
433, Ázsia 19,914, Afrika 29,503, éjszaki Amerika 146,578, 
déli Amerika 15,090, Oceania 3,768. — A társulat kiadásai 
1861-ben 4,7^2,637 fr. és pedig az európai missiokra : 991,947 
fr. , az ázsiaira 1,698,792 f r . , az afrikaira 360,538, az ameri-
kaira 1,064,020, az oceaniaira 421,667 , a hitterjesztő tudó-
sítások kiadására franczia nyelven 136,500 fr., olaszra 25,000, 
angolra 20,000, németre 20,500, flammandra 5,500, holland-
ra 2,000, portugalli nyelven 2,500. spanyol nyelven 1,600, 
lengyelen 500 fr . , a közigazgatás, levelezés pedig 34,922 fr. 
— 1860-ik évből maradt 509,794 fr. fölösleg, ami 1861-ik és 
1862-ik évre is szolgál. 

BOLOGNA. (A papság zaldattatásáróli tudósításnak 
vége.) Bolognában egy ügyvéd halt meg ; megtérésről halla-
ni sem akart; a haldoklók szentségeiben nem részesülhetett, 
el sem temettethetett. Ez bűntény volt a forradalom előtt, 
Canci káptalani helyettes, a Celestini és Procolo parocliiák ple-
bánusai törvényszék elé állíttattak, s elitéltettek. I t t sem 
hiányzott a népcsoport, mely a törvényszéki háznak udvarán 
összecsődült, s dühösen fenyegetődzött, lia a három pap el 
nem ítéltetik. Van tehát néha az igazságszolgáltatásnak szine 
minálunk; de Ítélet ez? Nem. Botránya az itélőszéknek,mivel 
gyTilkolás a törvény nevében. April 5-én kutatás történt a káp-
talani helyettesnél, s mintegy 24 plebánusnál. Nem kell emli-
tenem , mily lármával hirdették a clericalis conspiratiot : mi-
dőn a conspiratio az ő napi eledelük, azt másnál üldözik. A 
kutatás eredménye vol t , hogy a helyettes fogságba vitetett 
egy nyilt körlevélért, mely hasonmása volt a romai poeniten-
tiaria határozatjának , a gyónási eljárásra. Elragadták a pápá-
tól a legatiokat, de a szent-atya meg nem szűnt híveinek lel-
ki üdvösségéről gondoskodni, kivált azokéról, kik bűnös kar-
jaikat és fegyvereiket a szent-atya ellen emelték. Ezeknek föl-
oldozásáról szólt az instructio. Ily körrendelet adatott 1849-, 
1859-, 1860-ik években, soha senkinek sem jutott eszébe ki-
fogást tenni. A körrendelet hatalmat adott a gyóntatóknak a 
föloldozásra ép ezen bűnökért , melyek különben a pápának 
vannak föntartva. Az 1860. körrendelet ideje lejárván, mivel 
csak hat hónapra szólt, ez idén Canci helyettes uj körrendele-
tet nyomatott. A nyomdában gyanú támadt a latin nyelv miatt, 
melyben a körrendelet fogalmazva volt, s azt hit ték, hogy itt 
van az a clericalis conspiratio, melyről uton-utfélenbeszéltek 
mindég a forradalom hivei. A példányok lefoglaltattak ; a régi 
példányok is, melyeknek hatályossági idejük lejárt. Ime a fis-
cus pert kezdett a kormány parancsára. A bűntény volt az 
idejében lejárt körrendelet, melyet már egy pap sem hasz-
nálhatott ; és az u j körrendelet, mely még alá nem volt irva, 
tehát magában semmi jogerejü. Ez mégis bűntény volt, és 
pedig a sorkatonaság elcsábítására a zászlótól. Csábítás tehát 

oly körrendelet, melynek ereje nincs többé, melyet egy gyón-
tató sem használhat, mivel ideje lejárt ? Pedig nem lázitás-
ról, de a tömeges katonai desertiok szitásáról vádoltatott, 
nem a múltban, de a jelenben. Csábítás oly körrendelet, mely 
még alá nincs irva : fog-e evvel, igy a mint van, vagy egy 
gyóntató atya élhetni ? Persze, hogy a körrendelet mondja, 
miszerént csak olyaknak adassék meg a föloldozás, kik ama 
bűneiket, hogy a szent-atya birtokainak elfoglalására fegyvert 
fogtak , megbánják, és többé azt nem-tenni igérik. Ez a for-
radalmat gyökérén támadja meg , mivel a forradalom ezt nem 
akarja bűnnek nézetni, nem akarja hogy valaki a jövő táma-
dástól lelkismeretének parancsa által visszatartóztassák, nem 
akarja, hogy valaki ezen visszatartást (injustam militiam de-
serere) előre igérje az Istennek és gyóntató atyjának. De ki 
tehet róla ? Az egyház bűnnek fogja mondani az egyház bir-
tokainak erőszakos lefoglalását, ha tiz kormány mondand-
ja is azt jogosnak, erényesnek. I t t csak a nagy ellentét a forra-
dalom és az egyház között tekinthető, hogy a kettő egymás 
mellett soha meg nem állhat, a forradalom üldözni fog , az 
egyház szenvedni, szenvedve harczolni. Ime, Viale Prela szív-
fájdalomban halt meg, látván, mi történik az egyházzal ; Rat-
ta káptalani hel\Tettes nem akarta a szent-atya kiraboltatását 
,Te Deum'-mal ünnepelni, 2,000 lira birságra, s három évi 
fogságra Ítéltetett, most Canci is igy szenvedett ; ez azután 
szabad egyház a szabad államban. Ezen helyzetnek hazug 
kérkedésével csak az igaz kath. hivek ragaszkodása vetekedik, 
kik az utolsó Péterüllért ezen kőirati jelmondat alatt küldték 
a szent-atyának : „Qui nuper lacrimis acerbum funus decoran-
tes Michaelis Viale Prela Archiepiscopi N. Eminentissimi ve-
hementer dolebamus , de Caëtano Ratta vice sacra antistite 
in carcerem abrepto nobis luctum nec opinantibus redintegra-
vit Antonius Cantius eadem qua decessor poena mulctatus, 
cui Bononienses stipem Petri Apostoli dedicamus, ne civi of-
ficio in religionem singulari civium officia defuisse videantur." 
— A forradalom embereiről lehet mondani, hogy ők a ke-
reszténység zsidói, mivel a hitszegésben , és az árulásban a 
régi palestinai zsidókhoz hasonlitanak. úgyszintén vakok, mi-
ként azok valának, rontják azt , a miben üdvösségük vagyon. 
Ugy látszik a turini kormány biztosítani akarja magának jö-
vőre e czimet, mivel merényeit a leggyülöletesebb körülmé-
nyek miatt se hagyja abba. Zöldcsütörtökön a fanoi püspököt 
börtönbe vitte, úgyhogy miként Üdvözitőnk, ugy a fanoi püs-
pök is post causam raptus est , ab illis, qui venerunt cumgla-
diis et fustibus. Katonaság kiséretében Pesaroba vitetett, ott 
bizonyosan ellene is egy Ítéleti gunyoskodást fognak véghez 
vinni. Ezekből lá that juk, mit tenne ezen kormány a szent-
atyával , lia Victor becsületére, és Garibaldi őrizetére bizat-
nék. —- Az olasz püspökök többször emelték szavukat azon 
igazságtalanságok, és jogtalan önkénykedések ellen, melye-
ket a turini kormány a papság és szerzetes rendek kárára, 
s mindennek , a mi szent, vesztére ismételve tett . A kor-
mány nem tágitott a jogtalanságok útjáról, a püspökség új-
ra emlékiratot küldött a turini kormányhoz mindezek felől. 
Bizonyság ez, mit csinált a forradalom az egyházzal. Oh ez 
csak vallástalan vallást, csak anarchicus egyházat akar. A 
püspökség a piemonti statutumot el nem ismeri, ő egyedül a 
természeti törvényekre, és az egyház canonjaira hivatkozik. 
Hogy a turini kormányhoz szól, azért még jogilag el nem is-
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meri; ő a hatalom kezelőjéhez, de nem politikai urához szól. 
Ezen emlékiratot küldte a perugiai és spoletoi érsek, aláirták 
a ternii, fulignoi, poggioi, assisii, rietii, norciai, todii, gub-
bioi, ameliai, narnii püspökök, a nocerai, és castolloi kápta-
lani helyettesek. Ebből tanulhatjuk lelketlenségét a haza 
mentőinek, például, kik a kolostori javak elkobzása után a 
szerzeteseknek egy és fél bajocco-t ( = 5 kr.) adtak egy nap-
ra. Igy szól az emlékirat: „Az uj kormány rendet és erkölcsöt 
jöt t helyreállitani eme tartományba, mégis a statuto nyilt 
czikkelye ellen, mely kinek-kinek a birtokjogot biztosítja, a 
törvényesség minden kellékei nélkül, tartományainkban lefog-
lalta az egyházi javakat. Mondják az 1861-ik év dec. 11-ki tör-
vény rendeli ezt: de akkor még eme tartomány képviselői nem 
ültek a parlamentbe, a tartomány az úgynevezett népszava-
zat által nem volt Piemonthoz csatolva, az a törvény nem 
hozathatott e tartományra, alkalmazása tehát nem más mint 
ministeri önkény." Miután az egyházi javak lefoglalását, és ál-
lami kezelését a turini követeknek szavaival festette volna, igy 
szól tovább az emlékirat: „Ez előadásunk talán túlzottnak 
fog vétetni, sokan, kik a mai újjászületésnek gyümölcseit 
még nem élvezték , nem is fogják hinni. De mi tényekre hi-
vatkozunk. Elég csak a szerzetesek eltartására utalványozott 
számokat megtekinteni. Hasonlittassék össze ezen Összeg a 
szerzetes család szükségeivel, a mostani kezelés a régivel, 
vetessék tekintetbe az is, hogy most ezen javaknak ura mint 
szolga fizettetik saját javaiból. Ki hinné ? Vannak szerzetes-
nők , kiknek fejenként az egyházi javak kezelője 20 centesi-
mi-t utalványozott ; sőt volt szerzetes rend, melynek tagjai 
számára fejenként 6 vagy 5 centesimi adatott ki. Az isteni-
szolgálatra, a templomra, az orvosra, a gyógyszertárra sem-
mi sem adatik. A jámborok segélyezései nélkül ezek régen el-
vesztek volna." Előadja tovább az emlékirat a polgári házas-
ságnak alkotmányellenes, mivel dictátori uton történt bevite-
lét Umbriába ; a papság zaklattatásait ; a templomok szent-
ségtelenitéseit ; a zárdák háborgatásait: a papság ellen fölbé-
relt kémkedéseket; a szinházak, a képkirakatok fajtalansá-
gait ; a vasárnapok megszegéseit ; a püspökök ellen bérelt nép-
pel tett tüntetéseket; a kutatásokat, melyek a miveltséggel, 
polgáriasodással, minden alkotmánynyal, minden szabadság-
gal ellenkeznek. Képzelhetni az ügyek állását, ha ezen emlékirat 
igazságát még a turini kormány bérében álló párisi,Débats' 
is elismeri, s bérlőjének a turini kormány nevében jövőre or-
voslásokat emleget. 

IRODALMI HIRDETÉS. 
Megjelent: ENCHIRIDION J U R I S ECCLESIAE 

ORIENTALIS CATHOLICAE. Pro usu auditorum Theolo-
giae et eruditione cleri graeco-catholici, e propriis fontibus 
constructum. Auctore Josepho P a p p - S z i l á g y i de Illyés-
falva, SS. Theologiae Doctore, Canonico gr. r. Magnovara-
dinensi stb. — 8-ad r. 633 1. Ara 3 frt. 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 10-én. A „Havi szemle" t. iróját, és általa 

lapunkat igen nagy megtiszteltetés érte. Nagyváradról ugyanis 
hozzánk a bold. Szűznek goth-idomu ezüst keretbe foglalt 

értékes képe küldetett ezen sorok kíséretében: ,A „Havi szem-
lék" Írójának tiszteletül és rokonszenv-nyilatkozatul küldjük 
a mellékelt Emlényképet. Nagyváradon, junius-hó 4-én 1862. 
Többen.'—-Mig egy részről az ily elismerés legszebb jutalma 
az igazság megdicsöitése mellett fáradozó önérdektelen Író-
nak : más részről bennünket is kedvesen meglepő bizonysága 
azon rokonszenvnek, melylyel mélyen tisztelt olvasóink la-
punk szellemét, irányát megajándékozzák. Az ezen alkalom-
mal csekélységünkre is pazarolt kegyességen kivül Í3, t. munka-
társunk e fényes kitüntetése által igen megtisztelve érezzük 
magunkat; nemcsak a hozzánk intézett levelekből, hanem 
ebből is látván, hogy „országszerte a vidéken a clerus osztja 
azon elveket és érzelmeket, melyekkel a „Religio" tájékoz-
tat ja a világmozgalmakat." 

— A t . írónak és lapunknak ily módoni megtisztelése 
nem volt egyedüli forrása ürömünknek azon emlékezetes na-
pon. Egy más tudósitás is érkezett hozzánk, melyből a kath. 
ügy iránti lángoló buzgalomnak majdnem hason módon nyilat-
kozó jeleiről biztosittatunk. A veszprémi és győri megyékben 
tudnillik gyűjtés rendeztetik, melynek czélja: a katholicismus 
ügyét a politikai téren először fölkarolt és a mellett küzdő 
„Idők Tanuja"-nak szerkesztőjét elismerés jeléül arany tollal 
megajándékozni, arczképét levétetni; a többi fönmaradandó 
Összeg az „Idők Tanuját" terjesztő egylet pénztárának fogna 
alapjaul szolgálni. Adja az ég, hogy e nemes lelkesedés a szent 
ügy iránt a kath. sajtónak oly igen szükséges megszilárdítá-
sát eredményezze. — Ki a gyűjtéshez járulni oliajt, adomá-
nyát nt. C s e t e László tanár úrhoz küldheti Veszprémbe. 

— Az „Ország tükre" hiven megmarad antikatliolikus 
és materialistikus pályáján. Loyola Ignáczról, kit a kath. egy-
ház mint szentet tisztel, következőleg ir 10-ik számában : 
„Közelebbi éjjel magam elé kopogtattam Loyola Ignácz szel-
lemét, mindennemű kamarillák mennybeli protectorát. Ignácz 
bátyám , mondám , adj számot a pesti kamarillák működésé-
ről." A kopogtatóhoz ekkép szól Ignácz : „Minek kellett 
neked, oh barátom ! istentelen komédiások közé elegyedned, 
midőn tehetségednek Ignácz rendében halhatatlan koszorúk 
virágoztak. Te okos vagy mint a kigyó, szelid mint a galamb, 
és ravasz mint a róka. Mindenkinek mindent Ígérsz, minden-
kinek igazat adsz, mindenkit bolondnak tartasz, és ha a ma-
gasból néha a földre tekintek, Isten ugy segéljen, a te ked-
ves képedben saját magamra ismerek." Ez épületes sorok irója 
B o 1 n a i. — Mentovich is folytatja benne tanulmányait az 
ujabb materialismus elvei körül ; most azt állítja : „hogy az 
értelem egyetlen zugolyra sem talál, melyről el lehetne mon-
dani : itt van az anyagtól független erők országa, itt kezdő-
dik az idealistáktól álmodott szellemvilág. Az elfogulatlan és 
előitéletek által meg nem vesztegetett értelem mindenünnen 
azon tanulsággal tér vissza : hogy a természetben az erő ez 
anyaghoz van szorosan kapcsolva." Szellem tehát nincs ; igaz, 
ily szellemnélküli fölfogás nem mutat arra. 

— A „P. Lloyd" i r a t j a magának („man schreibt u n s 
aus Rom" ; ezen kifejezés jóformán annyit tesz ;) Romából, 
hogy a franczia papság hangoztatta legjobban a legújabb ova-
tio alkalmával: éljen a pápa-király, és a virágokat is legin-
kább az szórta ő szentsége kocsijába ; szíveskedik mégis nagy 
néptömegről is enditést tenni. — 0 szentsége a bibornokok 
mindegyikét egy ezüst, a sz. Pál-templom belsejét ábrázoló, 
mintegy 80 frank értékű éremmel ajándékozta meg. 

A n t o n i i s : Salus et protect io ! 

Kegyes adományok: 
Ö szentsége részére : a szent-atya 7 0 - i k születési évnapja'n e g y káplán 

a va'czi megyéből május- és junius-hóra . . 2 frt. — kr. 
Nt. P e t h ö Imre nyug. pleb 1 frt. — kr. 
Nt. S z e 1 m a j e r Károly pleb. és hívei . . . 4 frt. 3 0 kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és s z o m -
baton. — Az előfizetési díj 
fé lévre , postán küldéssel 

5 frt. 2 5 k r . , 
helyben 4 frt. 9 0 kr. a. é . 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s P e s -
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor , kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, junius 14-én 47. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : In quo alium judicas, teipsum condem-
nas. — A japani vértanuk canonisatioja. (Folyt.) — Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

In quo alium judicas, teipsum condemnas. 
Az uj világnak, az uj jognak, a redemtio áldá-

sai nélkül, az Isten örök törvényein kivül szerve-
zendő társadalom- s államnak emberei terveiknek, fo-
galmaiknak uj szavakat, a régi szavaknak uj értelmet 
adnak, nehogy a keblekben élő vallásos és erkölcsös 
érzelem ellenük föllázadjon. Álnokság ez, és tettetés, 
melyet ha szemükre vetsz, a becsület külső komoly-
ságával ellened óvást tesznek, saját körükben, szi-
veikben kinevetnek, vagy ha veszélyt hoznál reájuk, 
gyűlölnek, ellened bosszút forralnak. 

Vegyük a szavakat azon értelemben, melyet 
nekik az élet tulajdonít, fogadjuk el az óvást, me-
lyet oly komolyan közzé tesznek, az igazság és jog 
ezen csak örülhet; de akkor sz. Pál apostol mondása 
lesz fegy verünk : ,in quo alium judicas, teipsum con-
demnas.' 

„Váijuk be az eseményeket", igy küldte meg 
Lavalette a szent-atya válaszát Parisba f. é. jan. 18-án, 
midőn a hű követ császári urának nevében a szent-
atya előtt a forradalmi factioval, melyet Italiának 
szoknak nevezni, az egyezkedés és kiengesztelődés 
eszméjét megpendité. A szent-atya mást mondott, ha-
bár hason szavakkal, mivel az egyezkedés eszméjét 
elutasitá, a fenyegető veszélyek indokára válaszul 
adá : „bizom az Istenbe, az eseményeket nyugodtan 
bevárom." De vegyük a csalhatlannak mondott követ 
szavait. 

Azóta u j események nem jöt tek, de volt ígéret 
tömérdek, volt tanakodás s fenyegetés vég nélkül; 
mondják, a szent-atya egyezkedhetett volna; most 
már többet követelnek tőle, ha most sem egyezke-
dik , mindent veszít, ellenállásával ő lesz felelős min-
denről. Ha a fosztogatónak mindenedet oda nem adod, 
te leszesz felelős, ha legyilkol. 

Ez volt Billault szónoklatának mart. 3-án, ez a 

franczia senatus válaszföliratának, ez a forradalmi la-
pok máig nyúló okoskodásainak a főtárgya. Ne feled-
jük a mondottakat, szem elől ne veszitsük a történ-
teket, a napok nehezednek, a varjak vészkárogások-
kal szállongva kavarodnak, a zivatar a nyakunkon. 
„Solferino után azonnal olasz szövetség elnökségét 
ajánlották meg a szent-atyának, — ezek Billaultnak 
szavai a császár nevében, *) — egy föltétel mellett, se-
cularisálja a legatiokat, a szent-atya ellenszegült ; az 
események haladtak, a legatiok elszakadtak, u j aján-
latot tettünk a szent-atyának, eresztené ki hatalmá-
ból a legatiokat, melyek kezeiből ugy is kisikamlot-
tak , a többi birtokot biztositjuk: uj ellenszegülés; 
végre mondtuk : szent-atya ! a te alattvalóid rakon-
czátlanok, te őket nem fogod megfékezhetni, fogadd 
e1 az uj ajánlatot, mondj le mindenről, szellemi ha-
talmad biztosit tátik, költségeid a kath. nemzetek ál-
lamkönyvébe iratnak; — uj megtagadás, uj ellen-
szegülés. A szent-atya késik, egyezkedni nem akar. 
Jó várni a lelki ügyekben, — igy okoskodik tovább 
Billault — a religio örök időt enged, patiens, quia 
aeternus ; de a földi ügyekben a várakozás veszély és 
nagy oktalanság, mivel itt semmi sincs, a mi nem 
mozdulna" 2). Ezen szónoklat hatott, melyhez midőn 
hozzátevé, hogy az őrsereg Romából ki nem fog vo-
nulni, Roma a forradalomnak át nem fog adatni, a 
senatus a szólni akaró bibornokokat meg nem hall-
gatta , s a késedelmezés ellen pattogó szónoklat után 
a válaszföliratot nagy sietséggel megszavazta, a szent-
atya kormányát vakságról, esztelen ellenszegülésről 
ünnepélyesen vádolta. Szent Pál mondásának az egyik 
része ez : ,in quo alium judicas.' 

Oly kormánynak, mely tizenegy századnak vi-
szályiskolájában növekedett, melynek embereit Bil-
lault is ügyeseknek vallotta ; ;i) oly kormánynak, mely 
ezer és ezer kormányelvek, alkotmányok, s kormá-

J) „La pensée de l'empereur c'est nous qui l'apportons. 
J 'en ai reçu aujourd'hui la mission spéciale." 3 mart. 

2) Monde 12. mart. 1862. 
3) „Des hommes d'état qu'on aurait tort de considérer 

comme médiocres " >3. mart. 
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nyok sírjai között máig is fönáll ; oly kormánynak, 
mely minden élő nemzetek bölcsőjét, sok uralkodó 
család sírjait látta; oly kormánynak, melynek feje 
Piemontot austriainak, mazzinisnek, angolosnak, fran-
cziásnak, Francziaországnak pedig harminczkét alkot-
mányát sorban romba dőlni látta, habár mindenik 
alkotmány homlokára szerzője által az örökkévalóság 
ígérete tüzetett; ily fejedelemnek, ily kormánynak 
a tegnap született kormányok, reggeli harmatban 
összeszedett államférfiak, a parvenu-ség hirtelen sze-
létől fölkapott parvenu-k egész serege veszélyes vak-
ságot, oktalan ellenállást, esztelen csökönösséget vet 
szemére, mivel nem látja vesztét, nem ismeri érde-
két , nem akarja saját szabadulását. A parvenu-k, az 
aranygalléros politikai gyerkőczök, kik egy uralkodó 
családot sem tudtak megmenteni, egy alkotmányt 
sem tiz évig föntartani, a szent-széknek, mely tizen-
egy-százados tapasztalataira építi a századokra vetett 
nézeteit, szemére veti , hogy saját érdekeiben egé-
szen vak, megszabadulása ellen átalkodott. „Ne fél-
jetek — igy szólt Billault császárja nevében — ki-
mondani , mit gondoltok, s érzelmeitek őszinte nyi-
latkozatát ne vegyétek sértésül a szent-atya ellen. 
Semmi tiszteletlenség sem lesz a ti szavaitokban, mi-
vel ettől függ a világ békéje." Azonban ezen siető jó 
barátoknak válaszul adhatja a szent-atya: „Fiaim! 
türelem! én öreg vagyok, mikor ti születtetek, én 
már nagykorú voltam; ti siettek, türelem! várjuk be 
az eseményeket." 

A senatus szavai szerént tehát a szilárdság ellen-
szegülés , az eskühűség esztelen vakság, mely min-
denről felelős. Szólt Billault saját császári uráról is, 
dicsérte, védte a bárgyú félreértések, a rossz-szán-
déku gyanakodások ellen. Talán azon indokból di-
csérte, mivel nem késedelmezik? mivel hamar egyez-
kedik? mivel ma igy, holnap ugy beszél? ma evvel, 
holnap mással, egyikkel nyiltan, másikkal titkon 
szövetkezik? A szent-szék szilárd állhatatossága ellen 
indított, perkeresetben ép a sietség és rögtönzések vi-
rágaiból fűzött dicskoszorut várhattunk Billault ke-
zéből a bölcs császár halántékaira. De Billault szerént 
a szent-atya esztelen, mivel várakozik, a császár bölcs, 
mivel várakozik. Ugyanazon időben, ugyanazon tárgy-
ban, ugyanazon indokból két személy egyet akar: 
várakozást, türelmet; mégis ezért az egyik kárhoza-
tot , a másik dicséretet arat ugyanegy testülettől, 
ugyanegy személytől. Sietést javasolt Pietri , azt a 
vörös herczeg is, más értelemben sietést javasolt Ro-
che* Jacquelein , Aguésseau, és a bibornokok ; Billault 
a két párt ellen : „Hasztalan minden egyezkedés, s 

most majdnem lehetetlen. Romában veszélyes elem 
van, mely Európát fenyegeti ; Italiában a földalatti 
turakodás, mely borzalmas rázkodtatást szülhet; oh! 
mi tud juk , hogy nálunk is nagy az izgatás, nagy s 
veszélyes a mozgalom. Hogyan kérleljük meg eme 
veszélyeket? Miért nem ismerik föl azok, kik a crisis 
pillanatját siettetni akarják, hogy itt a bölcseség nem 
abban van, hogy siessünk, hanem hogy az időre és 
a józan észre bizakodjunk. Nagyobb erő szükséges a 
türelemre, mint a rögtönzött megoldásra. A szent-
atyától elesett birtokot visszaadni nem lehet ; gondol-
ják talán, hogy az őrsereget visszavonni könnyű? 
Romát odahagyni annyit tenne, mint saját elveinket 
megtagadni, multunkat meghazudtolni, oly esélyek-
nek utat nyitni, melyek Európát fegyveres interven-
tiora kényszeritenék. A vak ellenállás, az esztelen kö-
vetelés között várni kell a köz-észre, az időre, az isteni 
gondviselésre, mely a földi dolgok fölött őrködik. 
Sajátja az erős kormánynak, elveit nem változtatni 
az utczai lárma miatt. 0 halad, vagy várakozik. ítél-
jék meg a kormányt az ő tetteiről. 0 elhatározta ma-
gá t , hogy várni fog. A pártok ellentétesek, szüksé-
ges egyezkedni, szükséges várni. A császár várakozik, 
mig a tények hatni fognak az elmékre. Kell, hogy az 
ész utat nyisson magának." — Mily halálos ugrást 
tesz az ügyes szónok beszédjének elejéről ennek vé-
gére! Elején a várakozás, az ovatos türelem és elv-
szilárdság veszélyes, beszédje végén ugyanez bölcse-
ség , erő, s diadalt biztositó okosság. „Legyetek biz-
tosak, — igy szólt Billault — a császár nyugalma és 
bölcsesége diadalt aratand." íme szent Pál mondásá-
nak másik fele : ,teipsum condemnas.' 

A várakozás Parisban bölcseség, Romában esz-
telenség; Parisban hasznos, diadalmas, Romában ve-
szélyes, s halálthozó; a császár várakozása ós szilárd-
sága csodálatos, a szent-atya várakozása és szilárd-
sága kárhozatos; az életet, ez halált hoz. A lelki dol-
gokban várakozni lehet, de a földiekben eszélvtelen-O 7

 V 

s ég , miután itt minden változó; a francziák császárja 
tisztán földi dolgokban várakozik, késedelmezik, az 
időre, az isteni gondviselésben bizakodik, ez nála 
bölcseség ; hogy Romát a forradalom körmeiből ed-
dig meg nem mentette, hogy a piemonti factionak 
mindent tenni engedett, ez nála elvszilárdság, érdem 
és dicsőség ; s a magának igy ellenmondó szónok sza-
vain fóllelkesült franczia senatus a várakozást Romá-
ban kárhoztatta, a várakozást Parisban dicsérte, a 
rögtönzést Turinban rosszalta. „A császár tudja mit 
akar", de ép az a fődolog, hogy azt senki más, még 
Billault sem tudja. A pápa az isteni gondviselésre tá-
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maszkodik, de tisztán kimondta, mit nem akar ; a 
császár is arra támaszkodik, de sehol sem nyilatkoz-
ta t ta , mit aka r , mit nem; azért Pinsról t u d j u k , mit 
nem fog ő tenni soha, a császárról ezt nem tudjuk, 
azért mindenre képesnek tar t juk. Ime : in quo alium 
judicas, teipsum condemnas. 

,A lelki dolgokban jó a várakozás', talán a halá-
los betegnél is ? talán a napról napra növekedő botrá-
nyoknál , eretnekségeknél, szakadárságoknál is? Az 
ember földön él , vele és benne a religio is, az esé-
lyek mivolta szerént itt várni vagy sietni lehet , és 
ha sietni, a nagy veszély örökkévalósága a legna-
gyobb sietséget parancsolja. Ha a religio az embert, 
mig e földön él , nem érintené, ha nem állna, u t re-
cipiat quis prout gessit in corpore, mondhatnók : vá-
rakozzál, patiens quia aeternus. Billault azt véli, hogy 
a várakozás kizárólag az égi polgárok foglalkozása ; 
oh! ezek mit-sem várnak, mivel mindenben bővel-
kednek , soha semmit sem vesztenek ; itt nincs mult, 
nincs jövő, itt csak jelen van , non erit clamor, nec 
luctus, nec dolor erit u l t ra , non est transmutatio, nec 
vicissitudinis obumbratio. Billault talán Danteval akar 
vetélkedni, u j ,divina comedia'-t i rni , hol a boldog-
ság az örök változatlanságnak daczára az epedő vá-
rakozásban fog állani; de ne feledje, mikor Billault 
halálos ágyán fog feküdni , lelki ügyeiben a gyón-
tató-atya iránt sietést fog kivánhatni , és akkor rajta 
lesz: in quo alium jud icas , teipsum condemnas. 
(Vége köv.) 

A japaui vértanuk canonisatioja. 
(Folytatás.) 

IV. Az u t a k , melyeken az igazság és irgalom a világ-
kormányzatban j á r , egyenként ugyan el vannak előttünk 
re j tve ; de a törvényt , mely szerént kormányoz, ő maga ki-
nyilatkoztatta nekünk. Minden ül tetvény, melyet nem ő ül-
t e te t t , kiirtatik ; szőllővesszőjét pedig megmetszi, hogy az 
többet gyümölcsözzék. A módot, mely szerént büntet, szintén 
tudtunkra adta : a világot saját utjain hagyja járni, minek kö-
vetkezménye az , hogy ez maga magát teszi tönkre. A világ 
mindég azon carnalis homo , qui corrumpitur secundum desi-
deria erroris. (Eph. 4 , 22). A bűnösre nézve tehát a legna-
gyobb büntetés nem a külső csapásokban ál l , hanem a bűn-
elkövetésének megengedésében (permissio.) Minél inkább vél 
tehát győzedelmeskedni a bűnös az ő gonosz terveiben, annál 
borzasztóbb reá nézve az i té le t , mert ez az ő Ítélete, hogy 
mind magát mind ügyét megmenthetlenül tönkre teszi. Igy 
hagyja meg Isten az emberi akaratnak szabadságát, és egy-
szersmind magasztos isteni módon gyakorolja a gonosz me-
rénykedő iránt igazságát. És a mi áll egy bűnösről, áll az 
egész emberiségre nézve is, és igazoltatik az összes világtör-
ténelem által. Azonban kevés korszak van a történelemben, 
melynek folyama alat t ezen büntető itélet oly szembeötlőleg 

és oly gyors katastrophokban jelentkeznék, mint a mieinkben. 
Könnyen be lehetne ezt bizonyítani az élet minden szinterén 
napjaink történelméből, azonban csak egy pontot akarunk 
érinteni. Az egyháznak legnagyobb ellensége századok óta 
tagadhatlanul az állam-mindenhatóság volt. Kelet neki kö-
szönheti Péter székétől való elszakadását ; mert egy Photius 
és Cerularius Mihály vagy soha sem támadhatot t volna, vagy 
az ő elpártolásuk nem ránthat ta volna maga után a félvilágot, 
ha a byzantini absolutismus az elszakadást lehetségessé nem 
teszi és keresztül nem viszi. Az állam mindenhatóságnak cujus 
regio illius et religio-féle elve nélkül a nagy egyház-szaka-
dás soha sem következett volna be. Ezen állam-mindenható-
ság a schismat és protestantismust nem csak behozta , szer-
vezte , ter jesztet te és föntar to t ta , hanem a kath. tartomá-
nyokba és uralkodó családokba is á tü l te t te , és igy többel já-
rult, mint bármely más ok a kath. országok megvesztegetésé-
hez , az egyház szabad és üdvös működésének bénításához 
és világgyőző erejének, mennyire ez lehetséges, lekötéséhez. 
Neki köszönhetjük a gallikanismust és josephinismust, ezen, 
lia szabad magunkat igy kifejezni, ezen lappangó eretneksé-
geket , melyek a kath. népek és a kath. papság szellemét job-
ban megmérgezték és elerőtlenitették, mint egynémely nyil-
vános szakadás. Ezen fölvilágosodottság önmagával telt er-
kölcsi pharisaismusa, fölfuvalkodott lelketlensége, minden ter-
mészetfölöttitől való idegenkedése által készitette előre a né-
peket a protestantismus keblében kifejlődött rationalismusnak 
elfogadására. Mit látunk azonban jelenleg ? Kétségen kivül 
sokfélekép jelentkezik az állam-mindenhatóság liberális egyen-
ruhában fölfuvalkodottságának tetőpontján ; de pöffeszkedé-
sénél még világosabb bukása. Oly vigasznélküli föloszlásban 
maga a török birodalom sincs, mint a divatos államgépezet 
minden részecskéiben. A kevélység bora már kiüríttetett, és a 
mi még foly, igen zavaros. A divatos pogányság napról napra 
meztelenebbül lép föl , es oly tehetetlen erkölcsileg szintúgy 
mint szellemileg, oly alávaló és rút, minő alig volt a Caesarok 
idejében, akkor , midőn az egyház az üldözéseknek közepette 
a világ fölött vivta ki diadalát. Vagy a mostani civilisatio 
nem hasonlit-e, és pedig igen nagyon, a sülyedő egykori ro-
mai birodalom polgárisultságához ? és ha a keresztények hal-
hatatlan nemzedéke nem volna az egész világon elterjedve a 
föld savául , az erkölcsi rothadás már elviselhetetlen volna. 
És igy az egyház-ellenes földi hatalmasságok látszólagos győ-
zelme igazán véve azoknak bukása. 

V. A szőlőtő, melyet az Ur ü l t e te t t , a szőlőmives által 
megmetszetik, hogy bőséges gyümölcsöt teremjen. 0 minden-
nap ápolja ugyan e szőlőtőt ; vannak azonban bizonyos idők, 
a tavasz ideje , melyben a vesszők megmetszetnek ; és ki ta-
gadhatná, hogy most azon idő van ? Mint fognak a külső ese-
mények alakulni, nem t u d j u k , de nem is kell tudnunk ; de 
annyi bizonyos, hogy Isten meg akarja egyházát szentelni és di-
csőíteni; s valóban mégis szenteli, és dicsőíti szemeink előtt cso-
damódon. Már most is oly erkölcsi fénynyel van az környezve, 
hogy ez is képes lehetne sok előítéletet eloszlatni. Voltak 
idők, melyekben ugy látszot t , mintha az egyház és világ na-
gyon is össze volna egymással vegyítve ; a világ egyháziabb-
nak, az egyház világiasabbnak látszott. Ma ez máskép van ; 
napról napra határozottabban lép föl a világnak elválása az 
egyháztól , és ezen elválás, ugy mint ma az ügyek állanak, 
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szükségkép lényeges föltéte a kereszténység megújulásának. 
De az egyháznak, a mindinkább vésznek indult világtól való 
elválása és megszentelése, — hogy, ha a világ a reá elkerül-
hetlenül bekövetkezett nyomornak zsákmányává lesz büszke-
sége által, azt ismét megmentse, — a papságtól és a főpap-
ságtól indul ki. Es e tekintetben évek óta oly látvány mutat-
kozik szemeink előtt , minőről egy emberéletkor előtt még a 
legmerészebb, a legjámborabb képzelet sem mert volna ál-
modni. Stabunt just i in magna constantia adversus eos, qui se 
angustiaverunt. Mint áll előttünk azon igaz, ki helytartója an-
nak, ki minden igazságnak forrása? Nincs-e ő végkép meg-
fosztva minden emberi segélytől ; nem kell-e neki mint egykor 
Ignácznak, éjjel nappal vad-állatokhoz kötve lennie és azok 
ellen harezolni, hogy természetfölötti egész dicsőségében je-
lenjék meg? Mily kisszerűnek, mily rossznak, mily aljasnak 
tűnik föl minden úgynevezett földi nagyság ő mellette, ki az 
egész világtól részént el van hagyva, részént elárulva vagy 
üldöztetve. Mikor vezettetett valamely pápa szentebb utakon, 
mint IX. Pius ? És ha szivébe tekinthetnénk, ezen utaknak 
minő gyümölcseit fognánk ott föllelhetni ! Mily magasságra 
jutot t ezen meredek utakon mind ő , és kisebb nagyobb mér-
tékben bizonyára azok is, kik hozzá legközelebb állnak, és kik 
szenvedéseiben, tet teiben, küzdelmeiben osztoznak. Ki mér-
hetné meg csak távolról is, mennyivel lett érdemre és szent-
ségre nézve gazdagabb az egyház feje, és ő vele a keresztény-
ségnek fő és anyaegyháza ? És a mi Romában a főpásztorok 
főpásztorával történik, nem történik-e ugyan az a püspöki 
karral és az egyház egész testével? Ki.kételkedhetik, hogy, 
ha nem is láthat juk, ezen időkben és épen ezen idők által az 
összes püspökök szive és lelke nagyobb szilárdabb lőn, mint 
azelőtt volt És ime ezen pápa az ily pülpökök közül most 
többeket összegyűjt maga körül Romában, — minő gyümöl-
csének kell lenni ily összejövetelnek ! 

VI. Arról, mi a gyülekezetben külsőleg történik , a mit 
a pápa fog mondani, és vele a püspökök, idő lesz szólni ak-
kor , midőn már minden megtörtént. Kétségen kivül a szent-
atya és vele a püspökség ünnepélyesen újra be fogja vallani 
nem csak a pápának Istentől rendelt egyházi elsőségét, ha-
nem az egyház javára a Gondviseléstől neki engedélyezett 
világi uralmat is. Kétségkívül újra fogja kárhoztatni azon is-
tentelen politikát, mely jelenleg minden isteni és emberi jo-
gokat lábbal tipor, és melyet ő már többször kárhoztatott ; 
meg fogja semmisíteni azok reményét, kik azt vélik, hogy az 
egyház mulandó bajok iránti félelemből valaha megtagadja 
vagy megtagadhatja az igazságot és igazságosságot. Azon-
ban a legfontosabb az, a mi már eddig is világosan látható 
tudnillik a püspököknek gyülekezete Romában és az ez által 
nyilvánított szeretet a szent-atya iránt, Mily nagy jelenleg 
a püspököknek, nem mondjuk hűsége és ragaszkodása, ha-
nem legbensőbb szeretete a szent-atya iránt ! Egy bibornok-
nak azon egyszerű nyilatkozata, hogy igen kedvesen fogná 
venni a szent-atya, ha a japani vértanuk canonisatioja alkal-
mával a püspököket maga körül láthatná, elegendő volt, hogy 
azonnal oly nagyszámú püspökök Romába induljanak. Ha te-
hát valaha alaposan alkalmaztathatott a keresztények azon 
régi dicsérete : lássátok, mennyire szeretik egymást ! annak 
itt bizonyára helye van. Lássátok, mint szeretik a püspökök 
a pápát ! Gyermekek sem sietnek nagyobb örömmel atyjuk-

hoz , mint a püspökök a pápához, ki egyszersmind elsőszülött 
testvérük is. Minden akadály legyőzetik, csak hogy a szere-
tet ezen kötelmét teljesíthessék. Nincs itt nyoma semmiféle 
világi okosságra való tekintetnek, nincs különbség tartomá-
nyok és nemzetek közt. Minél ellenségesbnek mutatkozott a 
világi hatalom egy helyen , minél ravaszabbnak a másikon, 
minél gyengébbnek emitt, vagy határozatlanabbnak amott, 
annál nagyobb szeretetet, lélekemelkedettséget, és minden 
melléktekintet nélküli egyenes-szivüséget tanúsítnak a püs-
pökök a nyelv és országok különbségének daczára. Hová let-
tek most azon idők , melyekben a püspökök az ország hatá-
raihoz voltak mintegy lánczolva, és melyekben egyedül az 
államhatóságok közlekedhettek a szent-székkel? és midőn a 
nagy kath. é le t , a tagoknak a fővel szabad személyes közle-
kedése mintegy rege gyanánt tünt föl ? hová lettek azon idők, 
midőn a jámbor tisztelet és szeretet helyett a kegyeletlen 
vetélykedésnek, önérdekű bizalmatlanságnak szelleme nyert 
túlsúlyt némely püspökök szivében is Roma iránt ? melyek-
ben a hitetlen politika némely elvakított vagy tudatlan fő-
papnak hithideg és egyháziatlan lelkületére számithatott? 
Ezen idők egészen elmultak, és minden ujjá lőn. (Vége 
köv.) Ik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jun. 12-én. A gyakorlati hitélet terén mozgó és 

oly üdvösen működő Oltár-egylet egyházi készletei a belvá-
rosi plebániaház három termében voltak közszemléletül ki-
rakva az imént lefolyt napokban. Egyik terem az erdélyi sze-
gényebb templomoknak szánt öltönyöket és szent szereket 
foglalta magában. Lehetetlen a jámbor buzgalom és ajtatos 
'munkásság eme czikkein végig pillantani a nélkül, hogy az 
ily egylet üdvös eszméjét üdvözölve tiszteletre ne gerjedjen 
a kebel azok i ránt , kik a társulat élén állva, vagy annak sze-
rény tagjait képezve ügyszeretetüknek ennyi és ily jótékony 
eredményét birják fölmutatni. A tárgyak különfélesége és so-
kaságából megmérhető a részvét növekedése, melynek ezen, 
általánosan üdvösnek elismert társulat örvend ; mely növeke-
dést az elnökasszony ő excellentiáján kivül bizonyára legin-
kább nt. T r a u t w e i n János igazgató urnák lehet köszönni ; 
ki semmi fáradságot sem kiméi a lelkével összenőtt egylet ér-
dekeinek emelésére, és szent öröm sugárzik szemeiből, lia a 
társulat czéljainak előmozdítására valamely adománynyal lé-
petik meg, vagy ha tagjául szerezhet meg valakit az Isten 
háza dicsőségét előmozdítani törekvő egyletnek. Örömmel ra-
gadjuk meg ezen alkalmat igazságkövetelte elismerésünk ki-
fejezésére a helybeli ft. kegyesrendü tanártestület azon t. tag-
jai iránt, kik tiszta egyházi buzgalmuktól vezéreltetve a külön-
ben őket közvetlenül nem illető téren is lankadatlanul és ered-
ménydusan működnek. S z e p e s s y Imre vezérli az ifjúság-
nak már sok, méltó dicséretben részesült énekkarát; S z a-
b ó ky Adolf, mindenfelől igénybe véve bá r , évek óta éltető 
szelleme, vezére a gyümölcseiben oly megbecsülhetetlen kath. 
legényegyletnek ; a föndicsért T r a u t w e i n majus-havi na-
ponkénti szónoklata már méltányoltatott e lapokban, és őt 
látjuk az Oltár-egylet vezényletében, működésében is önkén-
tes, megtörhetlen szorgalmú tényezőnek. Ha szavaink tán vol-
nának is az illetők dicséretére, de nincs hatalmunk őket ju-
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talmazni ; azonban elég, lia az emberek elismerik a fáradal-
mat , annak méltó jutalma csak Istennél van. Ik. 

BECS. Nem ritkán lehet hallani, hogy prot. országok-
ban sokkal nagyobb az igazi jámborság, keresztény életko-
molyság mint a kath. tartományokban. Ezen állitásnak fölvilá-
gositásául a vallási és egyházi viszonyokra nézve idézzük a ber-
lini „Süddeutsches evang. protestantisches Wochenblatt"-ot, 
és a párisi ,Union'-ból Poujoulatnak egy czikkét. A berlini 
hetilap ekkép szól : „Az első reggeli isteni szolgálat alatt a 
Dorothea-templomban, melyet meglátogattam, hét hallgatót 
találtam; a kolostor-templomban busz—liarminczan szoktak 
lenni; és magában a tiszteletreméltó Miklósegyházban is, hol 
Nitsch szónokol, soha sem láttam száznál többet ! Az isteni-
tisztelet tulajdonképen csak a Máté templomban volt látoga-
to t t , és itt is az egész ajtatoskodás még jobban visszataszitó 
vala, mint a többi templomok üressége. Nem akarom bírál-
gatni az isteni-szolgálatot, de meg kell vallanom, szivemből 
örvendek, hogy a vallás-gyakorlat ily neméről mit-sem tudunk 
a déli tájakon. Elzárt páholyok a főnemesi családok ragyogó 
neveivel, suhogó öltönyök fényes egyenruhák, a polgári osz-
tályból oly kevés részvevő : mindez méltó kételyt támaszt, lia 
valljon tisztán vallási érzület tölti-e meg a házat? Maga a 
szónoklat modora sem oszlatja el ezen kételyt. Előttünk torz-
kép gyanánt tünt föl ezen udvariaskodó , salonmodoru faja a 
jámborkodásnak. A fogatok hosszú sora a templom előtt , a 
páholyokban a világ minden pompája, a képeken és zenében 
keresve keresett művészet, a divatos társalgásnak feszelgé-
se a szószéken, ellentéte mindannak, mit mi evangelikus iste-
ni-tiszteletnek tartunk. A dómban tartot t isteni-tisztelet is 
igen kedvezőtlen benyomást tett rám. Különösen nagy helyet 
foglal el ezen községi isteni-szolgálatban a zene és énekkar, 
mely ha bevégezte a maga színpadias teendőjét, az egyház aj-
tain tódul kifelé a nép, ugy hogy az egyház-szolga erőszakkal is 
igyekszik bezárni az aj tókat , liogy legalább ekkép maradjon 
még néhány lélek a megtisztított Isten-ige hallgatására. Éj-
szaknémet álláspontról tekintve ez ugyan nem bir nagy jelen-
tőséggel; hisz csak nem rég teli torokkal hirdette ott egyik 
kitűnő egyéniség, hogy tömött templom ma rossz bizonysá-
gául szolgál az egyházi szónok hitének ; azonban mi déliek a 
fölfogás ily magasságára még nem emelkedtünk. Mi azon egy-
ügyü véleményben vagyunk, miszerént a templomok azért 
vágynák, hogy azokban a hivő közönség épüljön; és nem 
azért , hogy az ige hirdetője oly elijesztő modorban adjon te-
hetségei- és ügyességéről bizonyitványt, hogy minden becsü-
letes ember, ki egy kissé fegyelmezett gondolkozásmóddal 
bi r , kifusson. Mily igen alászállott a protestantismus fővá-
rosában az egyházias élet, eléggé mutatja a polgári osztály-
nak az isteni-tiszteletben való teljes részvétlensége. Hogy a 
magasb körök más érdekeket hajhasznak, az máshol is elő-
fordul ; de itt a középosztály is egészen elidegenittetett a tem-
plom látogatásától. Ha valahol az ember megkísérti egyházi 
ügyet szóba hozni, oly képet csinálnak az emberek, mintha a 
bückeburgi gyógyszertár reformjáról vagy a lichtensteini kö-
vezet javitásáról volna szó, vagy más valamely őket távolról 
sem érdeklő tárgyról. A mint vasárnap nem lehet a harang-
szót hallani az utczai lárma, zaj miatt ; ugy a polgári életen 
sem hangzik keresztül az egyház szava, és nem birjafölülha-
ladni a mindennapi érdekek egyhangú, lélekölő moraját. Mi 

elhiszszük a „Neue Evang. Kirchenzeitung" azon állitását,hogy 
karácsonykor elrémült tapasztalván, hogy berlini gyermekek 
nem tudják , miszerént karácsony az Üdvözítő születésének 
ünnepe, és mások keresztelő Jánost elcserélik evang. János-
sal. Hasonló példákat magunk is tapasztaltunk. Szinház, opera 
és bohózat, ez a valódi élet ; ez lett egyedüli szellemi élveze-
tük a berlinieknek. A rendőr-piaczon két kis templom áll egy 
nagyszerű szinház körül ; egészen ilyen a nép vallási öntudata 
is. Mintha az egyik templomban tartatnék a keresztelési, a 
másikban a halotti beszéd, az egész többi időt e kettő között 
szinjáték, bohózat és egyéb ily élvezet tölti ki. Ez tehát azon 
„magasabb" valami, miről a berlini atyafi oly büszkén beszél. 
Bár merre tekintünk, mindenfelől azon meggyőződést merit -
j ük , kogy a királyi porosz egyház ereje nem elegendő a tar-
tományi püspök székhelyén a mindennapi érdekek mellett csak 
valami kis érvényre is vergődni, és az életben tényezővé vál-
ni. És ha ennyire nem képes, mint lehetne reményleni, hogy 
a nagyvárosi élet mámorát, melyben a fiatal lelkek elvesznek, 
az öregek pedig elsatnyulnak, csak némikép is legyőzhetné. 
Ezen körülmények által okozott erkölcsi károkat, melyeknek 
további el-nem-türhetése felől már elegendőkép vitatkoznak 
az állam- és község-hatóságok szintúgy mint a lapok, elhall-
gatva , a Humbolt temetésénél, Schiller-ünnepély és a király 
koronázása alkalmával történt botrányos kihágások eléggé 
bizonyitják, hogy itt a népsöpredéknek alja létezik , melyet 
még a fegyveres erő sem képes a kellő korlátok közt megtar-
tani. A mi hittudósaink ismert szelid gunyoros mosolyra húz-
ták ajkaikat, midőn Nitsch jubilaeumja alkalmával a fáklyás-
menet abbahagyását tanácsolta a rendőrség, mivel tudta, 
hogy nem képes megfékezni a tömeget ; de valljon az egyház 
teljesíti-e missioját, ha ily körülmények oly buján nőhetnek 
föl ? Nem múlik el itt egy éj sem a nélkül, hogy valahol be ne 
törnének, öngyilkolás nem történnék, vagy valami botrány 
be nem jelentetnék. A gazlelküek egész áruraktárakat üríte-
nek ki, nagy szekrényeket szállitanak tovább, a királyi posta-
kocsikat lopják el az útról, az állatkertben , a Spree csónak-
jaiban és Windmühlenbergen egész gyarmatokat alakítottak. 
Vannak városrészek, melyekben a rendőrök csak nagyobb 
számmal mernek menni ; vannak vendéglők a munkások szá-
mára , melyekben a kanál és kés le van lánczolva, különben 
nem lehetne megakadályozni azok ellopását. De az egyház vi-
rágzik ! Minálunk van a tiszta tanitás, az egyházi főtanácsban 
van egy lutheránus és egy református osztály ; vannak super-
intendenseink, főszónokaink, pastorok, segéd igehirdetők, és 
hetenként majdnem 80-szor hirdettetik a megtisztított ige. 
Mi kell ennél több az egyház virágzására ? !" — Ekkép szól 
egy protestáns Németország specifice prot. fővárosának viszo-
nyairól ; halljunk már most egy kath. szózatot az annyira ki-
kiáltott Parisnak vallási állapotjáról. Poujoulat ekkép i r : 
„Tegnap (husvétvasárnapján), midőn a Notre-dame-templom-
ból kijöttem, mondá egy barátom: emlékezik ön még 1832-re? 
látta ön azon esztendőben husvétvasárnapján a Notre-dame-
egyházat? Én is ott voltam akkor. Alig lehetett néhány jám-
bor lelket látni járulni az Ur asztalához. És ma ! Ép most lát-
tunk 5—6 ezer embert; mily változás! Valóban, az 1862-ki 
húsvét igen fényes volt. Talán soha sem lehetett hasonlót lát-
ni. Alig hiszem, hogy a föld valamely pontján azon napon, 
ugyanazon órában annyi sziv, annyi lélek egybekötve találta-
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tott volna ugyanazon hi t , remény, és ugyanazon szeretet ál-
tal. Csodálatos és fölötte vigasztaló látvány volt. Mily szent 
magábavonulás volt észrevehető ezen mindenkoru és állású 
embereken! a katonákon, tiszteken, kiket maguktartásából 
könnyű volt fölismerni, habár nem is viseltek mindnyájan 
egyenruhát; a műegyetem növendékein, kik lecsatolt kard-
jaikat a székekben hagyták, és összekulcsolt kezekkel, lehaj-
tot t fővel közeledtek az oltárhoz, magukhoz veendők az erő-
sek kenyerét ! Mily szent, benső megindulás volt látható ezen 
nagyszerű jámbor gyülekezeten. A templombóli kijövetkor 
mindenki arczárói öröm sugárzott le. Mindenkin lehetett lát-
ni ; hogy boldognak érzé magát, mivel egy nagy kötelmet tel-
jesitett. Valódi káromlás volna, ha atyáink hite iránti ezen ön-
kénytes tüntetés láttára kételkedni akarnánk Francziaország 
jövője iránt. Fölismerjük ebben a nagy erkölcsi erő jeleit; azon 
erő t , mely a családok erényét, becsületességét ép ugy bizto-
si t ja , mint az egész társadalmát : értjük a kath. hit gyakorla-
tát tények által Isten és emberek előtt. Menjenek a fölvilá-
gosodás apostolai, kik az egyház 1800 éves szikla épületét alá 
akarják ásni, menjenek, és nézzék meg Notre-dameban a köz-
áldozást, vagy lépjenek a nagyhét bármely napján templo-
maink egyikébe; és a helyett hogy, mint most tesznek , ásót 
tartanának kezükben, melylyel az általuk megholtnak tartott 
katholicismus számára sirt ásnának, meg fogják tanulni, hogy 
épen ezen hit az , mely e divatos világnak még éltet adhat ; 
meg fogják tanulni, hogy az, mit el akarnak temetni, még 
viritóbban és életerősben fejlődik most mint valaha." Igy szól 
Poujoulat Parisról az 1862-ki husvétünnepen. Ik-

ROMA, maj. 22-én. Folyó hó 19-én 108 püspök érke-
zett ide, másnap már 150 volt. Sokan jöttek , a kik nem vél-
ték, hogy jöhetnek, például : a treviri és namuri. A papoknak 
száma, kik ez alkalommal az örök városba zarándokoltak a 
püspökökét meghaladja ; csak a moulirtsi főesperest s kanonok 
háromszáznak volt uti vezére. Mindnyájan itthon érzik ma-
gukat, szegény a lakásuk, szegény a szokatlan étkezésök, de 
ők örülnek, hogy itt lehetnek. A spanyol püspököknek zöld 
kalapja első napokban igen föltűnt, most, miután mindenki 
lá t ta , senki sem figyel a kalapra. Tudós és jámbor férfiak 
mindnyájan, például az urgeli püspök Cappellari, a ki a leg-
szükségesebbekre szorítkozva élt több évek óta , hogy a pap-
növeldét építhesse, „én nem fogom látni , igy szólt, az építés 
befejezését, csak utódom, de ez jól van." Legnagyobb része a 
püspököknek kolostorokban, a papok pedig szegény házakban 
laknak. A szent-atya kívánta volna mindnyájokat magánál fo-
gadni, de engedvén a nagy szükségnek , korlátoznia kell sze-
retetét. Ez fá j atyai szivének ; de leginkább a turini kormány 
és parlamentnek viselete. A franczia, spanyol, német és ma-
gyar püspökök előtt hangosan fog szólni az olasz püspökök 
elmaradása, s kézzel fogják tapinthatni az üldözést és szolga-
ságot, mivé lett az olasz egyház. Ezen szomorkodhatni, mivel 
a kisértet fölötte nagy ; de örülhetni más részről, midőn lát-
juk, mivé tétetet t nemzetünk virága , az üldözés és az álnok-
ság között. Rattazzi körlevele a nemzeti ünnepet illetőleg, uj 
üldözésnek a jele. A plebánusok a legnagyobb zaklattatások-
nak lesznek kitéve. A franczia bibornokok s 15 püspök, úgy-
szintén a spanyol főpapok 26-án érkeztek. A poitiersi püspök 
nem jö t t , nehogy az iránta mutatkozó részvét Romában, ne-
heztelést gerjeszszen Parisban. Dupanloup, az orleansi főpap 

esetlegesen a szent-atya által fogadtatott sz. Péterben. A fő-
pap, mielőtt lakására ment volna, Szent Péterbe jöt t az apos-
tolok sirj ára leborulni : ép ottan vol ta szent-atya; s midőn az 
orleansi főpapot meglátta, azonnal megismerte, feléje közele-
de t t , s atyailag fogadta. Maj. 21-én nyilvános consistorium 
volt , melyben Gargia Cuesta és Puente , mult évben Sep-
tember 21-én kinevezett bibornokok, a bíbornoki kalapot a 
szent-atya kezeiből fogadták. Az uj bibornokok a Sixtina ká-
polnában tették le a szokásos esküt a bibornoktestület előtt ; 
ezután a nagy csarnokba vonultak mindnyájan, hova a szent-
atya széken hozatott. A királyi csarnokba az uj bibornokok 
a diaconus bibornokok által bevezettetve a trón lépcsőire tér-
deltek , a szent-atya lábait és kezeit megcsókolták. Miután a 
szent-atya, és a bibornokok őket megölelték volna, kitűzött 
helyüket elfoglalták; innen később ismét a szent-atyához 
mentek, s a bibornoki kalapot kezéből vették. A consistorium-
ban Marsilli Ferencz szent-széki ügyvéd, harmadszor s utol-
jára szónokolt Gilles József alkantarai szerzetes, s San-Pascal 
aCh ia j a , (leccei tartományból,) canonisatioja ügyében. Ez-
után a bibornoki testület egyedül a Sixtina kápolnába ment, 
hol, miután a szent-atya letette volna felső öltönyeit, Te Deum 
énekeltetett, s a bibornoki dékán által az ima a,super electos' 
elmondatott. A nyilvános ülés után jöt t a titkos, melyben, az 
uj bibornokoknak ajkai a szent-atya által lecsukattak, s az 
üres püspöki székekre, úgymint az antiochiai patriarcha székre 
in partibus gróf Belgrado Károly eddig ascoli i püspök ; a za-
rai érseki székre Maupas Dojmo Péter eddig sebenicoi püs-
pök ; leridai érseki székre Spanyolországban Puigllaty Amigo 
Márián, vichi kanonok ; gironi püspöki székre Spanyolország-
ban Bonét Constant, leridai kanonok ; portoi püspöki székre 
Portugalban Castro e Mura János, hitküldér és nankingi ál-
talános helyettes; ezenfölül ő szentsége a hitterjesztő egye-
sület által tet t következő kinevezést helybenhagyta : d'issusi 
vagy issopolisi egyház részére Gray Jakabot. Ezek elvégez-
tével a szent-atya a bibornok ajkait fölnyitotta, a zárai ér-
seknek a palliumot megadatta ; az uj bibornokoknak a gyűrűt 
átküldte ; s Gargia Cuestának szent Prisca, Puentének Maria 
pacis bibornoki czimet határozta; ekkor szobáiba vonult,s az 
u j bibornokokat magánosan fogadta. 

ROMA, maj. 29-én. A pápa ő szentségének az Isten sok 
örömöt is küld a sok fájdalmak között. A mai ünnep fönséges 
volt. A laterani egyház főerkélyéről a szent-atya a szokásos 
áldást adta. A templomhoz vezető utczák tömve voltak, a há-
zak és ablakok függönyökkel, virágokkal diszesitve. A szent-
atya menete diadal volt. Franczia nők gyönyörű virágcsokort 
nyújtottak át ő szentségének, ki e fölött igen nagy örömét 
fejezte ki. A szent-misén jelen volt 35 bibornok , 276 püspök. 
A patriarchák között jelen volt Belgrago antiochiai, Trevisa-
nato velenczei, s még a babyloniai, s indiai. Az érsekek között 
a salzburgi, sensi, avignoni, bourgesi, s több mások, kiket még 
nem ismerek. A püspökök közül 34 franczia, 14 americai, 
mindnyájan Canadából, 17 austriai és német , 4 magyar, 28 
spanyol, 5 albaniai, s többen keletről. Útban van még sok 
franczia püspök, Magyarország prímása, és a prágai érsek. 
Morlot, a párisi érsek Ruspoli palotában lakik, hol Goyon la-
kott. A szent-mise után a szent-atya az ereklyék előtt térden 
imádkozott, s a bibornokokkal a templom nagy erkélyére 
ment. A piacz tömve volt, s pedig délben , a nap izzó sugarai 
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alatt. Megjelenésekor az egész néptömeg üdvözölte a szent-
atyát. A. szertartó bibornok intésére csend let t , a tömeg le-
térdelt , a szent-atya hangosan mondta el az imát, egekre 
emelve szemeit és kezeit adta az áldást. Az ágyú szólt, de 
hangosabb volt a nép örömkiáltása: Éljen szent-atyánk! éljen 
a pápa-király ! A szent-atya hallván ezen öröm és üdvözlő 
kiáltást, látván a magasról a népnek öröm-mozdulatjait, igen 
megindult. Lejövén a templomba, letette a szent ruhá t , s 
mondá: mindent az Istennek s jó romai népemnek köszönök. 
Midőn a Vaticanba visszatért, ut ja ismét diadalmenet volt. A 
közeli napok mind szertartásokra szánvák. Reisach bibornok 
deli' Anima templomban fogja püspökké szentelni Studach ő 
méltóságát, kinek székhelye Sveczia és Norvégia. Szerdán ha-
lotti szent-mise lesz a mexicoi érsekért, ki számkivetésben halt 
meg; szent András templomában Dupanloup fogszónokolniake-
leti keresztények sorsáról. Minden püspök hoz Péteríillért az ő 
megyéjéből. Elsők ebben a franczia püspökök, némelyik 100,000 
frankon fölül hozott, egy sem 25,000-en alul. Mondhatni, hogy 
ez alkalommal összegyűlt Péterfillér három milliom frankot 
meg fog haladni. A keresztények szive a szent-atya pénztára. 
Midőn az urgeti püspök Romába indult, egy szegény férfiú 
a robogó kocsihoz kapaszkodott. A püspök megállíttatta a lo-
vakat , s kérdé a szegénytől, mit akar ? „Méltóságod Romába 
megy, itt van néhány piaszter, melyet megtakarítottam, vi-
gye el a szent-atyának", válaszolá a szegény. Némely püspö-
kök alkalmul vették a livornoi kikötőben nyugvó hajónak idö-
zését , kirándultak a pisai érsek látogatására. Ezen külföldi 
vendégeket némelyek Pisában az utczán gúnyolták, s kövek-
kel dobálták. Az idegenek elbeszélhetik a széles világon, mily 
nevelést tud a forradalmi factio Italiában. 

NÁPOLY, május 25-én. A püspökök és zsinatok ügyé-
ről nevezett bibornoki egyesület az olasz megyékben néhol 
előforduló canon-ellenes eljárásokról határozatot tett közzé. 
A turini kormánynak szolgái sok megyéből a püspököt elűz-
ték , utána a helyettest, s fölszólították a káptalant, hogy 
quasi sede vacante káptalani általános helyettest válaszszon. 
Kevés káptalan hajlott e szóra, de mégis voltak, kik hajol-
tak ; a botrány tehát megvan, az intrusus püspöki jogható-
ságot gyakorol, melylyel nem bir, s veszélybe hozza a lelke-
ket. Ez az indok a következő rendeletre : „Nápolyországban 
némely egyházi megyében a káptalanok, miután a püspök és 
ennek megbízottja méltatlanul eliizettettek, a helyett hogy 
törvényes püspökeikhez ragaszkodtak volna, káptalani he-
lyettes-választást merészeltek. Ezen betolakodott helyettesek 
szentséges pápánk Piustól figyelmeztettek választatásuk ér-
vénytelensége-, s azon censurákra, melyekbe tettleg estek. 
Daczára ennek az intrususok folytatják botrányosan a tör-
vénytelenséget a hivek kárára, földúlván az egyház canoni 
kormányának rendjét. Hogy e biinös tény büntetlen ne ma-
radjon, s hogy mások hasonlót ne merészeljenek, ő szentsége 
hatalmának erejénél fogva rendeli a mint következik:. 1. Ki-
nyilatkoztatja , hogy az emiitett választások semmisek , ugy-
szinte a választottak tettei érvénytelenek, bármily szin és 
ürügy alatt is tetettek legyen azok. 2. Kinyilatkoztatja, hogy 
a választók és káptalani helyettes név alatt választottak mind-
azon egyházi büntetések alá esnek, melyeket az apostoli ren-
deletek és a canonok ilyesekre szabnak. 3. 0 szentsége föl-
függeszti az ily helyetteseket a divinis, kizárja minden egy-

házi javadalomból, legyenek ezek méltóságok, vagy kanonok-
ságok. 4. Határozza és rendeli, hogy lia a nevezett helyette-
sek ezen rendelet közzététele után is folytatni merik a tör-
vénytelen és tolakodó tisztkedést, ez által a javadalom-fosz-
tás büntetésébe esnek, s képtelenek lesznek más javadalmak 
birhatására. 5. 0 szentsége mindezt kiterjeszti, most akkorra, 
azon káptalanokra is, amelyek ezután ily merénynek kísérleté-
be ereszkednének, a mitől az Isten őrizzen. Kelt Romában, 
a püspöki egyesület irodájában maj 3-án 1862. Paracciani-
Clarelli praefectus. 

IRODALOM. 
EXERCITIA SPIRITUALIA, in sacra octo dierum solitu-

dine et textu et juxta methodum Sancti Patris Ignatii. — 
Et duo tridua. — Ad pium usum Sacerdotum ac Religio-
sorum, a Sacerdote Societatis Jesu. Cum adprobatione 
Eminentissimi Cardinalis Arclii-Episcopi Strigoniensis et 
superiorum permissu. Posonii, 1862. Typis Henrici Sieber. 
VIII. r. 53 negyedív. Ára 60 kr. Kapható Pozsonyban a 
jezustársaságiaknál, és egyelőre az esztergom-főmegyei hi-
vatalban is. 

Korszerű jeles munkát van szerencsém t. paptársaim-
nak bemutatni. Korszerű munkát, mert, hála főpapjaink apos-
toli buzgalmának, hazánkban is fejledeznek a lelki gyakorla-
tok és az elmélkedő élet. A kezdet nehézségeinek könnyíté-
sére a szükséges utmutatás , gyakorlati vezetés, kalauzolás 
jelen könyvben foglaltatik. I t t nem találkozunk ugyan kész 
meditatiokkal, mint például Sclilör munkájában ; nem kidol-
gozott beszédekkel, minőket egyházi szónokaink könyvei 
nyújtanak; szerző a meditatio elméletét, rendszerét, mester-
ségét tünteti föl, de nem szárazon , nem csupán elméleti el-
vont alakban , hanem alkalmazva a gyakorlatra. A szokásos 
kész meditatiokból nem mindenki tudná magának elvonni — 
abstrahere — az elmélkedés szabályát, mintáját ; itt minden 
egyes meditatio, minden consideratio a minta elemeire föl-
osztva jelenik meg, miből azon fölmérhetlen hasznot vonja a 
még kevesbbé jár tas , hogy mintegy beleéli magát az elmél-
kedés mesterségébe , a minta-szabályoknak öntudatos alkal-
mazásába. Azért szerző igen helyesen t e t t , követvén a „Di-
rectorium in Exercitia Spiritualia" VIII-ik fejezetének 1-ső 
pontját : „In proponendis punctis Meditationum non oporte-
bit ea valde exaggerare, aut etiam ita enucleare, ut qui me-
di ta tur , ipse nihil novi per se invenire possit, aut certe 
aegre. — Experientia enim docet, magis omnes delectari, et 
moveri etiam iis, quae perse inveniunt. Et ideo satis erit, 
quasi digito indicare venam, quam deinde sibi quisque effo-
diat. Si tamen essent aliqui parum capaces, iis possent paulo 
magis declarari . . . ." Ezen elvet sz. öntudatosan használta 
müvében. „Hoc ego monitum, simul et praxim meditandi fi-
deliter observans, non solum simplici et obvio modo venam 
digito indicare ; sed quodammodo illám aperire, hoc opusculo 
conatus sum, ut dein quilibet (etiamsi aliqui minus capaces 
forent) hanc sibi venam facili methodo et proprio exercitio 
uberius effodiat, ac uberem fructum in gaudio cordis afferat." 
— Az önmunkálatot tehát segiteni, s nem fölöslegessé akarja 
e könyv tenni, segiteni pedig azér t , mert az elmélkedésben 
minden az öncselekvéstől függ. — Nagyon igaz : „A nélkül 
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hogy valaki maga vegye fontolóra és magára vonatkoztassa 
a hitnek örök igazságait, hasztalan minden egyéb törekvés. 
Ezért múlhatatlanul szükséges is, hogy, ha valaki hasznát 
akarja látni a lelki gyakorlatoknak, maga elmélkedjék, ko-
molyan hányja meg saját magával a hitnek elveit, reményeit, 
és maga lelkületéhez, hivatalához, szükségeihez képest szab-
jon magának határozott föltételeket, szánja el magát komoly 
akaratra, hatályos cselekvőségre." (Szentek Tudománya stb. 
Szerzette Nogáll János. Pes t , 1851. — 115 1.) Az ily elmél-
kedés által aztán csakugyan „kényszeríttetik az ember ma-
gába szállni, önismeretre vezettetik, és lelkének mélyében 
úgyannyira megragadtatik, miszerént az indulatok, vágyak, 
érzelmek, az egész szivnek átalakulása , tehát gyökeres meg-
javulása mintegy szükséges eredményül következzék belőle." 
(U. o.) — Azért kell tudni az elmélkedés módját , mestersé-
gét. Szerző loyolai sz. Ignácz természethíi lélektani modorát 
világosan adja elő : „Meditari est mentis exercitatio, — ugy 
mond — qua veritatem aliquam religiosam, sive dogmatica 
illa si t , sive morális, perpendendam assumimus, ut intellectus 
ea veritate percellatur ; voluntas autem ad eam amplecten-
dam, et vitae rationem conformiter instituendam moveatur. 
Est itaque Meditatio exercitium trium potentiarum seu fa-
cultatum animae. Memoria id in mentem revocat, quod fides 
divina nos desuper docet. Nimirum : quis locutus sit vel ege-
rit : quid — ubi — quomodo — quando. — Intellectus propo-
sitam veritatem pondérât, ut de ea penetretur ; etiam rationes 
adducit, quibus ad illám suscipiendam moveatur. Voluntas 
illis rationibus mota et perculsa, alfectus animi elicit ; atque 
serio statuit juxta agnitam veritatem vitám agere, et fructum 
capere. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 13-án. O cs. k. ap. Fölsége gr. Forgách can-

cellárhoz intézett legmagasb kéziratában megelégedését kí-
vánta kifejeztetni N e h i b a János, kalocsai nprépost- és föl-
szentelt püspöknek, nem különben T a r y xav. Ferencz ka-
nonok* és kalocsai plebánusnak a vizár alkalmával tanúsított 
felebaráti szeretetük sikerteljes működése fölött. 

— B o n n a z Sándor csanádi püspök ő mlga a torontál-
megyei Grattája község templomának fölépítésére 1000 frtot 
méltóztatott adományozni. 

— Romában a jun. 8-ki ünnepély szépen folyt le. A kath. 
világ szive e napon a világfejedelem székhelye felé dobogott 
és mindenki érdekkel fogja e nagy napnak részleteit olvasni. 
Hazánkban különösen az esztergomi növelde ülte meg hozzá 
méltólag az egyháztörténelem egyik legfényesb lapján örökí-
tendő ezen napot. A becses tudósítást jövőre közöljük. 

— Az egész világról egybegyűlt főpapok közt kiváló 
figyelemben részesült a hős Dupanloup orleansi püspök ; kinek, 
a lapok állítása szerént, jutott a szerencse is azon manifestu-
mot szerkeszteni, mely a pápa világi hatalmának föntartása 
ügyében a fejedelmekhez lenne intézendő. Átolvasásával Wi-
seman volna megbizva. És igy a pápa iránti két ellenséges 
hatalomnak legkitűnőbb kath. fiai szólnak a világhoz azon fe-
jedelemség mellett, melyet kormányaik földig lealázottnak 
vagy megsemmisitettnek szeretnének látni. Méltó tárgyat 
nyert a két nagy szellem, már eddig sokban döntő, hatalmának 
kifejtésére. 

— Dupanloup a keleti keresztények helyzetéről több-
szöri fölkiáltással, tapssal félbeszakított beszédet tartott Ro-
mában sz. András templomában. Több bibornok, igen sok püs-
pök volt jelen a szónoklaton, mely került minden politikai 
színezetet. 

— A szent sir templomának cupulája a legelhagyatot-
tabb állapotban levén a franczia és orosz kormány egyesülve 
akarná saját költségén fölépíteni a kereszténység e szent erek-
lyéjét. A török kormány ezt épen nem ellenzi, de a szükséges 
költségnek egy harmadát ő akarná viselni, mire az előbbi két 
kormány nem akar állani. Czivódás és nemtelen vetélykedés 
volt oka eddig is a szent épület ily sajnos romladozásának, és 
ismét az fogja késleltetni a halaszthatlanul szükséges javítást ; 
de talán nem is a templom javitása igazi czélja ezen ver-
sengésnek ! 

— Dr. Weigthtman Hugo a cambridgei egyetem tagja 
és londoni angiikan igehirdető kevéssel ezelőtt katholikussá 
lőn. Emlékezetre méltó, hogy a prot. lapok ezt „megtérésnek" 
nevezték és nem „elpártolásnak", mint máskor szokták. 

— Londonból imént 2 hajó vitorlázott el Olaszország-
ba terhelve 200,000 prot. bibliával és sok missionariussal. Mit 
az „Armonia" közölvén fölkiált : Vigyázzatok magatokra kath. 
olaszok! — Nagyon bőkezűek és jószivüek ezek a londoni 
atyafiak; mit a katholikusoktól egész tisztaságban kaptak, 
most megrontva adják nagy mennyiségben vissza tolakodó 
szivességgel ; timete Danaos ! 

— A londoni alsóházban Bowier kérdezé a ministerek-
től : való-e, hogy a maltai püspököt, ki angol alattvaló, ro-
mai útjában a messinai kikötőben durván bántalmazták, és 
mindenfélével hajigálták. Palmerston válaszolá, hogy a fő-
pásztor megdobáltatott ugyan, de csak szavakkal, nem sárral. 
A kormány már fölszólalt Turinban, hogy vizsgáitassék meg 
az ügy. 

— Hogy a radicaloknak szemeiben a pápának nem csak 
világi hatalma, hanem általában annak léte a szálka, kitűnik 
a ,Siècle-nek következő szavaiból is : „A pápa a nemzetközi 
diplomatiának e nagy akadálya, még magára az egyházra 
nézve sem elkerülhetetlenül szükséges. Sőt igen sok kitűnő (?) 
keresztény (?) előtt, tekintve az egyházat még veszélyes is." 

— À párisi jó katholikusoknak a templomok emelésére, 
kijavitására, ékesitésére irányuló jótékonysága igen nagy. 
Az utóbbi 8 év alatt 23 templom javíttatott ki, 22-tő képek-
kel , szobrok- és festett üvegü ablakokkal ékesittetett föl. Sz. 
Clotild temploma bevégeztetett ; 4-ben uj presbyterium alkal-
maztatott; asz. Ágostonról, Szentháromságról és xav. sz. Fe -
renczről czimzetteknek építése megkezdetett. 

— A franczia kormány megkérdezé a Szent-Vincze-egy-
let fiók-osztályait, akarnának-e központi tanácsot Parisban, 
melynek elnöke főpap volna ? A neversi püspök egyik megyé-
jebeli osztályhoz irván erre nézve azt mondá : „Az egylet ezen 
esetben oly embernek torzkülsejében tűnnék föl, kinek frakkja 
van, és hogy tekintélyt szerezzen magának, püspöksüveget 
tesz fejére. 

— T h e i n e r Ágoston az egyházállam jogos birtokára 
vonatkozó „Codex diplomaticus dominii temporalis sanctae 
Sedis" czimü müvet adott ki. Ha a világon még volna jogér-
zet , ezen munka bizonyára maga elegendő lenne a szőnyegen 
forró kérdésnek megoldására. 

— A londoni kiállításon általános csodálkozást ébresz-
tenek a romai mozaik-müvek. Roma ebben is utánozhatatlan. 

HCjT Az előfizetés minélelőbbi megújítására a t. ol-
vasó-közönséget kérve figyelmezteti 

a ,Religio' szerkesztősége. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s P e s -
ten a Beimel- é s Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor , kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, junius 18-án 48. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : In quo alium judicas, teipsum condem-
nas. (Vége.) — A japani vértanuk canonisatioja (Vége.) — 
Alamizsnás sz. János. (Folyt.) — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

In quo alium judicas, teipsum condemnas. 
(Vége.) 

Billault bünül rójja föl a szent-széknek, először 
hogy a legatiokat nem secularisálta ; másodszor hogy 
hatalmából ki nem eresztette; harmadszor hogy a 
Márkákban a vicariatust elvetette ; hogy most Romát 
Piemontnak átadni vonakodik, kevesebb veszteség-
gel a nagyobbat megkérlelte volna, mivel maradt 
birtokai biztosittattak volna. Ismét: ,in quo alium 
judicas.' 

Ne feledjük a mondottakat, szem elől ne vesz: • 
sük a történteket. Ha a szent-atya az első, a második 
ajánlatot elfogadta volna, helyzete semmit sem javu-
landott, sőt sokkal kellemetlenebb leendett 

A császár kimondta, midőn az olasz hadjáratra 
indult: „a szent-szék jogait egész terjedelmükben fön-
tartom, a szent-atya bizton maradhat székhelyén a 
franczia sasok szárnyai alatt." — Yegyük e szavakat 
őszintéknek, mi most nem vagyunk a gonosz-szán-
dékú gyanakodók soraiban, kik ellen Billault csá-
szári urát védelmezte, mi őszinték vagyunk, őszin-
tén beszélünk, a császár ily szavait őszinte lélekből 
jötteknek szivesen elfogadjuk, a dráma ugy sem érte 
még végét. 

A császár szövetséget kötött ki Italiára, Piémont 
a zürichi békekötést egyik kezével aláirta, a másik-
kal eltépte, ő egységes Italiát akart a savoyi ház ko-
ronája alatt. Megakadályozta ezt a császár? Nem, — 
— engedte ; kijátszottak, úgymond, én ezt nem aka-
dályozhattam. Yegyük el a föltételt, hogy a szent-
atya rögtön secularizálta volna a legatiokat; két nap 
múlva Piémont kijátsza az egészet, a legatiokban 
küldérei s polgári ruhában küldött katonái által oly 
forradalmat csinál Bolognában, mint a milyet csinált; 

]) Civiltà cattolica 1862. 289. füzet. 62. 1. 

a császár nem akadályozhatta, kellett uj ajánlatot 
tenni, a vicariatust. Ezt is sietséggel fogadja el a 
szent-atya, csakhogy a többit megmentse ; de Fariniés 
Fanti balesetre kijátsza a császárt, a nápolyi dema-
gógia megzabolázása helyett Umbriát és Márkát út-
jában elfoglalja, a pápai kormányt elűzi, a piemonti 
statuto-t kihirdeti ; a császár oly szerencsétlen, hogy 
mindenütt kijátszatik, hogy , daczára magentai s sol-
ferinoi győzelmeinek, semmit sem akadályozhat ; is-
mét uj ajánlás szükséges, adja föl a szent-atya a Már-
kákat , a patrimoniumot biztosit,ani fogják. Ezt is 
sietve elfogadja a szent-atya, hogy a maradt birto-
kocskát megmentse ; de elmúlik egy hónap, a forra-
dalmi factio Italia képviselőinek neve alatt az üveg-
palotában összeül, Romát fővárosának kiáltja ki , a 
patrimoniumot, s vele mindent, az egész világi feje-
delemséget követeli. — Billault szerént a császár ezt 
sem akadályozhatta, sőt most már a számvetésből az 
ily parlamenti határozatot a nemzet és király becsü-
lete miatt ki nem dobhatja. Ha tehát Piémont a szent-
szék ellenszegülésének daczára mégis idáig ju tot t : 
valljon nem jutot t volna-e idáig még rövidebb idő 
alatt, midőn a szent-atyát minden ajánlatokra sorban 
hajlandónak tapasztalja? Szerencsére, hogy a turini 
üvegházban az egységes Italia fővárosául Bécset, Ber-
lint, Pétervárt ki nem kiáltották, mivel III. Napo-
léonnak csakugyan meggy ült volna a baja, midőn 
ezen üvegház végzéseiről azt mondja, hogy a számí-
tásból ki nem feledheti. íme a szent-szék ügye ép ott 
lett volna, hol ma van, lia a szent-atya sorban egyez-
kedik. A francziák császárja a meglett tényekre tá-
maszkodott, midőn uj meg uj terhesebb és terhesebb 
ajánlatokkal a szent-atyához közeledett. Lett-e volna 
Piemontnak másra szüksége, mint hogy az első sike-
res meglett tény után egy ujat merjen, s ugyanazon 
alapon ennek is számbavételét követelje, az uj meg-
lett tényt érvényesnek tartsa és tartassa? Mit hasz-
nált volna a császár biztosítása a leendő merények el-
len , miután már az első biztosítása mit-sem használt 
az első merény ellen? Vagy ne szóljunk a meglett 
tényekről, ha biztosságot Ígérünk; vagy ne Ígérjünk 
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biztosságot, midőn a meglett tények alapján alkudó- szent-atya nem hajlott, és ez által birtokot, tekin-
zunk, mivel az alkudozó s Ígéreteket tevő félnek télyt, tiszteletet, bizalmat, hálát, ragaszkodást nyert 
őszinteségéről gyanakodni kényszerülünk? A meglett hiveitől, csodálkozásra ragadta ellenségeit is. Mit 
tények és az Ígéretek jogi ereje egymást kizárják, mondhatott volna a szent-atya a második meglett 
Ha szent a kötés, az adott, az irott szó: nem állhat a tényre, ha az elsőt elfogadta volna? A mely fegy-
meglett tény; ha áll a meglett tény: nincs semmi vert ellenfelünk kezébe átadunk, avval magunkat 
biztosság, mivel egy meglett ténynek szerencsés si- nem védhetjük; az első meglett ténynek elfogadása 
kere egy uj merényre buzdít, s ha az elsőt elfogad- a jognak föladása lett volna. A szent-atya védtele-
j u k , nincs fegyverünk a másik ellen. Es ha III. Na- nebb lett volna, nem pedig erősebb az egyezkedés 
poléon nem akar felelős lenni arról, a mit eddig Pie- által. „Ha a pápa ily (meglett tény) indokból föladja 
mont tett a szent-atya ellenszegülése mellett, nem birtokának egyik részét, hogyan védhetné a mási-
lett volna felelős, ha ezt Piémont tette volna a szent- ka t?" igy szólt Rayneval 1856-ban. Az egyezkedés, 
atya alkudozási hajlandósága mellett; mivel ha Ge- miként ezt a császár ajánlotta, Piust gyengítette, a 
nuában, Milanóban, Villafrancában , Zürichben adott császárt nem erősítette, Piemontot merészebbé tette 
s z a v á n a k , a szent-atyához többször intézett leveleinek volna. Nem lett volna jobb, de sokkal kellemetle-
érvényt nem tudott szerezni a császár, emez érvényt nebb a szent-szék helyzete, ha a szent-atya egyezke-
nem adhatta volna azon biztosításainak sem, melye- dik; mivel birtokait amúgy is elvesztette, erkölcsi 
ket adott volna a szent-atyának, ha ez a tett ajánla- tekintélyét megsértette volna, mivel ő előbb pápa, 
tokát sorban elfogadandja. A baleset, a tehetetlenség azután király, s azért király, mivel pápa; neki a for-
a császárnál mindég ugyanaz leendett. Piémont me- radalommal egyezkedni annyi, mint azt megáldani, 
részsége, Napoléon tehetetlensége, a szent-atya ki- s a miről most lemondott volna, azt az egyetemes 
fosztatása az alkudozások között is ugyanaz maradt kigyuladás utáni pacificatioban soha sem követei-
volna. Ime: in quo alium judicas,teipsum condemnas. hetné mint sajátját. Uram! Roma a keresztény társa-
Az egyezkedés a szent-szék ügyein anyagilag mit- dalom szülőanyja, dajkája, őre, róla áll: „az őrsereg 
sem segitett volna ; mivel a vörös herczeg szerént : - meghal, de meg nem adja magát." „El kell készülve 
bolond lett volna Piémont felével megelégedni, mi- lenni, hogy a pápa ily terv ellen lesz, — irta Rayne-
dőn az egészet megkaphatja. val Parisban 1856-ban — ha ezt nem tenné, egész 

,Anyagilag—erkölcsileg a szent-szék ügyei rosz- Europa előtt gyökeres oktalanságának bizonyitvá-
szabbul állnának.' A szent-szék tekintélye, hatalma, nyát kellene számára kiadni" 1). Nem a szent-atya 
ereje a lelkek tisztelete és engedelmessége. Ez ott szilárdsága, hanem a forradalomnak növekedő me-
van, hol a szó szent, az elv sértetlen, az erény szép- részsége veszélyes Európára. Ök azt vélik, hogy Ro-
lőtlen. Szilárdság az elvben, állhatatosság bármi ly mával megkérlelik, miként hitték, hogy Lombar-
veszélyben a szent-szék hatalma. Nevezze ezt Billault diával meg fogják kérlelni. Ök szabadulni akarnak a 
csökönösségnek, vakságnak, esztelenségnek, a kath. forradalomtól, de nem lehet. Fölhivták az állami ne-
világ más szótárból beszél. Mit ártott Piemontnak, kromanták a forradalom ördögét segélyre, nem lehet 
hogy mindeddig a császár tanácsait nem követte? ezt többé barlangjába visszaparancsolni. Itt a veszély, 
Nyert, az uj szótár szerént. Mi ismerjük azon ovások, itt a nehézség. Az egyetemes kigyuladás fergetegé-
tiltakozások becsét, melyek a Szajna partjáról Tu- nek az utat megnyitották, nincs hatalmukban ennek 
rinba küldettek; de vegyük ezeket oly komolyan, útját elzárni. Az ördög egy hivásra előtoppan, de 
miként komolyan mondattak Billault által. Az ellen- egy parancsra vissza nem tér. Öt fölhivni könnyű, 
szegülés tehát a világi ügyekben is nyereményt hoz- megkérlelni nehéz; megjelenik,habár mit-sem igérsz, 
hat. Mit használt a parmai, toscanai, nápolyi fejedel- de nem távozik, mig föl nem falt. — Az Isten képes 
meknek, hogy a forradalommal a császár tanácsa sze-

rént a lkudoz tak , e g y e z k e d t e k , a fejedelmi j ogok i) „Si le pape se désistait pour un pareil motif d'une 
egyik részének föladásával a többit menteni akarták? partie de ses provinces, que pourrait-on répondre à l'autre 
Az uj szótár szerént mindent vesztettek. A szent-atya moitié qui se plaindrait de sa déstiné ?" „On doit s'attendre 
nem hajlott az egyezkedésre, ellenszegülése által ed- à ,voi r l c PaPe °PP0Ser à u n Pa r e i l ProJet u n e r é s i s t a n c e d é 3 e s ' 
j - ' i 'j. ' , , i , i • , , , i .. t? pérée; s'il ne la faisait pas, il faudrait lui délivrer à la face 
dig mar ket evet, es keves birtokot megmentett. Ez , , . í,- ... 
, , j , . . . ~ , de 1 Europe un brevet d incapacité radicale. Mais non , j a -
k e v e s , de m é g i s va l ami . A több i f e j e d e l m e k a csá- raais il ne donnera son assentiment à un semblable plan.« Mon-
szár t anácsa i ra h a j l o t t a k , m i n d e n b ő l k i f o s z t a t t a k ; a de 12. maj 1862. 
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csak őt barlangjába visszaterelni, accinctus est po-
tentia, surrexit die tertia, vár juk tehát az eseménye-
ke t , ezek fogják a véres sírokra irni , ki felelős min-
denről, és a sírok fölirata lesz: ,in quo alium judicas, 
teipsum condemnas.' 

A japáni vértanuk eanoiiisatioja. 
( V é g e . ) 

A régi kath. nagy időknek szelleme ismét átlengi az egy-
ház egész tes té t , és ezen szellem egyesíti e pillanatokban az 
egész világ püspökeit a szent-atya körül, és nem csak egye-
síti , hanem ezen egyesités által bennök és általuk az egész 
egyházban csodálatosan fog ő növekedni. A püspökök ezen 
összejövetelét többször már conciliumnak nevezték, és ha 
forma szerént nem is az , és ha nem is fog itt az történni, mi 
különben a zsinatokon véghezvitetni szokott, mégis valóban 
általános concilium, melyben nem határoztatik ugyan meg 
valamely hitágazat, hanem nyilatkozik benne a kath. egyház 
szeretete, nem egyes canonok hozatnak, hanem újra kihirdet-
tetik általa az egyház azon nagy canonja : ut omnes unum 
sínt. (Ján. 17, 21) , mi e tényben csakugyan fönnenis hirdet-
tetik. Valóban gyorsan folyt le az egyházi szellem és élet meg-
újulásának processusa azon allocutioja óta XVI. Gergelynek 
a kölni ügyben, midőn hosszú idő után a világ ismét először 
hallott valamit az apostoli ajkak hatalmáról, és azon gyüle-
kezetek ó ta , melyek az 1848-ki viharok után először egyesi-
ték ismét a különféle tartományok püspökeit egész azon gyü-
lekezetig, midőn a főpásztorok Romában megjelentek a szent 
Szűz szeplőtelen fogantatásának meghatározására; és a mosta-
ni összejövetelig, melyet nagyságra és mindent átkaroló ka-
tholicitására nézve alig múlják föl a lefolyt idők legnagyobb 
conciliumjai is. És ez az. mi a jelen idő nyomorgatásai közt 
vigaszszal tölthet el bennünket : mert valljon nem kellett-e 
mindennek bekövetkezni, hogy az egyház oly csodálatosan 
ismét megujittassék és megdicsőíttessék ? 

VII. A püspököknek ezen, minden kivétel nélküli, az 
egész világot átkaroló, a legtisztább, legelevenebb hiten és 
valódi apostoli szereteten alapuló egysége a pápával, — mely 
ugyan eddig is már százfélekép nyilatkozók, de leginkább föl-
tűnik a püspököknek Romába való ezen utazása által , — a 
lehető legbiztosb záloga annak, hogy az egyház boldogabb 
jövőnek néz elébe, és pedig annál bizonyosabban, minél több 
üldözést szenved az igazság miat t , és minél jobban késziti 
elő a gonoszságában diadalmaskodó világ saját bukását. Eb-
ben egyszersmind záloga rejlik annak is, hogy a századunkban 
megkezdett egyházi újjászületés nem lépett a lankadás, vagy 
félbeszakítás vagy épen a visszasülyedés stádiumába, hanem 
az egyház mennyei urának csalhatlan vezérlete mellett bizto-
san, nagyszerűen és megakadályozhatlanul halad előre. Soha 
sem volt talán az egyházban kevesebb veszély valamely eret-
nekségre, szakadásra vagy egyháziatlan elvek uralmára néz-
ve. Isten gondoskodott arról, hogy a kereszténytelenség el-
leni nagy harcz korszakában — mert ebben , habár a küzde-
lemnek tán nem utolsó időszakában élünk — az egyház ön-
magában igen egységes, s tegyük hozzá, különösen szent is 
legyen. Azért épen semmit sem tartunk azon eltévedett pa-
poktól és szellemektől, kik itt és ott a tudomány- és élet-, a 

fegyelem- és politikára nézve más útra akarnak térni ; kik az 
ellenséges világi hatalmakkal, és a korszellemmel is alkura 
akarnának lépni, és még azt gondolják, hogy ez volna az 
igazi ut az egyházat fölsegíteni, — nyomorult, gyáva , a vi-
lág által elkábított lelkek ezek, kik Krisztus keresztjén és 
egyházán megbotránkoznak. Nem ; nem ő náluk van az Isten 
lelke, hanem ott, hol Péter van és vele az egész püspöki kar. 
Innen árad ki az egész világra az életnek igazi özöne ; és ezen 
özönt követi az egész papság és a kath. egyháznak minden 
hivei, kik igazán hivek. Ezek lélekben mindnyájan egye-
sülnek püspökeikkel, és ezren meg ezren Romában valódilag 
is a pápával ; és ezen egyesülés, ezen hitbeli elismerés és egy-
házi lelkesülés nem is fog már leapadni soha. És ekkép min-
dég jobb-jobb lendületet vesz az egyházi élet ; hogy pedig ép 
ezen mértékben kivüle az ügyek mindinkább rosszabbul ala-
kulnak , és igy az egyházra nagy küzdelmek sőt szenvedések 
támadnak, igen természetes, sőt nem is lehet máskép ; és azért 
mértéktelenül szomorkodni vagy kishitüleg elcsüggedni a leg-
nagyobb helytelenség volna, és távol is legyen tőlünk. Ellen-
kezőleg örvendezés és bizalom töltse el szivünket, és távol 
attól, hogy mint itt és ott tán már megkísértetett, lankadó 
karokkal visszakacsingassunk a hitüres és egyháziatlan kor 
elhagyott útjaira : mindenütt és az élet minden terrenumán 
a kath. határozottság és jámborság szellemében müködjünk, 
nem törődve semmivel, az emberi okosságot megvetve a leg-
bensőbb szeretet, odaengedő bizalom és a lelkület teljes ösz-
hangzása által legyünk egyek sz. Péter székével és püspö-
keinkkel ; és ekkor bizzulc Istenre, mikor és mikép akarja ő 
azon megbecsülhetlen nagy benső kegyelmekkel, melyekkel 
ezen időben az egyházat megajándékozza, a külső nyomor-
gatásoktól való megszabadítást és a külső győzelmet is ösz-
szekapcsolni. 

VIII. A püspökök tehát a szent-atya körül gyűltek Össze 
Romában. Minden, a mi a földön katholikum, egyesüljön 
de fog is velük egyesülni lélekben. Bizonyára e napokban min-
denütt oda kell működni, hogy midőn Romában e nagy ünne-
pély véghez fog vitetni , minden hivők részvéte benső és tel-
jes legyen Vajha mindenütt kellőleg fölfognák ezen kegye-
lemdus napokat és azon jámbor lelkesülés, mely a szent-atya 
és püspökök szivét eltölti és mely e pillanatokban Roma fölött 
elömlik, mennyei illat-ár gyanánt, mely szétüzi a mindenfe-
lől tolakodó és leselkedő pokolbeli szellemeket, a legutolsó 
kath. faluba is elhatna. — —• -— Bizonyos, hogy Isten az ő 
egyházának, a legrettentőbb ravaszságnak és küzdelmeknek 
ezen napjaiban, nem csak u j életpéldányokat, hanem uj ha-
talmas segélyt is akar nyújtani. O akkor és ugy osztja ajándo-
kait, mikor és mint neki tetszik ; de leginkább oly eszközökhez 
csatolja azokat, melyek a világszellem és a rationalismusra néz-
ve titkosak és botrányosak, de a jámborság és hit előtt annál 
kedvesebbek. Vajha ezen hit és jámborság mindenütt élne ; 
ekkor nem csak Romában hanem az egész világon üdvös gyü-
mölcsöt fog hozn i a kereeztre feszitett japani vértanuk marty-
romsága, és hatalma v'̂ WVet nyujtand elleneink ellen. (Kik.) Ik. 

Alainizsnás szent János, 
(Folytatás . ) 

Mátyás királyunk, ki nem csak bölcs s igazságos kor-
mányzása , a tudományok s művészet előmozdítása, minden 
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szép s dicsőséges intézetek pártolása, hanem vallásossága ál-
tal is halhatatlan nevet szerze magának, a szent testet Buda 
várába hozatta, s a királyi vár-palota templomába helyeztet-
te. 0 , ki a Boldog-Asszony templomát már annak előtte min-
den művészeti ritkaságok s drágaságok kincseivel földiszitet-
te , ki a pozsonyi főegyházat, mely Ottokár cseh király s a 
Bethlen-féle fölkelők ostromlása által sok károkat szenvedett, 
nagy bőkezűséggel kijavittatva helyreállította: különös nagy-
lelkűséggel a sz. testet aranynyal s drágakövekkel fölékesit-
tetve Budán nyilvános tiszteletül kitétette. 

A szent testet a hivek köztiszteletben tárták . s novem-
ber-hó 12-én a csudákkal tündöklött szentnek ünnepét min-
den évben megülék, mig a mohácsi szerencsétlen ütközet után 
Suleiman Budát september-hó 8-án elfoglalván, a szent test 
annak seregei elől az udvari papság s szent Pál szerzetesei 
által a pálosok máriavölgyi kolostorába vitetett 1530-ik évben. 
Innét még azon évben Ferdinand király parancsára kerecse-
nyi Szalay János pozsonyi gróf pünkösd napján azt a pozso-
nyi káptalannak minden kincseivel átadta. E kincsek, keresz-
tek , képek, drágakövek stb. három ládát töltöttek meg. Ezt 
tanusitja a halhatatlan Pázmány Péter által készittetett gyász-
bolton (mausolaeum) álló íölirás, s Schmith Miklós jezsuita ')-

A szent test a pozsonyi káptalan fölügyelése s őrizete 
alatt levén, a belső jobb oldalú sekrestyében, vagyis a káp-
talan kincstárában létező oltáron helyeztetett el, hol kétfako-
porsóban nyugodott. Onnét minden évi november-hó 12-én, 
mint budai ünnepélyes átvitele napján , a szent test a főoltár-
ra papok által ünnepélyesen átvitetett köztiszteltetés végett. 
Mindez alkalommal, mind máskor a Pozsonyba jövő császá-
rok , királyok, egyházi főpásztorok, országnagyok s más ke-
resztény hivek vallásos tisztelettel látogaták meg a szent 
testet. 

Boldog emlékű s a tudományok s müvek pártolásáról 
halhatatlan Pázmány Péter , bibornok, a szent test számára 
egy szép, pikkelyezett vörös márványból sirboltot, aranyozott 
rácsozattal a főtemplom szentélye baloldalán, a nagy oltár 
közelében állíttatott föl, s a szent testet ezüst koporsóba 
tétetve 1632. évi január-hó 22-én a közelebb lakó püspökök, 
kanonokok s számtalan hivek körmenetében a sírboltba té-
tette. Az érintett napon tudnillik a bibornokok délutáni há-
rom órakor nyilvános körmenettel a káptalan főegyházába 
indult, oda érkezve : „Veni Creator" eléneklése után a sz. tes-
tet a püspökök s a papság segédlete mellett az ezüst uj ko-
porsóba tette , s a főoltárra számos nép gyülekezete előtt he-
lyeztette. A káptalan, szerzetes-rendek, s a többi papság tag-
jai , valamint a hivek sokasága egész éjszakán át zengedezték 
a sz. zsolosmát s énekeket a sz. tetem mellett. Másnap , azaz 
január-hó 23-án mint a dicsőitett szent napján, a bibornok ün-
nepélyes szent misét tartott a püspökök s papság segédlete 
mellett, s íniutan a szent beszédek magyar, német s tót nyel-
veken bevégeztettek, körmenetet rendezve a templom déli 
oldalán létező temető körül, a szent testet aranydus mennye-
zet alatt maga a bibornok s püspÄktfk vit ték; körmenet 
után a sz. testet az uj sírboltba át téve, s ezt égő lámpával 
fölékesitve az isteni-tisztelet ,Te Deum'-mal befejeztetett 2). 

1 ) His t . Arclii Eppor. Str igoniens . Tom. 2 . pag. 2 0 0 . 
2 ) Lásd Acta S S . I lungariae I. 6 7 . 1. Katona Hist. Crit. H u n g á -

riáé Tom. 3 1 . pag. 5 1 2 . et seq. 

Azóta ez ünnepélyt minden évben ugyanazon nap, mint 
a pozsonyi főegyház s a város egyik védszentjének napján 
Pázmány érsek példája s meghagyása következtében (Hoc ad 
majorem Dei glóriám in sanctis augendam, et Patrocinium S. 
Joannis impetrandum) ismételtetve, egész nyolczadon át a 
káptalan s a pozsonyi hivek nagy misével sz. zsolosma- s dél-
utáni letenyével niaig megtartják. Sőt Pázmány bibornok ő 
szentségétől a romai pápától még bucsut is eszközlött ki azok 
számára, kik ez ünnep alkalmával meggyónnak s az Ur szent 
vacsorájához járulnak 2). Szent János lábaihoz Pázmány Pé-
ter , Lippai György s Széchényi György áldornagyok s esz-
tergomi érsekek temetkezni kivánván, hulláik a szentnek sír-
boltjától a főoltár középéig terjedő téren nyugosznak, vala-
mint az alább idézet t , s Eszterházy nádor által a sirbolt mel-
letti márványtáblára vésetett fölirás mutatja : 

Tribus magnis Hungáriáé columnis 
Petro Pázmánno S. R. E. cardinali et 
Archi Episcopo Strigoniensi, Georgio 
Lippai etiam Archi Episcopo Strigo-
niensi, Georgio Szécsényi itidem Archi 
Episcopo Strigoniensi Patriae Patri-
bus , quorum veneranda ossa hac re-
quiescunt in fossa, posuit hunc lapi-
dem gratitudinis ergo S. R, I. Prin-
ceps Paulus Estoras regni Hungáriáé 

Palatínus Anno Domini 1710. 
(Fo ly t , köv . ) Cherrier Miklós. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, pünkösd napján. Egyesek ugy, mint 

nemzetek, az egyház- és ügyeért lelkesülni tudók, adandó al-
kalommal ünnepélyeket rendeznek nem csak azért, hogy az 
azokban részvevők csupán a külsőségekben gyönyörködjenek, 
hanem hogy sziveikben mélyen gyökerezzenek az eszmék, az 
érzemények s követésre buzdítsanak a te t tek , melyek ily ün-
nepélyeknek főtárgyai. — Ma 1862 éves az egyház, melyet 
kezdetben a mustár-magból mindinkább növekvő fát százeze-
rek vére öntözött, hogy annál mélyebben gyökeret verve ren-
dületlenül állja ki később a vágásokat, melyeket saját fiai is 
intéznek ellene. — S ez év-fordulati napon ünnepélyt rende-
zett az egyház ! S ha nagyszerűek voltak a pogány Romának 
az ellenségen vett győzelem emlékére tartott diadalmenetei : 
ugy nagyszerű magasztos és lélekemelő a keresztény Romá-
nak mai napi diadalünnepe, midőn annak pápája és királya IX 
Pius, a Crux de cruce élő martyr a Japanban megfeszített 
martyrokat a szentek sorába igtatja. Altalános ez ünnepély 
— a messzelakók lélekben egyesülnek — s mi esztergomiak 
szerencsések valánk nem csak lelkileg , de külsőleg is élvezni 
a mai örömünnepet. A magyarhoni sz. István királyról neve-
zett esztergomi ősrégi papnöveldének növendékei az egyház 
alapitásának emléke, s a japani vértanuk tiszteletére ünne-
pélyt rendeztek, mely esti hat órakor kezdődött. „Salvete glo-
riosi martyres" czimü énekkel a növendék-papság dalárdája 
által előadva ; ezt követé : „Emlékbeszéd a japani szent vér-

*) Lásd a sírboltra v é s e t t fölírást. 
2 ) H e v e n e s y s Miller Epi s to l . P. Pázmány. 
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tauuk fölött" Horváth Manótól. — A jelesen kidolgozott be-
széd a kellemes és helyes előadás, s különösen egyes helyek 
classikai és erőteljes kifejezése által folytonosan érdekes és 
kedves volt. Ezután „Venite et videte Martyres" Seyler Ká-
roly eszt. karnagy által szerzett ének következék, melynek 
elhangozta után „Conversio S. Augustini" párbeszéd Ágoston 
és egyik tanitványa Lycinius között. A különben bosszú latin 
párbeszédet maga a helyesen választott tá rgy , és az előadók 
lelkesültsége és kedves előadása tették érdekessé. Ágostont 
t. M e 1 c s i c z k y Jenő, Lyciniust t. M ó r á s z Antal növ. pa-
pok képviselék. — Ezután „Légy a sajkán vezérünk" négy 
hangrai ének, melyet „Vota in Beatissimum Patrem" követett 
szavalva t. K r a c s u n Ede növ. pap által. — A szép gondo-
latok- s gyönyörű szentirási idézetekkel ékített beszédet a 
t. szónok helyesen adta elő. — Az ünnepélyt a pápa-hymnus 
zárta be. A lélekemelő ünnepély tényezőinek a t. növ. pap 
uraknak mlgos D u r g u t h J. pápai praelatus ur fejezé ki 
buzditó és köszönő szavak közt a maga és a jelenvolt vendég-
koszorunak megelégedését, köszönetét. Mi midőn a semina-
riumot elhagytuk, azon hő kivánat és erős meggyőződés fogta 
el lelkünket ; hogy virágozzék még sokáig diszes fényben e 
papnövelde, legyen századokon át erényes és tudományos ve-
teményes kertje a magyaregyház virágának, s legyenek oly 
buzgó ápolói és kertészei e kertnek mindég, mint most vannak, 
s a most még ifjú csemeték terebélyes fákká fognak növekedni, 
melyeknek árnyaiban biztos menhelyet találnak a hivek viha-
ros időkben. V. K. 

BECS, junius 4-én. ( M á r k f i e m l é k e . ) A kegyelet és 
hála szép jelét tanusiták a derék pesti papnövendékek, midőn 
Márkfink halálának évnapját gyászünnepélylyel megülték. 
Arról, hogy ki volt légyen ő az egyházban és hazában, bő-
vebben és ékesebben szólott a tavali sz. Andráshavi tudós 
emlékbeszélő, és hú barát : hogysem ahhoz valamit toldani 
kellene. Mindazáltal Márkfi egy magán-levelének birtokában 
levén, melyet ő az élet kérdéssé vált 1848-i elhírhedt évben 
egy fölszentelendő paphoz válaszképen intézett tihanyi elvo-
nultságából: nem mulaszthatjuk el azt évfordulati emlék 
gyanánt közleni, mert habár egynek Íratott is csak az, de min-
den egyházinak szól, és kivált azoknak, kik e lefolyó iskola-év 
végével hazánkban számosan fognak papokká szenteltetni; 
egyszersmind szép válasza lehet ez Márkfi szellemének mind-
azokra nézve, kik róla kegyeletes indulattal megemlékezének. 
Tme tehát a nagy halottnak szava az élőkhez : . . . „Egy kis 
kőrútból félszigeti rejtekembe visszatérvén, örömmel társal-
gók önnel lelkemben, s áldom az isteni gondviselést, hogy ön-
ben e küzdelem idején egyházunknak egy életerős bajnoka 
szenteltetik föl. Ismételve fölszólit, hogy mutassam ki a főté-
nyezőket, melyek az egyházi szolga pályáját üdv- és áldás-
termövé teszik ; ime megkísértem kivánata betöltését , azon 
óhajtással, miszerént Isten áldása pótolja hiányos vázlatomat. 
— Ha azon kezdem, mikép az egyházi élet tökélyének egyik 
főtényezője az ezen állapot valódi szeretete : tán nem is figye-
lemre méltót látszom mondani : mert ,valljon melyik pap nem 
szeretné állapotát' ? Bár ugy volna ! Miért követik hát oly so-
kan a világiakat, szellemben, társalgásban, hiúságban ? holott 
megforditva, a világiaknak kellene a papok példája után jár-
ni ; cum enim a rebus saeculi in altiorem sublati locum con-
spiciantur, ineos tamquam speculum reliqui oculos conjiciunt, 

ex iisque sumunt quod imitentur (Conc. Trid. Sess 21.) Üd-
vözítőnk mondá : hol a ti kincsetek vagyon, ott van szivetek 
is. Ha tehát az egyházi férfiú, életiránya által a világ szerete-
tét árulja el: ugy nem hive állapotának,melynek osztályrésze 
az Ur ; mert egyikhez ragaszkodván, a másikat megveti (Luk. 
16, 13). —• Állapot-szeretet nélkül hivatali hatása is zsib-
basztva van ; mert unatkozását az együgyüek is észreveszik 
magaviseletén, miután az egyházi élet igen nyilvános. A pap 
nem lehet ismeretlen. Legyünk istenfélők vagy hitgúnyolók, 
buzgók vagy renyhék : azt el nem titkolhatjuk, mert nem rej-
tethetik el a hegy fölé helyezett város. A nép tudja lelkipász-
torának legháziasabb körülményeit, valljon ád-e alamizsnát, 
megtartja-e az egyházi böjtöt , kivel van barátságban, vagy 
haragban, milyen erkölcsüek a cselédei stb. Igy tudja azt is, 
valljon szivből viseli-e a papi köntöst, Istent keresi-e benne, 
vagy csak önmagát ; s azért a pap csak akkor felelhet meg 
hivatásának a nép között , ha állapotát szereti. Hogy ezt te-
hesse, szüksége van igaz, és független Ítéletre, miszerént min-
dent csak ugy becsüljön, a mint szenvedélytelen vizsgálat 
után a tárgy érdemli, habár a ferde közvélemény, máskép 
itél is. Barátom ! ezen elmejózanság nekünk kiválólag szük-
séges ; mert az életben számtalanszor fölmerül az az ellentét, 
melyet Krisztus urunk e szavaiban kimutatott : „a világ örülni 
fog, ti pedig elszomorodtok." Hasonlag mondhatta volna : a 
világ némely tényeket magasztalni fog , ti pedig azokat nem-
telen önzésnek bélyegzitek ; — a világ bizonyos élvezetekben 
boldogságot találand, ti pedig azokat rabbilincsek gyanánt 
szégyenlitek. — Miért nem vagyunk egész papok ? mert ab-
ban helyezünk érdemet, a miben nincs, s abban nem keressük, 
a miben van. Az eszközt czélul veszszük, és használjuk. A 
világ magát műveltnek, föfvilágosultnak hirdeti : ámde talán 
soha nem volt annyi önámitás, annyi balfölfogás a dolgok va-
lódi értéke i ránt , mint jelenleg. Minő józanság az, ha csak a 
külszín után kapkodunk ? — Innen van , hogy a mint a külső 
tárgyakról í télünk, ugy az emberekről, és olyan fölfogáshoz 
szabjuk saját becsünket is ; azért inkább látszani szeretünk 
jóknak, mint lenni, sőt találkoznak egyének, kik mások fonák 
ítélete miatt szégyenlenek jót tenni, nehogy t. i. szenteseknek, 
rajongóknak mondják őket. Rút hypocrisis! melyet csak ugy 
kerülhetünk ki, lia a helytelen véleményeket valódi értékükre 
le tudjuk szállítani. Rendületlen szilárdság az igazság mellett 
a legszebb papi vonás, mely neki ellenségei előtt is előbb-
utóbb tekintélyt szerez. Senkinek hízelgője, se a nagyok, se 
kicsinyek vak eszköze ne legyen ; ne a lárma, vagy az ideig-
lenes álsiker vezesse lépteit, hanem bírjon Cato állhatatossá-
gával az igazság mellett, kiről jelentőleg mondatott : victrix 
causa diis piacúit, secl victa Catoni. — Ezen lelki erősségnek 
és észtisztaságnak saját forrása a h i t , melynek a papnál kü-
lönösen ingatlannak, és lelkesitőnek kell lenni, — s ez ismét 
egy főtényezője az egyházi élet jelességének. „Ez a győzelem, 
mely meggyőzi a világot, a mi hitünk" (Ján. 1. lev/5, 4.) jól 
mondta Sclilör Pécset t : „Sacerdos sine fide monstrum est." 
Hitből érti csak a pap állapota fönségét, és meriti a hozzá 
szükséges kitürést, és nélkülözést, mely nélkül papnak lenni 
akarni szerencsétlen csalódás. — Azután hit nélkül mikép já-
rulhat az oltárhoz elvégezni a titkokat, vagy a gyóntató szék-
hez, föloldozni a bűnösöket ? Már pedig barátom ! a hitről tet-
tek tanusitanak, mikép sz. Jakab mondja : „mutasd meg hi-
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tedet tettek nélkül, én cselekedeteimből megmutatom az én 
hitemet". (2, 18.) Ez oly bizonyos elv, hogy például amaz ille-
delemből, melylyel a pap miséjét szokta végezni, hitéről Ítél-
nek az emberek. Csak nem oly régen beszéltem egy tudós vi-
lági úrral Pesten, ki bizonyos meghalt papról egyenesen ugy 
nyilatkozott, miszerént annak mise-szolgálatából mindenki lát-
hatta, hogy volt hite. Áll ez a gyóntatásról is, melynek könnyel-
mű elkontárkodása kétségen tul egyik hatalmas oka annak, mi-
ért ritkul a gyónók száma,s növekedik a vallástalanság; mertha 
az orvosság maga megrontatik : mitől gyógyuljon a beteg ? — 
Továbbá ha a papok hitet kívánnak a néptől : hirdessék azt pél-
dával is. Sokkal könnyebben hisznek azok, kik a lelkipásztorok 
viseletéből kiolvashatják, hogy maguk is hiszik azt, a mit hir-
detnek. Ha tehát a pap azon hitre oktatja a népet , miszerént 
legfőbb javunk az erényben, és Isten kegyelmében áll, és az 
égiek keresése első kötelességünk : mutassa meg tetteivel, mi-
kép neki nem a gazdálkodás a legkedvesb foglalkozása , nem 
kényelem a legnagyobb törekvése , nem fölemelkedés a jó tet-
teinek indoka : hanem szivének mindene csak üdvözülni, és 
másokat iidvöziteni. — Minthogy a hit Isten ajándéka, az ur 
Isten pedig a kérőknek igért bő áldást : önként foly a továb-
bi főtényező : a szívből fakadt gyakori ima. Igen, az oltár szol-
gájának imaférliunak kell lenni. Ez az ő fegyvere, melylyel 
lelki elleneit legyőzheti, ez az a háló, melynek végeit az egész 
világra kiterjesztheti, s az egy üdvözítő akolba minden nem-
zetekből lelkeket foghat , ez a jótékony eső, mely minden ül-
tetvénynek kellő növekedést ad. Ima és áldozat által teljesiti 
közbenjárói tisztét Isten és emberek közt, melynek magasz-
tossága ha nem képes őt a legbensőbb szeretet, és tisztelet-
tel eltölteni állapota iránt, ugy még nem ér t i , mi a pap. Ima 
által szerzi meg a lelki nyugalmat, azt az áldott békét, mi-
lyent a világ nem adhat. De akkor az imának olyannak kell 
lenni, hogy ha magános, őt Istennel jobban egyesítse ; ha pe-
dig nyilvános, másokat töredelmességre indítson. A pap imá-
jától tanuljon a nép imádkozni, annak az imábani alázatos-
sága gerjeszszen a népben határtalan tiszteletet az Isten 
nagysága- és a menynyeiek szentsége iránt ; annak imaszere-
tete szerettesse meg a néppel is az egyházat, és a gyakori 
imát, és növelje azt az erős hitet, miszerént az ima nem csak 
nem teher , hanem inkább a halandónak egyik legédesb vi-
gasztalása. — De már sokat is beszélek, holott nem oktatást 
csak barátságos levelet akarok irni, melyben kivánatálioz ké-
pest igénytelen nézeteimet elmondtam. Érzem , hogy bennök 
saját vádlevelemet irtam le , az ítélet napján ellenem tanusi-
tandót, ha csak Isten irgalma el nem fedi végtelen gyarlósá-
gaimat. Önre pedig barátom, ha várakozásának meg nem fe-
leltem, bizton alkalmazom sz. Pál szavait, melyeket kedves 
Timotheuszának irt : „dabit tibi Dominus in omnibus intelle-
ctum." Nem lehet azonban mellőznöm még a példa-olvasás 
különös ajánlását. Valamint kegyes Üdvözítőnk lelki javunkra 
tanításon kivül szent példáját is hagyta : ugy az istenfélő pa-
pok példái, különösen papi teendőinkre nézve nagy épülé-
sünkre szolgálnak. E végre ajánlhatók jelesül az ujabb kor 
nagy papjainak életrajzai, például : borromei sz. Károly, sa-
lesi sz. Ferencz, paulai 3z. Vincze, Sambuga, Sailer stb. — A 
példa vonz. Hamarabb teendünk sokat, ha pirulva látjuk, mily 
csekély, vagy semmi az, a mit eddig tettünk. —- Isten velünk. 
Erősítse meg Isten azt , a mit barátomban sz. lelke által mi-

velt , s engedje a papi élet hivatását ugy teljesitnie, hogy a 
végitélet napján az öt talentum érdemdús használatáért 
méltó jutalmát elvegye. Szent mise-áldozati emlékébe aján-
lott maradok kedves barátomnak Krisztusban szerető pap-
társa M á r k f i Samu sz. Benedek r. szerzetes. í r tam Tihany-
ban , Ur színe változása napján 1848." — Ilyen volt Márkli 
szelleme, és modora a magán levelezésben is; legyen e levél 
egy ujabb hervadhatlan lap szép s jámbor lelkének jellemzé-
sére a kegyeletes emlék terén, melyen őt hú baráti s tisztelői 
övezik. R. Károly. 

ROMA, maj. 23-án. A spanyol uj bibornokok a titkos 
consistorium után estve a spanyol követségi palotában fogad-
ták a szokásos tisztelkedéseket. Ricci, mint apostoli küldött 
szónoklott, a mire Garcia Cuesta válaszolt, megköszönvén a 
szent-atya kegyességét, s tanúságot adván a szent-székhezi 
ragaszkodásukról. Másnap csütörtökön ké t , félig titkos con-
sistorium tar ta tot t , melyben ő szentsége a bibornokok és a 
püspökök szavazatjait a vértanuk canonisatiojára nézve kér-
te , és fogadta. Öszhangzó volt a szavazat. Hétfőn, maj. 26-án 
a szent-atya nerei sz. Fülöp templomába , Vallicellában fog 
menni, az Ur mennybemenetelén pedig a laterani templomba, 
s ünnepélyes áldást fog adni. Jun. 8-án a canonisatio szertar-
tásai reggel 7 órakor kezdődnek, s valószinüleg délig elvé-
geztetnek. A szertartás három részre osztatik, melyek : a pap-
ság körmenete, a szenttéavatás és a szent mise ő szentsége 
által. Mondják, hogy La Valette Asmodeus hajón jön Romá-
ba. Malum omen *). Mit fog nekünk ide hozni, nem tud juk , el 
megy-e rögtön, azt sem tudni; de jár janak, keljenek bár , a 
szent-atya egy jot tá t sem enged. A jun. 8-án tartandó ünne-
pen jelen lesz 40 bibornok, több mint 200 püspök, 50 romai 
praelatus ; összehasonlítván ezen számot, habár az olasz püs-
pökök meg sem jelenhettek, mégis nagyobb mint a szeplőte-
len fogantatás' kimondásakor itten volt főpapok száma. Az 
egyházi történelem örökké fogja hirdetni, hogy midőn Ro-
mában a pápa körül franczia, spanyol, angol, német, magyar, 
lengyel püspökök, sőt Muszkaországból, Görögországból, 
Canadából, az Egyesült-államokból, Mexicoból, Peruból, Bra-
siliából, Africából, Australiából, Indiából eljöhettek a főpa-
pok , egyedül a legközelebbi olasz püspökök tartóztattak le a 
turini kormány által , s igy nem jöhettek a szent-atyához. Ez 
a szabad egyház a szabad államban. A püspökök mellett van 
vagy 600 zarándok pap , nagyobb részt francziák, spanyolok. 
Csak a nimes-i püspök hozott magával 40 papot. Ezek mellett 
vannak kitűnő világiak, úgymint Cochin a Correspondant szer-
kesztője , s Veuillot Lajos. E kettő elüt egymástól politikai 
nézetben, mivel Cochin szabadelvű, Veuillot conservativ ; 
hanem mindkettő igaz és hü katholikus. Sajnálták némelyek a 
két férfi közötti vitákat, nincs mit; mily vitáik valának a szent-
atyáknak ? S még sem akadályozta az egyház emelkedését. A 
nagy egyházban mindenkinek jut tisztességes hely, csak le-
gyen szilárd h i t , s lángoló szeretet. 

VARSÓ, maj. 28-án. A csendőrség befog mindenkit, ki 
az utczán menve a templom előtt térdet haj t ; Liiders tábor-

•') A bibliai A s m o d e u s e g y liai májának ere jéve l s z a l a s z t a t o t t m e g . 
l i i szsz i ik , és bízunk Is tenünkbe , h o g y a h a l á s z u t ó d n a k , e z e n j á m b o r , 
s z e l í d , j ó t é k o n y ö r e g Tób iásnak i s , k inek házában tömérdek r o s s z a t 
o k o z h a t n a ezen nj A s m o d e u s . f o g adni erő» ennek m e g f é k e z é s é r e , l e b i -
l incselésére. S z e r k. 



nok a czár meg-nem-elégedését nyilatkoztatta ki Felinski ér-
sek előtt, kitől Pétervárott azt vár ták , hogy tanulékonyabb 
lesz, mint boldogult elődje. Oh ! a csendőrséges muszka kor-
máuy Varsóban, Lüders személyében, csak tanulékony főpa-
pot akar. Erről panaszkodnak Italiában is, hogy nincs tanulé-
kony püspök ; erről panaszkodnak Parisban is, mert IX. Pius 
oly kévéssé tanulékony. Festucam in oculo fratris vides, tra-
bem in tuo non vieles. Felinski, mivel lelkismerete és hivatása 
ellen nem cselekedett, a czár bizalmát elvesztette. A csend-
őrség provocatioi szaporodnak ; templomok , nők, gyermekek 
nem kiméltetnek. Május 12-én, midőn az ajtatos nép Mária 
tiszteletére, mely e hónapon az egész világon oly fiúi áhítat-
tal tar tat ik , a capucinus-atyák templomában volt , a csend-
őrség borzalmas robajjal s fegyvercsörgetéssel bejött ; a nők 
ijedtükben az oltár és a szentek szobrai mögé búj tak , néhá-
nyan kiszaladtak, mindnyájan , mint foglyok, a várba vitet-
tek. Erre egy szerzetes atya hangosan fölkiáltott : „mint a 
farkasok rohantok az Ur nyájára; ne bántsátok meg az Is-
tent , ne szentségtelenitsétek az ő templomát." Éjfél után a 
csendőrség Fedorow vezénylete alatt a karmeliták zárdájába 
rohant, hogy egy szerzetest befogjon, de nem találtatott ; 
korán reggel a rohanás ismétlődött, de a szerzetes nem ta-
láltatott. Maj. 13-án a befogatások szűz Mária tiszteletének 
bevégzésekor ismét folyamatba vétettek. Maj. 15-én Lechi-
mowski vezénylete alatt a csendőrök ismét a karmeliták tem-
plomát megrohanták, hol több nő és egy gyermek befogatott; 
az utczán hasonlóan többen fogattattak el. Éjfél után volt , a 
befogatások hajtó-vadászat alakban vitettek. Igy tehát az 
imádság és templom egészen lehetetlenné lett. A templom-
ban egy ének sincs, melyet Felinski érsek elhagyandónak 
mondott ; tüntetés nincs, mindez valódi ajtatosság a Meg-
váltó édes anyja, Lengyelország védasszonya iránt; de a 
muszka hatóságok erőszakkal zavart akarnak, zavart idéznek 
elő, mivel ez által az ostrom-állapot külsőleg igazolva van, 
igy nyernek arany vagy ezüst kereszteket, érdemjeleket. Az 
érsek hasztalan kéri őket, kíméljék a templomokat, ők vála-
szul adják, hogy Lengyelország védasszonyát tisztelni forra-
dalom; s mindennap 10—-15 katholikusnak a templomból a 
vár tömlöczébe kell vitetnie. Nehéz hinni, hogy ily rendele-
te t adhatna egy hatóság; de Pilsudzki rendelete mutatja, 
hogy adhat. Az érsek Pétervárról hazatérve nem látogatta 
meg Lüders tábornokot; tüstént Skierniewicére ment, hol 
egy templomot consecrált. A tábornok kétszer menesztett az 
érsekhez parancsot, hogy Varsóba jöjjön ; de az érsek csak 
akkor jöt t meg, midőn apostoli foglalkozásait a falun elvé-
gezte. Ekkor nyilatkoztatta ki Lüders a czár nem-tetszését az 
érseknek, mondván : „igaz, a papság nem tart hazafias be-
szédeket , de tesz oly czélzásokat, melyek izgatják a népet." 
Az érsek azt válaszolá, hogy ezen beszédekről tudomása va-
gyon, de semmi megfeddőt nem talál bennük, hogy a pap-
ságnak nagy oka van, miért a kormánynyal nincs megelé-
gedve ; s elsorolá az üldözést, a zaklattatást, melylyel szaka-
datlanul sanyargattatik, s ha ez tovább igy megy, ő vala-
mennyi templomot bezárat. Erre Lüders haragba jö t t , föl-
kiáltva : „tudja-e , mily felelősséget fog ez által magára von-
ni ?" „Isten és ember előtt semmi felelősséget, mivel akkor 
kötelességemet fogom teljesiteni ; tudom, hogy Siberiába vi-
hetnek , hanem tudhat ják, hogy ott is varsói érsek leszek." 

A társalgás fenyegetésekkel végződött Lüders által. A feren-
cziek és pálosok templomai is megszentségtelenittettek a szűz 
Mária tiszteletére szánt napokban ; sok erőszakos befogatá-
sok vitettek bennök véghez. A levegő fojtólag nehéz, minden 
oldalról legnagyobb a veszély ; félni lehet, hogy a népet nem 
fogja visszatarthatni a papság, s véres összeütközések lesz-
nek. A piaezokon az ágyuk égő kanócz mellett állnak, az ut-
czán a katonaság éjjelez. Pétervárott Adlerberg német párt ja 
győzelmes, mely a kath. egyház esküdt ellensége ; mindenütt 
zavar és fejetlenség, egy kormányzóságot sem véve ki. A csá-
szár irodája sem ment a forradalmi kiáltványoktól. Suwarow, 
a muszka párt feje szabadelvű, Constantin berezegnek ba-
rátja. Lüders a német párt tagja. A kormány tegnapelőtt hir-
dette , miszerént a befogatások a templomban az érsek köz-
benjárására megszüntetnek k é t n a p i g , s reméli, hogy a 
papság a népet visszatartja a forradalmi énekektől a tem-
plomban. Ezen hivatalos hirdetés az igazsággal meg nem 
egyez, mivel a templomban semmi forradalmas énekek nem 
zengedeztetnek, s egyszersmind álnok beszövése a papság-
nak , hogy mindenért a papság legyen felelős. Alig két nap 
reá , két igen ismert kém a szent-kereszt-templomban meg-
kezdi ,Boze ços Polske', a nép nem folytatta, megemlékezvén 
az érsek tilalmáról. A hatóság tehát maga huzza be a népet 
az izgalomba, két napig büntetlenséget igér a forradalmi 
énekért. Istenem! mily szemesnek kell itt lenni, mikor min-
den lépésen tőr és les van kivetve ! Jachimovvski csendőr-
főnök két egyént küldött a karmeliták templomába, kiki is-
merte őket, hogy csendőrök, habár át voltak öltözve, az 
egyiknek neve Bialey. Ezek a nagy oltár előtt letérdeltek. 
Midőn a templomból kijöttek, befogattak, nem mivel ,Boze 
ços Polske'-t énekelték, hanem mivel é n e k e l n i a k a r t á k . 
A csendőrség mutatványt akar adni az ő hivatalos tisztkede-
_sérôl, ha nincs kit befogni, saját embereit átöltözteti, befo-
gatja , játékot üz , s ezt Adlersberg pártjának mint komoly 
dolgot megirja. Sewenio ilyesmiért jutalmul 8000 rubelt ka-
pott , mivel igen éber csendőr-főnök volt. Hirlik, hogy Krisa-
novski 100,000 ftot kapott volna ; egyéb más hirek is keringe-
nek , de ezeknek hitelességéről nem állhatok jót. — Kinek 
tudomása nem volt a muszka kormány hivatalos hirdetései-
ről, tanulmányi például veheti az utolsó időt. Hivatalosan 
hazudtoltatott meg Pilsucki által azon hir , mintha Varsóban 
csak egy templom is megszentségtelenittetett volna a kato-
naság által, mintha a csend soha sem zavartatott volna meg, 
mintha egy pap sem fogatott volna el, mintha Bialobrzeski 
kanonok halálra Ítéltetett volna. Pedig ezek világtudomásu 
hirek. Ezen kanonok szilárdsága is hamis, de mégis hivatalos 
hirdetés által egész természetéből kivetkőztetett, miként Rus-
sell beszédje az angol alsóházban. Hosszú sora van azon té-
nyeknek , melyek bizonyítják, hogy a rossz akarat kormány-
zási elvül van elfogadva. Mindenki emlékszik , miket igért a 
muszka kormány OrlofF által Parisban, Kisseleff által Romá-
ban ; tnivé lettek ezen Ígéretek ? Az igért alkotmány helyett 
van fejetlenség és katonai kormány; az apostoli nuntius he-
lyett van tiltakozás, hogy a papság a romai székkel ne érint-
kezzék. Felinski Romába akart menni, a kormány nem adott 
útlevelet. Bialobrzeski maj. 15-én érkezett haza a bobruiski 
tömlöczből. Útjában a tisztelet tárgya volt. A nép az utczára 
tolakodott, hogy üdvözölje a szilárd hitvallót. Kaluszinban a 
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nép virággal töltötte el kocsiját, s kifogva a lovakat, maga 
vitte a plebániaházig. 

IRODALOM. 
EXERCITIA SPIRITUAL IA , in sacra octo dierum solitudine 

et textu et juxta metliodum Sancti Patris Ignatii. (Folyt.) 
In praxi sex puncta seu quaestiones íiunt : l-o Quae ma-

teria meditationis meae ? Seu quam veritatem pie meditandam 
assumpsi? (Est exercitium memoriae) 2-o Quid desuper 
est considerandum ? Quae Veritas practica inde deducenda 
est ceu norma, qua vitám meam liic et nunc salutariter insti-
tuam ? 3-0 Quae rationes adsunt, seu motiva, quibus ad banc 
veritatem sectandam inducar ? Nempe quam sit gloriosum — 
justum — utile — facile — necessarium ? (Est exercitium 
intellectus.) 4-o Quomodo banc veritatem in diversis vitae 
meae practicae adjunctis hucusque secutus sum ? 5-o Quid 
mihi inposterum agendum incumbit ? Quid faciam ut juxta 
íinem meum sancte vivam et vitám aeternam laetus conse-
quar ? (Est exercitium voluntatis.) 6-0 Quae obstacula mihi 
manent amovenda et superanda ? Quae media efíicaciter ad-
hibenda ? (Est fructum capere.) Ezen rész szintén az ,Exer-
citium vohmtatis'-lioz tartozik, miután önkényt következik, 
hogy ha elmélkedésemben valamit fölteszek, valami erény 
gyakorlatát, egyúttal késznek kell lennem mindazok eltávolí-
tását , mik föltett jó szándokom kivitelében gátolnák, hatha-
tósan eszközölnöm ; ugyszinte a szükséges segédeszközökről 
gondoskodnom. Ez tehát a sz. Ignácz féle elmélkedési mód 
elmélete, ennek gyakorlati alkalmazása szerzőnél a pl. a 26 
ívnegyeden előforduló, az írás következő szavai fölötti medi-
tatioban ,,Quid prodest liomini si mundum universum lucre-
tur , animae vero suae detrimentum patiatur" Matth. XVI. 26 
— ilyen : Praeludium I. Proponam mihi ob oculos Dominum 
meum túrba discipulorum circumdatum ac statuam me inter 
illos, acsi audirem Dominum etiam ad me dicentem: Quid pro-
dest homini. Praeludium II. Grratiam humillimepetam,utpre-
tium animae meae, rerumque omnium caducitatem probe no-
scam 2). (Folyt, köv.) 

A z „ E x e r c i t i u m m e m o r i a e " törte'neti t é n y e k fö lö t t i e l m é l k e d é -
s e k b e n abban á l l , h o g y az ember a tör téne t i t é n y t ö n m a g á n a k irja le, 
mintha másnak b e s z é l n é el. A z is m e g j e g y z e n d ő h o g y a m e d i t a t i o e z e n 
ré szében se h i á n y o z z a n a k a j á m b o r s o h a j o k , indulatra buzdulás , h i t , re-
m é n y , s z e r e t e t , bála , imádat, c s o d á l k o z á s stb. k i törése i . E z n a g y o n p s y -
c h o l o g i c u s d o l o g . A z u t a s , ha r e g é n y e s v idékre j ő , ö n k é n y t e l e n elkiáltja 
m a g á t : „ f ö l s é g e s , m a g a s z t o s , n a g y s z e r ű !" Ily indulatok , b u z d u l a t o k ö n -
k é n t fakadnak az e lmé lkedő le lkében . E z e k t ermésze te sen az e g é s z m e -
di tat ion át l e g y e n e k e l szórva . O t t ho l l e l k i s m e r e t - v i z s g á t tartunk ö s s z e -
v e t v e é l e t ü n k e t az i g a z s á g g a l , melyrő l e lméikedénk — a b á n a t , a t u -
n y a s á g m e g v e t é s e , erőre buzdulás , kére lem Isten és a s z e n t e k h e z , l e g y e -
n e k sohaj ink , indulat ink tárgya i . Az indulat , s ó h a j , f o h á s z stb. az akarat 
m ű k ö d é s e u g y a n , de azért nem kell félni h o g y az „ E x e r c i t i u m v o l u n t a -
t i s " - ! a többivel ö s s z e z a v a r j u k . — A z i ly , h i t - , r e m é n y - , s z e r e t e t - , i m á d a t - , 
b á n a t stb. indulatok s k i t ö r é s e k t e sz ik az e l m é l k e d é s t i m á v á , á h í t a t o s 
g y a k o r l a t t á , s az e lmé lkedés c s a k u g y a n az is, nem t u d o m á n y o s s p e c u l a -
t i o . — Ki j á r t a s a s z e n t - i r á s b a n , az a t y á k v e l ő s mondata iban , az a lkalmi lag 
emi i te t t i n d u l a t o k a t e z e n s z a v a k k a l f e j ezze ki — s z e n t e b b áhí tatba , 
b u z g ó b b hangula tba h o z z á k az embert . 

2 ) E z e n Prae ludiumok arra v a l ó k , h o g y a k é p z e l ö t e h e t s é g e t i s ser 
g i t s é g ü l v e g y ü k és az i s ten i m a l a s z t o t is. 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 17-én. A szent-atyát igen megörvendeztette 

a bibornok herczeg-primásnak megérkezése. 0 eminentiája 
szerencsés volt a pápát bibornoki egyházában fogadni, hol a 
szent-atya az ,Agnus Dei' szentelését végezte, mely alkalom-
mal ő eminentiája is üdvkiáltásokkal tiszteltetett meg a romai 
nép részéről. A herczeg primás audientiája ő szentségénél % 
óráig tartott. Magas látogatásával megörvendezteté ahunga-
rico-germanicum intézetet is. Utja mindenütt szerencsés volt, 
kivéve egy kis tengeri háborgást. A Pó túlpartján Victor-
Emmanuel emberei az útleveleket megvizsgálták, és a magas 
utazó fölszólittatott, hogy kíséretével együtt a kir. biztos 
előtt jelennék meg, ki mindnyájukat igen udvariasan fogadta. 

— B o n 11 a z Sándor csanádi püspök ő mlga a temesvári 
irgalmas-szerzet templomának javára 2000 frtot méltóztatott 
adományozni. 

— A ,P. Hirnök' szombati számában illőleg megrójja a 
,P. Lloyd'-ot azon nemtelen eljárásáért, melynél fogva külö-
nösen esti lapjában a romai pápáról, kath. egyházról és pap-
ságról a legalaptalanabb híreket közli. Igen helyesen veszi 
észre, hogy már két év óta tömi olvasóit ily étekkel ; kik pe-
dig láthatnák, ha akarnák, hogy még eddig azon hirek soha 
sem valósultak, tehát merő füllentések voltak, és mégis oly kí-
váncsian nyelik egész máig a drága pénzen fizetett álhireket. 
Kénytelenek vagyunk mi is őt szüntelen ostorozni; annál in-
kább csudáltuk tehát, hogy nem igen régen egy jó szellemű lap 
a ,P. Lloyd'-ot,derék' lapnak nevezte ; igaz, 0 irányában egy kis 
collegialis méltányosságot mutatott ; de ilyesmiért nem szabad 
feledni a többit, mi az általános dicsérettől méltán megfosztja 
azt. Midőn épen az antikath. sajtó ostorozásáról van szó, ilyes-
mit nem lehet tűrni. 

— A canonisatio-ünnepélyen jelen volt 44 bibornok, 243 
püspök. Szent Péter templomában 10,000 gyertya árasztotta 
fényét. Lavalette 3000 frankkal járult a költségek fedezésé-
hez, ezenkivül a franczia kormány még 12,000 (némelyek sze-
rént 15,000) frkot adományozott. 

— A piemonti főpásztorok példájára a nápolyi és umbriai 
főpapok is hódolatteljes iratot intéztek ő szentségéhez, mely-
ben ünnepélyes óvást téve az illető kormány utazási tilalma 
ellen, kijelentik, hogy mindenben egyetértenek az ott jelenle-
vő püspökökkel, és azok határozataihoz járulnak ők is. Igy 
bizony a kormány semmit sem ért el az egyház szabadságát 
annyira sértő tilalmával, hanem gyalázatot aratott még azok 
előtt is, kik tán eddig vélték, hogy az olasz kormánynak jó szán-
doka lebet az egyház iránt. Kinek még most sem nyilnak ki 
szemei, annak vaksága gyógyithatlan. 

— A pápa világi hatalma ügyében két manifestum ter-
jesztetett Ő szentsége elébe, az egyiknek Dupanloup, a má-
siknak Wisemann a szerzője. Ez utóbbi fogadtatott el mint 
általánosabb. 

— A szent-atya kegyességének az által adá ismét jelét, 
hogy az ünnepélyek alkalmából a foglyoknak 6 hónapot en-
gedett el fogságuk idejéből, kivévén azokat, kik rablás, gyil-
kolás és liamisitás miatt lakolnak. 

— A püspökök tüntetése, a ,P. Lloyd' szerént, különféle 
érzelmet gerjeszt Parisban. Ha visszajönnek a franczia papok, 
a cultusminister körlevelet bocsátand hozzájuk, melyben 
a kormány nézetét fogja velük közleni a manifestatio iránt. 
— Jó lesz, lia a kormány magát korholja meg először, ha eb-
ben valami megróni való van; hisz ő is 15,000 frankkal járult 
az ünnepély fényéhez ; vagy ez talán csak a megszokott hy-
pocrisisből történt ? ——n 

T o r n ó c z r a : A v v a l a b i z o n y o s urral az e lő f i ze tés i pénz iránt 
m é g m o s t sem v a g y u n k t i sztában. 

E g e r b e : Használandjuk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

F.löfizelhetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Tes -
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor , kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, junius 21-én 4 Î I . 

TARTALOM : Egypár szó az angol apoealyptomaniáról. 
— Canonisatio. — Egyházi tudósítások. — Irodalom.— Ve-
gyesek. 

Egypár szó az angol apokalyptomaiiiáról. 
Hogy az angol biblia-társulat még a londoni 

világ-mükiállitásba is minden erejéből igyekezett be-
furakodni, az nyilvános dolog. 

Ha az ilyen lépésre vezérlő okokat elfogulatlan 
elmével nyomozzuk, ugy a mindenhova kiterjesz-
kedő angol kaimárkodáson kivül bizonyára még olya-
nokra is bukkanhatunk, melyek az említettnél még 
határozóbbak is lehettek; milyenek például: hogy a 
szakadár angolok az örök és változatlan, de általuk 
eltorzított igazságok sajtó utjáni kiadásában kifejtett 
művészetet is negélyezhessék az ide sereglő müveit 
világ szine előtt; hogy a világ szeme előtt mindeddig 
mesterségesen eltakart, de általuk szerencsésen fölfe-
dezett bibliai világosság ez alkalommal, ugy mint 
első pünkösd napján Jeruzsálemből, szétsugározzék 
az egész világra, mégis azon különbséggel, hogy itt 
a „tanítsatok minden nemzeteket" helyett csak a gya-
nús „bibliát vegyetek" szavakat lehetend majd hal-
lani; és hogy végre az Angolhonban már századok 
óta grassálódó, és a legfőbb fokig kifejlett „apoka-
lyptomania" az ide özönlő idegenekre is elragadván, 
a mai pápa-ellenes politikának világszerte minél 
gyorsabb lendületet kölcsönözzenek általa. 

És ez utóbbi ok, szeréntem, a legvalószínűbb. 
Az angol journalistika szintúgy, mint a szótá-

rak , majdnem kifogyhatlanok a legújabb műszavak-
ban és koholt tények fölsorolásában a pápaság meg-
gyülöltetésére. Az egyetemi tudós tanár a szelid mú-
zsák falai között, a gyermek-dajka a családi tűzhe-
lyek körül egyiránt rettenti a pápával, mint ijesztő 
mumussal, növendékét. 

Már a reformatio kezdetétől fogva egész e napig 
egyik legkedvenczebb foglalkozása vala az angolnak 
sz. János titkos látásai magyarázata, értelmezése, 
egyes szavaknak szintúgy, mint egész helyeknek 
rosszlelkü alkalmazása. 

I. Félév. 1862. 

És ezen szenvedélyt már szinte évszázadok óta 
a tévelygés egy bizonyos propagandája oly keserű 
erőszakkal és kiterjedésben üzi, hogy bármely vén 
asszony is szolgálhat most már ilyetén elmeficza-
mitó apokalyptikus értelmezésekkel, melyek itt-
ott oly gyógyithatlan, egyház- és pápa-ellenes pa-
roxismusban törnek elő, hogy szintén mániává növé 
ki magát. 

Nehogy azonban az ilyen nyavalyában sínylődő 
jámbör nem valahogy kijózanodjék, e lázroham éven-
kénti megújításáról is lőn gondoskodva, olyformán, 
hogy bizonyos Warburton angol szakadár püspök 
nagyjösszeget hagyományozott annak segélyezésére 
és jutalmaztatására, a ki ez irányban leghevesebben 
lépne föl a pápaság ellen. Azért a főnemiitett szaka-
dár püspök ur végrendelete folytán Lincolnsban „Inn 
Chapel" minden évben egy heves szónoklat tartatik, 
a melyben bebizonyítandó: miszerént csakugyan a 
romai pápa légyen az Antikrisztus; — nem tudja az 
ember, az ilyekben a tulbuzgalmat csodálja-e, vagy 
a nagy bölcseséget ? Alig gondolt arra e tudós férfiú, 
hogy tekintélyes alapítványával majdnem örökre 
hinté el ama sajnálkozásra méltó elmebetegségnek 
magvát, melyet mi méltán apokalyptomaniának ne-
vezhetünk. 

Hogy a szakadást folyton folyvást igazolják, azon 
idők reformátorai jónak találták a pápát Antikrisz-
tusnak , s az egyházat a bíborvörös balyloni k—vá-
nak kikiáltani. Ezen istenkáromló tan fölállítása kö-
vetőik szellemi gőgjének minden esetre kedvezett, és 
magasabb, fensőbb eredetük bebizonyításra kellett, 
hogy a mi számunkra ily gyalázatos és szentségtörő 
származási fát készítsenek. 

E veszedelmes, „mania" legtöbb előszeretettel vi-
seltetik a látnokihyeroglyphok iránt; rögeszméi,me-
lyekkel folyvást küzd, s melyektől sehogy sem bir 
szabadulni: az Antikrisztus és a bün embere; a két-
és tiz-szarvu állat; a balyloni k—va; a Gog és 
Mágog; Babylon eleste, és az ezer-éves birodalom. 
— Tréfás, ferde képek a képzelő-tehetséget gyönyör-
ködtetik , az egészséges, ép Ítélet lassanként el-
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gyengül , és hátrálni kényszerül, mig utóvégre a 
legerősebb lélek is irányában némi tehetetlenségbe 
hanyatlik. 

Állításomat, ugy hiszem, eléggé igazolja ez ér-
demben a nagy és halhatatlan nevü sir „Newton 
Izsák." — A csodás természet minden titkaival ugy 
látszott előtte kitárulni, mint tán senki előtt. Mint 
bölcs utol-érhetlen máig is. De ime alig vevé le az 
égi testekről távcsövét, hogy azzal az Apokalypsis 
mély titkait kikémlelje, megszédült feje a nagy 
mélység- és magasságtól ; a szerénte roskadozó pá-
paság szüntelen szemei előtt lebegvén, arrogált lát-
noki hangon oly merész jövendölésekre vetemült, 
hogy azok badarságát tekintve, amaz ismeretes 
Moore Ferencz, orvost és naptár-gyártót messze fölül -
haladná. 

A mi pedig ezen epidemikus nyavalyának leg-
föltünőbb ismertető jele, az abban áll: hogy valamint 
minden egyéb lázroham, úgyszintén ez is, a hány 
ember, annyiféle; és valamint az idő, hely és körül-
mény, s az ezekhez idomitott politika változékony, 
szintoly változatosan különbözők kitörései, oly tar-
kák „varians lectioi." — Egységről szó sincs; mert 
hiszen ama „regnum divisum"-nak müve ez, mely-
nek feje meghasonlott önmagával is; — „et mendax 
fuit inde ab initio." 

Talán nem fogom untatni a t. cz. olvasót, ha-
hogy néhány példával szolgálok Angolhon jelesbjei 
közül; a kik annak idején az apokalyptomaniának 
legváltozatosabb kitöréseivel szinte taps viharokat 
arattak, és most vagy tökéletes feledékenységben 
vannak már istenitőik előtt, vagy csupán a mai pápa-
ellenes politika levével fóleresztve tálaltatnak még 
ki itt-ott gyomor-rontó étkekül a könnyen hivő ol-
vasó közönség elébe; hogy ezek is elősegítsék, igen 
siettessék az annyira megutált s gyűlöletes pápai ura-
lomnak megbuktatását, mely a gyapjuzsákos politi-
kusoknak mindég kiállhatlan szálka volt -— de lesz 
is — szemeikben. — Igy például mr. Cook 1789-ben 
az apokalypsist lefordítván, azt olyatén jegyzetekkel 
kisérte, melyek aztán mindannyi „generalis" kulcsul 
szolgáltak a kandi olvasónak a titkok legrejtélyesb 
tárához. — A tisztelt gentleman a cambridgei egye-
temnél a görög nyelv tanára levén, pápaszeme — 
vagy inkább pápa-ellenes szeme — őt ösztönszerűleg 
a görög költők csarnokába vezette, hogy velük tár-
salogjon. Legszerényebb, ne dicam, szemtelenebb vé-
leménye szerént görög költő, és a mi még több a va-
laminél, Sophocles házi barátja, szerelmi vetélytársa 
vala az Apokalypsis szerzője. Nem csekély mérvben 

ficzamult nézeteként az épen oly modorban irt szo-
morújáték, a milyen az „Oedipus Tyrannus." — A 
dráma — mond Cook — egy templomi jelenettel 
kezdődik; a tengeri bor juk, a pecsétek, a tárogatók 
és csészék elárulják a tervet; és jóllehet életben ma-
rad mint Oedipus az Antikrisztus is, mindazonáltal 
oly nagy nyomorba j u t , és oly rendkívüli részvét és 
általános sajnálat tárgyává lesz, hogy az eleste fölötti 
panaszok tökéletesen igazolandóknak találtatnak. — 
Sőt mr. Cook merész kinyilatkozási kísérleteiben 
anynyira ment , hogy még Homer odysseáját is 
fensőbb ihlettséggel irt költeménynek állítaná; sze-
rénte Penelope imádói a pápa szolgái, a kik azon 
ürügy alatt, hogy ők a menyasszonynak — az egy-
háznak — hódolnak, annak házában mindent fölfal-
nak , mig Krisztus, a valóságos Ulysses, (oSog aoog) 

avvagy a biztos ut meg nem jő , és megbosszulja ma-
gát rajtuk. 

Mr. Granville-, ama közkedvességü apokalypti-
kusnál ismét más irányban mutatkozott e mania. Ez 
uri ember különös előszeretettel bírt az egytagú szók 
iránt. A héber 1 (Waw) betűről egy egész könyvet irt 
össze, és egy másodikat a görög „6, i), ro" nemszók-
ról. A tulkedvező eredmény és barátjainak unszolásai 
annyira elcsábították, hogy az egytagú szavak- és 
nemszókról az Apokalypsis történelmének magyará-
zatára térne át. Az apokalyptomania csakhamar ki-
tört rajta az egytagú szavak körül; tehát ugyanazon 
irányban, melyet még egészséges, ép óráiban követni 
szeretett. — Rajongásaiban önmagát szedte rá , és el-
hitette , miszerént ama bizonyos apokalyptikus álla-
tot csakugyan „Lateinos"-nak hít ták; és „lateinos" 
nem jelenthet más egyebet, mint a latin egyházat.— 
„Lateinos" (úgymond ő) — a „Lat" egytagú héber 
szóból ered, mely annyit tészen,mint: „titkolni,gon-
dolkozni." — Már pedig a latin egyház a mise foly-
tában több imákat titkol el a nép előtt, a mennyiben 
tudnillik azokat halkan, csendesen elmondatni paran-
csolja; következésképen a latin egyház amaz apoka-
lyptikus állat. — De még fölül rá a „Lateran"-ban is 
székel a latin egyház feje, — „Lateran" pedig szinte 
a héber „Lat"-ból származik. Ehhez az is járul , hogy 
a „Lateran" az egykori „Latium"-ban fekszik, mely 
elnevezés nyilván az egytagú „Lat"-ból leszármazta-
tandó. E mellett még jól tudjuk azt is, miszerént a 
„Latium" mint európai tartomány azon országban 
fekszik, mely „Italy"-, Italiának neveztetik, és szint-
úgy amaz egytagú héber „Lat"-ból ered. — De még 
itt nem szakad vége a tudományos szó-nyomozásnak; 
az ilyen apokalyptikus, ha kell, visszájáról is tudol-
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vásni, és pedig ritka könnyűséggel ; mert ily termé-
szetesen folyó lectio szerént „Italy"-ból lesz „Ylati", 
s ihol ismét az egytagú „Lat" 1). 

Kett és Bichem uraknál a történelem látszott 
legfőképen szerepelni ezen mania kitöréseiben. — Kett 
sz. Jánost Patmos szigetén egy sötét barlangba ülteti, 
mely zavartalan magányában megírja látnoki törté-
nelmét Angliának, és éles tollal ecseteli jó előre mind-
azon nyomort és szenvedéseket, melyeket a szeren-
csétlen Angliának a pápaság vas-igája alatt minden 
esetre ki kellendett volna állnia, hahogy az lö88-ki 
dicső lázadás mindazoknak elejét nem veszi. 

Bichem ur csak annyiban üt el társától, igen, 
csak annyiban tágít tudós collegájának állításától, a 
mennyiben ő e szörnyű jelenetet Némethonba teszi 
át ; nehogy azonban honfitársait müvének olvasásától 
elidegenítse, biztosítja őket, miszerént a jelen nem-
zedék nem csak e pillanatban, hanem — szerénte — 
már régen örvend a béke, az erény és boldogság 
megígért évezredének. Csakugyan gyönyörűen élve-
zik mindezeket a gazdag tőzsérek. 

E nyavalyának különféle nemeit lehetlen fölso-
rolnom, mert akkor rövidre szánt czikkem folianssá 
növi ki magát; azért csupán még csak a jövendölge-
tési viszketegnek egypár gyönyörű példáját akarom 
fölhozni, milyent Whitaker és Faber urakban nyil-
ván föltalálunk. — Mindkét férfiú a milyen mély tu-
dományu, ép oly nagy ellene a pápaságnak: és jól-
lehet különbözők jövendöléseik, egymástól elütök 
nézeteik, abban mégis, u g y látszik, mindketten meg-
egyeznek, mikép az angyal az örök bibliával Lu-
ther. — Szerintük bibliája amaz igért üdvözítő tan, 
mely egyedül igaz. — Már magam is azt gondolom, 
hogy annyiból csakugyan „örök" az, a mennyiben 
mig csak fon fog állani a világ, mindég fog találkozni 
ellenséges ember, ki a tiszta buza közé konkolyt hin-
tend; valamint olyanok hiányában sem lesz tán soha 
is a világ, a kik a tiszta buza földén is gazt fognak 
gyűjteni ot t , a hol mások dús kalászokat marokkal 
szednek. 

Whitaker fedezte föl nagy bölcsen azt, hogy 
ama kétszarvú állat két szerzetes-rendet jelent, tudnil-
lik a sz. Domonkos és sz. Ferencz rendjét. Kár , hogy 
több szarva nincs ez állatnak, legalább a többi szer-
zetes-rendeknek is jutott volna belőle. Ugyanő jöven-
dőié meg, mikép az ozmán birodalom közel áll vég-
enyészetéhez ; Romát a pápa elveszti, és a pápaság 
székhelye Jeruzsálembe tétetik át. 

J) Granville Scharp to the Hebrew nation, p. 127—131. 

Faber kutatásaiban szinte nem tanúsít kevesebb 
dőreséget tudós collegájánál, bár nem egyez is meg 
mindenben azzal. Szerénte a két állat a két egykorú, 
egyidejű uralom, a világi és a lelki uralom, a csá-
szárok és a pápák. Ezek után nagyban megörvendez-
teti olvasóit azzal, hogy a török a romai pápával 
együtt 1868-ban lenni megszűnik. Tehát e szerént a 
nap és hold egyszerreletünnek az égboltozatjáról; — 
lesz hát jó dolguk a denevéreknek! 

Faber urnák ugyan magának sem volt sok re-
ménye ezen örvendetes időt megérhetni akkoriban, 
valamint meg sem is érte; de azon nemzedéket erő-
sen biztatta, mikép kegyes Ígéretének minden bi-
zonynyal szemtanúja lehetend. Most nincs egyéb 
hátra, mint hogy e nemzedék jól biztositsa lélekze-
té t , nehogy valamikép előbb elmúljék, mint Annak 
helytartója itt a földön, ki azt mondotta: „ég és föld 
elmúlnak, de az én szavaim soha el nem múlnak!" — 
és a megigért dicső látványnak minden esetre szem-
tanuja lehessen. — Még egy ilyen angol apokalypto-
maniakusom van, kit sehogy sem lehet kihagynom, 
és ez Galloway ur ; ez sz. János titkos látásait egészen 
más szemmel vizsgálta, mint a többiek: ugyanis ő 
ama nagy iszonyból, melyet neki a franczia forrada-
lom okozott, indult ki. GalloAvay ') szerént tehát a 
feneketlen fertő állatja— Francziaország; a kis szarv 
— Francziaország; a bün embere — Francziaország; 
az Antikrisztus -— Francziaország; stb. 

Már itt meg kell állapodnom, nehogy utóbb 
magam essem azon hibába, a melyről épen előbb más 
egyebeket vádoltam. Ime azért ezennel be is végzem 
czikkemet, melyet csupán az okból kivántam meg-
irni, és a t. cz. olvasó közönség elé bocsátani, hogy 
ha netalán a világ minden zugába elszóló londoni mii-
kiállitásból a hét nyelvre nem is annyira leforditott, 
mint inkább elferdített és kifordított bibliának ilye-
tén példányai még magyar hazánkba is eljutnának,*) 
első tekintetre fölismerhessék azokban a kath. egy-
ház földén folyvást duló Ezsau durva kezeinek mü-

1) Lásd Brief Commentarieson such parts of the Re-
velations and other prophecys as immediately refer to the 
present times , by Joseph Galloway, Esq. 

*) Az alkalom erre nem hiányzik. Ép most olvassuk, mint 
áruitatnak Londonban az ilynemű bibliák. Az e végre készí-
tett kocsikon pyramis nyul föl , melynek oldalain a legváloga-
tottabb bekötéssel diszlő bibliák és imakönyvek kínálkoznak. 
A kocsin egy, e végre dijazott keresztény áll, ki az erre járó-
kelő nézők előtt egy részt olvas föl a bibliából, talán ép az 
apocalypsisből ; igen olcsó áron kínálja a szent-írást és föl-
szólítja az illetőket az ő bibliájának, és igy az egyedül valódi 
evangéliumnak terjesztésére. S z e r k. 
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veit. — Salva nos domine vigilantes : custodi nos dor-
mientes ; ut vigilemus cum Christo, et requiescamus 
in pace ! Gulden Endre, plebánus. 

C a n o n i s a t i o . 
(Bonald után.) i 

„ Q u a e stulta sunt mundi, e l eg i t D e u s , 
ut c o n f u n d a t s a p i e n t e s : e t infirma mundi 
e l eg i t D e u s , ut c o n f u n d a t fortia " 

( C o r . 1 . 1 . 2 . ) 

Sok mindenfélét beszélnek a politikusok és nem-politi-
kusok a Romában tartott canonisatio ünnepélyéről. Szóljunk 
hozzá mi is, hisz minket e tárgy legközelebb érdekel. 

A büszke emberi ész mindég föllázadt az isteni hatalom 
— a természettörvényektől tagadhatatlanul elütő — azon 
működése ellen, melyet mi csodának nevezünk. Mert sem az is-
mert természeti törvények, sem a puszta emberi ész, sem pe-
dig a bölcsészeti elvek arra kellő fényt nem vethetnek. Ezen 
állitásunk — magát bölcsészetinek nevező korszakunkban, egy 
oly korszakban, mely minden természetfölöttit a korlátolt ész 
Ítélőszéke elé idéz — igen föltűnő, annál is inkább , mert az 
egyház azon eljárását, melyet canonisationak nevez, a cso-
dákra is épiti. — A csodákban t ehá t , a gondviselés e föltűnő 
és döntő bizonyitó okaiban. melyekkel bizonyos lelkek szent-
ségét nyilvánitja, és a belső — valóban istenes életre — az 
istenség külső pecsétjét is fölnyomja; a csodákban mondom, 
melyre az egyház a canonisatiot épiti, botránkoznak meg a 
bitetlenek, rágalmazók és nagylelkek (??) , kik a csodákban 
gúnyaiknak czélt, megvetésüknek tárgyat találnak ; kik elhite-
tik magukkal, (szeretnék másokkal is elhitetni) hogy a cano-
nisatio csak Roma finom politikája és egy kis jámbor csalás. 
De nem veszik tekintetbe azon mindeneknél föltünőbb csodát, 
melyet nevetségessé akarnak ugyan tenni ; de valótlanságát 
és lehetetlenségét képtelenek saját eszükből megmutatni : 
ujjaik között nézik azon csodát, mely folytonoson szemük előtt 
áll, mely számtalan szent miatt miveltetik, a canonisatio rend-
kivüli nagy csodáját; nagyszerű csodáját a szentek földi di-
csőségének, mely dicsőség a földi fény változása közepette is 
változatlan marad, sőt mindinkább növekszik. 

Kisértsék meg a hitetlenek megfejteni : mikép volt ké-
pes a népek enthusiasmusa és csodálata, az egyház és pápák 
megemlékezése s hálája a kereszténység első hirdetőit - - az 
apostolokat — utánuk mindazokat, kik az evangéliumért vé-
röket onták; továbbá a legnagyobb elméket: Athanázt , Je-
romost, aranyszájú sz. Jánost , Vazult, Ágostont s másokat 
szenteknek nevezni, népek által tiszteltetni és segélyül hi-
vatni ; mikép volt képes a romai udvar — a legnagyobb fér-
fiak , pápák, királyok s császárok lánczolatát egész a keresz-
ténység első századáig fűzni — csupán ügyes politikából ? .. 
Fölszólitjuk a tudósokat és világ bölcseket : hogy az emberi 
lelket és észt kielégítő természetes okokból fejtsék meg: mi-
képen juthatott annyi szegény — korában ismeretlen — re-
mete ; annyi alázatos — legalacsonyabb sorsban született — 
szűz ; annyi szolgáló leány, pásztor, koldus a földi tisztelet és 
dicsőség azon fokára, melyre az emberiségnek semmi joga 
sincsen? Fölszólitjuk őket, mutassák meg természetes okok-
ból : miért emelnek a népek templomokat, oltárokat a szentek-

nek, miért tekintik a nemzetek az alázatos erény-példányokat 
(a szenteket) Isten és az emberek között közbenjárókul ; mig 
a hóditók, törvényadók emlékei saját honfiaiknál is feledésbe 
mennek ? Vagy hányan törődnek ma már Lykurggal, Solon-
N. Sándor- és Caesárral ? Néha-néha jő elő még nevük az al-
sóbb osztályú tanulók gyakorlataiban ; — ellenben egy Ge-
novéva, ki 14 század előtt nyájakat őrzött ; egy sienai festő-
nek lánya, Katalin ; egy a pusztában töredelmes bűnbánó 
egyptomi Mária, és számos szent — kik az emberek szemei-
ben semmi jelest s csodálatra méltót nem tettek — ma is tisz-
teltetik, bizalomteljesen segélyül liivatik, fejedelmek országu-
kat védelmük alá helyezik , gyémántok- és koronák tétetnek 
sírjukra, városok, tartományok dicsőitik ; népek vetélkedve 
viszik elébök tiszteletük és áhitatok szent adóját. 

Igy tisztel Francziaország védszentül épen ugy ma, 
mint tizennégy század előtt egy szegény pásztorlányt; Spa-
nyolhon fővárosa egy — egyszerű, Isidor nevű — pórt, ki éle-
tét egy nemes ember szolgálatában tölté ; a keresztény világ 
a legborzasztóbb és pusztitóbb betegségek ellen egy szegény 
koldust — szent Rochust — hí segélyül; Montpelierben, az 
európai hadi-iskolák legjelesbike — egy jámbor remetét tisz-
tel, kiről vajmi keveset tud a világ, s még is a nagy orosz bi-
rodalom védszentje ; e nép — habár a kath. egyháztól elsza-
kadt — hódol neki, nem tekintve, bogy e nyilvános tisztelet 
s a név — melyet büszkén ad czárjainak — egy — Roma ál-
tal canonisáltra vonatkozik. Ily rendkívüli, folytonos és álta-
lános dolognak alapja másban, nem pedig Roma ravasz poli-
tikájában fekszik ! 

De föltéve, hogy a canonisatioja Roma eszélyes számí-
tásából történik, akkor különös, miszerént a pápák ismeretlen 
—• a világtól megvetett személyeket választanak és állitanak 
föl a népek tisztelete tárgyául ! A pogányok csak nagy férfia-
kat, hősöket, királyok- és császárokat soroztak a halhatatlan 
istenek sorába — habár gonoszságuk s kegyetlenségük még 
oly nagy volt is; Vespasian maga kinevetni látszott e szokást, 
midőn halála előtt irá : érzem, hogy Isten leszek. — Ha a ca-
nonisatio a pápák eszélyes s ügyes politikája, bizonyára sok-
kal „okosabbak" lettek volna a szentek megválasztásában. Job-
ban ismerték ők az emberi szivet, minthogy ne tudták volna, 
miszerént az emberi büszkeség már természeténél fogva vo-
nakodik a megvetettet s alacsonyt tisztelete tárgyául el-
fogadni. 

Ha a pápák a szentek nyilvánítása által, kiket a világ 
által megvetett s ismeretlen ezrek közül választottak ki, gyak-
ran oly emberek közül, kik kezdetben rablók, gyilkosok voltak, 
mint láttuk, oly tökéletesenczéljokat érték; ha csak az ő aka-
ratjuk és szeszélyüktől függött szegény szolgálókat, pászto-
rokat, koldusokat, sőt Isten előtt az igaz töredelem által meg-
igazult gonosztevőket a dicsőség azon polczára emelni, hogy 
a nemzetek tiszteljék : valóban akkor a pápák a legnagyobb 
csodát mivelték, oly csodát, mely magában véve nagyobb 
azoknál, melyeken a canonisatio alapszik ; örök csodát, mely 
Jezus Krisztus szakadatlan sorban egymást követő helytartói 
által századról századra kihat. Ezáltal a pápák tagadliatlan 
mindenhatósága bizonyittatnék be, és a romai udvar hasonlit-
hatlan ügyességgel dicsekedhetnék. 

„Nincs körülmény — mondja Daubenton, — melyet a 
szent-szék az igaz csodának a liamistóli megkülönböztetésére 
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föl nem használna. A mult században egyik szent canonisatiója 
alkalmával az ez ügygyei megbízott congregatio elé terjesz-
te t t száz csoda közül a szent-szék csak egyet talált kétségbe-
vonbatlannak, igaznak s igy a canonisatio ez alkalommal el 
is maradt. 

„Soha, sehol, semmiféle itélő széknél, még hol élet-halál 
forog kérdésben, ott sem kívántatott oly nagy megfontolás, 
minőt az egyház (a canonisatioban) kíván." Ezek egy tapasz-
talt és kitűnő tudományu jogi férfiú szavai, ki mielőtt az egy-
házba tért volna, a legmakacsabb hitetlenek egyike volt. 

Mit tesz tulajdonképen a pápa, midőn canonisál? Semmi 
mást , minthogy az egyház által a csodák érdekében komoly 
tudományossággal tartott nyomozás eredményét kijelenti; Is-
ten akaratjából a szentek segélyül hivása által történt csodá-
kat igazoknak nyilvánitja. — Az egyház, és csak is az egy-
ház — látható feje által — nyilvánitja az isteni gondviselés 
csodálandó utai t , vagy — mi ugyanaz — a Gondviselés az 
egyház által mutatja meg az egyháznak, hogy : mirabilis Deus 
in Sanctis suis. (Psal. 67) Nincs tehát a canonisatioban 
semmi politika, annál kevesbbé ravasz politikai számitás. 

A canonisatio végre a hit és a szent-szék ellenei állitása 
szerént csak emberi mû és a romai pápák által kigondolt esz-
köz : hatalmuk növelése és szilárdítására. Tagadjuk mindket-
tőt. A canonisatio nem emberi mii, azért gyenge szemeinkkel 
ne is fürkészszük , mert a legtöbb és legnagyobb szentek a vi-
lág ügyeitől teljesen visszavonulva éltek. Nem politikai esz-
köz. Ennek bebizonyítására lássunk egy példát. 

Helyén lesz itt fölemliteni az ujabb idők legnagyobb 
állam férfiát a háromszáz év előtt élő Ximenest, ki szerzetes, 
püspök és bibornok volt; ki egyházának legnagyobb szolgá-
latokat te t t ; a pápák iránt pedig teljes önmegadás-és gyer-
meki engedelmességgel viseltetett. Oly férfiú volt , kinek éle-
tét — mi az emberek között oly ritka — legkisebb folt sem 
homályosítja; sőt ellenben élete az erény legtökéletesebb pél-
dányképe. Igen, Ximenes az ujabb idők leghatalmasabb mo-
narchiájának minister-elnöke volt az , ki nagysága s hatalma 
közepette is megtartá a legnagyobb egyszerűséget, szerény-
ség- és jámborságot, sőt rendje szigorát is. Ezen Ximenes — 
kit Spanyolhon egy része mint szentet tisztelt — nincs cano-
nisálva ; a pápák nem vették tekintetbe a spanyol királyok — 
különösen II. Fülöp — kérését. Ha valahol, itt mutatták meg 
a pápák minden emberi s politikai tekintélytőli teljes függet-
lenségüket. Ha tehát Ximenes bibornok nem canonisáltatott, 
mig ellenben szegény, — életükben a világ előtt majdnem is-
meretlen remeték és szerzetesek, kiktől a politika és pápák 
semmi hasznot nem várhattak -—• canonisáltattak ; akkor 
minden habozás nélkül kimondjuk : hogy igaztalan és rossz 
a világ Ítélete és képzelődése a romai udvar politikájáról. 

Van még egy más megjegyzésre méltó tény. Ha a cano-
nisatio a pápai politika ügyes számítása, miért nincs canoni-
sálva Klodvig ? Miért nincs canonisalva Konstantin, ki a ro-
mai birodalmat s az ismert pogány világot azon vallásra té-
rité, melynek látható feje a romai pápa ? Pedig voltak ám je-
lek, melyek canonisatioját elősegíthették volna s a pápák még 
sem canonisálták. A szentek e földöni kitüntetése fölött nem 
emberek, nem a világ előítéletei határoznak; hanem e méltó-
ságnak egy más, láthatlan ajándékozója vagyon. Templomok 
s oltárok állíttatnak az Isten választottjainak emlékére ; oly 

emlékek ezek, melyek a világ végéig tiszteletben maradnak. 
A világ is emel övéinek szobrokat, de melyek előtt a nagy tö-
meg csak egykedvűen halad el. 

Valóban csodálatos ! Europa egyik legnevezetesebb há-
zának, a Gonzaga-háznak — mely Némethonnak két császár-
nét, Lengyelországnak egy királyt, a mantuai herczegségnek 
több souveraint, az államnak hires katonákat adott — igen, e 
háznak legfőbb éke a jámbor jezsuita-ujoncz sz. Alajos. 
Épen ily kitüntetés a gazdag boromaei családra, hogy világi 
fényét egy — a világon megdicsőített szent püspökhez köt-
heti. Szenteink itt e földön is az emberi tisztelet és dicső-
ség ne „tovább"-ján állanak. Ők Isten barátai , az emberek 
pártfogói ma épen ugy mint századok előtt. E rendkivüli do-
log — melynek a kereszténység előtt csak árnyéka sem volt, 
nem lehet az emberi akarat kifolyása ; ez az emberi hatalom 
fölött áll. De ha a pápai hatalom működésének és ravasz po-
litikai számításának tekintjük is : csak rossz politikát, czéljával 
homlokegyenest ellenkező ravaszságot látunk benne, mely oly 
sok — a világ Ítélete szerént — megvetett személyt emelt és 
emel a földi dicsőség tetőpontjára. Ily politikával a pápai ha-
talom nevetségessé tenné magát a világ előtt. Szóval a philo-
sophia e bámulandó tényt természetes okokból nem képes 
megfejteni ; de nem is kisérti meg komolyan, hanem csak gya-
lázza. Az okot tehát az emberi tevékenység légkörén kivül 
— természetfölötti erőben Isten közvetlen közbejöttében — 
a csodákban kell keresni. Ily csoda a pünkösdi canonisatio is. 
E csodára seregeltek a galilaei halász sirjához a világ püs-
pökei , hogy ott az emberi művészet remek templomában 
imádkozzanak az egyházért, annak látható fejeért , s végre 
a minden legszentebb tényben politikát, vagy7 politikai de-
monstratiot látó politikusokért. — Mi is kérjük Istent, hogy 
alázza meg szentegyháza elleneit, vigasztalja meg és erő-
sitse egyházunk szilárdlelkü főpásztorát. Lugasi László. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
S.-A-UJHELY, jun. 10-én. Jóakaróim száma megkeves-

bül t , egy nagy jótevőm csillaga az égről ismét letűnt . . Pi-
ros-pünkösd napjaink, mélyen szomoritó gyásznak hirében 
komorultak el. Hegyaljai kerületünket nagy csapás érte ez 
idén; paptársaink jelesbjei közül ket tő , siilyos betegség nyo-
másai közt vonaglott. Az egyiket, tevékenysége reggelén ra-
gadta ki a Gondviselés a halál torkából ; a másikat munkás-
sága delén szólitotta ki ez árnyék világból. Vesztességünk 
nagy. Kihez szeretettel fűződtünk, kinek sok nemes tulajdo-
naiban gyönyörködtünk, tekintélyes egyházias papi viseletén 
épültünk, a mostoha idők bonyodalmai közt irányadó szelle-
mét használtuk, a zemplényi főesperest és apát , nyitraiván-
kai V i t é z Vincze, Ujhely városának nagyérdemű s tisztele-
tű plebánusa — nincs többé ! Benne még — a hegyaljai ér-
dekek nagyhírű előmozdítóját, a jótékony társulatok hőlelkü 
bizományosát s magyar egyházi irodalmunk állandó pártoló-
já t veszítettük el. Kit ' ) teljes életében oly igen kedvelt, an-
nak gyöngéd ápolásai közt s saját ágyán — lelkipásztorkodá-
sa 25-ik évében -— adá vissza teremtőjének lelkét. Halálozása 

A p e s t i m. kir. e g y e t e m i hittani karnak munkás tag ja s j e l e n -
leg i , d e k á n ' - j a P. P. 
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helyéről Pestről ide szállított tetemeit pünkösd harmadnap-
ján vittük ki , számos gyászolóinak kíséretében az örök béke 
és nyugalom helyére. A paroehialis egyház remek u j oltára 
épülő félben levén, a kegyesrendüek templomában tar ta to t t 
érte az ünnepélyes ,Requiem'. Az eltakarítás szertartásait a 
s. pataki esperes és apá t , a gyászbeszédet pedig a betegség 
veszélyeiben vele osztozkodó tolcsvai plebánus nt. P r a m e r 
Alajos végezte. Nevét müvei örökítsék, e m l é k e pedig ne-
mesitse szivünket ! Ajtatos tisztelőinek imáiba ajánljuk lel-
két ! T—i. 

T U R I N , maj. 25-én. „IX. Pius pápa-királyhoz a japani 
vértanuk canonisatioja alkalmával az ,Armonia' szerkesztősé-
ge. M a . maj. 25-én kell Romába érkezni Balma, ptolomaidi 
püspök urnák, ki Turinból néhány pap kíséretében Romába 
utazott. Balma az egyedüli püspök, a ki útlevelet kaphatott 
azon kormánytól, mely a szabad egyházat a szabad államban 
kikiáltotta. A püspök u r , hogy útlevelet kaphasson, kénysze-
rülve volt arra hivatkozni, miszerént neki nincs megyéje, s 
az államtól semmi jövedelmet nem kap. Ezen alkalommal ke-
gyes volt a püspök ur fölvállalni, hogy az általunk szedett 
Péteríillórt szent-atyánk lábaihoz tegye. 0 elutazott három 
ládával , tele értékes szerekkel, és 12,400 romai scudival. Ez 
évben már két küldeményt szállítottunk Romába ; az első kül-
demény volt a folyó év három hónapjában szedett Péterlillér 
110,000 l i ra , és két láda; a másik küldemény vol t70,000l i ra 
és három láda. Folyó évben tehát 180,000 Urát, ide nem szá-
mitván az értékes tárgyak árát ; mindössze pedig, mióta Bo-
logna elfoglaltatott , 754,154 lirát 37 centesimo-t kész pénz-
ben , melyeket egyes adakozások szerént lapjainkban mindég 
hirdettünk. Tekintve pedig , hogy az ajándékozott tárgyak 
még egyszer oly értékűek , mondhat juk, hogy az ,Armonia' 
szerkesztősége egyedül másfél milliom lirát küldött a szent-
atyának, mint az olaszok ajándékát. — De mi itt meg nem 
állapodunk, mivel az Isten megáldot t , s az adakozás nem 
csak hogy nem kevesbedik, sőt gyarapodik. Ezelőtt havonként 
10,000 lirát szedtünk, most 25,000-et, utolsó napokban napon-
ként 1000-nél többet. Erre nézve pedig mi nem kerestük az 
adakozókat, de az adakozók kerestek föl minket. Már kétszer 
Genuába utazván, hogy a küldeményt átszállítsuk, útközben, 
a vasúton ü lve , több ezer lirát tet tek le kezeinkbe a jámbo-
rok. A ,Stendardo Cattolico" újság is általunk küldött egy ke-
veset. Csudálhatjuk tehát az isteni gondviselést, mely ápolja 
megfosztot t , és ügyefogyott helytartóját . Pius ügye , az Is-
ten ügye ; ez a Péterfdlérben bizonyodik. Ezen indokból al-
kalmasnak találtuk, hogy a kath. világ előtt eme népszavaza-
tot bemutassuk, népszavazatot , mely nem fizettetik, hanem 
mely fizet. Oly szavazat , mely fizet, csak többet nyom azon 
szavazatnál, mely pénzzel, vagy jövedelmes hivatallal fizet-
tetik. Ezen adakozásokat külön kötetbe nyomattuk, 43 kőirat-
ta l ékesitve, a világ előtt közzéteszszük, ezen könyvnek eme 
föliratot adjuk : ,Pro incolumitate Pii IX. Pontificis Maximi 
I talorum vota nuncupata per Taurinenses ephemerides, quae 
Harmóniáé nomine feruntur. Augustae Taurinorum ex officina 
ephemeridum S. S.' An. 1862. A könyvnek előszava ez : „Mi-
rabuntur sane poster i , quum relatum legent , quantum auri 
argentique pondus, tum signati tum fact i , quot monilia, opé-
ré mirabili perfecta, ex margaritis aut gemmis clarissimis, quot 
armillae, to rques , fibulae, annuli, inaures , quot tabulae an-

tiquo artificio depictae, quot sigilla, toreumata, opera musiva, 
tessellata, intest ina, aliaque id genus complura, per hosce 
duos annos, Romam fuerint delata ; prorsus u t nihil tale exstet 
in annalibus urbis, post triumphales pompas, in quibus veteres 
illi raptores orbis asiaticas opes plebi ostentarent : non eas 
quidem dono a populis datas , sed jure belli a devictis hosti-
bus extortas. Qua de re hoc praesertim intelligi volumus, 
candide lector ! nos Taurinenses supra decies centena millia 
argenteorum suppetias tulisse romano pontifici ab Italis pas-
sim collata , qui tamdiu in proposito susceptoque consilio se 
permansuros pollicentur, quoad Pio IX. Pontifici Maximo se-
curam in Urbe liceat pacem agitare." Ezen kötetből egyet 
ajándékoztunk egy turini lakosnak, a ki legtöbbet adományo-
zot t , s Balma püspök egy példányt ő szentsége lábaihoz le-
tesz. Több száz példányt küldtünk a végből is Romába, hogy 
a világ püspökei között kiosztassék, a kik látni fogják , mily 
nagy különbség van a hivatalos Piémont és a piemonti lakos-
ság között, s mily igazán mondta Antonelli, miszerént ő szent-
ségének az olasz lakossággal semmi harcza nincs, következő-
leg Olaszországgal nem szükség kibékülést keresni. — A 
könyvnek ajánló szava ez : Pio IX. Pontifici Maximo. Inserip-
tiones in unum collectas Tibi venerabundi deferimus Beatissi-
me Pa t e r , quae superioribus mensibus carptim prodierunt in 
diario taurinensi, cui ab harmónia nomen est factum. Ibi vi-
delicet èléyxoiç Italorum fuerunt praepositae , qui donis ni-
tro missis rebus tuis afflictis opitularentur. Neque ab re denuo 
vulgandas censuimus, quo tempore inter coelites beatos ri tu 
sollenmi fortissimi Japonenses referuntur , qui in casum irre-
vocabilem se dare, et sanguinem suum po Christiana sapientia 
profundere non dubitarunt. Si quidem per Episcopos, qui ex 
universo fere orbe nunc Romam fréquentes conveniunt Te 
spectaturi aemulum atque imitatorem virtutum, quibus coelum 
decernis , ad ultimas terrarum oras delatae vel remotissimis 
gentibus christiani nominis t e s tabun tur , quo animo Itali in 
Te simus, Beatissime Pa t e r , quantopere mentes nostrae cum 
voluntate tua consentiant, quantum dolori tuo iugemiscamus, 
quantoque studio Tibi laboranti supetias mittere nitamur. 
Quapropter etiam atque etiam rogamus, u t hoc fidei summae-
que in Te observantiae documentum benignus excipias, no-
bisque pacem a Deo exorato rursus impertiaris, a qua munus 
et pensum nostrum abhinc annos quindecim sumus auspicati." 
E könyvből bárom példányt Parisba küldtünk, egyet I I I . Na-
póleonnak , egyet Thouvenelnek, egyet Lavalettenek. Remél-
jük hogy e három példány rendeltetése helyére elérkezik : azt 
is reméljük, hogy Bonaparte, Thouvenel és Lavalette tudnak 
lat inul , ha nem tudnának, találnak Parisban elég forditót. 
Nem emlékezünk, hogy a francziák ezt te t ték volna I. Napo-
léonnak, midőn Helénában lakot t , a mit az olaszok most tesz-
nek IX. Piusnak. Mit mondanak erre, az unoka, a minister, és 
a követ urak ? — Némelyek zokon vették , hogy magunkról 
mit tevénk, elregéljük; ennek az az oka, hogy mi mit se te-
szünk, mit nyilván ki nem mondhatnánk. Ez szolgáljon zsi-
nórmértékül azoknak, kik tőlünk tanácsot kérnek. Egyszer 
egy férfi jöt t hozzánk, mondván , hogy Romába akar menni, 
a pápai zuavok közé fölvétetni : azt válaszoltuk neki, hogy 
szándékában segíteni fogjuk, ha megengedi, hogy holnap ne-
vét a lapban kitegyük. Erre ő elborzadt, mondván, a törvény-
szegés miatt befognának. „Távozzál t e h á t , az ,Armonia'szer-
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kesztősége sem az Isten sem a császár törvényei ellen nem 
akar vétkezni." Ez volt a válaszunk. 

LISSABON, maj. 25-én. Szégyen borítja már az arczo-
m a t , hogy a szeretet-nénékről végtelenségig kell beszélnem ; 
az olvasó unalma bizonyosan nem lesz nagyobb mint Portu-
gáliában bár mely polgáré. De végig kell kisérni az ügyet , 
hogy ismerjék külföldön is, nehogy a gyalázat a nemzetre es-
sék, midőn ez csak a szabadkőmiveseket illeti, mivel csak ezek 
üldözik, zaklatják a religiot, a val lást , az egyházat , és en-
nek intézményeit , s most már forradalomban tört ki. Egy ne-
vezetes lépés tör tént azonban, az ügy a kamarák elé hozatott, 
s már 15 napja, hogy a mult decemberben Loulé által beadott 
törvény fölött folyik az általános vitatkozás. Loulé kormánya 
vol t , mely 1857-ben királyi intézmény által behozta a szere-
tet-nénéket ; mely 1858-ban sept. 3-án létszámukat korlátoz-
t a ; mely 1861-ben mart. 5 én és jun. 22-én a franczia szüle-
tésü nénéket elválasztván a portugaliaktól , azokat elűzte, 
ezeket meghagyta ; pedig a szeretet-nénék egyesülete egész 
világon franczia egyle t , miután 1819-ben Portugáliában a 
Szent-Vincze-intézet elfogadtatott, 1833-ban megerősíttetett. 
Loulénak ezen rendelkezése mind holt betűvé vál t , mivel egy 
kormány sem akarta foganatosítani, mivel ez törvényeinkbe 
ütközik , a szeretet-nénék nem mint t á r su la t , de mint egye-
sek élnek közöttünk, magán- tanodákban oktatnak, magán-
kórodákban a betegeket ápolják. Maga V. Pé t e r , szomorú 
emlékű király , tetemes összeggel járul t megalapittatásukhoz 
minálunk. Eddig Loulé csaligéretekkel táplálta a factiot ; de 
ez nagyobbra kapott vágyat ; annyi sok rágalom az , 0 Portu-
gez' lapban naponta hirdetve a gyümölcsöt meghozta , mivel 
sokan arra a véleményre jöttek, hogy a religio nagy veszélybe 
j ö t t azon nénék miatt. Loulé 1861-ki decemberben nehezen 
mentet te meg életét a factio bérében álló néptől , szerencsé-
sen egy hajóra szökhetet t , midőn az utczákon halált ordítoz-
tak neki. Most Minhoban ugyanezt kiáltják reája. I. Lajos 
megtar tá Loulét. A factio most az Ígéretek teljesítését köve-
teli. React io , jesuitismus, inquisitio, despotismus szavak 
ugyanazonosokká té te t tek a szeretett nénékkel , s paulai sz. 
Vinczével. De ily uton még sem mehettek sokra, mivel a né-
nék mint magányzók laktak közöt tünk, ilyeseket pedig védi 
a törvény. íme most uj törvényt javaslanak, hogy czélhoz ér-
jenek. A kamara a bizottmányba mind olyakat nevezett, kik a 
törvényjavaslat ellen vannak. Loulé még sem lép le a minis-
teri székről. A szabad elvüeknek néha még a szégyen- és sze-
méremtől fölmentve és szabadon lehet lenni. Loulé az ellen-
séges kamarákat juniusig elnapolta , gondolván, addig szol-
ga-lapjai által sokat vál toztathat a követek véleményén. A 
törvényjavaslatok előadására küldött bizottmány mindég dol-
gozot t , s Cazal Ribario a bizottmány előadója ellenjavaslatot 
hozott a cortesbe. Az általánosságra vonatkozó viták végükre 
járnak ; s midőn a kül- és belügyek leginkább igénybe veszik 
minden államférfinak a figyelmét, a mi kamaráink 15 napig a 
szeretet-nénékkel bajlódnak. „Szám nélkül halmozva van a 
munkánk, igy kiáltott föl Fontès , a regenerador pártnak hi-
ve , pénz, gyarmat , ipar , külforradalom , belső lázongás, és 
mi a szerzetesnőkkel, kik soha egy országot sem lázítottak 
föl, baj lódunk?" A törvényjavasla t , miként ezt Loulé fogal-
mazta , elnyom minden szabadságot, csak hogy a factionak 
adot t igéretét bevál tsa , csak hogy tá rczá já t megtartsa. A mit 

Billault a senatusban a turini ministerekről mondott , hogy 
igyekezzenek a haza és nem személyök hasznait keresni, azt 
Louléről teljes mértékben mondhatni. „Bár mely nemű sze-
mély, — ez a javaslat, — legyen kül- vagy belföldi, mihelyest 
örökre vagy időre szabott fogadalma van , nem képes sem 
nyilvános sem magános intézetben oktatni , sem betegeket 
ápolni." Tovább megy ennél; mivel a kerületi főnököt is meg-
bizza, vizsgálja meg , mit tanitanak a mesterek falunként az 
iskolákban. S hogy szépítse zsarnok-javaslatát , egy minister 
igy festi a családot : „egyik család olyan mint a czigányok, 
másik, hol az atya pros t i tu t ion vezeti saját lányait." 1859-
ben csak azt akar ták , hogy a nénék a helybeli püspöknek le-
gyenek alávetve , később csak a franczia születésű nénéket 
nem akar ták , most már semmifélét nem akarnak. Csudálkoz-
hatni-e t ehá t , hogy a minhoi nép, szegény, és vallásos, lát-
ván hogy az ingyenoktatást , az ingyen-betegápolást elveszik 
tőle, s az állami néptanodákra, a ministeri szolgák hosszú so-
rának fizetésére emeltetik az adó , ha azt feleli, „nem fizetünk 
adót" ? A ministeri bureaucratia terhes a népre , az alkotmá-
nyos kormányok a legdrágábbak, magas adó, magas adósság, 
ez az igért szabadság boldogsága. Midőn pedig Loulé az adót 
erővel beha j t j a , a nép föllázad, lázadásának jelszavául kiált-
ja : „éljen a szent religio ! halál Loulénak ! Semmi adó ! éljen 
a király !" H a a nép nem volna oly vallásos , oly béketűrő, 
Loulé kormánya régen történeti t ény , ma már puszta emlék 
lett volna. De a nép türelme csudálatos. A szabadelvű párt , 
mely magát regeneradornak nevezi, s melynek tagjai a bizott-
mányban ülnek, alkut inditványoz Louléval , mely szerént az 
1833-i törvények és a jelen állapot megtar ta tnék; ez ugyan 
elég jogta lan , de még sem oly gyilkos mint Loulé javaslata. 
A viták mutat ják, hogy Fontès és BazalRibeiro Loulé javas-
la tá t megbuktatják Az ellen-javaslat a szerzetes rendek na-
gyobb elöljáróit letiltja a beavatkozástól , s kimondja, hogy 
csak u j törvény adhat nekik erre jogot. Ez volna a szerzetes 
házak függetlenítése saját főnökeik iránt. A viták eléggé bi-
zonyítják a szabadelvűek szemérmetlenségét a haza és a világ 
előtt, mintha 10 szerzetesnő, ki abc-t tanit, beteget ápol, s ezt 
ingyen teszi, veszélyt hozna az országra, ugy hogy evvel tizen-
öt napon át az országgyűlésnek vitázni kell. Bár mily legyen 
azonban a szavazat , keveset nyom. Ha Loulé győz,a törvény 
holt betű lesz, miként a ministeri rendeletek ; lia az ellenja-
vaslat elfogadtatik, a jelen állapot törvényességet nyer ez 
által. — A király házassága zavart szült a királynak. Ez ba-
jor herczegnőt akarna, a factio a Savoya-házból kiván király-
nét. Püspökeink közül egy sem ment Romába. Okát nem ne-
héz eltalálni ily körülmények közt, 

IRODALOM. 
EXERCITIA S P I R I T U A L I A , in sacra octo dierum solitu-

dine et textu et juxta methodum Sancti Patr is Ignatii. 
(Folytatás.) 

I. M e m o r i a . — Quae materia meditationis ? Q u i s ? 
Dicit Jesus Christus, qui est aeterna sapientia et Veritas, mis-
sus de coelo magister salutis, qui non vult frustra terrere aut 
angere. Hic ergo Jesus dicit. Qu id? — „Quid prodest e s t ? 
— id est nihil prodest homini cuicunque, si mundum totum, 
lucretur : divitias, honores, voluptates, si animae suae, immor-
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talis et aeternae detrimentum patiatur. Ezen gondola-
tokat kiki tovább fűzze magában, szerző csak azt mondja, azt 
mutatja, hogy körül-beliil mikép tegyük az ,exercitium volun-
tatis'-t „Satis erit — úgymond az idézett Directorium — 
quasi digito indicare venam, quam deinde sibi quisque effo-
diat Lássuk tovább, mikép kalauzol az „Exercitium lntelle-
ctus"ra. II. I n t e l l e c t u s . Cur ita est ? Nam mundus totus 
transit; anima non transit, sed manet in aeternum,ut sit felix 
vel infelix in aeternum. Transit mundus et omnis ejus gloria : 
divitiae, honores, jucunditates. Veniet finis eorum, tune certe 
nihil proderunt. Anima vero erit semper. Vel salus ei obtinget 
vel damnatio. Sed huic felicitati vel infelicitati animae num-
quam finis veniet. Ergo vere : Quid prodest homini, si mun-
dum universum lucretur, animae vero suae detrimentum pa-
tiatur ? Quae conclusio practica inde deducenda ? Quia ita 
est ergo universus mundus contemnendus est cum omnibus 
suis divitiis, honoribus jucunditatibus. Ergo nec pro universo 
mundo obtinendo, nec pro omnibus ejus divitiis, honoribus, 
deliciis quidquam detrimenti in anima suscipere possum, multo 
vero minus pro parvo aliquo bono temporali, pro vana glo-
riola, pro aliqua sensuum voluptate, animam periculo expo-
nere possum. Quaenam motiva ad conclusionem servandam ? 
D e c e n s . Quid hominem ratione praeditum ? quid Christia-
num? Quid Sacerdotem? quid socium Jesu facere decet? 
Nonne conveniens potius totius mundi jacturam facere, quam 
animam suam detrimento exponere ? U t i l e . Quanta inde 
commoda spiritualia ? Multa peccata et defectus ac pertur-
bationes etiam poenas luendas evitabo, si hanc doctrinam se-
cutus fuero. F a c i l e . Qui diligunt ea, quae sunt mundi, am-
bulant vias difficiles, lassantur in via iuiquitatis. E contra 
pro iis, qui sunt mites et humiles corde, jugum Domini svave 
est , onus leve. N e c e s s a r i u m . Non relinquitur mihi ad li-
bitum : vel animam meam perdere, vel earn salvare . sed né-
cessitas mihi incumbit. Vae mihi, si non fuero humilis , obe-
diens, si non contemnam res hujus mundi ! Sunt obligationes 
status et vocationis meae. Si non coner eas explere, animam 
meam gravissimo periculo exponam, non salvabor. (Ime eddig 
terjed a szorosan vett „Exercitium Intellectus", a következők 
az akaratra, Exercitium voluntatis-ra való átmenet :) IV. Quo-
modo hanc doctrinam ego hucusque secutus sum ? Instituo 
examen, quomodo circa hanc veritatem hactenus ego me 
gessi? Siconformiteradeamegi,gratiasDeo agam. Sin minus, 
confundar intime et erubescam ! In futurum autem probe mihi 
prospiciam. Ad particularia descendens examinabo me , quo-
modo sim affectus : si humilier, contemnar, irridear, reprehen-
dar? (I t t tehát az elmélkedő lelkiállapotához mért „examen 
conscientiae.") V. Quid imposterum mihi faciendum est? In-
tellectus de veritate proposita rite perculsus, bona proposita 
a voluntate dein amplectenda requirit. Hie pariter ad parti-
c u l a r s casus descendendum est , quomodo me in illis gerere 
debeam ut juxta agnitam veritatem agam. VI. Quale impe-
dimentum amovendum est? Qualia media serio sunt eli-
genda ? (Az V. és VI. pontnál az „Exercitium Voluntatis"-ra 
ismerünk.) Hogy ezen elnevezésekkel nem zárjuk ki a tehetsé-
gek együttes működését, hanem csak azt mondjuk, hogy bizo-

nyos részében az elmélkedésnek melyikre van a fő suly fek-
tetve, az, ha nem mondanám is, világos. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 20-án. F. hó 15-én kegyeskedett L o n c -

v i c s József érsek ő exclja végezni azon zászló szentelését, 
mely ft. K r i e g 1 e r József buzgalma, és leginkább a tanon-
ezok adakozása folytán készült a pesti kath. minta-iskola szá-
mára. Az egyházi szónoklatot ft. R á t h József, lipótvárosi 
plebánus ur végezte. — 0 exclja vezette, a közbejött eső ál-
tal megzavart, urnapi körmenetet is. 

— A lapok már közlik az allocutiot, melyet ő szentsége 
f. hó 9-én tartott a consistoriumban. Olvasható szövege azon 
föliratnak is, mely a Romában jelenvolt összes püspökök ré-
széről Mattéi bibornok által nyújtatott át a szent-atyának, és 
melyre ő szentsége válaszolt. Szokásunk szerént bevárjuk az 
eredeti szöveget; ily nagyszerű okiratból kivonatot adni nem 
sok haszonnal j á r , inkább csak a kiváncsiság némi csillapítá-
sára irányul; mit mi zsinórmértékül nem vehetünk. 

— A beszédnek, melyet Dupanloup, mint némely is-
mert jellegű lapok mondák, a pápai zuavok (azaz püspökök, 
papok és a többi hallgatók) előtt tar to t t , alkalmával a keleti 
egyházbeliek javára 7525 frank gyűjtetett , melyhez a szónok 
maga is jelentékeny összeggel járult Ezen zuavok mind ugy 
éreznek, mint Antonelli nyilatkozott : „Meglophatnak , meg-
rabolhatnak , elűzhetnek bennünket ; de azt nem hányhatják 
szemünkre, hogy mi lábbal tiportuk valaha a jogot." És vall-
jon melyik tábor becsülendőbb, az eltipró-e, vagy a gálád 
eltiprás ellen magukat, és pedig nemesen védelmezőké ? 

— A romai senatus, közhir szerént, a szent-atyához 
kérelemmel járult az iránt, engedné meg, hogy a Romában 
most jelenvolt püspökök mindegyike romai nemesi czimmel 
és joggal diszesittethessék föl. 0 szentsége örömmel egyezett 
ezen kérelembe. Az már való, hogy az ünnepélyben résztvett 
főpásztorok pápai trón-állóknak neveztettek ki. 

— Többször vonult már keresztül némely lapok hasáb-
jain azon gyanú vagy sejtelem, hogy Szokolszki orosz ár-
mánynak lett áldozatja. Újra fölmerül a hír, hogy ő bizonyos 
kolostorban fogva tartatik, és a ,Griornale di Roma' kellő 
fénybe fogja helyezni a bolgár érsek ellen elkövetett erősza-
kot. Visszaemlékezve az egész ügy menetére, azon híresztelt 
rögtöni elpártolás valóban mindenki előtt gyanús lehetett. 

— A ,P. Lloyd'-nak párisi tudósítója szerént a romai 
kérdésben jelenleg, közvetlenül a martyr-concilium (igy ne-
vezi a püspökök ottlétét) után, valami határozottabb lépést 
nem kell reményleni. Morlot, ki legmérsékeltebb a franczia 
főpapok közt, oda nyilatkozott, hogy főalarnizsnási méltósá-
gáról azonnal lemond, a mint a franczia őrség Romából visz-
szahivatik. 

— A canonisatio-ünnepély alkalmával sz. Péter tem-
plomát 10-, mások szer ént 11-, vagy 12,000 gyertya világi-
tot ta , és mégis, az előbb emiitett honi német lap szerént, 
s e t é t volt a basilikában ; kár , hogy a szerkesztő nem ment 
oda egy kis fényt árasztani azon világosság által, melylyel 
olvasóit világosítja föl különösen az olasz ügyekről. A tem-
plom fölékesitése Összesen 60,000 frankba került ; azonban 
ezen költség nem a pápai pénztárt terhelte, hanem az ér-
deklett szerzetek gyüjték össze a szükségelt összeget. 

Kegyes adományok: 
0 s z e n t s é g e számára : S u p e r aspidem e t bas i l i scum ambulabis , e t c o n -

culcabis l eonem e t draconem (Ps . 9 0 , 1 3 ) : M e i s z e r m a n n I g -
n á c z , kéméndi káplán . . , . . 1 ez. frtos-

E g y valaki a fiúi s z e r e t e t r é s z v é t é v e l é s k e g y e l e t e s h ó d o l a t á v a l 1 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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TARTALOM: A keresztényelem üdvös befolyása apol-
gárisodásra. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

A keresztényelem üdvös befolyása 
a polgárisodásra *). 

Azon korban, midőn a világuralmi! Romának 
szigorú, csak önkényen, az állam és a patriciatus ér-
deke előmozdításán alapuló, egyedül erre irányult, s 
a természeti, az egyéni jogokat majd semmibe vevő 
polgári joga, zsarnoki eszélyességgel, anyagias föl-
fogással képezett merev alakját a bölcselem s a ter-
mészeti igazság, ildomosság befolyása által változ-
tatni kezdé ; de a melyen még az emiitett elemek ész-
és természet-ellenes vonalmai, — maguk a legjele-
sebb bölcselők által is megerősíttetve, — igen kirívó 
színezetben voltak láthatók ; miknél fogva az egyéni, 
a személyi jog semmibe vétetve, az egyéniség nem 
czélul, de igen puszta eszközül tekintetett a társada-
lom irányában ; a nagy egész az egyetemes (collectiv) 
személyiség, az államtest volt minden; és igy a po-
gány hazafiság, s az állam-bálványozás irányzatánál 
rendeztetett minden, onnét vétetett a jó- és rossznak, 
helyesnek, czélszerünek ismérve, mérlege; annak 
eszközeid szolgáltak, annak áldoztattak föl az egyéni 
ember legnemesebb érdekei, legszentebb jogai , leg-
becsesebb k incse i— azon korban, mondom, kelet 
nagy eseményeknek volt színhelye. — A kereszt, 
melyre az emberi-nem Megváltója fólfeszittetett, zász-
lajává lőn egy vallásnak, mely a világot átalakitá, 
ujjá szülte. Mindazon világpolgárositó elveket, ele-
meket , mik a különféle bölcseimi iskolákban, me-
lyekre a pogány világ magasabb értelmiségei oszolva 
voltak, homályosan, hiányosan, félénk bizonytalan-

*) Mutatvány ft. U d v a r d y Ignácz hittudor- és tanár-
nak a m. akadémiában ta r to t t , és a tudós Társaság meg a 
Szent-László-Társulat alapjának növelésére szánt székfoglaló 
beszédéből, mely általánosan elismert jelessége, de a sz. czél 
előmozditása miatt is megérdemli, hogy belőle t. olvasóinknak 
némi előizül az I. korszakot bemutassuk. S z e r k. 

sággal taníttattak, a keresztényelem bőségesen ma-
gában tartalmazta, nem csak, de sőt mindazon elvek 
a rendszeres öszhangzás előnyével s minden nagy 
igazságok bámulatos összeségével a lángbuzgalmu 
hit védőrsége aláhelyezve, a keresztényelemben fog-
laltattak; s annak szerény hírnökei a társadalmi s er-
kölcsi alap-igazságok ismeretéhez vezelték a bölcse-
lem által elhanyagolt, elhagyott tömegeket, s kinyi-
latkoztatták nekik az emberiségnek földi s túlvilági 
igazi rendeltetését. 

Valóban, a keresztényelem nem csak a már az-
előtt fölfogott, fölismert igazságok körül való hala-
dásul tekintendő; melyeket is bővitett,tökéletesített, 
magasztosabb jelleggel s hatásosabb vonzerővel föl-
ruházott: hanem az még a szellemnek fölülről való 
lebocsátkozása volt a tudomány örökségéből kizárt, 
s a bálványozás éjjelébe merült osztályokra. A régi 
bölcselemnek érdemeit nem tagadhatni ugyan : de a 
mellett, hogy több, igen lényeges tévedésekben síny-
lett , például a rabszolgaság, gyermek-kitevés, há-
zasság , a nők állapota, stb. körül ; még azon megbo-
csáthatlan hiba vádja nyomja, hogy az emberiség 
bajai, nyomorai fölött hideg, érzéketlen maradt. A 
szemlélődés körébe zárkozottan, csak néhány válasz-
tottak javára, az értelmiségnek foglalkozása, szóra-
kozása volt az inkább, semmint erélyes és bátor kí-
sérlet a társadalomnak nagyban javítására, a romlott-
ság és barbarság megrögzött szokásainak gyökeres 
kiirtására. Miért? mert hiányzott abban az erény, me-
lyet különösen a kereszténység ömleszt az emberi ke-
belbe, — a szeretet erénye, mely minden emberi tár-
sulatnak s polgárosodásnak alap-föltétele ; mert fő kel-
léke s tényezője azon erkölcsi köteléknek, melylyel 
a társuló egyének egy testbe füzetnek, s tartatnak 
össze : ez az önzetlenség és áldozatkészség szellemének 
köteléke, mely által mindenki, kisebb-nagyobb mér-
tékben , mintegy önrészétől fosztja meg magát, hogy 
ez által másokkal az együttlét egységébe fűződjék. 
Ezen erényt a bölcselem föl nem foghatta, át nem 
karolhatta, sem gyakorlati kifejlesztésében, de még 
logikai terjedelmében sem. 
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Igaz ugyan, liogy az emberi testvériség eszméje 
nem volt egészen ismeretlen P l a t o n előtt: de a böl-
cselemnél hatalmasabb előitéletek, annak fogalmát 
nála csak G-öröghon népére szoritották. Azontúl ő csak 
egyenlőtlenségeket, ellenszenveket, s az erősebbek-
nek jogát látta, ismerte. C i c e r o kétségen kivül ma-
gasabbra emelkedett, midőn a romai önzés közepett, 
az embereket általában ugyanazon egy város — or-
szág — polgárai gyanánt tekinté 1). Azonban e liely-
egységi kötelék, mit a bölcs a törvények közösségé-
ből font, csak igen gyenge s homályos sejtelem, irá-
nyában a testvériség és szeretet azon kötelékének, 
mely minden embert a keresztényeleni egységébe 
összefűzve tart. — S e n e c a már tovább haladott, s 
e földi közös hazát egy családdá változtatta, mely-
nek mindannyian tagjai vagyunk. (Epist. 90, 95.) Ő 
Istenről egy kereszténynek szólásmódja szerént be-
szélt; nem csak Mi A t y á n k n a k nevezvén Istent, 
hanem óhajtja, miként az Ur imádságában áll, h o g y 
l e g y e n m e g az ő — Istennek — a k a r a t j a . 
(Epist. 110, 74.) Isten iránt való tiszteletet, szere-
tetet tanit. (Epist. 47.) Az emberek közt természeti 
rokonságot lát , mely közel áll a keresztényelem ál-
talános testvériségéhez 2). (Epist. 90, 95.) Lángoló 
emberszeretettel vitatja a rabszolga emberi jogait, 
mint ki velünk egy eredetű, s bár testileg rab, de 
lelkileg szabad— Ámde Senecát már a kereszténye-
lem megelőzte, mely az emberek közt nem csak a 
közrokonságot, de az általános testvériséget, a közös 
együttlegesség viszonyát kitűzte. És Seneca — mi-
ként a legalaposabban kimutathatni, — a keresztény-
séget ismerte : mint mely az ő életében, Romában 
több követőt számitott, sz. P á l által hirdettetett, ki-
nek szinte a császári udvarnál hitrokonai voltak, kit 
G-all i o n , Senecának testvérbátyja, Achaja procon-
sula, a mérséklet- és türelmességről nevezetes férfiú 
küldött Romába ; hol, ugy P u z z o l i n á l , és egyéb 
helyeken Romáig, több hitrokonok üdvözölték sz. 
Pá l t , s Romában nem szűnt meg irni, értekezleteket 
tartani, téríteni, midőn Seneca még életben volt. — 
Nem csoda tehát, ha ezen bölcs a köztestvériség alap-

De Legib. I. 7. „Inter quos porro est communio legis, 
inter eos communio juris est. Quibus autem haec sunt inter 
eos communia, et civitatis ejusdem habendi sunt, ut jam uni-
versus hie mundus, una civitas communis deorum atque ho-
minum existimanda." 

2) Epist. 90. „Homo sacra res homini. . . . omne hoc, quod 
vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est : 
membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit, 
quum ex iisdem et in eadem gigneret. Haec nobis amorem 
dédit mutuum , et sociabiles fecit." 

jára fekteté a szeretet és egyenlőség szivélyes morál-
ját , s az önmegtagadás, áldozatkészség, önzetlen se-
gélynyújtás fáradhatlan gyakorlatát. 

E szerént, mig a philosophia az értelmiség ma-
gaslatain az emberi mivelődés töredékes elemeit da-
dogni kezdette, a keresztényelem annak teljesen ki-
fejtett elveit, és a társadalom minden rétegzetében 
közvetlen alkalmazását terjeszté a népek között. Csak 
a kereszténység vállalkozó, bátor szelleme lehetett 
képes azt, mint u j , és a régi pogány bölcselemtől 
különböző bölcseséget, teljes biztossággal hirdetni, és 
szilárdan megállapítani. 

A bölcseimi programm tételeit, melyek a ke-
reszténységben letett természeti jogeszméket tartal-
mazzák, s melyek a társadalom és polgárosodás alap-
tényezői gyanánt szolgálnak, különösen sz. Pál ira-
taiban találjuk formulázva; legyen elég azokat itt rö-
viden körvonalozni : 

A földgömböt a testvérek egy nagy családja 
lakja, kik azonegy erkölcsi törvény által kormányoz-
tatnak (Rom. 15, 28.); a válaszfalak ledöntvék, az 
embereket elkülönitő ellenségeskedések kell, hogy 
megszűnjenek (Ephes. 2 , 14.); a világpolgáriság, 
mely az emberiségnek szeretete a legnagyobb mérv-
ben, lép az elkülönzött országok helyébe, s a keresz-
ténység nem tesz különbséget görög és barbar, tudós 
és együgyű, zsidó és pogány között (Rom. 1, 14.; 
10, 12.) Ezen uj törvény, mely által az emberi-nem 
megifjodik (Ephes. 2 , 6.), koránsem czéloz a megál-
lapított hatalmak tekintélyének megdöntésére; in-
kább szilárditja azokat (Rom. 13, 1.) Igaz ugyan, 
hogy a gyengéknek és elnyomottaknak jogokat tu-
lajdonit, melyeket a hatalmasok tisztelni kötelesek. 
Az uraknak szolgáik irányában szelidséget, méltá-
nyosságot parancsol (Ephes. 2 , 6. Koloss. 4 , 1.) Az 
atyáknak meghagyja , hogy gyermekeiket ne inge-
reljék (Ephes. 6 , 4. Koloss. 3 , 20. és köv.) De az idő 
által mintegy megszentelt intézményeket nem töri 
össze. Nem lázitja föl a rabszolgát ura ellen, a fiút 
atyja ellen, a nőt férje ellen (I. Korinth. 7, 21. és22. 
Ephes. 6 , 1 . Koloss. 3 , 20. 21.; 5 , 22. 23. 24.) A fe-
jedelmek és tisztviselők iránt határozottan engedel-
mességet parancsol (Tit. 3 , 5 . ) 

Az iga, mely alól haladéktalan és fön tartás nél-
kül az embert fölszabadítja, az a n y a g , az érzékiség 
igája (Rom. 1, 23. 24.; 2, 25. 29.; 6, 12.; 7 , 14.; 8, 
5. 6. és 7. I. Korinth. 2 , 15.; 3 , 7. 8. stb.), hogy a 
szellemnek, a léleknek isteni fensőbbségét visszaadja. 
Ugyanis mik az anyagiság gyümölcsei? a kicsapon-
gás, bálványozás, ellenségeskedések, gyilkosságok 
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(Gralat. 5 , 19. 20. és 21.) A pogány romai állam e 
romlottságnak szomorú képét tünteti előnkbe (Rom. 
1 , 26. 27.) Ellenben mik a szellem, a lélek gyümöl-
csei? a szeretet, béke, türelem, emberiesség, jóság, 
tisztaság (Gralat. 5 , 22. 23.) A szellemnek tehát nem 
szabad elenyésznie (I. Thessal. 5 , 19.); kell, hogy a 
szellem a testnek, valamint a törvény betűjének he-
lyét foglalja el ; mert az uj törvény s z e l l e m i (Rom. 
7 , 14. II. Korinth. 3 , 7. 8.): az igazság, és nem a 
f o r m á k által él az. Az u j törvény parancsolja, hogy 
az emberek belső hajlam-közösség által egyesüljenek 
(Rom. 15, 5.), egymás iránt testvéri gyengédséggel 
viseltessenek, magukat kölcsönösen azonegy test tag-
jaiul tekintsék (Rom. 8 , 9. 15. I. Korinth. 13, 1.), 
egymást őszinte szeretetből segítsék, a rosszat rosz-
szal ne fizessék (Rom. 12, 17.), hanem felebarátjai-
kat mint önmagukat szeressék (Rom. 13, 9.), s mi-
dőn egy tag szenved, mindannyian vele szenvedje-
nek (I. Korinth. 12, 26.) Isten előtt minden ember 
egyenlő, mindannyian egy testet képeznek, zsidók, 
pogányok, rabszolgák, (Rom. 2 , 11. I. Korinth. 12, 
13. G-alat. 3 , 28.) mindannyian szabadok, vagy a 
szabadságra hivatvák (Galat. 4 , 31.; 5 , 13.) Mert, a 
gondviselés mindnyájára egyenlő (Ephes. 4 , 6.), s 
az Uré a föld és minden, mi azon van (I. Korinth. 10, 
26.) Többnyire, ámbár az igazság sorsa az üldözte-
tés , a kereszténynek nem szabad önkényleg az élet-
től menekülni: hanem tűrjön és szenvedjen; áldva az 
üldözőket (Rom. 12, 14.), s mint bátorlelkü harczoç, 
a hit paizsával, az üdvösség sisakjával, a szellem két-
élű kardjával álljon ellen, és legyen szilárd (Ephes. 
6 , 1 3 . ) 

Ilyen volt a morál, mely szemben állott a gő-
gös, egyenlőtlenségtől tüskés, s az ős aristokratia-
gyártottalánczokkallenyügzött társadalommal; mely 
a vallásosságból kivetkőztetve, vas törvényeknek volt 
ugyan alávetve, de melyek a kétely és minden ol-
dalú romlottság befészkelését meg nem akadályoz-
hatták. Lassú forrongás mutatkozott ugyan ; nagy és 
titokszerii események sejtelmében volt a világ. A jós 
mondatok egy végzetes korszakot jövendölgettek: az 
emberiség válságos korszaka igértetett; s a remény 
nyugtalan érzetével tekintett mindenki azon jövő 
elébe, mely egy isteni magzat vezényleténél a főidet 
fölszabadítsa, s az embernek jobb, boldogitóbb ren-
deltetési pályát nyisson ')• 

3) Virgil, Eclog. IV. 4—10. 
Ultima cumaei venit jam carmmis aetas, 
Magnus ab integro seclorum nascitur ordo. 
Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna. 

Meg is nyitotta e pályát a keresztényelem, mely 
a világvárosban is csakhamar gyökeret ver t , és de-
rült homlokát fölemelte azon rágalmak fölött, melyek 
a mesterséges kegyetlenség-szülte üldözések előfutói 
voltak; de a melyek eszközül szolgáltak a kereszté-
nyelem megismerésére. az iránta való érdekeltség és 
rokonszenv fölgerjesztésére. (Tertullian. Ápol. §. 50.) 
Ugyanis az igazság titkos hatalommal terjed és szi-
várog el, a szellemeket mintegy öntudatlanul hóditja 
meg, s azokban megfogamzik jó mag gyanánt, mely 
a szelek által kedvező földbe vettetve, csakhamar 
erős fává növekszik, a nélkül, hogy születése titkát 
bár mily figyelő szem észrevehette volna. Ily módon 
hatott a kereszténység Senecára, s benne a Stoa tiszta 
eszméinek horderejét nagyitá; s ezen derék iró által, 
kinek morálja-, philosophiája- és styljéből a keresz-
tény eszmék sugárzanak ki, s müveire egészen uj zo-
mánczot vonnak, mondom, a keresztényelem általa 
is szivárgott át lassudan a stoicusok bölcselmébe, s 
módosította ennek szellemét és nyelvét; mi által, u g y 
szólván, a világra a keresztényelem jellege volt 
nyomva. Ezt Epictetnek, Mark-Aurélnak és Ulpius 
törvénytudósnak iratain fölismerhetni. Igy például 
láthatni, miképen fejlődtek és változtak az eszmék 
Platon és Aristoteles óta az ó-világ legfontosb kér-
dése, a rabszolgaság kérdése fölött. Platon a rab-
szolga meggyilkolását mintegy szabadnak hirdeti (De 
legib. L. IX.) Ismeretes Aristotelesnek a rabszolga-
ság felől való tana, miszerént azt e nagyhirü bölcs a 
természeti joggal egyezőnek, annak törvényszerűsé-
gét az igazság- és természetben alapultnak tanitá el-
lenmondatlanul. (De polit. Lib. I. C. 2.) A hires Cato 
mondata volt: „rabszolgáink a mi elleneink"; kegyet-
len állitás, mely mentségül szolgált mindannak, mit 
egy zsarnok lelkű ur rabszolgáinak kinzására kigon-
dolhata. E tan Cicero idejében is régi szigorában fon-
állott; maga e nagy szónok hideg közönyösséggel 
szól Demetrius praetorról, ki egy nyomorult rab-
szolgát kegyetlenül fölfeszittetett, mert egy iszonyú 

Jam nova progenies coelo demittitur alto. 
Tu modo nascenti puero. quo ferrea primum 
Desinet, ac toto surget gens aurea mundo, 
Casta fave Lucina, tuus jam regnat Apollo. 

„Percrebuerat oriente toto vêtus et constans opinio, es-
se in iatis, ut eo tempore Judaea profecti rerum potirentur." 
Sveton. vita Vespasiani. C.4. 

„Pluribus persvasio inerat, antiquis sacerdotum literis 
contineri, et ipso tempore fore, ut valesceret Oriens, profecti-
que Judaea, rerum potirentur." Tacit, histor. V. 13 U. o azon 
nevezetes szavak is előfordulmak : „Audita major humana 
vox : excedere deos, simul ingens motus excedentium." 
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nagyságú vadkant nyárssal megölt. (Cicero in Verrem.) Qu. 
Flaminius romai senator, rabszolgái egyikét meggyilkoltatá 
csak azért : bogy látványt szerezzen egy kedves emberének, 
ki még ember-gyilkolást nem látott. Pollion, Augustus barátja, 
halas tavában iszonyú nagyságú tengeri halakat hizlalt, me-
lyeknek eledfclül rabszolgáit vetette oda. 

Mennyire különböző nyilatkozatokat olvasunk e tárgy-
ról azon romai törvénytudók munkáiban, kik Seneca u tán , a 
keresztény korszakban jeleskedtek. „A r a b s z o l g a s á g , — 
igy szól F l o r e n t i n u s , — o l y n é p j o g i i n t é z m é n y , 
m e l y á l t a l v a l a k i e g y m á s i k n a k u r a l m a a l á 
r e n d e l v e v a n , t e r m é s z e t e l l e n e s e n ; " „contra na-
turam." (De statu liom. L. IV.) „A természet az emberek közt 
bizonyos rokonságot alapitott meg" (De justit. et jure. L. III.); 
„inter nos congnationem quamdam natura constituit " E sza-
vak Senecából vétetvék. Es Ulpius mondja: A természeti jog 
szerént minden ember egyenlő, mindnyájan szabadokul szü-
letnek !). 

lm a jog philosopliiája ekkor már birtokában volt a sza-
badság és egyenlőség nagy eszméinek, melyek a kereszténye-
lem alapelvét képezik, és melyek az akkoron még pogány tár-
sadalomba kihivatva, sokoldalú jótékony befolyást gyakorol-
tak. Azon nagy igazságokat, melyeket az emiitettem törvény-
tudóknál bámulunk, a keresztényelem nyiltan, bátran és vér-
tanúinak kinhalála árán akkorban már másfél század óta hir-
dette, vallotta; s azt lehetne csudálni, hahogy azok hatalmas 
vonzerejük mellett, a politikailag bár ellenséges osztályokba 
nem hatoltak volna be. — Egyébiránt a keresztények száma 
tetemesen növekedett, és ők nem csak erényeik, de könyveik 
által is védték magukat ; s a Il-ik században több, tudomány-, 
és jámborsággal kitűnő férfiak emeltek szót : és lángszavaik a 
tudomány, élet , sőt a kormány körében is megtették hatásu-
kat. Az üldözések időközi szünete alatt a kereszténység szinte 
a császári trónhoz elhatott. Septimius Severus idősb fiának 
nevelését Proclus keresztényre bizta ; Alexander Severus egy 
közel keresztény anya gyermeke, Lampridius szerént (in vita 
Alex. Severi) , Krisztust imádta, s a közigazságnak az evan-
géliumban oly szépen kifejezett alaptételét igen gyakran hal-
latá ajkairól : n e t e d d m á s n a k a z t , m i t n e m a k a r s z , 
h o g y m á s t e g y e n n e k e d ; é s e szavakat palotájára, sőt 
a nyilvános épületek falaira tétette. És igy két század alig 
mult el, s a keresztényelem, mely a bölcseség és a polgári tár-
sulat legtisztább, legigazabb irány-, és alapelveit foglalja ma-
gában , a közlekedési módok, eszközök oly nagy hiánya, fo-
gyatkozása mellett is , a hatalmas , és az érzékiséget annyira 
legyező, annak oly igen kedvező pogány társadalomban föl-
tűn t ; és szigorú, az érzékiséget annyira fékező elvei mellett, 
az elpuhult keblű tömegből igen számosakat meghódítva, meg-
nyerve , s a hatalmas bün fölött a szegény erényt győzelemre 
segitve, gyakorolta világpolgárositó hatását ; nem oly módon 
még, mint a déli nap , mely hevitő sugarai által a földet me-
legíti, hanem inkább mint hajnalkor a nap , melynek keltével 
már az éj megszűnt, de még nincs fényes nappal : azonban be-
folyása valódi és szembetűnő, áthat a roskatag épület minden 

*) De regül , j u r e t de j u s t , e t jur. „ Q u i a q u o d ad j u s naturale 
a t t i n e t , o m n e s homines aequales sunt " — „ J u r e naturali o m n e s liberi 
n a s c u n t u r . " 

hasadékán ; fokonként a régi szellem helyét elfoglalja, vagy a 
mennyiben a regi szellem fönmarad, módositja, tökéletesíti 
azt. Mert miként egy nevezetes franczia tudós, C o u s i n ' ) 
megjegyzi : a keresztényelem nem csak Mózses törvényének, 
— ezen, a kelet csekély részére féltékenyen szoritott zsidó 
bölcseségnek, — tökéletesítése ; az még minden morál- és 
philosophiai ős rendszernek nagyszerű foglalatja, azok téve-
déseitől, hibáitól megtisztítva, magasztosabb, teljesebb elvekre 
fektetve ; a keresztényelem a keleti és nyugati világ minden 
részleges igazságainak egybekapcsoló pont ja , melyek azon 
egy tiszta, világos, és terjedt igazságban olvadnak össze; a 
keresztényelem a haladás végpontja, mely által az emberiség 
a valódi, általános művelődés elveinek birtokába jutott. — 
Ezen igazságok, tanok, elvek civilisálták lassankint a tömege-
ket, s bennök uj lelket, szellemet szültek, tápláltak, a polgári 
egyenlőség és szabadság uralmát ter jesztet ték, az emberek 
közötti válaszfalakat ledöntötték ; a természeti jogot a tény-
leges polgári jog fölött való győzelemhez segitve , szellemie-
sitették az egyedül anyagiasságnak szolgáló positiv kényleges 
törvényeket ; az erkölcsi szabad házassági és családi viszo-
nyok megállapításával, az emberi természet méltóságának 
helyreállításával a társadalom legfontosabb, leglényegesebb 
alapjait tették le. Igy történt, hogy az emberi természet mél-
tósága általánosítva lőn, hogy a rabszolgák, a családíiuk, a 
nők jognélküli állapota lassanként mérsékeltetett ; a ma-
gán tulajdonjog alapelve, annak az állam iránt való vi-
szonya, s ezek folytán az örökösödés rendszere, lényeges 
jóraváltozáson ment keresztül; az aristokratiai szűkkeblűség 
által oly igen megszorított polgárjog, a tartományiakra is ki-
terjesztetett , elannyira, hogy már Román kivül is választat-
hattak császárok, s a tartományiak az ő körükből kiszemelt 
uralkodót küldhettek Roma városába. Az ó jog meghajolt uj, 
győzelmes vetélytársa előtt ; egység váltja föl a jogok külön-
féïeségét, s a nép minden rétegzete egybeolvad , a polgárjog 
minden szabad alattvalónak tulajdonává, s az összes biroda-
lom egy közös hazává válik 2). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö es . k. ap. F ö l s é g e f. é . jun 1 l - r ö l kelt l e g f e l s ő b b h a t á r o z a t á v a l 

i sko la i f ő i g a z g a t ó k k á : a pes t -buda i tankerü le tben dr. F e s z t i K á r o l y 
i s k o l a t a n á c s o s t é s czimz. p r é p o s t o t ; a p o z s o n y i b a n B a r t o n J ó z s e f i s -
k o l a t a n á c s o s t é s cz . a p á t o t ; a kassa iban ÎI o r o v i c s Márton j o g a k a -
démiai i g a z g a t ó t ; a nagyvárad iban R ü m m e r J á n o s Henr iket i s k o l a t a -
n á c s o s t é s cz. a p á t o t ; a győr iben dr. K á d a s Rudolf premontre i r endű 
á ldozárt l e g k e g y e l m e s e b b e n k inevezn i , é s m i n d e z e k e t , va lamint S c h m i d t 
S e v e r benedekrendü á ldozárt s a m a g y a r i s k o l a ü g y i b i z o t t m á n y t a g j á t 
k . t anácsos i cz immel a dijak e l e n g e d é s e mel let t fö lruházni m é l t ó z t a t o t t . 

UNGVÁR, jun. 5-én. A szathmári egyházmegyének,— 
mely öt vármegyére terjed, apostoli buzgalmufőpapja H a a s 
Mihály püspök ur ő méltósága, három év lefolyta alatt beutaz-
ván egyházi megyéjét, hogy a védteleneket oltalmába vegye, 
a mi rideg föléleszsze, a tudatlanokat oktassa, a hitben gyön-
géket a Szentlélek malasztjával megerősítse; e czélból leg-
közelebbi napokban Ung-megye mindkét egyházkerületét is 

0 Cours de ph i losophie . T. I. p. 5 4 , 5 5 . 
2 ) T r o p 1 o n g : , l ) e l ' inf luence du Christ ianisme sur le droit c i -

vil de romains . 1 
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magas látogatásával szerencsélteté. — A kerület papjai hiva-
tásuk lelkismeretes teljesítésének tudatában édes reménynyel 
várták az erélyes főpásztort , a hivek pedig, kik e megye fő-
papjának jöveteléről értesültek, örömmel vágytak látni, és kö-
zeledni hozzá, hogy kétes és bajos ügyeikben biztosságot és 
enyhet nyerjenek. Ung-megyének alsó kerületébe küldöttség 
által üdvözöltetve megérkezvén, annak kilencz plébániájában, 
gyenge egészségének daczára, mindenütt nemcsak a bérmá-
lás szentségét kiosztá, hanem népszerű de velős és kenetdús 
egyházi beszédével lelkesen és lelkesítve szólott a hívekhez. 
O méltga szavai kétélű tőrként járták át a hivek kebleit, melyek, 
hol és mint szükség, enyhitnek, hevitnek, gyulasztnak. — Kitű-
nő gondjai közé sorozta ő mltga a templomokat és iskolákat, és 
most szivünk legemelkedettebb örömhangjával mondjuk, hogy 
ő mlga ez alkalommal mindenütt megelégedését kegyesen s 
atyailag nyilvánítani méltóztatot t , — a béke angyala jelent 
meg köztünk benne, kinek emléke maradandó lesz szivünk-
ben. — Unghvárra mint a megye, és kerület főhelyére, f. hó 
1-én ugy, mint mindenüvé, diszlovasok kíséretébe bevonulván 
ünnepélyes diszmenettel számos ajtatos nép egybesereglése 
között a lielybeni ft. apát főesperes és plébános H. S. ur által 
fogadtatot t ; midőn itt több százat a bérmálás szentségében 
részesite, alkalmilag az atyai szívnek hangján oly kedvesen 
szólott, hogy szavai a leghithidegebbekre sem tévesztették ha-
tásukat ; hiszen, — mint ő mltga magát kifejezé, — ,,ő a jóaka-
ra tú , s békességes polgároknak békességet és áldást hozott, 
és saját szemeivel látva, és tapasztalva a hivek hitbuzgalmát, 
hiszi, hogy azon benső békesség és áldás , melyet ő minden 
rendű emberekre Istentől lekönyörög, e város lakóira alá fog 
szállani." Ugyanez alkalommal két prot. ifjút, és egy anyát az 
egyház kebelébe visszafogadott. Őrben a plebánia-épület alap-
kövét tet te le, Zalacskán keresztet, Tibán iskolát szentelt föl. 
— Megtisztelvén ő mltga városunk tanintézeteit, mint a tan-
ügy lángbuzgalmu előmozdítója, a főgymnasiumban ennek 
igazgatójától ékesen, iskolásaitól pedig szívélyesen és íiui hó-
dolattal megköszöntetett, itt több osztályokban különféle tan-
tárgyakból az ifjakat szakavatottan kikérdezvén, magas meg-
elégedését kifejezni kegyeskedett. Ugyanez történt a főelemi 
és a leány-iskolában, melynek vezetése három szatmári zárda-
szűzre bízatott. I t t tölté el ő mlga a nap jelentékeny részét, 
mert a gyermekeknek a hosszas vizsga után ő mlga délután 
mulatságot engedet t , mely alkalommal, mint a gyermekek 
legjobb barátja szivélyesen elmulatott az ártatlan gyermek se-
reg között ; és a számra majd 200 tanoncznak mindegyikét 
hasznos könyvvel, képekkel, vagy egyéb tanszerekkel meg-
ajándékozni kegyeskedett. — Ily áldásos működésben a Szent-
lélek malasztjában részesültek ezerekre menő száma, valamint 
mi mindnyájan ő mltságának szivünkben hála- és tisztelet-ol-
tár t emeltünk azon kívánattal, hogy ő mlgát apostoli fáradal-
mas útjában az ég azon őrangyala vezesse, kit ő lelkünkbe 
vigasztalásul, és megerősítésül leimádkozott, és meghono-
sított. —l. 

R O M A , jun. 9-én. Ne várjon tőlem tökéletes leírást 
mindarról, mi tegnap történt : az ünnepély nagyszerűségét 
az ilyenekhez hozzászokott romai sem írhatná le , annál ke-
vesbbé én idegen, kinek keble most is remeg a benyomás nagy-
sága a la t t , szive most is dobog a vallásos öröm miat t , lelke 
most is álmélkodik, hallgatag tűnődik a tegnapi nap fényes 

képein, nem tudván , melyiken nyugodjék meg tovább édes 
élvezettel. Egyedül rövid vázlatát adom az ünnepélynek, s 
előre bocsánatot kérek, lia némelyeket elhallgatok, mivel, 
habár az ünnepélyben részt vettem, még sem láttam mindent. 
Pünkösd-vasárnap reggeli 5 órakor dördült meg az első ágyú 
az Angyalvár fokán, az ünnepély előhírnöke. Az utczák azon-
nal telve voltak kocsik- és gyalogolókkal, mindenki a Vaticán 
felé tar tot t ; a nagy templom, mely 5 órakor megnyílt, 6 óra-
kor zsúfolásig minden részeiben tömve volt. A bibornokok és 
főpapok Borgo Pion át a Belvedere udvarban gyülekeztek, 
innen a királyi csarnokba menve diszöltönyeiket fölvették. 
Bibornok volt 45 , érsek és püspök 300-an fölül. A szent-atya 
7 órakor lépett ki szobáiból, szokás szerént, két korosabb, 
Ugolini és Marini bibornok kíséretében, s az öltöny-csarnok-
ba érkezett. Mattéi bibornok az assistens püspök tisztét vitte, 
mivel a bibornok testületének decánja, Antonelli fungens dia-
conus, Nardi fungens subdiaconus vol t , kiknek kezeiből vette 
Mattéi a szent öltönyöket, s kikkel az öltözésben a szent-
atyának szolgálatot tett . Az öltözék uj volt , melyet szent Fe-
rencz rendje adot t , mivel kebeléből vannak a vértanuk. A 
nagy menet a Sixtina kápolnából indult, Konstantin lépcsőin 
lefelé, az emelkedő piaezon á t , az obelisk mellett Nagy Ká-
roly lépcsőin a basilica előcsarnokához é r t , hol a sz. Péter 
káptalannak tagjai a hosszú menet érkeztére diszöltözetben 
várakoztak. Minden itt létező intézet, minden szerzetes rend, 
a főbb és a plébánia templomok, a kisebb basilikák, saját he-
lyeiken s előre kiszabott rendsorozatban lépdeltek; a nagy 
basilicába azonban, csak a laterani, sz. péteri , s Maria Mag-
giore parochiának papjai , s a világi rendből képviselői mehet-
tek , a többi az előcsarnokban, s a nagy téren maradt. Az aj-
tatos társulatok az u j szent vértanuk képeivel diszitett zász-
lókat hordoztak. A városi papság után mely mind vörös tem-
plomi öltözetben volt , méltósági fokozat szerénti rendben jöt-
tek a pápai udvarnak tisztjei, s főpapjai, káplánok, kamará-
sok, a signatura justitiae szavazói, a kamarai papok, végre 
a liotának tiszteletbeli kihallgatói, az apostoli paloták főmes-
terével. Ezek után vitetett a pápai kereszt egy rotai kihallgató 
kezében, előtte a signatura dékánfőpapja füstölővel kezében, 
s a signaturának hét szavazói oldalt , mindenik égő gyertyá-
val kezében, két ostiarius, a kereszt őre utána lépdelt. A ke-
reszt után sz. Péternek gyóntatói , apátok, prépostok, püs-
pökök, érsekek, patriarchák pluviale- és lenszövetii fejér sü-
vegben ; a diacon-bibornokok dalmaticában, a presbyter-bi-
bornokok casulában, a püspök-bibornokok cappa-ban, s da-
mask szövetű süvegben. Ezeket követte a szent-atya sedia ge-
statorián ülve, mitrával fején, mennyezet alatt, elől a trón lá-
bainál állni szokott herczeg , a romai tanács, s a Rota fungens 
kihallgatói, hátul a főkamarás, a major domus, participans 
titkos kamarások, s az apostoli főjegyzők. Ezek mind .égő 
gyertyával voltak ; ő szentsége is egy égő gyertyát tar tot t 
kezében. A Sixtinából indulva a szent-atya mint az ajtatos 
zarándokiások hymnusát, az ,Ave maris stella'-t intonálta, ezt 
a menet énekelve folytat ta, a távol előbbmenók zsoltárokat 
zengedeztek. A basilicához érkezve „Regina coeli" énekelte-
tett. A menet bevonulása a nagy basilicába minden képzele-
tet fölülmúl. A napnak fénye ki volt zárva , hogy a 11,000 
gyertya fényének helyt adjon a nagy basilicában. A templom 
belseje tündöklő csillagos éghez hasonlított, a nagy kaputól 
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benézve tündéri fönséget ábrázolt. Azonban a forró nap fé-
nyén összehúzódott szem a templomba lépve rögtön mindent 
jól ki nem vehetett. Nem tudta a szem hová nézzen, hol nyu-
godjék meg. Az uj festvények a falakra aggatott szöveteken az 
u j szent vértanuk történetét ábrázolták, melyek sárga damask 
szövetekkel valának keritve. A festvények, a nagy csillárok, a 
templom hajóján végig mindnyájunknál álmélkodást gerjesz-
te t t ek .— Midőn a szent-atya a templomba érkezett, „Ecce sa-
cerdos magnus" zengett , s szokás szerént az Oltári-szentség-
kápolnába ment , lelépve a sediáról, térden állva imádkozott, 
s fölállva a sediára a presbyteriumba vi tetet t , hol ismét le-
szállt, s térdepelve imádkozott, s a nagy trónra vitetett. A 
bibornokok, a püspökök, a gyóntatok a szent-atya előtt kéz-
s térdcsókkal hódoltak , a bibornokok a palást arany rojtjai-
val borított kezét , a püspökök a térdre lenyúló csillagke-
resztet , az apátok s többi papok lábát csókolták ; evvel kez-
dődött a nagy tisztkedés. A szent-atya személyéhez voltak 
rendelve segédszolgálatul: jobb oldalon Ugolini, Marini bi-
bornokok , herczeg Orsini, Mattéi marquis romai tanácsnok, 
a városi municipalitás, s consistorialis ügyvédek ; baloldalról, 
Ferrari a Rotának dékánja, s két titkos kamarás. A trónlép-
csőin helyt foglaltak : a constantinápolyi örmény-patriarcha, 
gneseni, alby-i, dublini, halifaxi, cincinnati-i, salzburgi, ca-
racas-i, olmüczi, durazzoi, görög tyrusi, sorrentei, münche-
ni , goritei, tarragonai, beyruthi (maronita) görög damasi, s 
zarai érsekek. A velenczei patriarcha, s a keleti indiai ő szent-
sége oldalán állottak , egyik könyvtartó , másik gyertyátvivő. 
Clarelli bibornok a canonisatio pocuratora egy apostoli szer-
tartó , s consistorialis ügyvéd kíséretében a szent-atya előtt a 
vértanuk szentek közé iktatását kérvényezte e szavakkal : 
Beatissime Pater ! Reverendissimus dominus cardinalis Cla-
relli hic praesens instanter (a második kérvényezésben,instan-
t e s ' , a harmadikban .instantissime', szócskát használt) petit 
per Sanctitatem Vestram catalogo sanctorum D. N. J . Christi 
adscribi e t tamquam sanctos ab omnibus Christi fidelibus pro-
nunciari venerandos beatos Petrum Baptistam, Paulum eo-
rumque socios martyres et Michaelem de Sanctis confessorem." 
Erre a szent-atya nevében a latin levelek titoknoka, Pacifici 
válaszolt, miszerént ő szentsége hajlandó e nagy tényre, de 
előbb az Istennek segélyét kell imával kérni. Erre mindnyá-
jan, a szent-atya is térdre borulva a,Minden szentek'lytaniáját 
mondták. A postulatore-bibornok az ügyvéddel ismét az ikta-
tást kérvényezte, válaszul adatot t , miszerént még imádkozni 
kell az Istenhez. Erre az öregebb diacon-bibornok hangos 
ének szóval intonálta : „Orate." A térden állók imádkoztak 
csendesen, mig a diacon-bibornokok elseje a,levate'-ténekel-
te. Rövid csend után a szent-atya „Veni Creator Spiritus"-t 
kezdte, a püspökök és a nép folytatta A szent-atya imazsá-
molyáról fölkelve a trónra leült , a postulatore-bibornok az 
ügyvéddel harmadszor kérvényezett. A latin levelek titokno-
ka válaszul adá, hogy a szent-atya kész e kérésnek eleget 
tenni. A szent-atya, süveggel fején, a trónon ülve mindnyá-
jan a presbyteriumban állva, a canonisatiot e szavakban ki-
mondta : „Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad 
exaltationem Fidei catholicae, et christianae religionis au-
gmentum, auctoritate D N. Jesu Christi, Beatorum Aposto-
lorum Petri et Pauli, ac nostra, maturà deliberatione prae-
habitâ, et divina ope saepius implorata, ac de Venerabilium 

fratrum nostrorum S. R. Ecclesiae Cardinalium, Patriarclia-
rum, Archiepiscoporum in urbe existentium consilio beatum 
Petrum Baptistam, Martinum de Ascensione, Franciscum 
Blanco sacerdotes; Paulum Miki, Joannem Soan, Philippum 
a Jesu Clericos ; Franciscum de sancto Michaele, Gundisal-
vum Garzia, Paulum Suzubui, Gábrielem a Duisco, Joannem 
Quinzuya, Thomam Danchi, Franciscum, Thomam Cosoqui, 
Joachim Saquijor, Bonaventuram, Leonem Carazuma, Ma-
thiam, Antonium , Ludovicum, Ibarqui , Petrum Sequezeim. 
Cosmam Raquisa, Franciscum Fahelante laicos, omnes mar-
tyres , et Miahaelem de Sanctis Confessorem sanctos esse de-
cernimus etdefinimus, ac Sanctorum catalogo adscribimus : 
statuentes ab Ecclesia universali eorum memóriám quolibet 
anno nempe Petri Baptistae et sociorum die 5-a februarii qua 
pro Christo passi sunt, inter sanctos martyres, et Michaelis die 
5. julii inter sanctos confessores non Pontilices pia devotione 
recoli debere. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti 
Amen. — A postulatore-bibornok megköszönte a szent-atyá-
nak , kérvén az erről szóló apostoli levelek kiadását megpa-
rancsolni. A szent-atya válaszolt : ,decernimus', s őt megál-
dotta. A procurator erre a szent-atya kezét megcsókolta, mi-
alatt a consistoriumi ügyvéd az apostoli jegyzőket fölszólitá, 
hogy mindezt jegyzőkönyvbe iktassák, a mire ezeknek elseje 
válaszolt : conflciemus vobis testibus ; s a főjegyzők elseje té-
nyül vette, s följegyezte a beiktatást. A pápa „Te Deum"-ot 
intonált, az ágyuk megdörrentek, a harangok az egész város-
ban zúgtak, az öröm a jelenlevők sziveit titkos erővel elfogta. 
„Te Deum' után az első diacon-bibornok intonálta a versecs-
két : „Orate pro nobis Sancti Petre Baptista, Paule vestrique 
socii et Michael Alleluja", a nép válaszolt, s a szent-atya 
emez imát mondá : „Domine Jesu Christe, qui ad tui imitatio-
nem per crucis supplicium primitias fidei apud Japoniae gen-
tes in Sanctorum martyrum Petri Baptistae Pauli et sociorum 
sangvine dedicasti, cuique in corde sancti Michaelis confes-
sons tui caritatis ignem exardescere fecisti, concede quae-
sumus, ut quorum hodie solemnia colimus, eorum excitemur 
exemplis. Qui vivis etc. Ezután kezdődött a szent-mise, a szent-
atya végezte szokott szertartással. A zsolosmai „ad tertiam" 
mellett a szent-atya a mise-öltönyöket fölvette, melyek közül 
némelyek a püspökével azonosok, mások pedig csak nála szo-
kásosak, például az elől függő orarium, mely egész lábfejig nyul 
l e , s a collubium, mely övéről lecsügg. Midőn az öltönyök 
legutolsóját, a palliumot fölvette, a szent-atya a tömjényt meg-
áldotta, s az oltári szolgálatot tevők u tán , a fönnevezett 18 
patriarcha és érsek kíséretében az oltárhoz lépett, s az utolsó há-
rom bibornokot megölelte. A pápai mise a püspöki misével azo-
nos; némelyek benne sajátságosak, például, az epistolát és evan-
géliumot latin és görög nyelven az erre rendelt subdiacon- és 
diacon énekli ; másodszor a szent ostya fölemelése a consecra-
tio után, és sajátságos a communio. A conliteorban ,Petro et 
Paulo' után mondatott : Petro Baptistae, Paulo, eorum sociis 
et Michaeli. De ezen szent mise más sajátságost is tartalma-
zott , homiliát, és oblatiot. Az evangelium után a szent-atya 
nemes latin szózatot mondott az érsekek- és püspökökhez, 
ajánlván nekik az annyira ostromolt egyháznak ügyét , buz-
dítván őket szilárdságra, egységre, és közös szeretetre. Ki-
emelte a szent-atya az egyházi fegyelem szigorú föntartását. 
s a szegények, az elhagyott ügyefogyottak védelmét s ápo-
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lását. Remélem, hogy e szép oratio közzé fog tétetni. Ez volt 
a pápai homilia. Ezután a dekán-bibornok, mint assistens 
episcopus hirdette a teljes bucsut, s a szent-atya áldást adott. 
A ,credo' után jöt t az oblatio cereorum, panis et vini, et avi-
cularum, melyek ős szokás szerént a pápának fölajánltatnak 
ajándékba. Ez történik a canonisatio-misénél, s teszik a po-
stulatorok; voltak pedig Jezus-társaságiak,Ferencziek,s Szent-
háromság-rendiek. A gyertyák festve , kettő 60 fontos, három 
egyenként 12 fontos; a kenyér aranyozva, ezüstözve, s pápai 
czimerrel ékesitve, ugyszinte a borhordócskák ; galamb, gerle 
(ezek nyugtalankodtak az ünnepélyen) három csinos kalitban, 
fön kereszttel ékesitve. A szertartásról nevezett bíbornoki 
testület tagjainak van előjoga ezeket a szent-atyának bemu-
tatni , nemesek, s szerzetes-rendek kíséretében. OíFertorium 
után Patrizi a püspökök, Gousset az áldozárok, Ugolini a 
szerpapok részéről az asztalhoz mentek, melyre e tárgyak he-
lyezve voltak, innen a trón előtt megálltak, s a postulator 
föllépve a szent-atyához, ennek oldalán helyt foglalt , s a bi-
bornok-püspök a nemesek kezeiből átvette a két nagy gyer-
tyát s a szent-atya előtt bemutatta. A szent-atya ezeket meg-
áldotta, s a szertartás főmesteréhez küldte. Ezután egy pap 
kis gyertyát hozott, a postulatornak á tadta , ez a szent-atyá-
nak , s igy történt a madarakkal is. Az áldozár-bibornok a ke-
nyeret hozta , s a második postulator gyertyát hozott. Ezek 
helyeikre menve a postulator a trón felső talajzatán maradott, 
s Altieri, S c i t o v s z k y , és Bofondi bibornokok kezeiből a je-
zsuita-szentek tiszteletére, a de Sanctis tiszteletére adott aján-
dokokat pedig Raisach, Willecourt, s Roberti bibornokok 
kezeiből átvette. A fölajánlás után a szent-atyának térdeiről 
levették a gremiale-t, egy romai tanácsnok vizet öntött a 
szent-atya kezeire, az assistens püspök-bibornok a kendőt tar-
totta. Erre a szent-atya folytatta a szent-misét. A praefatiot 
a szent-atya édesen csengő szóval énekelte, az elevatio mel-
let t , mikor az egész nép térdre hullott, a trombiták azon 
hangokat ömleszték, melyeket az ember egyedül Romában 
hall, s melyeket soha nem felejthet el. A communio előtti első 
ima után a pápa az assistens bibornokok-s érsekekkel trónjára 
visszament, a szerpap-bibornok a tányérkán fölmutatta a 
szent ostyát, melyet az asteriscus fedezett , s átadta az al-
szerpap-bibornoknak, s térdre hullva imádta a szent ostyát. 
Az alszerpap-bibornok a szent ostyát a szent-atyának vitte a 
t rónra , hol a pápa s az egész segélyszolgálat térdre borulva 
várta. Erre a szent-atya a communio előtti három imádságok 
utolsó kettejét elmondta, s áldozott, vévén a fele ostyát , s 
borszin alatti vérnek is felét a üstulán át. A szent ostya és a 
borszin másik felével a szerpap- és alszerpap-bibornok áldo-
zott, a mit egymásnak békeöleléssel nyújtottak. A szent ostyát 
a trón előtt , a borszint az oltáron vették. Ezután a pápa is 
az oltárhoz visszatért s bevégezte a szent-misét. Elvégezvén 
a szent-misét a szentély előtt imádkozott, innen a sedia ge-
statorián a Pieté kápolnában a mise-ruhákat letette. Mielőtt 
ide érkezett volna a basilicának főesperese, s bibornok át-
adta a szent-atyának ősi szokás szerént a 25. julius ezüstpénzt 
pro missa bene cantata. A szertartás reggeli 7 órától félket-
tőig délután tar to t t , s a szent-atyán a fáradságnak semmi je-
le sem volt észrevehető. Minden rendben, legkisebb zavar 
nélkül ment véghez. S ha talán a pápai zuavok panaszkodná-
nak , mivel a franczia katonák háta megett állottak, ezt az 

illem parancsolta, a zuavok otthon vannak, a franczia őrse-
reg vendég, a kit első hely illet a hasonlók között. Hasonlóan, 
lia némely zaránclokpap nem kapott oly helyet, a mint kivánt 
volna, ez csak az oriás-basilicának ily alkalomkori szűk volt a 
okozta, mi magunk is osztozunk az ő nem-tetszésükben. A 
néptömeg viselete a templomban, s künn a piaezon és az ut-
czákon példás vol t , mind az olaszok, mincl az idegen nemze-
tiek egymáson épültek. Az estvéli kivi] ágitás a viharos időben 
nem sikerült, de mégis az Ara coeli templom a Capitolium-
ban, (hová Victor kívánkozik) a jezsuiták és a szenthárom-
ságiak temploma belül fénylett. Az ,Angeli' Ilid, szurokszö-
vétnekekkel levén ellátva, daczára a viharnak, szépen diszlett. 
Ma 11 órakor volt a félig titkos consistorium, melyben a pá-
pa elbúcsúzott mindnyájuktól, s a könyvtár nagy csarnoká-
ban ebéd leend *). 

IRODALOM. 
EXERCITIA SPIRITUALIA, in sacra octo dierum solitudine 

et textu et juxta methodum Sancti Patris Ignatii. (Folyt.) 
Egyéb elmélkedéseiben is szerző azon van, hogy a sza-

bályt, a mintát különféle gyakorlati alkalmazásában láthatóvá 
tegye, s igy könyve egyúttal segit azokon, kik tán tudva a 
mintát, azt gyakorlatilag alkalmazni nem mindég képesek. — 
De az a munkának másik kitűnő érdeme, hogy a lelki gyakor-
latok rendszerét is ismerteti. És ez volt szerzőnek tulajdon-
képeni czélja a könyv kiadásánál „Quoniam non singulis sa-
cerdotibus — úgymond bevezetésül — pio salutissuae deside-
r ioj ac in via perfectionis proficiendi zelo imbutis, contingere 
sólet, u t quotannis cum aliis sacerdotibus coadunati, sacris 
Exercitiis excoli possint ; ad facilem eorum usum et spirituálé 
commodum profecto proderit , ut libellum hunc ad manum 
habeant, in quo et methodum fructuose meditandi ediscant, et 
ex textu sancti Ignatii Meditationes, in quatuor hebdomadas 
compendiose distributas, veluti praemeditatas reperiant." Az 
elmélkedések száma és rendszere olyan, hogy nyolez napi lel-
kigyakorlatul használhatók, de van még két három napos lel-
kigyakorlatra szóló terv is. Mind a nyoleznapi mind a három-
napi lelkigyakorlatok terve az idő fölosztást, meditatiók, con-
sideratiók tartását, szent olvasmányi könyvek kijelölését ille-
tőleg tökéletes, — sz. Ignácz szellemében dolgozva. A consi-
deratiók a munkának mintegy második részét teszik, s miután 
szerző kellőleg fölvilágosított bennünket a Consideratio és 
Meditatio közti különbséget illetőleg „Discrimen inter Con-
siderationem et Meditationem" czim alatt, a XXXI negyedív-
vel megkezdi a Consideratiok (számra XIV, a Meditatio 

* ) E g y mélt. s z e m t a n ú n a k h o z z á n k i n t é z e t t i g e n b e c s e s t u d ó s i -
s i tásából az ebédre v o n a t k o z ó l a g h o z z á a d h a t j u k : „ Á l d o t t j ó s z e n t - a t y á n k 
ebéd e l ő t t k i fe jezhet l en n y á j a s s á g g a l mindenkihez n é h á n y s z a v a k a t in-
t é z e t t , é s v e n d é g e i v e l a n a g y terembe ment , hol mindenki a k i t ű z ö t t h e -
l y e t e l f o g l a l v á n , ö s zeHtsége h a n g o s a n m o n d o t t a el az e v é s e lő t t i imát , 
é s az é t k e k e t m e g á l d v a jobbra-balra ü d v ö z ö l v é n a j e l e n l e v ő k e t , m e g k e z -
d ő d ö t t a m é g e d d i g h a l l a t l a n , e g y s z e r ű s é g é b e n n a g y s z e r ű e b é d , m e l y 
m i n t e g y 5 n e g y e d ó r á i g tartot t . E b é d v é g é v e l a s z e n t - a t y a i smét h a n g o -
san e l m o n d o t t a a h á l a - i m á t , é s m a g a s v e n d é g e i v e l a V a t i k á n ker t j ébe v o -
n u l t , ho l körül -be l i i l 1 ó r á i g t a r t o t t m é g a t á r s a l g á s . " E z t írja a v e -
lünk k ö z l ő i t e k b e n a f ö n e b b i e k k e l mindenben m e g e g y e z ő m. főpap, k inek 
k é z c s o k k a l k ö s z ö n j ü k a t a n ú s í t o t t k e g y e s s é g e t . A lapok eml í t ik , h o g y a 
v e n d é g e k m i n d e g y i k e az ez a lkalommal használ t e v ő e s z k ö z t magáva l v i h e -
t é emlékül ; m. tudós í tónk erről nem t e s z eml í té s t , de nem is igaz . S z e r k. 
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XXXIII) sorát. Az előzmények I—VIII negyedívig több ér-
dekes és tanulságos útmutatással a lelkismeret-vizsgát, elmél-
kedést, „Recollectio menstrua" stb. illetőleg telvék ; van egy-
két alkalmi ima — de a mi figyelmünket leginkább igényli, 
az , mit az V-ik negyediven mond: „Exercitiorum I. II. III. 
IV. Hebdomadae scopus et f ructus" . . . mily lelki állapotra 
kell törekednünk az elmélkedések folytán. Sz. Ignácz tudva-
levőleg négy hétre osztja lelki gyakorlatait, mindazonáltal 
ez nem annyira időmérték, mint inkább a tárgyak és a lelki 
gyakorlatokat átélőnek psychologicus egymásutánja. — A 
„via purgativa"-hoz tartozó elmélkedések öszvegének czélját 
igy irja le a Directorium XVIII. fej. : „Finis et scopus qui 
Exercitiis omnibus primae Hebdomadae praefixus est , hic 
praecipue est , cognoscere quod erravimus ab ea via, quae 
nos ducere debebat ad ultimum ilium finem, cujus causa creati 
sumus ; et consequenter dolere de tali et tanto errore, et con-
cipere intensum desiderium redeundi in illam viam et in ea 
semper perseverandi."... Az első hetet , a via purgativa-t sz. 
Ignácz egy megelőző elmélkedéssel kezdi. „Az ember vég-
czéljáról" — ez a „Meditatio Fundamenti," „De fine hominis", 
mely az egész lelki gyakorlatnak, vallás-erkölcsi életünknek 
sark-köve, kiindulópontja. Végczélunktóli eltérés a bűn ál-
talában , azért a rendeltetésünk fölötti elmélkedések után kö-
vetkeznek a bünrőli elmélkedések, hogy lelkünket, mely ren-
deltetését, s attól netáni eltérését megismerte, ezen eltéve-
dés fölötti bánat- és utálatra indítsák ; mi annál hathatósab-
ban fog megtörténni, ha rendeltetésünktöli eltérésünk káros, 
szerencsétlen következményeit a halál-, Ítélet-, pokolról szóló 
elmélkedésekben komolyan fontolóra veszszük. Ezen elmél-
kedésekre a „timor salutaris" ragadja meg a le lket . . . benne 
aztán az eltévedés, a bün megutálását és a bánatot a tékozló 
liu történetének, vagy, mint szerző a papokrai tekintetből 
tevé, a „Lapsus et conversio Petri", elmélkedésével annyira 
fokozza, hogy a tékozló fiúban vagy a tagadó Péterben saját 
képét látva, egyszersmind ezek bűnbánó szellemétől áthatva 
a megtérést, a rendeltetéshezi visszamenetelt magában, kö-
nyek között elhatározza . . . ezen elhatározásnak gyakorlati 
külső következménye a töredelmes gyónás. — Igy végződik 
a lelki gyakorlatok első stadiuma, a „via purgativa." (Vége 
következik.) 

A sajtót elhagyták a „M u n k á 1 a t o k" a pesti növen-
dékpapság magyar egyházirodalmi iskolájától. Huszonhatodik 
folyam. XIV. 341.1. A nagybecsű kalászatot jó lélekkel ajánl-
hatjuk. 

A „ M a g y a r e g y h á z i s z ó n o k " 8-ik füzete is 
megjelent egész pünköst utáni VIII vasárnapig terjedő tar-
talommal. 

VEGYESEK. 
PEST , jun. 24-én. 0 eminentiája a bibornok herczeg-

primás a fönségesen történelmi emlékű romai útjából f. h. 
18-án Pozsonyba; a nm. veszprémi főpásztor pedig f. h. 17-én 
székvárosába szerencsésen megérkezett. R a n o l d e r János 
püspök ő exclja űrnapján a vérnélküli áldozat bemutatása s 
a pápai áldás után a szószékre lépet t , és egy óráig tartó be-

szédben festé le elragadólag a romai ünnepélyt és buzditá 
a liiveket a hithez és a sz -székhez való ragaszkodásra. 

— A buda-pesti egyházkerületi lelkészi kar legutóbbi 
gyűlésében elvül mondá ki, hogy oly lapokat nem fog ezután 
járatni, melyek az egyház és a szent-szék jogait, intézményeit, 
a kath. papságot megtámadják, gyalázzák. Ezen, az egyházi 
szellemet oly igen megillető határozatot a jegyzőkönyvi kivo-
nat után jövőre fogjuk, mint reméljük, nem csak tudomásul, 
hanem utánzásul is közleni. 

— A pesti központi növendékek m. egyház-irodalmi is-
kolája szerény körében fényesen és meghatólag ülte meg az 
egylet védszentjének, sz. Alajosnak napját. Szónoklat-, ének-
és versezetből volt fonva a tiszteletkoszoru, melyet a lelkes 
ifjak védszentjük halántéka körül fontak nagy számú vendé-
gek előtt a növeldei, e czélra földiszitett könyvtárteremben. 

—- A kegyes-rend uj veszteséget gyászol a classikai iro-
dalom egyik hősében, J a l l o s i c s Endre kormánysegédben 
és a budai minta elemi főtanoda igazgatójában, ki jun. 19-én 
vizkórban hunyt el élte 71 -ik évében. Áldás emlékére! 

— Az ,Egri Posta' uj szerkesztője, mint tudósíttatunk, 
mindjárt a szerkesztése alatt megjelent első számban egy 
egyházi szónok ellen fordul, ki a műkedvelők színpadi szerep-
lésére bátorkodott némi' megjegyzéseket tenni, és ezért őt 
Herostratushoz hasonlitá. Ugy látszik, azon a vidéken is az 
ily hang a legcsábítóbb lép előfizetők fogására. Ha igy van, 
ez még csak tűrhető kezdetnek látszik, mert pecuniae obe-
diunt omnia. 

— S z e r e m l e i G á b o r , a sárospatak i fő i sko la k ö z i g a z g a t ó j a , 
Thassra k ü l d ö t t e ki „ v a l l á s a é l e t a d ó i g é j é n e k h irde té sére e g y i k b e c s ü l e -
t e s t a n í t v á n y á t . " A küldetésrő l s z ó l ó levél n y o m t a t v a van , é s benne a 
k ö v e t k e z ő m o n d a t o k fordulnak e lő : „ A lélek általi m e g e l e v e n i t é s t , a 
s z e l l e m i s é g e t t ű z t e ki czélul a p r o t e s t a n t i s m u s . — — E p e n ezért a p r o -
t e s t a n t i s m u s e lvénél f o g v a né lkülöz i é s né lkülözn i is tar toz ik a h i t t u d o -
mányban a k o n f e s s i ó k h o z i l e b i l i n c s e l é s t , a s z e n t - i r á s m a g y a r á z a t b a n a 
b e t ü h ö z i t a p a d á s t , a le lkész i m ű k ö d é s b e n a va l lá sos szabad m e g g y ő z ő -
d é s e m ura lkodás t . í m e a romai k a t h o l i c i s m u s , mint a napi renden l é v ő 
e s e m é n y e k m u t a t j á k , m é g korunkban is , s z e n t e k e t k a n o n i z á l , s a pápa 
v i lág i uralmát d o g m a t i z á l n i van k é s z ü l ő b e n . . . Sze l l emi e r ő e z , ( a r e f o r -
m a t i o ) mivel o r s z á g o t ád a le lk ismeret í k é n y u r a l o m n é l k ü l , ha ta lmat 
s z e r e z , az apos to l i u t ó d s á g t e k i n t é l y e n é l k ü l , s d i c s ő s é g g e l v e s z körül 
a ceremóniák f énypompájának cs i l l ogása né lkü l ." I g y beszé l e g y f ő i s k o l a 
i g a z g a t ó j a , midőn e g y e g y s z e r ű h e l y s é g b e i g e h i r d e t ő t küld . N e m a k a r -
j u k kérdeni , mi k ö z e van m i n d e z e k h e z a k ü l d e t é s n e k , de az t már c s a k -
u g y a n ő r j ö n g é s n e k kell ny i l tan m o n d a n u n k , midőn az e g y h á z e g é s z s z e r -
v e z e t é n e k , a pápa nyi l t t i l t akozásának daczára e g y f ő i s k o l a i , t e h á t m i -
v e l t n e k látszani akaró pro t . i g a z g a t ó az t meri á l l í t a n i , h o g y a pápa v i -
lág i uralmát a romai k a t h o l i c i s m u s d o g m a t i z á l n i akarja . Mikor f o g j á k 
már e g y s z e r o t t túl s z é g y e n l e n i m a g u k a t i ly ny i l t v a l ó t l a n s á g o k h i r d e -
t é s e miat t ? Rohanjanak a vallási nihi l i smus f e l é , ha u g y t e t s z i k , v a g y 
mint Sz . k i f e jez i m a g á t , „ o l v a d j a n a k föl va lamennyi prot . v a l l á s f e l e k e -
z e t e k szel lemi e g y s é g - é s k ö z ö s s é g b e n de ne s zó l janak a s z e n t e k 
c a n o n i s a t i o j a ellen a d d i g , m i g ö k ú g y n e v e z e t t n a g y e m b e r e i k n e k v a l ó -
ban o l y cu l tussa l t i s z t e l k e d n e k , minőről a ka th . e g y h á z az ő s z e n t e i irá-
n y á b a n s o h a sem á l m o d o t t . A k a t h o l i c i s m u s v é g c z é l j a az é g b e n van , s z e n -
t e i i s o t t vannak , m á s o k n a k s z e m e i e fö ldre vannak f ü g g e s z t v e , s z e n t -
j e i k e t i s i t t keres ik , é s va lóban majdnem is tení t ik . — Különben a k ö z i g a z -
g a t ó ur ez által a lka lmat n y ú j t o t t m ű v e l t s é g é t és türe lmét m e g i s m e r h e t n i , 
é s e z é r t neki s o k k a l tar tozunk . 

Kegyes adományok: 
A ke le t i miss iok részére F e k t o r Gáspár fiissi l e lkész 
A v i zkárosu l tak számára a b o d o n y i hivek . 

3 frt. a. é . 

3 ,, ,, i, 

IGAZITAS. A 3 8 0 . 1 i . hasáb. 7 . s o r fölülről „ B e t h l e n " - f é l e h e -
l y e t t o l v a s d „Húsz fé l e . ' ' 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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kétszer : szerdán és s z o m -
baton. — Az előfizetési díj 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s P e s -
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor , kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, junius 28-án 51. I. Félév. 1862. 

TARTALOM : Ő szentségének a f é. jun. 9-ki consisto-
riumban tartot t allocutioja. — Alamizsnás sz. János. (Vége.) 
— Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

n 
0 szentségének 

a f. é. jun. 9-ki consistoriumban tartott allocutioja. 

Venerabiles Fratres! 
Maxima quidem laetitia afíecti fuimus, Venera-

biles Fratres, cum Sanctorum honores et cultum,Deo 
bene juvante, septem et viginti invictissimis divinae 
nostrae religionis heroibus hesterno die decernere 
potuerimus, Vobis lateri Nos tro adstantibus, qui eg re-
gia pietate ac virtute praediti, et in sollicitudinis 
Nostrae partem vocati in hac tanta temporum asperi-
tate strenue dimicantes pro Domo Israel summo No-
bis solatio et consolationi estis. Utinam vero dum hu-
jusmodi perfundimur gaudio, nulla moeroris, luctus-
que causa Nos aliunde contristaret. Non jpossumus 
enim non vehementer dolere et angi, cum videamus 
tristissima, et nunquan satis deploranda mala ac da-
mna, quibus cum permagno animarum detrimento 
catholica nunc Ecclesia, et ipsa civilis societas mise-
randum in modum premitur ac divexatur. Optime 
enim noscitis, Venerabiles Fratres, teterrimum sane 
bellum contra rem catholicam universam ab iis ho-
minibus conflatum, qui inimici Crucis Christi sanam 
non sustinentes doctrinam, ac nefaria inter se socie-
tate conjuncti quaecumque ignorant, blasphémant, ac 
pravis cujusque generis artibus sanctissimae nostrae 
reliffionis, et humanae societatis fundamenta labefa-o 7 

ctare, immo, si fieri unquam posset, penitus ever-
tere, omniumque animos mentesque perniciosissimis 
quibusque erroribus imbuere, corrumpere et a catho-
lica religione avellere moliuntur. Nimirum callidissi-
mi isti fraudum artifices, et fabricatores mendacii 
non cessant monstrosa quaeque veterum errorum por-
tenta jam sapientissimis scriptis toties profligata ac 
depulsa, gravissimoque Ecclesiae judicio damnata e 
tenebris excitare, eaque novis, variis ac fallacissimis 
formis verbisque expressa exaggerare, et modis omni-

bus usquequaque disseminare. Hac funestissima ac 
diabolica prorsus arte rerum omnium scientiam con-
taminant, deturpant, mortiferum acl animarum per-
niciem virus diffundunt, effrenatam vivendi licentiam, 
et pravas quasque cupiditates fovent, religiosum ac 
socialem ordinem invertunt, et omnem justitiae, ve-
ritatis, juris , honestatis et religionis ideam extin-
guere conantur, et sanctissima Christi dogmata, do-
ctrinam irrident, contemnunt, oppugnant. Horret qui-
dem refugitque animus, ac reformidat vel leviter at-
tingere praecipuos tantum pestiferosque errores, qui-
bus hujusmodi homines miserrimis hisce temporibus 
divina et humana cuncta permiscent. 

Nemo Vestrum ignorât, Venerabiles Fratres, ab 
hujusmodi hominibus plane destrui necessariam illam 

. cohaerentiam, quae Dei voluntate intercedit inter 
utrumque ordinem, qui tum in .natura, tum supra 
naturam est, itemque ab ipsis omnino immutari, sub-
verti, deleri propriam, veram germanamque divinae 
revelationis indolem, auctoritatem, Ecclesiaeque con-
stitutionem et potestatem. Atque eo opinandi temeri-
tate progrediuntur, ut omnem veritatem, omnemque 
legem, potestatem et jus divinae originis audacissime 
denegare non metuant. Siquidem haud erubescunt as-
serere, philosophicarum rerum, morumque scientiam, 
itemque civiles leges posse et debere a divina reve-
latione, et Ecclesiae auctoritäte declinare, et Eccle-
siam non esse veram perfectamque societatem plane 
liberam, nec pollere suis propriis et constantibus ju-
ribus sibi a divino suo Fundatore collatis, sed civilis 
potestatis esse definire, quae sint Ecclesiae jura et li-
mites, intra quos eadem jura exercere queat. Hinc 
perverse comminiscuntur, civilem potestatem posse 
se immiscere rebus, quae ad religionem, mores et 
regimen spirituálé pertinent, atque etiam impedire, 
quo minus Sacrorum Antistites et fideles populi cum 
Romano Pontifice supremo totius Ecclesiae Pastore 
divinitus constituto libere ac mutuo communicent, u t 
plane dissolvatur necessaria et aretissima illa con-
junetio, quae inter membra mystici corporis Christi, 
et adspectabile suum Caput ex divina ipsius Christi 
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Domini institutione esse omnino debet. Nihil vero ti-
ment omni fallacia ac dolo in vulgus proferre, sacros 
Ecclesiae ministros, RomanumquePontificem ab omni 
rerum temporal ium jure ac dominio esse omnino ex-
cludendos. 

Summa praeterea impudentia asserere non du-
bitant, divinam revelationem non solum nihil prod-
esse, verum etiam nocere hominis perfectioni, ipsam-
que divinam revelationem esse imperfectam, et ic-
circo subjectam c o n t i n u o e t i n d e f i n i t o pro-
gressai, qui humanae rationis progressioni respon-
deat. Nec verentur proinde jactare, prophetias et mi-
racula in sacris Litteris exposita et narrata esse poe-
tarum commenta, et sacrosancta divinae fidei nostrae 
mysteria philosophicarum investigationum summám, 
ac divinis utriusque testamenti libris mythica conti-
neri inventa, et ipsum Dominum Nostrum Jesum Chri-
stum, horribile dictu! mythicam esse Actionem. Quare 
hi turbulentissimi perversorum dogmatum cultores 
blaterant, morum leges divina haud egere sanctione, 
et minime opus esse, ut liumanae leges ad naturae 
jus conformentur, aut obiigandi vim a Deo accipiant, 
ac propterea asserunt, nullam divinam existere le-
gem. Insuper inficiari audent omnem Dei in homines 
mundumque actionem, ac temere affirmant, huma-
nam rationem, nullo prorsus Dei respectu habito, uni-
cum esse veri et falsi, boni et mali arbi trum, eam-
demque humanam rationem sibi ipsi esse legem, ac 
naturalibus suis viribus ad hominum ac populorum 
bonum curandum sufficere. Cum autem omnes reli-
gionis veritates ex nativa humanae rationis vi per-
verse derivare audeant, tum cuique homini quoddam 
velu ti primär ium jus tr ibuunt, ex quo possit libéré 
de religione cogitare et loqui, eumque Deo honorem 
et cultum exhibere, quem pro suo libito meliorem 
existimat,. 

At vero eo impietatis et impudentiae deveniunt, 
ut caelum petere, ac Deum ipsum de medio tollere 
conentur. Insigni enim improbitate ac pari stultitia 
haud timent asserere, nullum supremum sapientissi-
mum providentissimumque Numen divinum existere 
ab hac rerum universitate distinctum, ac Deum idem 
esse ac rerum naturam, et iccirco immutationibus ob-
noxium, Deumque reapse fieri in homine et mundo, 
atque omnia Deum esse* et ipsissimam Dei habere 
substantiani, ac unam eamdemque rem esse Deum 
cum mundo, ac proinde spiritum cum materia, ne-
cessitatem cum libertate, verum cum falso, bonum 
cum malo, et justum cum injusto. Quo certe nihil de-
mentius, nihil magis impium, nihil contra ipsam ra-

tionem magis repugnans fingi et excogitari unquam 
potest. De auctoritate autem et jure ita temere effu-
t iunt , ut impudenter dicant, auctoritatem nihil aliud 
esse, nisi numeri, et materialium virium summám, 
ac jus in materiali facto consistere, et omnia hominum 
officia esse nomen inane, et omnia humana facta juris 
vim habere. 

Jam porro commenta commentis, deliramenta 
deliramentis cumulantes, et omnem legitimam aucto-
ritatem, atque omnia légitima ju ra , obligationes, of-
ficia conculcantes nihil dubitant in veri legitimique 
juris locum substituere falsa ac mentita virium jura, 
ac morum ordinem rerum materialium ordini subji-
cere. Neque alias vires agnoscunt, nisi illas, quae in 
materia positae sunt, et omnem morum disciplinam 
honestatemque collocant in cumulandis et augendis 
quovis modo divitiis, et in pravis quibusque volupta-
tibus explendis. Atque hisce nef'ariis abominandisque 
principiis reprobum carnis spiritui rebellis sensum 
tuentur, fovent, extollunt, illique naturales dotes ac 
jura tribuunt, quae per catholicam doctrinam concul-
cari dicunt, omnino despicientes monitum Apostoli 
clamantis „si secundum carnem vixeritis, moriemini, 
si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vive-
tis" 1). Omnia praeterea legitimae cujusque proprie-
tatis jura invadere, destruere contendunt, ac perpe-
ram animo et cogitatione confingunt et imaginantur 
jus quoddam n u l l i s c i r c u m s c r i p t u m l i m i t i -
b u s, quo reipublicae Statum pollere existimant, quem 
omnium jurium originem et fontem esse temere ar-
bitrantur. 

Dum vero hos praecipuos infelicissimae nostrae 
aetatis errores dolenter ac raptim perstringimus, re-
censere omittimus, Venerabiles Fratres, tot alias fere 
innumerabiles falsitates et fraudes Vobis apprime no-
tas ac perspectas, quibus Dei hominumque hostes rem 
tum sacram tum publicam perturbare et convellere 
connituntur. Ac silentio praetermittimus multiplices 
gravissimasque injurias, calumnias, convicia, quibus 
sacros Ecclesiae ministros, et hanc Apostolicam Se-
dem dilacerare et insectari non desinunt. Nihil loqui-
mur de iniqua sane hypocrisi, qua funestissimae in 
Italia praesertim perturbationis ac rebellionis duces 
et satellites dictitant, se velle, Ecclesiam sua gaudere 
libertate, dum sacrilego prorsus ausu omnia ipsius 
Ecclesiae jura et leges quotidie magis proculcant, 
ejusque bona diripiunt, et Sacrorum Antistites, ec-
clesiasticosque viros suo munere praeclare fungentes 
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quoquo modo divexant, et in carcerem detrudunt, et 
Religiosorum Ordinum Alumnos, ae Virgines Deo 
sacras e suis coenobiis violenter exturbant , suisque 
propriis bonis spoliant, nihilque intentatum relin-
quunt , ut ipsam Ecclesiam in turpissimam redigant 
servitutem, et opprimant. Ac dum singularem certe 
ex optatissima Yestra praesentia voluptatem percipi-
mus, Vos ipsi videtis, quam libertatem nunc habeant 
Venerabiles Fratres Sacrorum in Italia Antistites, qui 
strenue constanterque praeliantes praelia Domini mi-
nime potuerunt cum summo animi Nostri dolore, ad-
versantium opera, ad Nos venire, et inter Vos ver-
sari, atque huic adesse conventui, quod summopere 
optavissent, quemadmodum infelicis Italiae Archi-
episcopi et Episcopi suis Litteris summi erga Nos, et 
hanc Sane tam Sedem amoris et obsequii plenissimis 
significarunt. Neminem etiam ex Sacrorum in Lusi-
tania Antistitibus hie adesse cernitis, ac non parum 
dolemus, inspecta difficultatum natura, quae obsti-
terunt, quominus ipsi romanum iter aggredi possent. 
Recensere autem omittimus tot alia sane tristia et 
horrenda, quae ab hisce perversarum doctrinarum cul-
toribus cum incredibili Nostro ac Vestro, et omnium 
bonorum luctu patrantur. Nihil item dicimus de im-
pia conspiratione, et pravis cujusque generis moli-
tionibus ac fallaciis, quibus civilem hujus Apostoli-
cae Sedis principatum omnino evertere ac destruere 
volunt. Juvat potius hac de re commemorare miram 
prorsus consensionem, qua Vos ipsi una cum aliis Ve-
nerabilibus Fratribus universi catholici orbis Sacro-
rum Antistitibus nunquam intermisistis et epistolis 
ad Nos datis, et pastoralibus litteris ad fideles scri-
ptis hujusmodi fallacias detegere, refutare, ac simul 
docere, hunc civilem Sanctae Sedis principatum Ro-
mano Pontifici fuisse singulari divinae providentiae 
consilio datum, illumque necessarium esse, ut idem 
Romanus Pontifex nulli unquam Principi aut civili 
potestati subjectus supremam universi Dominici gre-
gis pascendi regendique potestatem auctoritatemque 
ab ipso Christo Domino divinitus acceptam per uni-
versam Ecclesiam plenissima libertate exercere, ac 
majori ejusdem Ecclesiae, et fidelium bono, utilitati 
et indigentiis consulere possit. 

Quae hactenus lamentati sumus, Venerabiles 
Fratres, luctuosum plane exhibent spectaculum. Quis 
enim non videt tot pravorum dogmatum iniquitate, 
ac tot nequissimis deliramentis et machinationibus 
magis in dies christianum populum misere corrumpi, 
et ad exitium impelli, et catholicam Ecclesiam, ejus-
que salutarem doctrinam ac veneranda jura et leges, 

sacrosque ministros oppugnari, et iccirco omnia vitia 
et scelera invalescere ac propagari, et ipsam civilem 
societatem exagitari? 

Nos itaque Apostoliéi Nostri ministerii probe 
memores, ac de spirituali omnium populorum bono 
et salute Nobis divinitus cominissa vel maxime solli-
citi, cum „aliter" ut sanctissimi decessoris Nostri Leo-
nis verbis utamur „Nobis commissos regere non pos-
simus, nisi hos, qui sunt perditores et perditi , zelo 
fidei Dominicae persequamur, et a sanis mentibus, ne 
pestis haec latins divulgetur, severitate, qua possu-
mus, abscindamus", in hoc amplissimo Vestro con-
sessu Apostolicam Nostram attollentes vocem omnes 
commemoratos praesertim errores non solum catholi-
cae fidei ac doctrinae, divinis ecclesiasticisque legi-
bus, verum etiam ipsi sempiternae ac naturali legi et 
justitiae, rectaeque rationi omnino repugnantes et 
summopere adversos reprobamus, proscribimus at-
que damnamus. 

Vos autem, Venerabiles Fratres, qui estis sal 
terrae, et Dominici gregis Custodes, ac Pastores, etiam 
atque etiam excitamus et obtestamur, ut pro eximia 
Vestra religione et episcopali zelo pergatis, veluti 
adhuc cum summa Vestri Ordinis laude fecistis,omni 
cura, sedulitate et studio fideles Vobis traditos ab 
hisce venenatis pascuis arcere, et qua voce, qua op-
portunis. scriptis tot perversarum opinionum monstra 
refellere et profligare. Optime enim scitis de summa 
re agi , cum agatur de sanctissimae fidei nostrae, ac 
de catholicae Ecclesiae, ejusque doctrinae causa, de 
populorum salute, et humanae societatis bono ac tran-
quillitate. I taque, quantum in Vobis est, ne desinatis 
unquam a fidelibus avertere tam dirae pestis conta-
g ia , idest ab eorum oculis manibusque perniciosos 
libros et ephemerides eripere, ipsosque fideles sanctis-
simis augustae nostrae religionis praeceptionibus as-
sidue imbuere et erudire, ac monere et exhortari , ut 
ab hisce iniquitatis magistris, tamquam a facie co-
lubri effugiant. Pergite Vestras omnes curas cogita-
tionesque in id potissimum conferre, ut Clerus sancte 
scienterque instituatur, omnibusque virtutibus ful-
geat , ut utriusque sexus juventus ad morum hone-
statem, pietatem, omnemque virtutem sedulo forme-
tu r , ut salutaris sit studiorum ratio. Ac diligentissi-
me advigilate et prospicite, ne in humaniores litteras, 
severioresque disciplinas tradendas aliquid unquam 
irrepat quod fidei, religioni, bonisque moribus ad-
versetur. Viriliter agite, Venerabiles Fratres, et ne 
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animo unquam coiicidatis in hac tanta temporum per-
turbatione et iniquitate, sed divino auxilio omnino 
f re t i , ac s u m e n t e s i n o m n i b u s s c u t u m in-
e x p u g n a b i l e a e q u i t a t i s e t f i d e i , a t q u e 
a s s u m e n t e s g l a d i u m s p i r i t u s , q u o d e s t 
v e r b u m D e i , ne intermittatis omnium catholicae 
Ecclesiae, et hujus Apostolicae Sedis hostium conati-
bus obsistere, eorumque tela retundere et impetus 
frangere. 

Interim vero dies noctesque, sublatis ad caelum 
oculis, non desistamus, Venerabiles Fratres , clemen-
tissimum misericordiarum Pa t rem, et Deum totius 
consolationis, qui de tenebris facit lucem splende-
scere, quique potens est de lapidibus suscitare filios 
Abrahae, in humilitate cordis nostri ferventissimis 
precibus indesinenter orare et obsecrare, ut per mé-
rita Unigeniti Filii Sui Domini Nostri Jesu Christi 
velit christianae et civili reipublicae auxiliariam por-
rigere dexteram, omnesque disperdere errores et ini-
pietates, ac divinae suae gratiae lumine omnium er-
rantium mentes illustrare, illosque ad se convertere 
et revocare, quo Ecclesia sua sancta optatissimam as-
sequatur pacem, et ubique terrarum majora in dies 
incrementa suscipiat, ac prospéré vigeat et efflorescat 
Ut autem quae petimus et quaerimus facilius conse-
qui possimus, ne cessemus adhibere primum depreca-
tricem apud Deum Immaculatam Sanctissimamque 
Deiparam Virginem Mariam, quae misericordissima, 
et amantissima nostrum omnium mater cunctas sem-
per interemit haereses, et cujus nullum apud Deum 
praesentius patrocinium. Petamus quoque suffragia 
tum sancti ejusdem Virginis Sponsi Josephi, tum 
sanctorum Apostolorum Pet r i et Pau l i , omniumque 
caelitum, et illorum praesert im, quos nuper Sancto-
rum fastis adscriptos colimus et veneramur. 

Antequam vero dicendi finem faciamus Nobis 
temperare non possumus, quin i terum testemur et 
confirmemus, summa Nos uti consolatione, dum ju-
cundissimo Yestrum omnium conspectu fruimur, Ve-
nerabiles Fratres, qui tanta f ide, pietate et observan-
tia Nobis et huic Petr i Cathedrae firmiter obstricti, 
ac ministerium Yestrum implentes majorem Dei gló-
r iám, et animarum salutem omni studio procurare 
gloriamini, quique concordissimis animis, atque ad-
mirabili sane cura et amore una cum aliis Venerabi-
libus Fratribus totius catholici orbis Episcopis et fi.de-
libus Vestrae et illorum curae commissis gravissimas 
Nostras angustias et acerbitates modis omnibus lenire 
et sublevare non desinitis. Quocirca hac etiam occa-
sione amantissimi aeque ac gratissimi animi Nostri 

sensus erga Vos, et alios omnes Venerabiles Fratres, 
et ipsos fideles amplissimis verbis palam publiceque 
profitemur. A Vobis autem exposcimus, ut cum ad 
Vestras redieritis Dioeceses velitis eisdem fidelibus 
Vestrae vigilantiae concreditis hos animi Nostri sen-
sus Nostro nomine nuntiare, illosque certiores facere 
de paterna Nostra in illos caritate, deque Apostolica 
Benedictione, quam ex intimo corde profectam, et 
cum omnis verae felicitatis voto conjunctam Vobis ip-
sis, Venerabiles Fratres et eisdem fidelibus impertire 
vehementer laetamur. 

Alamizsna* szent János. 
( V é g e . ) 

A szent tetem a Pázmány Péter-emelte sírboltban egy 
századig nyugodott, a hívek által tiszteltetve s januárhó 23-ik 
napját , mint a város védszentjei egyikének évforduló ünne-
pét tartva. 

Egy század után gróf Eszterházy áldornagy (frater 
Emericus) s esztergomi érsek egy egészen uj kápolnát emel-
tetet t a dicső védszentnek, s a szent tetemet annak oltárára 
helyeztette, 1732. évi octoberhó 28-án, hol jelenleg is nyug-
szik. A kápolna alkotásáról s a szent test átvitelének szertar-
tásairól, későbben szóiandok. Tovább hogy az emiitett buzgó 
főpap a szent János iránti tiszteletet emelhesse, XIII. Bene-
dek pápához folyamodott, miszerént az általa fölállítandó test-
vériiletet (confraternítatem) sz. bucsu mellett megerősítse, 
hogy annál biztosabban részesülhessen liiveivel együtt sz. 
János pártfogásában Mit a romai pápa sz. áldása mellett 
teljesitett is. A kápolnát a pozsonyi főegyház éjszaki oldalán 
s annak szentélye mellett ugy épitteté, hogy ámbár az épület 
az egyház kiilfalaival egyesítve , mindamellett belül egy nagy 
vasrácsos ajtó által egy részt elkülönözve vagyon. Csudál-
hatni, hogy oly szük helyen ily nemes ízlésű s tiszteletet ger-
jesztő épület állíttathatott föl. A kápolna alakja majdnem ke-
rekded , falai márványnyal, sőt aranynyal az építészet szabá-
lyai szerént, boritvák ; szériája bolthajtáson nyugszik, melyen 
kis torony aranyozott kereszttel emelkedik. A külső falon egy 
ildomos nagyobb ablak az egészet elegendő világossággal el-
látja. A kápolnában az ember ügyeimét előzőleg a nagy gond-
dal és fénynyel fölállított oltár, melyen a szent test ezüst ko-
porsóban nyugszik, vonja magára. Ez a talpkövétől oly szép 
hazai márványból készült, hogy a parusi (fejér márványnak) 
mitseni eng^d. Az oltár szekrény (tabernaculum) két oldalán 
két kisebb alakú, fejér márványból készült angyal térdel a gö-
rög patriarchal pásztorbot- s koronával, tovább ember nagy-
ságánál magasabb két , szintén fejér márványból készült an-
gyal a koporsót egy kézzel függőben látszatnak tar tani , má-
sik kézzel pedig pálma ágakkal annak díszét emelik. Az ezüst 
koporsó ügy vagyon elkészítve, hogy ba az elől-levő ezüst le-
mez oldala lebocsáttatik, a szent testet mindenki üveg bori-
tékán keresztül láthatja. Az oltárhoz tartozó többi szerek, 
úgymint a szekrény, gyertyatartók, érczből öntött lámpaosz-

0 V i t a S. Joan. E leem. per Primatem Fr. Emer. Eszterha'zy an. 
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lopok stb. mind művészeti remek munkákra mutatnak. A ko-
porsó fölött két , fejér márványból faragott és a levegőben 
függő kisebb alakú angyal a vértanúi koronát tar t ja ; az egész 
pompás oltár fölött pedig ismét egy nagyobb alakú korona 
lebeg. A kápolna előtt s belül jeles fölirások olvashatók, me-
lyekből az egész munka czélja kitetszik. Igy például a ká-
polna küszöbe előtt a főegyház oldalán márvány táblán eze-
ket olvassuk : 

D. Joannis 
Magni Alexandrini Patriarchiae 

Eleemosinarii Maximi 
Lipsanis sacris ex Cypro Bizantium 

Inde Budám isthinc in vallem Marianam 
Ac demum Posonium inMausolaeum Pázmánianum 

Tandem ex Mausolaeo 
Cum loculo priori argenteo reformato 
Post secutum unum ist hue translatis 

In perpetuum obligationis suae 
Monumentum 

Has aras dicat 
Hanc aedem ponit 

Die XXVIII octob. A. C. MDCCXXXII. 
Frater 

Emericus Eszterházy 3). 

A vasrácsos ajtó fölött ezeket olvassuk : 
Nulli Sanctorum 

Sed ipsi Deo Sanctorum 
Quamvis in memóriám Sanctorum 

Constituimus Altaria 2). 

A kápolna belső részébe menvén az alul helyezett esz-
tergomi érsekek sírboltja fölött ezeket olvashatni : 

Sub hoc admirandae commiserationis 
Prodigio 

Divo Joanne Alexandrino 
Ego in Te 

Deus meus misericordia mea 
Assistente mihi 

Dulci Misericordiae Matre 
Dormiam et requiescam 

Frater 
Emericus. 

Eszterházy példáját követve Csáky , Barkóczy, s Bat-
thányi grófok, áldornagyok s esztergomi érsekek szintén a 
sz. test alatti sírboltban kivántak eltemettetni. 

Továbbá a kápolnának jobb oldalán ónszinü s más 
színeket játszó nagyszerű darab márvány vagyon a falba al-
kalmaztatva , s ugy kivésve, hogy felső része kagylót (con-
cham) vagy rejteket, alsó része pedig talpazatot képez. Ebben 
Eszterházy érseknek térdelő szobra, ajtatos, az oltár és sz. Já -
nos felé lehajtott arczczal létezik, mely oly müvészséggel van 
faragva , hogy élőnek tartaná a szemlélő, ha a kájjolna egész 
belső tartalma halottakra nem mutatna. A szobor háta mögött 
márványból faragott vánkoson egy herczeg-áldornagyi korona 
s érseki palást fekszik. Ezen igy elkészült s fölékesitett kápol-

V i d . v i ta S. Joann. E l e e m o s , super, c i t . l o c o cit . 
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nába alamizsnás sz. János teste leirhatlan fénynyel s ünnepély-
lyel vitetett át. 

October-hó 28-án, Simon s Júdás apostolok napjára 
vala kitűzve az ünnepély. Az igen kedvező idő mellett minden 
rendű hivek, a főegyházba tódulván, az isteni tiszteletre, mely 
minden oltáron tar ta to t t , megjelentek. Ez u tán , a mint emii-
tők , a szent test a régi , egykevessé átváltoztatott ezüst ko-
porsóba áttétetve, azt fényes körmenettel papok vitték, kiket 
a többi főpapok, kanonokok s papság, különféle rendű szerze-
tesek, az ujdón alakított testvérület tagjai, a polgárok czébei 
külön lobogóik alatt, a zene, dqjfiíok s ének hangoztatása közt, 
az ágyuk moraja, a katonák üdvlövöldözése mellett a város 
több utczáin keresztül vitték s több helyütt nagyobb tisztel-
tetés végett megállapodva, az ajtetosság reggeli óráktól 
kezdve délutáni kettőig tartott. A körmenet az egyházba visz-
szaérkezvén, a sz. test ugyanazon ajtatossággal s tisztelettel, 
melylyel a Pázmány-féle sírboltból kivétetett, a kápolna oltára 
fölé helyeztetett, hol máig nyugodván, ünnepe mint a főegy-
ház egyik védszentjének, januárhó 22-kén délután isteni tisz-
telettel kezdődik, és egész nyolezad alatt sz. mise- s délutáni 
isteni tisztelettel a pozsonyi káptalan s a hivek által minden 
évben megületik. 

A fönemlitett körmenet egy, a kápolna előtt a falon füg-
gő 1732. évben, Baylon pozsonyi nyomdásznál nyomatott ké-
pen lefestve látszatik. A német fölirásokban a papság-, a ha-
tóságok , testületek, az előkelő személyiségek s hivek, kik a 
körmenetre megjelentek, olvashatók. 

A szent test I. Mátyás királynak egészen átküldetett 
ugyan, de idővel némely részek, az ahhozi tisztelet megöreg-
bittetése végett az elöljáróság engedelmével elvétettek s szet-
küldettek. Igy Forgách bibornok s esztergomi érsek II. Má-
tyás királynak 1612-ik évben a sz. testből egy lábujjat aján-
dékozott , melyei a király a bécsi jezsuitáknak kedveskedett. 
Az 1632-ik évben tartott szemle alkalmával a jobb kar felső 
része, a bal kar pedig egészen hiányzott. A bécsújhelyi pauli-
nusok a sz. test egy részeért esedezvén, egy karcsontot nyer-
tek templomuk számára. XI. Kelemen pápa Buda városának 
a 18-ik század elején a sz. testből egy lábszárt kiadatni ren-
delt. A budaiak azonban az egész testet vissza követelvén, az 
ügy az 1715-ik évi országgyűlés elé ter jesztetet t , de III. Ká-
roly király s XI. Kelemen pápa ugy intézték el az ügyet, hogy 
Buda városának az említett lábszár megmaradt, Pozsonyban 
pedig a test többi része hagyatott. A lábszárért egy budai kö-
vetség érkezett Pozsonyba. A ha jó , melyen a sz. ereklye Bu-
dára vi te te t t , Budaujlaknál kikötött , s annak lelkésze a sz. 
ereklyét átvévén Sarlósboldog-asszony egyházában nyilvános 
tiszteletre ki tet te , s onnét körmenettel a városház kápolná-
jába tétetett le, mig II. József császár alatt Nagyboldog-Asz-
szony templomának ju to t t , hol máig szent János napját kö-
vető vasárnap a szent ereklye mellett nyilvános isteni tiszte-
letet tartanak. S valóban méltán teszik azt máig Budán, de 
különösen nálunk Pozsonyban, hol alamizsnás sz. Jánost mind 
a város hivei, mind a káptalan tagjai s a papság főegyházunk 
egyik védszentje gyanánt tiszteljük 

Alamizsnás János t e t e m é r ő l , mint emli tém, szépen ér l ekez ik Zalka 
J á n o s k a n o n o k i d é z e t t munkájában , hol az e l ső k ö t e t 1 3 0 lapján amannak 
c s i n o s o l tárát is ré sz l e te sen s h iven l e f e s t v e láthatni . Nem különben 
Gunszt J ó z s e f l e lkész a „ R e l i g i o " irodalmi e g y h á z i lap ér in te t t helyén-
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Az egyház a szent ereklyéket üdvös forrásoknak tekinti, 
melyekből számos jótétemények csergedeznek. S valóban 
hány beteg nyeri bennük helyezett bizodalomnál fogva egész-
ségét ? hány vak szemevilágát ? hány fekélyes nyomorult em-
ber tisztul meg általuk? mennyi mennyei áldás és ajándék 
száll az egek Urától azokra, kik bizodalommal viseltetnek 
irántuk ? Nem csoda tehát, hogy a tridenti zsinat is a szentek 
segítségül hivását, a képek s ereklyék tiszteletét helyesli s üd-
vösnek kinyilatkoztatja 1). Az Anyaszentegyház pedig igy 
imádkozik az Istenhez : Óregbitsd Uram bennünk a föltáma-
dás hitét, ki szenteid ereklyéivel csodákat teszel, s azon örök 
dicsőségben, melynek zálogát hamvaikban tiszteljük , része-
sekké tégy. — Krisztus Urunk által. Amen. Cherrier Miklós. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es . k. ap F ö l s é g e jun. 6 - r ó l ke l t l e g f e l s ő b b ha tároza táva l dr. 

Z a l k a J á n o s e s z t e r g o m i k a n o n o k o t a „ B . M. V . de S z é p l a k " cz imü 
a p á t s á g g a l ; G o m b á r Pál n a g y s z o m b a t i k a n o n o k o t a „ S . Benedic t i de 
S ü m e g " czimü p r é p o s t s á g g a l l e g k e g y e l m e s e b b e n fö lruházni m é l t ó z t a t o t t . 

PEST. (A t e s t v é r - f ő v á r o s l e l k é s z i k a r á n a k 
h a t á r o z a t a a z a n t i k a t h . n a p i s a j t ó r a n é z v e . ) 
Mult hó 30-dikán tárták Buda-Pest összes lelkészei ke-
rületi tanácskozmányukat, melynek folyamán a kerületi es-
peres , ft. B r u n n e r János ur a jelenlevők figyelmét, külö-
nösen a napi sajtó antikath. szellemére hivta föl, és azon óha-
já t fejezé ki , hogy a fővárosi papság a sajtó könnyelmű, 
avagy rosszakaratú kicsapongásai ellen szólaljon föl, semmi-
féle egyház-ellenes irányú lapot ne csak maga ne járasson, ha-
nem figyelmeztesse a ker. kath. hiveket is ezen fölöttébb ár-
talmas mystificatiora, mely alig észrevehetőleg, de mégis 
hathatós sikerrel tépi ki a katholikusok kebeléből közös any-
juk , az egyház iránti kegyeletet, fiúi bizalmat; de amúgy is 
mikép ereszkedhetik a fiu, ki anyját igazán szereti, bizalmas 
társalgásba olyannal, kiről tud ja , hogy szeretett édes anyját 
a hol lehet, arczoncsapja? 

A lelkészi kar fölfogva az ügy fontosságát s horderejét, 
elvül mondá ki, hogy lelkismeretes k. katholikusnak nem sza-
bad előfizetéssel, és igy saját pénzével még elő is mozdítani 
az egyház-ellenes lapokat, — csatlakozását nyilvánítván a 
„Religio" ez évi 22-ik számában közzétett korszerű fölszóla-
láshoz, és ünnepélyes Ígéretet tőn, hogy egész erélylyel fog 
a hazug sajtó rágalmai- és sértegetéseinek szóval és tollal el-
lene működni és befolyása által a kath. közönséget az ily ár-
talmas lelki eledelektől annál inkább törekedik megóvni, mint-
hogy a jeles mainzi főpap Ketteler szerént is , a napi sajtó 
napjainkban az emberek igen nagy részénél csaknem egyedüli 
mivelődési eszközül szolgál. — A kath. papságnak a társada-
lom szelleme fölött kell őrködnie, hogy az meg ne szűnjön 
keresztényies lenni, ámde ez szükségkép veszélyeztetve van, 
midőn megvetve az örök igazság tiszta forrásait, melyekből 
az üdv fakad, romlott, üres cisternák után j á r , melyek az 
igazság után szomjúhozó halhatatlan lelkünket kielégíteni nem 
képesek ; sőt éltető táp helyett mérget ömlesztenek. 

Eljön bizonynyal nem sokára a hosszas ámítások vége ; 
de a valóság rémalakja borzalomra fog fölébreszteni mindnyá-
junkat s akkor a napi sajtó is vagy őrjöngni fog pokoli örö-

J ) A tridenti zs inat X X V . ü lése a szent , s e g í t s é g ü l h ívásáró l . 

mében, vagy biinbánva fogja bevallani: Ez az én müvem ! 
A ki a bajt jókor fölismerve ennek ellentállani nem siet, az 
magát a bün részesévé teszi ; est non obstans, non mani-
festans. 

Buda-Pest fővárosa lelkészei tehát lelkismeretes köteles-
ségüknek tartják a sajtó kicsapongásai fölötti sajnálkozásu-
kat és erélyes határozatukat annál inkább közzétenni ; mint-
hogy IX. Pius pápa ő szentsége is utolsó allocutiojában a pap-
ságot ismét erélyesen fölszólítja a rossz napi sajtó elleni mű-
ködésre ; nehogy különben azon keserű szemrehányásban ré-
szesüljenek a lelkészek , melyben Izrael főbbjei egykor, mint 
kik tamquam cunes muti non valuerunt latrare , dum latro-
nes exspoliare nitebantur Ecclesiam Dei *). Jegyzé R — 

ROMA, jun 9-én. A romai fiatalság az itt jelenlevő 
püspökökhez intézett föliratban nyilatkoztatta keresztény jó 
érzelmeit ; tudom, hogy a forradalmi lapok azt nem fogják 
közleni, sőt alig fogják említeni, mivel ez nem Victorhoz, ha-
nem a kath. világ püspökeihez van intézve. Az ujsági világ 
ép ugy van ketté szakitva, miként a valóságos világ, hogy 
egymásról nem akar tudni semmit. Ép azért közöljük ezen 
föliratot, mely oly szép részletet nyújt IX. Pius országlásának 
dicsőségére. „Nem lehet az isteni gondviselésnek nem tulaj-
donítani eme különös eseményt, hogy titeket a kereszténység 
fővárosába gyűjtött oly időszakban, midőn ezen főváros 
sorsa iránt izgalomban van az egész világ. Ez bizonyí-
téka annak, a miről mi nem kétkedünk, hogy az egy-
házra dicső korszak készül, mivel látjuk hogy a püspökség 
Romába zarándokol, hogy az apostolok sirján, s IX. Pius aja-
káról fogadja a szent ihletet. Roma szerencsés, Roma titeket 
üdvözöl, mivel mit szemeitekkel láttok, az egész világon arról 
bizonyságot tesztek, s letörlitek rólunk a rágalomnak érde-
metlenül reánk dobált foltjait , mintha Roma nem akarná a 
szent-atya világi uralkodását. Ezen szemtelen hazugságnak 
tagadó czáfolatát az egész város lakóinak arczairól, szemeiről 
olvassátok, nyilatkozatjaiból tanuljátok A romai fiatalság ég 
a vágytól, hogy erről nektek bizonyságot adjon. A fiatalság 
mely rendesen inkább a képzelgést, semmint a nép szükségeit, 
inkább a jövőnek reményeit, semmint a múltnak hagyomá-
nyait képviseli, legelső szokott martalékul esni a demagogok 
kezeibe, hiu ígéretekkel könnyen elcsábíttathatván. Az olasz 
egység ezen utópia, mely a titkos társulatok aknáiban szüle-
tett, később a költők lantjain megénekeltetett, a szónokok aj-
kain dicsőíttetett, ezen egység bájital volt , mely a fiatalság 
nagyobb részét megrészegítette, s gyászos tettekre vezette. 
Hála Istennek ! Velünk, Roma fiatalságával, ez nem történt. 
A vallásos, a kath. nevelés megmentett minket e csalódástól. 

* ) E k k é p a f ő v á r o s l e lkész i k a r a , m e g é r t v e az i d ő k k o m o l y k ö -
v e t e l m é n y é t , m e g k ö t é a v é d - s z ö v e t s é g e t az e g y h á z e g y i k l e g v e s z é l y e -
sebb el lene — a napi s a j t ó el len , melynek hata lmát e d d i g a kath p a p s á g 
ö n m a g a ellen j o b b czélra s z e n t e l e n d ő p é n z é v e l , g y a k r a n szel lemi g y á -
moly i tá s sa l i s o l y f é l e lmessé növe l é . Hasson el az é d e s honnak s z i v é b ő l 
ezen k o r - i g é n y e l t e s z ó z a t az e g y h á z iránti hü le lkek ö r ö m - és b ú - t a -
nyáira , é s f ö l f o g v a a l e lkes s o r s o s o k n a k a v é s z e s k ö r ü l m é n y e k által k i -
s a j t o l t fö l ja jdulását ve lük e g y e s ü l v e t ö r e k e d j e n e k m e g a d n i i g y i s az 
e g y h á z n a k , mi az e g y h á z é I M e g a l á z t a t á s , l e s z ó l á s ne i n g a s s a n a k m e g 
b e n n ü n k e t ; hisz annak i s e d d i g i e r é l y t e l e n s é g ü n k az o k a , h o g y m e g g y a -
l á z n i , l e szó ln i mernek bennünket . A z e g y h á z h í , e l leneink k é s z t e t n e k , 
az á l d o z a t o t v issza nem u t a s í t h a t j u k — az e g y h á z és h i v a t á s u n k ellen 
e l k ö v e t e t t bün nélkül . S z e r k. 
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Azért mi büszkék vagyunk a pápák világi fejedelemségére, 
mivel ezen fejedelemség Ital iában mind az aggság bölcsesé-
gét, mind a liatalság tüzbuzgalmát képviseli, s magában egye-
síti mind a mult kornak dicső emlékeit, mind a jövőnek remé-
nyeit e classikus hazában. Igen ! mi büszkék vagyunk ezen sz. 
fejedelemségre, mely lelkeinket nem a kicsapongó vad szere-
te t re , hanem a sanyarú és szűz hazaszeretetre nevelte ; ezen 
fejedelemségre, mely Italia függetlenségének és szabadságá-
nak védője volt ; s mely kebelében rejt i az igaznak hagyomá-
nyát és tudományTát valamint a szépnek csiráját és mivelését, 
s mely nem csak áldásosán gyümölcsözik, hanem a polgáriso-
dás virágait is tenyészti. De hogyan adjunk bizonyságot a mi 
fiatal lelkismeretünkről, fiatal sziveink érzelmeiről ? Mi meg-
kérdeztük lelkismeretünket, erre szivünk föllángolt , és Pius 
hymnusára ragadott. A költészet és zenészet, Italia égövének 
gyermeke, a legmagasabb és legnemesebb érzelmeknek kife-
jezése , elég hálátlan a papáság iránt. Pedig az oltár lépcsőin 
születtek a zenészet első elemei, a pápaság volt első, mely azt 
a Capitoliumban megkoszorúzta. E kettőt, mivel az olasz egy-
ség orgiái között profanál ta to t t , mi a religio, a hazaszeretet, 
az erény dicséretére fordítottuk ; ama három szent tárgyra, 
melyet a pápaság mindég, de kivált IX. Piusban az egész vi-
lág példájára oly magasztosan fölmutatott. Fogadjátok éne-
künk hódolatát, mely Pius iránti ragaszkodásunkról bizonysá-
got tesz ; ez kedves lesz apostoli buzgalmatok előtt, örvende-
tes lesz, mint a mi zsenge korunk. Áldjátok meg énekünket, 
s ha tetszik, a világ minden részeire vigyétek el ennek visz-
hangjait , hogy minden nemzetnek, minden nyelvnek fiatalsága 
szivben s IX. Piushozi ragaszkodásban a romai if júsággal 
egyesüljön, s hogy minden nyelven, minden nemzetnél egy szó 
harsogjon : Éljen IX. Pius ! Éljen a pápa-király ! (Aláirások.) 

MILANO, jun. 2-án Z á p o r e s ő , szél, délután kevés 
napfény, estve felhős ég , sötét város, veszteg-maradás a ká-
véházákban ; ez a tegnapi nemzeti ünnep a függetlenség s 
egyesség emlékére. Némely városok kérvényt adtak be a mi-
nisterhez, miszerént a nemzeti ünnep augustus végére tétet-
nék , mikor már az aratásnak vége van , mivelhogy mindég 
esik e napon, és igy a vetések romlanak. Furcsa is, az álnokság, 
csalás, esküszegés, erőszak sikereit ünnepelni ,Csudálatos 
eredmények', igy szól a városi polgármester kiáltványa. Va-
lóban csudálatos , hogy a keresztény Európában ilyek lehet-
ségesek lettek. A káptalani 25 kanonok közül 11-en a ,Te 
Deum'-on megjelentek. Calvi, canoni jogtudor tar tot ta az ün-
nepélyes misét. Brioschi kanonok sz. Got thárd templomban 
végezte, mivel a plébános megtagadta a profanatiot, és a bla-
sphemiat, hogy rablásért a templomban az Istennek hálát ad-
jon. I t t voltak Carcano és Bignani kanonokok és rokonok is. 
Pertusati , Gianovini, Galli csak jelen voltak. A plébánosok is 
meghivattak az ünnepély t a r tásá ra , nyolczan készséggel en-
gedtek , mind a szakadár gyüldének tagjai. Ezek kigúnyolják 
a püspök rendeleteit , megvetik a szent-atya parancsai t , és a 
bibornoki gyülekezet leiratjait, fejükben vélvén lenni a hitnek 
és erkölcsi szabályoknak le té teményét , oktatni merik azokat, 
quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei. Sz. Lő-
rincz templomának plébánosa halál fenyegetések után is szi-
lárdan maradt szent kötelességében, s a sacrilegus Te Deum-
ot nem tartot ta meg, s bebizonyította , hogy a gonoszság nem 
annyira saját merészségére, mintsem másoknak félénkségére 

támaszkodik. A nápolyi kanonokok, kik a canoni jog szabályai 
szerént sz. Január kápolnáját reconciliálták, mivel a kiközösí-
te t t király oda erőszakkal betolakodott . javadalmaik veszté-
sére Ítéltettek. Canonice az itélet semmis ; meglátjuk, ki fogja 
magára vállalni az intrusus szerepét; a becsületes pap nem 
fogja elfogadni a kinevezést, mivel fél a censurától, s lelkis-
meretének mardosásitól ; Pantaleo s Gavazzi társainak szá-
mára marad tehát a nápolyi sz. Január-káptalan javadalma. 

IRODALOM. 
EXERCITIA S P I R I T U A L I A, in sacra octo dierum solitudine 

et textu et juxta methodum Sancti Patris Ignatii (Vége.) 
Lelkünk u j élet stadiumába lépvén, ismét u j elmélkedés-

sor várakozik reá. Ezen meditatiók összege a „via illuminati-
va" — vagyis a második és harmadik hét. — Ezen elmélke-
dések czéljának és eredményének az emberben, következőnek 
kell lennie. A lélek ugyanis a via purgativa által oly hangu-
latba j ö t t , hogy megtérésének egy u j életben miképi folyta-
tását az Isten akaratjától v á r j a , mintha Samuellal mondaná: 
„Loquere Domine, quia audit servus tuus !" Általános készsége 
van tenni az t , mit Isten a lelki gyakorlatok további meneté-
ben az életmódot illetőleg sugall. . Ezen lélekhangulat az úgy-
nevezett „Indiíferentia"... Feleletül a váró léleknek a via illu-
minativa elmélkedései az ur Jézus életét- , és pedig megtes-
tesülésétől kezdve azon pontig, midőn Jeruzsálembe készült 
menni érettünk szenvedendő — adják.. . Az ur Jézusban az 
embernek segitője is van , példaképe is. Ego sum via Veritas 
et v i ta . . . mondá ő.. Ego sum lux mundi, quam qui sequitur, 
non ambulat in tenebris, sed habebit lumen v i tae . . . Tehát 
Krisztus követése az egyes elmélkedések föladata. Ezen soro-
zatot sz. Ignácz „De regno Christi" alapmeditatióval kezdi 
meg. A következő : Krisztus megtestesüléséről, születéséről, 
Egyptombai futásáról , nazarethi életéről stb. szóló elmélke-
désekben a lélek fokonként jobban és jobban megkedveli 
Krisztus életmódját olyannyira, hogy még az első hétben in-
differens l e t t , s akár gazdag akár szegény sorsban, akár ki-
tüntetés , akár alázatosságban , akár egészséges , akár beteg 
állapotban se kész szolgálni I s t en t , mint ő szentségének tet-
szik : most ezen indifferentismus oda módosul, hogy lelkünk 
hajlandóbb kezd lenni a szegénység i rán t , az ur Jézus aláza-
tosságának gyakorlatát jobban kezdi szeretni. —- Inkább eze-
ket választja. — Az ur Jézus élete buzditja erre. — Hogy 
ezen üdvös fordulat megalapuljon, állandóbb legyen, és egy-
úttal az eddig inkább általánosságban tar tot t eltőkélés rész-
letekre ereszkedjék , következik a „meditatio de duobus ve-
xillis" és a „De tribus hominum classibus..." melyekre Urunk 
kinszenvedésérőli elmélkedések következnek. — Az ur Jézus 
példájára az alázatossághoz , szegénységhez stb. való határo-
zott ragaszkodás a lelki gyakorlatok „non plus ultrá"ja. Ezt 
sz. Ignácz „az emberek három osztályáról" szóló elmélkedé-
sében , az alázatosság harmadik s legnagyobb fokának nevezi. 
Ezzel végződik a „via illuminativa". — Utolsó stadium a „via 
unitivá" t képző elmélkedések sorozata. I t t az ur Jézus dicső-
séges föl támadásáról , mennybemeneteléről, mennyországról, 
Isten iránti szeretetről elmélkedünk, hogy lelkünkben az Is-
t e n , az ur Jézus iránti szeretet bensőbb, erősb, kitartóbbá 
vál jék , s a jövendő dicsőség, mint végczélunk boldog eléré-
sén , fölhevüljön, föllángoljon. 



Ez a sz. Ignácz féle lelki gyakorlatok nagyon psycholo-
g i e s egymásutánja, fejlődése. Talán nem ártott volna ha sz. 
könyvében e tárgynak kissé több tért engedett volna, semmint 
az V-ik negyediven látjuk. Munkáját sok kezdő fogja olvasni, 
kiknek hasznára leendett a bővebb oktatás és fölvilágositás, 
minőt tán a szokott háromnapi „papi exercitiumok" nem min-
denkinek adnak — már csak azért is, mert három nap alatt 
mindezeket —• nem lehet minden ember lelkében előidézni, 
meg némely helyütt a via purgativán tul nem mennek az 
exercitiumok. Ha tekintjük hazai irodalmunkat az e nemben 
igen-igen szegény... Német-, különösen pedig Olasz- meg 
Francziaországban, és Spanyolhonban a katholikus irodalom 
virágzó e tekintetben is. — Azért nekünk is bizony külföldről 
kell hozatnunk ily könyveket. Pedig kell, hogy minden kath. 
pap jártas legyen az elmélkedés mesterségében, a lelki gya-
korlatok megtartásának módjában. — Különösen nélkülöz-
hellen e czélra következő munka, mely sokféle kiadást ért : 
„Exercitia Spiritualia S. P. Ignatii Loyolae, item Directorium 
in exercitia Spiritualia" — az Exercitium kellő felfogásához 
szükséges müvecske; — és: Industriae ad curandos animi mor-
bos, melyet Claudius Aquaviva irt. — E három munkácskát 
rendesen egy kötetbe szokták nyomatni ; — melyet e sorok 
Írásánál is használtam, az avignoni kiadás 1834-ből. Az Exer-
citiumok az eredeti utáni uj fordítással értelmező jegyze-
tekkel és Rothan atya az elmélkedés módjáról irt útmutatá-
sával legújabban, latin nyelven Romában megjelentek. —Kik 
olaszul tudnak, azoknak ajánlható mint ritka szabatosságit 
vezérkönyv, a következő: „Esercizi Spirituali, secondo il me-
todo di S. Ignazio di Lojola, opera del P. Luigi Bellecio d. 
C. d. G. tradotta e in alcuni loughi compendiata dal P. Anto-
nio Bresciani d. C d. G. Terza edizione con aggiunte. Vero-
na , Típograíia Friziero 1851. XVI. r. 340. 1" — Bellecius la-
tin munkája a ritkaságok közé tartozik ; — különben e nemű 
iratok német nyelven könnyen kaphatók. — Tekintve tehát, 
hogy hazánkban ily munkák nem igen szoktak megjelenni, ezen 
részről is elismeréssel tartozunk szerzőnek. A jezus-társasá-
giaknak történet igazolta érdemeik vannak Magyar hazánk-
ban is a tudományosság körül, — —- most. hogy ismét bejöt-
tek, mint egykoron IV. Béla, a tatárjárás után — — ujabb 
örömmel üdvözöljük a hitélet fölélesztése körüli minden fára-
dalmaikat ! a papi-egyházi szellem fejlesztésében, az 

erre nyújtott segédeszközökben pedig kétszeresen 
sőt százszorosan — — — mert ha valaha most bizonyára 
minden kath. papnak szilárd egyházi jellemmel kell birnia, 
mivelhogy napjainkban ezer meg ezer alakban ostromolja az 
anyaszentegyházat a hazugság szelleme ! — A parlamentben, 
— hivatalos és nem hivatalos körökben, könyvekben, 
napisajtóban, a felekezetek kétségbeesett szószékein ; — — 
most arról van szó: keresztény h i t , vagy nem-kereszténység. 
— Ma már a kereszténységből eredett, az egyháztól elsza-
kadt felekezetek emberei letépték magukról a keresztény jel-
leget. A katholicismusnak keresztvízzel meghintett po-
gányokkal van dolga. Ezekkel szemben a kath. papnak 
olyannak kell lennie, mintha most jött volna ide e nemzedék 
közé a túlvilágról ugy kell éreznie, oly szellemben éU 
nie , mintha már tanuja lett volna az ítélet iszonyú pillanatá-

nak , mintha már saját szemeivel látta volna a pokol kétség-
beejtő tüzét, mintha szemlélte volna az elkárhozottak 
vigasztalhatlan örök fájdalmait; oly lelkülettel kell bir-
nia , mintha már egyszer átélte, átérezte volna a szentek 
mennyei örömeit, szivében oly honvágy égjen a mennyország 
és az Isten felé. Akkor egészen más szemekkel fogja 
nézni a 60 vagy 70 évre terjedő földi életet. 

Az elmélkedő élet, a lelki gyakorlat erre hatalmas se-
gédeszköz , — ki naponta elmélkedik, — és havonként két-
szer lélekben megjelenik az Ítélet órájára, — szemléli a pok-
lot, — a mennyország örömeit elgondolja fölbuzdul, 
vigasztalódik az ur Jézusnak az Oltári-szentségbeni jelenlé-
tén, az meg fogja látni, hogy az elmélkedő élet, a 
lelki-gyakorlat mily eredményekkel járó. És azért 
adja Isten, hogy sz. jelen müve, vagy hozzá hasonló, egy pa-
pi házban se hiányozzék. A könyv ára olyan, hogy megbír-
hatja a legszegényebb káplán, a legszegényebb növendék is. 
— A munka kényelmesb használatát az is elősegiti, hogy nincs 
fűzve , hanem negyedivenként, elválaszthatólag két-két levél 
8-adrétbenvastagboritékba,tárcza-alakbantéve. Dr H... P... 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 27-én. A Szent-László-Társulat f. h. 29-én, 

mint sz. László, dicső védszentjének napját legközelebb kö-
vető vasárnapon, tartandja meg a belvárosi plebánia-templom-
ban reggeli 10 órakor az isteni tiszteletet. Az ünnepélyes sz. 
misét a társulat elnöke, L o n o v i c s József érsek ő exclja 
fogja bemutatni ; az Isten igéjét pedig ft. S c h w e n d t n e r 
Mihályr belvárosi plébános ur hirdetendi. 

— Nagy zajjal hirdetek bizonyos lapok, hogy azon föli-
ratot, melyet Passaglia et consortes akarnak a pápához intézni, 
hogy mondana le világi hatalmáról, már 9000 áldozár irta 
volna alá, mi elég ellensúlyul fog szolgálni a Romában jelen-
volt püspökök föliratának. Látszik, hogy a zajongók nem ér-
tenek a dologhoz. Ha mindjárt való volna is azon szám, leg-
kisebb ellensúlyt sem tartalmazna magában, minthogy az egy-
házat a püspökök képviselik, nem az áldozárok. A püspökök 
pedig már nyilatkoztak az egyház nevében, és igy az egész 
zaj csakugyan üres lárma ; azonban meglehet, hogy néme-
lyekre nézve hatással bir. 

— Lavalettere fogják, hogy azt mondta volna : a romai 
curia a franczia püspököket, mint Samson a rókákat, égő fák-
lyával küldi vissza Francziaországba. —- Bizony oly veteménye-
kért nem volna kár, ha leperzseltetnének, minők Francziaor-
szágban Lavalette társai működése által elég buján te-
nyésznek. Lavalette ne féljen, hogy a romai, nagyon is őszinte 
rókák (?) megfosztják őt rókadicsőségétől ; hisz ő annak nevé-
ben szerepel, kinél ravaszabbat korunk aligha bir fölmutatni. 
Egyébiránt igen könnyen hihető, hogy ily szavakat csak a 
Lloyd tesz Lavalette ajkaira ; mert boszuját minden módon 
és áron ki akarja tölteni a Romában volt püspökökön. Legkö-
zelebb mult vasárnapon is igen épületes czikket hozott a pápa 
világi hatalmáról ; egynémely olvasói azonban ily kicsinysé-
gekkel nem gondolnak, minthogy a lap irálya igen szép, és 
nagyon jól van szerkesztve ! Ennyi élvezetről pedig hogyan 
lehetne lemondani magasabb érdekért ! ? 

Kegyes adományok: 
A lefolyt félév alatt a szerkesztőséghez küldetett ö s s z e s e n : 1 7 9 8 

frt. 5 kr. a é. ; 4 arany ; 3 ezüst tallér ; 2 ezüst frtos ; 3 6 húszas ; 1 0 0 
frankról szóló köte lezvény. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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