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K ö r ü l t e k i n t é s . 
Mint a több évig tartó távollét után hónába 

tért utas, a legkülönnemübb érzelmektől dagasztott 
kebellel, remény és félelem, öröm és legyőzhetlen 
aggály közt nyitja meg a ház ajtaját, melly egykor 
neki s övéinek lakot, tevékenységének tért nyújtva, 
nem csak az abban megélt örömek-, hanem, és talán 
még inkább, a lelket megedző szenvedéseknél fogva 
is annyira kedvessé lőn : ugy lépek én is e lap szer-
kesztői csarnokába ismét, az általam olly régen el-
hagyottba; a viszonlátás hő szavaival üdvözölvén a 
még életben talált testvéreket, a régi baj- és munka-
társakat, örülve nyújtván kezet az azóta igazság baj-
nokivá fölkent uj nemzedéknek, és a ker. részvét 
sokszor bánatos, de soha sem keserű könyével áldoz-
ván az elhunytak emlékezetének, kik együtt fáradva 
a kath. egyház e szerény birtokának mivelésében, 
az egek magasából szemlélik az alant még mindig 
vesződő sorsosaik küzdelmét: áldást könyörögvén le 
a jó szándékú törekedésre. 

Több, mint tiz eseménydús év telt el azóta, 
hogy a szerkesztésben közvetlen utódom, azon érzé-
keny, és csekély igyekezetemet nagyon is kiemelő 
szép szavakkal vett tőlem búcsút, és kisérte a „csak 
kis pihenési engedelemért esdőt" a remélt nyugal-
mi elvonultságba, mellyeket a már általa szerkesz-
tett lap első számában, a ,Religio és Nevelés' olva-
sóihoz intézett '). A kis pihenési idő ugyan megle-
hetősen hosszura nyúlt : de nagy okom volna pirulni, 
ha ezen egész idő csak is a pihenésnek lett volna 
szentelve. Valamit azt tettem ezalatt én is. Meglehet 
azonban, s némileg ugy is van, hogy e lap t. olva-
sóinak irányában csakugyan sok elmulasztottat kell 

1) ,Religio és Nevelés1. 1848. II. 1. sz. 

helyrehoznom, és némileg kipótolnom. Azért minden 
mentegetődzéssel fölhagyva, egész készséggel fogok 
ismét az Ur szent nevében a félbeszakított munká-
hoz, melly,ugy látszik, hivatásilag osztályrészemmé 
vált, t. i. a tudományos küzdelemhez egy vallásos 
elvharczban, a vélemények ingatag bár, de szünet 
nélkül megiíjudó, s igy hatalmas serege ellen ; melly 
az isteni tekintély megdönthetlen falait a véges ész 
számára követelt csalhatlansági igényekkel évezre-
dek óta sikertelenül vivja. 

És én nem panaszkodom e szép, e dicső osz-
tályrész ellen: csak félek, igen félek, hogy vakme-
rőn, és gyenge tehetségemet túlbecsülve látszom 
egy olly teher viselése alá ujolag adni vállaimat, 
melly alatt a munkabíró fiatalabb kor is csak azért 
neiii roskadt össze, mivel a kegyes isteni gondvise-
lés a buzgó társakban szilárd támaszokat nyújtott. 
Nem fog-e vétkes elbizakodás lenni, jövőre is hasonló 
erélyes gyámolitást várni? S ha reményem teljesü-
letlen maradna: mit akkor? Jóllehet e részben eléggé 
mentve hiszem magamat minden vakmerőségi vád 
ellen ama tény által, hogy a jól ismert veszélyt nem 
kerestem; s az aránytalan terhet nem önkényt, ha-
nem a t. kiadó társulat igazgatói tanácsának fölhí-
vására vállaltam el. Ennek nem engedelmeskedni, 
előttem még nagyobb kötelességszegésnek látszott, 
mint az lehet, mellyet csak magam irányában köve-
tendek el, ha sokaknak felőlemi jó véleményét, a 
nekem olly becsest^s agyarió önszeretetnek annyira 
hízelgőt, a kísérlet nieghiusulta csökkenteni, vagy épen 
megsemmisíteni fogja: míg más részről a t. társulat-
nak könnyű lesz mindig a lap vezetését erőteljesebb 
kezekre bízni. 

Sok uj történt, sok megváltozott ama nagy 
téren, mellynek tanulmányozását és megismertetését 
a ,Religio', mint egyházi lap, megszokta föladatául 
nézni. Ugy hogy az ezzel tüzetesen foglalkozni kí-
vánónak nagyon is szükséges a körültekintés: hogy 
okuljon előbb m a g a , mielőtt másokat figyelmeztetne ; 
s tájékozza magát a világban, mellynek mozgalmai 
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s véleményharczai közt másoknak kalauzul akar 
szolgálni. 

Ezt tettem én is. Azonban az el nem fogúit vizs-
gálónak csakhamar ellentállhatlan erővel tolja föl 
magát amaz igazság, hogy tiz, vagy akár több évi idő-
közben sok megváltozhatik kivüle, és benne : csak 
azon meggyőződés nem, mellyet a kinyilatkoztatott 
hitnek az emberiség állapotára gyakorlott befolyása 
felől szerencsés vala egyházától, mint legdrágább 
anyai örökséget nyerni; miután e meggyőződés 
alaposságát minden ujabb tapasztalás, folytatott 
vizsgálat, s a népek és korszakok között vont pár-
huzam élénken kimutatja, s mindinkább megerősíti. 
Ugy találtam, hogy a ker. hit még mindig egyedül 
igaz világossága a nemzeteknek, és boldogítója az 
államoknak; s a kik azt mellőzik,(pedigmilly sokan 
mellőzik a tanítás-, és gyakorlatban !) még mindig 
csalódva látják magukat, mint csalódtak elődeik; s 
még mindig valónak bizonyul be az örök igazságnak 
azon szava, hogy: „Ha csak az Ur nem építi a házat, 
hiában dolgoznak az azt épitők. Ha csak az Ur nem 
őrizi a várost, hiában őrködik, a ki arra vigyáz." 
(Zsolt. 126.) Még mindig a régi harczok folynak a 
magát Istennél bölcsebbnek vélő értelem, és kinyi-
latkoztatás közt, az észszerű hódolatot (,rationabile 
obsequium,' Rom. 12, 1.) kívánó positiv törvény, és 
függetlenségre vágyó akarat közt; még mindig két 
külön táborba oszlanak a hit, törvényesség és ha-
gyomány emberei egy részről, más részről pedig az 
emberi természet romlatlanságát, és az innen követ-
keztetett természeti fejlődést, az ész- és akaratnak 
setnmi fensőbb hatalom által meg nem kötött füg-
getlenségét hirdetők : kiknek szükségkép nézeteiknél 
fogva minden isteni s emberi tekintély, aző szellemi 
fensőségöket lealázó, s a folytonos haladást jogtala-
nul gátoló rabság színében tűnik föl, a tan pedig, 
melly azt hirdeti, elbutító setétségnek látszik. 

És igy a működés azon neme, mellyben volt 
alkalmam némi gyakorlottságot ^erezni , még min-
dig nem volna fölösleges. Vagy csak én hiszem ezt; 
és saját borús nézeteimet akarom másokra ráerőtetni, 
előbb a ,Családi Lapok'-ban, s most a,Religio' terén 
is ? Távol legyen tőlem minden erőtetési szándék. De 
mikép változtathatnám meg ez iránti nézeteimet épen 
akkor, midőn a teendők ujabb neménél fogva szük-
ségessé vált mélyebb vizsgálat csak megerősít hie-
delmemben; s midőn másokat is azon eredményre 
jutottaknak látok, mellyet részemről már annakelőtte, 
s nem egyházi lapok, hanem a tények után indulva, 
kimondtam ? Epen az eddig nem is olvasott lapok-

nak gondosabb összehasonlítása vezet azon fölfede-
zésre, mikép ez ,öncsalódásban', ha ugyanaz volna 
ei'kölcsi s vallási viszonyaink illyetén fölfogása, 
mások is osztoznak ; sőt némellyek a dolgokat még 
komolyabb szinben is látják. 

íme ott van Francziaország, melly az erény és 
bün, vallásos buzgalom és teljes hitlenség Janus-ké-
pét mutogatva, felénk majd az elragadó lelkesedés-
nek adakozási bőkezűség- és hitterjesztői föláldozá-
sokban gazdag katholicismusával, majd a proudhoni 
istentagadás, és semmi vallásos korlátot nem tűrő 
féktelenség véres arczával fordul ; melly Chinában, 
Japanban, s az annami birodalomban megnyitja, vagy 
legalább megnyitni segíti az evangeliumi tanítás 
kapuit az azt hirdető apostolok előtt, mig belsejé-
ben alig bírja a minden perczben kitöréssel fenye-
gető bősz elemeket fékezni. Ezen országban irja a 
jelen kormányt legerélyesebben támogató lapok 
egyike, a ,1' Univers, 'hogy : „Napjainkban a ke-
reszténység mindenütt üldöztetik, a művészetek- és 
tudományokban, az egyház és állam területén, Eu-
rópában csak ugy, mint Ásiában, az uj világban is 
ugy, valamint a régiben." S épen innen meríti re-
ményét, hogy végre mindenütt diadalmaskodni fog. 
„Épen ezért győzni fog mindenütt, és mindenben. 
Mikor? Azt egyedül Isten tudja. De azért a tény 
bizonyos : miután az anyaszentegyház el nem vesz-
het, és diadalmai mindig arányban állanak a küz-
delmekkel." Sőt az ezt iró (V. de Maumigny,) még 
erősebb megtámadásokat is helyez kilátásba: „A 
történet, ugy mond, azt bizonyítja, hogy az erkölcsi 
világban is ugy, valamint a physikaiban, az ember 
megfeszített igyekezete, s az ég áldása egyformán 
megkívántatnak a sikerhez. A bogács és tüske ma-
gától terem, és mindig előbb jön, hogy sem az ara 
tás. Ugy minden kivívott igazság is csak a tévtan 
után jut hatalomra, melly azt csirájában elfojtani 
törekedett." Ámbátor ebből épen nem lehet követ-
keztetni, mintha a tévtan és rossz előbbi volna, hogy-
sem az igazság és jó : mivel a jónak isteni magva , 
épen azért, mivel isteni, régibb mindannál, mi a rossz-
tól van. A jó mag, az igazság isteni magva előbb 
hintetett el; s csak azután szórta közé a konkolyt 
az ,ellenséges ember' (Mát. 13, 28.), és az, kinek a 
megcsalatott nyomorult, eszközül szolgál, a gonosz 
lélek. „Következőleg, hogy a teljes igazság diadalra 
jusson, szükséges, mikép annak tökéletes tagadása 
megelőzze; hogy minden jó kifejlődjék, kell, hogy 
egy ideig minden rossz uralkodjék a földön. Ez oka, 
hogy az anyaszentegyház ,szerencsés'-nek nevezi 



első szülőink vétkét, hogy Krisztus akkor jött, mi-
dőn a gonoszság tetőpontjára hágott, s hogy szük-
ségessé lett, miszerint botrányok is legyenek és eret-
nekségek. Szükséges annakokáért, hogy az egyéni 
értelem egészen az őrültségig menjen ; hogy magát 
imádtassa; hogy az utálatosság a szent helyen áll-
jon: miszerint az Istennek élő fia, az örök értelmiség, 
osztatlan hatalommal uralkodjék. Szükség, hogy 
maga az Istenség lényege is tagadtassék: miszerint 
az ember, semmiségének nyilvános bevallására legyen 
kényszerítve.... Épen az ellenségek hihetetlen vak-
merősége tehát az, mi nekünk a kereszténységre 
váró nagy megdicsőittetés reményét nyújtja. Mindaz 
teljesedésbe menend, mit ő tanít ; mert mindaz, a 
mire oktat, meg van tagadva. Épen az ellenmondás 
képezi fejlődésének törvényét." (Azért jósolta felőle 
már Simeon: „íme ő tétetett.... jelül,mellynek ellene 
fog mondatni." Luk, 2, 34.) „Nem sok idő van hátra, 
s az egész föld kereksége két ellenséges zászló alá 
fog gyűlni. Ez időpont siettetésére szolgálnak a vas-
utak, mellyek a föld szinét ellepik; erre szolgálnak a 
tengerek hullámait szeJdelő gőzösök, erre a villany-
folyam, melly az ó-világot az ujjal összekapcsolja: 
valamint az is, hogy a suezi, s panamai szorosokon 
át vezetett csatornák ezer mérföldekkel hozzák 
a világrészeket közelebbre. A kereskedés egye-
dül arra néz, hogy milliókat nyerjen: migIsten oda 
czéloz, hogy az egész mindenséget örökségül adja 
az egyháznak." 

„Napjainkban már mindenek összeesküdtek el-
lene ; s a küzdelem emberfölötti arányokat veend 
föl, ha a harczról ama káromlások borzasztó volta 
után Ítélünk, mellyek az egész földön viszhangoznak, 
s minden emberi gonoszságot túlhaladnak. Az em-
ber megtéved, tartja egy régi közmondás ; de egyedül 
az ördög folytatja állhatatosan a maga tervét : egye-
dül ő az, a ki hisz, és dühében reszket! Eddig az 
egyház csak egyes, elkülönözött részekről támadta-

• tott meg: belülről a különféle eretnekségek által, 
mellyek egymás után következtek ; kívülről kezdet-
ben a zsidók, majd a pogány és barbár romaiak, 
később a mozlimek által. Jelenleg maga a pokol az, 
mellyel küszködnie szükség. Biztosítva a végső győ-
zedelemről, harczedzetté téve a folytonos küzdelmek 
által, megerősítve a száz meg száz diadalokban, kell, 
hogy végharczot harczoljon valamennyi , mind 
külső, mind pedig belső ellenségeinek egyesitett 
ereje ellen." 

„A rationalismus már egyesíti hatalmas kiter-
jedésű foglalványában valamennyi eretnekségek 
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összeségét ; mivel a rationalismus nem egyéb, mint 
teljes megtagadása az isteni és örök, valamint ki-
nyilatkoztatott , ugy természetes igazságnak. Ez 
megtagadása Krisztusnak, nem csak ugy, mint az 
isteni bölcseség visszasugárzatának, hanem mint a 
világ világosságának is ; ez gyökeres tagadása min-
den, az emberi jog által bitorolt isteni jogoknak, 
szóval, 1 á n o s eretnekség 1)". 

Azokra nézve, kik a közel jövőnek e lefátyolozóit 
ábrándos álomlátókul hajlandók nézni, alig kell 
egyebet mondani, mint őket a hitellenes sajtónak azon 
magatartására emlékeztetni, melly az efféle jóslato-
kat nem csak megczáfolni nem igyekszik, az egy-
házat és kinyilatkoztatási tanítást fenyegető vesze-
delem tagadásával, hanem inkább maga is az arrai 
kilátással biztatja hiveit: a katholicismusnak, és áta-
lában minden positiv vallásnak még hátralevő nap-
jait számítgatván. A kath. sajtó ennélfogva egészen 
az önvédelem terén áll e részben : ő csak vigasztalja 
magát, nem pedig másokat ijesztget, midőn amaz 
élethalálra vivott harcz kimenetele felől szól, melly et 
épen ellenségei szoktak uton-utfélen, mint okvetle-
nül bekövetkezendőt emlegetni. Megbocsáthatlan 
önámitás lenne, a jövőt e tekintetben olly színekkel 
festeni, minők a komoly jelen-, és az előzményekhez 
nem illenek: a helyett, hogy az igazság őszinte ba-
rátit a már meg is kezdett harczra előkészíteni, s 
a diadal reményéveli küzdésre bátorítani töre-
kednénk. 

,Ez csak idétlen félelem, vagy rémnapokkali 
fenyegetődzés !' mondja egynémelly. 

Az lehet e, vagy amaz ország-, vagy egyénre 
nézve : de nekünk sem egyik, sem másik ; hanem 
csak puszta bizonyítvány fönebbi állításunk erősíté-
sére, miszerint valóban az erkölcsi világ állapotát 
sokan még kedvezőtlenebb szempontból nézik, mint 
mi. De világosabban fejezzük ki magunkat. Nevez-
zük akár félelem-, akár fenyegetődzésnek,midőn egy 
bölcsész, vagy hitszónok, nevelő, vagy gondos atya 
hallgatóit, népét, gyermekét és növendékét az ész-
revett bűnös hajlamok kikerülhetlen eredményeire 
figyelmezteti : annyi tagadhatatlan, hogy e félelem 
kifejezése szintolly tiszteletreméltó kútfőből, a sze-
retet- és buzgóságból származik, mint a fenyegetőd-
zés erélyes jóakaratának bizonyítványa. Lehet, hogy 
sokakra nézve kellemetlen az illy fölleplezés : de nem 
tulajdonittatnék-e vétkül, és méltán, az illetőknek, 
ha azt tenni elmulasztanák, mig idejek van? Késő 

,L' Univers,' 1858. dec. 11. sz. 
* 



ï I 

akár félni, akár fenyegetődzni, ha beállott már a 
vész órája, s a baj orvosolhatatlanná lett. 

Azonban lehet az egész dolgot akkép adni elő, 
mit az optimisták tesznek is, hogy abban a világ sem 
félelemre okot, sem valami rettenetes jövővelifenye-
getődzést nem fog látni. (Csakhogy a mondottak 
azért mégis szórói-szóra valók maradnak.) Sietünk a 
világot megnyugtatni— Azok, kik előtt egyedül az 
anyagi érdek nyom valamit, s csak a megszokott 
élvezetek háboritóiban látnak ellenségeket, csak 
ezektől tartanak, csak ezeket gyűlölik, nem pedig 
liitöket féltik, sem az erkölcsi sülyedésben látják a ve-
szedelmek legnagyobbikát, azok tökéletesen bizto-
sitva érezhetik magukat, ha azon kilátás nyujtatik 
nekik, (pedig nem valószinü-e ?) hogy az atheismus 
többé nem az utált sansculottismus alakjában, hanem 
egy szeretetre méltó miveltség szinében fogja a né-
peket leigázni ; hogy a rationalismus nem a vérengző 
Robespierrek hajmeresztő rendszerét követendi, ha-
nem a legvidorabb világnézeteket terjesztő érzéki-
ség philosophiáját adandja a ker. meggyőződésért, 
kath. hitünkért, örök életbeni reményünkért cserébe; 
szóval, az egész nagy változás egyedül arra fog 
szorítkozni, hogy a népek megszűnnek hivők lenni, 
mellyek eddig az istenességben találták boldogsá-
gukat; hogy a ker. jámborságot a földi hasznok 
eszélyes számitgatása fogja, mint legfőbb életbölcse-
ség kiszoritni, s a miveltség és tökély az önistenités-
ben, a valódi boldogság az örök megsemmisülés hi-
tében, a felebaráti szeretet, az emberiség, a ,huma-
nitas' nagy erénye, minden feslettség elnézésében, az 
átalános haladás a testiség emancipatiójában álland. 
Következőleg kiki megtartja pénzét, vagyonát, szo-
kásos élveit és gőgös érzelmeit, s a mi fő, a töké-
letes büntetlenség reményében, szabadon áldozhat 
szenvedélyeinek; s az őt eddig tartózkodásra kész-
tető álszégyen, a szemérmesség nyűgétől is megsza-
badulva, ama tökéletes függetlenség áldásait fogja a 
többé nem-keresztény társadalomban élvezhetni, 
melly a divatos bölcseség legmagasabb ideálja. Mit 
van ettől a világnak félnie ? Hisz az emberiség örök 
üdvének ellensége ma már nem azzal igyekszik a 
philosophusok népét elcsábítani, hogy azt mondja 
nekik :,Eritis sicut dii' (I. Mózs. 3, 5.) ,Istenhez lesz-
tek hasonlókká :' ebben ők már nem látnak valami 
nagy nyereményt; ők ezt már régen kivívták ma-
guknak, és az isteni mindentudást sajátjokul nézik : 
az érzékiség karjaiba menekült korunknak a csábító 
ma már ezt mondja: ,Eritis sicut bruta; ' szabadok, 
és testi vágyaitoV betöltésében függetlenek lesztek, 
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mint a barmok.' Az Istentől elszakadt nemzedékre 
még csak ez egy hat, az élvezet reménye. 

És én nem mondom, hogy valótlan dolgokat 
fecseg a jövőt illy színben festő communismus, ratio-
nalismus, atheismus ; hisz a mormonismus már nem 
is a jövőt anticipálja, hanem a múlthoz tartozik, 
mellyen a, még liberálisabb jelen túltenni törekszik : 
hanem azt állítom, mikép a félelem-, vagy ijesztge-
tésnek nevezett jóslat is épen azt látja, mint jöven-
dőt, mit a miveltség és felvilágosodás nevezetével 
dicsekvő hitlenség a folytonos haladás vívmányául 
helyez kilátásba. Mindketten azonegyet jósolják: a 
különbség csak az, hogy a rationalismus e jövőt, 
saját fölfogása szerint, az aranykor, és ohajtott bol-
dogság hajnala gyanánt üdvözli, mig a ker. hivő 
benne a pokol diadalát szemléli, s az örök kárhozat 
tátongó örvényét látja korunk előtt megnyitni. 

De hát egyedül akkor félelmesek-e a bün és hit-
lenség következményei, ha azok a földi jóllétet fe-
nyegetik veszedelemmel? Ellenben aggodalom nél-
kül tárhatjuk föl lelkünket a syreni bájos szavak-
és csábító tannak, mihelyt ez által c s a k az erköl-
csiségnek ez ideig fönállott, s a hit és ker. nevelés 
következtében megszentelt korlátai döntetnek le? 
Csak az erszényt és pénzládát elrabló gonoszok 
félelmesek; és nem az élő hitet a gyermeki szívből 
kiragadó, reményt és szeretetet kioltó, ártatlanságot 
elorzó csábitók ? Egyedül azoktól van oka a társa-
dalomnak rettegni, kik életet és pénzt kívánnak a 
megtámadt polgártól: nem pedig azoktól, kik a ker. 
miveltség évezredes alapját megrendítve, a hitet 
tépik ki a keresztény népek kebeléből ? 

A kiket csak az illynemü félelmek aggasztanak, 
s kik egyedül földi jóllétük nyugalmas perczeinek 
megzavaróit látják a jövőre figyelmeztetőkben, azok 
csendesedjenek le : mi e jövőt nem az élvezők vidám 
egére tornyosuló fellegek, nem a sybaritai békét 
fenyegető zivatar képében fogtuk fői, sem a beállott 
harczczal, mint illyennel nem fenyegetődzünk ; mert 
nem ez az, a mitől isteni mesterünk rettegni tanított, 
midőn tanítványainak igy szólott: „Ne is féljetek 
azoktól, kik megölik a testet, de a lelket meg nem 
ölhetik." (Mát. 10, 28.) A keresztény miveltség, és 
valódi jóllét barátja másnemű, és hasonlíthatatlanul 
nagyobb veszélyeket is tud előrelátni, s azoktól 
félni, mint mellyek a mulandó javak élvezetét fenye-
getik. Ámbátor egy szóval sem akarjuk erősíteni, 
hogy az erkölcsi bukás nem jár egyéb rosszak kí-
séretében, mellyeket a pusztán földi jóllét is meg-
szokott sinleni. De erre mások tartoznak fölügyelni; 



az egyház, és ennek közvetlen érdekeit szivökön hor-
dozó férfiak kötelessége csak az, hogy megértessék 
korukkal, miszerint a legnagyobb vész, mellytől tart-
hatni, nem az önzést nyugtalanítja; sem'az erkölcsi-
ség barátai, Maumignyként fölriasztva a mutatkozó 
jelek által, nem azon javaikat féltik, mellyekkel az 
atheus, az istentagadó is birhat a földön. 

Különben, hogy visszatérjünk a megkezdett 
körültekintés tulajdonképeni tárgyához, bizonyára 
az egyház helyezete még Európában sem ollyan,hogy 
az azt ábrázoló tudósítások a fönebb kifejezett aggo-
dalmakat meghazudtolnák. Ám tekintsük végig a 
tért, mellyen a két ellenséges tábor (a kinyilatkoz-
tatott hit, és a hitetlenség, a rationalism us) őrtüzei 
föllobognak. Eddig többnyire csak az Europa kö-
zéppontjában kifejlődött álbölcsészet terjedése, Hel-
vetius és Diderot, Voltaire és Rousseau, Dupuis, s az 
ezek tanítását öröklött ujabb encyclopaedisták, my-
thologusok, és önistenitő philosophusi rendszerek al-
kotói, a Kantok, Fichtékés Schellingek utódai, a He-
gelek , Straussok, Baurok és Feuerbachok merész, 
ollykor tiszteletlen, néha káromló, s nyilt istentaga-
dásra vezérlő elvei riasztották föl a gondolkodó fő-
ket és hivő lelkeket; ma Olaszhon, és Spanyolország, 
a katholicismus régi tűzhelyei, a legszélső véghelyek 
is hasonló szellemet tanúsítnak 

A távol Portugal csak nem rég volt színhelye 
egy apácza-üldözésnek, melly még Francziaország 
fegyveres beavatkozását is fölhívni látszott a védte-
len nőkön, a ,szeretet leányain' elkövetett lovagiat-
lanság megtorlására. S lett légyen a bosszuérzetnek 
a megsértett nemzeti büszkeség, vagy politikai féle-
lem az oka, mi egyedül ama tény fölemlitésére szo-
rítkozunk, hogy a katholika egyház egyik legszen-
tebb s közhasznubb intézete elleni gyűlölet, a kath. 
Portugáliának egykor olly vallásos fővárosában 
megvan ; hogy az létezik: és nem puszta ráfogás, 
vagy igazságtalan vád a franczia lapok hasábjain. 
Néhány hete csak (nov. 28.), hogy a Dona-Mária-
szinházban, egy kanonok elnöklete alatt tartott gyü-
lekezetben, melly főleg az egyházi befolyást akarja 
magának biztosítani, nyilvánosan ki merte egyik 
tag, a ,Portuguez' szerkesztője mondani, mikép : „A 
fegyelem, a böjt, szőrruha, s maga a papi nőtlenség 
is, kárhoztatói az Isten müvének. És én el merem 
mondani Aimé-Martinnal, kinek csak nevét hallva 
is megretten a fanatismus, és kit örömest idézek 
e helyen, hogy a szerzetesek Istene, ki a pogá-
nyokéhoz hasonlóan, a szüzek sóhajait, és az anyai 
örömeket kívánja magának áldozatul hozatni, nem a 
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keresztények igaz Istene. "És e szavakat, egy elnök-
lő kanonok hallatára, vagy inkább annak beleegyez-
tével, a fővárosi közönség megtapsolta : mint amaz. 
indítványt is, hogy a nők nevelése sohase bizathas-
sék bármilly rendű apáczákra Nem látszik-e rövid 
időn bekövetkezendőnek itt is azon vihar , melly 
Spanyolországban a kolostorokat elpusztította, s hi-
deg vérrel kárhoztatta lakóit az éhenhalásra? 

Igen, a szomszéd Spanyolország, a hajdan leg-
katholikusabb uralkodók alatt annyi egyházi s vité-
zi rendek bölcsője, ma szinte az álmiveltség és föl-
világosodás gyanús dicsősége utáni kapkodásban 
keres kárpótlást amaz elsőségért, mellyet ősi hité-
vel együtt elvesztett. Kifosztott egyháza, mint az 
elárvult Sión busul egykori tekintélyének romjain, 
megfosztva minden befolyástól ; és tűrni kénytelen, 
ha sz. Ferencznek alázatos fiai, Afrika, vagy a tö-
rök birodalom tartományaiból, hol őket Mohamed 
utódai, ha nem is irigylendő jóllétben, de mégis 
szerzetesekhez illőleg élni, tanítani, s öltözköni 
hagyják, a Domonkosok és loyolai Ignáczok hónába 
érkezve, szerzetesi ruhájokat letenni kényszeríttet-
nek : ha csak el nem akarnak a legkatholikusabb or-
szág vendégszerető partjairól utasíttatni, s az arabok 
közt , vagy Cairo türelmesebb, jóllehet török uránál 
keresni a tőlök megtagadott vallásszabadságot. 

S mit mondjunk Olaszországról ? Mit Belgium-
ról? (Vége következik.) 

Ravignan atya emléke. 
Ravignan atyának , kit sok hires , még kath. szellem-

ben irt Encyclopaedia szerzői sem látszanak ismerni ; holott 
egy, a kath. egyháznak bizonyosan kevesebb szolgálatot tett 
Ram Mohun Roy, vagy Raynal sehogy sem maradhat ki a 
halhatatlanok névsorából, sőt egy Ramorino több lapokra ter-
jedt életiratot is szerencsés nyerni ' ) : Ravignan atyának Pá-
risban Poujoulat szép emléket szentelt amaz életiratban, melly 
a boldogult munkáinak uj kiadását ékesíti. 

Néhány sort kivonatkép annál érdemesebb lesz a Reli-
gio' t. olvasói számára kiirni belőle, mivel a ,Correspondant' 

' ) Nehogy félreértessünk, egyenesen kijelentjük , liogy e meg-
rovás a különben igen jó szándékkal irt Binder-féle ,Encyclopaediá'-t 
illeti (,Allgemeine Encyclopaedie , oder Conversationslexicon fü r das 
katholische Deutsehland. Bearbeitet von einem Vereine katholischer 
Gelehr ten, und herausgegeben von Dr. Wilhelm Binder. Regensburg, 
1846 —50.') Mások természetesen még kevesebbet irnak a kath. neve-
zetességekről. S ezt csak sajnálni lehet. Mert ha saját dicsőségünk 
iránt is közönyösséggel viseltetünk , mint Ravignan kétségkívül az, a 
kath. egyházra nézve: mikép várhatunk elismerést másoktól ? Szintilly 
egykedvűséggel mellőzi őket az ,Encyclopédie du Dix-neuviéme Siècle. 
Repertoire universel de sciences , des lettres et des arts. Avec la bio-
graphie de tous les hommes célèbres. Paris. ' Pedig XXVI. pótlék-kö-
tete 1853-ban jöt t ki. De persze egy Quetzalcoatl, vagy más,legújabban 
fölfedezett amerikai vad nép istensége, méltóbb tá rgy az ismertetésre, 
mint az igaz Istennek legtiszteletreméltóbb szolgái. 



helyes észrevétele szerint, Ravignan atya élete mintegy a 
r e l i g i o történetét vázolja, s foglalja magában egy negyed-
század folyta alatt Francziaországban. 

Ravignan , keresztnévvel Gusztáv , az Adour partján , 
1795-ben született egy jó, nemesi családból; és rövid ideig tar-
tó katonáskodás után törvénykezési pályára lépett : mellyre 
az erényes ifjúság hiven megőrzött ártatlanságát, a korán érett-
ségre jutott lángész, és ritka szónoki tehetség adományaival 
együtt vitte. „0 nem csak a legajtatosabb ifjú volt, irja Pou-
joulat, hanem a legszéditőbb külsővel is birt. Finom és sza-
bályos vonásai-, s kifejezésteljes arczával, lelkes szemei-, gyö-
nyörű, hollószinü fürtökben aláfolyó gazdag haja-, s mindig 
csinos szabású öltözetével, első pillanatra azok egyikeül tart-
hatta volna az ember, kik a földi léttel nagyon is sokat fog-
lalkoznak. De mindez csak egy magasabb erkölcsi nézet kifo-
lyása volt nála ; s titkos kulcsául magaviseletének a folyto-
nos jóttevés, és előmenetel szándéka szolgált. E ,divatfí,' kit 
a világ keresett, és ki nálánál mindig magasabban állt, mély 
érzetével birt az emberi méltóságnak : ő a hit szemeivel 
szemlélte az isteni bélyeget, mellyel természetünk jelölve 
van ; és ez volt oka, hogy annak egész kiterjedésben olly ki-
tűnő gondját viselte : ő mivelte lelkét, mivelte értelmét, de 
nem csak ezt, hanem külsejét is. Nála ez csupán kiegészítése 
volt az ember erkölcsi szépségének : azért a keresztény soha 
sem hagyta magát e mellett elfeledtetni. Ő magát a legszere-
tetremé tóbbnak mutatta, s mégis tiszteletet gerjesztett ; nyá-
jasvolt egyszersmind, és tartózkodó erőtetés nélkül. Vidámsá-
ga soha sem ment tul a kellő határokon ; társalkodási nyel-
vébe némi gunyoros élczet vegyitett, melly fűszerezte beszé-
dét , és senkit sem sértett. Nemes könnyűséggel tuda beszél-
ni, s a legcsekélyebb dolgokat is ékesszólással adni elő : ked-
ves szavának szép hangzata, s erőteljes volta által gyámolit-
tatva. Midőn érzelmeit és gondolatait nyilvánította, ezt fön-
hangon tette : ő nem igyekezett másokra ráerőtetni eszméit; 
de a ki őt kis ideig hallgatta, egészen meg volt azoknak nyer-
ve. 0 a fensőbbség gyakorlatára, s arra született, hogy má-
sok közt első legyen." Midőn legelső védbeszédét tartotta a 
törvényszéki nyilvános ülésben , Tripier, egyike a legrégibb 
jogtudósoknak, kit legkevésbbé voltak képesek a külsőség 
megnyerő bájai megvesztegetni, elragadtatva kiáltott föl, 
miszerint negyven év óta, hogy a törvényszéki ülésekben 
részt vesz. illy fényes föllépésnek tanuja nem volt. 

Es e szerencsés világfi, a sorsnak e kedveltje, már ak-
kor magasabb rendű javakra vágyott! 1817-ben kezdte meg 
ügyvédi pályáját : s 1819-ben már a papi hivatás elsősége 
mellett nyilatkozott. S a mi ez elhatározását a legdicsőbb 
fénykoszoruval övezi,az igazságszeretet: azon isteni hatalom, 
melly a nagyra született lelkeket épen a méltatlanul sértett, 
elnyomott, és üldözött ügy pártolóivá teszi, s mintegy az Is-
ten legfölségesebb megbizásának végrehajtóivá rendeli. 

„Egy napon, egy kisded társas-körben (1820-ban), a 
beszéd a vallás-, és jezuitákra tért által. A katholika hit, és 
Jézus társasága egyszersmind voltak megtámadva. Ravignan 
Gusztáv mindkettőnek védője gyanánt lépett föl : mire egész 
szenvedélylyel rohanták meg valamennyien a hires társasá-
got; a fiatal törvényszéki tanácsos pedig erőteljesen vála-
szolt , megigazitá az állitásokat, czáfolgatá a rágalmakat, s 
bebizonyitá a vádoltak ártatlanságát. Egyszerre, néhány szót 

szólva, mellyek meggyőződésének történeti s vallásos indokait 
bővebben tartalmazák, fölkel székéről, lángoló arczczal, az-
igazság érzetétől magasztosulva ; s a hit és bátorság által lel-
kesítve kiált föl: „Én mint jezuita fogok meghalni." 

Anyja, daczára minden ajtatosságának, a mennyire csak 
lehetett, igyekezett őt lebeszélni szándékáról : de haszontalan 
volt minden törekedése. Az egész , mit kinyerhetett, az volt, 
hogy az egyház szolgálatába lépést három esztendeig elhalasz-
totta. 1822-ben , aprilhó 29-én öltözött be az issyi papnövel-
dében ; s néhány nap múlva, daczára a párisi főtörvényszék 
közügyvéde, Bellart által, az ékesszólás egész erejével fölho-
zott sürgető okoknak, az épen akkor hermopolisi püspökké 
szentelt Frayssinous kezéből a kisebb rendeket fölvette. Két-
ségkívül egyike a legmeghatóbb jeleneteknek : egy olly forra-
dalom után , mint a franczia volt, melly az Istennek szentelt 
oltárokat olly iszonyú vérengzések közt országszerte ledön-
tötte, ugyanezen oltárok szolgálatára egy Ravignant, a franczia 
ifjúság apostola által fölavattatni látni ! 

„Midőn Ambrus Ágostont megkeresztelte , mond Pou-
joulat, amaz nem tudia, hogy az uj hivő hitünknek legfönsé-
gesebb és legmélyebb doctora lesz : de midőn a hermopolisi 
püspök egy, előtte olly jól ismert hivatásnak föltárta a sorom-
pókat, jól tudta, milly apostol készül az anyaszentegyház 
dicsősége mellett szót emelni. 0 Ravignan asszonyságnak több 
izben ismétlé e szavakat : „Én már megöregedtem ; kegyed 
fiának hivatása, engem a Saint-Sulpiceben helyettesitni." 

Még ugyanazon év novemberében az uj növendékpap 
ennél is határozottabb lépést tőn : a Jézus-társaság novitiatu-
sába lépvén. Ekkor élete 27-ik évét tölté be. Az e perczben 
érzett benyomásokról ő maga ekképen számolt : „Egy, a vi-
lágban elfáradt ember, odabagyá azt. Lehet, hogy a fiatal kor 
égő szenvedélyei hatalmasan átjárák lelkét : ő menedéket ke-
resett magának ; s mély vágyat érze magában, megbosszulni 
önmagát és addigi életét a felebarátjainak hasznos munkásság 
által." 

„0 hitte akkor, és hiszi^még ma is, hogy időnk főbaja az 
emberek közti alárendeltség, az engedelmesség teljes hiányá-
ban rejlik. Kiábrándulva a hiu képzeletek-, sa függetlenség 
álomképeiből, szükségét érezte az engedelmeskedésnek. 0 va-
lódi szomjat érzett utána. S akkép üdvözlé, mint fölszabaditó 
menhelyét, melly meg vala védendő emberi méltóságát, és 
biztosítani fogja számára a valódi szabadság birtokát, a lé-
lek fölszabadítását." 

,,A lelki gyakorlatok munkája bevégzé benne a megvilá-
gosittatás müvét, s eléje tűzte a követendő ösvényt: a Jézus-
társaság ajtajához járult , ott bekopogtatni." 

„Még a küszöbön áll a szerzetes-élet jelöltje, s előre tu-
datják vele e fönséges pillanatban, ama kötelességek egész 
terjedelmét, mellyeket Jézus társasága , tagjainak előszab. 
Neki tudnia kell, és meg fogja tanulni, minő a szellem, melly 
azt valóban lelkesíti: s akkor egészen szabadon fog határozni." 

„Kész vagy-e, kérdik tőle, lemondani a világról, s a földi 
javaknak valamint birtoka, ugy reménye felől is ? Kész vagy-e, 
ha kell, házról-házra koldulni kenyeredet Krisztus Jézus sze-
retetéért ? — Igen." 

„Kész vagy-e a világ bármelly részében, és bármilly 
hivatalt viselve élni, hova elöljáróid ítélete szerint, mint leg-



alkalmasabb helyre, Istennek nagyobb dicsőségére , s a lelkek 
üdveért fogsz küldetni ? — Igen." 

„Kész vagy-e engedelmeskedni elöljáróidnak, kik irányod-
ban Isten helyettesei a földön , minden dologban, melly lelki-
ismeretedet a bün öntudatával nem terheli ? — Igen." 

„El vagy-e szánva, egész nagylelkűséggel, és utálattal, 
kivétel nélkül utasítani vissza magadtól mindazt, mit a világ 
előitéleteinek rabjai szeretnek, és a mihez az emberek ragasz-
kodnak ? S akarod-e szívesen elfogadni, s lelkednek minden 
•erejéből az után vágyni, mit a mi Urunk Krisztus Jézus szere-
tett és elfogadott? — Igen." 

„Beleegyezel-e, hogy az általa hordozott gyalázat-öl-
tözetet viseld ; hogy szenvedj, mint ő, az irántai szeretet- és tisz-
teletből , becstelenséget, hamis tanúbizonyságot és igazságta-
lanságot , a nélkül mégis , hogy azokra okot szolgáltattál vol-
na ? — Igen." 

„Felelni kellett ; és legyen érette örök hála az isteni jó-
ságnak adva, én azt felelém : ,igen.'—De bolondnak fogsz tar-
tatni. — ,Legyen, én azt sem bánom." (Folytattatik.) 

Pásztorkodási tárgyalások. 
I. 

( K é t s é g az u j k a t o n a-u j o n c z o z á s t i l l e t ő -
1 e g.) Polgárzatilag a gátló akadályok száma egygyel több ; 
igy szól a , K a t o n a-u j o n c z o z á s i t ö r v é n y e g y h á z i 
m o z z a n a t a i b a n " e lapok imént mult II. félévi 42-ik szá-
mában megjelent czikk irója, az ezen törvény 8-ik §-ára vonat-
kozólag. Ezt minekünk , lelkipásztoroknak , ignorálni nem le-
hat; annál kevésbbé, minthogy súlyos büntetés szabatik mind 
az áthágókra, mind azokra, kik hozzá segédkezet nyújtottak. 
Igen egyszerűek, világosak és szabatosak a törvény szavai: 
de 

a kivitelben sok nehézség mutatkozik. Sok jó t , hasznost, 
sőt szükségest mondott a fölhívott czikk irója ; nekem azon-
ban még egy kétségem van. A törvény egyszerűen azt rendeli, 
hogy, a ki a hadseregbe lépni köteles, ha csak hadi-szolgálatra 
köztudomásilag, vagy valamelly állító bizottmány Ítélete sze-
rint örökre nem alkalmatlan, vagy e kötelesség alól törvé-
nyesen nincsen fölmentve, annak a m á s o d i k kor -osz-
t á l y b ó 1 i k i l é p é s e e l ő t t nem szabad megházasodnia 
(§. 8.); s ha megházasodott, saját kor-osztályában sorshúzás 
nélkül fog állíttatni (§. 44.) : korábbi házasodhatásra csak a 
politikai országos hatóság adhatván engedélyt. Megszabván a 
3. §. a módot, mikép kell a kor-osztályokat számítani, azt le-
hetne gondolni, hogy a lelkész minden meggondolás nélkül 
összeadhatja mindazokat, kik a 3. §. értelmében a második 
kor-osztályból már kiléptek. De megeshetik, hogy egy hadi-
szolgálatra kötelezett, az első és második kor-osztály ideje 
alatt rejtve tartotta magát, s egyszerre megjelenik , és háza-
sodni akar. Kérdés támad : Szabad-, vagy tanácsos-e a lel-
késznek illy egyént összeadni ? Igaz , azt a törvény világosan 
nem tiltja ; de aggodalmat keltenek bennem a 44-, és 45-ik 
§§-ok. Azokban mondatik : hogy a ki első és második, vagy 
a sorshúzásra fölhívott felsőbb kor-osztályban lévén, engedély 
nélkül elutazott, a kor-osztályok szerinti állítási és sorshuzási 
kedvezést elveszti, s ott fog állíttatni, hol elfogatik (§. 44.); 
a 45. § szökevénynek tartja azt, a ki elegendő ok nélkül a 

sorshúzásra meg nem jelenik, és rendeli, hogy a hol elfoga-
tik , ott állittassék ki ; büntetést szabván mindazokra , kik se-
gédkezet nyújtottak. Aggodalmam van , nem fogna-e felelős-
ségre vonatni az olly lelkész, ki szökevényt összeadna ; habár 
ez a második kor-osztályból már ki is lépett volna? Nem fog-
na-e büntetés alá esni a lelkész , hogy a törvény kijátszására 
közremunkált: miután szökevényekre kor-osztályok nem lé-
teznek , hanem 36-ik évig, a hol elfogatnak, ott állíttatnak 
is? Kisebb községekben , hol a lelkipásztor híveit személye-
sen ismeri, s tudja is, a hadi-szolgálatra kötelesek közöl a tör-
vény rendeletének kik tettek eleget, és kik nem , e kellemet-
lenségbe olly könnyen nem fog esni : de nagyobb városokban 
mit tevő legyen ? Maga járjon-e Pétertől Pálhoz tudakozód-
ni? Vagy a vőlegénytől kívánjon hiteles bizonyítványt? Va-
lóban kívánatos, hogy avatottak hozzá szóljanak ; és ha va-
lahol illy eset ,in praxi' előfordulna, azt az illető lelkész hiva-
tal-társaival tájékozásul közleni szíveskedjék. 

II. 

Ha már katona-ujonczozásról szólunk, szóljunk a népta-
nítókról is. Törvény által a hadi-szolgálat alól kivétetnek, 
k i k az i s k o l a i h a t ó s á g á l t a l á l l a n d ó n a l k a l -
m a z v á k . Magában igen világos rendelet : s mégis tapasz-
talásból mondhatom, hogy az á l l a n d ó n a l k a l m a z v á k 
szavak oda magyaráztatnak, miszerint: olly tanítók vétetnek 
ki a hadi-szolgálat alól, kik nem csak megválasztattak, és al-
kalmaztattak , hanem az illető iskolai hatóság által definitive 
meg is erősíttettek. Lám pedig minálunk vannak provisorius 
iskolatanitók, kik három évre provisorie alkalmaztatnak, s 
csak ez idő lefolyta után, ha a várakozásnak megfeleltek, 
erősíttetnek meg; vannak al-tanitók (Unterlehrer), kik a ren-
des tanítóktól csak név- és ellátásra nézve különböznek; van-
nak segéd-tanítók, kik elaggott koruk, vagy betegségök miatt 
a tanitásra alkalmatlanná vált tanítók mellé adatvák ; vannak 
ideiglenes tanítók, kik a megürült tanítói állomásokra alkal-
maztatnak , mig az állomások szabályos csőd utján betöltet-
nek; megesik pedig sokszor, hogy fontos okoknál fogva a 
megürült állomások csak évek után töltetnek be. Az al-, se-
géd- és ideiglenes tanitókat nevezi s alkalmazza a kerületi is-
kola-felügyelő. Kérdés: valljon csak a definitive alkalma-
zott és niegerősitett néptanítók nézendők-e fölmentettekül a 
hadseregbe állási kötelesség alól ? Részemről tévvéleménynek 
tartom a törvénynek illynemü magyarázatját ; mert ha a tör-
vényhozónak szándéka nem lehetett a népiskolákat tanítóik-
tól megfosztani, az á l l a n d ó n alkalmazottak alatt mindazo-
kat kell értenünk, kikre tettleg és valódilag bizva van a ta-
nítói hivatal; neveztessenek azok rendes, al-, segéd- vagy 
ideiglenes tanitóknak, az a dologhoz nem tartozik: hacsak 
az iskolai hatóság által valóban meg vannak bizva a tanítással. 
Továbbá ha tekintetbe veszszük, hogy az 1855-ki január 3-ról, 
és 1857-ki october 27-ről (17,400. és 741. számok alatt) kelt 
vallás- és oktatás-ügyi ministeri rendeletek értelmében a ke-
rületi iskola-fülügyelők kötelességében áll, al-, segéd- és ideig-
lenes tanitókat szükséghez képest alkalmazni, s alkalmazási 
oklevéllel ellátni, s hogy az illy tanítók az 1849-ki november 
hó 16-ról (21,863. szám alatt) kelt belügy-ministeriumi ren-
deletnél fogva a katonai szolgálat alól fölmentettek, nem le-
het kétség, miszerint az állandón alkalmazott néptanítók alatt 
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mindazon tanitók értendők, kik hivatalból alkalmazvák, és 
a tanitói hivatalt tettleg viselik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
*Pest, dec. 27. 1858. Mindnyájan tudjuk, hogy a 

karácsoni ünnep-kör valóban ö r ö m-ii n n e p. Napjainkban e 
szent ünnepet az elvilágiasult érzelem világi öröm-napokká 
tette, még pedig föltartóztathatlan rohanással, majdnem kizá-
rólag világi öröm-napokká. Hova lőnek a családok szentebb 
örömei, mellyek az anyaszentegyház ,Gloria'-jával egykor olly 
magasztosan egybeolvadtak? Nem kell-e arra törekednünk, 
hogy, ha már világi öröm-napokká váltak a karácsoni ünne-
pek , az egyházi magasztosabb érzelem, a lelki örömek mind-
inkább fölújuljanak ; hogy megértse a keresztény nép , misze-
rint az egyház épenséggel nem tiltja, hogy ezen vallási öröm-
napok alatt fejtsen ki a világ is szerény, csöndes vidámságot, 
ünnepeljenek vidám órákat a ker. családok, örvendeztessék 
meg egymást kedves ajándékokkal a családtagok, és örüljünk 
mindnyájan testileg is, kik a született Messias által uj öröm-
életre születtünk : de kell, hogy a léleknek is legyenek öröm-
perczei ; kell, hogy az öröm tiszta és tartós, a családi kör va-
lóban ünnepi, keresztényiesen vidám legyen. A lélek öröme 
vajmi könnyen elfőj tátik a test túlságos, kizárólagos örven-
dezése által. 

A kath. egyleteknek, bármi nevezetüek s irányúak le-
gyenek, egyik föladatuk, megmutatni a világnak, miben áll a 
lélek öröme e szent napok alatt ; megmutatni a családnak, mily-
lyennek kell lennie, hogy a családtagok másutt, a család kö-
rén kivül ne keressenek örömet. A kath. legényegyletnek is 
tehát egyik főbb kötelessége, ezt lehetőleg végrehajtani. Dec. 
25-én délesti órákban, az isteni-tisztelet elvégzése után, a 
helybeli kath. legény-egylet tagjai nagy számmal gyülekeztek 
össze egyik nagyobb teremben, hol a bethlehemi jászol és a 
jerusálemi templom szépen fölállítva s kiékesitve fényárban 
tündöklött. Számos díszes vendég tisztelte meg az ünnepélyt. 
Magyar és német beköszöntő szavalatok után az egyleti elnök 
a karácsoni örömnapok megülése módjáról tartott hosszabb 
előadást; kedvesen összekapcsolván az ünnepet a családi eré-
nyekkel , mellyek különösen a mesterlegénynek szükségesek. 
Nem volt szív, melly magasan föl ne dobogott volna, melly 
egyházilag nem érzett volna benső örömet azért, hogy ker. 
katholikusnak született, s ki ez újjászületését a ma született 
Isten-embernek a legalázatosabb kebellel meg ne köszönte 
volna. — Mintegy 214 ajándék osztatott ki a legények közt. 
Maga az egylet is egy igen kedves ajándékban részesült, egy 
magát megneveztetni nem engedő lelkes emberbarát alapít-
ványt tevén le az egyleti elnök kezébe, hogy e tőke kamatja 
évenkint sept. 8-án, úgymint az egylet alapításának emlék-
napján a legjámborabb s legszorgalmasabb egylettagnak a töb-
biek fölbuzditására nyilvánosan adassék. Isten fizesse meg a 
legény-barátnak bőkezűségét! Más nap, vasárnapon, dec. 26., 
mintegy 130 legény járult a penitencziatartás- és Oltári-szent-
séghez. Valódi öröm-, még pedig lelki örömünnep, a jóban olly 
örvendetesen előhaladó egylettagokra nézve. A nép, melly a 
Theréz-városban a tágas templomot egészen betöltötte, lelkileg 
épült ; látván e fiatal honpolgárokat olly szép számmal és pél-

dás ajtatossággal az egyleti zászló elővitele mellett az Ur ol-
tárához járulni. 

Ki meri tagadni, hogy ezen jeles ifjakra nézve a kará-
csoni ünnepkör nem leend ezentúl is, akkor is , midőn család-
atyákká lesznek, illyképen lelki öröm-ünnep ? Ki fogja a le-
gényegyletek jó befolyását, közhasznúságát tagadni ? Mi az 
egyletnek szivünkből a legörvendetesb fölvirágzást kívánjuk. 

Portugalia. Nagyon is élénk emlékezetben van még az 
esemény, melly Lissabonban az apáczák irányában elkövetett 
sérelmek által a franczia közbenjárást eredményezte. A dolog 
politikai oldala ránk nem tartozik: de kik a méltatlanságban, 
mellyel védtelen, és az emberiség legszentebb szolgálatára fel-
avatott, még a pogányok közt is szabadon járó szerzetesnők, az 
irgalmasság és szeretet leányai, egy kath. fővárosban illet-
tettek , nem látnak egyebet, mint egyes neveletlen utczai su-
hanczok által elkövetett merényt, azok fölöttébb csalódnak. A 
történelemben, az azt tanulmányozni szerető s érteni tudó 
emberre nézve, nem az egyes, különvált események , hanem 
az azokat létrehozó közvélemény és uralkodó szellem, érdem-
lik meg a legnagyobb figyelmet. Egyes gaztettek fordulnak 
elő a legmiveltebb tartományokban is ; és nincs Európának or-
szága , sőt nagyobb városa , hol a legiszonyúbb vadságra ké-
pes egyének százai, talán ezrei is ne találtatnának. Ez a mai 
civilisationak mellőzhetlen kifolyása. Azért csak is a ,Revue 
des deux Mondes' szerkesztőinek bölcseségétől lehetett várni 
olly felfogást, és vakmerőn sérelmes következtetést, minő 
például az imént megjelent ,Annuaire'-ben honunkat illetőleg 
helyet foglal : Magyarországot az egész mivelt világ előtt akkép 
rajzolván, mint mellyben a rablói élet szinte normális, az 
anyjok méhéből kivágott magzatok vérében mosakodás átalá-
nos zsivány-szokás, és hol a ro. kormánynak most kell még csak 
az ős barbaries elleni harczot megkezdve, a még ,szűz' föl-
det miveltté, lakóit pedig, e vad népeket, emberekké tenni1). 
Lissabonban ugyanazon tiszteletre méltó szerzetes férfiak és 
nők, kik csak pár hónappal előbb életöket veszélyeztették a 
pusztító sárgaláz áldozatainak egész buzgósággal nyújtott se-
gédkezés mellett, a hálátlan nép által nem csak kicsufoltattak, 
az utczán oldalba lökettek , leköpettek , hanem arczul-csapás-, 
és botütésekkel is illettettek : mellyeket hiában igyekeznek ma 
a .Portuguez, Commercio, Asmodeu,' s más hasonló progres-
sista lapok eltagadni, vagy mentegetni ; mind olly lapok , 
mellyeknek jelszavuk : ,inkább liberál-, mint katholikusnak 
lenni ;' s mellyek igen jól tudják, miről van szó, midőn be-
vallják, hogy a kérdés ,vallási.' „A kérdés, irá nov, 19-ki 
számában a ,Portuguez,' melly jelenleg Portugáliát fölizgatja , 
vallási." S igy a kik ennek tárgyalása alatt szenvedtek, csak-
ugyan a kath. hitért szenvedtek, nem pedig a Francziaország 

*) L. ,Annuaire des deux mondes. Histoire générale des divers 
états a Paris, 1858.' 635. 1. Különben a v a 1 ó b a n megtörtént dolgo-
kat t agadn i , vagy az erkölcstelenséget szépíteni , távolról sincs szán-
dékunkban ; s csak a legméltóbb bánat-érzettel kell minden, liazája 
becsületével valamit gondoló magyarnak ama sorokat olvasnia : „De3 
crimes abominables sont chaque jour enrégistrés dans les annales judi-
ciaires de la Hongrie (naponkint a legutálatosabb büntettek regestrál-
tatnak be a magyarországi törvénykezési évkönyvekbe)." Mind igaz : 
de a következtetések ellen mégis óvást kell tennünk. Egyedül az v a -
ló , liogy ideje, az erkölcsi miveltség alapföltételeiről Europaszerte 
komolyan gondolkodni. 



iránti állítólagos sympathiáért. Hisz ugyané lapok még zajo-
san nyilvániták tetszésüket, midőn a Mortara-ügyben a pá-
pát kényszeríteni akará a franczia kormány arra, bogy a 
katholicismus elveit megtagadja. Akkor a Portuguez dicsére-
tekkel halmozta a francziák energiáját. „Francziaország, ugy 
mond, erélyesen készül a pápa ,non possumus'-ára felelni." 

Lissabonból dec. 4-én irják , hogy a ,Dona-Mária'-
szinházban nov. 28-án, az octoberben alakult népnevelési egy-
let nyilvános ülést tartva, felolvasá az uj társulat szabályait ; 
melly elágazásai által az ország valamennyi községét be akarja 
hálózni, s érdekeibe vonni. Minthogy tudnillik a jelenleg még 
vallásos érzelmű nép rokonszenvére, legalább tartósan nem 
számithat, szükségesnek látja, őt előbb megfosztani kath. meg-
győződésétől. E czélra szükségesnek vélte elhatározni, hogy : 
„Példány-iskola fog állittatni, mellyben valamennyi egyleti 
iskolák számára tanitónők képeztessenek. Az igazgató-, s ta-
nítónők , valamint az egész személyzet, született portugali 
fog lenni. Minden kerület főhelyén középponti bizottmány fog 
alakulni, az egylet terjesztése végett ; és e bizottmányok az 
átalános igazgatósággal közvetlen érintkezésben fognak állni. 
A plébániákban fiók-egyletek állíttatnak . . . . s valamint a 
legfőbb igazgatóság, ugy a kerületi bizottmányok is minden 
lehető gondoskodással azon lesznek, hogy a társulat iskolái-
ban adandó nevelés öszhangzásban álljon az egylet c z é l j á-
v a l és s z e l l e m é v e l . " A gyűlés egy fő-székes-egyházi 
kanonok elnöklete alatt tartatott meg a nevezett színházban, 
s egy delnőnek azon indítványa, hogy egyetlen, a társulat 
által alkalmazandó nevelőnő se tartózhassák valamelly szerze-
tesrendhez élénk tapsokkal fogadtatott : ámbátor ez előgon-
doskodás, az egylet ismeretes czélja mellett nagyon is fölös-
leges, és haszontalan volt : mivel kath. érzelmű apácza ugy 
sem leend az egylet tagjává ; az olly szerzetesnők pedig, mint 
a minő egyházi az elnöklő kanonok, bizonyosan nem fognák 
a kitűzött czélt veszélyeztetni. A ,Portuguez' szerkesztőjének 
hittagadó nyilatkozatát már fönebb (5.1.) emiitők, s nem akarjuk 
ismételni. Az egészben csak az csudálatos, hogy épen a fran-
czia apáczák olly szerencsétlenek, a portugál liberalistáknak nem 
tetszeni : inig e kis országban az angol bibliatársulatok, és prot. 
missionariusok olly régóta otthonosoknak érzik magukat. De 
természetesen a kérdés ,vallási' ; következőleg nem mindegy, 
katholikus vagy protestáns érdekben működni, s csupán az el-
ső tartathatik törvényellenesnek—Portugáliában. 

— Az itteni szabadelvű kormány az által is igyekszik 
kimutatni, milly értelemben veszi a vallásszabadságot, hogy 
a ,piacet' követelt jogát nem egyedül a külhoni egyházi hata-
lom , hanem a honi főpásztorok irányában is föntartja! A lis-
saboni bibornok-érsek körlevelet akarván intézni a földrengés 
által rémületbe ejtett , és az isteni gondviselés által csudála-
tosan megőrzött főváros lakosaihoz , az atyai szózat csak az 
igazság-ügy ministerének engedélyével vala kibocsátható ; s 
midőn e miatt némellyek a főrendek házában szót emeltek, 
elegendő volt a fönálló szabályokra hivatkozni. A ,Portuguez' 
pedig e törvényt azzal indokolja még ma is , hogy : „a püspö-
kök fizettetnek a kormánytól" (miután az övéket elvették, 
hogy fizetésre szoruljanak) ; s mindannak , kit az állam fizet, 
alája kell a kormánynak mindazon cselekvényekre nézve vet-
tetve lennie, mellyek a közbékét és nyilvános rendet megza-
varhatják." S ezt egy olly lap mondja, melly a sajtószabadság 
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erejénél fogva magának jogot követel, mindent megmondhat-
ni, s a néphez akármelly , még politikai felszólítást is intézhet-
ni. ,De ő nem fizettetik az állam által' ! Tehát neki szabad, lá-
zítani ? Bizonyosan nem. A közbékét és rendet megzavarni az 
államtól nem fizetett akár tisztviselőknek, akár magánosok-
nak csak ugy nem szabad, mint azoknak, kik tőle fizetést 
húznak. Ez mit sem változtat a honpolgári s alattvalói köte-
lességek természetén. Hanem az már más kérdés : valljon a 
lissaboni érsek-, és átalában az egyház főpásztoraitól jobban 
kell-e Portugáliában, vagy akárhol, a közrendet félteni, 
mint sem a ,Portuguez'-féle lapok szerkesztőitől. S mégis ők 
az egyháztól irigylik azon előleges censurátóli mentességet, 
(mivel utólagosan, ha vétenek a törvény ellen, ők is kérdőre 
vonathatnak ,) mellyet ők , sokkal csekélyebb erkölcsi biztosi-
tékot nyújtva, maguk részére követelnek. De sok már az is, 
hogy e fölvilágosodott korban, illy elavult kérdéseket újból 
kell tárgyalni ! — Képzelhető ennélfogva , milly állásuk lehet 
Portugáliában a romai sz. szék képviselőinek. A kormány még 
mindig vonakodik az uj nuncius felhatalmazását elismerni, azt 
nem eléggé kiterjedettnek mondván. Ez oka, hogy az előbbi, 
mons. Di Pietro még mindig nem hagyta el a fővárost. Ha a 
dolgok ki nem egyenlittetnek, mindketten visszavonulnak, és 
beáll a Romávali szakadás. Pedig csak ez hiányzik még a j e -
len ministerium dicskoronájának fényéből. A kötendő concor-
datum szerint a sz. szék két lényeges módosítást ajánl a mos-
tani állapotokra nézve. Egyik abban áll, hogy az India s Chi-
na fölötti kegyuraság, mellyet bold. eml. XVI. Gergely pápa 
felfüggesztett, Portugáliának visszaadatnék, de csupán hat 
évre és kisérletképen; a goai érsek pedig, ki most kine-
veztetnék, szinte csak hat évre nyerne teljhatalmat. A por-
tugali kormány Chinában csak Macao fölött gyakorolhatna 
kegyuraságot, Indiában pedig csak a szárazföldön, stb. Alig 
remélhetni, hogy e föltételeket a kamra, jelen érzelmei 
mellett elfogadja. 

— Dec. 2-án a franczia irgalmas apáczák javára készí-
tett folyamodvány 9,568 aláírással volt ellátva : de az ellen-
párt is gyűjti az aláírásokat, és ugyanakkor 6,886-ot számlált. 

Belgium. Jó időnkint följegyezni az örökké szabadsá-
got emlegető, sa kath. egyház és kormányok ellen szónokló, ugy 
nevezett szabadelmü férfiak eljárását, mellyet követni szeret-
nek , midőn a hatalom kezeikben van. Vége-hossza nem volt 
Belgiumban az előbbi, kath. szellemű kormány elleni harcznak ; 
főleg a szegények ügyét látván a nagy emberbarátok veszélye-
zettnek az által, ha a jótékony czélra tett alapítványokat az egy-
ház kezelné. S most, miután az egészről szabadon rendelkez-
hetnek , még azt is gátolják , hogy magánúton jót tehessenek 
ama szerzetes-rendek, mellyek épen azon czélra lőnek alapítva, 
hogy a mások által elhanyagolt ügyefogyottak gondját visel-
jék. Lissabonban az irgalmas szüzeket illették bántalmakkal, 
Belgiumban pedig a ,szegények apáczáit' (Petites-Soeurs des 
Pauvres) rendőrileg beviszik, és kérdőre vonják: mikép mer-
nek a szegények számára alamisnát gyűjteni. ,De hisz ez ren-
deltetésök? Hisz épen azért alapult rendjek; s nevökis e mű-
ködési tért szabjaeléjek? Hisz ezt tiltani csak annyi, mint az ir-
galmas-szerzetet azért idézni pörbe, hogy betegeket gyó-
gyít; a tanitó-rendet azért, hogy iskolákat nyit'? Mind nem 
nyom semmit. A ,Gazette de Mons', az apáczák bevitetését 
egészeiVhelyesli ; azt irván egyik decemberi számában : „Teg-
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nap a jemappesi rendőr-hivatalba vitetett néhány ,szegények 
apáczája', kik csaknem" (tehát még sem egészen ?) „házról-
házra jártak alamisnát kéregetni. A hozzájok intézett kérdésre 
az általuk gyakorolt kéregetést illetőleg, azzal feleltek , hogy 
bizonyos körleveleket mutattak föl, mellyek azon kérelmet 
tartalmazzák," (tehát az apáczák még föl is vannak az ada-
kozni kivánó buzgóbb katholikusok által hiva !) „miszerint he-
tenkint egy-, vagy kétszer menjenek el a megnevezett személy-
lakába." — Ennyire vitte a belgiumi ,liberális' párt a fe-
lebaráti szeretetet,és vallástürelmet egy kath. országban; melly 
egyedül csak a kath. egyház tevékeny hitbuzgóságának kö-
szönhető intézetek által virágzik és áll fön. S midőn a kérdőre 
vont apáczák azon vádra, mikép elvonják a város szegényei-
től az alamisnát, felelék , hogy ők különbség nélkül ápolják a 
szegényeket, és egyet meg is neveztek az illető községből, a 
,Gazette de Möns' elégli megjegyezni: „Milly épületes mind 
ez, és milly nagy szerepet játszik ebben is a képmutatás." Te-
hát mindaz , mit az egyház, és ennek szellemében tanitó, mű-
ködő vallásos egyének, vagy társulatok tesznek, az mind hypo-
crisis , képmutatás : és egyedül a ,szabad kőmivesek' t i t k o s 
társulata ismeri a becsületes és nyilt őszinteséget : csak ő nem 
képmutató ! Méltán veszi itt a namuri ,Ami de 1' Ordre' észre : 
„Szégyenelnünk kell magunkat a legalitas miatt, ha az még 
illy tényekre is eszközül hagyja magát felhasználtatni. De mit 
mondjunk ama hirlap nemtelen irmodoráról ? Mi azt tartjuk, 
hogy e vad , szívtelen és lelketlen liberalismus országunk gya-
lázata. Ez csak arra törekszik, hogy nemzeti jellemünket meg-
becstelenitse , s miveltségünket valódi barbariessé változtassa. 
S lia nem tudnók, hogy hazudik, midőn a tartomány érzel-
műinek tolmácsául akar nézetni, odáig vinné a dolgot, hogy az 
európai közvéleményben a legalsóbb fokra sülyednénk. — U-
gyanezen lap az általa megrótt legalitas magyarázatául hozzá-
teszi azt is, hogy a ,Journal de Gand'szerint : „Sz. Borbála 
collegiumának (nevelő-intézet) főnöke, kérdésrevonatott, mint-
hogy intézetében biliárdot tart, mellyre kiváltságot nem váltott." 
Illyesmiért csak is clericalis házakat lehet bepörölni : mert hi-
szen ott is akárhány biliárdot láthatni magánházakban, és pa-
tent nélkül. De a kath. papság, főleg egy jezuita-collegium, 
mindenkor kivételes állapotban van a mivelt Europa leglibera-
lisabb kormányu országában. 

Cochincliina. Azon expeditio sorsa felől, mellyet a 
kath. hittéritők, és keresztény lakosság irányában gyakorolt 
kegyetlenségek meggátolása végett, a franczia és spanyol 
kormány Rigault de Genouilly admiral vezérlete alatt Cochin-
chinába küldtek, különféle, még eddig kedvező tudósítások 
érkeztek Európába : jóllehet valamelly eldöntő eseményről 
még nem értesítenek, hanem csak több e birodalom felől 
táplált hibás fogalmakat igazitának helyre: többi között erősí-
tik, hogy Ton-king (főhelye Kesho), nem önálló királyság, ha-
nem csak kiegészítő része a cochin-chinai, vagy annami csá-
szárságnak, melly a kegyetlen Tü-dük-et uralja; míg ellenben 
Cambodsa fejedelme nem tekinthető pártütőnek a Tü-dük el-
leni harczban : minthogy ez ország, Battambang fővárosával, 
külön, ámbátor nem független államot képez; miután gyengébb, 
hogy sem a szomszéd hatalmaknak sikeresen ellent tudna 
állni. Sai-gon város, mellyet sokan Cambodsa székhelyének 
tartottak, alsó Cochinchina (máskép Tshampa) fővárosa: 
mellyet ollykor annami Cambodsának is neveznek. Ezt lehet 

a lázadás fészkének tartani ; mint melly Tü-dük őse, a kegyet-
len Minh-Meng alatt is sokáig volt ostromolva. — Mi a tu-
lajdonképeni Cambodsát illeti, ez a siami s annami császársá-
gok közé helyezve, mindkettőnek kegyét adófizetéssel kény-
telen megvásárolni, s inkább függ az előbbitől. Országát ha-
talmas szomszédjai többnyire kölcsönös harczaik téréül hasz-
nálják : mi csak pusztulását szüli a különben termékeny vi-
déknek. Az ország fejedelme szegény, és nem ellensége a ker. 
hitnek. Miche u r , cambodsai apostoli-helyettes egyik levelé-
ben irja felőle, hogy battambangi király ő felsége óhajtván a 
püspököt látni, ez ajándékul egy üveg kölni vizet, egy tollkéstj 
és ollót vitt az uralkodónak : ki el volt ragadtatva a becses 
adományok láttára ; sőt még a téritők lábán látott sarukat és 
harisnyákat is megkívánván, ezeket, és más öltözetdarabokat 
is, szivesen elvette. De azért előtte is csak ugy hasra feküsz-
nek mandarinjai, mint a chinai császár előtt: s csak az apos-
tolok utódjai nem borulnak előtte porba ; kiket akkép megtisz-
telt, hogy maga mellé ültette az emelvényen. Ugy látszik, 
Tonkin is fellázadt ; s igy az európai hatalmasságok könnyeb-
ben fognak boldogulni : mellyek minden kath. érzelmök mel-
lett sem tagadják, hogy az ő tulajdonképeni czéljok a fogla-
lás, nevezetesen valamelly alkalmas kikötőnek kiszemelése, 
melly a chinai vizeken uralkodó angol befolyást mérsékelje. 
Legyen azonban bármint, a ker. hit terjedése, a valódi mivelt-
ségügye, minden esetre csak nyerni fog e hóditás által : mely-
lyet ama barbár népek vadsága, és minden emberi érzést láb-
bal tapadó kegyetlensége, már régtől fogva kihivott, és meg-
érdemlett. — Az admiral a főváros, Hue-fo közelében, készül 
a további munkálatokra, mellyeket az egykor szinte francziák 
által készített erődök ostromlása igényel. — A szövetségesek 
megérkezte után a keresztények elleni üldözés nem csak meg 
nem szűnt, hanem még súlyosbítva lőn, s a kegyetlenségek iszo-
nyú fokára hágott. September vége felé ujolag nagyszámú 
kivégzések történtek a fővárosban, végrehajtva a mandarinok 
által, valamennyi tartományokból beküldött ker. hitvallókon. A 
szerencsétlenek, kik már néhány hónap óta várták elitélteté-
söket a tömlöczben, csudálatos bátorsággal mentek a halálra ; 
s egyik közülök, mielőtt a hóhérok kezébe adatnék, a végre-
hajtáson jelen volt főnöknek, a császár testvérének, meg-
jövendölte gyűlöletes hatalmuk közelgető végét: iszonyú 
vérengzésökért az égnek igazságos bosszújával fenyegetvén 
őket. Daczára az udvari környezet nevetésének, a közönségre 
nagy hatást gyakorolt a jóslat. mig maga a császár, elbutulva 
megszokott élvei közt, egészen el van ipa, egyszersmind első 
ministere által vakittatva, s folytonosan hirdeti nagy falraga-
szokban képzelt győzedelmeit diadalmas seregének. A modor 
egészen chinai : |s az ügy befejezése is amahhoz hasonló lesz. 
Ha Tonking csakugyan fellázadt, s a kormányzó mandarin 
kénytelen vala Keshot elhagyni, a cambodsai fejedelem pedig 
megtagadá az annami császár vérengző, s keresztényeket ül-
döző parancsainak végrehajtását : ugy a dolgok ez állása csak 
könnyitendi a Turannál partra szállt szövetségesek előhala-
dását. 

I r o d a l o m . 
,Heidenthum und Judenthum. Vorhalle zur Geschichte 

des Christenthums. Von Job. Jos. Ign. D ö 11 i n g e r. Regens-
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előttünk a bemutatott könyvben, melíynek szerzője merő kí-
sérlet , még pedig , mint véli, e l s ő kísérlet gyanánt akarja 
tekintetni a müvet; nem bizva talán eléggé benne, hogy tár-
gyát teljesen kimerítette. Ki is tudná ezt magával elhitetni, ha 
olly itélő-tehetség-, tudomány- és szerénységgel bír, minőt a 
hires szerzőben, megjelent munkái föltenni parancsolnak. Illy 
kiterjedésben, és illy tüzetesen bizonyosan alig tárgyalta még 
más a pogány vallásoknak , gondolkozásmód-, és bölcsészei-
nek , pogány élet- és szokásoknak az igaz religióvali összefüg-
gését. A kereszténység története , mond szerző , már csak an-
nálfogva is, hogy meg lehessen azt é r t e n i, szükségképen 
föltételezi a pogányság és zsidó vallás történetének ismeretét. 
„Ama kérdésekre : milly alapot talált a kereszténység, mely-
lyen fölléphessen ? milly tanok- és felfogásokhoz csatolva füz-
heté tovább gondolatmenetét? milly állapotok késziték elő 
útjait, s könnyiték és mozditák elő terjedését ? milly akadályo-
kon, előitéleteken és tévedéseken kellett győzedelmeskednie, 
milly elleneket leküzdenie, s milly rosszakat orvosolnia? mint 
hatott vissza a pogányság a kereszténységre ? mindezen kér-
désekre , mellyek fontossága felől kár volna itt egyetlen szót 
is vesztegetni, csak egy illy, mélyebben ható és szélesebb kör-
ben mozgó előadás által lehet kielégítő választ adni." Tökéle-
tesen igaza van sz.-nek ; s mi még azt teszszük hozzá, hogy 
mondhatlanul örülnie kell minden, nem csupán vallás-, de tu-
domány-barátnak is,hogy a sok Mythologiát,Symbolicát és cul-
tus-történetet író kontárok által annyiszor bántalmazott fölséges 
tárgy, valahára mesterek kezébe kerül ; és egy ollyan kezd a 
vallások philosophiája felől, az emberi ismeretek jelen állásá-
hoz mért szempontból szólni, ki maga is vallásos, következőleg 
tudja, miről van szó. A hitetlenek e részben ,coeci de colore'; 
vakok, kik a színek pompájáról akarnak Ítéletet hozni. A ki 
nem bir valamelly igazság, ismeret és (mivel a religio nem 
csak amabból áll,) é r z e t iránt fogékonysággal, mikép lehetne 
ezekben bi*-ó ? Ki az ízt, szagot nem érzi, mikép mondhatja 
ezt, vagy amazt édes-, vagy keserűnek, jó vagy rossz illatú-
nak ? Sz. kellő ismeret- és érzettel, előkészület- és hivatással 
fogott a nagy munkához : de ha mégis az olvasó nem mindent, 
a mi homályos előtte, lát világosságba helyezve , ennek okát 
részint abban keresse, hogy nem bir mindazon előismeretek-
kel, mellyeket sz., minthogy neki sajátjai, másokban is föltesz ; 
részint pedig a tárgy nagyszerűségében. Magunk is sokszor, 
és sokáig foglalkoztunk e nagy föladat megfejtésével: s még 
mindig csak a kezdetnél vagyunk ; nem csudálkozunk annak-
okáért rajta, ha a sz. által itt-ott hagyott hézagok és föl nem 
dolgozott anyagok halmaza mellett, a világos, egységes felfo-
gást ollykor nélkülöznünk kell; ha csupán adatokra találunk, hol 
a végeredményt hittük kiderittetnek, és egyesgondolatszikrá-
kat, hol biztos fonálra véltünk akadni, melly bennünket a Du-
puis-k és Creuzerek által részint támasztott, részint nevelt 
zavarból, e tudós setétségből kivezessen. Azt azonban semmi 
esetre sem találjuk eléggé indokoltnak, mit sz. a keletásiai po-
gányság, vagyis a brahmaismus és buddhaismus elmellőzésé-
nek igazolására felhoz. „A brahmaismus- és buddhaismusnak, 
ugy mond (IV. 1.) ki kelle zárva maradnia, minthogy az a ke-
resztény egyházra nézve még sok századokon át teljesen ide-
genül és távol állott ; ugy hogy épen nem jött olly érintke-

zésbe, melly keresztény részről maga után mélyebb benyo-
mást hagyott volna hátra." De hisz ez épen a korunkban leg-
nagyobb hévvel feszegetett kérdés; mellyet nem fejt meg, ha-
nem kikerülni látszik mindaz, ki bele tüzetesen nem bocsát-
kozik. Igaz, hogy azzal minden, a kereszténységre nézve sé-
relmes következtetések elől el van az ut mesztve, ha a hindu 
vallásnézeteknek a kereszténységtőli távol-állása, még pedig 
kezdettől fogva sok századokig, kétségtelenül meg van mu-
tatva ; de ez vonatik épen a mythusgyártók által kétségbe : 
miért is azt sz.-nek már csak azért is tárgyalnia kellett volna, 
hogy ama távol-állást ellenmondhatlanul bebizonyítva, azok 
nézetét, kik még mindig ellenkezőt látszanak hinni, megczá-
folja. Azonban mellőzve a nehézséget, mellyel egy negativ bi-
zonyítványnak egész terjedelmébeni kifejtése já r , sok van a 
történetben, mi sz. ellen tanúskodik, és arra mutat, hogy a 
kereszténység kezdetben mindjárt, csak ugy érintkezésbe jött 
a hindu-,valamint a pogány görög vallásossággal, a nélkül, hogy 
magát akár egyik, akár másik által behagyta volna szennyez-
tetni. A Ptolemaeusok és Seleucidák korának mélyebb ismerete, 
az alexandriai miveltség és bölcsészet hatásának komolyabb 
méltánylása, valamint a görög és romai világnak kereskedés 
általi összeköttetése Indiával, nagyobb világosságba helyezve, 
hihetőleg bőven bebizonyitandják, miszerint a szellemi világ-
ban is helye van ama nagy igazságnak, hogy az erők soha 
sincsenek a mindenségben teljesen elszigetelve, hanem a köl-
csönös befolyás , és egymásra-hatás törvényének engedelmes-
kednek. Valamint a nap hat a legkisebb bolygóra is, ugy 
ennek a visszahatása is számításba veendő. Alig létezett (em-
berileg véve), a kereszténységre nézve nagyobb, mivel azt 
mindjárt kezdetben fenyegető veszély, annál, melly a mani-
chaeismus-, docetismus-, és gnosticismusban rejlett : ennek a 
hindu vallássali szoros, mondhatni, lényeges összefüggését még 
Lassen is erősíti1); ámbátor elég következetlenül, s a történet, 
és természetben uralkodó legnagyobb igazságot félreis-
merve, azt állítja, hogy a kereszténység Indiára épen nem 
gyakorolt visszahatást. Épen olly állítás , mintha valaki azt 
erősítené, mikép két egymásba ütköző golyó közül csupán 
egyik gyakorol hatást a másikra, a nélkül, hogy ez kölcsönös 
lenne. (Folytattatik ) 

*) ,Indische Alterthumskunde. Von Christian Lassen, ord. Profes-
sor der altindisehen Sprache u. Litteratur an der kön.-preuss. Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Bonn. Leipzig, 1857.' III. Bd. 380. 382. 384. 398 
stb. 1. 

Szerkesztői nyilatkozat és előfizetési fölhívás 
a 

,Kath.; egyházi folyóirat' jelen évi folyamát illetőleg. 
A ,Religio1, mint erről a t. olvasó közönség annak idejé-

ben értesíttetett, 1859-ik évi januárhótól kezdve a Szent-
István - Társulat birtokába megy által : szerkesztője s ki-
adója , ft. Z a l k a János egyetemi theol. tanár ur szíves le-
vén a társulat javára tulajdoni jogáról, és ennek következtében 
a szerkesztőségről is lemondani. A. t. társulat megtisztelő bi-
zodalma alulirtat hivta föl a lap szerkesztésének újbóli átvéte-
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1ère ; s én nem hittem magamat följogosítottnak , e terhes, és 
roppant felelősséggel járó , mit tapasztalásból tudhatok, de 
fölöttébb üdvös munkábani részvét megtagadására : akár ugy 
tekintsem magamat, mint a nevezett társulat irányában minden 
kitelhetőnek megkisérlésére kötelezett hivatalnokot, akármint 
a kath. egyház egyik méltatlan tagját , ki a szeretetre méltó 
közanyának ezzel némi szolgálatot vél tehetni, s igy az ajánl-
kozó alkalmat erre, jó lélekkel nem is utasithatja vissza. Ez 
oka, hogy a szerkesztőséget, mellyről, s vele a kiadói jogról 
is több évek előtt önkényt lemondtam, most ujolag elvál-
laltam. 

Azt ugyan nem Ígérhetem , nem m e r e m Ígérni, hogy 
szintolly erővel, és minden részletekre kiterjedt, átalános és 
közvetlen utánalátással fogom e lap szerkesztését jövőre is 
vinni, mikép azt egykor vihettem ; illy Ígéret tevéséhez , és a 
mi becsületes emberek előtt azonos szokott az előbbivel lenni, 
meg is tartásához , a férfikor legerőteljesebb szakából épen tiz 
év hiányzik : nagy idő a rövid emberéletnek fokonkint alá-
szálló töredékeny lépcsőjén ! És vakmerőség volna tőlem, most 
Ígérni azt, minek nem-teljesithetése miatt valék akkor is 
kényszerítve az uj és fiatalabb erők segélyül hívására. De mi 
a buzgalmat és legjobb akaratot illeti, az részemről ezután sem 
fog hiányozni annak , a mi csak lehető lesz , megtevésére. S 
ha valamiben megfogyott volna a körültekintő figyelem, az 
apróságokra is kiterjedni tudó gondosság, pótolandja talán 
egy másik , a nem épen rosszul használt idővel járni szokott 
ama tulajdon, mellyet a tapasztalásnak sokat jelentő neve-
zetével szokott az emberiség gyakorlati esze jelölni. S ez is 
valami. 

A lap oeconomiájában nem akarván másnemű változta-
tásokat tenni, mint minőket annak tulajdonosa, a kiadó tár-
sulat kiván, sem czimét eredeti minőségében visszaállítani, 
sem tartalmát lényegesen módosítani nem fogom Egyedül 
azt kívánom, hogy megmaradván a lap eddigi, csakhogy 
kissé nagyobbított alakjában, más tekintetben se veszítsen el 
semmit abból, mi annak, és ft. szerkesztőjének ez ideig méltó 
érdemül tudatott be ; s legyen szerencsés a mindig előbbre-
haladni törekvő korral több olly czimeket is eltulajdonítani, 
mellyeknél fogva növekedő részvétre számithasson: mi legna-
gyobb részben kétség kivül a tisztelt, s általam ezennel óhaj-
tott közremunkálásra fölkért levelezők szíves támogatásától, 
és az érdemes olvasó-közönség elnéző jóakaratától függ. 

Ösztönt egy vallásos tartalmú, s egyházi lap olvasására, 
s olvasásának ajánlására, ugy hiszem soha sem kell a külkö-
rülményekben , a világ ingerült állapotában , a viszonyok vál-
tozását jósolni szokott politikai mozgalmakban, vagyis egye-
dül az ujságvágyat ébresztő s táplálni szerető kíváncsiságra 
hivatkozásban keresni. Nekem ezt tenni legkevésbbé lehet kö-
telességem. Egy kath. egyházi lap olvasóiban sokkal mélyeb-
ben gyökeredző , s napi hírektől nem függő a vágy , melly ő-
ket az olvasásra készteti. Nekik a mindig végtelen becsű, 
és valóban életfontosságú amaz érdekek a legfőbbek, mel-
lyek sz. hitünk alapigazságaival összeforrva, az örök lény, 
az Istenség teljesebb ismeretére , az életszentségre, vagyis a 
folytonos tökéletesbülésnek soha véget nem érő munkájára, s 
az ehhez erőt és reményt kölcsönöző jobb élet felőli elmélke-
désre, a legtisztább és biztosabb kútfej ü vigasztalások tel-
jére utalnak. Mi az egyház küléletében időnkint fölmerül, mi 
az emberi sors változékonyságát az események hullámzó 
tengerén elénk tükrözi, s majd édes remények árjába ringat, 
majd a gyarló test és lélek ama félelmeit kelti (öl, mellyek 
közeledtével ijedve kiált föl bennünk a testi ember: „Uram!' 
ments meg minket ; elveszünk !" (Mát. 8, 25.) igen , ez ese-
mények alkalmasok ugyan az anyagias érzelmű világnak ma-
gasabb gondolatokra ébresztéséhez : de azért nem mindenki-

nek , hanem csak a gyöngébbeknek szükségesek arra, hogy 
őket az ingatag külsőben helyezett bizodalomtól elvonják , s 
a belső, zavartalan életre figyelmeztessék. Ez lesz anuakoká-
ért lapunknak is főczélja, s nem ugyan kizárólagos , de mégis 
rendes tartalma. Nem az események azok , mellyekre a hívő-
nek szüksége van lelki élete fönntartása végett : hanem az 
azok fölötti elmélkedés, az azokból merített tanulság, a már 
megtörténtek fölhasználása. Pedig egyházunk múltja elég gaz-
dag már arra, hogy minden ujabb változás nélkül is (melly 
azonban a mulandóságnak színpadul szolgáló téren , a földön, 
soha sem fog elmaradni) , kimerithetlen forrásául szolgáljon a 
legtisztább, és boldogítani egyedül képes életbölcseségnek. 

S ez épen az i r o d a l o m - , főleg egyházi s vallásos iro-
dalomnak fő teendője : a múltnak fölhasználása, a jelennek ta-
nítására. Ez, s nem a lehetőségek tudománya, a vallásos keb-
leknek , s igy az igazságot szomjazó komolyabb értelmisé-
geknek legkedvesebb tanulmánya. Minden nagy gondolat és 
magas eszme , kellőleg kifejezve , minden nagy igazság ujabb 
világosságba helyezve , minden előítélet-, és a valót kétségbe 
vonó, s elhomályosító ellenvetésnek me gczáfolása egy-egy 
e s e m é n y a szellemi világban, mellyet az irodalom képvisel ; 
s a ki ebben élvet talál, az nem szorul a külvilág szappanbu-
borékaira, hogy lelke tevékenységét akkép igyekezzék fölvil-
lanyozni , mint a szeszes italokhoz szokott szerencsétlen, ki-
nek minden perczben ujabb inger kell, melly őt lélekölő 
apathiájából fölrázza. Vajmi rossz készület az örökkévalóság 
életét élhetéshez (melly minden változás , tehát ujabb esemé-
nyek ingere nélkül fogja lelkünket betölteni,) az újságkívánás, 
és a mohó vágy, mellyel a habozó lelkek égető szomját az 
athenei álbölcsészet akarta kielégitni (Apóst, cselek. 17, 21.)! 
Azért mi a szellemi világot tápláló ama tárgyakra, mellyeket 
jó könyveknek nevezünk, tehát az irodalomra kiváló gondot 
akarunk fordítani ; ámbátor tudjuk, milly sok előismeret és idő 
kell hozzá, hogy az ember csak egy munkát is kellőleg, azaz : 
figyelemmel olvasson végig ; miszerint annak tartalma felől 
helyes Ítéletet hozhasson, és akár jelességeit igazságosan ki-
emelje, akár hiányait részrehajlatlanul megrójja. De teendünk 
e részben is annyit, a mennyit tenni csekély erőnkhez képest le-
hető. Többet valamint tenni mi nem tartozunk, ugy más méltá-
nyosan nem kívánhat ; s ha mégis némellyek erre szabadságot 
vesznek, könnyű magunkat ez iránt vigasztalni. 

Különben a lap czélja s tartalma felől ujabb programmot 
kibocsátani, már csak azért sem tartottuk szükségesnek, mivel 
az idő rövidsége miatt (a legfelsőbb helyről kért átruházás 
csak imént történvén meg), vele sem ujabb munkatársakat 
szerezni, sem a t. közönséget czéljaink felől jobban fölvilá-
gosítani nem volna lehetséges, mint ezt a már néhány nap 
múlva úgyis megjelenendő első szám által tehetni reméljük. 
Ebből legjobban ki fogja mindenki vehetni, mi az, a mit aka-
runk , a mire törekszünk, és mit Isten segitségével és a lelkes 
ügybarátok közremunkálásával elérni reménylünk. 

A lapra minden es. kir. postahivatalnál, s Pesten a 
Szent-István-Társulat ügynöki hivatalában (Lipót-utcza, 8. 
sz. a.*) előfizethetni ; az előfizetési díj maradván, mint eddig, 
félévre postán járatva 5 frt pp. (uj pénzben 5 frt 25 kr.), 
helyben pedig házhoz-hordással 4 frt 40 kr. pp. (uj pénze 
ben 4 frt 90 kr.) Egész évre , helyben 9 frt 20 kr. pp. (uj 
pénzben 9 frt 80 kr.) , vidékre pedig postán 10 frt pp. (uj 
pénzben 10 frt 50 krral) fizethetni előre. Kelt Pesten, 
decemberhó 21-én 1858. 

S o m o g y i Károly, s. k. 

*) Uj-évtől kezdve a szerkesztői irodaban is : Belváros, Mol-
náruteza, 10. sz. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten j 1859. 
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K ö r ü l t e k i n t é s . 
(Vége.) 

Olaszország, melly a kath. hit- és egyházhozi 
ragaszkodását annyi századokon át sértetlenül meg-
őrizte , nem azon bevehetetlen erőssége többé a ka-
tholicismusnak, hova az a vész napjaiban, mint 
örökké biztos, és minden tévtan iránti sympathiák-
tól elzárt menhelyre vonulhatna, s akár népei-, akár 
kormányaiban rendületlen támaszra találna. Mivel 
az apostoli tanitás szakadatlan áthagyományozásá-
val körülsánczolt, a vértanuk korszakának ezer meg 
ezer emlékeivel, mint megannyi bástyákkal erősitett, 
annyi temérdek, mindennemű tudománynyal védett 
vár, megtöretlenül emelkedik ugy an ki ma is az azt 
körülhullámzó tengerből : de a benlévők nem mind 
hivei többé a sz. Péter idejétől fogva ott egyedülle-
gitim hatalomnak. A kath. egyház ellenségei is meg-
tanulták Olaszhon jelentőségét az általuk ostromlott 
tanítási rendszerre, s hierarchiára nézve ismerni : azért 
nem mulaszták el, szövetségeseket szerezni maguk-
nak azok közt, kik különben természetes védői kö-
teleztetnének lenni, s az őrséghez tartoznak. Anglia 
régen keresé a katholicismus ezen ősi birtokában az 
archimedesi pontot, hova lábát tehesse : és föllelte 
azt. Ma a keleti szakadár-egyház hatalmas feje kö-
veti példáját: s olasz kikötők nyilnak meg az éjszaki 
félt befolyásnak ; hogy a prot. bibliatársulatok mel-
lett az orosz schismának is legyen tére a saját érde-
kébeni működésre. Pedig elegendő lehetett, sőt na-
gyon sok volt már az is, mit az egyház Piemontban 
szenvedett, és folytonosan szenved: szerzetes-rendei 
s vallásos intézetei, tana és szertartásai minden ol-
dalról megtámadtatván, sőt az egyház jogai mellett 
szavukat emelni merő főpásztorok bebörtönöztetését 
is kénytelenittetvén látni. S mint van maga a legfel-

sőbb egyházi hatalom is Romában biztositva? Még 
mindig franczia fegyverek környezik az uralkodók 
legszelidebbikét, hogy hálátlan népe atyját, s a ke-
reszténység látható fejét el ne veszitse, vagy szám-
űzetve ne lássa. És az e gyámság alatt élésre kény-
szeritett, annak minden terheit és veszélyeit tapasz-
taló , s a jót-tehetés teljes szabadsága után évek óta 
hiában sóvárgó sz. a tya , élénken emlékezteti hiveit 
arra , hogy a korona, mellyet öröklött, s melly is-
teni Főnket megvérezte, tövisből van fonva, s hogy 
annyi századok óta ennek nem mindentüskéi veszték el 
hegyöket, ámbátor megaranyozvák. Az isteni gond-
viselés egyházát ez utolsó, emberi hatalmon alapult 
támasztól is megfosztván, annál szembetűnőbbé 
akarja talán a gyámolitás természetét tenni, mellyben 
üíryedül bizhatni ; s melly i s t e n i voltának kétség-
telen bebizonyításával, amaz intézet magas szárma-
zását is tanúsítja, mellynek föntartására Isten olly 
csudálatosan, és közvetlenül nyújtja a kicsinyhitűek 
által már remélhetőnek sem tartott segedelmet. S 
ebben bizunk mi. 

Belgium még csak néhány éve is, vallásos szel-
lemű, kath. férfiak által kormányoztatva, mint ele-
ven példája idéztetett amaz ohajtott állapot valósit-
hatóságának , melly a fejedelem és alattvalók közti 
viszonyt édessé, s mindkét részt boldogítóvá teszi; 
melly a szabadság érzetét a törvényesség eszméje-, 
s az önkénytes engedelmességgel párosítva, mege-
rősíti a sokak előtt merő ábrándnak látszó hiedelmet 
több olly intézmény lehetősége iránt, melly az azok 
élvezetére képesített népekben szintolly kifejlett er-
kölcsi érzetet, mint külmiveltséget tétet föl. Belgium 
e kath. érzülete- s miveltségével, maga maradt hive 
a rend és törvényesség, jóllét és béke szellemének 
olly időben, melly a leghatalmasabb birodalmakat 
is megrendülni, s részben fölforgattatni látta, mint 
például a szomszéd Francziaországban. S néhány év 
elegendő volt egy titokban működő setét hatalom-
nak arra, hogy az uralkodó s alattvalók közti bizo-
dalom megingattassék, a közjólléten sikerrel munkáló 
kormány, erőszakos utczai demonstratiók által leié-



pésre kényszeríttessék, és azon elvek jussanak ural-
kodásra, mellyek a kath. hitnek szintolly esküdt el-
lenségei, valamint minden, akár egyházi, akár pol-
gári felsőségnek. Még nem régen is tübb szerzetes-
ház és kath. nevelő-intézet ablakai verettek be egy 
aljas csőcselék életveszélyeztető támadásának alkal-
mával , apáczák lettek üldözés tárgyaivá, s utálatos 
eszközök, álruhák segélyével, egyháziaknak öltö-
zött gazok igyekeztek botrányos magukviselete ál-
tal az elámított népet olly testületek ellen ingerel-
ni , mellyekben az eddig legnagyobb jótevőit látta : 
az egyetemi ifjúság pedig félre nem ismerhető jeleit 
adja beszívott elveinek, midőn a kath. egyház, és az 
ur Jézustól üdvösségünk eszközeiül adott szentségek 
iránti megvetésével dicsekszik. Grentben a mult hó 
derekán kisértetett ki nagy ünnepélylyel, a tanítók 
egy része is ott levén, az állam-egyetemnek egyik 
vallástalanul elhunyt növendéke: s a sir szélén, melly 
a hitetlenek állítása szerint mindennek véget vet, 
hét szónok hallatta szavát, és dicsőitette a meghol-
tat; ki elég erős volt az egyház által ajánlott vigasz-
talást, és minden vallásos eszmét átalkodottan vissza-
utasítani végső pillanatában. A beszédek káromló 
kifejezésekkel valának telve; s egyik különösen kie-
melte az elhunytnak azon érdemét, hogy „egész meg-
vetéssel szolgáltatott irataiban a kath. mythologia 
meséinek igazságot." A brüsseli egyetem küldöttsé-
gének szónoka, részéről, magasztalta a megholtban 
a hősies jellemet, a nép iránti hódoló ragaszkodást, 
a democraticus elvekhezi hűséget, de mindenek fö-
lött amaz erélyt, mellyel halálágyától gyermeksé-
gének hitét eltávolította. „A szabad egyetem nevében 
esküszünk, kiálta föl a szónok, hogy nyomdokaidat 
követendjük! Esküszünk, hogy példádat utánozzuk!" 
Illy szellemű a Belgium jövőjét előkészítő egyetemi 
tanítás ; és illy gondolkodás-módot tanúsít az abban 
képezett fiatalság ! Egykor a liberális hősök olly őszin-
tének látszó elismeréssel adóztak a hitnek, melly Bel-
giumot a miveltség és polgári jóllét legmagasabb 
fokára emelte, hogy végre elhitték a katholikusok, 
miszerint a liberalismus csakugyan tisztelettelvisel-
tetik „atyáink szent vallása'' iránt: azonban ugy 
látszik, ezt ők csupán eszközül használták föl; s mi-
után a rájok nehezült hatalmat lerázták, nemtelen 
fegyvereiket a szabadság egyedüli őre, s biztositója 
ellen fordítják. Azóta a liberálisok nyilvánosan har-
czot izentek a hitnek, hirdetik az istentelenséget 
könyveik- és iskoláikban, tagadják az egyház jogo-
sultságát , a dogmák tekintélyét, és magát Krisztus 
urunkat. „Azóta a papságot lepökdösték, a katholi-

kusokat fólszaggatott járda-kövekkel űzték el; és 
hogy tettöket igazolják, azt fogták rájok, miszerint 
a középkori visszaéléseket akarják újra behozni." A 
még jó érzelmű, s kath. hitökhez hű férfiak minden 
befolyástól megfosztva, csaknem az egyház és hon 
iránti kötelességöknek nézik, a rettegett még nagyobb 
vész kikerülése végett, minden ellentállással fölhagy-
ni, s ama tétlenségben keresni a rossznak orvoslását, 
melly számtalan kath. intézmény és társadalom vesz-
tét , pusztulását szülte. 

Es Schweiz ! melly még mindig az eltörlött ko-
lostorok maradványain élődik ; melly az ujon alakí-
tott ,Helvetia'-egyletbe nevét, és nemzetiségét, ke-
reszténységét és mindent beleolvasztani készül: nem 
a pogányságon függ-e sóvárgó szemeivel, mint egye-
düli eszményképén? Nem igy irnak-e még ma is a 
főhelyről : „A diplomatikai testület tagjai közül egy-
nek sem kell annyit, mint a romai ügyek vezetőjé-
nek a forradalmi párt részéről szenvedni. Nem is a 
személy az, mi a támadásokra felhív, hanem az ál-
tala viselt hivatal. Az apostoli nunciatura létezése, 
alkalmatlan a radikáloknak. Ők szabadulni kívánnak 
az egyházi jogok eme hü, és figyelmes őrétől ; ki 
diplomatai jelentései, s óvástételei által vészteljes ter-
veiket gyakran megzavarja, s azok kivitelét akadá-
lyozza. Miért elhatározták, egy átalános nyilatko-
zatot hozni létre a nunciatura ellen ; s hogy köny-
nyebben czélt érjenek, azzal kezdik, miszerint a jelen-
legi képviselő személyét és tetteit gyanúsítják : arra 
számolva, mikép az egyéniséget rossz hirbe hozva, 
magát az intézményt is gyűlöletessé teendik. Möns. 
Boviei'i, ki a vigyázatosságot eszélylyel párosítja, 
kénytelennek érezte magát utóbbi napokban, hiva-
talosan nyilatkozni némelly félhivatalos szinbe öl-
töztetett vádakat illetőleg. Ha csupán személye fo-
rogna kérdésben, ugy e nyilatkozat elhallgattatná 
rágalmazóit : de mivel a czél az, hogy a nunciaturát 
buktassák meg, nem pedig a nunciust, előre lehet 
az uj megtámadásokra készülni. Ez már harmadik 
felvonása azon színdarabnak, mellynek Schweizban 
néhány év óta szemlélői vagyunk. Legelőször is az-
zal kezdték, hogy a szerzeteseket legyalázták, s vé-
gül a nagy kolostorokat eltörlütték, saecularisálták ; 
azután a jezuitákat rágalmazták, befejezésül azok 
collegiumait és nevelő-intézeteit bezárva. Most a 
szent-szék ügy vivőjét kezdik piszkolni, s ez által az 
apostoli nunciaturát eltörölhetni reménylik. Ha a 
színészek folytathatják álnok játékukat, ugy a ne-
gyedik felvonás tárgyát a püspökök, az ötödikét pe-
dig a lelkészek teendik." 
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De minek is megyünk tovább megkezdett kőr-
útunkban? Ha a hitellenes elvek elhatalmazása fölött 
annyi okunk van feljajdulni még olly országokban is, 
hol az egyház őstana s intézetei iránt hagyományos 
kegyelet uralkodott legújabb időkig : könnyű felfog-
ni, milly küzdelmeknek van a katholicismus ama tar-
tományokban kitéve , hol az ellentétes hitrendszerek 
avattattak föl államvallásokká, vagy a valamennyi-
nek hadat izent rationalismus kapott lábra. Ez utób-
bi főleg Némethon több részeiben a legégetőbb baj. 
Poroszországban ugyan nagy fordulatpontot látszik 
képezni az uj ministeriumnak egy kath. elnök alatti 
föllépése: de a változás alig fog aszabad-kőmivesek 
iránt fensőbb helyről is tanúsított pártolás megszű-
néséig menni ; s igy az eddigi rendszert e tekintet-
ben , azaz : vallás-erkölcsi szempontból, meg nem 
dönti. Legfölebb is azt eszközlendi, hogy jövőre 
kedvezőbb lesz az arány, mint a minő volt eddig, a 
tisztviselők, követek, egyetemi s más tanitók számát 
illetőleg, a katholikusok és protestánsok közt; és az 
előbbieké nagyobb öszhangzásba fog az összes né-
pességnek több, mint harmadát képező katholikusok 
számával tétetni. 

Lehet-e ezt egyhamar a kath. Irlandra nézve is 
várni Britanniában ? Ama még mindig mostoha sors-
sal küszködő szigetre nézve, mellynek lakói 1841 óta 
9,820,000-ről 6,000,000-ra leszállva, ugyanazon 
mértékben fogynak, tnint másutt, a boldogabb or-
szágokban szaporodni látjuk a népet; s melly a he-
ly enkint javult állapot mellett, még ma is ijesztő ké-
pét nyújtja több kerületben az éhség- és iszonyú 
nyomornak. Milly részrehajlókká teszi a katholici-
smus iránti elfogultság az angolokat még mais, elég-
gé látható onnan, hogy a nép számát véve arányul, 
„Irhonnak legalább is 200 követet kellene a parlia-
mentbe küldeni; holott jelenleg nem küld oda 105-
nél többet." S a Bright által sürgetett választási re-
form ellen a ,Times' nem vélt stilyosabb okot fel-
hozhatni, mint annak tekintetbe vételét, hogy: 
„egy arányos képviseletnél fogva a követek házába 
több katholikus küldetnék, mint angol-egyházi ; s a 
királyné száz szavazatot elvesztvén , ugyanennyit 
nyerne a pápa (!) ;" s hogy : „a választók egyenesen 
a papság kezei közé jutnának," melly szerinte a 
gyóntató-széket használná föl a választások vezeté-
sére , s minden régi sérelmek megbosszulására 1). 

]) Ki csudálkoznék rajta , hogy Angliában illy fogalom-
mal vannak a kath. egyháznak olly üdvös intézete felől, minő 
a gyónás : miután azt még nálunk is a ,haladás', és a szüksé-

Svédhonban is még mindig akkép gyakorolják apro-
testantismus alapelvéből kifolyó vizsgálati szabad-
ságot a hit dolgában, hogy az uralkodó lutherán val-
lástól eltérők pörbe idéztetvén, az országbóli szám-
űzetésre Ítéltetnek; mint több, kath. hitre tért nő 
legközelébb is. Sőt napjainkban is foly egy illy pör : 
csakhogy ez úttal baptisták, nem pedig kath. hitre 
tért egyének ellen. 

A roppant kiterjedésű Oroszbirodalomban foly-
nak-e még, és hány helyen az olly sokáig üldözött 
katholikusok könyei, ki tudná biztosan megmonda-
ni ? Hanem régi, szokásos, és rendszeres elnyomás 
emlékezetét idézi föl azon egyszerű körülmény is, 
hogy a czárnak egy kath. templomba betérte, öröm-
jelül vétetett, és jobb jövő reményének szolgálhatott 
alapul a kath. nép közt Lengyelországban : ezzel is 
megmutatva, milly kevés kell hozzá, hogy az embe-
rek remélni, s a jövőben bizni tudjanak. . . Valóban 
csaknem szintolly kevés, mint ahhoz, hogy attól ret-
tegjenek ok nélkül. De azért mindez nem akadályozza 
az ujabb templom-foglalások hírének terjedését, és 
az olly kegyetlenségek felőli ujabb tudósítások is-
mételését, mellyeknek csak azért lesznek egész köz-
ségek áldozataivá, mert néhány év előtt ősi hitök 
elhagyására levén kényszerítve, most ismét a kath. 
egyház kebelébe kívánnak visszatérni. 

Illyen Európában a katholicismus, és átalában 
a vallásosság állapota. A kép, mellyet nagyából vá-
zoltunk, eléggé szomoritó. S ámbátor az örömre ger-
jesztő vonások sem hiányoznak, ezeket mégis nem 
tartjuk olly nemüeknek, hogy az egész ábrázolat 
jellemét megváltoztatni, s az e czikk elején nyilvá-
nított nézeteket megczáfolni képesek lennének. Pe-
dig az egész mivelt világot fölizgatott, valamennyi 
sajtót foglalkoztatott, és még máig sem feledett Mor-
tara-ügyet föl sem emiitők : azon ügyet , mellynek 
a rationalisticus szempontból okoskodó hírlapírók 
szenvedélyes polémiája szintolly nagy fontosságot, 
mint gyűlöletes szint tudott adni; s mellyről hall-

ges ismeretekbeni előmenetel gátolójának nézik, az imádság-
gal együtt. A ,Pesti Napló' 1-ső számában panaszolkodik egy 
valaki. hogy : „otthon valaha többet tanultunk gyónni, meg 
imádkozni, m i n t s e m a mostani haladással lépést tarthat-
nánk" Tehát ha kevesebbet tanul valaki gyónni s imádkozni, 
Ugy jobban előrehaladhat a korral; s a ki épen nem tanul, sem 
gyónni, sem imádkozni, az kétségkívül legnagyobb előmene-
telt fog tenni. Az ezt Írónak igen jól kell tudni e szerint a 
gyónást és imádságot ; mert egyebet ugyan nem látszott so-
ha tanulni, még csak a helyes fölfogást és logikai gondolko-
dást sem. Pedig ez a gyónáshoz is szükséges. 
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gatni nekünk sem lehetend közelebbi számainkban. 
Sőt még honunkról sem szóltunk, a hozzánk legkö-
zelebb tartozóról. . . . De a párisi ,Annuaire' Ítélete 
által megdöbbentve, nem is merjük vallás-erkölcsi 
viszonyaink rajzát adni : nehogy olly szörnyetege-
ketkelljen festeni, kik egy rossz gubáért hideg szá-
mítással ölik meg az embert1), s tizenhárom éves ko-
rukban már képesek az öngyilkosságra életuntság-
ból2), vagy a kiknek fiatalságuk szolgáltatja az egye-
düli mentséget olly iszonyú büntettek irányában, 
mellyeket a toll csak leirni is átal. Mi azonban a 
nép ,mivelőit,' a közjóllét és emberi boldogság lel-
kesült barátjait, az irók bizonyos faját , épen nem 
zavarja meg természetes, és rájok nézve bizonyosan 
indokolt jó kedvekben. Ők tovább is megéneklik a 

hőst, kinek 
,,Nyeregkápájáról lóg a M i a t y á n k j a . . . 
Végig i m á d k o z v á n száz teremtettéjét3)." 

Hisz nekik az Isten szent neve a legközönségesebb o o 
szó, mellyet kedvök szerint meghurczolhatnak a dur-
vaság és miveletlenség szemetében ; s a káromkodás 
egyetlen i m á d s á g u k . De hagyjuk ezt jelenleg. 
Most nem a honi miveltség eszközeinek kellő, s lelki-
ismeretes használása felől akarunk szólni; hanem 
csak futólagosan érinteni azon főbb mozzanatokat, 
mellyek a ,Religio'-ban közlendő tudósítások kiindu-
lási pontjaiul nézendők; s a mellyek által nyújtott 
átalános felfogást kellőleg kiegészítik—Europánkon 
kivül — a hindu lázadás borzalmai közt elpusztult 
számtalan kath. intézet, kolostor, és templom, kiol-
tott ártatlan élet, Cochinchinában az ottani keresz-
ténységet kiirtással fenyegető üldözés dühe, s mind-
azon sanyargatások, mellyeknek a buzgó hittéritők 
Chinában, s egyebütt ki vannak téve. Ugy hogy ha 
vigasztalóbb látványok után jártatjuk körül örven-
detesebb benyomásokra sóvár szemeinket, Oceania 
szigetlakóit, vagy pedig Éjszak-Amerika ős renge-
tegeiben, a térítő szavára gyermeki hódolattal figyelő 
néptörzseket kell fölkeresnünk : itt legalább van még 
hit , van akarat a jónak megismerése- és tevéséhez, 
van remény az Isten országának folytonos terjedése-, 
és fölvirágzásához. E népeket ismerve, az egyház 
jelenét legkomorabb színben látó jósnak is kiderül 
setét arcza, és biztosítva hiszi magát a térről, mely-
lyen az erény és igazság országa még azon esetben 
is rendületlen alapot vethet, ha az, elaggott világré-
szünkben, az arra méltatlanokká vált népektől valaha 
elvétetnék (Mát. 21, 43.): mit Isten nem fog engedni, 
ha magunk nem akarjuk. 

~ ') ..Budapesti Hírlap' 1858. 282. sz. 
2) U. v. 250. p.—3) ,Napkelet' 1859. 7. 1. 

Tapasztalatok a világegyliáz terén. 
I. 

V e l e n c z e , dec. 28. 1858. 
A gondviselés kegye, melly Europa legtávolabb vidé-

keit már kétszer látnom engedte, s minden utaimban atyailag 
megőrzött, végre ide is vezérlett : a vallás és művészet clas-
sicus földére. S minthogy évek ápolta reményeim legédesbi-
ke, a kereszténység örök városát látni, ott hosszabb ideig 
élhetni, valósulásához közel áll : szivem hálaérzetétől ösztö-
nöztetve , bátorkodom , tollamnak igénytelen bár, de a kath. 
hit fönségének magasztalására szánt rajzait szerkesztő urnák 
átküldeni ; boldognak érezendvén magamat, ha e jelenben 
ir t , és jövőben irandó soraim méltókul fognak ítéltetni a be-
cses lapjaibani közzétételre. 

Velencze, a hajdani dicsőség- és hatalomnak ezen rom-
ja , sokat látogattaték már régibb idők óta , leginkább rend-
kivüli helyzete, s a benne ezelőtt uralkodott olcsóság okáért ; 
s különösebben Albion fiai által : kik természetes ellenszen-
veiknél fogva minden kath. város iránt, sz. Márk terén, és a 
doge-k palotáján kivül semmi mást nem fedeztek föl Velenczé-
ben. Más utazók vagy merő világi érdekek által vonatván ide , 
vagy pedig szebb égalj felé sietvén , Velenczét csupán csak 
átmeneti helynek tekintik nagyobb figyelemrei méltatás nél-
kül; s lia sz. Márk csudamüvü basilikáját látták, ha a dogék 
palotájának ékes termeit, néhány szembeötlő ,palazzo' belse-
jét , az ,Academia delle belle arti' képtárát megnézték; ha ta-
lán még a ,Campanile di san Marco' erkélyéről egy futó pilla-
natot vetettek a hullám mosta városra : tapasztalati élveikkel 
megelégedve távoznak, a nélkül, hogy képesek lennének he-
lyes Ítéletet hozni a tengerek hajdan félelmes királynéjáról. 

Itt mást kell látni, mást kell tanulmányozni. Velencze a 
szó teljes értelmében kath. város. A ki nem látta 115 templo-
mát; a ki nem vett részt a lakosság áhítat-gyakorlataiban; ki 
meg nem látogatá a kath. hit szelleméből kifolyt jótékonysági 
intézeteit ; ki meg nem ismerkedett vallásos egyleteivel : an-
nak Velenczéről csak tökéletlen fogalma lehet. 

E földön minden alá van vetve a mulandóságnak : e köz-
sorsban osztozék Velenczének, egykor birodalmakat megren-
dítő hatalma is. De ha e rendkivüli városnak, világi czélokra 
emelt műemlékei már csak szomorú érzelmeket keltenek a 
szemlélőben : szentegyházainak látása örömre hevíti a kebelt ; 
mivel a gazdag fény és megbecsülhetetlen mii-kincsek elraga-
dó öszhangzata világosan hirdeti ama hitnek fönségét, melly 
illy áldozatokra, s hason ihlettségre volt képes egy különben 
szűkkeblű kalmárnépet lelkesitni. Elmondhatja itt az ember 
szive mélyéből : „Quam dilecta tabernacula tua, Domine !" 
Templomaiban lehet látni, mi volt Velencze egykor. A köz-
társaság hajói nem hordják ugyan ide többé kelet és nyugot 
kincseit ; de azért a nagy és dúsgazdag ősök elszegényült iva-
dékai híven , és nagy áldozatokkal föntartják a hitnek remek 
szentélyeit. Ez becsületére válik e népnek ; mert eme, sok-
szor ősrégi szentegyházakat föntartani, nem kis föladat. Ta-
lán érzi e nép, hogy régi dicsőségét csak itt találhatja föl, és 
egy nemesebb, mert szent hivatás felé törekvő lelkesülést 
csak itt merithet. 

Os Velencze emléke valóban nagyon is e szent helyek-
hez van kötve. Sz. Márk külsején és belsejében van képvisel-
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ve e város múltjának minden időszaka. Minden győzedelem 
ékesítette emlékeivel e csodás modorú basilikát ; minden bal-
sors gazdagította belsejét az áhitat áldozataival. S ezen állam, 
mellynek határán (astelepeket ide nem értve), nem volt annyi 
száraz földe, mennyi szükséges csak egynehány élőfa meg-
gyökeresitésére, e templomban drága-kövekből teremtett ma-
gának virágokat. Az idő megviselte ugyan már e szent hajlé-
kot: de azért állni fog az, és pompájában diszleni mindaddig, 
valamig a gondviselés hullámokba nem temeti a várost, és 
lakóit. Lehűlladozott és összerongált mozaikjai most javíttat-
nak ki. Bárcsak méltók lennének ez ujak az ősiekhez ! A többi 
templomok is mind megannyi phasisok képviselői, s hála, 
vagy bűnbánat emelte csarnokok. Vallásos buzgalommal ren-
desen megünnepeltetik alapitásuk emléke. A lakommal szem-
közt lévő, s egy millió kétszázezer tölgy karón épült gyönyörű 
,Santa Maria della Salute' nevü templomban csak imént hang-
zottak el százezrek hálaimái az 1630-ban dühöngött, s 44,000 
velenczei polgár halálát okozó, mirigy megszüntetéseért. E 
két kúppal biró templom 1670-ben ,ex voto' fölépülvén, azóta 
évenkint ide sereglenek nem csak Velencze, de a közel fek-
vő szigetek lakói is : hasonló csapásnak elhárításáért imádko-
zandók. 

Becses lapjának hasábjai alig engedik bővebb, és egy-
szerre több templomokra vonatkozó adatok beigtatását ; ez 
okból most ezekkel fölhagyva, némelly, az itteni hitéletről 
szóló megjegyzéseket csatolok ide. 

Velencze templomainak nagy része egész nap nyitva áll: 
a buzgó keresztény bármikor menedéket kereshet Isten há-
zában. Minden templomban reggeltől délig kiszabott órákban 
bemutattatik a vérontás nélküli áldozat. Az Oltári-szentség 
minden egyes templomban több napig ki van téve a hivők 
imádására; s minthogy Velencze olly számos templommal bir, 
azért nincs az évnek egy napja is, mellyen a jámbor keresz-
tény üdvösségünk legszentebb titkának imádásához nem já-
rulhatna. Ünnepi diszben ragyognak illyenkor az illető szent-
egyházak ; de még inkább fénylik a buzgólkodók áhitatláng-
ja : s bármilly kötelesség-feledettnek is lehetlen mély megille-
tődés nélkül elhagyni az Isten házát, ha azt illyenkor meglá-
togatta. Adventben szokásos itt a Karácsont megelőző kilencz 
napi ajtatosság, melly mindennapi rövid buzditó szent be-
széddel végződik. Ez ajtatosság, tudtomra, kedves hazánkban 
nem létezik, vagy legalább nem átalános : pedig lehet-e ennél 
méltóbb előkészület Üdvözitőnknek szivünkbe fogadására? 

A bold. Szűz gyermeki gyöngéd kegyelettel tiszteltetik 
Velenczében. A ,bora' által fölkorbácsolt habok sokszor fi-
gyelmeztetik a tenger mélyéből kiemelkedő város lakóját a 
hajósok védasszonyára. Ezért alig van ház Velenczében , hol 
a bold. Szűz-anya képe a köteles örök lámpával hiányoznék. 
Sőt a boltok sem vetik meg ezen valóban keresztény ékessé-
get. A ,traghettok' (révek) mellett pedig hagyományos a bold. 
Szúz képe : rendesen kékre festett korlátokkal körülvéve (azon 
időtől fogva, midőn a város két harmada a tenger hullámai-
nak áldozatul esett). E képeket a ,gondolierek' kegyelete 
látja el éjjel-nappal égő lámpával, és szombaton és Mária-ün-
nepeken fris virág-füzérekkel. E szegény néposztály büszke-
ségének tartja a hit-kegyeletet; és kérdéseimre: valljon ki 
gondoskodik olly szépen a szent Szűzről? nem egyszer kap-
tam némi sértett önérzettel kimondott illy feleletet: „Checre-

de Signore, perché ci siamo noi ?" (Mit gondol az ur , hogy 
hát miért vagyunk mi itt ?) R. 

Pásztorkodási tárgyalások. 
III. 

K.un-Hegyes, dec. 20. 1858. Szerkesztő ur engedel-
mével közlöm az Eger főegyházmegyei tultiszai kerület, fő-
pásztorilag megerősített harmad-évnegyedes gyűlésének jegy-
zőkönyvét. Tartatott Tisza-Szalókon ft. Pá j e r Antal esperes 
elnöklete alatt ; mellyben a Szentlélek segélyül hivása után : 
a) tisza-eőrsi, s egyeki plébános társaink évenkint szinte 10 
p. frttal járulnak az elaggott papok nyugdíj-intézetének alap-
jához. b) Augustus 16-án, 12,864. számmal jegyzett, minis-
teri rendelet folytán, a 774. szám alatt kelt érseki körlevélre 
vonatkozólag, melly rendeli, „hogy, a hol tagositás, vagy le-
gelő-elosztás hozatik be, az illető plébánosok az iskoláknak 
földekbeni adományozásáról gondoskodjanak" : alázatosan kér-
dik a kerület tagjai. valljon az i s k o l a kitétel alatt maga az 
épület, vagy a tanintézet, vagy a tanító értendő-e? Válaszol-
tatott, hogy : ámbár kívánatos volna, miszerint az iskola fen-
tartására is egynémelly biztos alap szereztessék, de mert az, 
ez anyagi korban nem mindenütt kivihető, csak azon kell 
igyekezni, hogy legalább a tanító nyerje meg a nyílt parancs-
ban is kitett földeket, c) Minthogy ő szentsége, a keresztény-
s ég fej e , IX. P i u s pápa, május 3-án kelt, és velünk ke-
gyelmes főpásztorunk által 993. sz. alatt tudatott parancsa 
folytán, a VIII. Orbán alatt hozott ama rendelet, mellynek 
erejénél fogva, az egyház és oltár szolgái bizonyos napokon 
a népért tartoznak sz. mise-áldozatot bemutatni, megujitta-
tott ; a kerület tagjai, habár ez atyai parancsnak hódoló alá-
zattal engedelmeskednek is, tekintetbe véve mégis azt, hogy 
a sz. mise-alapitványok és dijak sok parochiának nevezetes 
jövedelem-forrását teszik; de meg sok helyütt, az alapitvá-
nyozó vég-akarata szerint épen e kötött napok vannak a szent 
áldozat végzésére kijelölve ; nem feledvén azt sem, hogy 
gyakorta , mint ez évben is, szokottnál nagyobb az Urban el-
hunyt testvérek száma , kikért a köteles szent misék szinte be-
mutatandók , alázattal kérdezik : valljon a megrendelt ünne-
peken , habár a népért kell is sz. áldozatot bemutatni, nem 
lehetne-e a megholt testvérekért is emlékezetet tenni ? Es sza-
bad-e a kötött napokon ,anniversarium,' vagy ,de die obitus' 
szent misét szolgálni ? hogy igy mindkét egyaránt nemes és 
magasztos kötelességnek, mind a szent miséket felajánló s 
mondató nép lelki kívánalmainak elég tétessék. Válasz : a 
pápai köriratban kimondott elvek, szigorúan megtartandók. 
d) 1849-ben, midőn a harczosok Káál falut elhagyták, egy, 
két vagy három éves gyermeket hagytak hátra : kit akkor 
P é 1 y i Sára nevü nő fogott fel ; magáról, annak nevelését 
illetőleg kötelezvényt is adván. E gyermek jelenleg a Tisza-
Szalókhoz tartozó Taskony pusztán, T ó t h Klára által nevel-
tetik. A nevelő anya fölkérte a helybeli plébánost, hogy a 
már 12 éves gyermeket a poenitentia- s Oltári-szentségben ré-
szesitse ; a plébános pedig kérdést tett : valljon e gyermek , 
kinek sem eredete , sem szülői legtávolabbról sem ismertet-
nek, föltételesen nem volna-e megkeresztelendő; s valljon a 
kegyszerekben részeltethetik-e ? A kerület véleménye : nem 
szükség a föltételes megkeresztelés sem, miután a gyermek 
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találtatásakor két-három éves volt, és József névvel lévén je-
lezve , egész valószínűséggel valamelly keresztény felekezet 
tagjául méltán tekintendő ; a kegyszerekben is előleges taní-
tás után részesítendő. Az ügy felterjesztetett a kegyelmes fő-
pásztorhoz : és a vélemény kegyesen helyben hagyatott, e) 
Gyakran gondolkoztak már e kerület tagjai ama visszaélések-
ről , mellyek itt-amott a szent dolgok körül felmerülnek, s 
mellyek ellen az egyházi lapok már többször szót emeltek : e 
visszaélésnek egy példányát mutatá be kürűi testvérünk, 
mellyel hozzá egy a mátra-verebélyi szent kuttól hazajött 
híve állított be, s kérte, hogy az általa szentségnek neve-
zett , és több szent képekből álló , drága pénzen vett óvszert 
(amuletum) szentelné meg, s ez által az annak tulajdonított 
erőt biztosítaná. Mig egyrészt a kerület tagjai nyíltan bevall-
ják a kegyhelyek iránti áhitatos érzelmöket, ama szent meg-
győződést táplálván, hogy ezek biztos emeltyűi a nép vallá-
sos buzgalmának : ugy más részt nem titkolják el leikök fáj-
dalmát, és méltó neheztelését némelly rosszakaratuak iránt, kik 
a nép jámborságát aljas csalásaik által kizsákmányolják ; s ezt 
annyival inkább, minthogy tudják, milly sokan vannak , kivált 
napjainkban, kik csüggedetlenül lesik az illy fölmerülő ese-
ményeket , hogy azokat, m i n t m o n d a n i s z e r e t i k a 
nép butaságának, és tudatlanságának rójják fel, s diadal-
örömmel hirdethessék. Az ügy kegyelmes atyánknak jelen-
tetvén föl, és fiúi alázattal megkéretvén, hogy e visszaélés 
megszüntetését az illető helyen kegyesen eszközölni méltóz-
tassék, meghagyatik a lelkipásztoroknak , hogy a népet, a 
szent képek hasznos tiszteletéről szóló tanról kellő oktatással 
felvilágosítva figyelmeztessék, hogy azok vételében vigyázók, 
és ovakodók legyenek, f) Tekintettel a korunkban gyakran 
fölmerülő tűzvészekre , alázatosan esedeztünk , hogy az olly 
sok kedvezményben részesítő magyar társulatnál egyházi épü-
leteinket biztosithassuk. A kérelem megadatott, g) Az uj pénz-
láb behozatalával, sok hibák és félreértések merülvén föl, 
alázattal kéri a kerület ő kegyelmességét, mikép a stolaris 
jövedelmeket illetőleg határozott utasítást adni méltóztassék ; 
fiúi bizodalommal indítványozván, hogy a tört számok, mely-
lyek az áttételnél feltűnnek, a zavarok elkerülése végett, egé-
szen megszüntessenek, h) Minthogy a sz. misékre tett aján-
latok e tágas megyében különböző arányban szedetnek, s ez 
által különféle gyanusitgatások- és kellemetlenségekre szol-
gáltatik alkalom, gyakran a sz. áldozat kárára : esedeznek a 
kerület tagjai, hogy a sz. misei illetmény szabályoztassék. A 
stolaris jövedelemre nézve rendeltetett, hogy az, az uj pénz-
láb szerint hasonló értékben vétessék ; a sz. mise-illetményre 
nézve pedig, az énekes sz. miséknél 1 , a csendesnél fél au-
striai forintban határoztatott meg. i) A kürűi templomban egy 
falra festett oltárkép megujittatván , kérdést tett a plébános : 
valljon megszentelendő-e a kép, vagy sem ? Megoszolván a 
vélemények, főpásztorunknak fölterjesztetett. Határozat : 
minthogy a templom falai fölszentelvék, és a kép e szentelt 
falakra van festve, nincs szükség uj szentelésre. — Hálát ad-
va irgalmas Istenünknek, s helyi ügyeinket végezve, gyűlé-
sünk eloszlott. 

Közli a kerület megbízásából T á m á r Imre, egyház-
kerületi jegyző. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, jan. 3-án. Ő mé.lt. a csanádi püspök úr az év for-

dultával főpásztori szózatot intézett nagy kiterjedésű me-
gyéjének valamennyi tagjaihoz ; mellyben a ker. nevelés szük-
séges volta , s annak jókori megkezdése felől a legszivrehatóbb 
módon nyilatkozik. Örömest közlendünk a tanulságteljes fő-
pásztori körlevélből egyes darabokat, ez átalános érdekű 
tárgynak annál nagyobb körbeni méltányolhatása végett. 

— Ó-Iíutla. A kath. legényegylet nálunk is gyökeret 
vert. A ft. esperes-plebános fáradhatlan buzgalmának elvégre 
sikerült illy egyletet, a pesti hasonló egylet alapszabályai el-
eifogadása-, s életbe-léptetésével, a jobbérzelmü polgárság 
örömére ünnepélyesen megnyittatni. A legények száma ugyan 
csekély : de épen e mustármagból fog felnövekedni a terebé-
lyes fa, mellynek lombjai alatt menedéket fog keresni hovaelőbb, 
és találni a még most elmaradt legénység. Dec. 26-án reggel az 
Ur oltárához léptek a tagok ; délután pedig liozzájok testvéri-
leg csatlakozván többen a pesti egyletből, miután a vecsernyét 
a néppel együtt elvégezték, egyleti zászló elő vitele mellett, az 
egylet helyiségeibe vonult a hosszú sor, mellyet számos uri 
vendég ékesitett. Megnyitó beszéd, egyes baráti szózatok, ének, 
szavalások, stb. családi örömünneppé varázsolták a sebesen re-
pülő órákat. Adja az ég, hogy az öröm, melly az egylet meg-
nyitásakor olly félreismerhetlenül nyilatkozott, soha e hajlék-
ból ne távozzék. 

— Csénye , dec. 23. Becses lapjának jótékonysági ro-
vatába egy szál nefelejtset küldök. Ugy vélem, igen oda il-
lik az, ama szellemi üdvleldébe , melly hazánk és egyházunk 
érdemesültjeinek ha nem is porait, de méltó neveit őrzi, s 
az utódoknak szent kegyelettel áthagyományozza. Egy illy, az 
egyház- és hazára nézve egyaránt érdemes férfiút van szeren-
csém e lapok t. olvasóinak bemutatni nt. H o r v á t József 
vámos-családi plébános urban ; ki a szerénység fátyolával 
ugyan eltakart, de előttünk azért eléggé ismert jó tetteit e 
napokban azzal koronázta, hogy úrbéri kárpótlásából alulirt-
nak egy százas kötelezvényt azon nyilatkozattal adott át, hogy 
ez utóbbi tetszése szerint adja azt valamellyik hazai üdvös in-
tézetnek , például a Sz.-István-Társulatnak. Midőn a tudomá-
nyos, buzgó s jótékony plébános urnák e nagylelkű ajánlatát 
örömmel küldöm a fölszámithatlan érdemű Sz.-István-Társu-
latnak, a nagylelkű adományzónak igaz szivből kívánom, hogy 
az élet-halál Ura oltalmazza őt minden bajtól és nyavalyától, 
melly a ránk, és szeretett, s őt viszont szerető híveire nézve 
drága életét veszélylyel fenyegethetné, s tartós egészség- és 
jóllétben mindnyájunk örömére minél tovább éltesse! 

Közli K ö v e s György, kerületi alesperes. 
— Pécs, dec. 24. Illő, hogy ama b. emlékű férfiúnak, ki-

nek halálát e becses lapok sept, hóban hirdették , jótékonysá-
ga felől megemlékezzünk. A felejthetlen jó férfi F a r k a s 
József, apát és pécsi kanonok már éltében, körül-belül egy 
évvel halála előtt, következő ajándékokat áldozott szent czé-
lokra. Ugyanis a garéi nagyobbitandó egyháznak 6,000 p. frtot; 
a garéi plébános jövedelmének szaporítására , évenkint kama-
tozó 1,000 p.frtnyi tőkét; a pécsi notre-damei nőzárdának, ott 
egy rokonának nevelése végett 3,600 p. frtot; egy a székes-
egyházban évenkint, mondandó sz. misére 600 p. frtot ; a pécsi 
tanitóképezdének 700 p frtot ; a pécsi irgalmas-nénéknek 500 
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p.frtot ; a garéi és szászvári templomokban évenkint mondandó 
sz. misékre 300 p.frtot; a megyei pénztárnak 200; a papnövel-
dének 200 ; a vakok és süketnémák intézetének 200 ; a nyu-
galmazott papok segélyezési pénztárának 200 ; a beteg papok 
ápoló intézetének 200 ; a pécsi szegények pénztárának 200 ; 
a megtértek és elaggott papok pénztárának 200, a pécsi irgal-
mas-barátoknak 200; a tanitói nyugdíjintézetnek 100; a szé-
kes-egyházi karénekesek özvegyei pénztárának 100 ; a pécsi 
iskolások segélyezésére 100 ; a megyei hivatalnokok özvegyei 
pénztárának 50 ; halála után a szegények között azonnali ki-
osztás végett 50, s végre a káptalani szegények pénztárának 
2,000 p. frtot. Isten áldja meg érette ! 

Bécs, dec. 26-án. Örvendeni fogok rajta, ha megen-
gedi, hogy a ,Religio' egy általam igen tisztelt uj munkatár-
sának módjára, e becses lap „napszámosaidnak sorába léphe-
tek, egyelőre levelezői szereppel. Nem rég végig vándorolt az 
itteni lapokban, azután az augsburgi ,Allgemeine.' s társaiban 
.azon hir, hogy Z a n g u r , a bécsi ,Presse' szerkesztője, bepö-
rölte ft. B r u n n e r tudor urat, a ,Wiener Kirchenzeitung' 
szerkesztőjét egy, az utóbbi lap 43-ik számában foglalt czikk 
miatt. Magyarhonban csak kevesen fogják e két lap közti vi-
szonyt ismerni. A ,Presse' homlokán e jelszót láthatja az ol-
vasó :,Gleiches Recht für A l l e ' ; de zárjel alatt odaértheti, 
hogy a ,Presse' e jogegyenlőségért különösen azon osztály 
részére buzgólkodik, melly sem pénzt, sem fáradságot nem 
kiméi ohajtott emancipatiója kieszközlésére. Ezen kivül a 
,Presse' izrael. munkatársai hivatva érzik magukat ,a k a t h. 
e g y h á z t u l h a j t á s a i t e l l e n ő r i z n i . ' Ha valaki azt 
mondaná, mikép a ,Presse' e tendentiájának kevés hatása 
lehet, mivel nagy számú olvasói (mesés számú ezerekről be-
szélnek), tudván azt, hogy a lap, valamint a bécsi lapok nagy 
része , a választott nép kezében van , azt is fogja tudni, mi-
szerint elveit bizonyos ügyekben pártérdek és kiirthatlan 
ellenszenv sugalja : a ,Presse' tisztelőitől azon, különben mit 
sem mondó választ nyerendi, hogy Z a n g ur, katholikus. Te-
hát a fő (miután jó katholikusnak mondani guny volna,) 
r o s s z katholikus, a tagok zsidók. Valóban a ,Presse' soha 
sem mulasztá el adott alkalommal a kath. egyház iránti el-
lenszenvet olvasói közt terjeszteni; s még keveset mondok,ha 
felhozom, miszerint két év előtt ő is az aljas V e r g e r dicsői-
tői közé tartozott : azok közé, kik ellen S a p h i r is indigna-
tióval szólalt föl ; pedig Saphir ugyan soha sem mutatott hi-
vatást az erkölcsiség prédikálására. Brunner ur , ugy szólván 
egyedül küzd itt a kül- és belföldi német lapoknak sok esetben 
rosszul felfogott humanismusa és liberalismusa ellen ; ha kell, 
lajstromozza a szabad-kőmivesek és zsidók balgatagságait, és 
nem késik a /Presset' is rendreutasítani, midőn szabadelvüsége 
a törvény és rend megvetésévé fajul. Innen a polémia, innen 
a jelen sajtópör; s a ,W. Kirchenzeitung' szerkesztőjének 
nem marad egyéb hátra, mint a „Presse" több évi folyamát 
átlapozni, s állításának bebizonyítására az adatokat kikeresni. 
B r u n n e r ur egész halmaz illy adattal rendelkezik már ; s 
ha ellenfele elállna a panasztól, akkor Br. ur lép föl ellene 
mint vádló. Kíváncsiak vagyunk a pör kimenetelére. — Ol-
vashatta ön a lapokban , hogy az egyetemi tanulók ,Acade-
mischer Gesangsverein' czim alatt a magas ministerium által 
helybenhagyott énektársulatot alapitottak. Eddig nagyszámú 
ifjak lőnek tagjaivá. Örömmel kell üdvözölnünk a fiatalok be-

látását, mellyel a szivet, nemesítő műélvezeteknek elsőséget ad-
nak egyéb, sokszor nem helyeselhető szórakozások fölött ; és 
tiszteletünket megkettőzteti a társulat az által, hogy az aca-
demiai isteni-tiszteletnél az egyházi éneket is készséggel vál-
lalta magára. —A hazánkban több helyütt dicséretesen ismert 
S c h m u d e atya az egyetemi tanulók egyházi szónoka. Min-
denki fogja tudni, hogy Jézus társasága sok jeles szónokkal 
rendelkezik ; mig a világi papság, aránylag sokkal kevesebbet 
számlál. Megbocsáthatlan mulasztásnak tartom, hogy az egy-
házi szónoklatra olly kevés (?) gondot fordít a világi papság. 
Megelégszünk azzal, ha a növendékpap az egyházi beszédről 
pár szót tud, s a növeldében évenkint egyszer föl is lép szó-
noklatával. Ezzel kiküldetik az Isten igéjét hirdetni*). A fiatal 
áldozár tájékozottság hiányában sorban mondja valamelly 
predikácziós-könyv beszédeit : és nem ritkán történik , hogy 
mérték tel enséggel stb., vádolja az e bűnben talán nem is részes 
közönséget. Parlagon hagyjuk azon mezőt, mellyen leghatha-
tósabban működhetnénk. A ,Szent lant' irója egy fiatal költő 
barátomhoz irt levelében, serkenti ezt az egyházi költészetre : 
,,mert, ugy mond, a szent művészet az, mellyel leginkább 
nyerhetjük meg a vallástalanok sziveit." Az egyházi szónoklat 
is müvészet/Elmélkedjék az olvasó arról, hogy mi kell ahhoz, 
ha a közönségnél valamelly czélt el akarunk érni : mennyire 
kell a közönség miveltségi fokát, fogékonyságát, hajlamait 
ismernünk, ha tudni akarjuk, mint kelljen beszédünket szer-
kesztenünk ; mennyi gond kell, hogy a keltett érzelmeken 
uralkodhassunk, s valami helytelen kifejezés által le ne rom-
boljuk, mit már megépítettünk. S ki vonja kétségbe, hogy 
azután még igen sok függ az előadástól is. Midőn Demosthe-
nest kérdezték (bocsánat, hogy illy hirtelen csapok át a po-
gány világba) , mit tart az ékesszólásban legfontosabbnak ? 
azt feleié, hogy az előadást. Es tovább, mit tart második, har-
madik helyen szükségesnek ? Ismét azt mondta, hogy az elő-
adást. De ez újra művészet; mihez tanulmány, gyakorlat kell. 
„Orator fit ;" s mégis olly sokan elmulasztják, ez ügyben nö-
vendékeiknek irányt adni ! Tudom, hogy ha a legtapintatdú-
sabb férfiút adjuk is a növendékek mellé, nem fognak minden 
növeldéből Bossuet-k, Massilonok,Flechiérekkikerülni; mivel 
a beszédiráshoz egyéb tudományokon kivül hatalmas nyelvé-
szeti képzettség, és különös irói képesség szükséges : de olly 
eredményre középszerű elmével is juthatunk, hogy a már lé-
tező beszédeket közönségünkhez tudjuk alkalmazni, s az elő-
adás titkából legalább annyit sajátítsunk el, hogy a közönség 
szivesen hallgasson. Hiszem, hogy senki sem veti meg szerény 
indítványomat: ,A mélyen tisztelt főpásztorok nevezzenek ki 
minden növelde számára egy tehetséges szónoklattanárt, ki a 
növendékeket az egyházi szónoklatra képezze.' Meggyőződé-
sem szerint igy lehetne az egyházi szónoklatnak lendületet 
adni, s magasztos tanainkkal sok tévelygő lelket boldogitani. 
Lelkemből örvendek, ha az érdekeltek tovább fűzik ez indít-
ványt, s talán megjobbitva valósítják. P. 

Romában dec. 23-án fogadta el ő eminentiája R a u -
s c h e r bibornok és bécsi érsek, a es. kir. követségi palotában, 
az átnyújtott bíbornoki kalapot mons. Stella kezéből : ki be-
szédében a megtisztelt érsek magas szellemét, tudományos-

*) A megrovott mulasztás csak egyes intézeteket terhel : de nem 
az összes kath. papságot éri. S z e r k. 



ságát, ajtatosságát és hivatalos eljárásokban tanúsított buz-
galmát ékesenszóló szavakkal kiemelte. A bibornok - érsek 
czimül a S. Maria della Vittoria egyházat nyerte. (Griorn. di 
Roma.) 

J L f s s a b o n b ó l dec. 10-én irják , hogy mons. di Pie-
tro bibornok, és előbbeni nuncius a portugali udvarnál, vissza-
utazott Romába : mi a szakadással fenyegető viszályok sze-
rencsés kiegyenlítésének jeléül vétetik. 

I r o d a l o m . 
,A katekizmus magyarázata, vagyis az összes vallási 

igazságoknak a bibliával egybekapcsolt mulattató, könnyű, 
népszerű fejtegetése, szép példák, történetek , hasonlatos-
ságok, szertartások magyarázatával fölvilágositva, a szent-
írás és a sz. atyák idézeteivel megerősítve. Mindezekhez já-
rul kérdések- és feleletekbe foglalt egyházi történet, és Pa-
laestina leírása. Lelkészek, tanítók , nevelők, különösen va-
sárnapi iskolában működők számára, irta M e n d l i k Ágos-
ton , pécsmegyei áldozár, a főelemi és reál-iskolákban hite-
lemző s hitszónok, képezdei hittanár. I. kötet. (Bolti ára 1 
frt 26 kr. pp., vagyis 1 frt 50 kr. uj pénz.) Budán, 1859.' 8-r. 
VIII, és 323. 1. 

A jó hitelemzőnek (katechetának) két főgondja és szán-
déka legyen .tudnillik a tanítványokhoz leereszkedni, s őket 
magához fölemelni ; és igy nem csak jelen szükségeikhez illő 
tanítást adni, hanem a jövendő tevékenyebb és érettebb kor 
kivánataihoz alkalmas tudással és ismeretekkel is őket ellátni. 
Ne is mondja senki, hogy ők kisded koruknál fogva a szent 
és mennyei vallás magasztos tanainak fölfogására képtelenek : 
minthogy azok bellényegét, és sokszor a praedicatum és subje-
ctum közötti viszonyt be nem láthatják ; mert ha ez elegendő ok 
volna a ker. tanitás alapos közlésének elhalasztására, ugy azt 
a késő aggkorig el kellene hagyni ; minthogy a legmiveltebb, 
és legkorosabb emberek sem képesek a titkos és észfölötti 
kinyilatkoztatott hitczikkek bellényegének belátására : követ-
kezőleg a felhozott ok miatt a hitvallási tanításnak helye sem 
lenne. A mi kézzelfogható, szerencsétlen, és a kinyilatkozta-
tott v a l l á s kiirtására vezető képtelenség !... Azt vélhetné az em-
ber , hogy ezen észhittaniak hozománya már végkép elhang-
zott légyen, és igy föl sem kellene hozni többé, mint egé-
szen elavultat : azonban Isten tudja , a rationalisták, a hit-
részvétlenek és az anyagiak, bár minden egyébben újságok 
után kapkodnak, mégis abban, mi a hit elleni czifraságokat 
illeti, ezek elavult rongyait mint valamelly drága ereklyéket 
toldozzák, foltozgatják, és unalomig fitogtatják; sőt í'ájda-
lom ! ha egyedül rajtok áldana, a gyenge nemzedéket min-
den hittan nélkül hagynák neveltetni, felnőni : vesztettnek 
tartván az időt, melly nem a világi, kenyér- és vagyon-
kereseti tudományokra , tanokra, s ügyeletekre fordittatik ; 
inkább a vérengző bajvivás- és bűnös párviadalokra ingerlő 
gyakorlatokat, mint a békeszerető keresztény tanra szánt 
órákat pártolván. Uraim ! mig illy kedélyüek és érzelműek le-
szünk , mig korszellemünknek ezen undok és veszélyes rozs-
dáját ki nem köszörüljük, addig sem jók, sem erényesek, sem 
boldogok, de még nyugodtak sem leszünk : minden egyebet 
fölebb becsülvén , mint lelkünk legdrágább osztályrészét, és 
az égnek legbecsesebb ajándokát, a vallást; szóval, igen eszé-
lyes, ügyes, üzérkedő, művészileg dressirozott állatok, de nem 
emberek leszünk, e szónak méltóságos értelmében'„.Ugyan, mi 
a parányiéletecske, az örökkévalósághoz képest? Egy csepp 
sem a vizek végetlen oczeánjához képest. A hitelemi tanitás el-

hanyagolása, vagy halasztása oktalan, és alaptalan ; mert azon 
ürügy , mellynéí fogva az éretlen korúak még nem képesek a 
szorosan meggyőző védokok fölfogására, többet bizonyít, mint 
az ellenvetők maguk is akarnák ; minthogy akkor az érett ko-
rú műveletlen, és nem tudományos embereket teljes életök-
ben ki kellene zárni a hittani előadásokból, kik a szorosan 
meggyőző védokok fölfogására szintúgy állandóul képtelenek, 
és egyedül t e k i n t é l y i tárnokok által vezéreltetnek. Azután 
lehet-e az ifjút , és hajadont majd tizennyolcz évéig s z e r i n-
t ö k minden hitbeli oktatás nélkül hagyni? Nincsenek-e már 
azoknak hiendő s teendő kötelmeik ? Ki lehet-e őket rekesz-
teni az emberi társaságból, mint a bélpoklosokat ? Nem szer-
kesztenek-e ők önmaguknak végképen vallásocskát, és pedig 
vagy tágat, vagy babonást, és minden esetre rosszat ? Be lehet-e 
dugni füleiket a tévtanok hallásától, és sziveiket azok köve-
tésétől ? Ennyi kézzelfogható képtelenségek daczára, mégis né-
mellyek, és pedig néha keresztény szülők, mai napig is a pa-
radox Rousseaunak tömjéneznek ; ki önmagával ellenkezőleg, 
saját Emiljét egyháziak kormányára s tanítására bizta. Vajmi 
nehéz egy megrögzött rossz eszmét az emberek sziveiből ki-
irtani! Ezeknél fogva tehát nyilvános hálát és köszönetet sza-
vazok a tiszt, szerkesztő urnák ; ki bölcs tapintattal, nem 
csak az egyházi hitelemzőknek, hanem minden ker. szülőknek 
és világi nevelőknek is üdvös használatul irta, szerkesztette 
s kinyomatta nagy becsű könyvét : minthogy ehhez könnyű 
érthetőségénél és kellemes előadásánál fogva mindenkinek, a 
ki olvasni tud, hozzá lehet férni ; s épen t ö r t é n e t i modo-
ránál fogva, millyen az egész kinyilatkoztatás sz. tana, ajánlja 
magát, és mintegy kínálkozik. Merítsetek tehát ker. szülők 
és nevelők! e becses kutforrásból, és itassátok gyermekeiteket 
ennek üdvösséges habjaiból ; mert valóban teljes joggal el le-
het erről mondani, mit sz. János apostol i r t , Titk. jelent. K. 
10. részében: „Menj, és vedd el a felnyitott könyvecskét, 
melly a tengeren és földön álló angyal kezében van. Elmenék 
tehát az angyalhoz , kérvén , hogy adná által nekem a köny-
vecskét ; ki ezt mondá nekem : vedd el, és edd meg azt : 
melly gyomrodnak ugyan keserű fájdalmat fog okozni, de 
szájadban édes lesz, mint a méz !" Azaz : ismerkedjél meg jól 
annak tartalmával, hogy azután hirdethessed és tarthassad 
azt.—De már menjünk át annak hitelemzési tanmódszerére, 
külső és belső alakjára: mitől vajmi sok függ a czélszerü ka-
techetikában. Sajonnal megvallom , hogy egyszer-másszor ol-
vasván a jó katechetáról és annak képességéről közre bocsá-
tott értekezéseket, és csipős, sőt egymást kíméletlenül czáfoló 
kritikákat, vagy hallgatván a hitelemzési előadásokat, akarva, 
nem akarva jutott eszembe: ,Uram ! bocsáss meg nekik!' 
Egyik csupán gépileg morzsoltatta le a czikkeket ; a másik 
egyedül vizsgálati kérdéseket tett ; a harmadik egyedül fel-
oszlatókat ; a negyedik merőn ismétlőket ; az ötödik megelé-
gedett, ha i g e n n e l és nemmel feleltek: megfeledkezvén 
egészen, hogy ezek legfölebb az emlékező tehetségre hatnak, 
mellyek mellett az értelem tevéketlen, a sziv érdektelen ma-
rad ; nem tudván, és nem is akarván tudni, hogy ezeket csak 
az igen gyengék-, vagy remegőknél kivételkép, és mintegy 
előzményileg lehet és szabad néha alkalmazni ; hogy a lénye-
ges és helyes kérdéseknek teljesítőknek, folytatóknak, befe-
jezőknek , kizáróknak , vagy tárgyiaknak kell lenniök ; hogy 
a további kérdezkedésnél igen nagy figyelem- és tekintettel 
kell viseltetni arra , valljon a feleletek minden oldalról he-
lyesek , vagy némikép hiányosak , a kérdéshez illők, homá-
lyosak , határozatlanok, nevetségesek, vagy képtelenek-e ? Es 
a helytelen felelet esetében az illetőket legfölebb íeddőleg, 
dorgálólag, ros3zalólag, vagy egyenesen megfejtőleg igaz-
gatták. (Vége követk.) 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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A ker. nevelés f o n t o s s á g a * ) . 
E kötelesség hű teljesítésétől függ az ember és 

emberiség, a család és haza, az egyház és állam, a 
jelen és örök élet üdve: ,minden mindenben ettől 
függ/ Hisz Isten e kötelességet, mint elsőt minden 
kötelességek közt, mellyekkel az emberek egymás-
nak tartoznak, tiz parancsolatainak elére tevé ; mert az 
Isten tiz parancsolatainak második tábláján az első pa-
rancs igy hangzik: ,Tiszteljed atyádat és anyádat..,.' 

Ámbátor e törvény a gyermekekre szól, mégis 
abban rejlik Istennek végetlen bölcsesége, hogy a 
gyermekek részéről követelt tiszteletet az által kí-
vánta biztosítani a szülőknek, hogy e törvénytgyer-
mekeikhez intézi. . . . Mert azt csak felfoghatja min-
den , mikép Isten a szülői tiszteletet, az önmagának 
igényelt tisztelet után elsőt a földön, csak azon elő-
feltétel mellett kívánja adatni, hahogy ők ama kö-
telességet teljesítik, melly ezen tiszteletet föltételezi. 

Milly nagyra tartotta maga Isten e kötelmet, s 
mennyire kivánta azt a szülőktől is nagyba vétetni, 
az által nyilvánította, hogy annak teljesítésében ma-
ga ment elő példával. A jó Isten maga, ki általunk 
Atyának nevezteti magát, ő volt az első embernek 
neve lő je . . .Igen, az ember magasan állott a teremt-
mények fokozatlépcsőjén. Minden alatta volt, csak 
az angyalok állottak fölötte. Isten maga megalázta 
magát, hogy önmaga nevelje őt. I)e a kigyó meg-
csalta, s elcsábította. Rábeszélte, hogy Isten kép-
másával meg ne elégedjék, hanem az eredeti után 
nyúljon. Ollyan akart lenni, mint az Isten. Ez volt 
ős hazugsága a hazugság lelkének. . . . 

*) Kivonatilag adva inéit. C s a j á g h y Sándor csanádi 
megyés-püspök ur évfordulati körleveléből. S z e rk. 

A legnagyobb átok, melly a napjainkban ural-
kodó nevelési rendszereken fekszik, épen az, hogy 
az emberek amaz ős hazugságban hisznek: s a he-
lyett, hogy az elbukott embert Istenhez fölsegíte-
nék, elestéről mit sem akarnak tudni, és szüntelen 
csak saját öntehetlen, elsötétült esze világára utasít-
ják ; és meg nem gondolják, hova sülyedt volna az 
ember, ha Isten őt magára hagyja. 

Ámde Isten, ki maga a szeretet, megkönyörült 
rajta. Számadásra vonta ugyan, büntetést is szabott 
rá , s a földre: igért azonban Megváltót is; adott ne-
ki az egy helyett, mellyet áthágott, t iz, kőtáblára 
irt parancsolatot, és szabott sok más törvényt, kö-
vetelt engedelmességet, fenyegetett büntetéssel, 
igért földi jutalmat . . . az örökkévalót, büntetés fe-
jében , még sokára elhalasztván. így vezette Isten 
az ember nevelését az ős a tyák, Mózses, és a pro-
jfóták által, mig az idő telje eljőve, s Isten ígéretei 
teljesedésbe menének. 

Ez időponttól fogva az ember nevelését az em-
berré lett Isten-fia vállalta magára. Uj törvényt 
adott, vagy inkább megujitá az Isten és ember iránti 
szeretet ős törvényét. . . . 

Isten azonban intézetről is gondoskodott, melly 
a megváltott ember uj nevelését vezetni s bevégezni 
segítsen. E végre alapitá egyházát, s átadá neki a 
teljhatalmat a megváltás minden kegyszereinek ki-
szolgáltatására; e végre igéré neki, s el is küldé a 
Szentlelket, ki vele maradjon a világ végezetéig. 

Már most az egyház vevé át az ember nevelé-
sét. És milly szeretettel, odaadással s fóláldozással 
szorgoskodik arról ! Nincs anyai szeretet, melly az 
övével mérkőzhetnék. Ám minden atyai sziv tőle ta-
nulja ama szent komolyságot, melly nélkül Isten 
képmásával a gyermekben helyesen nem bánhatni; 
minden anyai sziv tőle sajátítja el magának ama ma-
gasztos lélekszeretetet, melly nélkül csak az ember 
teste szerettetik ; minden szülő tőle tanulja a hitet 
az Isten képmása szentségében, melly gyermeke lel-
kében rejlik ; a hitet a megváltott embernek isten-
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gyermekségében ; a hitet az Isten élő templomában, 
melly gyermeke testében van ; a hitet a házassági 
szövetség szentségében, atya- s anyasága megváltá-
sában, és a Teremtőtől rábizott, Isten képmásaérti fe-
lelősségben. Vegyétek el az asszonytól e hitet : és 
már nem leend többé hitvestárs, nem anya, hanem 
merő a s s z o n y-állat marad ; hason módon a férfiú is. 

Az anyaszentegyház az ember nevelését azon-
nal születésénél megkezdi. A mint tudomására ju t , 
hogy Isten képmása született e világra, anyai kar-
jaira veszi azt, tisztára mossa a sz. keresztség vizé-
vel az ősi szennytől, mellyet magával a világra ho-
zott , és az ártatlan bárány vérével visszaszerzett is-
ten-gyermekségbe fölavatja. Sőt még születése előtt 
gondoskodik neveltetéséről, midőn az anyának csak 
egy férfiút, s viszont az atyának csak egy nőt en-
ged elvenni, s igy a gyermeknek atyját és anyját 
biztosítva, megalapítja a c s a l á d szentségét, melly 
nélkül gyermeknevelés nem sikerülhet. Nem, uton-
utfélen nem nevelhetni gyermekeket. Ehhez keresz-
tény házasság szükségeltetik ; keresztény háztartás 
kívántatik. Az embernek ezen előleges nevelése a 
szülőknek megelőzött keresztény neveltetése által, 
lényeges alapfeltétele a jó nevelésnek. Avagy a ne-
veletlen atya , s a neveletlen anya, hogyan fognak 
nevelhetni? Ki sem adhatja azt , a mivel maga sem 
bir. És ebben fekszik a jó nevelés t i tka, melly nem 
más, mint a szülők neveltetésének folytatása a gyer-
mekekben. Csak ha jól vannak a szülők nevelve, az-
az : ha ők jó keresztények, csak akkor fognak gyer-
mekeikből is jó keresztényeket nevelhetni. 

A gyermeknek ezen előleges nevelése a szülők, 
főleg az a n y a neveltetésében, mint ki a leendő 
embert kilencz hóig hordja szive alatt, annyiból is 
nagy fontosságú, mivel a házasság gyümölcse az 
anya véréből, és lélekből szívja táplálékát, s azért 
mint arczban, ugy lélekben is szülőinek képmását 
hozza magával a világra. A mint tehát a gyermek 
testi és lelki tápláléka, míg anyja szive alatt rejte-
zik, beteg, vagy egészséges : akkép jő a gyermek 
is test- és lélekben betegen, vagy egészségesen a vi-
lágra. — Keresztény anyák ! nagy felelősség fekszik 
rajtatok Isten és emberek előtt, ezen előleges neve-
lése miatt gyermekeiteknek; mert már szivetek alatt 
vettetik meg vágyaitok s rendetlen szenvedélyeitek 
által a példabeszéddé vált tapasztalásnak alapja : „A 
minő az anya, ollyan leánya;" vagy viszont: „Szent 
szülők, szent gyermekek." 

Mig a csecsemő a gyermekkort eléri, az egy-
ház szülői gondosságára bizza, s a házi oltárhoz, a 

házi ajtatossághoz, a jámbor hivő anyai szívhez 
utalja. Az anya ölén kell a gyermeknek mennyei 
Atyját , s mennyei anyját megismerni és szeretni 
tanulni; s ha mindjárt a jó Istent lélekben és igaz-
ságban nem tudja is imádni, mégis gyermeki sejte-
lemmel tudja anyját utánozni. 

Midőn a csecsemő a gyermekkorba lép, az egy-
ház kezén fogja, s az iskolán át az Isten házába ve-
zeti. Mit a gyermek atyjától tanult, az immár az 
iskolában neki felvilágosittatik ; az anyja elbeszélé-
sei bebizonyulnak. Itt a katekizmust és a bibliát ta-
nulja. Eddigi gyermekded őszinte bizalma s hite szü-
lői szavában, az egyháznak a pap szájából jövő ta-
nítása által uj erőt, megszentelést nyer. Gyermek-
ded jámbor érzelmei lassankint saját belátása által 
földerülnek ; eddigi szokásos ajtatossága kötelesség-
érzetté fejlődik, szoktatott engedelmessége köteles-
ségtudattá válik : itt kezdi meg Istent, önmagát és 
kötelességeit mint gyermek, ember, és ker. katholi-
kus ismerni s begyakorolni. 

Azonban van sok kötelesség-feledett szülő, ki 
mondja: ,Gyermekem nem mehet iskolába; mert ha 
táplálnom kell, segítsen a mindennapi kenyeret meg-
keresni.' Szerencsétlen gyermek! Szerencsétlenebb 
szülők ! Mit mondjátok : ,A z én g y e r m e k e m ! ' 
Nem tudjátok, kinek képmása a gyermek lelke, s 
kinek tartoztok róla számot adni? Ne csalatkozza-
tok. A gyermek Isten tulajdona, ki annak lelkében 
saját képmását adá, s bízta rátok. 

Az Isten képmása pedig szentély, és szentély a 
gyermek', Isten temploma ; mint irva van : „Én ben-
nök akarok lakni" (II. Kor. 6,1G.) ; és ismét irva van : 
„Ha ki pedig Isten templomát megszentségteleníti, 
azt az Isten megsemmisíti, mert Isten temploma 
szent." (I. Kor. 3, 17.) Már pedig nem megszentség-
telenitése-e a gyermeknek az, ha csak a föld szolgá-
jának, csak kenyérkeresőnek, szülői napszámosának 
lenni, ha önmagáról, mennyei kenyeréről s mennyei 
Atyjáról megfeledkezni kényszeríttetik , ki minden-
napi kenyerét adja a házba ? Kötelességtek minden 
bizonynyal a gyermek számára kenyeret szerezni a 
házba, s a gyermek is köteles ebben segédkezet 
nyújtani : ámde nem csak a testnek, a léleknek is van 
élete ; az is akar táplálékot : s a lélek több, mint a 
test, és több a világ minden kincseinél; mert irva 
van : „Mit használ az embernek, ha az egész világot 
megnyeri, lelkében pedig kárt szenved?" (Máté 16, 
26.) És szinte irva van: „Atyátok tudja, hogy mind-
erre szükségtek van ; keressétek tehát előbb Isten or-
szágát és annak igazságát, s mindez hozzáadatik nek-



tek. Azért ne gondoskodjatok aggodalmasan a hol-
napi napról, mert a holnapi nap önmagáról gondos-
kodandik." (Máté 6, 33—37.) És szinte irva van: 
„Hagyjátok a kisdedeket, s ne tiltsátok meg nekik, 
hogy hozzám jöjjenek ; mert ezeké Isten országa." 
(Máté 19, 14.) „És átölelé őket, rájok tevé kezeit, és 
megáldá." (Márk 10, 16.) Tehát a gyermeket az is-
kolába küldjétek, hahogy akarjátok, hogy Isten 
kenyeret adjon a házba: igen, az iskolába a gyer-
mekkel ; mert itt vezettetik Istenéhez, Udvözitőjé-
hez, hogy karjaiba kulcsolja s kezeit rátegye ; isko-
lába a gyermekkel : ha azt akarjátok, hogy majdan 
Isten házába is bebocsáttassék, s tudja és értse itt Is-
tenét imádni ; mert az i s k o l a e l ő c s a r n o k a a 
t e m p l o m n a k . 

Ha igy a gyermek az iskolában hitét, Isten és 
az anyaszentegyház parancsolatait kellően megismer-
te s betanulta: az egyház Isten házába vezeti, a püs-
pök elé állítja, s a b é r m á l á s szentsége által a 
Szentlélek hét ajándékaiban részesíti ; hogyigy meg-
erősítve, az élet harczterére vezethesse. Ekkor az egy-
ház a szülőknek szívökre köti, hogy éberségüket 
megkettőztessék, intéseiket a veszedelmek iránt, 
mellyek az ifjú s a szűz fejlődésével naponkint sza-
porodnak s komolyabbakká válnak, gondosabban 
ismételjék, s azoknak egész komolysággal sikert 
eszközölni törekedjenek, saját istenfélő jámborságuk-
kal jó példát adjanak, és imádságaikat az ifjú har-
czosokért kétszerezzék. 

Igen, ker. atyák és anyák ! A t i , s gyermekei-
tek imádsága Isten áldásaért, hogy az szülői gondjai-
tok- és fáradságtokra áradjon, s ti Isten félelmében 
nevelhessétek, nevelési kötelességteknek leglénye-
gesebb része. Mert ha valahol, a nevelésnél áll, mi-
kép Istennel minden , nélküle semmi áldás, atyai, 
anyai áldás sincsen. Különben is a gyermek lelke 
csak a szülők lelke által neveltethetik. A mi annyit 
tesz, hogy a hol a szülők lelke a gyermek lelkével, 
és megfordítva a gyermek lelke a szülők lelkével 
áhítatos imádságban kölcsönösen nem érintkezik, 
hogy egymással Isten előtt mintegy összetalálkoz-
zanak és egymást átihleljék , ott a jó nevelés átalán 
lehetetlen. Mert Istennek a gyermek lelkében rejlő 
hasonképét csak a szülők előimádsága képes öntu-
datra ébreszteni; s Istennel is csak ugy ismerkedik 
meg a gyermek, ha az neki szülői imádságában, va-
lamint önimádkoztatása által szünet nélkül szemelőtt 
tartatik, és mintegy szemlélhetővé tétetik. Valóban, 
ha az imádság élete, lélekzése s mintegy lelke a lé-
leknek , mint paulai sz. Vincze igen helyesen mond-

ja : akkor egyszersmind lelke az Isten szerinti neve-
lésnek is. S épen az minden nevelésnek fő czélja, 
hogy Istennek hasonképe az emberben eredeti min-
tája szerint ugy képeztessék, hogy egykoron Isten 
ráismerjen, s végnélküli örökségét megadja. 

Ám hogy mit eszközölhet Istennél az ajtatos 
szülők imája gyermekeik üdveért, kitűnt sz. Ágos-
tonon. Lelki tehetséggel bőven levén Istentől meg-
ajándékozva az ifjú Ágoston, csak hamar tévútnak 
indult. Nem csak hogy olly tanhoz szegődött, mellyet 
az egyház mint eretnektant elvetett és kárhoztatott, 
hanem még szivét is, a helyett, hogy Istennek szen-
telte volna, egy teremtményen elveszté. Ekkor si-
ránkozott és imádkozott anyja , sz. Monika, s nem 
hagyott föl imádsága- és siránkozásával hosszú évek 
során át , miglen Isten neki könyei által ujjászülött 
fiát visszaadá. Ő maga tesz bizonyságot anyja köz-
benjáró imádságának hathatósságáról, midőn önma-
gáról mondja : „Lehetlen , ugy mond, hogy elvesz-
szen a fiu, ki annyi anyai könyekbe került." Mon-
dani akarja: ,Az anya könyei s imádsága mintegy 
erőszakot tesznek Istenen, mellynek ellent nem 
állhat.' 

Imádkozzatok tehát gyermekeitekért, és imád-
koztassátok magatokért; s higyjétek el, mikép nem 
romolhat el azon gyermek, melly szülőiért imádko-
zik. Ez ama láthatlan szellemi fék, melly , ha ideje 
korán a lélekre köttetett, a gyermeket kötelmeinek 
korlátai közé, ha ezeket netalán áthágta volna, biz-
ton ismét visszavezeti. Ez a nevelés nyilt titka: a 
lelket ,e lső f ö l é b r e d é s é n é l ' az imádság által Is-
tenhez felirányozni 

Miután az egyház az ifjú keresztényt a hitben, 
mellyben a világot meg kell győznie, a bérmálás 
szentsége által megerősítette, s igy az élet harczára 
főlfegyverezte, ismét szülői gondosságára bízza, s 
aranyszájú sz. János intő szavait köti szívökre : ,Ti 
vagytok gyermekeitek apostolai, házatok egyszer-
smind a ti templomotok ; s ha mi papok, lelkeikről 
gondoskodni, s azokról számot adni tartozunk: 
mennyivel inkább ti, oh szülők ! kiknek Isten zsen-
ge koruk óta házatokba adta őket, hogy annál köny-
nyebben kormányozhassátok?" Szivükre köti sz. 
Ágoston szavát, ki szerint a család szentély, s ma-
gán-egyház, mellynek papjai a szülők, hívei pedig 
a gyermekek....meghagyja a szülőknek, hogy az is-
kolából kikerült ifjút és szüzet a ker. tanítás szorgal-
mas látogatására komolyan szorítsák, hogy igy to-
vábbi kiképzésűket a ker. hit- és életben folytathassa. 
Igen, a ker. oktatás az egyháznak épen ugy , sőt 



tekintve a kísérteteket, és csábításokat, mellyeknek 
az ifjú kor sokkal inkább ki van téve, mint a gyer-
mekkor, még inkább fekszik szivén, mint az iskola. 
Tudja ő, mi mély gyükeret vert a bűn az első em-
ber szivében, s milly hamar burjánoznak annak haj-
tásai, ha a legszorgalmasabban nem nyesetnek, nem 
irtatnak. Tudja, mennyire meggyengült az ereden-
dő bűn által a megesett ember elméje, s követke-
zéskép milly könnyen, s milly hamar feledkezik meg 
a jó- és igazról, mit az iskolában nagyobb részt in-
kább elméje, mint szive számára betanult, ha nem 
ismételtetik s újra meg újra a lélekbe nenx vésetik, s 
mintegy a szívnek életvérévé nem válik... Epen azért 
az egyház nem is elégszik meg a ker. oktatásnak me-
rő látogatásával, hanem kívánja, liogy a szülők ön-
maguk győződjenek meg : valljon gyermekeik va-
lóban gyarapodnak-e Isten ismeretében, és az ő fé-
lelmében? Már aranyszájú sz. János azon utasítást 
adá a szülőknek, hogy kérdezzék ki gyermekeiket, 
mit tanultak a ker. oktatásban, vagy a predikáczió-
ból maguknak mit jegyeztek meg. 

De hol vannak az idők, midőn az evangeliumos 
könyv, a szentek élete, Krisztus követése, salesi sz. 
Ferencz Philotheája, s más hasonló oktató s épületes 
könyvek,a nélkülüzhetlen házi bútorhoz számíttattak? 
Hol az idők, midőn a szülők a hitről, az egyházi 
szertartásokról, s az egyház szolgáiról soha máskép, 
hanem csak sz. áhítattal, és tisztelettel beszélének, s 
képesek valának maguk is gyermekeiket mind erről 
kikérdezni, s oktatni? Oh mennyire máskép állnánk, 
ha minden, ha a legtöbb, sőt ba csak több gyer-
mek szülőiről azt, mit sz. Therezia övéiről, elmond-
hatná! .,Anyám, így irő, segélé atyánkat törekvésé-
ben , hogy minket, gyermekeiket ajtatosan , jámbo-
ran neveljen ; tanítva Istenhez kellően imádkozni, s 
gyermeki áhítatot öntve sziveinkbe a bold. Szűz és 
a szentek iránt. Soha sem láttam őket mást mit be-
csülni, s valami másra törekedni, mint ker. jámbor-
ságra, mellyért mindkettő élt-halt." Ez tesz, a „ház 
papjának, apostolának" lenni: ez tesz, kezet fogva 
az egyházzal, a gyermekeket Istenért nevelni, s föl-
di jóllétükliez szintúgy, mint örök üdvökhez egyen-
lő lépéssel vezetni. S miért ne térhetnének ezen idők 
ismét vissza? Az egyház anyai gondoskodása meg 
nem csökkent, hogy a kisdedeket az Úrhoz vezes-
se : bennetek kell tehát lenni a hiánynak, ker. szü-
lők ! kik meeféledkeztek az egyháznak segédkezet ö O J O 
nyújtani. 

Illy módon fáradoz és szorgoskodik az egyház, 
hogy a csecsemőt, a gyermeket, az ifjút az ős kí-

gyó csábításaitól megóvja, védelmezze, s a keresz-
tény hit és erény ösvényén Isten félelmében örök 
üdvösségéhez vezesse. De Ádám- és Evátóli szárma-
zását nem veheti el tőle; a rossznak a jó ellen való 
harczát szivéből ki nem irthatja : s igy nem is óvhatja 
meg, hogy e viadalban a lélek sebet ne kapjon... Most 
tehát az orvosszerre jön a kérdés, melly a mérget 
megsemmisítse, s a sebet ismét behegeszsze. S itt is 
anya az egyház : olajat és bort önt a sebre, hogy 
az egyik edzen és büntessen, a másik ellenben gyó-
gyítson és erősítsen. Istentől rendeltetve a bűnbánat 
szentségének kiszolgáltatására, a bűnöst bár száma-
dásra hivja föl, és vétkeinek ünmegvallását követeli 
tőle: soha azonban össze nem zúzza a megtört ná-
dat, hanem inkább felegyenesíti azt. Komoly, mint 
az örökkévalóság, az ő feddése. Isten nevében kö-
vetel bűnbánatot, vezeklést szab elégtételül Isten-
nél : de egyszersmind annál melegebben szorítja 
anyai szivéhez a megtérő bűnöst, hogy ismét ne 
vétkezzék. 

Ez által nem csak példát ad a szülőknek, hogy 
azt gyermekeiken utánozzák, hanem azonfólül köz-
reműködésre is szólítja fel őket a sz. gyónás előtt és 
után. Azt kívánja a szülőktől az egyház, hogy a 
szülők maguk hallgassák gyermekeik első gyónásait 
hibáik-és félrelépéseiknek őszinte bevallatása, vala-
mint az arra való szoktatás által, hogy készebbek 
legyenek bármi büntetést kiállani, mint csak egy ha-
zugságot ajkaikra bocsátani. Keresztény szülők ! a ti 
saját, gyermekeitek lelki üdvére kérlek, ne enged-
jétek gyermekeitek sziveiben a hazugságot megfo-
gamzani ; mert a hazugság, egyetlen egy h a z u g s á g , 

az első hazugság a világon, buktatta meg az első em-
bert, s vele az egész emberi-nemet az örök kárho-
zatra taszította, s Isten egyszülött Fiát elcsábított 
képmása végett a keresztre szegezte... Azért legyetek 
kérlelhetlenek, s ne engedjétek magatokat kíméletre 
biratni, ha gyermekeitek hazugságának büntetése fo-
rog fön ; mert a hazugsággal vette kezdetét a vilá-
gon a bűn, és az erény zsenge csiráját mi sem képes 
inkább és hamarább elölni, mint a hazugság, melly 
úgyis magában már nagyobb bűn lesz, mint az el-
követett vétség ; mert azt mintegy védelme alá ve-
szi, s a tagadás által a megérdemlett büntetéstől tö-
r e k s z i k fölmenteni. Azért mondja az írás: „A száj» 
melly hazudik, megöli a lelket" (Bölcs. 1, 11.). Ha 
pedig a lélek már a kisdedben megöletik, hogyan 
éledjen az ismét loi a gyermekben, az ifjúban, és 
egykor a férfiúban ? (Vége követk.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január. 7. A máris érezhető bajon, melly a .Reli-

gio' terjedelmével sokszor arányban nem álló tudósitásokfel-
halmozása-, és igy nagy részének szükségképeni mellőzéséből 
ered, az által kívánunk segíteni, hogy némellyeket csak ki-
vonatilag közlendünk ; vagy pedig előlegesen érintve azok 
tartalmát, a részletes előadást későbbre hagyjuk, midőn 
több helylyel rendelkezhetni reménylünk : mi ha nem való-
sulna , a t. levelezők meg fognak az önkénytelen hallgatásért 
bocsátani, s azt nem tulajdonitandják egyéb oknak, mint 
melly a lehetetlenségben rejlik, és igy kétségkívül elegendő 
mentségül szolgál. 

Nagy-Becskerekről a mult évi Karácson estvéjének olly 
módoni megülése felől irnak , melly az emberi-nem boldogitá-
sára , s főleg az ártatlanok , e valóban .jó akaratnak' megör-
vencleztetésére született Isten-ember előtt legkedvesebb ; tud-
nillik 80 , részint elárvult, de jó erkölcsű iskolás-gyermeknek 
felöltők-, mellények-, czipők- és iskolai könyvekkeli megaján-
dékozása által. A nemeslelkü tettnek annál nagyobb becset 
tulajdonit az, hogy az örömünnep jelentőségét a szülőkés 
előkelő vendégek jelenléte is emelte. Ez alkalommal is be-
bizonyult, hogy a legboldogitóbb érzetek kútforrása mindig az 
erény és istenesség marad , melly a jóttevést már itt is meg-
jutalmazza. Az ajándékok kiosztását t. cz. S z e r b Emma, 
F e i ch t i n g e r Anna, P i á j á n Karolina és S t e i n g a s s-
11 e r Hermina úrhölgyek örömkönyek közt végzek ; kivülökt. 
D ö r f e l János megyei főnök ur , valamint más jóltevők , és 
a főiskolai tanitói kar fedezvén a költségeket : melly nagylel-
kűségükért a levelező érdemlett köszönetet mond. 

A szamos-ujvári gör.-kath. papnöveldének mult novem-
berhó elsején történt életbe-léptetését előlegesen is örömmel 
jegyezzük be. 

Leleszen (Zemplén vármegyében) , Karácsonhó 26-án 
megtartá ft. V e r b ő c z y István, a jászóvári premontrei rend 
Nestora s helybeli plébános ur , papi pályájának félszázados 
ünnepélyét; mellyre tisztelőinek e lapok utján nyilvánított 
üdvkivánatai kissé későn érkeznek. 

Rév-Komáromhan pedig egy fiatal áldozár, nt. Bor -
b é l y Soma ur , sz.-benedek-rendi pap , és jelenleg a bécsi, 
sz. Ágostonról nevezett intézet tagja mutatá be legelső sz. mi-
séjét , olly megható ünnepélylyel, melly az azon megjelent 
más hitfelekezetüeknek is képes volt bebizonyítani: milly fönsé-
ges a kath, egyház külső szertartásaiban is. A megragadó szónok-
latot nt. B i t a Dezső ur , Pannonhalmán az ó- és uj-szövetsé-
gi bevezetés tudós tanára tartá, az uj-szövetségi, Krisztus 
Jézus által alapított, papi rendnek áldozó, tanitó s orvosi, 
szintolly magasztos, mint terhes, hármas feladatáról. 

A mélt. és ft R é p á s s y József ur által a jászóvári pre-
montrei kanonok-rend rozsnyói házában dec. elején végzett 
egyházi látogatásról is máskor adandunk bővebb tudósítást : 
mint örömest közölnők a szinte Rozsnyón, aug. 31-től sept. 
2-ig megtartott papi lelki-gyakorlatok hatása felől tanúskodó 
czikket is , ha lehetséges volna. 

Pozsony, december végén. A történet és mindennapi 
tapasztalás tanúbizonyságul szolgál, hogy az igazi belvallá-
sosság minden időben és körülmények közt küljelekben nyi-
latkozott; hogy az Isten házának kii Idisze, annak folytonos 

szorgalommali tisztán tartása a meglevő vallásos érzelem egyik 
ismeitető jele szokott lenni ; mivel az ember a lelket és testet, 
mint két alkotó részt egy személyben egyesitvén, mindkét jó-
nak igényeit szemmel tartani s kielégíteni tartozik : úgyis a 
létező kölcsönös szoros,viszony miatt, a mi egyik javára tör-
ténik , egyszersmind az egész ember javára szolgál. Remény-
lem tehát, hogy a lepergő évet alig fejezhetném be kellemesb 
tudósítással, mint a helybeli polgári kórház (Bürgerspital) 
templomának ez évben véghezvitt, valóban szép és nagysze-
rűen diszes megújítása és kiékesitése felől szóló jelentéssel. 
Szabadjon egyúttal ez alkalommal a szóba vett polgári kórház, 
mint hihetőleg hazánkban legrégibb e nemű intézet történeti 
múltjából és jelen állapotjárói néhány adatot, H a l l e s c h 
Antal egyleti tollnok, mult évi, nyomtatásban is megjelent tu-
dósítása nyomán , és más kútfők után közleni. 

A tizenegyedik században támadt keresztes-hadjáratok 
alkalmul szolgáltak a szeretetnek ujabb alakbani gyakorlására. 
Ujabb irányú, a létezőktől különböző szerzetes-rendek kelet-
keztek , mint johanniták , templariusok stb. ; kik nem csak a 
zarándokokat fegyverrel oltalmazták , hanem azokat be is fo-
gadták szállásra, a betegeket ápolták, és igy átalában kórház-
zal is birtak. Hasonló czélra ez időtájban, 1095-ik esztendő-
ben , Gaston, gazdag nemes Francziaország Dauphine tarto-
mányában, sz. Antal pártfogása alatt betegápoló-testvérületet 
alapított, melly a clermonti zsinaton, 1096-ik esztendőben 
helybenhagyatott. Hazánk történetéből tudjuk, hogy a keresz-
tes-hadak ismételve Magyarországon át vették utjokat keletre, 
shogysz. László magyar király a keresztes csapatok vezéreitől 
az összes keresztes-hadak fővezérévé lőn kiszemelve s meg-
választva. Az akkori körülmények tehát parancsolólag köve-
telték , hogy Pozsonyban , mint határszéli városban , az út-
közben megbetegült, többnyire franczia keresztes-vitézek ápo-
lásáról kellőleg legyen gondoskodva : mi végből az épen ak-
kor támadt, és sz. Antalról czimzett betegápoló-testvérület 
tagjainak meghivása és honositása legalkalmasb expediens 
eszköznek ajánlkozott. Antaliak hivattak tehát meg a kórházi 
szolgálatra; kik a kórházzal egybekapcsolt kápolnát a keresz-
tes-hadak előtt áldott emlékezetben maradt, s halála után 
nem sokára szentnek nyilvánított László király tiszteletére 
szentelték. Az antaliak testvérülete már 1218-ik esztendőben 
elfogadta ugyan a szerzetesi fogadalmakat, azonban csak VIII. 
Bonifacius pápa által, 1298-ban sz. Ágoston szabálya szerint 
élő szabályszerű kanonokok társulatává változtattatott át. A 
szerzet főnöke nem nagymesternek többé , h anem apátnak ne-
veztetett , és székhelye St.-Didier la Motte, a sz. Antal kopor-
sójához tartatni szokott bucsujárásokról nevezetessé vált hely 
volt. E szerzet idővel elég számos zárdával birt, s még a 
XVIII. század elején egyedül Francziaországban 30-at szám-
lált, mellyek azonban még azon században létezni megszűntek. 
Az antaliak öltözete a világi papságéhoz hasonlított : külön-
böztetésiil mind felöltönyükön, mind az egyházi paláston mel-
lökön kékszínű , zománezozott nagy latin T betiit hordoztak. 
E történeti visszatekintésből látszik először : hogy az antaliak 
szerzetének zöme s középpontja Francziaországban volt; másod-
szor: hogy a szerzetesi fogadalmak elfogadása, különösen pe-
dig VIII. Bonifácz pápa által megtartásul adott ágostoni sza-
bálv következtében, az antaliak cselekvő életnemről szemlélődő 

J ' 
életnemre mentek át , s mint illyenek, a betegek ápolásával 
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maguk személyesen már többé nem foglalkozhattak, a kórhá-
zat azonban mégis megtartották. A keresztes-hadak végkép 
megszűnvén, 1309-ik évben ker. sz. János napján az antali 
szerzet Pozsony városával olly egyességre lépett, hogy ő a 
várostól húzandó évenkinti pénz és borkárpótlás fejében, an-
nak minden betegét és szegényét kórházába fölvenni s ápolni 
kész. Ezen egyezkedés gyakorlati eredménye csak rövid ideig 
tartott. Midőn Nagy-Lajos király halála után hazánkat bel-
villongások dúlták, a csendet kedvelő, szemlélődő antaliak 
Pozsonyt elhagyták, s kórházuk ügyét mindennemű birtokai-
val együtt egyes jámbor polgárokra bizták, kik közt Paulus 
Domicellus , és Ladislaus de nova Domo névszerint emlittet-
nek. Ezek leginkább azon okból, mint az esztergomi érseki 
helynökség 1397-ik esztendőben Nagy-Boldogasszony napján 
kelt jóváhagyó levelében magát kifejezi, hogy az egész város 
községe képesebb a kórházat birtokában védelmezni s meg-
tartani , mint ez egyes magános polgároknak lehetséges : a 
sz. László királyhoz czimzett kórházat, minden hozzátartozó 
ingó s ingatlan birtokkal együtt Pozsony város hatóságának 
és községének véglegesen átadták. A kórház-, és vagyonának 
az emiitett polgárok által a városra történt ezen átruházását 
1429-ik esztendőben sz. Margit ünnepe előtti vasárnap kelt 
oklevélben Gerhard de Tompres, az antaliaknak Magyar- és 
Tótországban főelőljárója , nem csak jóváhagyta, hanem jö-
vendőre s mindenkorra a szóban forgó kórházat birtokostul 
a városnak átadta ; minek következtében a város kórházfelü-
gyelőnek (Spitalmeister) Lachhütl Miklóst rendelte. 

Ismét ujabb válságos esztendők nehezedtek ez intézet-
re. A mohácsi vésznap után bizonyosnak tartatván Pozsony-
nak az ellenség által legközelebbi megszállása és ostromolta-
tása, a városnak nyakra-főre megerősitése elhatároztatott; s 
könnyebb megvédhetés szempontjából, mindazon épületek 
széthordása elrendeltetett, mellyek a város falain kivül lövés-
nyi távolságban léteztek : melly rendelet olly kimélet és kivé-
tel nélkül teljesíttetett. hogy két, a városbástyához közel esett 
plebánia-templom (sz. Mihály és sz. Lőrincz), mellyekhez kö-
zel eső kapuk mai nap is sz-Mihály- és sz.-Lőrincz-kapuknak 
neveztetnek , ugy szinte a sz. Lászlóhoz czimzett kórház is a 
kápolnával s hozzátartozó épületekkel együtt földig lerontat-
tak ; a kövek a vár falainak kijavítására fordittatván, a haran-
gokból pedig ágyuk öntetvén. Eloszolván a fenyegető veszély, 
I. Ferdinand király a sz. Lászlóhoz czimzett polgári kórház 
fölépítését 1543-ban azon helyen megengedte és parancsolta, 
mellyen azelőtt a sz.-Lőrincz-plebánia temploma állott. Az igy 
feltámasztott intézetet azonban már nem az egész város osz-
tatlan gondoskodása ölelte körül, mint azelőtt. E városban is 
a körülmények lényegesen megváltoztak. Az azelőtt egyhitü 
községben protestánsok, tulnyomóságra törekvők, és végre az 
egyenjogúságot maguknak kiküzdők támadtak; s igy e szoro-
san kath. intézetnek közerővel istápolása elmaradt. Mindamel-
lett több fönmaradt kórházi számadásokból kitűnik, hogy ez 
intézet ez időtájban, és még jóval későbben is különféle neve-
zetes fekvő-jószág birtokában volt. Erdeje olly terjedelmes volt, 
hogy 1589-ik esztendőben 294 öl fát adott; az 1724— 1726-ik 
időközben pedig a kórházra szükséges famennyiségen kivül, 
669 frtot, 45 krt jövedelmezett. Ezen erdő birtoka, évenkint 
kiszolgáltatandó 50 puha-, és 13 öl keményfa átalányért a vá-
rosra szállott. A kórház egyéb ingatlan birtoka, mint : malom, 

szántóföld, rétek, szőllő, s egyéb kertek stb , minekutána a 
város felügyelete alatti gazdálkodás kevésbbé jövedelmezőnek 
mutatkozott, a kir. udvari kamara magas rendelete folytán, 
1769-ik esztendőben mind eladatott, s a bejött pénzösszeg tő-
késittetett. Ekkor már a városi ugy nevezett lazaretum föl-
állítva lévén, a sz. Lászlóhoz czimzett polgári kórház meg-
szűnt tettleg mint kórház létezni ; hanem vagyontalan szegény 
polgárok ápolclájává alakult: hol 46—50 elaggott és szegény 
polgár végnapjaira biztos menhelyet talált. Előbbi nevezetét 
azonban megtartotta ; s igy mai napig polgári kórháznak hiva-
tik a közbeszédben ugy, valamint a hivatalos okmányokban. 
Ez intézet e század elején különféle okok, különösen az 
1811 -ki pénzértékváltozás miatt annyira hanyatlott, hogy 
1830-ban alig volt már 26 szegény polgárt ápolni képes; azon-
kívül a kórházi kisded templom düledező félben , a ház pedig 
olly rozzant állapotban, hogy az elsőnek bezáratását, a máso-
diknak kiürítését rendelő parancs megjelenését minden órán 
lehete várni. Ekkor gyuladt fel több buzgó kath. polgárban 
azon őszinte akarat : ezen intézetnek különben bizonyos vég-
veszélytől megmentésére kath. egyletet alakítani, a városi 
kórház ügyeinek teljhatalommal rendezését és kormányzását 
saját felelősségökre átvenni, s igy minden lehető eszköz meg-
ragadásával ez ősrégi kath. alapitványt a szegény polgárság 
számára ismét régi terjedelemben áldásossá tenni. Istennek 
legyen ezer hála ! mindez szerencsésen sikerült. (Vége köv.) 

— Szepesből. Olly sokáig, és olly mélyen hallgatnak 
egyházmegyénkről e lapok, mintha nem is tartoznánk azon 
testhez, mellynek érdekeit képviselik; vagy kihalt volna már 
belőlünk minden élet , ugy hogy mint a holtakról, rólunk is 
jobb hallgatni, ha dicséretest nem tudnak mondani. Mi hibánk, 
jól tudom , e hallgatás ; mert ha mi magunk nem adunk élet-
jelt a nagy közönség előtt, ki fogja azt tenni? Érdekesnél ér-
dekesb tudósításokat várhattak e lapok olvasói : de azok , kik 
évek előtt megyénk állapotáról e lapokban értekeztek, nem 
tudom, mi okból, de igen sajnálom, elhallgattak*). Legyen 
tehát szabad e hallgatást megszakasztanom : ámbár örömest 
láttam volna, ha azt nálamnál avatottabb teszi ; mert vidéki 
embernek vajmi nehéz átalános szempontból helyest mondani! 
És ez oknál fogva jelen tudósításom is, csak a Schematismus 
holt betűire szoritkozik, egyes jelentősb esetek elbeszélését 
más alkalomra hagyván. — Egyházmegyénk területe három 
vármegyére terjed ki, magába foglalván Árva, Liptó és Sze-
pes vármegyéket, az utolsónak kis részét kivéve, melly a 
rozsnyói püspökséghez tartozik. Vármegyék szerint három 
főesperességre, s 13 kerületre osztatik. összes népessége 
267,214 lélek ; úgymint : 190,087 rom. katholikus, 6,249 gö-
rög szert, katholikus, 62,507 ágostai vallású, és 8,371 zsidó. 
Legtöbb más vallású van Liptó vármegyében ; mert mig Sze-
pesben 89 578 romai, s 6,248 görög katholikushoz képest 
csak 28,021 ágostai vallású, és 2,954 zsidó; Árva vármegyé-
ben pedig 60,343 katholikus mellett 3,196 ágostai vallású és 
2,465 zsidó van: Liptó vármegyében 40,165 katholikus, 31,290 
ágostai vallású, s 2,952 zsidó találtatik. Görög szertartásuak 
csak Szepes vármegyében vannak. Az összes megyében van 
162 anya-, 100 fiók-templom, és 78 kápolna, 7 szerzetbeli 

*) Szabad remélni, hogy a még élők követendik a szerk. Által 
adott pé ldát , és ismét toll hoz nyúlnak. S z e r k . 
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templom , 60 protestáns imaház , és 7 zsidó zsinagóga. Esik 
tehát a katholikusoknál egy anyatemplom 3,168, protestán-
soknál egy imaház 1,042, zsidóknál egy zsinagóga 1,196 lé-
lekre. Van tovább 162 anyaközség, és 457 fiók-község. Plé-
bánia van 162; investiált plébános 109, praesentált 12, kine-
vezett egy (ezek az illető kegyurak által praesentáltattak , de 
egyházmegyénk sajátságos viszonyainál fogva ez időben in-
vestiturát még nem kaphatnak), administrator 40. Káplánság 
van 56, betöltve 44, megürülve 12. Valóságos kanonok van 
10 ; hittudományi tanitó 3, és egy kanonok. Ezenkívül műkö-
dik az egyházmegyei hivatalban, a praeparandiában és a pap-
növeldében 4 pap. Ezredi káplán van 1, idegen pap 2 , nyu-
galmazott pap 6. Az összes megyei papság 228 egyént szám-
lál. Szerzetes-rend van 4, hét házban ; tagjai közöl 21 pap, 
növendék és laicus 13. Megyei papnövendék 34. Az iskolás-
gyermekek száma 16,217; úgymint: Szepes vármegyében 
8,390, Árvában 3,807, Liptóban 4,020. Összehasonlítva e szá-
mot az összes kath. népességgel, száztól nem egészen 9 gyer-
mek jár iskolába. Legkitűnőbb helyet, foglal Liptó vármegye, 
mint mellyben 40,165 lakoshoz képest 4,020, tehát száztól 
tiznél több gyermek nyer oktatást. Szepesben 89,579 kath. 
lakoshoz képest számláltatik 8,390 iskolás-gyermek, tehát 
száztól nem egészen 10. Utolsó helyen áll e tekintetben Árva 
vármegye, hol 60,343 kath. lakoshoz képest csak 3,807 gyer-
mek jár iskolába : körül-belül száztól 5. E szembetűnő különb-
ség oka a vármegye sajátságos helyzetében keresendő. Ugyan-
is ha több helyütt olvassuk a Schematismusban, hogy az anya-
egyház több telepitvényt foglalva magában, két és több órá-
nyira kiterjed , sőt négy-öt órányira is el vannak hivei a he-
gyek közt szórva; s ha az árvái nép országszerte ismert szegény-
ségét is hozzá veszszük: ugy az iskolás-gyermekek olly csekély 
számát könnyen kimagyarázhatni. Ez volna tehát egyházme-
gyénk jelen állapotja; mint azt az 1858-ik évre szerkesztett 
Schematismus kimutatja. 

Bécs, dec. 31. Egyike a Romába utazott austriai fő-
papoknak , M a y e r Friedr. Th., a st.-floriani ágostoniak prae-
latusa, tegnapelőtt Romában, typhusban meghalálozott. O 
már Triestben rosszul érezte magát : de daczára az orvosok 
tanácsának, útját nem akarta félbeszakítani, részint kötelesség-
érzetből, részint mivel a szelídebb égaljat egészségére jótékony 
hatásúnak remélte. Születéshelye Stockholm. (A. Alig. Z.) 

— Csehországban 1857. év folyta alatt 39,032 házasság 
(ezek közül 327 vegyes) köttetett. A szülöttek száma 190,698 
volt, s köztük 30,598 törvénytelen, 4,707 pedig halva szü-
letett. 

14öln-ből írják a ,Preuss. Zeitung'-nak, hogy a legú-
jabb számítás szerint Deutztzal együtt 122,606, többnyire kath. 
lakost számláló város , daczára a neki sem kedvező kereske-
delmi s egyéb viszonyoknak , folytonos emelkedésben, a sze-
génység pedig, mellyre kevesebbet kelle költenie , csökkenő-
ben van : mit a növekedő vallásos buzgalomnak is tulajdonit-
hatni , melly a némethoni kath. egyletek gyűlésének itt tar-
tása-, de azon lelkes áldozatokból is kitűnik, minőre egy pél-
dát a nem rég elhunyt magánzó L e v e n Ferencz-József nyúj-
tott. E jeles férfi, mikép a városi képviselők dec. 30-án tartott 
gyűlésének tett jelentés mondja: nem csak a kath. nőegyleti 
és szegény iskolák, ugy szinte a siketnémák stb. intézete felől 
gondoskodott, több ezerekre menő hagyományokkal, végin-

tézetében ; nem csak az érseki gyermek-seminariumot, főegy-
házat, és más templomokat részesített dús adományokban, 
hanem már éltében mintegy 40,000 frtra menő összeget adott 
különféle jótékony czélokra, s ezek közt 21,000-et az árvaház 
ujabb szárnyának kiépítésére, s egy házat a kath. legényegy-
letnek. Milly leleményes a valóban ker. szeretet, mutatja azon 
intézkedés is, mellynél fogva a fönebbi összegeken kivül, 
3,300 frtot akkép hagyott sz. misére, hogy az első áldozásra 
bocsátott szegény gyermekek fel is ruháztassanak. Szinte egy 
házat hagyott a szegény, és elhagyott gyermekek ápolása- és 
nevelésére szánt, és ,a szegény kis Jézus'-ról nevezett kolos-
tornak. Illy polgárok dicsőítik meg az e névre valóban méltó 
,nagy' városokat; s dly adatokat olvasva, lehetetlen elfojtani 
magunkban azon kívánságot, vajha Isten honunk minden váro-
sának adjon illy fiakat, és (a mi őket illy jótékonyságra buz-
dítja) hasonló vallásos közszellemet. A városi bizottmány az 
elhunyt Leven jótékonysága felőli jelentést ezzel fej ezé be : 
„Végre a megholt számos tanulókat gyámolított, az ínségben 
levőket gyakran kisegité, s igen sok jótékony vállalatban részt 
vett." Milly kevés szóval tudja a valódi érdemet az igazság 
megdicsőíteni : mig a hiúság- és dicsekedésnek ivek kellenek, 
hogy sok szóval kevesebbet mondjon. 

— A kölni főtemplom építésének előmozdítása végett 
alakult egylet, a lefolyt évben 34,437 tallért és 21 garast vett 
be ; s ez összeget 40,000 tallérig kiegészítve adá az érseknek 
által. (Mikor fogunk hasonló buzgalmat templomaink kiépítése 
körül Pesten tapasztalni ?) 

Cocluiiicliina. A franczia ,Pays' manillai, nov. 3-ról 
kelt tudósítások után i r ja , hogy: „Az ország bensejéből ér-
kezett hírek szerint a keresztények elleni üldözés egyforma 
dühösséggel folytattatott, s az e tény felőli bizonyosság ha-
tározta el Rigault admirált a hadi működések azonnali meg-
kezdésére."—A ,L'Univers' közli P. Orge levelét, mellyben 
ez, minden csalódás megszüntetése végett, leirja az annami 
birodalomban lévő keresztények sorsát. Az annamita katholi-
kusok , kikre még a téritők számithatnak, csak porszemet ké-
peznek e roppant birodalomban. A domonkosi szerzetesek , az 
egyedüli spanyol téritők, kik az annami birodalomban létez-
nek, Tonking középpontját és keleti részét látják el a lelki-
ekben. . . . Számuk igen csekélyre olvadt ; némellyek hitökért 
halált szenvedvén, mások pedig a fáradalmak és üldöztetés 
sulyja alatt roskadván össze: a többi a hegyek közt lézeng, 
s nem mindig talál biztos menedékre, hogy magát a kegyet-
len zsarnokok üldözései elől elvonhassa. Melchior püspöknek 
alig maradt elfogatása előtt annyi ideje és ereje, hogy magá-
nak utódul eoadjutort szentelhessen föl. „A folytonos és ke-
g y e t l e n üldözés, irja mons. Hilario Alcazar , egy, Madridba 
küldött levelében , főleg a középponti és mons. Retord apos-
toli-helyettességében, még mindig növekedik : a hittagadá-
sok gyakoriak ; a déli tartományban hihetetlen a keresztények 
elcsüggedése ; s ha az Isten nem veti ránk irgalmasságának 
szemeit, és nem szünteti meg a dühöngő zivatart, melly az 
egész tartományt pusztítja, fájdalmas catastrophától kell fél-
nünk. A papok minden oldalról üldöztetve, még a kereszté-
nyek házaiban sem találnak menedéket, és gyakran a hitetle-
nek oltalmát kénytelenek kérni. Éjjel-nappal zaklattatva a 
mandarinok és rossz keresztények által, olly dühös üldözte-
tésnek vannak kitéve, hogy egész csudának tartom , miszerint 
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még nem estek valamennyien ellenségeik kezébe. Felsőbb és 
alsóbb rendű mandarinok, katonák , mindenféle tisztviselők, 
mind csak azon egygyel látszanak foglalkozni, hogy a szegény 
keresztényeket minden kigondolható módon üldözzék és sa-
nyargassák. Az istentelen és kegyetlen kormányzó nem elég-
szik meg vele, hogy a keresztényeket a kereszt jelének lábbal 
tapodására kényszeríti, hanem még azt is ki akarja csikarni 
belőlök, hogy kigúnyolják és gyalázzák a mi urunkat Krisztus 
Jézust, Mennyi szerencsétlen hittagadó van ! S büntetlenül 
marad-e ennyi borzasztó káromlás ? Most már nem ugy van, 
mint a mult években. Most ha nem találtatik is pap valamelly 
keresztény faluban , elegendő, ha keresztény, miszerint a 
pénzsovár mandarin- és katonáinak zsákmányává legyen: min-
den prédára megy, ellopnak mindent, s az előkelőbb hivőket 
fogva viszik ; olly iszonyú kínzásoknak vetvén alá őket, hogy 
sokan közülök fájdalmukban meghalnak. Sem életkor, sema 
gyengébb nem nem számolhat kíméletre. Szóval, Minh-menh 
hires üldözése csak árnyéka volt annak, mellyet jelenleg a 
déli tartományban lakó keresztények kiállnak. Csak a jó Isten 
tudja , mennyit szenvedett D. Fray Melchior Garcia Sampe-
dro, apostoli-helyettes. A dolgok odáig jutottak, hogy e buz-
gó téritők eme népes tartományban , melly nem számlál keve-
sebbet 140,000 kereszténynél, sehol menedéket nem talál-
tak. A pásztorok nem tudják hova lehajtani fejőket ; a hivők 
kényszeríttetnek részt venni a babouaságban, a falukban már 
mindenfelé pagodák és más pogány templomok emelkednek, 
a vallás gyakorlata felfüggesztetett, hallatlan félelem uralko-
dik mindenütt, némellyek megkínoztattak , mások kiraboltat-
tak, s mindnyájan megvettetnek : pedig az uj hivők olly gyen-
gék ! Ur Isten ! ne engedd meg azon rosszakat bekövetkezni, 
mellyeket illy előzmények után jósolhatni !" 

Japán. A franczia kormány nem csupán Cliinával,hanem 
Japánnal is kereskedelmi szerződésre lépett ; mellyből a ker. hit 
terjedésére is tetemes haszon hárulhat : ámbátor azok magasz-
talásai, kik a japáni birodalmat most, és ez által vélik csak 
az evangélium fénye előtt megnyítottnak, a túlságos , és meg 
nem érdemlett bókok közé tartoznak. Ezek gyártói Párisban 
az egész szerződést, (Gros báró müvét, ki oct. 9-én irta azt 
alá Yeddóban) olly „hóditásnak" nevezik, „melly a jelenkor-
nak legnagyobb dicsőségre igényt tartó vívmányai közé tar-
tozik." A kötött szerződés erejénél fogva Francziaország Yed-
dóba követet, Nangasaki-, Simoda- és Hacodadiba consulokat 
küldhet. Különben a franczia követ Japán lakosait igen értel-
mes, iparos, és megnyerő külsejű népnek festi. 

— Az ágostai ,Alig. Zeit.'-nak (40.1.) igen megtetszett a 
,Courrier de Dimanche'ötlete , s híven utánmondja, mikép 
a japánialc „ p á p á j a , ki Myacoban székel", erősen ellenzé a 
ker. hatalmasságokkal kötött szerződést. Némelly emberek, 
(kik pedig fölöttébb sértve éreznék magukat, ha azt mondaná 
nekik valaki, hogy az udvariasság, miveltség és illem legkö-
zönségesebb szabályait sem tudják) , sehogy sem akarnak a 
kath. egyház sértegetésétől elszokni ; még ha olly nagy kö-
zönséghez szólnak is, mint a nevezett lap. Pedig az evangé-

lium egyszerű törvényéről („Mindeneket, a miket akartok, 
hogy az emberek tegyenek nektek, ti is azt cselekedjétek ne-
kik;" (Mát. 7. 12.) megemlékezve, könnyű volna belátniok, 
miszerint ama kifejezés csak olly sértő, s neveletlenségre mu-
tat , mint az volna , ha valaki az ágostaiak muftiját , a berlini 
bonezokat, vagy a stockholmi dalai-lámát emlegetné. A katho-
likusok egyetlen pápát ismernek : és ez Romában van : arról 
pedig, hogy akármilly vallásfelekezet pápának nevezné a ma-
ga fejét, nincs tudomásunk (hanem arról igen is, hogy az an-
gol-egyháziak még sértésnek is veszik, ha fejedelmöket valaki 
prot. pápának tart ja); következőleg e névnek egy japáni po-
gány, vagy buddhista főnökre alkalmazása, keresett élez, és 
olly méltatlankodás, melly becsületes társaságba nem illik. 

I)éli-Aiuerika , melly a spanyol monarchia megren-
dülte után szinte sok viszontagságon ment által, és csak las-
sankint üdül fel a politikai felforgatások szülte bajokból, mind-
inkább megnyugtató képét nyújtja egy , még alapjában ke-
resztény társadalomnak „Ha a vallási elemek , mellyek még 
eléggé számosak, győznek, ugy azok segélyével a megrázkód-
tatott nemzetiségek is újra szervezendik magukat : ellenkező 
esetben a fejetlenség el fog terjedni, mellynek a népesség 
csökkenése, és idegen hóditás lesz szomorú következése. S 
akkor a benszülött indián fajok nemsokára egészen el fognak 
tűnni. Tudjuk , mivé lettek a kivándorlásnak mindent elbori-
tó hullámai előtt Éjszak-Amerikában ! . . . Az alsóbb osztályok 
ugyan nincsenek igenelőre az ismeretekben, de tisztelik a 
vallást, hallgatnak lelkipásztoraikra, s megőrzék hitöket ; 
bárha annak gyakorlata sokszor elég tökéletlen. Népmissiók 
a falvakban , és uj plébániák felállítása , kellő arányban a né-
pesség száma-, s a tartomány kiterjedéséhez képest, legjobb 
eredményeket szülnének És e rendszabályokat nem is 
volna nehéz életbe léptetni ; lia a kormányok elszánnák magu-
kat egy kis pénzbeli áldozatra, s a pápávali egyetértésben 
hatni akarnának. De szerencsétlenségre, hozzá kell tennem, 
hogy a fensőbb osztályok a legromlottabbak : a rossz erkölcsök 
és a megvásárolhatóság valamennyit megvesztegették; bölcsé-
szeti eszméktől vezéreltetve, s megvakítva azon előítéletek ál-
tal , mellyeket nagyon is segitettünk elterjeszteni Francziaor-
szágban : örülnek rajta, ha a papság egyes tagjainak hibáit na-
gyithatják , hogy ebben a religio megtámadására ürügyet lel-
jenek ; mintha valamelly hitnek igazságát, lehetne az annak 
egyes szolgáiban többé , vagy kevésbbé megróható magavise-
lettől függővé tenni . . . " így írnak a ,L'Univers'-nek ; és pana-
szolkodik a levelező a méltatlan eljárás ellen, mellyel némelly 
mostoha tájak kevésbbé példás papjai miatt az egész kath. 
egyház, és ennek hite vádoltatik a tudatlanok által : holott 
eszökbe kellene venmök, hogy a kath. egyház világegyház, 
következőleg az egészet kell a méltányosan Ítélni akarónak 
szem előtt tartani, s megemlékezni róla, mikép ugyanezen hi-
tet vallják, és szintezen egyházhoz tartoznak Francziaország, 
Éjszak-Amerika s Anglia köztiszteletben álló kath. papjai is. 
Különben Chiliben,s Peruban is évről-évre javulnak az erköl-
csök, és terjed a valódi ker. miveltség , azon ujon behozott 
szerzetes rendek (jezuiták , ferencziek , piepusi áídozárok , ir-
galmas szüzek és tanitónők) buzgó fáradozásai által, mellyek 
mindenütt nevelő-intézeteket állítanak föl, nem csak a fensőbb 
osztályúak , hanem a szegények számára is : az utóbbiak ré-
szére ingyen-iskolákat nyitván. Mondani sem kell, hogy az 
Ur szőllőjébe munkásokul ide is legtöbben Francziaországból 
jönnek. 

Kiadja a Szent-Ibtván-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Fiárólj. 

Nyomatott B e i m j e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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 I s t e n e n e k e s Üdvözítő-
jének. Hisz maga a végetlen bölcseségü Isten nem 

— — tudott hathatósb eszközt, mellyel képmását ismét 

A ker. nevelés fon tos sága . r g á é v á t e g } 7 ' / h T * m a g á h o
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k u l r l j : V m i ? 
^ hogy onmagat adja vegetlen szeretetenek zálogául. 

(Vége.) g v a ] ] j o n m j teendőjök van a szülőknek, hogy 
Szent borzalom fogja el lelkemet, valahányszor gyermekeik első, és következendő sz. áldozásaiban 

a szent miséről, vagy áldozásról szólanom, vagy ir- az Ur szava beteljesedjék, ki mondja : „Én vagyok 
nom kell ; mert mindannyiszor az Ur szava hangzik az élet kenyere ; ki e kenyérből eszik, örökre fog 
fülembe : „Rettegjetek szentélyem előtt. Én vagyok élni. Valamint az Atya, ki engem küldött, él, s az 
az Ur" (II. Mózs. 26, 2.). Azért hangoljátok ti is lel- Atya által élek, ugy a ki engem eszik, általam fog 
keiteket imádásra, mielőtt e sorokat tovább olvassá- élni" (Ján. 6.)? A felelet igen könnyű. Adjanak j ó 
tok ; mert a legdrágalátosabb Oltári-szentségről szó- példát' gyermekeiknek ; és emeljék ki maguk ezen, 
landanak, mellyben igazán és valóságosan jelen van gyermekeik életében legnagyobb napnak magasztos-
az, kiről irva van : „Istennek minden angyalai imá- ságát és fontosságát 
dandják őt" (Zsid. 1 , 6.); s „minden térd hajoljon A j ö v ő a ti kezetekben van; mert nélküle-
meg előtte, azoké, kik a mennyekben , a földön, és tek egymaga az egyház nem elégséges azt jobb-
a fold alatt vannak." Az okáért az egyház is e szent- ra fordítani. — Az első sz. áldozással kezdődik a lé-
ség iránt olly tisztelettel viseltetik, minőt egy más lek benső élete Istenben, és Istennel; s ezentúl 
szentség iránt sem tanusit; mert tudja, hogy ebben emez isteni tápszernek ismételt,méltó magához véte-
maga a kegyelmek adója, s a többi szentségek szer- le által mindinkább kell kifejlődnie s megerősödnie, 
zője van jelen. Ez oka, hogy négyszer, ötször ve- Ám ez isteni tápszerrel csak a kath. egyház képes a 
zeti a gyermeket a gyónás szentségéhez, mig az Ur lelket táplálni, és Isten számára nevelni: kivüle senki 
asztalához bocsátja; s csak akkor, ha jogosan véli sincs eleiket nevelő eszköz birtokában. Kivüle minde-
a gyermekről föltehetni azt, hogy szent utálattal van nütt üresen, éhen marad a lélek, és elsilányul; mert 
megtelve'a bün , és minden gonosz iránt , s elhatá- csak a kath. egyház adhatja meg a léleknek Istenét, 
rozta magát, a bűntől végkép megválni, csak akkor csak ő képes azt legbensőbb szentélyében Istenéhez, 
bocsátja az élet kenyeréhez : hogy Istene s Üdvözi- mint eredeti mintaképéhez fölemelni. Az észt és a testet 
tője táplálja, s erősitse; és Istene szivéhez simulhas- a világ is képese föld számára nevelni s kiképezni: de 
son, attól soha többé el nem szakadandó. Az által, a lélek megszentelésére, s annak az ég számára való 
hogy az egyház a gyermeket igy vágyódtatja azon nevelésére sem tanácsot nem tud, sem eszközt. S ez 
nap után, mellynek egész életére döntőnek kell len- ama nagy romlás, melly immár elnyeléssel fenye-
ni , az ő első áldozásának megadja azon megszente- get bennünket, hogy az embernek nevelésénél az 
lést és ünnepélyességet,melly el nem tévesztheti ha- Isten képmása, az emberi méltóságnak tetőpontja, 
tását, hogy egész életére döntő befolyást gyakorol- „a lélek" figyelembe nem vétetik. „Itt" a bajnak 
jon ; ha csak a szülők is önmagukon tanusitják,mikép gyökere, itt kell segíteni : ha óhajtjuk, hogy segit-
hogy többször áldozhassák az ember, szükség, hogy ve legyen rajtunk. Mert nem a test, nem az ész, nem 
szentül éljen, és hogy szentül élhessen, kell, hogy a sziv egyedül : hanem a lélek, melly mindent éltet 
gyakrabban áldozzék ; mindenek előtt pedig az első és összetart, a lélek az, a mi tulajdonképen az embert 
sz. áldozást méltókép végeztessék: és igy részükről képezi, a teljes, az egész embert. És milly könnyű 4 



itt segíteni! Nincs nap, nincs óra, mellyben az egy-
ház szives-örömest nem nyújtaná ezen lelki ele-
delt, mellynek kiosztását Isten ő reá bizta, csak kí-
vánja valaki ; sőt minden vasár- és ünnepnap ő ma-
ga kinálja híveit, hogy kisértsék meg, milly igaz az 
Ur szava: „Az én testem a világ életére való; jöj-
jetek mindnyájan hozzám, kik szenvedtek, és meg 
vagytok terhelve, és én megenyhítelek titeket" (Máté 
11, 28.). Bátorodjatok föl tehát, keresztény szülők ' 
Hozzatok uj szokást divatba, s a régi el fog enyész-
ni. Szabjátok törvényül magatoknak, hogy az egy-
háznak nem csak az egyszeri, t. i. a húsvéti gyó-
násra kötelező parancsát megtartjátok; hanem lelki 
tápláléktok méltó vételére való, nem szűnő meghívá-
sainak is kész-örömest fogtok engedni, s gyermekei-
teket is magatokkal hozandjátok az Ur asztalához-
és bizonyára minden más szint fog ölteni köröttünk; 
mert az Ur szava be fog bizonyulni: „A szomjazónak 
az élő viz forrásából akarok adni ingyen, és Istene 
lenni, s ő nekem fiam leend" (Ján. titk. lát. 21.r.). 

Ha fiaitokat és leányaitokat, az egyházzal igy 
kezet fogva,Isten tanitmányában és félelmében azon 
évekig fölneveltétek, midőn jövő életpályájok válasz-
tására kerül a sor: akkor bizton tekinthettek jövő-
jök elé, akár a házassági életre , akár pedig az egy-
ház szolgálatára szánják magukat : mert soha szem 
elől nem tévesztendik Isten törvényeit, melly eket 
már begyakoroltak, s mintegy önmagukon megél-
tek; és Isten is atyai szemmel őrködendik fölöttük. 

Ha a házas-életre határozták magukat, az egy-
ház tanitószéke elé hivja őket, és a teendő lépés fon-
tosságát eléjek adja. Szívökre köti az apostol sza-
vait : „Valamint az egyház Krisztusnak van alávet-
ve, ugy alávetvék a hitvesek is mindenben férjeik-
nek. Férjek ! szeressétek hitveseiteket, mint Krisztus 
is szerette egyházát, és önmagát odaadta érte, hogy 
megszentelje, és szent legyen és szeplőtelen; mert mi 
az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből, az ő 
csontjaiból valók. Nagy titok ez ; mondom pedig 
Krisztus-, és az egyházban" (Efezus. 5.). S az apostol 
e tanitmánya szerint szívökre köti , mikép házassági 
köteléköknek élőképéül Krisztusnak az egyházzal 
való összeköttetését vegyék, ki azt öröktől való sze-
retetében saját vérével jegyezte el magának; s hogy 
egymást épen olly szent és kölcsönösen megszentelő 
szeretetben kell szeretniök, mint Krisztus szerette, s 
megszentelte egyházát.Megmagyarázzanekik,milly 
szent és titokteljes viszonyban áll a keresztények há-
zassága az örök Ige megtestesülésének magasztos tit-
kával: miután abban, és az által nem a régi, veszendő-

ben volt, hanem az u j , a megváltott, az Isten gyer-
mekségébe újra felfogadott embernek kell nemződ-
nie ;ugy hogy még szaporodásának is már szentnek, 
megváltottnak kell lenni. Mindebből következteti, s 
újra szívökre köti, hogy házasságuk nem csupa em-
beri szerződés, nem kölcsönös beleegyezésbeli ön-
határozott összeköttetés : hanem lélekszerinti, szent, 
és kölcsönös egymásnak való odaadatás, mellyet 
csak az egyház által leesdett istenáldás képes bol-
doggá, üdvüsségessé tenni 

Igy állítja az egyház szemeik elé a házasságot, 
mint- a kereszténység nemző-iskoláját, mellyből az 
egyház hiveit, az állam polgárait, az ég pedig vá-
lasztottait várja : s ebből ama nagy felelősséget kö-
vetkezteti, mellyet a szülők gyermekeik nevelésében 
magukra vesznek. Sz. Monika példáját állítja a je-
gyesek elé, ki sz. Ágostont, még midőn szive alatt 
hordozá, már Istennek, az ő szolgálatára fölajánlá; 
sz. Bernárd anyjára figyelmezteti őket, ki ujon szü-
lött gyermekeit azonnal karjaira szokta venni, Jézus 
Krisztusnak fölajánlani, s velők mint Istentől rábí-
zott kincscsel, egész tisztelettel bánni: ki is épen 
azért méltónak találtatott azon legürümteljesebb ál-
dásra, hogy mind a hét gyermeke időfolytán nagy 
szentté lőn. 

Ha a szülők mindezt szívökre véve, eljegyzett 
gyermekeiknek illyen és hasonló tanításokat adnak» 
s bennök illyen kötelességérzeteket gerjesztenek, és 
saját példájok által gyarapitanak: akkor a ker. csa-
lád megalapítása biztosítva van ; akkor gondoskod-
va van a gyermekek ker. neveléséről, s a jövő áldott 
nemzedékről bizton kezeskedhetni. 

Ha pedig az Isten, és egyháza szolgálatára tör-
tént a pályaválasztás, ekkor is csak az egyház ta-
núsítja magát az ember legképzettebb nevelőnéjének; 
s míg egyrésztez elhatározást örömmel fogadja, más-
részt minden elhamarkodásnak elejét veszi az által, 
hogy kijelenti, mikép e lépésnek komoly, és jól meg-
fontolt önvizsgálat által kell megérni. Ez okból bi-
zonyos kort, és próbaéveket rendel; s csak midőn 
bizton hihetni véli, mikép a hivatás csakugyan Is-
tentől van, fogadja azt el, és adja rá szentesítő ál-
dását. 

Nem mulaszthatom el itt, hogy hozzátok, ker. 
szülők! egy komoly kérdést ne intézzek. Honnan 
van, hogy ezen pálya választására gyermekeitek 
közül olly kevesen határozzák el magukat? Sokszo-
moritó szolgál ugyan feleletül, azonban igen is szük-
séges, hogy tinmagatok nyomozzátok ki e kérdésre 
a feleletet; mert nagyrészt tinmagatok vagytok a 
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felelet, azaz: gondolkodás- és cselekvés-módotok. 
Azért fontoljátok meg jól , ha valljon azon körül-
ményben, hogy az Ur már többé nem küld elegendő 
számmal munkásokat szőllejébe, nem kell-e annak 
fenyegető előjelét fölismernünk, hogy elhatározta, 
szőllejét más szőllőmiveseknek adni, kik annak ide-
jén gyümölcsét beadják? De nyiltan kimondom: 
gyermekeitek évről-évre mindinkább kerülik az egy-
ház szolgálatát ; és olly szükség kezd beállani a pa-
pokban , melly nem csak bennetek gerjeszthet ko-
moly aggodalmat, hanem főpásztoraitok sziveit is 
szomorúsággal tölti meg. Mi legyen ennek a vége, 
ha minden sziv olly annyira az átok sújtotta föld 
göröngyéhez tapad, hogy alig fakad érzelem, melly 
az égiek után fölsovárog? Hová jutunk még, ha 
máris egész községek csak egyetlen lelkipásztort is 
nélkülözni kényszerülnek ; midőn az olly gyéren lá-
togatott fensőbb osztályok kilátást sem engednek, 
hogy ez állapot megváltozzék? Bizonyára ideje van, 
hogy ama kérdést komolyan fontolóra vegyétek, és 
megoldása fölött gondolkozzatok : de egyúttal hoz" 
zá lássatok , hogy elenyészszék. Tagadhatlan , hogy 
sok teendő van hátra más oldalról is : de a ti közre-
munkálástok nélkül soha jobbra nem fordulhat. S 
most talán kérditek, mi teendőtök van tehát? Min-
denekelőtt vegyétek szivetekre az Ur intő szavát: 
„Az aratás ugyan nagy , de a munkás kevés. Kérjé-
tek tehát az aratás urát , hogy küldjön munka >kat 
az aratásra" (Máté 9, 37.). Tehát imádkoznoto kell, 
hogy az Isten méltasson benneteket arra, hog gyer-
mekeitekből válaszszon munkásokat, és :' talatok 
küldje azokat az egyház szolgálatába. Hisz az egy-
ház is ezért imádkozik. Megvannak neki szent nap-
jai, a négy kántor-böjt, mellyeken hiveit különösen 
azért inti böjtre, s imádságra, hogy az Ur méltó szol-
gákat adjon neki. A kántor-böjtökben tehát egye-
sülnetek kell imádság- és böjtülésben az egyházzal. 
De nem csak e napokon, hanem mindannyiszor, va-
lahányszo r az Ur hajlékába léptek, boruljatok le a 
legméltóságosabb Oltári-szentség előtt, és ima-fohá-
szaitok azzal kezdődjenek, hogy az Ur emlékezzék 
m eg nyájáról, és küldjün számára jó pásztorokat. 

íme mindezek nyomán már megfoghattátok 
gyermekeitek ker. nevelésének titkát. Ollynyilván-
való e titok, hogy csak azok nem látják át, kik még 
csak komoly tekintetre sem méltatják. Fogjatok ke-
zet az egyházzal, ezen magától Istentől vezérlett, ős 
tapasztalásu világ-nevelőnével : s biztosak lehettek, 
hogy nem fogtok eltévedni, hanem kétségkiviil elé-
ritek a nevelés valódi czélját. De ezek nyomán egy-

szersmind kézzel foghatjátok azt is, hol rejlik ama, 
napjainkban divatozó sok számtalan iskola-, s nevelő-
intézetek hibája, s milly égbekiáltó gonoszságot kö-
vettek el, és követnek szüntelen az emberiségen amaz 
álvilágboldogitók, kiknek minden törekvésök az is-
kolának az egyháztóli elszakitására czéloz 

Avagy lehet-e esztelenebb, vétkesebb gondolat, 
mint a tudományt a nélkül birni akarni, ki nélkül 
nem létezik, nem képzelhető sem tudás, sem tudo-
mány , a mindentudó s legbölcsebb Isten nélkül ? 
Épen ez az ős hazugság, melly az embert a tudo-
mány világosságától megfosztotta, s a halál sötét 
éjébe taszította, mert a jót és gonoszt ,Isten nélkül' 
akarta tudni. S mi más gyümülcsüt teremjen, mi 
mást teremhet e hazugság, mint a minőt már ter-
mett? Nem, a hazugság igazságot és életet soha sem 
adhat; mert legbensőbb lényege nem egyéb ár-
mány- és csalásnál, szakadás-és halálnál; s más nem 
is lehet, mert szülője a hazugság lelke, ki kezdettől 
fogva embergyilkos volt. 

Nem kevésbbé veszélyesek azok is, kik az egy-
háznak a nevelésbe beszólást engednek ugyan, de 
csak olly föltétel alatt, hogy ,erkölcstannál' egye-
bet ne hirdessen. Az illyenek a hitről ugyan sokat 
tudnak beszélni : de a hit nekik nem egyéb, mint 
homályos, üres, és alaptalan ismeret Istenről, de 
ollyan Istenről, kinek se pokla, se mennyországa 
nincsen. Ezeknek főczéljok, csak ,becsületes' embe-
reket nevelni; kifeledik azonban a számításból : hogy 
a tisztelet, becsület csak az erényt illeti; hogy a hit 
szinte egy fő erény, és a kinyilatkoztatott igazság 
hivése minden erényesség és becsületesség alapfölté-
tele : miután az erényesség és becsületesség, az igaz-
ság szeretete nélkül csak csengő szó ; s hogy az igaz 
becsületességmenhelye s ereje a lelkismeretbenrejlik; 
elfeledik végre, hogy a lelkismeret, eget és poklot biró 
Isten nélkül hasonló a bíróhoz, kinek nincs hatalma 
sem jutalmat osztani, sem büntetést szabni, kinek 
azért bátran szemébe nevethetni. 

Valljon okosan, jogosan cselekszik-e az egyház, 
ha azt kívánja tőletek, hogy a templomot, iskolát 
és családot elválaszthatlanul összetartó háromságnak 
tartsátok, hogy igy a hármas egy szent Isten, az ő 
egyháza által az iskolára, s házaitokra adja áldását; 
s valljon többet ér-e nektek Isten áldása, mint a be -
csületes emberek', kikre minden becsületességük da-
czára, alig biznátok pénztárczáitokat, vagy hitvesei-
leket? efölött szinte tinmagatok ítéljetek : de hatá-
rozzátok el egyszersmind magatokat arra, hogy tér-
deitek hajoljanak meg a kereszt, a világnak eme 



nagy nevelő-könyve, az Ur fegyének emez egyedül 
hathatós, vigaszhozó, s fegyelemvesszeje előtt, s 
hogy előtte gyermekeitek térdeit is meghajtsátok ; 
tudván, hogy csak a kereszt az utolsó, mit a kirá-
lyok is, midőn halálos ágyukon a kormánypálcza ki-
esik kezeikből, megragadnak. 

Vannak azonban az egyháznak még más eszkö-
zei is arra, hogy az embert Krisztus testének élő 
tagjává, azaz : szóban és tettben kereszténynyé ne-
velje. Nem elégszik ő meg azzal, hogy Krisztus ta-
nítását csak hirdeti : hanem azoníolül egész életét a 
bethlehemi jászoltól a keresztig, és dicsőséges menny-
bemeneteléig, híveinek szemei elé tartja; hogy ne 
csak tanitmányát ismerjék meg, hanem egész életét 
is betanulják, s mintegy sajátukká tegyék. Azért 
egyházi évkorét, s ünnepeit élettükör gyanánt tartja 
hivei elé, mellyből a ker. házi rendet kitanulják. 
Nincs nap az évben, mellyen vértanúinak, hitvallói-
nak, szüzeinek százait követésül elő nem mutatná 
híveinek ; intve őket, hogy azok a ker. tökéletesség 
legfőbb fokát az által érték el, hogy Krisztust a le-
hető tökéletes hasonlatosságig önmagukban utánké-
pezték. Ámde e tér sokkal tágasb, hogy sem ez al-
kalommal arra lépjek.... 

Végül visszatérek a negyedik parancsolatra, 
mellyből kiindultam : azért is, mert Isten parancso-
lata ; azért is, mert épen ez azon alap, mellyen a 
család, és igy az emberi társulat is nyugszik, melly 
nevelés nélkül fon nem állhat; az embernek pedig 
eredeti mintaképe, az Isten szerint, s annak számára 
való nevelése, ezen parancs mellőzésével teljes lehe-

etlen mert csak ezen parancs által nyernek a szü-
lők Istentől hatalmat, és jogot gyermekeik fölött. De 
ugyanezen parancs nagy kötelességet is ruház rájok, 
mellyről Istennek egykor felelni tartoznak: azon kö-
telességet t. i., hogy gyermekeik leikében rejlő, Isten 
képmását ugy tiszteljék, mint Isten őket kivánja 
gyermekeik által tiszteltetni. E kölcsönös, Isten-
ben központosuló tisztelet az ő képmása iránt, adja 
meg valamint a szülői gondosságnak, ugy szinte a 
gyermekek, szülőik iránti engedelmességének és 
készségének ama fensőbb ihletet, melly Isten áldá-
sát hozza a családra. Milly igen vétkeznek tehát 
ama mivelteknek látszani akaró szülők Isten, az em-
beriség , és önmaguk ellen, kik gyermeköket „ön"-
nel czimezgetik, önmagukat pedig a gyermek által 
„te"-geztetni engedik! Milly fonákság, milly vétség, 
milly hálátlanság ez Isten iránt; ennyire lábbal ta-
posni törvényét ! Ez annyit tesz, mint az istenká-
romlást házi szokássá tenni, a család kötelékeit föl-

oldani, minden alárendeltséget fölzavarni, s az em-
beri társaságot aláásni. Mert kit saját szülői szoktat-
nak az Istentől parancsolt tisztelet megtagadására ; 
az természetesen az egész világtól megtagadandja a 
köteles tiszteletet. S valljon hogyan engedelmesked-
jék igy a gyermek ? Mi másnak kell illy vétkes fo-
nákságból szükségkép bekövetkezni, mint hogyutol-
jára, hol a gyermeket mint a ház urát tisztelik, ott 
többé a szolga , vagy szolgáló sem engedelmeske-
dendik ura- és asszonyának. Ne is kétkedjetek, mi-
szerint ez istenkáromlás büntetése az, hogy a cseléd-
ség a ház ostorává vált. Isten itt a bünt a bün által 
bünteti. 

Oh mennyire máskép volt ez még csak nem olly 
régen is! Isten nyugosztalja szülőimet, ezek nekünk 
nem engedték meg, őket máskép nevezni, mint : Uram-
atyám, és Asszony-anyám ; és e tiszteletteljes szó-
lásmód befolyást gyakorolt az egész házi cselédre, s 
tiszteletre gerjeszté őket. Volt rend a házban; mert 
volt alárendeltség. És e tisztelettel, mellyet szülőink 
tőlünk mintegy vallási gyakorlatként követeltek, 
egyéb üdvös házi szokás is volt párosulva. Igy pél-
dául nekünk nem vala szabad asztalhoz ülni, inig 
nagyja-kicsinye közösen és fönhangon el nem vé-
geztük az asztali imádságot, és szülőink kezeit meg 
nem csókoltuk. Az angyali üdvözletet és a szent ol-
vasót ,minden áldott napon' atyánk, vagy anyánk 
előimádkozása mellett, térdenállva kellett elvégez-
nünk ; soha egy gyermeknek sem vala szabad szen-
telt-viz nélkül aludni menni stb. Igy volt ez körül-be-
lül harmincz évvel ezelőtt még sok családnál. De 
mennyi változott meg a családi életben ; sőt meny-
nyire változott meg minden azóta, hogy a gyerme-
kekkel való bánásmód megváltozott ! Az egész világ 
panaszkodik, és nem tud magán segíteni ; holott ezt 
olly könnyen tehetné. S honnan van, hogy szemei 
vannak, és nem lát ; fülei, és nem ért ? Onnan, mi-
vel a jó tanács,Isten kegyelme, ajándéka; mellyért a 
világ nem tud, sőt önhittségében nem is akar föles-
deni, imádkozni Istenhez. A hol nincs imádság, ott 
nincs Isten áldása. 

Imádkozzunk tehát mi érettök; kérjük számuk-
ra Istentől a belátás, megismerés kegyelmét, hogy 
megértsék, mi szolgál üdvökre. És mivel mi szegény 
bűnösök méltatlanok vagyunk meghallgattatni, for-
duljunk az egyetlen bün nélkül való, egyedül szep-
lőtelen Szűzhez, Máriához, az isteni kegyelmek any-
jához : hogy ő mutassa be imádságainkat szent Fiá-
nak, és nyerje ki a fólvilágositás és megismerés ke-
gyelmét; minélfogva higye a világ, hogy az em-
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bernek Isten gyermekévé, ki Istennek megadja, a mi 
Istené, a császárnak, a mi a császáré, s felebarátjának, 
a mi felebarátjáé, való nevelésében, az egyházon ki-
vül nincs siker, nincs áldás. 

Engedjétek,ker. szülők! hogy főpásztortokszi-
vetekhez szóljon, és kinyerje tőletek,hogy ez imád-
ságot uj-évi fogadástokká tegyétek, és arról egész 
év íolytán meg ne feledkezzetek. Oh milly nagy szük-
ségünk van ez imádságra ! Olly szükséges az, mint 
a mindennapi kenyér ; mert jobbra nem fordulhat, 
sőt naponkint rosszabbra kell fordulnia sorunknak, ha 
már valahára hozzá nem látunk, hogy gyermekeink 
jobb emberek, és jobb polgárok legyenek, az által, 
hogy jobb keresztények lesznek. Erre segéljen a vi-
lág Nagy-asszonya, a szeplőtelenül fogantatott szent 
Szűz, és Isten any ja , M á r i a ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Ö. es. kir . Àpost . Fölsége sajátkezüleg aláir t okmány által E r -

d é l y i Vazul es. kir . t i tkos tanácsost és nagyvá rad i gör.-egyesült 
p ü s p ö k ö t , mint a Sz.-Is tván-rend l o v a g j á t , az austr iai birodalom bá-
rói r ang j á r a legkegyelmesebben fölemelni méltóztatott . 

Ö es. kir. Apóst. Fölsége m. évi dec. 27-én kel t legfelsőbb hatá-
rozata által V e r b ő c z y Is tván praemonstrát i rendű áldozárt és lele-
szi plébánost koronás a rany érdemkereszttel legkegyelmesebben földí-
szíteni méltóztatot t . 

O cs. kir . Apóst. Fölsége f . évi j an 3-án kelt legfelsőbb ha t á ro -
zata által czimzetes kanonokokká a szombathelyi székes-káptalannál 
L e g á t h Gábor esperest és pákai p lébános t , és G r i 11 e r Antal es-
perest és kőszegi plébánost legkegyelmesebben kinevezni méltóztatot t . 

Ő cs. kir . Apóst. Fölsége m. évi dec. 27-ki legfelsőbb határozata 
által N a g y Mihá ly kanonokot főiskolafelügyelővé a lugosi e g y h á z -
megyében legkegyelmesebben kinevezni méltóztatot t . 

O cs. kir. Apóst. Fölsége m. évi dec. 26-án kelt legfelsőbb hatá-
rozata által K u c s m a András czimz. kanonokot és rózsahegyi p lébá-
nost Magyarországban , az 1855-ki cholera- járvány idejében tanúsí tot t 
sikeres működésének elismeréseül, a Ferencz-József-rend kis-kereszt-
jével legkegyelmesebben fóldiszesiteni méltóztatott . ( \V. Z.) 

Esztergom , jan. 9-én. Bevégeztük anyaszentegyhá-
zunk azon ünnepeinek sorát, mellyek a ker. szívre, ha csak e 
old múlékony ké jeitől vallásos érzelme végkép el nem tom-
pult, vagy a nem hivőleg türt nyomorok minden jobb reményét 
ki nem ölték, leggyengédebb hatást szoktak gyakorolni, és azt 
az ártatlan gyermekkor angyali világába visszavarázsolják : 
értem a karácsoni ünnepkört. Elhangzottak ugyan a magyar 
Sionban az egyszerű pásztordalok : de utóhangjok szivünk 
mélyében rezeg, párosulva azon érzettel, melly fiúi hálának 
neveztetik. Ez tölti el keblünket a főmagass. bibornok, kegyes 
főpásztorunk irányában. Mert ime, ő volt az ismét, a ki ernye-
detlen buzgalma által ihletve, a ,kis Jézus' jászolához bennün-
ket elvezetni, ott éjfélkor, és Karácson napján az ünnepélyes 
sz. áldozatot az irgalmasság örök Urának bemutatni, sőt fő-
pásztori beszédében atyai szózattal arra inteni el nem mulasz-
tott, miszerint törekedjünk : hogy legyen igazán „Dicsőség 
a magasságban az Istennek ; és e földön béke a jóakaratú em-

bereknek." ő volt, ki Vízkereszt ünnepén, mint az érseki széle 
elfoglalásának emléknapján , az alig legyőzött láznak daczára-
a basilikában megjelent, és bennünket vidor külsejével meg-
örvendeztetvén, az ünnepélyes sz. mise-áldozat alatt ép és erős 
hangokban zengedezte szive háláját az Ur oltára előtt. így 
tehát az ajtatosság első, és utolsó rózsáját ő füze be a karácsoni 
ünnepkoszoruba. A kellemetlen idő hatása nem maradt ugyan 
bajos következés nélkül : de reméljük , és hiszszük , hogy a 
visszatért láz , melly már mult éjjelen át jóval kisebb mérték-
ben mutatkozott, Dr. A. által, Isten segítségével legyőzetve 
elmarad. Adja is a Mindenható, hogy e drága élet az egyház 
javára, s hü fiainak épülésére még sok éveket ép erőben ér-
hessen. Mindnyájunknak pedig, sőt az anyaszentegyház min-
den híveinek egyebet és jobbat nem kívánhatunk , mint azt, 
a mire egy jeles hitszónokunk épen Vízkereszt napján czélzott, 
tudnillik sorsunkkali megelégedést. De ezt az ő mondata sze-
rint , sem a méltóságokban, sem a világ kincseiben, sem a pi-
pere-, vagy földi kéjekben nem kell, nem szabad keresnünk: 
hanem egyedül az Istenhez és törvényeihez ragaszkodó szív-
ben. Adja Isten, hogy ezen igazság az elföldiesedett keresz-
tények keblén áthasson , és Megváltónk bölcsője fölött ragyo-
gó csillagként lebegjen, már e liiu világ láthatárán ! * 

Pozsony , december végén. (Folyt, és vége.) Hosszu-
ra kellene nyújtanom tudósításomat, ha ezen, 1830-ban alakult, 
sz. Lászlóhoz czimzett polgári kórház-egylet működéseit, küz-
delmeit előszámlálni megkísérteném : azon áldozatkészségét 
azonban hallgatással nem mellőzhetem el, hogy midőn segély-
gyűjtési , aláirási, kérelmezési, s minden egyéb megkisértett 
mód által szükséges pénzalapot teremteni nem sikerült, melly 
elégséges lett volna a düledező templomocska-, s földszint 
rozzant h á z n a k alapból ujra-épitésére : e czélra 142,000 v.frtnyi 
kölcsönt szegzett : de csak olly föltétel alatt, hogy az egylet 
választmányi tagjai kénytelenek voltak magán-vagyonukat 
kötni le biztos hypothekául. így lőn egyedül lehetséges, hogy 
1830-ban, oct. 23-án V. Ferdinand magyar király a polgári 
kórház-épület alapkövét letehette, s az előbbeni roskadozó 
kápolna és ház helyén szép téres templom, derék kétemeletes 
ház közepett, létrejöhetett: mi által az intézet jövedelme meg-
kettőztetett. A fölvett kölcsön 7,100 p.frtnyi, még az intézetet 
jelenleg terhelő adósságon kivül, visszafizettetett ; s a mi több, 
1850-ik évig 42 egész díjas ápoltatott, 6 elszegényedett pol-
gár és polgárnő pedig havonkint 4 p. frtnyi segélyben része-
sült ; ezeken kivül még 3 polgárnő ingyen-szállást élvezett, 
főzésre, fűtésre szükséges fá t , és havonkint 3 p. frtot kapott. 
A most nevezett 1850-ik évben azonban, az addig adómentes 
intézet a közteherviselés elve szerint adózás alá kerülvén, 
1852-ben pedig ezer p.frt segélypénztől, mellyet a város ado-
mányából 1830-tól kezdve élvezett, elesvén ; ide járulván az 
élelmi és minden czikkek növekedő drágasága is : a dijasok 
számának leszállítása kerülhetlen szükséggé vált ; mi azonban 
olly kimélettel eszközöltetett, hogy a díj élvezetében levők kö-
zül egy sem fosztatott meg tőle, hanem a halálozás által üres-
s é g b e jött hely betöltetlen hagyatott. 1853-ban Zuckermantl 
külváros a belvárossal hatóságilag egyesittetvén, az ott léte-
zett polgári ápolda pénzalapja ez intézetbe kebeleztetett ; mi 
által a dijasok 5 asszonynyal szaporodtak. — Különben ez 
intézet összes vagyon- és pénzállapotjárói minden katholikus, 
ki magát egyleti tag által fa választmányi ülésbe bevezetteti, 
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barmikor tudomást szerezhet magának, és a bevételi s kiadási 
kimutatásokat is megtekintheti. 

A sz. Lászlóhoz czimzett polgári kórház temploma, mint 
ifönebb érintők, 1830-ban épittetett, és igy Pozsony városá-
nak legújabb temploma. Ez adatból első pillanatra az látszik 
kitűnni, hogy tehát e templomnak aránylag legkisebb szük-
sége volt a kicsinositásra. Erről nem akarunk vitatkozni, ha-
nem hogy olly szépen és ékesen tettleg kicsinosítva lőn, az 
minden jó lelkűt belső örömmel tölt el, és Isten iránt hálára, 
buzgóbb áhitatra gerjeszt. E templom egészen uj feldiszitése 
valóban gyönyörű ; s kik ennek főeszközlői voltak, a kath. 
egyház irányában maguknak érdemeket szereztek. Néhányat 
közülök, nyilvános elismerés jeléül, név szerint megemlítünk. 
Legnagyobb munkásságot fejtett ki t. cz. V e t s e r a Bernát 
ur , választmányi elnök, az egyletnek egyik alapitója, s kez-
detétől fogva irányadója, központja ; ki e templom ékesitésére 
a Fölséges uralkodóház kegyelméből szerencsés volt több ne-
vezetes összeget nyerhetni, úgymint: Erzsébet császárné 100 ; 
Karolina-Augusta özvegy császárné 500; Ferdinand csá-
szár 400 p.frtnyi segélyt küldeni kegyeskedtek. Kőszeghy 
Karolina asszonyság, és Lucám Mária kisasszony, a költségek 
fedezésére a városban házról-házra járván gyűjtöttek segélyt. 
Kampfmüller Anna asszony polgármesternő, szép szőnyeggel, 
más jámbor asszonyok csipkék- és virágokkal kedveskedtek. 
Említenem sem kell, mert magában értetik, hogy nt. M a-
z u r a József, e templom mostani buzgó administratora, min-
dent megtett, mi tehetségében állott. Helyén lenne most ez 
ujon fölékesített templom megnyitási, és főoltárának beszente-
lési ünnepélyét leírni: nem akarjuk azonban a t. olvasó türel-
mét úgyis hosszura terjedt tudósításunkkal tovább fárasztani; 
s azért legrövidebben csak megérintjük, hogy ez ünnepély 
dec. 7-én délután, és dec. 8-án reggel, temérdek hivő nép je-
lenlétében , ugy hogy csak a kisebb rész férhetett be a kü-
lönben elég téres templomba , ment végbe • dec. 7-én délután 
történt a főoltár beszentelése , dec. 8-án pedig tíz óra előtt a 
nép által különösen tisztelt mária-czelli szobornak az Erzsébet-
apáczák templomából, hol a kórházi templom újításának ideje 
alatt tartatott, körmenetileg rendelt visszahozatala. Első alka-
lommal ft. H e i 11 e r Károly apát, kanonok és belvárosi ple • 
bános ur , az ünnepély második napján nt. M a z u r a József 
administrator ur kenetteljes remek beszédet tartottak. Adja 
Isten, hogy mindazok, kik etemplom kicsinositására közre-
működtek , s kik imádkozni ide jönnek , sokáig örülhessenek 
azUr háza ékességének, és könyörgésük jusson a Magasságbeli 
trónja elé ! —p— 

Oláltország-. P 1 o e s t. dec. 16. 1858 Az Oláhhonban 
megtelepedett magyar ajkú katholikusokról többször tétetett 
már emlités az egyházi lapokban. Tudva tehát, mikép a t. kö-
zönség az idegen földön, idegen nép közt elszórtan lakó vér-, 
es vallásrokonainak sorsa és érdeke iránt szives részvéttel vi-
seltetik: bátorkodom szerk. urat ezen, a hitélet emelésére tett 
intézkedésről szóló sorok közzétételeért alázatosan megkérni. 
Mintegy tizenöt éve , hogy az itteni kath. egyház nehéz kö-
rülmények közt fönáll. A jámbor katholikusok egy kis kápol-
nába csak kevesen gyűlhetnek egybe az isteni-szolgálatra : 
legtöbben be nem férhetvén , kivül, a szabad ég alatt állapod-
nak meg; és igy az egész hétnek munka és fáradság közti el-
töltése után , még vasárnap sem találnak alkalmat, leiköket 

az istenes tanitás élelmével táplálhatni. Szent érzelmektől telt 
szivvel, és régóta vágynak azért birni egy eléggé tágas temp-
lomot , hol köz-imáik és buzgó fohászaik által az ég Urától 
megnyerhetik mindazt, mi testi s lelki javukra szükséges és 
hasznos. S ime istenes kivánatuk nem sokára teljesülni fog. 
Ugyanis a magát és mindenét hivatalának feláldozó, s lanka-
datlan buzgalmu főpásztorunk , mélt. P a r s i Angyal, ki ma-
ga is bánatos szivvel tekinté szeretett nyája e részének az ér-
telmi s erkölcsi mivelődésbeni elmaradását, ámbátor megyé-
jének egyéb helyein is a fölmerülő szükségek özöne atyai 
gondoskodását igénylék : mégis a ploesti templom építésére 
négyszáz ötven darab cs. aranyat adományozni kegyeskedett. 
Az áldozat eme szép példája föléleszté a hivek reményét, és a 
szükség nagyságához képest nagy adakozásokra buzditá. Ta-
lálkoztak még a nem-egy. oláhok közt is jótévőink, kik a szen-
vedő emberiség ápolására czélzó , s minden földies érdek nél-
küli tettekben lelik lelki vigasztalásukat és örömük legszebbi-
két. Különösen kiemelendő itt, és dicsérve magasztalandó, 
herczegGyika Sándor, és t. B u g á r Isidor kerületi orvos 
ur : amaz nyolczvan, emez pedig hatvanhárom darab cs. arany-
nyal szíveskedett szent czélunkat előmozditani ; sőt ez utóbbi 
t. V o j c z i e c s k i Szaniszló városi orvos, és M ü h l b e r -
g e r János kerületi piérnök urakkal egyesülve, az egész épí-
tési gondot viselék, és legtöbbet fáradozának. Illy módon 
egybegyűlt mintegy kílencz száz darab aranynyal azonban 
csak a templom falai épülhettek föl kellő magasságra, s már 
csüggedeztünk a munka befejezhetése iránt; midőn az irgal-
mas Isten atyai gondviselése édes vigasztalást nyujta nekünk 
az által, hogy a távolban is résztvevő keblek osztozának sú-
lyos helyzetünkben, és uj segédforrásokat nyitottak szüksé-
geink fedezésére : tudnillik a főmagass. bibornok herczeg-pri-
más, nagymélt. kalocsai, egri érsekek, pécsi, váczi, rozsnyói, 
erdélyi és székesfehérvári püspökök, összesen háromszáz het-
venhét p. frttal, a bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról neve-
zett nagy érdemű bécsi társulat ötszáz p.frttal méltóztattak 
bennünket boldogítani, s a goth ízlésben épülő egyházunkat 
fedél alá juttatták. A legközelebb K a r o l i n a - A u g u s t a 
özv. császárnő, F e r d i n a n d austriai császár, és neje M a-
r i a - A n n a ő Felségeik magas kegyelme s keresztényi vallá-
sossága által nyújtott, összesen ezer nyolcz száz p.forintnyi 
segítség pedig kétségeskedni épen nem hagy annak a jövő 
évbeni tökéletes elkészülése felől. Ő Felségeik éltök legszebb 
feladatának tekintik az igaz religiót, melly által önmagukat bol-
dogoknak érzik , másoknak és mindeneknek illy nagyszerű jó-
téteményekkel ajánlani, és szivökben meghonosítani. Miért is 
ő Felségeik magas kegyelmeért a legmélyebb hódolattal nyil-
vánított hála mellett, minden nagylelkű jótevők szép ado-
mányaiért legforróbb köszönetet mondunk ; s hő imáinkat a 
Mindenhatóhoz naponkint felajánlani el nem mulasztjuk : hogy 
irgalmas cselekedeteiket az élet könyvébe írja föl, és az em-
beriség javára hosszú élettel áldja meg őket az ég és föld Ura. 

P o n g r á c z Bódog, fer.-rendi áldozár. 
Beyput. O szentsége IX. P i u s pápa , Samhiri-, an-

tiochiai patriarchához intézett, s mult évi jun. 10-én kelt bre-
vejében , méltó dicsérettel tetézi a keleti kereszténységnek 
ezen kitűnő buzgalmu főpapját; ki a sz.-székkeli szorosabb 
egyesülést annál biztosabban eszközlendő és föntartandó , a 
Gergely-féle naptár elfogadtatását Diarbekirben és egyebütt 
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kivitte. A patriarcha fő székhelye Mardin, hol most épül a 
patriarchalis főtemplom , mellyet még ez évben bevégezhetni 
remélnek. Aleppoban már készen áll a püspöki székes-egyház; 
Ur (Orfa) városában pedig 30,000 frankon vásároltatott tér a 
kath. főtemplom épitése végett, mellyhez már szinte hozzá-
kezdtek ; ugy szinte Dsasireth- és Mossulban. A patriarcha 
körutat tevén a megyékben, olly sikerrel működött az unió 
érdekében , hogy magában Kelleth helységben 500-an csatla-
koztak a jacobiták közül a kath. egységhez ; melly tekintetben 
egész Mesopotamia nagy reményeket nyújt. 

I r o d a l o m . 
,A katekizmus magyarázata.' (Vége*). Illy,és ehhez ha-

sonló tan-módszer czélhoz nem vezet, vagy csak igen nehezen 
sok idő- és fáradság-pazarlással, s kedvetlenséggel mind a ta-
nító , mind a tanítványok részéről : legfölebb emlékezeti, de 

ész- és szívbeli gyümölcsöket épen nem teremvén, és hiányos, 
töredékes tudóst idézvén elő. Szerző becses könyvében a jó-
zan kérdezkedés kellékeire nagy figyelmet, sőt szorgalmat for-
ditott; mert előrebocsátván a fogalomnak bel jegyeit, az Íté-
letnek alanyát, és tulajdonitóját, az okoskodásnak előzményeit, 
az egésznek részeit, a nemnek fajait : záradékul mindezeket 
a helyes kérdésekben ismételve világosítja, s mindinkább meg-
határozza, öszpontositja, végtére az öntudat egységébe össze-
foglalja. Könnyűvé teszi pedig a feleleteket, és beszélgetést 
már az által is , hogy az előzményeket olly kellemesen tudja 
előadni, miszerint azokra a leggyengébb gyermekeknek is n e m 
f i g y e l m e z n i ü k majdnem lehetetlen. — Szerzőnek fejtő 
(elicitiv) kérdései külalakra nézve is helyesek : mivel a józan 
ész, és helyes szabály szerint e g y s z e r ű e k , mellyekben 
csak e g y kérdezkedési alak foglaltatik ; r ö v i d e k , mellyek-
ben a szóhalmaz nem pazaroltat.ik , hanem csak annyi szavak-
ból állnak, a mennyi a kérdező megértésére kerülhetlenül 
szükséges ; v i l á g o s a k , mellyeket a kérdezett, nyelvének, 
és ismereteinek köréhez képest átláthat ; s a mi legfőbb, h a-
t á r o z o t t a k , mivel olly helyesen vannak szerkesztve, hogy 
többet e g y b i z o n y o s és h a t á r o z o t t feleletnél okosan 
meg nem engednek. A kérdezkedésnek ezen f ő kellékét szer-
ző szorgalmasan megtartja; minthogy térre s időre nézve,olly 
és annyi körülményt fon be a kérdésekbe, a mennyi é p e n 
megkívántatik : a mennyiségiekre, a subjectumok száma, a 
minőségiekre, a lényeges beljegyek valamennyie, a viszo-
nyosságra , a felelet öszviszonyosa (correlatum), a módra néz-
ve pedig, az ellenkezőnek lehetetlensége, a kérdésekben ben-
foglaltatnak ; és igy majdnem lehetetlenné teszi, a habozó, 
ingadozó, és czéltalan feleletet.—De már menjünk át az egész 
tanmód-szervre ; minthogy ennek elvi felállítása, bár legter-
mészetesebb, mégis a gyakorlatot tekintve, legnehezebb. Kér-
dés : m i é r t ? Felelet : mert a természeti szabálytól, és a jó-
zan ész kivánatától, két szélsőség, tudnillik vagy hanyagság, 
vagy tulmesterkélés által sokan eltértek. És ebben rejlik ások 
versengésnek , vitatkozásnak, jobbantudásnak, és valljuk meg 
az igazat, sokszor az elég durva egymást n e m-b e c s ü 1 é s-
n e k alapja : pedig vajmi nem szép , ha egyik a másik fölött 
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felfuvalkodik , és sokszor ollyanok fölött, kik hallgatnak, tűr-
nek, korán sem gyávaságból, hanem szerénységből, nagylel-
kűségből , és hogy lássák , mennyire mehet még az arczátlan-
ság ! Az egymást-becsülés olly szükséges, mint a tudományos-
ság.Amannak hiánya homályosítja emezt. ,In omnibus Charitas 
Ezt zárjel közt közbevetvén, lássuk a hitelemzői fő modort 
illetőleg, miben kárhoztatják egymást ? Hallottuk , és olvas-
tuk , mikép egyik fél socratesi szemöldökkel (mert ennek köve-
tésében nyeglészkedik,) csak a kérdezkedési, és párbeszédi 
(erotema), a másik fél, egyedül, vagy kiválólag a hallgatási, 
vagyis folyó-tani előadást (acroama) parancsolja, s tukmálja 
egymásra ; egyéb módosítások- és nézetekről emlitést sem té-
vén. Es igy mind a két fél igen nagyon hibázik : mert mind a 
kifejtési, mind a közlési folyó-tan-modor kerülhetetlenül 
szükséges ; csak tudni kell, mikor, és mikép ? Ugyanis az 
első nélkül, kivált a gyermekeknél, boldogulni nem lehet ; mi-
vel hogyan fogja e nélkül fejtegetni az elmebeli tehetségeket ? 
Hogyan fogja tudni, mikép és mennyire ereszkedjék le, vagy 
emelje föl magához a tanítványokat, kérdezkedési, s kifejtő tan-
modor nélkül? Hogyan fog magának meggyőződést szerezni 
a felől, valljon megértetett-e a katechumenektől? Hogyan 
fogja javíthatni netalán hibás felfogásukat kérdezkedés nél-
kül? Miképen fog meggyőződni róla, valljon micsoda előis-
mereteik vannak tanítványainak, mellyeket már magukkal hoz-
tak ? Honnan fogja voltaképen tudni előmenetelöket és hala-
dásukat kérdések nélkül ? Es a mi szintúgy meg nem vetendő 
nézet, tekintsük a dolog természetét, és meg fogunk győződni, 
hogy a gyermekeknek gyenge kedélyökhez képest a kifejtő 
kérdezkedési modor, melly elevenebb, minthogy viszonyos, 
legillőbb és legalkalmatosabb ; mert figyelemgerjesztő, s una-
lom-ellenes : ellenben a s z a k a d a t l a n folyó-tani előadás 
fáraszt, és a figyelmet olly kevéssé szegezi le , hogy a gyer-
mekek néhány perez alatt minden egyébbel foglalkoznak inkább 
elméjekben, csak azzal nem, mit a hitelemző közleni akar. — 
Azonban tul ne hajtsuk a dolgot; mivel ámbátor akifejtő kér-
dezkedési tanmodort kiválólag ajánljuk a felhozott okoknál 
fogva : korán sem akarjuk ezt egyedül uralkodóvá tenni ; mi-
vel szintúgy szükséges a folyó-tani előadvány is ; következőleg 
az is hibázik, a ki kizárólag amazt pártolja s gyakorolja : 
mert hiszen hogyan fogja követelni a gyenge elmétől azt, a 
mi a gyermekek eszét és okoskodását egészen túlszárnyalja, 
ha mindjárt az érettebbek és miveltek, fokozatos okoskodás 
és eszmélkedés nyomán oda felhatottak ? És még inkább, ho-
gyan fogja kivánni tőlök azt, a mi mindenki előtt, és igy a 
legtudósabbak előtt is rejtvény, és titok vala, mig velők nem 
közöltetett ? Hogyan fogja kívánhatni tőlök a tapasztalatiakat 
is, de melly tapasztalás az ő szük körükbe nem esett ? Hogyan 
kívánhatja tőlök fejtő modorban mindazt, ami történelmi? 
Hogyan fogja fejtegetve kivenni belőlök a műszavakat, vagy 
egyéb helyes kifejezéseket, és elnevezéseket, mellyeket ők 
még nem hallottak ? És a mi legfőbb, hogyan fog zsenge szi-
veikben kellő, és szükséges érzelmeket gerjeszteni folyó-tani 
előadvány nélkül, a minduntalan félbeszakasztott kérdések-
ke l—Már most lássuk a ,főhibákat', mellyek miatt a versen-
gők nem értik egymást: mert a szakadatlan ,folyó-tanban' 
mindent előre megmondanak, még azt is, mit a tanítvány 
saját eszének tevékenységénél fogva önmaga tudhatna és meg-
mondhatna ; és ez az első hiba. Mert a gyermek előismeretei-
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Te semmit sem építenek ; és ez a második hiba. Erről már sz. 
Ágoston minden hitelemzők első példánya, kit Gruber olly 
szerencsésen utánozott, megjegyzi: „Sicut gratus est , qui 
cognoscenda enubilat, sic onerosus, qui cognita inculcat." Mert 
maguk előmondják a természetes következésii eredményeket 
is , és nem fejtik ki kérdezkedőleg; és ez a harmadik hiba. 
Mert nem tesznek különbséget a kifejtő, s egyedül vizsgálati 
kérdések közt ; és ez a negyedik hiba. Mert mind a kérdések-
ben , mind a folyó-tanban a paedagogiai rendet nem követik ; 
és ez az ötödik hiba. Mert az előre bocsátott ,kifejtési' folyó-
tant ,szétvetőleg' (analytice) , ellenben a vizsgálati folyó-tant 
.összerakólag' (synthetice) szerkesztik: holott épen ellenkező-
leg kellene formulázni ; s ez a hatodik, és hetedik hiba. Mert a 
kifejtési kérdezkedésben, és folyTó-tanban mindent .magyarázó-
lag' (explicite), nem pedig ,benfoglalólag' (implicite) tesznek, 
és igy minden csak gépies ismétlésekre vezet, a tanítványok 
minden további öntevékenységét ez által kizárván ; és ez a 
nyolczadik hiba. Mert a vizsgálatok alkalmával legalább ,szét-
tevő' folyó-tant előre nem bocsátanak, miből a helyes kérdé-
sek természetesen következnének; és ez a kilenczedik hiba. 
Mert a vizsgálatoknál csak azon kérdéseket teszik, mellyek a 
könyvekben fog'alfatnak , a nélkül, hogy a fogalmak elemei-
ről , az Ítéletek részeiről, az okoskodások védokairól közbe-
vető , s világositó kérdéseket tennének : és ez a tizedik hiba. 
Mert egész évi tantervet az egyházi, vagy iskolai előadványok-
ra nem készítenek ; és ez a tizenegyedik hiba: miből követ-
kezik azon félszegség, hogy a hit- és erénytanok, de kivált a 
bibliai történetek, nem egész voltukban, hanem csak né-
hány darabokban adatnak elő ; s ez a tizenkettedik hiba. 

Ezen illetőleges integritást szeme előtt tartotta szerző, 
jiem olly bőven, és kimeritőleg, mint a felsőbb theologiá-
ban, hanem védszentjének, szent Ágostonnak értelmében, 
ki ez integritást igen szépen magyarázza, ,Libro uno de ca-
techisandis rudibus' következő szavakkal : ,Narratio plena 
est , cum quisque primo catechisatur ab eo, quod scri-
ptum est, usque ad praesentia tempóra Ecclesiae. Non tamen 
propterea debemus totum Pentateuchum, totumque Evange-
lium, et Actus Apostolorum memoriter reddere, vei nostris 
verbis evolvere, et explicare, quod nec tempus capit, nec ulla 
nécessitas postulat; sed cuncta summatim,generatimque com-
plecti." Ennélfogva nevetséges, ha némelly, magukat nagy te-
kintélyeiül! tartók, ,altis superciliis,' fönen hirdetgetik, hogy 
a biblikából legfölebb Noe-, Ábrahám-, és egyptomi Józsefről 
kell valamit előadni, s nem többet: mert nagyobb tekintély 
előttünk sz. Ágoston ; és korán sem tartjuk a mostani divatot, 
melly arra megy ki : ,ex omnibus aliquid !' Bizonyára inkább 
szánjunk időt és fáradságot a szent ismereteknek .illetőleges' 
integritására, sz. Ágoston értelmében , mint a hajdani görög 
respublicáknak, a puni, pharsali, marathoni marakodások 
eveinek, napjainak scrupulosus betüzésére. Ugyan mi haszna 
ezeknek olly szőrszál-hasogatólag? 

Szerző, régi jó hitelemzők módjára tanitásokra, s ugy 
szólván, leczkékre osztja föl katekizmusának első kötetét. 

Ugyanis a szükséges előzményeket előadja az első czikk, és 
dogmatikai rész 1-ső és 2-ik tanításában; továbbá elemez, fejt, 
és kérdések által ismétel az ember czéljáról (rendeltetéséről) 
a 3-ik tanitásban ; 4-ikben a kinyilatkoztatásról ; 5-ikben a hit-
ről ; 6-ikban az első ágazatról ; 7-ikben a három isteni személy-
ről; 8-ikban a teremtésről ; 9-ikben az angyalokról; 10-ikben 
az emberről; 11-ikben a második ágazatról ; 12-ikben a har-
madik ágazatról; 13-ikban Jézus életéről; 14-ikbena 19-ikig a 
negyedik és következő ágazatokról; 20-ikban az anyaszent-
egyházról; 21-ikben a szentek egyességéről ; 22—24-ikben 
a három utolsó ágazatról. —A II. czikk előadja az erény tant, 
jelesen pedig a 25-ik tanitásban elemez a főparancsról ; a26-ik 
tanitásban a felebaráti szeretetről, és egyenkint minden pa-
rancsról, a 30-ik tanításig. A 41-ik tanításig az anyaszentegyház 
öt parancsáról ; a 42-ikben a keresztény igazságról ; a 43-ikban 
a hét fő bűnről , a Szentlélek elleni hat bűnről, és a kilencz 
idegen biinről ; a 44-ik tanitásban az erényekről, és ker. köte-
lességekről ; a45-ikben a keresztény tökéletességről, az evan-
géliumi tanácsok-, és nyolcz boldogságról. Szerző mindezen 
czikkeket előre bocsátott folyó-tani előadványokban szent-irási, 
és patristikai, valamint egyháztörténelmi idézetekkel védada-
tok gyanánt erősíti ; továbbá ugyanazokat világtörténeti remi-
niscentiákkal, adomákkal, példákkal, jellemrajzokkal világo-
sítja föl, még pedig nagyon is bőven: a mint gondolom, nem 
azon szándokkal, hogy minden tanitásban ,valamennyi' hor-
dassák elő, hanem hogy a tanítónak elég kincstára legyen, sza-
badon, nézete és szüksége szerint, válogathatni ; mert a csu-
pán gyönyörködtető modor tultömné a zsenge értelmet, ugy, 
mint a sok czukros csemege a gyomort, és képtelenné tenné a 
solid tannak elfogadására. Tehát ,mérsékelve' kell ezeket fel-
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használni : nem árt azonban, ha több van ; mert igen könnyű 
abból elhagyogatni, a mi fölösleges. De minden előhozott tör-
ténetecskék, adomák és példák igen helyes tapintattal, nemes 
népszerűséggel, kenetteljesen és illendően vannak kiválasztva, 
s elkerülve minden utczai trivialitás, mellynek undoksága 
mindenkor sértő, és össze nem férhet a szent vallás fönségé-
vel. Óhajtottam volna, kivált az erénytani részben egy-egy el-
vet, vagy közmondatot, természetesen tisztát és vallásost ; mert 
ezek ,elvi' tekintettel birnak a nép előtt, e3 a helytelen , val-
lástalan, és mosdatlan közmondásokat lassankint kiszoritják : de 
hiszen ezt egy uj kiadásban könnyen ki lehet pótolni. Végtére 
áldást kivánok onnan felül, a honnan minden jó ered , tisztelt 
szerző ur munkájára, és pártolást a keresztény tanítók , szü-
lők és nevelők részéről, mellyet teljes joggal megérdemel. 

G r y n a e u s . 

K e g y e s a d o m á n y o k . 
Mélt. és ft. M a r k i Ignácz püspök és veszprémi 
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A Moríara-ügy j e l e n t ő s é g e . 
A Mortara-ügy még mindig a főbb napi-kérdé -

sek egyike, nem csupán Francziaországban, hanem 
másutt is, hol némi érdekkel viseltetnek az emberek 
a lélek üdve, s az ezt föltételező intézmények iránt ; 
s hol nem fásult még el, és vált érzéketlenné a név-
re legalább kath. népek kebele mindazon gyaláza-
tos vádak, sértő guny és piszkolódások hallatára, 
mellyekkel e vita folytában a kereszténység lát-
ható feje, s ennek személyében az egész kath. egy-
ház, és isteni hitünk illettettek. Mint minden botrány 
alkalmával történni szokott, a garázdálkodó gyüle-
vész szétoszlása után, sa zajos kiabálások elhangoz-
tával, a komolyan vizsgáló ész, és büntető igazság 
lép föl a megtisztult térre ; hogy a dühöngő szenve-
dély okozta rombolást constatirozza, s a kicsapongás-
nak ne csak kútfejét nyomozza, hanem lehető követ-
kezéseit is megfontolja, s annak ismétlését a kellő fel-
világosítás és erélyes föllépés által kitelhetőleg aka-
dályozza. S most, midőn a pör nem többé a látvá-
nyokon kapkodó sokaság, vagy a ,Skandal'-okban 
gyönyörködő lapok birói széke előtt folyik, hanem 
a kérdés minden oldalróli meghányását a legtekin-
télyesebb folyóiratok, és tudományos fők vették ál-
tal, és a csendes vizbe dobott kő mindig messzebb kö-
rökben ingatja meg a fólzavart elemnek hullámzó 
tükrét : azon tanulságot látszanak a nem várt ered-
mények nyújtani, mikép igen is rossz fát tettek a 
tűzre, kik a kereszténység és judaismus, az evan-
gélium és talmud közötti elvharczot olly meggondo-
latlanul, sőt esztelen vakmerőséggel fölidézték ; azt hi-
ve, mikép itt van a kivánt alkalom, a gyűlölt pápai, s 
minden kath. hatalom megalázására. 

Mert hogy ez, és nem más rejlett a hamut és lá-
vát okádó papir-vulkánok méh ében, azt a leghatalma-
sabbak egyike, a ,Revue des deux Mondes', jókor 
kinyilatkoztatta, midőn, mit sem kételkedvén az 

eredményről, sietett a világot a harcz tulajdonké-
peni czéljáról értesitni. „Az emberiség érzelmei, irja 
egyik, mult évi füzetében 1) , mellyek a mai társa-
dalmak erkölcsi öntudatát képezik, legközelébb ke-
gyetlen, és szomorú próbának lőnek alávetve : s egy 
sajnos találkozás következtében, épen a világ leg-
magasabb vallási tekintélye az , melly e b o t r á n y t 
(ce scandale) szolgáltatta, összeütközőt minden mivel t 
népek polgári törvényhozásával. Legyenek olvasóink 
megnyugtatva : mi nem fogjuk ismételni ama keser-
ves vitatkozásokat, mellyekre az ifjú Mortarának 
családja kebeléből történt kiragadtatása okot nyúj-
tott. Mi nem fogjuk ama szintolly gyűlöletes, mint 
nevetséges védiratokat megczáfolni, mellyekkel nem 
szégyeneltek némellyek egy olly cselekvényt men-
tegetni, melly nem csak a természeti morállal ellen-
kezik, hanem, haugyan Francziaországban vitetett 
volna véghez, törvényszékeink által mint gonosz-
tett büntettetett volna." S miután a keresztség érvé-
nyessége mellett fölhozott tekintély-, XIV. Benedek 
pápának aljas rágalmazásával, minden ellenokok fel-
hozásának szükségén túltette magát, a dolog vele-
jére megy á t , és az ifjú Mortara elvitelét egyikeül 
nézi „azon merényeknek (attentats), mellyek az ön-
tudatot fölébresztve, egyszersmind föltárják . . . . a 
v a l l á s i kormány, és v i l á g i uralkodás azonegy 
személybeni egyesítésének s z ö r n y e t e g voltát/ ' 
Végre Royer-Collard ,erőteljes' szavait idézve, ,ká-
romlás'-nak nevezi a pápai hatalmat, mint az jelen-
leg létezik, és kimondja, mikép : „A bolognai fia-
tal zsidó elvétele által, a romai udvar nem csak azon 
hibát követte el, hogy a természeti, polgári, s embe-
ri morál közt egy részről, más részről pedig a kath. 
morál közt félelmes ellentétet idézett elő; hanem Eu-
ropa öntudatában sietteté is azon probléma megol-
datását , mellyet .Olaszország középpontjában, egy 
theocratiának létezése képez." 

Kiki tudhatja, milly megoldatását várják e pro-
blémának , az ekképen irók. Vi. Pius és utódja alatt 

') L. Tome XVIII. (1. Nov. 1858.) p. 219. 
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szinte megoldottnak hitte azt egy világhódító : s a 
fogságba hurczolt pápák mégis megtarták örökségö-
ket....Lehet annakokáért, hogy a ,Revue des deux 
Mondes' jóslata sem fog teljesülni. De ha teljesülne 
is, ezáltal szavai nem válnának igazakká: csupán az 
erőszak győzne : nem az általa felhozott okok len-
nének igazolva. Ő ugyanis Royer-Collard elveit el-
sajátítván , azt igyekszik bebizonyítani, hogy a pá-
pa , mint vallás feje, nem lehet feje egyszersmind 
valamelly földi országnak, s ha az, már maga e 
tény Istennek káromlása ; hogy „az emberi törvény-
nek semmi köze a vallási hitágazatokkal;" hogy 
„valamint a religio nem e világról való, ugy az emberi 
törvények sem vonatkozhatnak egy más, láthatatlan 
világra:" ugyanazért a két hatalomnak egyesítése 
„képtelen, és istentelen," a mivelt népek öntudatát 
sértő, s „nem is létezik sehol éjszaki Európában, az 
egy Román kivül;" melly „borzasztó ellenmondás" 
megszüntetésére nincs egyéb mód, mint „a lelki ha-
talomnak a világi kormánytóli kikerülhetlen elvá-
lasztása." 

Ez tehát a Mortara-ügyben világszerte ütött 
zajnak tulajdonképeni jelentése! Mi a kérdésnek ez 
oki álróli vitatásába nem bocsátkozunk : de minden-
esetre egy több, mint évezredes múlttal, s az ebben 
élt valamennyi katholikus népek hitével szükség an-
nak szembeszállni, ki elég vakmerő, képtelenség- és 
istentelenségnek nevezni azt , mit a kath. egyház 
mai napig olly jól megegyeztethetőnek talált mind az 
erkölcstannal, mind a kinyilatkoztatott hit elveivel, 
sőt még a mélyebben látó államférfiak kormányzói 
bölcseségével is . . . Royer-Collard, és az őt követők 
nézete szerint, a polgári törvényhozásnak tökéletesen 
atheisticus szempontból kellene az államok rendezé-
sében kiindulni ! De ha a túlvilág-, és örök élettel mit 
sem tartoznak a polgári társaság vezetői gondolni, 
ugy nem csak a pápai, vagyis lelki hatalom, hanem 
átalában a keresztény meggyőződés sem fér meg a 
világi kormányokkal ; ugy a ker. államok eszméje 
merő csalódás, a ker. miveltség hiu álomkép, vagy 
zsarnoki találmány lenne ; s maga az erkölcsiség is, 
mint melly egyedül vallásosságon, és az örök életbeni 
hiten alapszik, fölösleges teher, melly a status hajó-
jának járását csak nehezíti, s igy mielőbb tengerbe 
vetendő. S ha vallási eszméket, czélokatés indokokat 
egy nagyobb polgári társaságban, minő az állam, tilos 
táplálni, s az örök életre gondolni annak, a ki azt kor-
mányozza : ugy természetesen a kisebbek, a községek, 
az egyletek, és családok is nélkülözhetik azt ; sőt köte-
lesek is földi teendőinkben mellőzni a vallást: vagyis 

az egész világnak meg kell szűnni hivőnek lenni,hogy 
polgár lehessen. Igaz , hogy a hitetlen bölcsészet illy 
társadalmatakar alapitni;s ennél fogva mit sem gyű-
löl annyira, mint egy olly államot, mellyben val-
lásos eszméknek van minden polgári szerkezet, egy 
boldog öröklétnek a mulandóság, Istennek az em-
ber alárendelve ; s hol az emberek a polgári társaság 
legfőbb czélja- s hivatásának épen azt tart ják, hogy 
az abban élvezhető javak, a nevelés, oktatás, rend, 
béke s törvények segedelmével, az ezeknél végetle-
nül becsesebb, mert szellemi s örök javaik elnyeré-
sét, maguknak és övéiknek biztosithassák. 

A mondottak után már könnyű megérteni azon 
dühös szenvedélyességet, mellyel e kérdés az anti-
katholikus sajtóban megvitattatott, vagyis inkább 
vitatkozás nélkül pár hatalomszóval eldöntetett. Vi-
lágos , hogy itt nem ollyanokkal folyt a vita, kik 
előtt az egyházi jog és kath. fegyelem tekintélylyel 
bir, kik tisztelik az anyaszentegyház ősi tanítását, 
vagy a sz.-írásra legalább valamit adnak: hanem 
emberekkel, kik magukat minden positiv hiten, és 
ebből folyó törvényeken tultették; kik előtt sem zsi-
nati végzések, sem pápai decretumok nem nyomnak 
semmit, sőt maga az Istenige is gunymosolylyal fo-
gadott üres szó. Mit bizonyitottak ezek ellenében a 
canonok? Hisz ők még csak a lélek halhatatlanságá-
ban sem hisznek, nem hogy az egyház csalhatatlan-
ságában hinnének. Atheusok a iheologiai védvekre 
mit sem adnak. Pedig ezek, és nem a bármilly fe-
lekezetű keresztények, nem a valóban hivők támad-
ták meg a sz. széket, és vádolták eljárását istente-
lenséggel. Még a zsidók közül is nem a mózsesi tör-
vény őszinte tisztelői, hanem azon semmi hitű iro-
dalmi üzérek zajongtak legerősebben, kik egy izrae-
lita lapban (,Archives israélites') a ,franc-niacon-
nerie juive,' a zsidó szabad-kőmüvesek társaságának 
nevezetével illettetnek. Ezek tették guny tárgyává 
a keresztség szentségét, és kérdezék egy stuttgarti 
lapban, hogy ha olly könnyen kereszténynyé tétethe-
tett az ifjú Mortara, „miért ne lehetne egy sertést, ku-
tyát , macskát, és egereket, tigriseket, farkasok- és 
hyaenákat is néhány csepp viznek rájok fecskende-
zésével a pápai egyház községébe keblezni?" Mert 
hisz illyesmit egy valóban hivő izraelita nem is kérd-
hetett volna; mint ki saját törvényének értelmében 
nagyon is jól tudja, minő jelentőséggel bir a zsi-
dóknál is a körülmetélés szertartása; melly által 
gyermekeik szintolly öntudatlanul, és mégis egész 
éltöket elhatározó módon avattatnak föl az ó-törvényt 
követők gyülekezetébe , mint a keresztény kisdedek 
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az újjászületés szentsége által, az uj-szövetség ma-
gasztos testvérületébe. 

De, mint mondók, ez ügyben ollyanokkal levén 
többnyire dolguk a kath. egyház dogmáit és szer-
tartásait védőknek, kik semmi természetfölötti hata-
lom*, kegyelmi befolyás-, és ezt az emberek lelkébe 
vezető szentségek erejében nem hisznek, hanem me-
rőben érzéki s anyagias fölfogások után Ítélnek mind-
arról, mi a religio-, s lelkek világának magas körébe 
tartozik : hogy szavuk az anyagias érzésű ellenfélre 
csak némileg is hasson, szükségkép azon átalános, 
és egyszerű igazságokra kellett a sz. szék eljárásá-
nak védelmezésében szoritkozniok, mellyek az egé-
szen hit nélküli, s pogány értelmiségekre is birnak, 
az el nem némitható logika erejénél fogva, hatással. 
Csudálkozásukat fejezék ki a fölött, hogy a bolog-
nai zsidó gyermek irányában követett eljárást olly 
sérelmesnek hirdethetik ugyanazok, kik Luther, és 
a prot. fejedelmek tanait, és századokon át folytatott 
gyakorlatát, a zsidóknak épen nem kedvezőket, 
egyetlen szóval sem merik rosszalni; s hogy egye-
dül a kath. egyház látható fejét akarják az emberte-
lenség-, és természeti jogok lábbal-tapodásának bűné-
ben elmarasztalni, mig az európai leghatalmasabb 
birodalmakban, például az oroszban jelenleg is di-
vatozó, s az izraeliták vélt jogait sokkal inkább meg-
szorító rendszabályok ellen szót sem emelnek. A jó-
zan ész legegyszerűbb követelése gyanánt álliták 
föl a tételt, miszerint senki sem kívánhatja okosan, 
hogy a kath. egyház ne saját, hanem a naturalisták, 
materialisták, és atheusok szempontjából Ítéljen a 
szentségek hatása felől ; s hogy azoknak ne tulajdo-
nítson több erőt, mint a mennyit a rationalismus 
azokban elismerni hajlandó. Fölemliték, hogy a pá-
pai kormányt épen nem lehet a zsidók elleni kegyet-
len bánásmódról vádolni, mint melly azoknak min-
denkor , és amaz időben is védője gyanánt lépett föl, 
midőn őket a bosszús érzelmű, s haragra ingerült 
népek közvéleménye áldozatul szemeié ki : mint er-
ről az egyházi törvénykönyv számos rendeletei, s a 
romai államban időnkig fentartott szokások tanúskod-
nak ; s hogy ha az ujabb időben másutt kiterjesztett 
politikai jogok nem nyerték is meg itt a kormány he-
lyeslését,és igy életbe nem léphettek, azért hálátlanság 
megfeledkezni róla, mikép a századokon át élvezett 
javak,az e tekintetbeni, alig pár évtizedi minust bő-
ségesen kipótolják. Egy , saját népökből kivált, de 
azért nemzete iránti ragaszkodását meg nem taga-
dott prot. tudós, az egyháztürténetiró Neander ta-
nuságtételét hozák föl; ki munkájának 2-ik köteté-

ben (III. Aufl. S. 7. 371. stb.) hiven kimutatja, mi-
kép az egyebütt nagy mértékben terhelt és nyoma-
tott zsidók, élet- és vagyonbiztosságot leltek a kath. 
egyház árnyékában, s jogszerű állapot- és rendezett 
viszonyokra tarthattak számot minden olly város-, 
papi állam- és tartományban, hol a eanoni jog te-
kintélye fönállott, és ama védnöki hatalmat, a püspö-
kit , akár a háborgó népek türelmetlensége, s kicsa-
pongásai , akár a világi kormányok ellenkező irány-
ba tévedt politikája tul nem szárnyalták. Nem fele-
dék azt is eszökbe juttatni a méltatlankodóknak, hogy 
a pápai birtokokban jelenleg élő zsidók igen jól tud-
ják a Pönálló törvények határozatait; és senki sem 
kényszeríti őket, a tudva levőleg nemzeti s egyéb 
vonzalmak által semmi ker. állam-, annál kevésbbé a 
romaihoz nem kötötteket arra, hogy ha ez állapotot 
nyomasztónak találják, azt egy, itéletök szerint bol-
dogabbal föl ne cserélhessék : mint ezt épen a Mortara-
család is bebizonyitotta az által, hogy utóbbi idő-
ben máshová tette lakását által; mig más államok-
ból, nevezetesen Oroszországból, csak tiltott áru-
ként kicsempészett kötegekben, vagy ker. utasok jó-
szívűsége által szabadulhatnak meg gyermekeik, s lép-
hetnek a határokon által. Emlékeztették a szülői jo-
gok megsértése felől panaszkodókat, hogy ők szinte 
jog- és törvénysértőleg fogadák a keresztény szolgá-
lót házukba; s igy az innen eredt bajok ellen annál 
kevésbbé kelhetnek ki , mivel azokat önkényes, és 
az állam törvényeket sértő tettöknél fogva megér-
demlették. . . . Mindezt, és több mást, a legszelídebb 
modorban, és meggyőzőleg adák elő a pápai kor-
mány, s kath. hitrendszer védői. Mind hiában. Az 
ellenfél azzal megnyugtatva nem lőn: és a piszkoló-
dásnak egyedül az vetett némileg véget, hogy an-
nak czélra nem vezető haszontalanságát kénytele-
nek voltak az egyházostromlók is belátni ; miután a 
valamennyi európai s amerikai kormányoknál meg-
kísértett, és e r ő t e 1 j e s közbevetést kinyerni aka-
ró törekvéseik, a rendületlen, s hitbeli meggyőződé-
sét semmi áron, és semmi külbefolyásnak feláldozni 
nem tudó sz. szék állhatatosságán meghiúsultak. 

S miben állott ama szörnyű jogsértés, mellyért 
az egész világ időszaki sajtójának mozgalomba kel-
le hozatnia? Elmondjuk röviden a tényállást. 

Egy Mortara nevű zsidónál szolgálatban levő 
keresztény nő, Bolognában, bizonyos ismerősének 
beszélé, hogy gazdájának egyik gyermeke súlyo-
san beteg; s midőn az asszony tanácslá a szolgáló-
nak, hogy keresztelné meg, miután fellábolásához 
nem nagy remény van: a szolgáló válaszolá, mikép-

* 
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ezt tenni nemmerészli. Hat év előtt is, monda, ugyané 
zsidó családbeli, Edgar nevü fiút keresztelt meg ha-
sonló körülmények közt , és a fiu később meggyó-
gyult ; most pedig egészen zsidónak nevelik, a nél-
kül , hogy segíteni lehetne rajta. Eme, mult nyáron 
történt fölfedezés következtében, a dolog nyilvános-
sá lett ; s miután az e tárgyban megrendelt nyomo-
zások , a megkívánt hiteles tanúvallomások és eskü-
letételek alapján kétségtelenül kiderítették, hogy a 
kis Edgar valóban, a kath. anyaszentegyház által 
előirt módon, ámbátor minden más szertartások nél-
kül , mint mellyek a szükségbeni keresztség alkal-
mával is megkívántatnak, a nevezett ker. szolgáló 
által megkereszteltetett: a már nem zsidó, hanem 
ker. kath. gyermeknek ker. hitbeni neveltetése, az 
egyházi, s legalább a romai államban , egyszersmind 
polgári törvények értelmében is elrendeltetett. Mint-
hogy pedig ez a nagy számú zsidó családban nem 
vala várható : a gyermek, ki korához képest a nél-
kül is alkalmas volt már a szülőktől megváltán, mint 
ezer meg ezer más gyermekek, egy e végre szánt 
intézetben neveltetni, nevelőházba vitetett; hol,szü-
lőinek közelében lakva, ezek által annyiszor, amen-
nyiszer fölkerestethetett, és az atyai s anyai szere-
tet minden bizonyítványait zavaratlanul élvezhette, 
haugyan ezek nem vonandották azokat meg tőle 
csak azért, mivel keresztény, és nem zsidó vallású 
többé. . . . Még ama lehetőség is föl lévén számukra 
tar tva, melly a hivőre nézve ugyan legszomoritóbb, 
de a ker. hitben Istennek legnagyobb jótéteményét 
látni nem akaró hitetlent tökéletesen megnyugtat-
ha t ja , hogy, ha később nem találná a jelenleg isme-
retébe juttatott elveket lelkismerete-, s legbensőbb 
meggyőződésével egyezőknek, az ősi vallásra, hit-
és szentségtörőleg ugyan a mi, tudnillik ker. kath. 
ítéletünk szerint, de mégis szabadon az ő, vagyis hi-
tetlenségi szempontjából, utóbb is visszatérhet. 

(Folyt, köv.) 

Pásztorkodás! tárgyalások. 
IV. 

Eiusi-SIegyos, január 10-én. A ,Religio' mult évi 
40-ik számában, illy czim alatt: ,Mit tegyen a lelkipásztor hi-
vatalos foglalkozásain kivül' ? közlött czikk, kedvesen hatott 
lelkemre ; s habár egyoldalúnak találtam is azt, habár csak a 
szellemiekre terjeszkedik is az ki, őszinte szivből sobajték föl, 
elolvasván azt : oh bár igy tennénk ! Azonban eszmerokonság-
nál fogva megbocsát a tisztelt közlő, ha elmondott eszméit, a 
gyakorlati életet is szem előtt tartva, folytatom, és a kedvelt 
,Religio' ,Pásztorkodási tárgyalások' rovatában, ,a lelkipász-

tor üres idejének mikénti felosztásáról, és használatáról' egy-
némellyeket közzé teszek : azon reményben, hogy irányadóul 
talán ez is jó lesz, és azon meggyőződésben, hogy az egyházi 
szellem fölébresztésére mindent elkövetni, szent kötelessé-
günk. 

,,Mondom pedig nektek, hogy minden hivalkodó igéről, 
mellyet szólnak az emberek, számot adnak az Ítélet napján" 
(Máté 12, 36.). Üdvözítő Jézusunk valóban figyelemre méltó 
szavai, mellyek tartalma fölött nem lehet eléggé elmélked-
nünk ; mellyeket szükség valóban gyakorta megfontolnunk : 
mit ha tennénk, akkor bizonyára a nagyjelentőségű számadás, 
melly egykor ránk várakozik, igen sok tekintetben megkön-
nyebbülne. S ha már az isteni biró, a szókat is illy pontos 
mértékre teendi : milly Ítéletet várhatunk a napok, hetek, hó-
napok, évek, sőt az egész élet-időszak felhasználásáért!—'„Az 
idő pénz," szokták mondani a világ fiai; s minden perczet 
igyekeznek saját javukra kizsákmányolni. Sz. Bernárd pedig 
azt mondja: „Az idő annyit ér, mint maga az Isten; mert a 
jól használt és alkalmazott idő által nyerjük meg Istent." Nem 
szükség kutatnunk, hogy felismerjük, mikép ez nyilt felhivás 
arra, hogy mi is hasonlólag éltünk minden perczét szellemi ja-
vunkra, s örök hasznunkra kizsákmányoljuk: olly felhivás ez, 
mellyre nekünk papoknak, kivált napjainkban figyelnünk ket-
tős kötelességünk. Mert hiszen ha az egész világ előtt, mint 
rossz idő-gazdák tünendünk fel, ki fogja hinni, hogy az idő 
annyit ér, mint maga az Isten ? 

Nincs ugyan jogom, hogy bármelly papnak, idejének 
használatára nézve tanácsokat oszszak, vagy épen parancsol-
jak; nincs szándékomban, hogy erre nézve magamat mentorul 
toljam föl : de azt meg fogja engedni a nyájas olvasó, hogy az 
idő használata fölött egynémelly gondolatokat elmondjak. 
Hisz a mit itt leirok, azt már előbb magamnak mondtam el. 

Ha az idő használatában kellő mértéket, és irányt aka-
runk tartani, szükség, hogy bizonyos meghatározott napi-
rendhez szigorúan ragaszkodjunk; napi-rendhez, mellyre sz. 
Ágoston ama szavai: ,,ordo dux est ad Deum," olly igen alkal-
mazhatók.E napi-rendhez azonban annyiszigorralkell csatlakoz-
nunk, hogy az attóli eltérést, ha csak azt valamelly magasabb 
kötelesség nem igényli, lelkismeretes dologként tekintsük. 
Az illy napi-rend nélküli élet ugy tűnik föl előttem, mint egy 
folyó, szabályozott meder nélkül. Napi-rend nélkül szertekalan-
dozunk, majd ehhez, majd amahhoz fogunk, mint azt kedély-
hangulatunk hozza magával; és ha estve napi tevékenységün-
ket óhajtjuk számba venni, rendesen akkép találjuk, hogy 
hátrányban vagyunk : és valljon ha éltünkben ekkép cselek-
szünk, az utolsó napon lesz-e előnynek helye? 

A napi-rend megszeghetetlen megtartásának önkényte-
sen vállalt kötelmét, sokan majd kicsinyes játéknak , majd 
szolgai szorongás-, és kötelezettségnek tekintik, melly inkább 
illik gyermekek-, és tanonczokhoz, mint megnőttek-, annál 
kevésbbé papokhoz. De valljon kell e pirulnom azért, ha azt 
mondom , hogy némi tekintetben a megnőttek is gyermekek 
maradnak ; s hogy a megletteknek is van intés-, buzditás-, 
mi több, fék-, és fenyítésre szükségök? E szükség legalább 
Istennek sz. terveiben szilárdul meg van állapitva ; s lia Isten 
ez által csak végczélunkat, melly az örök boldogság, akarja 
előmozdítani : valljon hibázunk-e, ha Isten sz. szándokával 
épen abban találkozunk, hogy napi életünket akkép rendez-
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zük, miszerint abból sz. Bernárdnak azon mondata : „Az idő 
nekünk annyi, mint maga az Isten", tűnjék ki. — Sokszor hal-
lottuk már, hogy a breviárium-elmondás kötelessége is csupa 
szolgai kényszerítés; de fájdalom! tudjuk azt is, tisztelet a 
kivételeknek, hogy a breviárium ellenei „szabad imáikkal" mi-
ként voltak, és vannak. 

E napi-rendbe tartoznak többi között a tanulás , és szó-
rakozás. 

Mi a tanulást illeti, ennek is rendezettnek kell lennie; 
még pedig azon alapelv szerint rendezettnek,hogy az, a mi szük-
séges, a hasznos, kellemes, és mulattató fölött mindig előnynyel 
birjon. IIa a tanulásban illy rendet nem tartunk, az eredmény, 
mint a tanulási mód is, olly szétszórt lesz, hogy az időnek illy 
használata nem sokkal fog az idővesztegetéstől különbözni. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eszferg'Oiii, jan. 9-én. Levelezői tisztemet, mellynek 

tulajdonképeni feladata, az Esztergombau, és ennek környékén 
fölmerülő nevezetesebb egyházi események hirül-adása volna, 
olly adat felhozásával kezdem meg, melly hazánk testvér-fő-
városának hitéletére jótékony világot vet. Ennek közlésére 
azon kedvező körülmény által vélem magamat feljogosítottnak, 
hogy az esztergomi érseki székvárosban lakván, jó alkalmam 
van, betekinteni ama teljes hitelt érdemlő okiratokba, mellyek 
a tágas főmegye legtávolabb vidékeiről is az egyházi kormány 
székhelyére érkeznek, és a hitélet mindenütt mutatkozó nyil-
vánulásairól jelentést hoznak. Igy e napokban , baráti kéz ál-
tal birtokába jutottam egy okiratnak, mellyben a budapesti 
kerület ft. esperese az év végére előszabott jelentést teszi a 
két testvér-fővárosban végzett mult évi húsvéti gyónásokról. 
E jelentés azon örvendetes eredményt tünteti föl, hogy 
1858-ban a húsvéti áldozások száma az előbbi évhez képest 
majd „18,100-rel szaporodott." Ugyanis, míg 1857-ben a hús-
véti áldozók száma csak 52,589-re ment, a mult évben ugyan-
az 70,242-re rúgott. Ha már átalában igaz, hogy a statistikai 
adatoknak is megvan saját fontosságuk és becsök, ugy a l'ö-
nebbi adat fontosságát és nagy becsét mindenkiel fogja ismer-
ni , a ki csak tudja, milly fontos tényező a ker. hitélet eme-
lésében Krisztus sz. testének minél gyakrabbi vétele. „Ugyan-
is az imádandó Oltári-szentségben van, hogy a szintolly ked-
ves előadással biró, s jámborlelkü Liebermann szavaival éljek , 
mintegy az éden közepébe ültetve, az élet fája, mellynek gyü-
mölcse halhatatlanokká teszi az azt evőket ; itt van az égből 
alászállott manna, melly magában foglalja az íznek minden 
kellemetességét ; itt közösül velünk maga a megtestesült böl-
cseség , kinek abban van öröme , hogy az emberek fiaival le-
het ; itt a jó pásztor saját vérével táplálja az ő juhait; itt 
marad velünk Jézusunk mindennap, hogy a vándoroknak uti 
költség, és egyszersmind a jövendő javak legbiztosabb záloga 
legyen. . . . Boldog az, ki ez égi eledel édességét megkóstolja, 
s az isteni természet részesévé válván, Istennek hőbb szere-
tetére gyulád , hogy egészen abban éljen, kit egészen magá-
hoz vett." A benső lelki élet mesterei elismerik ugyan, b o g y 

a gyakori áldozás még magában nem a ker. tökéletesség ; de 
egyszersmind megvallják, hogy az a leghathatósabb eszköz, el-

jutni a ker. tökéletességre ; s hogy legbiztosabb hévmérője a 
gyarapodó , vagy ellenben lankadó ker. hitéletnek. Miért is a 
romai káté e komoly szavakat intézi a lelkészekhez : „A lelki-
pásztor kötelességében áll, gyakran inteni a hiveket, hogy 
valamint szükségesnek tartják , a testnek naponkint kiszolgál-
tatni az eledelt ; szintúgy naponkint emlékezzenek meg arról, 
hogy leiköket e szentséggel táplálják. Mert világos, hogy a 
léleknek nem kevésbbé van szüksége e lelki eledelre, mint a O I 
testnek a természetes étekre." Jaj a lelkipásztornak, ki akár 
kényelemszeretetből, akár jansenisticus tulszigorból, a gond-
jaira bizott juhokat ez isteni legelő látogatásától elriasztja, s 
igy megakadályozza a czélt, melly végett az Üdvözitő e leg-
méltóságosabb szentséget szerzette. A húsvéti áldozások fö-
nebb emiitett nagy szaporodása mutatja, hogy Buda-Pest lel-
kipásztorai dicsérendő buzgalommal törekesznek , lelki juhai-
kat az örök élet forrásához vezetni ; törekvésöket pedig az Is-
ten áldása kisérte, mellyhez mi a távolból is az Urban nekik 
szerencsét kívánunk.—Hogy pedig Esztergomból is irjak ez 
év elején valami örvendetest, értesitem önt, hogy f. hó 2-án 
Krisztus igaz aklába egy eltévedt juhocska tért vissza. Ugyan-
is egy Pest előkelőbb családjaihoz tartozó úrhölgy, kinek 
egyik fia mint katholikus áldozár már évek óta működik 
az Ur szőllejében , ifjabbik fia pedig a fönemlitett napon szen-
teltetett föl hg-primás ő eminentiája által az uj-szövetség pap-
jává , ugyanazon napon és alkalommal tette le ő eminentiája 
kezébe a kath. hitvallást ; lemondván a tévelyről , mellyben 
született. Boldog anya, kinek megadatott, két fiat az Isten 
kizárólagos szolgálatára nevelni; s kinek a fiai vallásos neve-
lésére fordított hűséges anyai gondok jutalmául megadatott, 
megismerni az igazságot, mellynek bajnokivá fiai fölkenettek. 

t t f 
Kassán , január 11. Isten, a mindenható, tud is,akar 

is vigaszt nyújtani alkalmas időben. Midőn a szükség legkiál-
tóbb, akkor van a segély legközelebb. Egyházi megyénk ható-
ságához tartozó Sáros vármegye felső részében van egy kies 
völgy, melly Szehen városa határdombjától kezdve keskeny, 
de kellemes rónákon keresztül, egyenes vonalban, és a Tárcza 
folyó medre által átszegve, Galiczia hegyei felé nyúlik. E völgy 
arról is nevezetes , hogy keblébe a legrégibb, és hajdanában 
igen híres nemes családok, mint Péchyek, Roskováuyiak, 
Dobayak, Dessewfíyek, Berzeviczyek stb. szülőföldjét, s lak-
és tűzhelyeit foglalja. Különösen Szebentől balra eső harma-
dik helységben több hires Roskoványi látott először napvilá-
got ; maga a hegyre fölnyuló helység Roskoványnak neveztet-
vén. E falu, melly 1730-ik év óta rom. kath. lelkésznek 
székhelye , az idők viszontagságai közt immár azon veszélybe 
jutott, hogy templomát elveszítse : minthogy ez, már erede-
tileg művészietlen, sőt szakavatlan kézzel építtetve, közel 
állt a fölbomláshoz, és végképen romba dőlni készült. Az egy-
házvédnöki joggal biró Roskoványi-család , több ágra sza-
kadva , és mostoha körülményektől sújtatva, anyagi állásában 
annyira alászállott, hogy uj templom épitését alig vállalha-
tandá magára. E szorongattatásban, és mondhatni végszük-
ségben, a Mindenható Ur Isten ugyanezen emiitettem Rosko-
ványi-családban támasztott egy férfiút, ki szent Fölségének 
közvetlen szolgálatára szentelvén életét, az erényesség , tudo-
mányosság , isteni félelem és áhítat pályáján , visszatekintés 
nélkül olly érdemdúsán haladott, hogy jelenleg a váczi egy-



házmegyebeliek tündöklő gyertyatartójára helyeztetve , eré-
nyeinek áldás-árasztó sugárzatában fényeskedik. Ezen érdem-
koszoruzott főpásztor, R o s k o v á n y i Ágoston ur ő méltósá-
ga, sok egyéb , szakadatlanul növekedő , s jótékony ezélokra 
forditott adakozásai közt szülő-helyéről, az imént emiitettem 
Roskovány helységről is megemlékezvén, utóbbi három év 
lefolyta alatt egy egészen ujs kitűnően csinos, és 16 öl hosszú, 
és 6 öl széles templomot, 25,000 p.frtnyi összeget meghaladó 
költségen épittetett. Tornya bádoggal, hajója és szentélye cse-
réppel van fedve. Valóban meglepő látvány, egy alig 600 rom. 
kath. lelket magában foglaló helységben illy diszes templomot 
szemlélni. Azonfölül föndicsért püspök ő méltósága nem csak 
magára a hajlékra, hanem Isten eme házának fölszerelésére 
s ékesitésére is kitűnő gondot forditani kegyeskedett: fényes, 
valószínűleg Milánóból hozatott sz. öltönyöket, csinos mennye-
zetet, sz. Antal apátot ábrázoló, és Schönbrunner bécsi festő 
által készített oltárképet, és a templom nagyságához mért 
orgonát szereztetvén számára. És az ekkép fölszerelt templom 
múlt évi october havában az egyházi szertartások szerint föl-
szenteltetett. Melly ünnepélyes alkalommal, hogy az Isten 
szerfölötti áldásában részesült nép ajkairól forró imák szálltak 
föl az angyalok karjain, a cherubok tömj én-füstfellegében a 
Mindenható trónja elé a végett, miszerint az igazságos Isten 
a temp'om-alapitó püspök urnák áldást árasztó drága életét az 
emberi kor legvégsőbb határaig, malasztos kegyelmében és 
mennyei oltalma alatt terjeszsze, nem is kell említenem ; vala-
mint azt is csak futólag érintem, hogy a roskoványi plébániai 
hívek ugyanakkor hálásan, és bőséges égi jutalomért könyö-
rögve megemlékeztek mindazon jótéteményekről, mellyekkel 
a mélt. püspök ur szülőföldjét, pappá fölszenteltetése után 
azonnal, és azóta folytonosan boldogította. Megemlékeztek 
ők hálás érzetök buzgalmában, mennyi diszöltönyökkel ékesí-
tette föl ismételve ő méltósága még a régi templomot ; meg-
emlékeztek arról is, hogy a paplak minden épületeit saját 
költségein kiigazittatta, ujon átalakíttatta, és tökéletes jó karba 
helyeztette : a plébánia jövedelmeit pedig nagylelkű alapitvá-
nyai által tetemesen megszaporította. Ezek tények, mellyeket 
fölsorolni, azt hiszem, e lapok köréhez és hivatásához tarto-
zik ; mivel azok a világegyház egyik angyalának apostoli buz-
galmáról tanúskodnak. Még befejezésül ő méltósága, hogy az 
áldás pohara megteljék, kegyesen intézkedni méltóztatott, 
miszerint ez év folytán Roskoványban egy uj iskolaház és 
mesterlak építtessék. A nagylelkű adományt szántszándékkal 
csak röviden és egyszerű szavakkal, ugy szólván kivonatban 
adám elő : a nélkül, hogy az érdemlett magasztalásba bocsát-
koztam volna ; nehogy a szerénység és titok fátyolát, mellyel 
főpapjaink ezer és ezer adományai fedetnek , vakmerően föl-
lebbenteni akarni látszassam. De igy tevém ezt azért is, mivel 
a tény puszta fölemlitése is könnyíteni fogja megoldását ama 
kérdésnek : hova szokták főpapjaink forditani jövedelmeiket ? 
Isten, a jók jutalmazója, fizesse vissza bőségesen ő méltósá-
gának ez adományait, és tartsa meg a főpásztort egyházunk dí-
szére még igen sokáig: hogy jámbor szándékai, s apostoli 
működései szerencsés előmenetele- s eredményének minél to-
vább örvendhessen. §§. 

Szamoauijvár, dec. 20-án, 1858. Az ember a Te-
remtőnek a szellemi s anyagi világot képviselő remek müve ; 
mert benne mintegy tükörben szemléljük egy szikráját a túlvi-

lági legtökéletesb lénynek, az Istennek, tudnillik a halhatatlan 
lelket; testében pedig bámuljuk öszpontosulva a földi lények 
fokozatra emelt tökélyeit. Ennél fogva föladata , hogy mint a 
teremtés koronája, a Teremtőt imádja, s előtte leboruljon. De 
az ember, minden vele született tökélyei mellett is, ha csak 
vallásos és értelmi nevelés nem nyújt neki mindjárt a bölcső-
től kezdve segédkezet : a tökéletlenség legalsó fokán marad. 
Nevelés emeli tehát az embert emberi méltóságra. Ennek pe-
dig kettősnek kell lennie : egyiknek a szivhez , másiknak az 
észhez kell szólnia ; egyik a szív húrjait pendíti meg, és val-
lásos érzelmekre serkenti, másik a lélek szunnyadozó tehetsé-
geit kelti szárnyra ; amaz szeretetre gyulasztja a sziveket, ez 
az ész és kinyilatkoztatás égő fáklyájával vezet el szeretetünk 
legméltóbb tárgyaihoz, Isten- és felebarátunkhoz. Mi is lenne 
ezen kétoldalú nevelés nélkül az emberi társaság? Egy saját 
érdekeiket elkülönözve vadászó , szivtelen , önző lények cso-
portulata. Mert egyedül a nevelés, és kiválólag a vallásos, éb-
reszti az embert azon öntudatra, hogy nem született csak ön-
magáért, s hogy neki is egy lánczszemet kell kiegészitnie az 
emberi társadalom kötelékében. 

Korunk kiválólag a haladás korának neveztetik : s az 
emberi ész minden rugói mozgásba hozatnak, hogy kikutassák 
mindazon eszközöket, mellyek az emberi társaság anyagi jóllé-
tét előmozdíthatnák. Vajha napjaink fölvilágosultjai soha se 
tévesztenék szem elől az emberiség sirontuli magasztos rendel-
tetését, és minden inté edéseik vallási szempontból indulná-
nak ki, s annak terjesztésére és megerősítésére czéloznának : 
tudva, m illy hatalmas horderejű a vallás az államokra nézve is. 
Valóban az emberi társaság, mint erkölcsi test, csak ugy ör-
vendhet egészséges állapotnak , ha a vallásos szellem annak 
minden rétegeit átjárja, elkezdve a legfelsőbbtől az utolsóig, 
a nép vezetői- s kormányzóitól a pórnépig. Az állam ugyanis, 
mellyben a köznép nélkülözi a vallásos nevelést, hasonló az 
ollyan testhez, mellyben az egészséges, ép fő működéseit a 
sorvadásnak indult tagok nem képesek folytatni. A p a p s á g 
magasztos hivatása , elhinteni a köznép szivébe a vallásos ne-
velés jótékony magvait: következőleg csak ugy várhatni, hogy 
a mennyei tan üdvös magvai az erények örök életre érdemes 
gyümölcseit megtermik a nép lelkében, ha az Ur szőllejében 
munkálkodó papság, alapos és nagyfontosságú rendeltetésé-
nek megfelelő vallásos nevelést nyer. Mert mikép vezethetné 
a lelkipásztor a Krisztus drága szent vérével megváltott nyá-
jat a valódi fölvilágosodás ösvényére, ha maga a lelki mivelet-
lenség sötétségében tévelyeg ?—R o m á n nemzetünk és hierar-
chiánk múltján vörös fonalként vonulnak át a szomorú viszon-
tagságok ; és a mostoha sors szülte körülmények miatt nem 
voltak , nem lehettek a kor szelleméhez képest kimivelt veze-
tők, lelkipásztorok, átalánosan és mindenütt fölállítva a nem-
zet élére : mert nem csak a hittani négy évi folyamot rendesen 
végzett lelkészek-, hanem ugy nevezett moralistákra, vagyis 
olly egyénekre is volt a nép lelki vezetése bízva, kik a hittani 
tudományok ágaiból csak a ,Dogmatica-' és ,Moralis'-ba voltak 
beavatva; megelégedvén a többi tárgyak átalános ismeretével. 
Fölfogván apostoli nagyszerű küldetését szamosujvári g.-kath. 
püspöki megyénk főpásztora, bölcs belátása szerint atyai gon-
doskodását, mihelyt vállaira vette a főpásztorkodás súlyos 
terhét, arra fordította, hogy alárendelt megyés-papsága a kor, 
és kiválólag eddigelé elhagyatott népünk szellemi hiányai- s 
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igényeinek megfelelő kiképeztetést nyerjen. Ezt pedig egyedül 
az által vélte elérhetőnek, ha ezentúl megszüntetvén egészen 
a ,moralis'-tanfolyamot, csak olly munkásokat küldend ki az 
Ur szőlleje azon részének mivelésére, melly atyai szárnyai alá 
tartozik, kik rendesen végezték a négy évi hittani folyamatot. 
E szerint nem lévén még papnöveldével ellátva szamosujvári 
püspöki székhelye, s más részről nagy lévén az Or aratása : 
tartván tőle, nehogy hivei fogyatkozást szenvedjenek a lel-
kiekben ; hogy mennyei kenyeret kérjenek , és ne legyen , a ki 
törjön nekik ; hogy szomjazzák az Ur igéjét, és ne legyen, 
a ki meritse azt nekik a kinyilatkoztatott iidvözitő hit kristály 
forrásából : kénytelenittetett a papi pályára kiszemelt növendé-
keket idegen papnöveldékbe, ugy mint Bécsbe, Pestre, N.-Vá-
radra, Szathmárra, Unghvár- és Balásfalvára küldeni, a hittani 
tudományok végzésére. Hanem fáradhatlan kitartásu és apos-
toli buzgalmu főpásztorunknak ő Fölsége magas trónjához föl-
terjesztett kérései a rég óhajtóit sikert megtermették ; mert 
vele született nagylelkűségénél fogva könyörülvén I. F e r e n c z -
J ó z s e f császár és apóst, király ő Fölsége az e püspöki megyé-
be kebelezett g.-kath. román hivek szomorú állapotán, leg-
felsőbb határozatánál fogva kegyeskedett egy g.-kath. papne-
velő-intézet fölállítását a szamosujvári g.-kath. püspökség szék-
helyén Szamosujvárt elrendelni : melly nemes tetteért a dicső-
ségesen uralkodó császár és ap. kir. ő Fölsége, I. Ferencz-Jó-
zsef fényes neve kitörülhetlen betűkkel vésve leend román 
nemzetünk, és hierarchiánk történeti lapjain, és a hú románok 
szivében. E papnövelde életbe is lőn léptetve mult novemberhó 
első napjaiban.—Főpásztorunk , kinek szivén fekszik , hogy a 
ker. kath. hit minél inkább virágozzék , és a nép fejlődjék me-
gyéjében , az uj papnöveldét magasztos rendeltetéséhez illő 
ünnepélyességgel nyitotta meg. Mindenek előtt egy, a dolog 
fontosságához mért velős, és az egybegyűlt papnövendékekhez 
intézett beszédre nyiltak meg ajkai : mellyben kifejtette a papi 
hivatás nagy fontosságát ; s hogy csak azok merészeljenek az 
Ur szentélyéhez közelíteni, kik érzik keblökben , hogy Krisz-
tus urunktól, a mennyei főpaptól hivatvák e rögös pályára; 
mellyről elmondhatni, hogy csak tövisek közül szedhetni rajta 
a rózsákat, melly érdem-rózsák diszesitendik egykor az égben 
a jó lelkipásztort. A minden erények gyupontjához, a szere-
tethez utalta gyermekeit ; serkentve őket az egymás iránti 
kölcsönös szeretetre : mert Krisztus csak azokat ismeri el igaz 
tanítványainak, kiknek sziveik a szeretet bélyegével jelölvék, 
és csak ugy fognak egykor sikerrel munkálkodni az Ur szőlle-
jében, lia a szeretet lánczolata fűzi keblöket össze. Az uj pap-
növelde csak mintegy 32 fiatalt foglal magában, melly szám 
a 669, részint Mármaros és Szathmár megyék-, részint Erdély 
nagyfejedelemségbe kebelezett parochiákhoz képest igen is 
csekély ; hanem egyelőre a lelkipásztorok hiányának fedezését 
tetemesen elősegitendi. A papnövendékek tanítását más szigor-
lott tanárok hiánya miatt, a helybeli ft. kanonok-kar vállalta, 
különben is e megye javára czélzó bokros foglalatosságoktól 
terhelt vállaira. Adja az ég Ura, ki egyetlenegy Fia sz. véré-
vel megváltott egyháza fölött láthatlanul őrködik , hogy ezen 
papnövelde , melly csak zsengéjében van , számos lelkes har-
czosokat állithasson Krisztus zászlója alá, kik a mennyei Jeru-
z s á l e m falait az üdvözítő kereszt ellenségeitől megvédjék. B.A. 

(Szeméiyzeíiek.) P é c s m e g y e . S i m o n György, 
esperes, ráczvárosi plébános és aranymisés pap, életének 76. 

évében, sept, hó 11-én, B o r o s s á y János, nyugalmazott 
pap oct. 28-án, élete 60-ik évében meghaltak. 

A n g y a l Antal, esperes , plébános Babarczon s arany-
misés pap szent-széki ülnöknek ; Dr. L a u b h a i m e r Ferencz 
hittanárnak; Dr. L e c h n e r János tanulmányi felügyelő- s 
hely. hittanárnak ; K ó b o r Jakab szent-lászlói plébános 
ráczvárosi plébánosnak ; F e l d e r Vilmos pécsváradi segéd-
lelkész szent-lászlói plebános-helyettesnek ; S t a r k Pál sze-
bényi segédlelkész ugyanott, B a u m h o l c z e r Menyhért 
plébános halála következtében plebános-helyettesnek nevez-
tettek ki. Dunaszekcsőről G r u b e r György Nádasdra, M a c s -
k á s y Antal Pécsváradra küldettek segédekül. 

Roma, jan. 3. A ,Giornale di Roma' közli a franczia 
hadsereg fővezérének, Goyon generálnak uj-év napján ő szent-
ségéhez intézett üdvözletét; melly különösen érdekes az ab-
ban kifejezett, és a Mortara-ügy megvitatásának alkalmával 
feszegetett pápai tekintélyt egész kiterjedésében elismerő, ér-
zelmeknél fogva. A hadvezér egész főtiszti karának élén, csá-
szárja nevében is szólva, többi között monclá : „Mi szentsé-
ged trónját látva, szentségedben nem csak egy királyt, hanem 
a mi még ennél is több, a legfőbb papot szemléljük. Az első, 
mint más uralkodók, földi hatalmát államainak határai közt 
gyakorolja: azon hatalmat,mellynek föntartását minden erőnk-
kel gyámolitandjuk. A másik, még nagyobb, mint az előbbi, szel-
lemi hatalmát az egész világra kiterjesztve, semmi más ha-
tárokat nem ismer, mint mellyek az egész föld kerekségét kor-
látozzák. Mi tehát szentséged személyében egész tisztelettel 
üdvezeljük mind a monarchát, mind pedig sz. Péter méltó s 
nemes utódját." 

—Miután valamennyi lap közölte, mi sem hallgathatjuk 
el azon, kath. szempontból is érdekes hirt, hogy az orosz kor-
mány Brindisinél is akart hajói számára egy állomáshelyet 
nyerni : de a nápolyi király határozottan tagadó választ adott. 

Belgium. Mig a belgiumi liberális lapok zajos he-
lyesléssel fogadják, s mint a szabadság ügyének előhaladását 
üdvözlik a monsi tanács ama határozatát, mellynél fogva a 
ker. iskola-testvérektől jövőre megtagadtatik azon segély, 
mellyet a városi szegény gyermekek ingyen-tanításának fejé-
ben nyertek : azalatt az egyptomi alkirály ugyanazon iskola-
testvéreknek Cairoban házat ajándékoz, és hozzá 50,000 fran-
kot, a szükséges javítások megtevésére. Igaz , hogy az egyp-
tomi alkirály csak mohamedán ; a belga szabadelvűek pedig 
hitetlenek ; és igy nem várhatni tőlök annyi felebaráti szere-
tetet , sem olly elismerést és méltányosságot a kereszténység 
jótékony intézetei iránt, mint az Allahban hivő, s az Ist.en 
és örökkévalóság eszméjét még el nem vetett emberektől. De 
azért az ellentét mégis eléggé nagy. 

—A brüggei,Patrie' az általunk is emiitett gyászos ese-
mény, a genti temetés, fölött igen is természetes, és józan 
felfogásra mutató elmélkedést tartva, s kiemelve a boldogta-
lan ifjúnak (neve Dufranne) ama szerencsétlenségét, hogy 
olly ,jó barátok' által környeztetett utolsó órájában, kik a 
fölébredt lélekismeret gyenge szavát is erőszakosan elnyom-
ták *) , ekkép ir : „Milly borzasztó cynismus ; de milly iszo-

*) Jól értesült tanuk Alii tilsa szerint, a kétségbeeséssel küzdő Du-
franne kevéssel halála elfttt szivszaggatólag kiálta föl : ,Még csak egy 
órám van ez életbsn ; legyetek irántam irgalmassággal !' De környeze-
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nyu kegyetlenség egyszersmind ! S kik azok , kik a gonosz-
ság eme vakmerőségét, a hitetlenségnek e dühét tanusitják ? 
Husz-huszonöt éves fiatal emberek, a genti s brüsseli egyete-
mek növendékei : neveltetve az állam költségén, és állam-
professorok által taníttatva. Meg kell ennél fogva ismerni, 
hogy ez iszonyú botrány ama terebélyes fának gyümölcse : t. i. 
az állam költségén szervezett tanítási rendszernek ; ama rend-
szernek, melly 1850-ben hozatott be: gyümölcse az olly ször-
nyű nagy , és tetemes részben haszontalan közoktatási bud-
getnek." S milly jövőt igér Belgiumnak az e szellemben foly-
tatott tanitás ? „Ama tanitók , kik Dufranne lelkét meg-
rontották , zavartalanul folytatják előadásaikat : minden évben 
egy ujabb fiatal nemzedék adatik nekik által, feloszlató elveik 
áldozatául; képviselőink minden évben megszavazzák a körül-
belül 400,000 frankot, azon oktatás föntartására, melly a sze-
rencsétlen Dufranne t képezte; mint megszavazzák évenkint 
azon milliót is , mellyel amaz athenaeumok föntartatnak , hol 
előkészíttetnek az ifjak olly egyetemi tanitók leczkéinek hall-
gatására, kik ,a jövőnek harczosait' teremtették. . . . Dufranne 
megholt, ő többé nem fog ártani senkinek. De a mi ben-
nünk rémületet gerjeszt , mi az egész világot borzadással 
töltheti el, az, hogy két-háromszáz Dufranne él, s négy-öt 
ezer uj Dufranne fogja számukat nevelni " 

London, jan. 10. Sir Moses Montefiore, a ,Zsidó chro-
nika' (Jewish Chronicle) szerint, engedve hitsorsosai kivána-
tának , Romába készül utazni, folyamodványát a pápának a 
Mortara-ügyben kézbe sitendő. 

Japán. A japáni vívmányok vallási tekintetben a j o u r -
nai des Débats' levelezője szerint arra szoritkoznak, hogy : „az 
európaiaknak meg lesz engedve a szabad vallás-gyakorlat, s te-
lepitvényeik körében bírhatnak saját kápolnák- és papokkal ; de 
minden hitterjesztési törekvés el van tiltva, s még csak annyi 
sincs megengedve, hogy a benszülöttekkel vallási tárgyak-
ról beszélgethessenek." És így az igaz hitet nem pénzért, és 
kereskedelmi czélokból terjesztő apostol-utódoknak ezentúl is 
csak azon ut marad nyitva, mellyen ez ideig jártak, és meghó-
dították a világot, tudnillik a szenvedések u t ja , s a vértanú-
ság. De hisz ez nem is lehet máskép. . . . Az evangelium hir-
detése nem kereskedés , nem nyerészkedési eszköz : és ne is 
legyen azzá. Azonban a speoulansoknak megnyílt uj paradi-
csomba, legalább Yeddóba, az illetők is csak 1862-ben tehe-
tik be lábukat : addig pedig sok megváltozhatik a földön. Egy 
nagy, ámbátor szomorú igazságnak kétségtelenné tevésére 
mégis használt a japáni hires egyesség ; ugyanis valónak bi-
zonyult be, mit a hollandiak örökké tagadtak , miszerint a ja-
páni birodalomban a megváltás sz. jelének , a keresztnek láb-
bal tapodása csakugyan legújabb időkig szokásban volt : mint 
elengedhetlen föltétele e ,mivelt és boldog' országba jutha-
tásnak. 

te közül egyet sera birt e rémkiíütás meginditani. Hisz (a ,Patrie ' 
szavai) : „e barát i kör épen azért gyű l t össze mellette, hogy a hasonló 
kiáltásokat elfojtsa , és visszatartsa." S ez szabadság ! Gondolat, ér-
zés , lélekismeret szabadsága ! 

I r o d a l o m . 
Imént hagyta el a sajtót , és a Szent-István-Társulat 

tagjai, mint 1858-ik évre járó illetéket veendik : 
, V i l á g t ö r t é n e t . B u m ü l l e r Jánostól. Magyarítva 

a harmadik bővitett, és javított kiadás után D a n i e 1 i k Jó-
zsef által. II. Kötet. II. Füzet. Kiadja a Szent-István-Társu-
lat. Pest, 1858.' 8-r. IV. és 376 1. Ára fűzve : 1 frt 20 kr. p. 

E füzettel az eredetileg német nyelven, és ker. szellem-
ben irt nevezetes munka, melly főleg rövidre vont és mégis 
eszmedus tömöttségénél fogva a miveltebb középosztálynak 
alkalmas kézi-könyvül szolgál, s melly ez utolsó füzetében 
A n n e g a r n és M e n z e l Farkas müveinek használata ál-
tal is nyert érdekességben, be van fejezve. A társulat azon 
tagjai, kik csak utóbbi években lépve be, az első kötetet nél-
külözik , s ennél fogva jelen füzetben egyedül töredékes ré-
szét birnák egy csonka műnek, más hasznos könyvekkel fog-
nak kielégíttetni. 

Ugyancsak a Szent-István-Társulat kiadásai szaporod-
tak a következő füzettel : 

j P á z m á n y-f ű z e t e k . Egyházi beszédek, homiliák, 
templomi és iskolai katekezisek gyűjteménye. Kiadja a Szent-
István-Társulat. Szerkeszti R ó d e r Alajos. Pest, 1859.' (III. 
Kötet 2-ik füzete.) 8-r. V, és 258—491. 1. ; hozzájárulván 
egy iv (XVII—XXXII. 1.) a nt. S z a b ó k y Adolf, társulati 
titoknok ur által megkezdett ,adalék'-ból : ,Régi szent beszé-
dek az érsekújvári Codexből (1530—1.).' Ara e füzetnek: 
1 frt 20. kr. p. (vagyis uj pénzben 1 frt 40 kr.). Az egész 
(II.) folyamra, melly 4 füzetből álland, s az adventi, vizkeresz-
ti, nagyböjti, húsvéti és pünkösdi ünnepkör rende szerint ak-
kép hozza az ünnepi s alkalmi beszédeket, hogy ezek legalább 
is egy hónappal előzik meg használhatásuk idejét, még min-
dig előfizethetni 4 frt-, postai elküldéssel 5 frtjával p. ; uj 
pénzben 4 frt. 20 kr-, és illetőleg 5 frt 25 krral. 

Ha a tartalomdus könyv ajánlására, mellynek bővebb 
ismertetésébe jelenleg nem bocsátkozhatunk, több is kell, 
mint annak elmondása, mikép e füzet két beszédet hoz szent 
Benedek napjára, hármat Gyümölcsoltó-Boldogasszony, kettőt 
szűz Mária hét fájdalmának ünnepére , s a hat nagyböjti be-
széden kivül hármat nagy-péntekre , egyet az Oltári-szentség 
imádásakor, mást a templom-fölszentelési évfordulat napján 
mondhatót, ezenkivül pedig templomi és iskolai katechesise-
ket : ugy csupán azt hiszszük fölemlitendőnek, hogy a ,S z é t-
t e k i n t é s a homiletika és kateketika irodalmában', melly 
ezúttal egyenesen és kizárólag az e szakbeli magyar irodal-
mat tartja szem előtt, maga is elegendő annak érdemlett, na-
gyobb részvétet szerezni. 

Szinte megjelent és kapható H a r t l e b e n K. A. könyv-
kereskedésében (Pesten , a váezi utczában) : 

, S z á z a d u n k h i t e t l e n s é g e - és erkölcstelenségé-
nek kutforrásai. Hét nagy-böjti beszédbe fűzve. Irta K o l -
l e r János, adonyi plébános. Pest , 1858.' 8-r. 74 1. (Külön 
lenyomat a ,Pázmány-füzetek'-bőI.) Ara, fűzve : 36 kr. p. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi 34.ároly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán, és szombaton. Az előfizetési d i j félévre 5 f r t 25 kr., helyben 4 fr t 90 kr. (Régi pénzben 5 f r t , 
és illetőleg 4 fr t , 40 kr. p ) Előfizethetni minden es. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi i rodában: Belváros. Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : A Mortara-iigy jelentősége. (Folyt.) — 
Pásztorkodári tárgyalások. IV. (Vége.) — Egyházi tudósítá-
sok : Magyarországból, Olasz-, Német-, és Francziaországból. 
— Irodalom. 

A Mortara-ügy j e l e n t ő s é g e . 
(Folytatás.) 

Illy körülmények közt, és hozzávéve még azt 
is, hogy a megkeresztelt gyermek elérte azon kort 
(éltének hetedik évét), mellyben már eszével élhet, 
s a lelkismeretet illető dolgokban saját akarattal bir, 
tehát arra, mit Istentől tiltott dolognak helyesen tart, 
többé nem kényszeríttethetik : könnyű belátni, mikép 
a kath. egyház, önkényt, soha sem egyezhetik bele , 
hogy egy , kebelébe fölvett, és abban megmaradni 
a k a r ó egyén, az üdvözítő hit megtagadása veszé-
lyének tétessék k i , vagy a ker. tanítás, nevelés, 
szentségek, szóval a kath. hitélet jótéteményeitől meg-
fosztassák. Pedig Edgar , a megkeresztelt fiu, a k a r 
keresztény lenni; ő k a t h o l i k u s akar maradni : de 
maga is előrelátja, hogy szülőinek házában minden 
eszköz meg fogna kisértetni, őt kath. hitétől elvon-
ni , s igy egész élete folytonos üldöztetések és gyöt-
relmek sora lenne. Edgar felfogja, s tudja a ke-
resztség szentségének nagy jelentőségét, és boldog-
nak érzi magát e tudatában; s ámbátor szereti szü-
lőit , és tisztelettel viseltetik irántuk, tudja mégis, 
hogy Istennek végetlenül többel tartozik, és hogy 
annak parancsolatát minden emberi törvénynek eléje 
kell tenni. Valljon nem volna-e kegyetlenség az egy-
háztól, egy i l ly , hozzá gyermeki bizodalommal si-
muló ártatlant, anyai kebeléről elszakittatni hagy-
ni? Nincsenek-e a gyermeknek is jogai : hogy csu-
pán a zsidó atyáét kelljen szem előtt tartaniok a ter-
mészet jogait emlegetőknek ? Szabad-e őt erővel bol-
dogtalanná tenni; s ellenkezőt hirdetni, gyermeki 
kötelesség gyanánt, azzal, mit az örök igazság, a 
keresztényeket egyedül szabályozó isteni törvény-
hozó mond : „A ki a ty já t , vagy anyját jobban sze-
reti, mint engem, az nem méltó hozzám" (Mát. 10,37.)? 

Arról tehát nem lehet kétség, hogy a romai sz. 
szék, saját tanitása- és elveivel egyezőleg, mást nem 

tehetett, mint a mit tett; s egyedül az anyaszent-
egyház hitében nem osztozók, és morálját nem kö-
vetők vádolhatják őt jogsértés-, vagy igazságtalan-
sággal. De mikép kívánhatja valaki egy katholikus-
tól, s a mi több, a katholika egyház fejétől, a kath. 
tanitás és erkölcstan legfőbb őrétől, hogy tetteiben 
más, és nem kath. elveket kövessen? S ha ezeket 
követve, még annyian fognák is eljárását a nem-
katholikusok, a nem-keresztények, a talán Istenben 
sem hivő természetjogászok közül kárhoztatni: ez 
csak ugy nem bírhatná őt eddigi gyakorlatának 
megváltoztatására, mint a hitetlenek által megtáma-
dott és folytonosan ostromlott Dogmaticájában nem 
módosított, és nem is fog soha módosítani egyetlen 
ágazatot is; kieszközlendő vele, hogy az azt taga-
dóknak ne legyen ellene kifogásuk. És ez korán sem 
darz: hanem csak állhatatosság, rendületlen kitar-
tás , és hűség az igazsághoz ; nem megA^etése az ész-
nek , az emberiség-, természetjogok-, és mindannak, 
mire az antikatholicismus hivatkozni szokott: hanem 
ellentállás a hibás értelemnek, a csak érzelgő, s beteg 
emberiségnek, a természetet nem értő, s annak vé-
getlen Urát megtagadó, következőleg jogait is csak 
bitorló tévelynek, 

A kath. egyház igen jól be tudja valamint dog-
máinak észszerű voltát, ugy erkölcstanának is hibát-
lanságát bizonyítani; valamint azt is, hogy eljárá-
sa sem a jól értett természeti jogokat nem sérti, sem 
az átalános morállal nincs ellenkezésben. Ezt, egye-
bek közt, a ,Katholik'-ban !) egy jeles értekezés író-
ja legközelébb olly világosan bebizonyította, hog.y 
az egész czikket csak azért nem veszszük á t , mivel 
mint értekezésünk elején érintők, a hosszadalmas vi-
tát ez ügyben fölöslegesnek tartjuk. Csupán irány-^ 
adásul fogjuk az általa felhozott okok velejét közöl-
ni ; miután a tudós szerző megjegyzése szerint, e kér-
dés princípiumait illetőleg, „ugy látszik, még az 

,Der K a t h o l i k . Zeitschrift für kath. Wissensehaft 
und kirchliches Leben. Redigirt von Dr. J. B. Heinrich und 
Ch. Moufang. Mainz, 1859.' XXXIX. Jahrg. 1. Heft. 
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egyházat védők közül is többen, nincsenek maguk-
kal egészen tisztában." 

Első, mi a j o g szempontjából tekintetbe veen-
dő , az, hogy Mortara előtt nem lehetett ismeretlen 
az egyházi államban divatozó törvény; és ő magát 
annak önkényt alájavetette. „A törvény világos és 
határozott, az alkalmazásba hozott rendeletek nem 
ujak, vagy csupán ez esetre bocsáttattak ki. Régen 
kimondták azokat a pápák, különösen pedig XIV. 
Benedek1)". Mortaráék „egy világos törvényt szeg-
tek meg, melly a zsidóknak keresztény cselédek 
tartását tilalmazza"2). Néma sz. szék, hanem maguk 
az e törvényt áthágó izraeliták ennélfogva okai, ha 
engedetlenségük következtében az történt, minek el-
hárítását épen a fönálló törvény megtartásától vár-
hatták. Azt pedig, a mi megtörtént, az egyház sem 
meg nem történtté nem teheti, sem az érvényesen 
feladott szentséget érvénytelennek nem nyilvánit-
hatja : miután még a nem-keresztények által, az 
anyaszentegyház értelmében feladott keresztséget is 
érvényesnek tartja. A jelen esetben tehát egyedül 
az iránt tétethetik kérdés, valljon a keresztség kel-
lőleg volt-e feladva. S ezt a sz. Officium gyülekeze-
te igen-nel dönté el : mit sem nyomhatván azon állí-
tólagos orvosi bizonyítván}^ mellynél fogva a gyer-
mek nem volt valóban halálos betegségben, mikor 
megkereszteltetett; mivel ez csupán azt bizonyítaná 
legfölebb is, hogy a megkeresztelő csalódott, és ol-
lyasmit tett, a mit tennie szabad nem volt ; de nem, 
hogy tehát azt érvénytelenül is tette. — ,De egy sze-
mély t u d a t l a n s á g a mikép szolgálhat alapul arra, 
hogy az egyház j o g o t nyerjen valakire, s attól en-
nek szülői megfosztassanak?'Erre megfelel az élet és 
tapasztalás; melly azt bizonyítja, hogy az emberi 
viszonyok természeténél fogva, nem csak a tudatlan-
ság, de a hanyagság és rosszakarat is megszüntet-
het , és átruházhat jogokat, nem ugyan közvetlenül, 
hanem azon körülménynél fogva, hogy a megtörtént 
dolgot meg nem történtté lehetetlen tenni, lllyesmi-

ezer meg ezer példát idézhetni. „Ha valaki há-
zamban gyermeket tesz k i , azt nem hagyhatom el-
veszni; s lia én azt fölnevelem, jogot szereztem rá: 
jóllehet egyedül anyjának gonosztette által jutottam 

') Bullar. Bened. XIV. Romae, 1760. Constit. 28. Po-
stremo. T. II. p. 85., és Constit. 54. Probe te. T. III. p. 187. 

a) Különösen a pápai államokban szigorún el volt tiltva 
nekik, ker. dajkákat, szolgákat és szolgálókat felfogadni. C. 5. 
8. "13. de Jud. V. 6. Greg. XIII. Const. 131. Antiqua. A. 1581. 
(Bullar. Rom. IV. IV. p. 5. 6.) Bened. XIV. de Syn. Dioec. 
L. VI. c. 4. n. 2. stb. 

hozzá. A gyermekrei j o g o m nem az anyának go-
noszságából származik, hanem azon tényből, hogy 
azt megtaláltam, fölfogtam és neveltem." 

Az egyház joga a megkeresztelt gyermekre csak 
az által szenvedhetne csorbulást, ha valamelly fen-
sőbb rendű, s magasabb jog állana ellent. Valljon ez-
e az eset a keresztelésnél? A természetjog, az atyai 
hatalom megsértése hozatott fel. Azonban az atyai 
hatalom, a természet jogánál fogva sem határtalan 
és föltétlen. A pogány romai-, vagy chinaiak értel-
mében vett efféle jogot, mind a józan ész, mind az 
isteni törvény kárhoztatja. Minden jól rendezett pol-
gári társaság elveszi a gyermeket az olly szülők ke-
zéből, és hatalma alól, kik azt akár testi-, akár lel-
kileg elnyomorítva akkép nevelik, hogy rendelte-
tését eltéveszsze. Válljon hiheti-e a kath. egyház 
ezen eljárást jogtalannak, midőn a kebelébe fölvett, 
és gondjára bizott kisdednek örök üdvéről van szó? 
A sz. szék legalább következetesen cselekedett, mi-
dőn egy illy veszedelmet megelőzött. „De hisz igy 
valamennyi nem ker. gyermekre jogot szerezhet az 
egyház , és eltulajdoníthatja őket, örök üdvösségök 
iránti gondoskodásból ; szülőik akaratja ellen is meg-
keresztelvén őket." Ez nem áll. Mert van, a mások 
üdvének lehető eszközlését parancsoló positiv tör-
vényen kivül,egy még fensőbb és átalánosabb,negativ 
törvény is : melly tiltja a szentségek, még a külön-
ben legszükségesebbek feladását is, ha azok vagy 
méltatlanokra pazaroltatnának, vagy pedig attól 
tarthatni, hogy profanáitatnak.Azért n e m s z a b a d 
a keresztséget azokra feladni, kiknek a ker. hittel 
merőben ellenkező, nevezetesen pogány vallásbani 
neveltetésük előrelátható. Azért van a chinai, s egyéb 
keleti tartományokba küldött, és különösen a sz. 
gyermekség társulatának érdekében működő téritők-
nek megtiltva, más, mint pogány szülőiktől elha-
gyot t , vagy nyilvános életveszélyben forgó gyer-
mekeket megkeresztelni. S igy a kath. túlbuzgóság-
tól nincs mit tartaniok a más hiten levőknek; mivel 
az isteni malaszt eszközeinek megszentségtelenitése, 
és az erre szabott büntetés, az e tekintetbeni kön-
nyelműségtől mindenkit visszaijeszthet. 

A kötelességek és jogok összeütközése gyakori 
az életben ; s minden nyomon fordulnak elő esetek, 
midőn egy bárniilly lényeges természetjog, engedni 
kénytelen a másik-, talán nem is illyennek, hanem 
csak társadalmi szokások által behozottnak. Igy enged 
az atyai jog is egy positiv hatalomnak, melly őt 
szeretett gyermekeitől, a társadalom szolgálatára, 
megválni, pedig gyakran örökre kényszeríti. Az 
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egyház joga is jöhet ennélfogva összeütközésbe a 
természeti jogokkal, a nélkül, hogy ezeket szük-
ségkép és mindig magasabb rendüeknek kellene tar-
tanunk, és azt hinnünk, mintha az egyház, vagyis 
tulajdonképen a lélek üdve, nem is kívánhatná meg 
azok alárendelését és megszorítását. Az evangelium 
szelleme máskép tanit minket. Nekünk az önmegtaga-
dás kötelességül tétetett ; és szabályul, magunkon, 
tehát természetünkön erőszakot téve, tagjainktól is 
inkább megválni, mint lelkünket veszélyeztetni. 
(Mát. 5 , 29.; 10, 35. stb.) Az egyház is jogát védi , 
midőn a sz. keresztség által kebelébe vont kisdedet 
megtartani törekszik ; s védi nem csak saját, hanem 
a gyermek jogát is, az örök életre. Az atyai jog nem 
semmisittetik meg irányában ; hanem az csak enged-
ni kénytelen egy magasabb, isteni jognak. 

Ugyanazért valamint a ,Civiltá Cattolica,' ugy 
a ,L'Univers' is, helyesen emlékeztetik a természet-
jogok és atyai hatalom túlságos kiemelőit arra ,hogy: 
„a sentimentalis lapok soha sem törődtek ama zsar-
noksággal, melly a katholikusok ellen használtatott 
Oroszországban; sem egy szóval nem tanúsították a 
fölötti elkeseredésöket, hogy vakbuzgó angol-egy-
háziak, az Indiában elhalt kath. katonák gyermekeit, 
megholt atyáik, és életben maradt anyjaik akarata 
ellen, prot. árvaházakba dugták, és őket a jótékony-
ság szine alatt, valóban a leghallatlanabb erőszakos-
kodással foszták meg hitöktől. Mégis Angliában 
egyik határozat a másikat éri ,a legszentebb családi 
jogok ellen' elkövetett pápai sérelmeket illetőleg; és 
a sz.-pétervári tudósítások (,Augsb. Alig. Zeit.' nov. 
6. 1858.) ugyanazon vádat hangoztatják vissza. — 
Azonban a kath. egyház itt is megmutatta, hogy 
biztosan érezve magát jogának öntudatában, és fön-
séges nyugalmában meg nem zavartatva : semmi iz-
gatottság, semmi lárma, semmi fenyegetések által 
sem hagyja magát elijesztetni; megmutatta, hogy 
nem vadászsza a korszellem tetszését, és azzal nem 
bocsátkozik alkudozásba ; hogy mindenütt egyforma 
következetességgel jár el, és soha csak egy hajszál-
nyira sem távozik elvétől. Egy elvtelen korszakban 
illyesmit fölöttébb alkalmatlannak találhatni; de az 
egyház mindenkor hü marad alapelveihez. Ő ezzel 
erejének és szilárdságának olly jelét adta, melly csu-
dálkozást gerjesztett: s ennyiben a szörnyűséges 
Mortara-lárma kiszámithatlan becscsel bir, és olly je-
lentőséggel, mellyet annak támasztói nem is sejdit-
nek"1). (Yége köv.) 

0 ,Der Katholik'j id. h. 75. 1. 

Pásztorkodási tárgyalások. 
IV. 

(Vége.) 
Milly tantárgyakra van egy papnak szüksége, minden 

hosszabb fejtegetés nélkül is mindenki tudja : azért csak is 
egynémelly észrevételekre szorítkozom. Mi mindenek előtt a 
morált illeti, kivált a gyóntató-székhezi vonatkozásaiban, sza-
bad legyen megjegyezni, hogy ennek hatalmas ellensége van 
amaz átalán elterjedt véleményben, mikép a hosszas gyakor-
lat által szerzett ügyesség, e téren minden további tanulmá-
nyozást fölöslegessé tesz. Habozás nélkül megengedendik a t. 
olvasók, hogy liguori sz. Alfonz minden bizonynyal gyakorlott 
gyóntató volt: mégis épen e szent int bennünket: „Non facile 
sibi suadeant (confessarii), quod satis idoneos ad tantum mu-
nus se reddere possint, sine diuturno studio scientiae morá-
lis." (Theol. Mor. L. 6. tract. 4. cap. 2. dub. 6.) A gyónó-szék-
ben van Isten rettentő Ítélete (tremendum Dei judicium), abi-
ró, a pap, Isten helyett ; s ha igy, nem a legnyomósabb okok 
sürgetik-e, hogy kellő tudomány nélkül e szent hivatalhoz ne 
fogjon senki ; nehogy tudatlansága által számtalan lelkek 
vesztét okozza? Ott van az egyház legnagyobb szükségben, 
hol a gyónó-szék rosszul kezeltetik; és ez csak ott történhetik, 
hol a gyóntató lelki-atyák tudatlanok, vagy szent kötelmeik 
teljesitésében hanyagok. Nagyon jól tartja a toledói IV. zsi-
nat, midőn azt mondja : „A papok tudatlansága szülő anyja 
minden hibának, melly Isten egyházában keletkezik" ; és mit 
tartsunk a próféta eme szavai felől : „Mivelhogy a tudományt 
megvetetted, megvetlek én is téged, hogy a papságban 
ne szolgálj nekem" ? (Oseás 4, 6.) 

A gyónó-széket illetőleg szükséges tudományra nézve 
még egynémeIlyet akarok mondani. Napjainkban, áldassék 
érette Istennek szent neve, mindinkább kezd ébredezni a hité-
let; és az ébredező hit-élet eredménye, hogy a gyónók között 
sokan vannak, kik a nagy tömegből kiválva, magasabb keresz-
tény élet-tökély után törekesznek. Ehhez természetesen ügyes, 
tudományos lelki vezetőre van szükségök : ha csak az álszen-
teskedés, és rajongás bűnébe esni nem akarnak. Illy lelkek 
vezérletére a hiresztelt ügyesség soha sem elegendő. Atalá-
ban az ascesist, mint a középkor természetellenes kinövését 
szerették nézni korunk hősei : s épen azért az ascetica theologi-
ának is tökéletesen hátat fordítottak ; és olly tökéletesen kikü-
szöbölték azt a Theologiából is, hogy alig maradt föl még el-
veinek csak föliiletes ismerete is. Pedig egyedül az ascetica 
theologia az, mellynek ismerete az emiitett lelkek vezetésére 
képesítheti a lelki-atyát. Természetesen e képesség csak ugy 
éretik el , ha a puszta tudással nem elégszünk meg : hanem 
magunk is égő szerelemmel ragaszkodunk az ascesishez, és 
ennek saját magunkra alkalmazása után fogunk a lelkek veze-
téséhez. Sokat mondtam ? Nem kívánom én, hogy elszigetel-
ten az élettől, pusztán szemlélődő (contemplativ) életet él-
jünk ; hiszen nekünk a világgal, a világban kell élnünk : de 
igen is azt kívánom, és azt kívánni különösen napjainkban jo-
gunk van, hogy a papnak minden tetteiből a jézusi szellem 
világoljon ; hogy ezt látván a világ, elszórt bántalmai fölött 
önmaga előtt megszégyenüljön. A jó ügynek előbb-utóbb 
győznie kell ; az igazságot elnyomni igen, de megsemmisíteni 
nem lehet : s ha mi egy sz. Ignácz, sz. Ferencz, liguori sz. Al-
fonz stb. példáit követjük, ha a lelki-életre több gondot for-

* 
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ditunk, lehet, hogy a kor felvilágosodott hősei tovább is ránk 
nyomják a bigottság bélyegét: de magukban nem akarva is 
elismerendik, hogy igy van j ó l , és illyennek kell lenni a 
papnak. 

A tanulmányozáshoz számitom én a tágabb értelemben 
vett olvasmányt, mint az időszaki-iratok, napi- s ujság-lapok 
stb. olvasását is ; miután ez a szórakozás mellett hasznot is 
hajthat. E foglalkozást illetőleg az időnek jó használatáról 
felállított alapelvet szinte nem szabad szem elől téveszteni ; 
sőt inkább, valamint arra nézve, a mit olvasunk , ugy szinte 
az olvasásra kiszemelt időre nézve is ki kell azt tüntetni. Az 
ujság-olvasás tárgyát érdeklőleg, kétségen kivül kiskorúságra, 
meggondolatlanságra, ne mondjam jellemtelenségre mutat, 
midőn egy pap, idejét és pénzét egyház-ellenes lapok olvasá-
sa- és megszerzésére fecsérli. Sok küzdelem, és személyes 
áldozatok mellett sikerült legújabb időben az egyház hű fiai-
nak, hogy az egyházi érdekek képviselésére nyilvános lapokat 
alapitsanak, és ez által a közönyös, vagy épen istentelen sajtó 
képmutató öleléseiből kiszabaditsák a hívőket: és mégis e je-
len perczig nem egy példát lehetne felmutatni, hogy kath. 
papok idegenek a kath. sajtótól ; azt sem szellemileg, sem 
anyagilag nem pártolják , hanem filléreiket az egyház határo-
zott ellenei által nevelt sajtó gazdagítására fordítják. Innen 
van azután, hogy mig vallásos szellemű egyházi lapjaink 
a részvétlenség jege alatt hervadoznak, mig a külföldiekkel 
a versenyt kiálló néplapunk csak segélyezés mellett tartja föl 
magát, mig a jeles ,Családi lapok' is csak áldozattal létezhet-
nek : addig a profán lapok, az egyház érdekeit sértő, ha-
bár vele néha tetszelgő lapok előfizetői közt az egyhá-
ziak , a katholikusok közül számtalanokkal találkozunk. 
Valóban érdekes lenne ez ügyben statistikai adatokat sze-
rezni : s látva, tapasztalva a hanyagságot, óhajtanám 
mindenki tudomására juttatni az arányt. . . .Ez azonban ké-
nyes tárgy : és félek, hogy máris darázsfészekbe nyúl-
tam. Nem akarom én azt mondani, hogy kizárólag csak kath., 
vagy ha ugy tetszik, egyházi lapokat pártoljunk : hanem azt 
akartam igenis mondani, hogy mig filléreinket a profán , sőt 
gyakran egyház-ellenes lapokra kiadjuk, ne vonjuk azokat 
meg kath. szellemű lapjainktól sem ; ne a személy, ne a szer-
kesztő, hanem az ügy szentsége lebegjen szemeink előtt. ,Ex 
fructibus eorum cognoscetis eos.' Nem sértek senkit, nem sze-
mélyeskedem : de tudok , ismerek több papi házat, mellyben 
mig a szépirodalmi, mulattató , képes , és politikai lapok, meg 
folyó-iratok majd mind megvannak, a szegény kath. lapok kö-
zül a megparancsolt ,Néplap'-ot kivéve, egyéb nem jár*). Ez 

*) E tapasztalás, mellyet kétségbevonni, s tagadni lehetetlen, 
miután azt épen a kath. irányú munkák és folyóiratok kiadói sinylik 
meg legjobban, fölöttébb szoinoritó volna , ha e g y nem vigasztalna 
minke t , az t. i., hogy a kath. irodalom még il ly részvétlenség mellett 
s a nevezettek közremunkálása nélkül , sőt daczára is élhet. Mivel ezt 
kétségkiviil egy magasabb, az özvegy fillérjeit is megsokasító pártolás 
befolyásának kell tulajdonitni. Ez pedig i t t legtöbbet nyom. Főleg a 
szellemi harczokban bir az élő hitnek azon szava sulylyal , hogy : 
„Non est Domino difficile salvare, vei in multis, vei in paucis." (I. Kir. 
14, 6.) Gedeon háromszáz választottaival is győzöt t : mig sokszor a 
százezrek kudarczot vallanak. Egyedül azokra nézve szégyen, kik 
magukat az Ur harczábani részvéttől elvonják, ha a remélt diadalt , a 
kath. elvek óhajtott győzedelmét, nem fogják Isten után az ő művöknek 
is mondhatni. S z e r k. 

bizony nem jól van igy : ne szolgáltassunk magunk ellen fegy-
vert elleneink kezébe; s mig nem sajnálva filléreinket, telje-
sítjük honfiúi kötelességünket, és virágzóvá teszszük nemzeti 
irodalmunkat, ne hagyjuk a részvétlenség fagyasztó lehellete 
alatt elcsenyevészni egyházi, szinte nemzeti irodalmunkat 
sem : még pedig annyival inkább , minthogy csak ott virágoz-
hat fel az egyház, hol annak saját irodalma van. Azért mondá 
már de Maistre, a mély gondolkozású iró, Angliát illetőleg : 
„Ha a kath. religio angolul, és francziául beszélend, emlékez-
zenek meg róla, hogy semmi sincs, a mi lehetséges nem vol-
na ; semmi, a mit nem várhatnánk. S lia valaki azt mondaná, 
hogy a genfi Sz.-Péter-, vagya konstantinápolyi Zsófia-temp-
lomban szent misét fognak szolgáltatni, bátran mondhatjuk : 
Miért nem?1 Pártoljuk tehát mi is, kedves testvérek ! egyházi 
irodalmunkat; terjeszszük azt, és éleszszük ez által is a kath. 
hitszellemet. Hogy az ollyanoknak, kik a megtámadásokra fe-
lelni , kik az egyház, és sz. hitünk ellen szórt hamis vádakat 
czáfolni akarják, a napi sajtó szánandó termékeit is meg kell 
szerezniök , azt mondani sem szükség. 

A jó napirend tartott föl még egy kis helyecskét a szó-
rakozás- és felüdülésre is. Erre nézve azonban szinte áll, hogy 
a szórakozás se ellenkezzék az idő jó használatával. Mi az 
ételnek a só , az a pihenés a testnek. .Parum autem de sale 
sufficit in cibo', úgymond aquinoi sz. Tamás ; és szabályként 
állítja fel : ,Ut etiam, sí honesta sit recreatio, non tamen ani-
mus omnino dissolvatur; et sicut in omnibus aliis humatiis 
actionibus, recreatio congruat personae, tempori, et locis, et se-
cundum alias cirumstantias débité ordinetur.' 

A személyes illemre nézve megjegyzendő , hogy habár 
sok, magukban véve közönyös szórakozások léteznek is,olIya-
nok ezek mégis , mellyeket egy pap , m e r t pap , nem élvez-
het. A számtalan, a papokra nézve tiltott, de világiaknak meg-
engedett játékok ügyében hozott egyházi rendeletek (Can. 
apóst. n. 41. Conc. Lat. IV. cap. 15. Cone. Trid. Sess. 22. de 
réf. c. 1. stb.) elég világosan hirdetik, hogy a papnak szóra-
kozásait, és élveit illetőleg az egyház rendeleteihez kell ma-
gát alkalmaznia ; s hogy merőben nem mutat egyházias érzü-
letre , ha a pap azon elkoptatott mentséggel akar azoktól sza-
badulni , mikép e canonokat a szokás már megerőtlenité, vagy 
hogy azok meg nem újíttattak. En azt hiszem, hogy az egy-
házias érzületnek nincs ugyan szüksége canonokra, miszerint 
a papi illemet meg ne sértse : de hogy mégis a szóban lévő 
szórakozásokat illetőleg biztos irányunk legyen , ide igtatom 
a trienti zsinat idéztem határozatát: „Stat.uit sancta Synodus, 
ut quae alias a summis Pontificibus, et a sacris conciliis de cle-
ricorum vita , lionestate , cultu doctrinaque retinenda , ac si-
mul de luxu, comessationibus , choreis, aleis, Iusibus , ac 
quibuscunque eriminibus, nec non saecularibus negotiis fugien-
dis copiose, ac salubriter sancita fuerunt, eadem in posterum 
iisdem poenis, vei maioribus, arbitrio Ordinarii imponendis 
observentur." 

A szórakozási időt illetőleg, a jó pap valamint az időt, 
ugy annak tartamát is igen könnyen, kellőleg meghatároz-
hatja. Ha a szórakozásnak a munkálkodásra kell következnie, 
bizonyára senki, sem a reggeli, sem a déli órákat nem vá-
lasztandja, hanem az alkony perczeire halasztandja azt; s mi-
vel a szórakozásban is meg kell a helyes mértéket, és illemet 
tartani, nem fogjuk azt órákig élvezni, sem az éjszakázás-, és 



1 4 9 h — 

virrasztásban keresni. ,Parum de sale sufficit in cibo.' Csak-
hogy fájdalom! sokaknál az elsózott leveä sokkal nagyobb 
szerencsétlenség, mint az egyháznak megsértett, meg nem 
tartott rendelete. 

Végre a szórakozás helyének megválasztására nézve, 
vannak az egyháznak ismét határozott rendeletei, mellyeket 
megtartani minden egyházinak szoros kötelessége ; illyen pél-
dául, melly a korcsmák és nyilvános helyek látogatását tiltja, 
s melly megszüntetve nincs. Aldassék Istennek szent neve, ná-
lunk e tekintetben nincs panasz : papjaink sokkal több önér-
zettel birnak, mint sem hogy magukat az illy helyekeni meg-
jelenéssel lealacsonyítanák ; s ha mégis találkoznának, ezekhez 
már nincs szavunk: ezek már megfeledkeztek szent és magasz-
tos hivatásukról. A látogatásokat illetőleg is vigyázzunk, ne-
hogy hiveinknek , vagy másoknak ezek által botrány-, vagy 
megütközésre okot szolgáltassunk. 

Hogy az idő illyetén felosztásában nem kis szerepet kell 
az imádságnak is játszani, azt mondanom sem kell : hiszen az 
imádság vidítja fel kifáradt, enyhíti szenvedő lelkeinket. A 
pap imádság nélkül elszárad, mint a növény éltető harmat 
nélkül. — Ne feledjük ki az iskolát sem ; hiszen az egyház re-
ménye van ott ; és i t t , meg a gyónó-székben eszközölhetjük 
korunk újjászületését. 

A gondviselés akkép rendelte, hogy nekünk gazdaság-
gal is kell foglalkoznunk : hagyján ; ámbátor én szeretném , 
hogy a pap ne lenne kénytelen eke után járni, ne lenne kény-
telen szántás-vetésről gondoskodni *). De ha meg kell lenni, 
árn legyen ; fordítsunk erre is figyelmet, és híveinket oktatva 
használjuk azt : de vigyázzunk, ,ne quid nimis' ; nehogy az 
anyagiak keresésében megfeledkezzünk az égiekről. A mi hi-
vatásunk, hogy : ,faciamus voluntatem Patris, qui in coeli 
est.' Gazdálkodjunk : de ugy tekintsük a gazdálkodás által 
megtakarított vagyont, mint eszközt az örök életre. S ha igy 
cselekszünk, akkor nem leszünk rabjai földi vagyonúnknak ; 
akkor a szegény, és gazdag egyaránt örömmel fog bekopog-
tatni ajtainkon : mert tudja, hogy azt tanács, és vigasz nélkül 
nem hagyja el; akkor áldás lesz magunkra, s hiveinkre a földi 
vagyon, és mi nem fogjuk elveszteni lelkünk szabadságát ; ha-
nem hűségesen ragaszkodva az egyház parancsaihoz, eszközei 
leszünk e legjobb anya szabadságának is. Es e szabadság ál-
dása lesz a népeknek, ha papjai az egyházhozi tántoríthatat-
lan ragaszkodásban keresik szabadságukat; mert higyétek el 

*) Ezt illetőleg még mindig azon hiedelemben élünk (mert nem 
talál tunk ez ideig elegendő okot annak megvál toztatására) , mellyet a 
,Religio és Nevelés' régibb folyamának egyik számában általunk közlött 
czikk tolmácsol. A gazdálkodás n a g y t e h e r , i g a z : de a szűkölködés 
is az ; pedig az utóbbi ellen csak amaz biztosit ,caeteris par ibus ' leg-
jobban . H o g y hozzá nem mindenkinek van kedve, szinlolly egyszerű, 
min t az természetes , h o g y könnyebb a kész után élni. De há t ez job-
ban megóv a pénzszeretet- , és ama ,sol l ici tudo'- tól , mellyet az evan-
gél ium ká rhoz ta t , és a keresztények szivéből k i i r to t tnak akar látni ? 
Nem hihető. Sőt inkább ellenkezőre vannak a készpénzből élők közt 
ada tok . Különben is a kath. egyház a földiektől inkább elvonulni sze-
rető lelkeknek több olly p á l y á t jelöl k i , mellyen az efféle gondoktól 
fel vannak mentve. A többinek a gazdaság ártat lan örömek kútfe je , s 
hasznos foglalkozás egyszersmind , mel lyet egyéb nehezen pótolna ki 
o l ly jól . Nem is szabad a ka th . papnak e teher ellen panaszolkodni 
mindadd ig , va lamig hasznosnak nézi az egyházra nézve , sőt dicsősé-
gének is t a r t j a , hogy az egyház feje a f ö l d i gondok legsulyosbiká-
val, egy egész állam kormányozásával van megterhelve. S z e r k . 

szeretett társaim ! a valódi szabadság csak az egyház gyengéd 
lánczai közt van. ,Jugum meum suave est, et onus meum leve', 
mondá az Ur, a mi Megváltó Istenünk ! T. 

EGYHÄZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, jan. 17. A Szent-István-Társulat f. hó 13-án ft. 

D a n i e 1 i k János kanonok és alelnök elülülése alatt tartotta 
idei első választmányi gyűlését ; mellyben, miután alelnök ő 
nagysága a számosabban gyülekezett választmányi tagokat rö-
viden üdvözölte, a mult évi decemberhavi választmányi gyü-
lés jegyzőkönyve fölolvastatott és hitelesíttetett. Ezután alel-
nök ő nsga több, részint a társulat belügyeire vonatkozó , ré-
szint az előbbi választmányi gyűlések határozataival kapcso-
latban levő dolgokról kimerítő jelentést tett ; mellyből, úgy-
mint a nagy közönség előtt legnagyobb érdekűt azon egyet 
emeljük ki, hogy a lefolyt 1858-ki évben a tagok és előfizetők 
összesen 97% ivet tevő munkákat kaptak. A társulat önzetlen-
ségét fényesen kitünteti az, hogy a 90-et meghaladó 73/4 iv 
a kisebb alakú munkák ivtartalmának kiegyenlítésére, az ez 
évi munka illetménybe számittatott. Az 1858-ban belépett ta-
gok , ha csak máskép nem rendelkeztek, az előbbi években 
megkezdett, és most bevégzett munkák folytatásai fejében 
más önálló társulati munkákkal elégíttettek ki. Nem kevesebb 
érdekkel bir alelnök ő nsgának azon jelentése, hogy folyó év-
ben a tagok és előfizetők az egyetemes magyar encyclopaediá-
ból határozott és tagilíetékül számítandó 50, nagy 8-adrétü 
iven fölül,,Morus Tamás; ,Szentek régi legendái'; és a ,Bold. 
Szűz élete' czimü munkákat veendik. A magas cs. kir. közok-
tatási ministerium a nm. budai cs. kir. helytartóság utján kö-
szönetét fejezé ki F u x h o f f e r ,Monasteriologiá'-jának két 
példányaért, mellyeket a társulat nevezett ministerium könyv-
tárának fölküldött. A jászberényi gymnasium igazgatósága a 
középtanodai könyvtár számára ajándékkönyvekért folyamo-
dott , mellyek elküldetését a választmány elhatározta. Mult 
évi decemberben ajándékkönyvek küldettek a) a szikszói rom. 
kath. tanodának, b) a pesti kath. legény-egyletnek kiosztásra 
a karácsonfa ünnepélyekor, és c) a pozsonyi t. jezuita atyáknak. 
A társulati lapokat illetőleg jelentetett hogy a ,Religio' (jan. 
13-ig 690, a ,Kath. Néplap' 1362, és a ,Kath. Christ' 636 elő-
fizetővel bir. Sajnálattal vette a választmány azon jelentést, 
hogy a ,Pázmány-füzetek' előfizetőinek száma közelebb any-
nyira csökkent, hogy a társulat e vállalatot tetemesebb kára 
nélkül alig fogja folytathatni. Jelentetett, hogy H a r t l e -
b e n K. A. társulati könyvárus a könyvtár számára 18 rend-
beli munkát, 48 kötetben, és 134 füzetben ajándékozott. Há-
laköszönettel vette a választmány, egyik tiszteletre méltó tag-
jának azon nyilatkozatát, hogy, miután Istenben boldogult, az 
egész haza előtt tiszteletben állott édes atyja, mint társulati 
alapító után, a társulat által kiadott és kiadandó munkákat, az 
alapszabályok értelmében , ő mint örököse kapja, más részről 
pedig ő szinte a társulat buzgó pártoló tagjai közé számittatni 
akar és fog: arra kéri a választmányt, hogy az édes atyja 
alapítványa után járó könyvilleték örök időkre évenkint a 
moldvai fejedelemségbeli magyarok számára küldendő aján-
dékkönyvekhez csatoltassék. Végre jelentetett, hogy a társu-
lat m u l t évi decemberben lalapitó (t. A r á n y i Lajos orvostu-
dor és egyetemi tanár,) és 202 taggal gyarapodott. 



5 0 

Rozsnyó, dec. 21.1858. A szerzetes-rendek nagy rész-
ben hasonlíthatók egy családi körhez, mellynek főben járó 
dolgait a családfő, az atya, intézi, s kisded családkörével való 
mindennapi érintkezése által eligazitja a fogyatkozásokat, az 
itt-ott netán fölmerülteket. 

A családi élet kisded körére tehát elégséges, ha a csa-
ládfő mindennapi, s egyszeri áttekintéssel észleli a család 
ügyeit és bajait, s belátása szerint elintézi azokat ; mert az 
atya a családi kör gépezetének rugója, mellytől a gyermekek, 
mint a családi kör gépezetének egyes alkatrészei, érintetvén, 
a családi igényeknek megfelelő mozgásba jönnek, A szerzetes 
társulatok családi életének gépezete tágultabb, valamint tá-
gultabb a tér is, mellyre összitett szellemi ereje kihat. A szer-
zetes családi társulatok főnökeinek tehát nehéz, de fontos és 
szent hivatásuk : a nagy családi élet gépezetének mozgását ak-
kép irányozni, hogy a szellemi s erkölcsi czél, mellyre a szer-
zetes tagok hivatvák, eléressék. A szerzetes társulatok főnö-
kei s tagjai közti mindennapi érintkezés pedig gyakran nem 
lehetséges ; a mennyiben a tagok az anyaháztól hivatalos fog-
lalkozásuknál fogva távolabb vidékekre esnek, és megfosztvák 
a főnökkel-, mint családfővel i érintkezéstől. 

E czélra lőnek életbe léptetve a mind egyházi törvénye-
ken, mind szerzetes-társulati alapszabályokon alapuló egyhá-
zi látogatások (canonicae visitationes) ; mellyek a távolabb 
eső szerzetes társházaknak (collegium), főnökeikkel való hiva-
talos érintkezését időszakilag lehetségessé teszik, és az itt-ott 
netalán fölmerülő fogyatkozásokat eligazítják. Mikép ne ör-
vendene tehát bármelly szerzetes tag is, ha a távolban társu-
latának főnökét családi egyesületének minden mozzanata fölött 
őrködni, a közjóllét és boldogság előmozdítására törekedni, 
s ugyanannak érdekeit istápolni s fölkarolni tapasztalja ? Mi-
kép ne örvendene bármelly szerzetes-tag is, ha társulatának 
főnökét, kitől hivatalos foglalatosságánál fogva távolabb vidé-
kekre esik, társházának falai közt tisztelhetni szerencséje va-
gyon ? Illy főnököt van szerencséje tisztelni a jászóvári pre-
montrei kanonok-rendnek is irrtílt. és ft. R é p á s s y József 
ur személyében ; ki társulata jóllétének és boldogságának elő-
mozdítására folyton törekedvén, nem szűnik minden szerhez 
nyúlni, melly által szeretett testvéreinek fogyatkozásait kiis-
merni, s azok jóllétét előmozdítani képes lehessen. E czélból 
szerencséltetett minket is ő méltósága Rozsnyón, hol folyó hó 
első napjaiban egyházi látogatást tett. 0 méltósága dec. 3-án, 
ngymint a tanodai egyház védszentének, xaveri sz. Ferencz-
nek napján, az egyházban a rend tagjai által egyházi öltözet-
ben fogadtatván, megkezdé egyházi látogatását. Elmondatván 
ugyanis az egyházi látogatást megelőző imák, és a legméltósá-
gosabb Oltári-szentség imádása előrebocsáttatván, ő méltósá-
ga az oltár-szekrényt, a monstrantiát és ciboriumot megte-
kintette, és szükséges észrevételeit megtette ; azután az alkal-
milag mondott szent beszédet meghallgatta, s az összes tanu-
ló-ifjuság jelenlétében, a rendtagok oltárszolgálata mellett 
énekes szent misét mondott. A vérontás nélküli áldozat bemu-
tatása után Ő méltósága körébe gyüjté a rendtagokat, és föl-
fedezvén jöttének ezé Íj á t , atyai szivéből ömledezett szavak-
kal fejtegeté a szerzetes, különösen a tanitó rendek tagjainak 
magasztos föladatát: kiknek azon fölül, hogy nyilvános pályá-
ra, az ifjúság nevelésére hivatvák, soha sem kell megfeled-
kezniük azon kötelmekről, mellyek őket, mint egyházi férfia-

kat illetik, és mellyeket azoknak, habár a szemléleti élettől 
némileg más térre vonattak is , teljesiteniök kell. „Mert hogy 
példával éljek, jegyzé meg ő méltósága, ki ne tudná, kedves 
testvérek ! közületek , hogy sz. Ágoston, borromaei Károly 
és salesi Ferencz, s egyéb sz. atyák annyi s olly terjedelmes 
munkákkal gazdagiták az egyházi irodalmat ; s mégis nem fe-
ledkeztek soha meg azon kötelmekről, mik őket mint az egy-
ház tagjait és papokat kötelezék ?"' A bevezető beszéd után 
ő méltósága mindegyik rendtagot szerencsélteté látogatásá-
val ; melly alkalommal mindegyiknek óhajtását, kívánalmait, 
és netalán fogyatkozásait atyai szorgoskodással kipuhatolta. 
Dec. 5-én ő méltósága ismét körébe gyűjtötte a testvéreket, 
s miután az egyházi látogatásnak a rozsnyói házra vonatkozó 
pontjai felolvastattak, ő méltósága testvéreitől érzékeny bú-
csút véve, az apostol szavaival (Ephes. 4, 1, stb.) zárá be hi-
vatalos látogatását. 

ISalawKa-fwyariuafh , dec. 27. 1858. Az itteni ple-
bánia-templomban Urunk születése napján egy zsidó keresz-
teltetett meg. Illy ünnepélyünk ugyan többször volt már: de 
a kereszténység-ellenes érzület soha sem volt annyira szem-
beszökő , mint ez alkalommal. Városunk amúgy is sokaknál 
,zsidó gyarmat' nevezet alatt jön ; s hogy illyetén physiogno-
miája még jelzőbb legyen, utczánk végein sábesdrótok sivíta-
nak , ha szárnyra kel valamelly délezeg fuvalom, és egy, a je-
rusalemi pusztulásra emlékeztető hatalmas rom emelkedik ki 
házaink tömegéből : a nagy mérvben megkezdett, de egye-
netlenség következtében, régen abba hagyott zsidó imolának 
nyáron füvei benőtt ivezetes váza. Ha hegyen állna, Moriaht 
jelképezné ; de igy a kihordványok buezkáin épitve , csak az 
egyenetlenség és pusztulás gyászolója. Mint mondják, váro-
sunkban aránylag legtöbb zsidó lakik : azért egy hivők elvesz-
tése nagy zavart okozott köztük ; egyik 200 p.frtot adogált 
neki, ha nem teszi a lépést, másik a feleségétől való elválá-
sát Ígérkezett kieszközölni, mindnyájan pedig iparüzlete ösz-
letes pártolásának biztosításával igyekeztek őt visszatartani. 
De hasztalanul. A keresztelés megtörtént. Hogy azonban a ki-
átkozás is megtörténjék , ama helyről, honnan különben a tal-
mud szokott lehangzani, azon tilalom közöltetett az izraeliták-
kal , hogy egyikök se merészeljen a megkeresztelttől (mint-
hogy husárus) hust vásárolni. — Mindnyájunk régi óhajtása, 
hogy a leánygyermekek iskolája elválasztassék a fiukétól, tel-
jesült. 0 eminentiája , kegyes prímásunk az itteni angol-kis-
asszonyok növeldéj ének egy házat vett , mellyben azok, egy 
pesti tag hozzájárultával, külleányiskolát nyitottak. Ezt folyó 
hó elején avatta föl ft. M é s z á r o s Imre esperes u r , az in-
tézet keletkezte óta annak buzgó felügyelője. A vendégek közt 
kitűnt K a p p y Ede főnök ur ő nagysága. Az intézeti kápol-
nában tartott ,Veui Sancte' és sz. mise után az iskola-szobába 
gyültünk, hol esperes ur fölemiitvén a leánynevelés fontossá-
gát , mindnyájunkat imára hivott föl azon magas jóltevőért, 
ki nem elégelvén eddigi áldozatait, adományai halmazát az-
zal is tetézi, hogy a polgárleányokat is czélirányos nevelés-
ben részesitteti. Áldja is meg az egek Ura; mert egyedül ő 
hatalmas arra, hogy ennyi jót megjutalmazzon. Az intézet a 
széf őtelen szűz Mária tiszteletének van fölajánlva. A leány-
kák száma 45. — Ugyancsak M é s z á r o s Imre esperes ur 
f, hó 19-én fölszentelé a helybeli fogda kápolnáját, melly ő 
Fölségének tavai hozzánk érkezett parancsából fölszereltetett • 
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rai által ő Fölsége igen megkönnyité a rabok sorsát : mert 
azóta gyakrabban részesülhetnek a hit vigasztalásaiban ; ám-
bátor épen ünnepeken nern lehetnek jelen a sz. misén : mivel 
a körül-belül 4,000 számú kath. községben csak két lelkész 
van. A kápolna diszruháit, és má9 egyebet ő eminentiája kül-
dé , a fehérruhákat pedig az angol kisasszonyok késziték. Fi-
tanodánk a lehető legnyomorultabb : két osztálya van ; az is 
csak teng. Napjainkban igazabb mint valaha, hogy elvész a 
nép , melly tudomány nélkül való ! D r a x 1 e r János. 

li'ílg}'-ISee.skerek. Ha az ember a nagy-becskereki 
kath. lakosságnak a mult év folytában kétszer tanúsított buz-
gó érzületét tekintetbe veszi ; ha visszaemlékezik , milly örö-
mest nyujtá önkényt filléreit gazdag és szegény egyaránt a 
mária-társulati szent Szűz szobrára, melly pedig 250 p.frtba 
került; ha a jó tanitás utáni vágyukat, kivált a magyar la-
kosság részéről, ugy a lakosság nagy számát (melly máris a 
6,000-et megközelíti, s a felső Magyarhonból ide költözködő 
ruthen néppel minden évben szaporodik,) fontolóra veszi ; s 
ha más részről tudja, mikép ez áldozatra kész katholikusok-
nak nincs más Istenházuk , mint egy kisded, kápolnának be-
illő templomocska : hova legfölebb 400 ember fér, a környé-
ken pedig, mint Eleméren, Katalinföldön, sőt helyben is, mint 
kerületi fővárosban, a görög nem-egyesülteknek több pompás 
templomaik léteznek : akkor nem csudálkozik rajta, ha minde-
nütt panaszaikkal, levertségökkel találkozik ; hanem lelke egész 
mélyében elszomorodva sóhajt fel : ,Kenyeret kértek a kisde-
dek, és nem vala hely , azt? nekik nyújtani !' Szerk. ur ! régi 
kath. templomunk két év óta csukva van. Összeroskadással fe-
nyegetett ; és azért gerendákkal támasztatott meg a bolthaj-
tása. Most a kis-gymnasium templomocskájába járunk ; de itt, 
kivált nagyobb ünnepeken, a hely szűke miatt a tolongás olly 
«agy, hogy asz.misét sem lehet benne ajtatossággal meghall-
gatni , annál kevésbbé a predikácziót. Már pedig tapasztalás-
ból tudjuk, milly elkorcsosodás, babonaság, és más egyéb 
hibák lepik el az olly község lakóit, kik templom hiánya miatt 
nem hallgathatják a tanitást, vagyis igéit Annak, ki minden 
c világra jövőt felvilágosit ! Nagyobb a veszély akkor, ha e 
katholikusok keverve laknak prot., és más vallásuakkal ; ha 
köztök a vegyes-házasságok, és a törvénytelen gyermekek-
száma jelentékeny. E körülmények az illetők figyelmét teljes 
mértékben kiérdemlik , és azokat kérve kérik , hogy a m. kor-
mány utján , a jelen földes-uraságot egy uj templom építteté-
se végett újból felszólítsák: annál inkább, minthogy a kicsiny, 
régi, s roskadozó templom kijavíttatásával épen nem lenne 
czél érve. 

Roma. O szentsége IX. P i u s pápa azon kiáltó szük-
ség fedezésére, mellyet a dél-amerikai köztársaságokban, a 
kellőleg képzett papok hiánya okoz, s melly egyik főbb ered-
ménye az e tájakon sokáig dühöngött belháborunak : spanyol-
amerikai seminariumot alapitott legközelebb a kath. világ fő-
városában ; mellynek naponkinti gyarapodása legszebb remé-
nyekre jogosit. Ezen intézetnek több amerikaiak, főleg a chi-
li i volt kamara-elnök Eyzaguirre segélyével történt létrejötte 
után, a növendékek tanítását ő szentsége a jezuitákra bizta ; 
és P. Fonda, a st-jagoi s valparaisoi hazak volt rcctora lőn 
igazgatóul kinevezve. Az intézet a St.-Andrea della Valle ko-
lostorban van ideiglenesen elhelyezve, s a már december kö-
zepén együtt volt 18 ifjúhoz még 13-at vártak. Nov. 25-én, 

a bevégzett lelkigyakorlatok után, ő szentsége azzal örvendez-
teté meg a növendékeket, hogy atyai szine elé bocsátá őket, 
és velők a legkegyesebben társalgott. Ő szentségének ez in-
tézet annál inkább szivén fekszik, mivel a pápák közt első, ki 
a sz. Péter székére lett emeltetése előtt Amerika földén járt ; 
és igy annak szükségeit legjobban ismeri : de legbuzgóbban is 
igyekszik segiteni rajta. 

—Nem kisebb pártolásban részesül, az ő szentsége szá-
mára 1848-ban gyűjtött szeretet-adományokból, a gaetai na-
pok emlékezetére fölállított Pius-collegium is ; mellyben a pá-
pai államok mindenik egyházmegyéjéből vannak növendékek, 
kik ott bölcsészeti, s theologiai tanulmányaikat végzik. O 
szentsége tudomást akarván magának szerezni a növendékek 
előmeneteléről, nem régiben (nov. 16.) az intézet két növen-
dékénekünnepélyes vitatkozásán is jelen volt f melly a Sz.-
Apollinaris-egyházban, 16 bibornok, és temérdek más főpap 
jelenlétében, latin nyelven tartatott. Ő szentsége látható öröm-
es megindulással kisérte a vitatkozók okoskodásának mene-
tét ; s hogy mennyire meg volt az eredménynyel elégedve, 
onnan is következtethetni, mivel az uj tanárokat nem csak 
egy arany éremmel jutalmazá meg. hanem fejenkint 90 scu-
diból álló, s élethosszanti évdijat is rendelt számukra. 

Berlin. „Bizonyára az is e g y i k jele az időnek , írják 
a ,Rhein. Kirchblatt'-nak , és minden esetre becsülendő, hogy 
a prot. ,Kreuzzeitung' a kath. szerzetes-rendeknek Porosz-
honba hozatását ajánlja, a kath. ifjak gymnasiumi tanitása vé-
gett. A belföldi szerzetes-házak keletkezését az teszi előtte kí-
vánatossá, hogy a kath. családok gyermekeinek tömeges ki-
vándorlása a francziaországi s feldkirchi jezuita-nevelőintéze-
tekbe megszüntettessék. Még az ellen sincs föltétlen kifogása, 
hogy jezuiták által vezérlett iskolák nyittassanak : csupán azt 
óhajtja, hogy a ,sint ut sunt, aut omnino non sínt' elvben kis 
módosításnak adassék hely ; vagyis vessék magukat mint ta-
nítók az államvizsgálatoknak alá, s tanitó-intézeteikben a po-
rosz tanítási rendszert kövessék. E végre a nevezett lap a 
benedekieket ajánlja : s a bajor benedekiek érdemét a tanítási 
téren kitűnő magasztalásban részesíti." Ha még az annyira hí-
resztelt porosz tanítási rendszer is megbarátkozhatik a kath. 
szerzetes-rendekkel, és ezeknek e téreni munkásságát érdem-
lett dicséretekkel tetézi : könnyű belátni, milly elfogultság, 
és antikatholikus irány kell hozzá, hogy az iskoláknak kezök-
bőli kivétele inditványoztassék ott , hol azok régóta áldásosán 
működnek.—Ugyané lap közli azon örvendetes tudósítást, hogy 
a kath. árva gyermekekről a porosz fővárosban , kiknek sor-
sa még egy év előtt is olly szomorú volt a városi, más, e ne-
mű intézetek mellett (minthogy azokban a kath. papnak min-
den befolyás tiltatik az oda bevett kath. gyermekekre), jobbra 
változott. A ki, ugy mond, a levelező, a sz. Hedvigről nevezett 
kórházat meglátogatja, mindjárt az udvaron balra föliratot lát, 
melly igen szép helyiségekbe vezet, hol irgalmas szüzek máris 
23 árva-fiut ápolnak ; készek levén mégannyinak befogadására, 
ha a havonkint csupán 3—4 tallérnyi díj mellett, a jótevő 
emberbarátok e menhelyre többet is hoznának. A leánykák 
részére külön intézet áll fön az Orsolya - szüzek kolostora 
mellett; melly szerzetes-rendnek fensőbb leánynevelő-intéze-
te a városi kath. község részéről 10,000 tallérnyi hagyatékot 
nyert. Ennek kamatjából jelenleg már 48 árva leány kap élel-
mezést és tanitást. 



* 52 

Parisból i r ják, hogy az 1830 óta Karácson éjjelén 
zárva tartott templomok, a lefolyt évber. megnyittattak az éj-
féli sz. mise tartására. Az isteni-tisztelet mindenütt a legna-
gyobb népsokaság jelenlétében, és példás renddel ment végbe. 
Mijeleülvelietőapárisiak közt még mindig élő hitbuzgalomnak: 
de nem annak, mintha az erkölcsiség állapota átalában véve 
javult , és azon nép, melly nem szokott Isten házába járni, 
egyéb ha botrányt kell ott előidézni, megfogyott volna. Csupán 
ama vakmerőség van fékezve, mellyel annakelőtte a mindig 
eléggé számos hivők ajtatosságát megzavarta. Azért Lissabon-
ban épen ellenkező történt : ott ez évben kellett, ugyanez oknál 
fogva, az éjjeli sz. mise tartását a patriarchának felfüggesz-
tenie; nem akarván a garázdálkodó vallástalanoknak, kik a 
szentegyházakat gesztenye- s egyéb héjjal, törött palaczkok 
maradványaival stb. undokiták be , alkalmat szolgáltatni isten-
telen merényök gyakorlására. Bizonyára Lissabonban is meg-
teltek volna azért a templomok v a l ó d i buzgólkodókkal, ha 
csupán részökre volnának a sz. helyek felnyitva, s nem tola-
kodnának oda a felbátorított gonosztevők is. 

I r o d a l o m . 

U j a b b é r t e s í t é s a S z e n t-I s t v á n-T á r s u 1 a t á 11 a 1 
k i a d a n d ó „Magyar Encyclopaedia" ü g y é b e n . 

Az első értesités óta, mellyet e vállalat érdekében a tisz-
telt közönségnek előterjeszteni szerencsés voltam , két örven-
detes körülmény ez ügyet közelebb vitte megoldhatásához. 

Egy részről a hazai közönség, felbuzdult részvéte je-
léül , ama hirdetés óta emelkedő számmal lép a társulat tag-
jainak sorába ; más részről az ország minden szakbeli neveze-
tesb tehetségei a legnagyobb készséggel ajánlák fel, s tettleg 
meg is inditák közremunkálásukat az encyclopaediai dolgoza-
tok elkészitésében. 

E szerint mind a két rész elismeri e vállalatnak a hazai 
mivelődés és irodalom tekintetében fontosságát; elismeri azt, 
hogy a tudományok tömegének haladásával a legtöbb ember 
számtalan kérdésre nézve felvilágosításért rendszerint ency-
clopaediákhoz kénytelen fordulni, — s hogy magyar nyelven 
eddigelé sem a tudományok fejlettségének, sem az összes vi-
lágismeretnek , sem tüzetesen az emlékezetre méltó magyar 
dolgok sokaságának megfelelő tárunk nincs. 

Midőn tehát a Szent-István-Társulat ezen nagy költség-
gel járó encyclopaediai vállalat által mind az egyházi, mind a 
polgári közmivelődésnek üdvös szolgálatot tenni óhajt és re-
mél : egyszersmind ugy intézte el a munka szellemi és tech-
nikai végrehajtásának eszközlését, hogy a siker mindkét tekin-
tetben a közvárakozásnak megfeleljen. 

Az elsőre, vagyis a szellemi kivitelre nézve tudnillik in-
tézkedett, hogy bár elismert szaktehetségek dolgozzák is ki az 
illető encyclopaediai czikkeket, azok mégis, az önkényt értetődő 

egyházi felügyeleten kivül, a szakban otthonos irodalmi tekin-
télyek által is megbiráltassanak , mielőtt nyomtatás alá kerül-
nek. E végre pedig birálókul következő érdemes hazafiak ké-
rettek föl : 

Nyelvészeti és irodalmi dolgozatokra : T o 1 d y Ferencz ; 
Történeti- és geographiaiakra : V e n c z e 1 Gusztáv ; 
Jogtudományi és publicistikai czikkekre : P a u l e r 

Tivadar ; 
Orvosi tudomány bel iekre : dr. A r á n y i Lajos és B e n e 

Ferencz ; 
Természettudomány- és technológiai czikkekre : S z a b ó 

József ; 
Mathematikaiakra : S z t o c z e k József; 
Allamgazdaságiakra . - K a u t z Gyula ; 
Mezőgazdaságiakra : T ö r ö k János. 
Mi a munka megindulását illeti : a szakdolgozatok bekül-

désének határideje f. é. január második felére tűzetvén ki r 
ugy intézkedett a társulat, hogy az 50 ivnyi első kötet , a 
legnagyobb nyolczadrétü alakban, f. é. martius elején mul-
hatlanul sajtó alá adassék, és September végéig a sajtó alól 
kikerüljön. 

Ezen előzmények folytán két rendbeli kérelmünk van a 
tisztelt közönséghez. 

E g y i k az, hogy mindazon érdemes hazafiak, kik az itt 
tervezett nagy encyclopaediában tán egy nyomósokkal többet 
látnak, hogy a Szent-István-Társulatba tagul belépni ösztö-
nözve érezzék magukat, e lépést, s illetőleg bejelentést mart. 
1-sejéig megtenni méltóztassanak, hogy ekkor a nyomtatandá 
példányok számát véglegesen meghatározni lehessen. 

M á s o d i k kérelme a társulatnak az, hogy a nagyérde-
mű tagok, az encyclopaedia egyes köteteit könyvilletményök 
fejében veendvén , a munka tömege tekintetéből szives türe-
lemmel lenni méltóztassanak, hogy azt September vége előtt 
meg nem nyerhetik, s fogadják a társulat szakadatlan készsé-
gének s tevékenységének szives jeléül azt, hogy a tisztelt ta-
gok addig is más nyomtatványokat fognak kézhez venni. 

Az encyclopaediát illető minden dolgozatok és levelek 
annak szerkesztőségéhez czimezve, a Szent-István-Társulat 
ügynöki hivatalába (Lipót-utpza, 8. sz. a.) intézendők. 

Pest, jan. 14. 1859. 

D a n i é l i k János, társulati alelnök. 

E g g e n b e r g e r Ferdinand magyar akadémiai könyv-
árusnál Pesten (Barátok terén) kapható : 

,Latin-magyar köztanulatos e g y h á z i m ű s z ó t á r . 
Koszorúzott pályamunka. Irta N a g y János. Szombathely.' 
8-r. XII. és 469 1. Ára, fűzve, borítékban : 1 frt 60 kr uj p^ 

,Alexandriai szent K a t a l i n legendája, ugyanazon 
szentnek két kisebb prózai életével együtt. Régi codexekből,. 
nyelvjegyzetekkel kiadta T o 1 d y Ferencz. Pest.' 16-r. XXXIX, 
és 287. 1. Á.ra, borit, fűzve : 1 frt 40 kr. uj p. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Karoly. 

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 



PESTEN, Január 22. 7. I. Félév. 1859. 

RELIGIO. 
KATI I. EGYHÁZI, S IEODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap lietenkint kétszer : szerdán, és szombaton. Az előfizetési dij félévre 5 f r t 25 kr., helyben 4 fr t 90 kr. (Régi pénzben 5 fr t , 
é3 illetőleg 4 frt, 40 kr. p ) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros. Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Tengerár a szellemvilágban. — Tapasz-
talatok a világegyház terén. II. — A cochinchinai missio tör-
ténete. — Egyházi tudósítások : Magyarországból, Prága-, 
Roma-, Némethon-, Algir- és Cochinchinából. 

T e n g e r á r a szel lemvi lágban. 
Egy eleget élt, mert sokat tapasztalt, és még 

többet észlelt történetíró gondolatait foglalja az alább 
fordításban adott elmélkedés magába : ki Némethon 
egyik legtekintélyesebb írója s kritikusa levén, sem 
észtehetségeinek netalán vélt korlátoltsága miatt 
nem eshetik a rövidlátás gyanújába, sem gyávaság-
ról, és kisértetektőli félelemről nem vádoltathatik az 
igazságot kimondani akarás, vagy mérés tekinteté-
ben: sőt inkább annak sokszor igen is kiméletlen 
kimondójaul tartatik sokak által az irodalmi téren. 
És ez M e n z e l Farkas, a stuttgarti ,Literaturblatt' 
kiadója. 

Ót , mint nem katholikust, annál alkalmasabb-
nak tartjuk a világszerte uralkodó felületes nézetek 
ellenében, saját meggyőződésünknek, legalább a 
fődologban tolmácsolására , mivel az általa csaknem 
félszázad óta észlelt beteg (tudnillik korunk) alapos 
ismeretével, és olly tekintélylyel bir, melly a kü-
lönben velünk véleményben nem egyezők tisztele-
tét is kiérdemli. És ő, korának az irodalmi téren 
egyik, ha nem is legszerencsésebb (mert a beteg 
sokszor önmaga oka vesztének), mindenesetre sokak-
nál értelmesb orvosa, diagnosisát adván a félelmes 
nyavalának, olly hideg vérrel ítél a betegség várha-
tó kimeneteléről, hogy az elfogultság-, és akár val-
lási , akár politikai enthusiasmusnak még csak gon-
dolatát sem kelti föl a kór-ágyhoz tolakodó közön-
ségben. Mint régi seborvos, ki könyörületlen követ-
kezetességgel végzi betegén a szükségesnek talált 
műtéteit, az amputatiót: ugy ő is hidegen, csaknem 
bosszontó részvétlenséggel mondja ki javulást nem 
mutató patiense fölött a halálitéletet ; s ha szavai 
nem bizonyítanák is, egész magatartása, és arcz-
kifejezése mutatná, mikép többé n e k i nincs re-
ménye. 

Nekünk ugyan van, kik őt a consullatiórameg-

hívtuk: de azért mégis üdvösnek hiszszük, az ő vé-
leményét is hallatni, legalább Németország irodal-
mának szelleme felől ; mint kinél e részben illetéke-
sebb bírót alig találhatnánk. Azoknak, kik erővel 
behunyják szemöket, hogy ne lássák az előttök tá-
tongó mélységet, jó mindenesetre egy részrehajlat-
lan, és nem ,bigott,' nem is ,jezuita', hanem prot. tu-
dós ítéletét figyelembe, s tudomásul venni ; mert 
annyit kétségtelenül megtanulandnak belőle, mikép 
nem valamelly túlságos kötelesség-érzet, vagy rosz-
szul értett buzgalom mondatja velünk, hogy a hit-
lenség óriási léptekkel halad előre egész Európában ; 
de nem csak itt , hanem mindenütt, hova az euró-
pai ,miveltség' lábát tette. 

„Ma azon kérdéssel fogunk" (irja Menzel uj-
évi^elmélkedésében,1) „foglalkozni, hogy: ,hova visz 
tulajdonképen korunk szellemi tengerárja.' Meget-
tünk néhány, meglehetősen nyugott évek sora fek-
szik , ugy szinte hihetőleg előttünk is áll még : s 
mégis egész korszakunk folytonos forrongásban van. 
A viharok közt néhány rövidebb pihenési szakot ér-
tünk már meg a restauratio óta. Minden illy szünet 
alkalmával szokássá vált a biztosság és kényelmes 
jóllét érzetébe ringatni magát az emberiségnek: s 
egyszerre félelem és csudálkozás lepett meg min-
denkit, midőn a föld lábaik alatt ismét rögtön 
ingani kezdett. í gy hagyták magukat az emberek 
először a juliusi, azután a februári forradalom által 
meglepetni, s megijesztetni. A földindulás szeren-
csére mindannyiszor alábbhagyott : a világ újra meg-
nyugtatta magát ; és ekkor minden oldalról monda-
tott: ,a forradalmat meg kell törni'; vagy pedig: 
mi szakítottunk a forradalommal.' Azonban a for-

5 

radalom, mélyen alant, a lángok közepette szende-
reg, és ujabb kitöréseken törve fejét, neveti a buz-
gólkodókat. Újra, meg újra előjött ismét, akár-
hányszor hitték is őt megfékezettnek : valljon nem 
fog-e jövőben is újra fölkelni ?" 

„Nyugotról jőve, mindig nagyobb és nagyobb 

,Neujahrsbetrachtungen. Wolfgang Menzels Litera-
turblatt. Nr. 1. 1. Januar 1859.' és Nr. 2. 

7 
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hulhunokban árasztotta el Európát; mint a tenger a 
vihar kezdődésekor mindig magasabb hullámokat 
gördit a partra. Az első liullámcsapást, a span vol 
forradalmat 1820-ban Europa közepében alig érez-
ték meg: de már a másik, 1830-ban egész Német-, 
és Lengyelországot megrázkódtatta ; a harmadik 
1848-ban még nagyobb pusztitást tett , és mélyebb 
sebeket hagyott hátra. Valami hihetetlen van-e en-
nélfogva abban, hogy egy negyedik, még iszo-
nyúbb lökés is fog bekövetkezni?" 

„Ha a mozgalom irányát külsőleg veszszük csak, 
nincs mit tagadni, hogy az mindig Párisból indult 
ki. Francziaország fővárosának népessége volt az 
mindig, mellytől valamennyi, Európát megrázkód-
tató lökések eredtek. Itt a forradalom mintegy ma-
radandó állapotban van. Ha pihen is egy-két évtize-
dig, ujolag és rögtön kitör az ismét. Europa béké-
jét hatalmasan biztosító garantia fekszik a jelenlegi 
császárban : de csak is ő benne, az ő személyességé-
ben egyedül.... Némi vigasztalást nyújt az, hogy leg-
alább a mivelt osztályokban a politikai fanatismus va-
lóban alászállt. Többé nem rajongnak az emberek olly 
kizárólag, e, vagy ama kormányforma mellett, mint 
azelőtt. Az alulról kiindult socialis mozgalom jó lecz-
két adott a doctrinaireknek. Többé nem vágyódnak 
valami eszménykép elérése után ; hanem megelégesz-
nek azzal, a mi valóság, és ker hihetetlen. A nemzeti 
vakbuzgóság is egyedül Olaszországban lángol még." 

„Ellenben, fájdalom! ugy látszik, hogy főleg 
Németország földjén, egy ujabb fanatismus akar az 
egyház mellett, vagy ellene föllobbanni, mellytől a 
jövőt illetőleg nem sok jót várhatni." 

„A keleti népeknél szenvedélytelen odaadást lá-
tunk az isteni-tisztelet külszertartásaihoz , a nemzeti 
jellemhez régtől fogva alkalmazott gyakorlati szo-
kások mellett, a laicusoknál, mellyeknek a religió-
val semmi közük (?). Ellenben az Europa közepében és 
nyugoti részén élő népek, a germánok és románok 
a kérdést mindig mélyebben fogták föl, és mindent, 
mi a vallással összefüggésben volt, szenvedélyesen, 
a szeretet, vagy gyűlölség egész erejével ragadák 
meg; s ugyanazért a nemzeti szokások és egyház 
közt vont ama határon is örömest áttörtek, s az éle-
tet és szokásokat vagy egészen és teljesen alájave-
tették az egyháznak, s az egyház által szentesitte-
ték, vagy pedig egészen és tökéletesen megváltak 
az egyháztól, s a religio helyébe akármiféle bölcse-
letet tettek. Az ezen mélyebbre ható rokon- és el-
lenszenvek közti sajátságos viszony , a nyugoti, s 

különösen a germán népeknél, az egyházi kérdések 
megoldását minden időben igen megnehezítette." 

„Mennyire ment a középkorban az egyházérti 
lelkesült feláldozás, mindenki előtt tudva van ; hogy 
mennyire mehet az egyháztóli idegenkedés, az irá-
nyábani g y ű l ö l e t , azt Francziaország a forrada-
lom alatt tanúsította : de e gyűlölet, az ő eljárásá-
val, még nem volt k i m e r í t v e . A kereszténység 
ellen irt legellenségesebb munkák későbbi adatuak ; 
ezek az ujabb, és l e g ú j a b b időből valók. A ke-
r e s z t é n y - e l l e n e s m o z g a l o m még mindig elő-
haladásban van; bárha útjában szintúgy, mint a for-
radalom , időnkint megpihen és szüneteket tart." 

„Francziaországban , az egyház elleni gyűlölet 
magát egészen kimerítette. Az ottani mivelt osztá-
lyoknak meg kellett róla győződniek, hogy a föld 
népe nem hagyja magát régi hitétől megfosztatni; 
s mai nap még a hadseregnél is szintúgy önkénytes 
tiszteletben részesülnek az áldozárok, valamint az ir-
galmas nénék. Spanyol- és Olaszországban az egy-
házi, s egyházellenes pártok lángoló gyűlölettel vív-
nak még mindig egymással : de azt mégis előlegesen 
föltehetni, h >gy mindezen román népek végre is mint 
a francziák, vissza fognak az egyház iránti hódola-
tukhoz térni ; mivel ez a népesség falusi többségére 
nézve kerülhetleniil szükséges, és a fensőbb osztá-
lyok semminémü bölcsészetével sem győzethetik le." 

„Németországnak azon nagy szerencsétlensége 
van , hogy két, egymás irányában ellenséges hitfe-
lekezetre oszlik : mig mindkettővel egy harmadik, 
minden egyházat, és átalában kereszténységet gyű-
lölő párt áll szemközt. Milly helyezetbe tette magát 
ez utóbbi az 1848-ki forradalom alkalmával, tudva 
van; s milly állást foglalna el egy újnak kitörésekor, 
az iránt épen olly kevéssé lehet kételkedni A ka-
tholikus Németországban a papság, több nagy taní-
tók (Möhler, Grörres, Döllinger stb.) sok évi működé-
se , a kölni, poseni, s freiburgi érsekek küzdelmei, s 
végre az austriai concordatum 2'Ital, nyert, befolyást 
illetőleg: de az egész protestáns Németország annál 
zordabban áll neki ellent; és a szabad szellem férfiai, 
kik átalában minden kinyilatkoztatást elvetnek, me-
részen fúrták be magukat a két viaskodó egyház kö-
zé, s ott állást foglaltak." 

„A protestáns Németországban az ó lutherán or-
thodoxiamár a mult században rationalismusba, de-
ismusba, s más effélébe olvadt föl; s ujabb időben 
csak töredékesen, és a leghevesebb ellenmondás közt 
állíttatott vissza. Az i s k o l á k - , és e g y e t e m e k -
b e 11 m á r h á r o m e m b e r é l e t ó t a e g é s z e n 



m á s s z e l l e m u r a l k o d i k , m i n t a k e r e s z -
t é n y s é g é ; tudnillik a szabad vizsgálat, a bölcsé-
szet, a classicus pogányság szelleme, s egy , a 
kinyilatkoztatási hit irányában ellenségesen föllé-
pő természettudományé ! Mi azon hivő theologu-
sok, és más tudósok, ugy szinte államférfiak nagy 
érdemét, kik az iskola és tudomány újbóli keresz-
tényesitésén fáradoztak, legkevésbbé sem akarjuk 
csorbítani (hisz mi magunk is részt vettünk e töre-
kedésben) : de azon lettdolog iránt sem akarjuk 
csalódásba ringatni magunkat, miszerint a miveltek 
nagy többsége napjainkban még mindig idegenkedik 
a keresztény igazságtól ; hogy azt, ha nem gyűlöli, 
legalább kerüli , s az egyháznak minden megszilár-
dítását gyanakodó szemmel kiséri. Nem tagadhatni, 
mikép minden, ki a keresztény hitet komolyan 
veszi, s nem elégszik meg a puszta név szerinti ke-
reszténységgel, azonnal pietista-, vagy jezuitának 
kiáltatik ki : még pedig nem csupán a radikális pan-
theisták, materialisták stb., hanem a közönséges mi-
velt vulgus által, vagyis az ugy nevezett philiste-
rek által is." 

„E mivelt közönségnek a radikálokkali majd 
nyilvános, majd hallgatag sympathiájában, az egy-
házra vonatkozó minden kérdéseket illetőleg, rossz 
zálogát birjuk a forradalom jövőjének : mivel e kér-
désekben még a mérsékeltek is, akár tudva, akár 
öntudallanul, a revolutiónak szolgálnak. A mérsé-
kelt, humánus liberalismust a forradalom akkép kül-
di előre, mint a festőileg emelkedő füstöt a vulká-
nok: a radicalismus pusztító lángja, utána követke-
zik. Az átalános harczi jelszó , mellyet bureaucratia, 
egyetem, és összes philisterium, örvendve hangoztat 
együtt a democratiákkal : ,gyűlölet a papoknak,' az 
egyház elnyomatása!" 

„Haszontalan ( ? ) , azért nevetséges is volna, e 
boldog, és nyugodtan biztos közönséget komoly in-
tésekkel háborgatni. Az ugy sem hallgat a szóra; és 
a sorsnak teljesednie kell. Ugyanazért uj-évi elmél-
kedésünkkel is nem akarunk haszontalanságot tenni ; 
olly intőül szerepelve, kinek szavára a hallgatóság 
füleit bedugja: hanem csak saját kivételes vélemé-
nyünket akartuk jegyzőkönyvbe vétetni." 

Eddig a tény, és vallomások sora; melly Né-
metországban a ker. hitélet és vallásosság állapotára 
elég szomorú fényt vet. Az, a mi utána következik, 
az irónak saját véleménye: mellyre nézve nekünk is 
szabad külön, és az övétől sokban elütő meggyőző-
dést táplálni, legalább az austriai birodalomban élő 
népekre nézve. S főleg azon reményvesztett, és két-

ségbeejtő lemondás ellen van szavunk, mellyel Men-
zel a tévútra vezetettek okulását lehetetlennek tart-
va , még csak azon kísérlet tevésére sem érez magá-
ban erőt, melly ha nem biztosítja is mindenkor az 
igazság diadalát, mindenesetre késlelteti, s kevésb-
bé átalánossá teszi az istentagadás, és vele karöltve 
járó más bűnök győzedelmét. Azonban e reményt, és 
ebből merített erélyt, nem is találhatni föl a katholici-
smus kebelén kivül : mert csak ez birja az egyházat 
kőszálra alapított Üdvözítőnek amaz igéretét: „Bíz-
zatok ! én meggyőztem a világot." 

(Vége köv.) 

Tapasztalatok a világegyliáz torén. 
II. 

V e 1 e n c z e , jan. l&-án. 
A hanyatlás mostani állapotában nagynak látszik Velen-

cze templomainak száma: azonban e vélemény alaptalansága 
kiderül, ha a templomok számát a lakosságéval összehason-
lítjuk. Ujabb számitások szerint 120,000-re becsültetik Ve-
lencze lakossága ; s a csekély töredéket képező idegen fele-
kezetbelieket leszámítva, körül-belül minden 1040 hivőre jut 
egy templom. Virágzása korában , hiteles adatok nyomán, 
birt 207,600 lakossal; templomainak száma is közel volt a 
kétszázhoz. Különösen a 13-ik század óta a 17-ikig (melly 
időközben Enrico Dandolo Konstantinápoly uralmát megdön-
té , s a köztársaság Genuávali rettentő küzdelmei után uj ba-
bérokat font halántékai körül, és kereskedelmi túlsúlyt nyer-
vén, mesés kincsek birtokába jutott,) gazdagodott Velencze 
gyönyörű épületekben. Mig zsoldosai, s kereskedelmi hajói 
egyaránt munkálkodtak a köztársaság arany korának megala-
pításán : azalatt otthon sem maradtak tétlenül a nagyratörő 
szellemek ; ecset- és vésővel varázsolván ujabb , és eddig is-
meretlen fényt a hazára, melly az évnek minden napját fé-
nyes győzedelmei után nevezheté el. A város védőjével, sz. 
Tivadarral, már jóval előbb szövetkezett sz. Márk ; kinek ba-
zilikájában Konstantinápoly kétszeresen drága kincsei ragyog-
tak , s jelvényes oroszlánja , a karmaiban tartott és ,Pax tibi' 
fölirattal ellátott könyv daczára is, világszerte félelmes volt 
már. Ekkor épültek Velencze legjelesebb templomai; többek 
között a ,S. Maria dei Miracoli', Lombardo Péter által egy, a 
Madonna csudálatos képével ékitett oszlop helyén épitve ; 
mellynek alamizsnára szánt szekrényébe 32,000 darab aranyat 
rakott le a nép kegyelete. ,S. Giovanni e Paolo' Velencze Pan-
theonja. A köztársaság nagy féríiainak hamvait rejtvén, e gyö-
nyörű goth izlésü templom belsejének minden részletei bámu-
latra ragadó művészi tökélyüek, s az alak szépsége feledteti 
a szemlélővel az anyag drágaságát. Oltárai megbecsülhetlen 
értékűek ; mert legnemesebb márvány , porphyr, jáspis, chal-
cedon, lazulkő-, és verde antico-ból alkotvák. Ez egy templom-
ban magában több művészi becsű emlékszobor van, mint 
Frankhonnak hires nemzeti museumában, a Louvre-ban ; s ez 
érdemű müveit illetőleg semmikép sem versenyezhet vele a 
londoni westminsteri nagy dom. E korban épült ,S. Maria 
gloriosa ai Frari' ; hol Tizian és Canova nagyszerű síremlékei 



+t 5 6 M-

méltó helyet foglalnak e szent csarnokban , melly, részben e 
két nagy mesternek halhatatlan müveivel ékeskedik. Továbbá 
San-Rocco, San-Salvatore, San-Sebastiano stb.; mellyek a 
városnak első rangú szentegyházai közé tartoznak. 

A gazdag patríciusok, kik e korban, maguk számára ke-
leti fényben ragyogó palotákat építettek : az Istenről, ki a 
gyöngéket erősekké teszi, sem feledkeztek meg. A távol kelet 
hegyüregeiben tört márványok legszebb példányait templo-
mok építésére fordították. Ezeket a hősök, diadalaik gyü-
mölcsének legbecsesebbjeivel ajándékozák meg; a honn ma-
radtak pedig művészi lelkesülésök gyöngyeivel ékesítették. 
Illy kegyeletet csak mély vallásos érzület képes a szivekben 
fölkelteni, melly ma, fájdalom! olly ritka. Ezért hiányzik több-
nyire korunk müveinél az ihlettségnek azon bélyege, melly a 
mult századok alkotmányain elömlik, és ellenállhatlan vonzó 
erőt gyakorol minden elfogulatlanra. A rationalismus égető 
lángja élhei vasztá a hit viruló fáját, és élvszükséget plántált 
e helyett a szivekbe: a kéjvadászatban elfáradt, és eltörpült 
lelkek nem képesek fölemelkedni a hit magaslataira; épen 
ugy, mint nem tudnak érzelmeikben a valódi bensőségig le-
ereszkedni. Müveik a mulandóság kettős bélyegét hordják 
magukon , és pillanatnyi gyönyört okozó gondolatoknak van-
nak szentelve. A civilisait (!) világ épit színköröket és mula-
tó-helyeket : az ősökről ránk hagyományozott műemlékeket 
pedig sokszor összeroskadni hagyja ')• Ez meri azután Olasz-
honi barbárságról vádolni, azért, mert nem tudott az enyészet-
től megóvni egynémelly circust, . . . talán a vérengző gladia-
torokkal együtt ! Olaszhon, és a katholicismus föntartott ele-
get ; mai napig föntartotta, s föntartja az emberiség keze alkot-
mányainak legjobb részét. A tudományt, és polgár-erényt őrkö-
dőleg zárta keblére. Innen van, hogy Velencze is szentegy-
házainak gondviselésére bizta nemesbjeinek emlékeit: jól tud-
ván, hogy a halhatatlanság ott őriztetik meg legbiztosabban, 
hol az emberi lélek földi érzelmeitől megtisztulva emelkedik 
föl a halhatatlanság öntudatára. E hittől áthatva, ama száza-
dok templomaikat is ellátták rendeltetésűkhez méltólag. Hogy 
a templomok adományozását illetőleg fogalmunk lehessen a ve-
lenezeiek bőkezűségéről, szabadjon itt néhány adatot közlenem. 

A városi templomok összes alapitványai 37 millió ara-
nyat tettek, mellyek a jZecca'-ban elhelyezve kamatoztak. 
Ezekből fedeztettek a templomok szükségei, lelkipásztorok fi-
zetései , némelly intézetek föntartási költségei, s a városi sze-
gények segélyezései. Az isteni-tiszteletnek, csak pár évvel 
ezelőtt, visszaadatott ,Sant-Agnese' bírt azonfölül 80,000 lírára 
menő alapitványnyal. ,San-(xiovanni e Paolo'-ban volt 120 

' ) Azért legnagyobb részvéttel hallunk minden olly szándék-, 
és megkezdett igyekezetről, főleg honunkban , melly a régi s vallásos 
műemlékek föntartását, vagy helyreállítását látszik igérni : s ezek közé 
a kassai gyönyörű , s mint hire van , eléggé romladozott székes-egy-
ház megújí tására tett előkészületek első helyet foglalnak. Mellyet i l -
letőleg ugyan , a ki által, és milly terv szerint eszközlendő helyreál-
itás körül máris vita támadt, és ennek viszhangjául annak idejében 
e lap is szolgált) : de ha szabad magunkról következtetést v o n n i , ugy 
hinnünk kell , miszerint az egész ügyben egyedül a minél jobbat és 
tökéletesebbet előállítani törekvő buzgalom szerepel ; nem pedig a 
d icsvágy , önző féltékenység, és a személyes vonzalom , vagy pedig 
ellenszenv : minek egy, az Isten dicsőségére szentelt műben legkevésb-
bé volna szabad részt venni. S z e r k. 

ezüst ,asta' '), 70 nagy ezüst lámpa, egy pedig tömör arany-
ból. ,San-Rocco' egylete rendelkezhetett évenkint 57,000 
aranynyal. A köztársaságnak , szorult állapotában ugyanezen 
egylet a hon oltárára 7845 font ezüstöt áldozott ; és a templo-
mában mai napig fönlévő baldachinum, IS,000 darab aranyra 
becsültetik 2) 

A templomoknak illy gazdagsága mellett is, az egyház 
szolgái csak szükségeik aránya szerint voltak ellátva. A pa-
triarcha igen mérsékelt jövedelemmel bírt ; és Velencze főpap-
jai, egynek kivételével, soha sem törekedtek fényesebb hely-
zet után 

Illy alapítványok tétettek a vallás és isteni-tisztelet 
érdekében ama korban, midőn a dogé, vagy a köztársaság 
fővezére, rózsafüzért függesztve kardjának markolatára, in-
dult a hadmenetekre 3). 

A XVI.-ik század újításai érintetlenül hagyták ugyan 
Velencze egészséges hitérzetét : de egészben véve, még sem 
maradtak káros befolyás nélkül. Az uj tanok apostolainak 
cselszövényes igyekezeteik kudarczot vallottak Velenczében : 
de az általuk elszórt méreg fojtólag hatott a vallásos kegye-
letre ; melly, ha nem szűnt is meg egészen , mégis kisebb 
fényben nyilatkozott. Különös, hogy e korba esik Velencze 
hanyatlása is. Ez egyébiránt történeti igazság, miszerint a 
hitbuzgalom meghűltével, karöltve jár a népek sülyedése. Ta-
nulságos példákkal szolgálhatnánk a régi és közel múltból, ez 
állitás bebizonyítására, ha a tények kevésbbé lennének isme-
retesek , és jelen soraink czéljával nem ellenkeznének. 

A franoziák csapásai alatt, összeroskadt Velencze ha-
talma. 1797-ben, maj. 16-án vonult be az első ellenség, 
melly valaha lábát e város küszöbére tette. 1805-ben az olasz 
királyságba kebeleztetett ; és öt év lefolyta alatt minden zár-
da eltöröltetett, 43 templom bezáratott, s majdnem ugyan-
annyi parochia megszüntettetett. Velencze legdrágább mű-
kincsei Párisba szállíttattak. A franczia telhetetlenség nem 
kímélte az egyházak és szegények birtokát, s a templo-
mok nagy értékű szerei s tökéi nagyon leolvadtak egy-
némelly franczia hadbiztos kezében. — Mai nap a nép kegye-
letére szorulnak eme, hajdan gazdagon ellátott Istenházak, ,San-
Marcot' kivéve, mellynek 34,000 forintja van. 

Jelenleg még 30 parochia létezik, mindenik több fiók-
egyházzal, és néhány visszaállított kolostorral. Az isteni-tisz-
telet, e szegénység daczára is, még mindig nagy fénynyel megy 
végbe ; s a velenczeiek hitbuzgalma, egy boldogabb jövőnek 
biztositéka, valóban épületes és tiszteletre méltó. 

R é p á s z k y József. 

A cochincliinai « toiig-kingi missio története. 
A franczia-spanyol hadi expeditionak Cochinchina egyik 

tengeri kikötőjében , Turanban partra szállása , s csak minap 
megkezdett hadi működése, Europa figyelmét nagyobb mér-
tékben forditja Asiának ezen távol fekvő országára. Miután 
e hadjáratnak bevallott czélja: a Cochinchinában lakó számos 

' ) Egyházi jel, melly körmeneteknél egyes társulatok előtt vite-
tik. Áll hosszú rúdból, felső végére erősitett koszoru-alaku vésmény-
nyel . — 2) Lásd : Contarini, ,Venezia sacra' cz. munkáját. 

3) Contarini, fönidézett munkájában. 
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hitfeleinknek egy vérszomjas zsarnok kegyetlenkedése ellen1 

megvédése : helyén lenni gondoltuk, a cochinchinai missiónak 
a kereszténység első véres századaira, de egyszersmind ba-
bérkoszoruzott vértanúinak dicsőségére emlékeztető történetét 
megvilágositani. 

A cochinchinai egyház jövő hivatását már első kiindu-
lási pontja jelenté. Ugyanis az első keresztény nyom, mellyre 
c missio eredetét kutatva akadunk, — a ,Kalvária.' Midőn 
1596-ban Diego A d v a r t e domonkosi szerzetes Cochinchi-
nában partra szállott, itt egy felállított nagy fakeresztet ta-
lált. Nem tudni. ki állította föl azt ; sem, hogy a benszülöttek 
részéről köttetett-e valamelly vallásos eszme üdvünk eme je-
léhez , melly ezt a pusztulástól megóvta. Ott állott az, szem-
közt az uralkodó bálványozással; s az európai apostolokra lát-
szott várni, hozzájok igy szólván : „E jel, a szenvedés és ál-
dozat ezen jele által fogtok győzni !•' így kellett kezdődni a 
missiónak, mellynek története nem más, mint folytonos vér-
tanúság; mellynek híveit már ,két század' óta nyomja az ül-
dözés súlyos igája, s mellynek papjai nappal soha sem mutat-
hatják magukat, kivéve halálos órájokat, midőn vérpadra 
lépnek. 

Jézus társaságának jutott ki a szerencse, az evangeíium 
magvát, elsőbben hinteni el Cochinchinában és Tong-Kingben, 
mellyek most egy korona alatt egyesitve , az annami császár-
ságot képezik, és mintegy 25 millió lakost számlálnak. B u z o -
n i atya 1615-ben jött Tong-Kingbe, R h od ez Sándor atya 
pedig 1624-ben Cochinchinába. Isten annyira megáldotta 
apostoli müködésöket. hogy 1639-ben már 82,000-re rúgott 
a keresztények száma. E missio legfényesebb korszaka, de la 
Motte-Lambert apostoli-helynök korába esik , vagyis 1660— 
1680-ig. Ekkor az uj megtértek száma 200,000-re rúgott. De 
az emberiség régi ellensége felbőszülve szemlélte a keresz-
ténységnek e felvirágzását, és olly kegyetlen üldözést támasz-
tott ellene , melly szinte napjainkig tart. A cochinchinai s ton-
kingi keresztény egyház történetének minden lapja azóta egy 
hősies vértanúság actáival van betöltve. A hely szűke nem 
engedi meg, hogy részleteket hozzunk föl amaz idők szenve-
déseiből; csak annyit mondunk, hogy végre az Isten büntető 
karja mind a cochinchinai, mind a tong-kingi trónról letaszí-
totta a vérengző zsarnokokat; s a vérfürdőből fenmaradt 
egyetlen utódjok csak akkor jutott ismét trónra, midőn 
saját kezével tépte szét az elődeitől a keresztények üldözé-
sére kibocsátott vérparancsokat. Azonban ez esemény közel 
viszonyban állván a mostani franczia expeditióval, arról rész-
letesebben kell szólnunk. (Folyt, köv.) -f-ff. 

EGYSÏÀZI T U D Ó S Í T Á S O K . 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi jan. 13-án kelt legfelsőbb hatá-

rozata által T ó t h József főtábori lelkészt , czimz. kanonokot és a 
tengerészeti egyházi ügyek vezetőjét a tengerészeti parancsnokságnál, 
a Szentlélekről nevezett báth-monostori czimzetes apátsággal legke-
gyelmesebben felruházni méltóztatott. f W . Z.) 

Esztergom , jan. 18-án. A tridenti zsinatot értel-
mező , s arról czimzett romai congregatio a hozzá átvizsgálás 
végett fölterjesztett zsinati határozatokat, tudvalevőleg, előbb 
a consultorok, s azután a gyülekezethez tartozó bibornokok 
üléseiben veszi vizsgálat alá. A t. magyar egyházi közönséget, 

melly annak idejében az esztergomi tartományi zsinat megtar-
tását olly élénk részvéttel kisérte , most teljes hitelt érdemlő 
forrásból örömmel értesítjük, hogy az említett tartományi 
zsinat aetái f. hó 10-én és 11-én a vizsgálat utolsó stádiumán 
is átmentek , tudnillik a bibornokok üléseiben is átvizsgáltat-
tak ; és igy remélni lehet, hogy azok még e hó végével a sz. 
atya által megerősittetve ide visszaküldetnek. 

IS ács , január 13-án. Mult hó 2-án a hajdanta egyhá-
zilag és politikailag nevezetes Bács városa ritka egyházi ün-
nepélyt ült : mint melly napon helybeli plébános és ker. ales-
peres nt. S a m a n o v i c s István ur , érseki engedélylyel a 
két ujon öntött harangok egyikét számos hivek jelenlétében 
az egyházi szertartások szerint, ünnepélyesen fölszentelte, A 
nt. plébános ur, plebánia-temploma méltósága- s hivei buzgal-
mának növelésére, a megrepedt harang átöntetése által a szebb 
összehangzás végett, hivei buzgalmát igénybe véve, közre-
munkálásukat kikérte; s mit az ő pásztori buzgalma megpen-
dített, azt. helybeli jegyző O l t o v á n y i György ur lelkesi-
tés ível létesíteni segitett. És igy történt, hogy a hivek közel 
1000 p. frttal járultak a harangok öntetéséhez ; mert látták, 
hogy a lelkesítők maguk is szép összeget tettek le e czélra. 
Szép példája az egyetértés- és közremunkálásnak ! A föntisz-
telt jegyző ur valamint egy részt anyaegyháza, ugy az őt 
szülte város iránti kötelességét véli teljesíthetni mindannyi-
szor, midőn annak javára s díszére valamiben hozzájárulhat. 
Miért is az Isten áldja meg ! E g y r é s z v e v ő . 

—A ,Budap. Hirlap'-ban olvassuk , hogy „az ismeretes 
emberbarát Olivieri P." (azaz: Olivieri atya, mert pap, és 
szerzetes), „ki régibb idő óta néger rabszolgákat szokott vá-
sárolni az afrikai vásárokon, aztán többnyire klastromokban 
nevelteti őket a kereszténység hittanaira, Ferri V. missiona-
rius kíséretében közelebb Zágrábba érkezett, és 15, nem ré-
giben fölszabaditott néger gyermeket hozott magával. A zág-
rábi irgalmas nénék, mint már előbb, ezúttal is két néger 
leánykát fogadtak el nevelésre." 

Prága. A,Prager Zeit.'jan. 19. irja, hogy a bibornok-
érsek főpásztori körlevele imént tétetett közé, mellyben a fő-
megye papsága az ez évben megtartandó tartományi zsinat 
felől értesittetik. A bibornok-érsek a zsinat megnyitásának 
napját ugyan nem tiizlieté még ki: de azért atyailag hivja 
föl a tágas megye papságát, hogy őt istenes, és az egyház 
nagyobb javára czélozó szándékában buzgó imádságaival 
gyámolitsa; s különösen felszólitja a közremunkálásra a hit-
tudorokat, és a kath. egyetem theologiai karának tagjait, 
hogy előleges munkáikkal segitsék elő a kitűzött czélnak an-
nál biztosabb elérését : közölve tanácsaikat nem csak a cle-
rus egyházias szellemének miképeni emelését, hanem az anya-
szentegyház törvényeivel egyező pásztorkodás! , a becsúszott 
visszaélések megszüntetését, az apostoli szék által kibocsá-
tott , és e megyében talán még ki nem hirdetett fontosabb 
rendeleteket, más, feledékenységbe menteknek pedig újbóli 
fölélesztését stb. illetőleg is. Ugy szinte a kerületi esperesek is 
fölhivatnak, az egyházi életnek körükbeni mint-léte , s azon 
bajok orvoslása fölötti nyilatkozatra, mellyek eltávolitása 
egyik legfontosabb feladatát képezi a tartományi zsinatoknak. 
Az utolsó prágai zsinat 1605-ben tartatott; s az ebben hozott 
határozatok nyomán fognak az előmunkálatok is összegyűj-
tetni. Végül a szerzetes-rendek elöljáróihoz fordul az érsek, 
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és őket is társakul hivja meg a nagy és üdves munka vége-
zésében. A dolgozatok beküldésének Húsvét előtt, vagy leg-
alább május végéig kell történnie : mi a zsinat megtartásának 
mikorra esését is gyanittatni hagyja. 

Roma. Az austriai pártfogás alá helyezett St.-Maria deli 
Anima intézetben, melly németországi papok számára nyittatott 
Romában, négy Tirolból, kettő Morvaországból, egy austriai 
Silesiából, egy Poroszországból, egy Lembergből, egy Sigma-
ringenből, egy Freiburgból, egy a trieri egyházmegyéből, egy 
végre Luxemburgból való. E collegium tökéletes szervezése 
még nincs befejezve, s a németországi főpásztorokhoz inté-
zendő hivatalos felszólítás, csak a szabályok megerősítése után 
fog közzé tétetni. 

Berlin, dec. 27. 1858. A poroszországi izraelita közsé-
geknek^ Mortara-ügybeni közbenjárásért benyújtott folyamod-
ványukra, a hg regens , Schleunitz minister által aláirt válasz-
ban feleletül adatta, hogy : ,egy idegen állam kormányába avat-
kozás megkísérlésétől, miszerint ott a saját honunkban uralkodó 
elveknek érvény szereztessék, midőn idegen állam alattvalójáról 
van szó, már magában is fontos okok ijesztenek el : de jelen 
esetben az még különös nehézségeknek is van alávetve.' S 
ezek közt a porosz állam fejének nem kath. voltát említi. 

— Berlinben a prot. államegyház- és rom kath. egyház-
hoz tartozó községeken kivül, a következő felekezetek létez-
nek: 1) az evang.-Iutherán egyház, 1845-ki julius 23-án illye-
nül kormányilag elismerve ; 2) az evang.-csehmorva testvérü-
let, 1744-től fogva szervezve; 3) a baptisták felekezete 1837-től 
fogva; 4) az irvingianusok ,apostoli' felekezete 1848-tól; 5) 
az ugy nevezett német-katholikusok (Christ.-Kath.) ,apostoli, 
községe 1845-től, melly azonban testületi jogokkal nem bir; 
6) a leipzigi vallású német-katholikusok felekezete, szinte 
1845-től fogva, szinte nélkülöző e jogokat; 7) a zsidó község, 
a reformáltak külön egyletével mintegy 12,700-ra tehető. Van 
még ezeken kivül franczia , s angolegyházi község is ; görög-
kath. (?) kápolna az orosz követségi palotában, és mennoniták 
isteni-tisztelet nélkül. E felekezetek azonban többnyire gyéren 
képviselvék : a csehmorva atyafiak például 264, a baptisták 
350, az irvingiek 400, a német-katholikusok összesen alig 
2,000 és pár száz tagot számlálnak. 

—Klüpfel irodalmi kalauzában a németországi könyvke-
reskedést illetőleg azon megjegyzés foglaltatik, hogy egy 
leipzigi könyvkereskedés üzletéből vonva következtetést, az 
eladott összes könyvekből 30 százalék Poroszországba megy, 
20 Szászországba s a herczegségekbe, 23 éjszaki Németor-
szágba. Déli Némethon csak 5, az austriai császárság 6, 
Oroszbirodalom 5, Schweiz 4, más tartományok 7 százalékot 
vesznek. (Csakhogy minő sulylyal bir egy könyvkereskedés az 
egész irodalmi tevékenység megitélésében, annyi országok-
ra nézve ?) 

—A Rajna mellől mint utánozásra méltó példáját idézik 
a néptanítók sorsa felőli gondoskodásnak, a moersi kerületi 
gyűlés ama határozatát, hogy : ,felsőbb helyen kieszközlendő, 
miszerint öt évi hivataloskodás után minden tanitó 250 tal-
lérnyi biztos jövedelemmel bírjon ; hogy a család növekedté-
vel, az azt elláthatás eszközei is szaporodjanak : mire a közsé-
geknek illik ügyelni.' (Elberfeld. Z.) A nevezett gazdag vidék 
tanítói, írja a levelező, eddig a legrosszabbul voltak ellátva. 

Oroszország;. Mitől az oroszországi viszonyokat csak 
némileg ismerőnek is mindenkor oka volt tartani, teljesedett. A 
kath.egyháznak e birodalombani üldöztetése, mellynek hire pár 
hónap óta terjed a jól értesült lapokban, többé már nem 
monda, hanem kétségtelen tény. A ,L'Univers'-nek a lengyel 
szélekről következőleg irnak : „Helyezetünk valóban siralmas. 
Mindez ideig átalkodottan kapaszkodtunk a reménységbe ; de 
jelenleg minden csalódás elenyészett. Tudja meg ön, és tud-
ja meg az egész kath. világ, hogy az üldöztetések ideje ismét 
visszajött ; s hogy ez üldöztetés annál veszedelmesebb, mert 
mindamellett hogy irgalom nélkül pusztit, a külformaságokat 
némi ügyességgel tudja kímélni, s örömest ölti magára a 
szelidség ésvtürelmesség színét." 

„Ön már felhívta olvasóinak figyelmét egy ujabb fog-
lalásra, melly a latin szertartásuak kárára Vilnában elkövette-
tett : hol valóban az ágostoniak temploma s kolostora, kevés-
sel azután, hogy azt a czár meglátogatá, e látogatásával a 
sziveket bizodalom- és reménynyel töltvén be, a kormány által 
elkoboztatott. Hozzá teendő, hogy az egyház nyomban föl is 
szenteltetett a nem-egy. szertartás szerint, a vilnai szakadár 
érsek, a hittagadó Siemaszko által. E dolgok szerfölött ko-
molyak ; de nem ez az, a miről ma szólani akarok. Én önnek 
egy fölöttébb fontos okiratot küldök , melly kelleténél jobban 
bizonyitja, mint érti a kormány, melly e pillanatban olly nagy 
csudálatban részesül az európai liberálisok egy részénél, a lé-
lekismeret szabadságát, és mint gyakoroltatik az a katholiku-
sok irányában, kiknek olly ünnepélyesen, és annyiszor megvolt 
igérve Midőn Miklós czár 1839-ben a birodalomba ke-
belezett lengyel tartományokban megrendelte ama kegyet-
len erőszakoskodásokat, mellyek az egyesült egyházat meg-
semmisíték, és a kétségbeesett unitusokat a hithagyásra bír-
ták . . . . e szerencsétlenek egy része csupán színre hódolt 
meg; de bensőleg sokan azok maradtak, a mik előbb voltak.... 
s hogy latin egyházban gyónhassanak és áldozhassanak, hosz-
szu éveken át nem szűntek többször is esztendőn át magukat 
a legnagyobb veszedelemnek kitenni. Semmibe sem véve a 
távolságot és az ut fáradalmait, megszokták a legnagyobb 
akadályokat is legyőzni, csakhogy pontosan teljesíthessék vállá« 
sí kötelességeiket. Jelenleg tudva van, miszerint hogy latin tem-
plomba mehessenek, álruhába öltöztek, s gyakran a popák- és 
tisztviselők hallgatását pénzen is megvásárolták : mig végre a 
latin püspököknek kötelességül tétetett, 1-ör: megparancsolnia 
megyéjekbeli papságnak, hogy senkit se merjenek a gyónószék-
ben kihallgatni, lia csak a helybeli lelkésztől bizonyítványt nem 
mutatnak elő, tanuskodót arról, hogy valóban latin szertartásu-
ak ; 2-or : minden latin plébánián elrendelni olly anyakönyvek 
behozatalát,mellyekbe minden egyes gyóntatás bejegyeztessék. 
Illyen volt az unionisták helyzete Miklós czár halálakor, azo-
ké tudniliik, kik előbbi hitökliez hívek maradtak. Sándor czár 
trónra-jutásakor a dolgok javulni látszottak. Igaz, hogy lénye-
ges változás, főleg vallási tekintetben, nem történt : de a czár 
személyes jószívűsége, az ő igazságos érzülete felőli biztositá-
sok , fönszóval és magas állású személyek által adatva, bizo-
nyos mozgalom, és szabadelvüségi hírek az udvar környeze-
tében , mindezek együttvéve megnyugtaták az elméket, és 
okai voltak , hogy a szivekben remények keletkeztek. . . . A 
szerencsétlen unitusok is azt hitték , hogy Isten megelégelte 
szenvedéseiket, s némelly tájakon felhagytak azon több évig 
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megtartott ovakodással, melly nekik természetesen igen nehe-
zökre esett.. . . ön hallott azóta a dzierznowiczei borzasztó tra-
goediáról. E helység lakói, Vitepsk közelében, titkon hivek ma-
radtak atyáik vallásához. Mult évben azt hitték, hogy az üldö-
zésnek már vége szakadt; s miután előlegesen a mohilewi ér-
sektől is tanácsot kértek, a czárhoz folyamodványt intéztek, 
mellyben az egyesült vallásnak szabad gyakorolhatását kérik. 
Emlékezni fog ön, hogy akkoriban hire futott, miszerint a 
czár kedvező választ adott a folyamodóknak. Később ugyan 
mondatott, hogy a vitepski hatóságok véres üldözést intéztek 
Dzierznowicze lakói ellen : de átalános volt a föltevés, hogy 
az eljárás önkénytes volt, és a czárnak nincs arról, a mi tör-
tént, tudomása. Ma már a teljes igazság birtokában vagyunk, 
és lehetetlen többé szemünket bezárni a való előtt. íme a tény. 
A czár értesülve róla, mikép a vitepski kormánykerület né-
melly helyein a volt egyesültek régi vallásukhozi ragaszko-
dásukat nyilvánították, s ennek következtében Dzierznowicze 
lakóinak folyamodványa is eljutván hozzá . . . azonnal kikül-
dé Stsherbinine senatort, hogy a hely színén vizsgálatot és 
ennek eredménye felől jelentést tegyen. E közben a czár a bi-
rodalom beljében utazást tevén, később Vilnát és Varsót is meg-
látogatta. Ez alkalommal mondta, s többek előtt ismételte, mi-
kép ő nem tesz a kath. és görög vallásúak közt különbséget, s 
hogy uralkodása alatt egyetlen templomot sem fognak a latinok-
tól elvenni." (Vége követk.) 

Algir. A katholicismus ellenségei értik egymást: ha 
mégolly nagy távolság választja is el őket egymástól, s a vi-
lágrészek , nemzetiségek és vallások közti különbség más 
irányt látszik is munkásságuknak zsinórmértékül kijelölni, ab-
ban mégis, a mi a kath. egyház- és intézeteinek gyanúsítására 
szolgál, csudálatra méltó (?) tapintattal birnak ; mintha csak 
Éjszak-Amerika s London, Pétervár és Afrika, mind egy szer-
kesztői szobába volnának beszoritva. Az algiri ,Akhbar' pél-
dául épen olly kitűnően tud a védtelen irgalmas-szüzek ellen 
harczolni, mint a lissaboni ,Portuguez', vagy bármellyik belga 
liberális lap. Nem elégelvén ugyanis a trappisták kiűzetésé-
nek indítványozását, melly az algiri franczia, s más gyarma-
tosoknak igen szivén látszik fekünni, legközelebb a ,szeretet 
leányai'-t támadta meg; írván, hogy egy „igen hitelt érdemlő 
egyén" előadása szerint, „ezelőtt mintegy 4—5 évvel, egy 
franczia pár újszülött kisdedét, ápolás végett havonkinti 15 
franknyi díj mellett egy mór asszony gondviselésére bizta. A 
hópénz eleinte rendesen kijárt: de egyszer a szülők eltűntek, 
s a gyermek dajkájánál maradt; ki férjével együtt legnagyobb 
ragaszkodással viseltetett a kisded iránt, és azt a szülői sze-
retet minden lehető gondoskodásával öleié föl : saját gyer-
mekök gyanánt nevelvén őt mindketten. Négy évig tartott már 
ez állapot, midőn pauli sz. Vincze leányainak értésökre esett, 
hogy egy franczia származású gyermek, kétségkívül m é g i s 
k e r e s z t e l v e , egy mozlem család kezei közt él. A rendőrség 
egyik ügynökének, nem tudni milly szin alatt, sikerült a nőt, 
a kis leánynyal együtt, a nevezett apáczák elé hozni; kik elve-
vén a gyermeket, kinyilatkoztatták a mórnőnek, hogy a kis-
ded ezentúl övék lesz, és neki gondját viselendik. Ez menny-
kőcsapás volt a dajkára nézve. Kétségbeesési aggodalmában 
szívszaggató jajveszékelést tőn, s arczát is megvérezve, tépte 
haját. Sz. Vincze apáczái hidegen nézték ez emésztő, s jogos 
fájdalom kifejezését; s csak a nyilvános hatalom karjának, 

mellyhez folyamodtak, sikerült a mórnőt kiutasitani a kolostor-
ból, melly fogadott gyermekét magába zárta." S miután az 
„igen hitelt érdemlő egyén" szavában nem lehetett kételked-
ni (mert hiszen ugy nem is közölte volna e hatásra számitott 
czikket, hanem bevárta volna annak hiteles megerősítését), a 
,menthetetlennek látszó' tényt egyenesen ,gyermekrablás'-nak 
nevezi (ici, il y a rapt d' enfant !), tehát még túltesz a Morta-
ra-ügyet commentáló lapokon ; s „az anyai ö s z t ö n megve-
tését abban, mi a legszivrehatóbb és szentebb," veti az embe-
riség ellen elkövetett bűnnel vakmerőn vádolt apáczák szemé-
re. „E szerencsétlent megfoszták a saját tejével táplált kis-
dedtől , kit ő gyermekeül fogadott, mint méhének gyümöl-
csét! ... . Oh balirányu buzgalom! Mennyi praejudiciumot 
okoznak a vallás emez állítólagos barátjai naponkint a religió-
nak !" (Hanem az illy czikkeket iró képmutatók, és tudva 
h a z u d o k nem okoznak ! Ők a religiónak őszinte barátjai !) 

Tehát az egész ,tény' undok rágalmazás. Es a mi fő, az 
,Akhbar' nem csak elég gonosz volt, az általa ha nem tudott, 
legalább sejdített hazugságot közölni : hanem még azután is, 
midőn a csalást bebizonyitottnak látta, a czáfolatot, és illető-
leg visszahuzást az érdeknélküli, és alig olvasott aprólékos 
hirek közé rejteni, magas hivatásának nézte. Igy törekszik 
a napi irodalom bizonyos neme világszerte az igazságot napvi-
lágra hozni ! S még a visszahuzás is milly alakban történt ! 
„Ujabb ^értesitések nyomán, ugy mond, sietünk elismerni, 
hogy tévedésbe voltunk vive, midőn az irgalmas apáczák ál-
tal elkövetett gyermek-elvételt elbeszéltük.... E gyermeknek 
az árvaházba lett áttétele csak az ideiglenes főnök ur által 
october-, vagy novemberhóban hozott határozat erejénél fog-
va történt ; melly az árva- s kórházak igazgató választmányá-
nak 1858. sept. 10-én tartott tanácskozmányán, s magának 
az ezt k é r ő mórnőnek, Nefissa-bent-Kadur nejének f o 1 y a-
m o d v á n y á n alapszik, kinek szegénysége a központi biztos 
ur által eléggé be lőn bizonyitva." 

S igy irnak még 1858-ban is olly lapok állítólagos ese-
ményeket, mellyek a kormány jelenlegi szelleme- s irányánál 
fogva, a kath. intézetek pártolására utasitvák. Milly iszonyú 
mélyen kell a hitlenség szellemének ott gyökereznie, hol az, 
még az irányt adó hatalom daczára is ekkép nyilvánul az enge-
delmeskedni megszokott orgánumok hasábjain. Az ,Akhbar' 
nyilvánosan hazudott ; s hazudik akkor is , midőn azt akarja 
olvasóival elhitetni, mintha rászedetett volna, s állítólagos 
,igen hiteles levelezőjét' megtagadja : mert mikor ezt lapjába 
iktatta , lehetetlen volt nem tudnia, mit mások tudhattak, azt 
tudnillik, hogy : „az algiri kormány minden talált és elhagyott 
gyermek felőli gondviselést a pauli sz. Vinczéről nevezett apá-
czákra bízott ; s hogy ezen apáczák a kisdedeket majd euró-
pai, majd benszülött dajkáknak adják által ápolás végett; a 
benszülötteknél nem hagyván őket hosszabb ideig, mint csupán 
a szoptatás tartamáig. A mint a kisdedek elválasztatnak, azonnal 
európai (azaz ker.) dajkák gondviselésére bízatnak ; kik mind-
addig gondot viselnek rájok, valamig az árvaházba föl nem vé-
tethetnek , azaz : életök ötödik esztendejének betöltéseig. E 
tisztöknél fogva folytonos összeköttetésben állnak a benszülött 
fajokhoz tartozó dajkákkal; s miután az azokrai felügyelés rá-
jok van bizva, emelt panaszaikat is hallgatniok kell. Az ,Akh-
bar' által fölhozott mórnő már hosszabb idő óta követelte, hogy 
miután a kérdéses gyermek szülői eltűntek, a kormány fizesse 
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meg neki a gyermek tartásaért járó összeget ; s még azzal fe-
uyegetődzött, hogy a leánykát magára hagyja: nem birván 
meg tovább az annak tartására szükséges kiadások terhét. Az 
apáczák fölterjeszték a nő kérelmét, mint más hasonló esetben 
folyamodókét; kik szinte kívánták, hogy a kormány ne csak 
a dajkáltak felőli gondoskodást vegye át , hanem az eddig rá-
jok fordított költséget is megtérítse. E folyamodványok követ-
keztében hozatott az algiri főnök (préfet) által nov. 10-én 
azon rendelet, miszerint két illy kérdéses gyermek az irgal-
mas szüzek házába vétessék föl : mellynek végrehajtását az 
algiri maire nov. 24-én jelentette az apáczák fejedelem-asszo-
nyának. A kisdedeket fölkerestetvén a hatóság, őket az inté-
zetbe küldte. Dajkáik követék , azon reményben, hogy kéré-
sök másik része is, a kármentesítést illetőleg, teljesittetni fog ; 
s midőn látták, hogy ez nem történik, fakadtak ki az afrikai 
modorban kifejezett harag nyilvánítására." De tehát az irgal-
mas-szüzek voltak-e okai, ha a kormány a múltról mit sem 
akarván tudni, az eddigi költségeket megtériteni vonakodott? 
Ők , kik némi vigasztalásul, még egy öt-frankos ezüst pénzt 
is adtak a várakozásában csalódott mórnőnek , ők-e okai, ha 
a kormány gondviselésökre biz egy kis leányt, kit eddigi daj-
kája elhagyással fenyeget, szegénységére hivatkozván ? Ezt 
csak az ,Akhbar'-féle lapokban divatozó igazságszolgáltatás 
hiheti: mellynek czélja, nem a valódi sérelmeket orvosolni, ha-
nem az egyházat és szerzeteit gyanúsítva , a meghódított tar-
tományt a polgárisodás azon elemeitől is megfosztani, mellyek 
egyedül képesek benne föntartani egy, a mostaninál jobb sors 
reményét. Mert , valljuk meg, Afrika, nevezetesen Algir ci-
vilisatiója még mindig a kegyes ohajtások közé tartozik, és 
ez ideig nem nagy előmenetelt tett ; s olly uton és eszközök 
által, minőket a hittelen sajtó használ, soha sem is fog tenni, 

Cochincliina. A ,Moniteur de la Flotte' részletes 
tudósítást közöl ama borzasztó kivégeztetésről, melly a ton-
kingi püspök-, mons. Melchior de San-Pedronak a vértanúi 
koronát megszerezte. A sokáig üldözött főpásztor jul. 6-án 
fogatott el 1858-ban King-Taoban , s azonnal a fővárosba vi-
tetett. Ugyanazon hó 28-án, reggeli hét órakor vezették őt 
ki a vesztőhelyre, a keleti kapun kivül. Nyakán súlyos vas 
láncz volt. Husz fegyveres kisérte ; kiket egy nagyobb, ötszáz 
főből álló katona-csapat követett, elefántokon ülő mandarinok-
tól vezettetve. Ezen kivül lovasok , egy dobos , és egy trom-
bitás tartoztak a kisérethez. A vértanú breviáriumát tartva 
kezében, áldást osztott a népre; melly ezt azzal viszonzá, 
hogy sárral dobálta a szenvedőnek arczát. — Elérkezvén a 
kínok helyére, mons. Melchior két házbeliét (hihetőleg ka-
techistáját) találá ott, karókhoz kötve. Biztatá őket, hogy ne 
csüggedjenek ; mondván, hogy az égbe menendnek. Ekkor 
a mandarin parancsolatára e fiatal emberek egyikének feje 
levágatott, és magasan feldobatott, a nép szemléletére. Azu-
tán a másiknak is feje vétetett. A két vértanú neve Hien, és 
Tiess. Ekkor a püspökre került a sor. „Hátára egy darab szö-
vetet vetve , kezei- s lábainál fogva egy oszlophoz kötötték ; 
azután egy padot alkalmaztak mellére , s a?t testéhez szorí-

tották : s eJőállván öt bakó, késekkel fölfegyverkezve, először 
lábait vágták le, térdein alul, és erre karjait. Végre fejét is 
lemetszvén , hasát felhasították. A vértanú szenvedései bor-
zasztók voltak ; minden tagjának lemetszése legalább tizenkét 
vágást tett szükségessé. E hosszas kínban mons. Melchior 
egy pillanatig sem szűnt meg, egész buzgósággal Istenhez 
imádkozni; mignem karjai elvágattak. E perczben ájulásba 
esett, és teljesen érzéketlenné vált a további iszonyú kínok 
iránt. Teste egy árokba temettetett, melly betömetett földdel. 
Végső meggyaláztatásul, mint mondják, elefántokkal akarák 
a sirt legázoltatni : de ez állatok makacsul vonakodtak ezt 
tenni. A püspök feje néhány napig a város déli kapujánál volt 
kitéve : azután darabokra vágatott, és a tengerbe vettetett." 
Ismét gazdagabb egy szószólóval Istennél, a vitézkedő egy-
ház ; kinek hathatós esedezése, nem kételkedünk raj ta , gyü-
mölcsözővé teendi a vérével áztatott földön azon magot, melly-
ről a keresztény hit az apostolok idejétől fogva mindenkor 
sarjadzott. ,San^vis martyrum semen christianorum.' 

— A speyeri,Christi. Pilger' elősorolván azon európai 
téritőket, kik 1833 óta az annami birodalomban vértanúi ha-
lált szenvedtek, kik közül Gagelin megfojtatott, Odoricotöm-
löczben halt meg, Marchand tüzes fogókkal szaggattatott szét, 
Cornac lefejeztetett, Delgado püspök a tömlöczben mult ki, 
Henarez püspök és P. Fernandy lefejeztettek, Jaccard öt évi 
rabság után megfojtatott, Borié püspök lefejeztetett, Delamot-
te hosszú kínzások után a tömlöczben halt meg, s kik közé 
legújabb időben Schöffler, Bonnard, Diaz püspök, és utódja 
Melchior tartoztak (öt spanyol domonkosin kivül valamennyien 
a franczia missío-társulat tagjai) : „jó, ugy mond, gyáva ko-
runknak megmutatni, hogy még mindig találtatnak emberek, 
kik a hitért meg tudnak halni. Mig sokan szégyenlenek egy 
hiábavaló guny , vagy képzelt tudatlanság ellenében a kath. 
igazságról nyilvános tanúbizonyságot tenni, addig látjuk, mint 
vigasztaltatik meg az illy félénk lelkeknek adott intés, íigyel-
meztetes es megszegyemttetes mellett, az egyház anyai szive 
hü fiainak serege által ; kiknek lángoló szeretete szűknek ta-
lálja Európát : mivel azt szeretik, kinek sz. szive az egész vi-
lágot magába zárja ; kiknek reménye semmi akadály elől sem 
ijed vissza, mivel annak szolgálnak, ki a világot meggyőzte ; 
s kiknek hite még a legiszonyúbb kínok közt is, minőket csak 
egy ásiai kegyetlenség gondolhat ki, a katholicismus zászlaját 
magasan fölemelve lobogtatja, és őt , ki minket vérével meg-
váltott, szivvérének kiontásával is megvallja, miután a hóhé-
rok kiáltásai szavának szózatát érthetetlenné tették." Mihez 
még csak azt adjuk, hogy szintolly megszégyenítő lehet e 
dicső vértanukra gondolás az önző, s a földön egyedül anyagi 
hasznot és kényelmet kereső, elpuhult keresztényekre : kik 
ezered részét sem tűrve a hitért kiállott ama szenvedéseknek, 
mégis zúgolódva hordozzák az Urnák igáját. Hányan van-
nak ma, kikhez az apostol mondhatja : „ne fatigemini, animis 
vestris déficientes, nondum enim usque ad sangvinem resti-
tistis." (Zsid. 12, 4.) Mi az, mit ők tűrnek, ahhoz képest, mit 
a cochinchinaiak szenvednek ! 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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A Mortara-ügy j e l e n t ő s é g e . 
(Vége.) 

S ha mindazt fontolóra veszszük, mit ez ügy-
ben a romai sz. szék eljárása mellett, nem csak kath. 
szempontból, de a megkeresztelt gyermek javára is 
méltán felhívott emberiség tekintetéből felhozhatni, 
s mit mi csak nagyából érintettünk, mert bővebb 
elemzését a dolognak a hely szűke nem engedi: vall-
jon mi által fogja bárki eléggé indokoltaknak tart-
hatni azon illetlen, rágalomteljes, és egészen a dü-
hüsségig fokozott kifakaaásokat, mellyekkel a zsi-
dók, vagy zsidó-barátok, lapjaikát, és Angliában stb. 
tartott szónoklataikat bélyegezték? Ki fog elegen-
dő okot találni azon, véget még mindig nem ért, 
nyugtalan és bosszús törekvésre, mellynél fogva az 
angol, porosz, éjszakamerikai, sőt franczia stb. kor-
mányok is, erővel a jogsértés ellen panaszkodó fél 
érdekébe vonatni szándékoltattak; és nem csak illy 
uton megkisérlett politikai befolyás, hanem más alat-
tomos eszközök felhasználásával is, azok némellyi-
ke, s a romai pápa közt létező jó egyetértés csak-
nem a szakadás pontjáig megingattatott? Vagy 
nem illy kárhozatos szándék , és eszközökre mutat-e 
azon dölyfösen fenyegetődző hangulat, melly a né-
metországi városok zsidó lakossága között nyilatko-
zik ; s melly a ,Wiener Kirchenzeitung' által is föl-
vett czikk (,Die Aufregung in den Judenstätten.') 
tartalma szerint, nem kevesebbet tüze ki magának 
feladatul, mint: „Roma bukásának előidézését." A 
,Wiener Kirchenzeitung'-ban ugyanis (ez évi 3-ik szá-
mában, 35. 1.) olvassuk: 

„A ,frankfurti journal' dec. 25-ki száma szerint, 
egy silesiai levelezés alapján, az izraelita-városok-
ban rendkivül nagy izgatottság uralkodik ; különö-
sen említtetnek Boroszló, Ivrakó, Lissa és Posen ; és 
a tudósításhoz e fenyegetés van csatolva : „Az igaz-
ságos neheztelés az egész zsidóságban olly mély, 

hogy a mostani pápa, ki a szeplőtelen fogantatás 
dogmája által a történetet és morált a nélkül is ar-
czon csapta , megérheti a sorsnak azon iróniáját, hogy 
ugyanazon zsidó nép, mellyet 1800 év előtt Roma 
láb alá tiport, egyesült erővel ugyanezen Romát 
megbuktatja; s ez által az egész föld kerekségén el-
árasztván a világosságot (!), ezzel magát az egész 
emberi-nem irányában kimondhatatlan hálára érde-
mesíti." 

S a nevezett bécsi lap méltán csatolja ez idézet-
hez a következő sorokat : „Nem egy, határt nem is-
merő elbizakodás hangja-e ez inkább, mint az el-
nyomatás jajkiáltása? Ám adjon minden lélekisme-
rete-, és vallásához őszintén ragaszkodó izraelita, a 
mélyen érzett sérelem tüzének szavakat a bolognai 
esemény miatt : ezt neki egy keresztény sem fogja 
rossz néven venni, valamig nem lép tul ama korlá-
tokon, mellyeket áthágva, kifakadása a k e r e s z -
t é n y i n s t i t u t i ó k m e g g y a l á z á s á v á lesz. 
Azt azonban mindig rosszalni kell, ha a zsidók iránti 
türelmesség köpenyege alatt megengedtetik, hogy 
a kath. egyházi kormány legfőbb csúcsa, a pápa, az 
erkölcstan, történet és tudomány megsértőjéül állit-
tassék föl nyilvánosan, mint ez itt történik1). Midőn 

]) De történik másutt is , Stuttgartban, Londonban, Pá-
risban, és egyebütt is. „A judaismus ,conservativ elveit kép-
viselő'journal, a ,l'Univers israélite' tudós szerkesztője, Bloch 
Simon ur a keresztényeket vak és vad fanatismussal, kárho-
zatos vakbuzgósággal vádolja Párisban ; melly,megtagadj a az 
izraelitáktól a jogot, hogy atyák lehessenek , és megfosztja 
őket Istentől nyert gyermekeiktől." („Un fanatisme aveugle 
et sauvage, irja lapjában a zsidó szerkesztő, contestant aux 
israélites le plus saint des droits , le droit d'être père, leur 
arrache le3 enfants que Dieu leur a donnés, viole le sanctu-
aire de leur foyer domestique et y porte le deuil et la mort.") 
Bloch irja a nevezett lapban, hogy a (zsidókat Algírban ál-
lamtanácsosokká kinevező) franczia kormány, „jobban meg-
tartja Istennek örök törvényeit, m i n t a z o k , k i k m a g u -
k a t az I s t e n s é g h e l y e t t e s e i n e k n e v e z i k a föl-
dön, és kik f é n y e s n a p p a l b e t ö r n e k a polgárok 
aj taján, hogy j a v a i k l e g b e c s e s e b b i k é t e l l o p j á k 
(pour v o l e r ) ! " Igy szabad a katholicismus fejéről, egy pá-
pa- és u r a l k o d ó r ó l a zsidó lapokban irni S még 6 
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Boroszló, Posen, Ivrakó, Lissa, s több más városok-
ról , mint z s i d ó városok felől (Judenstädten) téte-
tik emlités , azt kellene az embernek hinnie , hogy 
ezzel talán csak az e városokban még mindig létező 
gliettók értetnek. Pedig közelebbről vizsgálva a dol-
got , az jön k i , mikép ezzel az van mondva, hogy 
ha nem is a lakosok számát, de azok befolyását il-
letőleg, zsidó hatalom alatt állnak. Ha ez igy megy, 
ugy Frankfurt is rövid időn nem más, hanem a ,Ju-
denstadt' tisztelet-czimével fog illettetni. Sőt az sem 
lehetetlen, hogy idővel még olly állapot lépend életbe, 
midőn a német városok nagy részében ,keresztény 
városnegyedek', és ,keresztény utczák' fognak talál-
tatni; a nyomor- és alászállottságnak még elevenebb 
képét nyújtandók, mint minővel a korábbi ,zsidó ut-
czák' szolgáltak. E czél felé látszik a mostani ,felvi-
lágosult' zsidóság törekedni; s nem is fogja magát 
hamarább megelégedettnek mondani, mig csak min-
den ez ideig szenvedett méltatlanságot és mellőzte-
tést kiegyenlítve nem látand, a ker. polgártársainak 
szegénységéből eredt lealáztatás által. Illyetén ag-
godalmat már ezelőtt több mint harmincz évvel nyil-
vánított a bizonyára nem zeloticus P. Yentura, a kö-
vetkező czimet viselő munkájában: ,Megkisérlettbe-
bizonyítása' stb." De mi e bizonyítvány taglalásával 
nem bajlódunk. Ez mások dolga. Csupán azt jegyez-
vén meg, mit a,Wiener Kirchenzeitung' sem mulaszt 
kiemelni, hogy az illy czélokat szem előtt tartó zsi-
dóság „semmikép sem azonosítandó a hivő" (azaz : a 
kinyilatkoztatott vallásra még valamit adó) izraeli-
tákkal. Ezek a kereszténységnek nem csupán élő ta-
núi, hanem a népek apostola által táplált remény va-
laha teljesülendésének is csudásan föntartott zálogai; 
kik ma még csak egyes sarjadékokkal, a Drachok, 
Ratisbonnek és Mortarák részint reménydus, részint 
már gazdagon gyümölcsöző csemetéivel ajándékozzák 
meg a kath. egyházat : egykor pedig magát az év-
ezredes , és még mindig életerős törzset is támaszul 

veti szemökre a magukat és egyházukat védő kath. Íróknak, 
hogy megvetést prédikálnak egy „istenileg kinyilatkoztatott" 
(mintha a talmud Isten müve , s nem a legbotorabb meséket 
is tartalmazó, emberi készítmény volna !) és „politikailag meg-
szentelt cultus", a judaismus ellen. A katholicismus ugyan a 
talmudot sem teszi nevetségessé, miután azt valamelly nép 
törvénykönyvének akarja nézni; csupán a kereszténység iránt 
ellenséges, és igy a ker. államok rendszerével meg nem egyez-
tethető szellemet óhajtván abból száműzöttnek látni: de azért 
e talmudi törvényhozást soha sem fogja a mózsesi, tiszteletre 
méltó, ámbátor kötelezni megszűnt, ó-törvénynyel fölcserélni, 
vagy azonosítni. Ez i s t e n i csak ; de nem a talmud. 

kölcsünüzendik ama dicső templom kúpja alá, melly 
valamennyi népeket egyesíteni fog, az egész világ 
számára megnyitott üdv csarnokában. „Mert akarom, 
hogy tudtotokra legyen atyámfiai az, ami különben 
titok (a magatok elbizásának kikerülése végett), 
hogy az átalkodottság Izraelben csak részszerinti, s 
addig tart , valamig a pogányok teljes száma be 
nem jön. És igy az egész Izrael népe meg fog sza-
badittatni : mint meg vagyon irva : ,Eljön Sionból a 
szabadító, ki elhárítja a gonoszságokat Jákobról....' 
Kik az evangéliumot illetőleg ugyan ellenkeznek, a 
ti javatokra: de a választás szerint kedveltetnek, az 
atyákra tekintve. Mert meg nem bánja Isten az ő 
ajándékait, és meghívását. Valamint ugyanis ti nem 
hittetek egykor Istennek ; most pedig irgalmasságot 
nyertetek az ő hitetlenségök alkalmával : ugy ezek 
is most nem hitték a veletek történt irgalmasságot ; 
hogy ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindene-
ket hitetlenségbe engede merülni, hogy mindene-
ken könyörülhessen. Oh Isten bölcseségének és tudo-
mányának mélységes gazdagsága ! Milly megfogha-
tatlanok az ő ítéletei, s kivizsgálhatlanok utjai !" 
(Rom. 11, 25. és köv.) 

Oh valóban megfoghatlanok ! S egyedül a,min-
deneket hitetlenségbe (a megérdemeltbe) merülni 
engedő' isteni bölcseség hagyja remélnünk, hogy a 
kereszténység elsőszülöttje, a tudomány legmagasabb 
fokára hágott népeknek miveltség- és ismeretekkel di-
csekedő osztálya is visszanyerendi a megtagadott val-
lásosságot : amaz isteni hitet, mellyet a zsidók vesz-
tökremaguktól elutasitottak.Mivel az egyháznakl800 
évek után nem kisebb oka van gyermekeinek legke-
gyeltebbjeiért, az önistenités, álbölcsészet, vagy anya-
giasság által elszéditettekért, csak ugy, sőt anyai szi-
vének fájdalmasabb aggodalmai közt imádkozni: vala-
mint azokért, kiknek őseik a világ Üdvözítőjét ke-
resztre szegezték. Mert hiszen ezeknek valahai meg-
térésük felől a csalhatlan istenige által biztosítva, 
nyugodtan várhatja be az idők teljét: de ki fog az 
istentagadás iszonyú bűnébe esett kevélyeken kö-
nyörülni? Várhatni-e, hogy Isten őket is meg fog-
ja világosítani, kik az önhitt tudomány pártütésének 
iszonyú vétségéhez, a ker. nevelés által Isten- és 
egyházától vett jótéteményekről megfeledkező, rut 
háládatlanság biinét is csatolják? De fölemel,és biz-
tat e részben is az apostoli jóslat, hogy : „Isten min-
deneket hitetlenségbe engede merülni, hogy min-
deneken könyörülhessen." A Mortara-ügy, ha nem 
csalódunk, szinte siettetője fog e remények teljese-
désének lenni. 
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T e n g e r á r a szel lemvi làgban. 
(Folytatás.) 

Mi tehát valónak hiszszük a tényt; elfogadjuk 
az olly eleven színekkel festett álbölcsészet és hitet-

• l e n s é g , vallásgyülölet és radicalismus átkos szövetsé-
gében rejlő kór meghatározását : de nem egyezünk 
Menzellel az ellene használandó szert illetőleg; sem 
összetett kézzel bevárandónak nem tartjuk a büntet-
len ül pusztító méreg tökéletes kifejlődését. Az emberi-
ség sorsát egy bölcs, és mindenkor atyai gondvise-
lés intézi : nem pedig egy irgalmatlan fatum, melly 
nem gondol sem a föleszmélés-, sem a bűnbánat-, és 
az elkövetett rosszat jóvá tenni kész igyekezettel. A 
kereszténység a reményt az ,isteni' erények közé 
számítva, az eljátszott üdv visszanyerését még a 
legromlottabb egyének-és népekre nézve sem sorol-
ja a lehetetlenségek közé, valamíg élnek. Az igazság 
és boldogság ösvényére visszatérhetés előtt csak a 
halál zárja be az ajtót. Azért a kereszténység hősei, 
a kath. egyház szent fiai s leányai, kik minden szá-
zadokban olly csudás tevékenységet fejtettek ki meg-
romlott koruk újjászületésének eszközlésében, és ezt 
gyakran a legkétségbeejtőbb viszonyok daczára is 
kivívták, soha sem abban keresték a mentőszert, 
hogy a leküzdendő bün-, vagy tévelynek megadják 
magukat; és lemondjanak az azt ostromlásról, csak 
azért, nehogy az elnyeléssel fenyegető szörnyet még 
inkább felbőszítsék. Menzel pedig ezt javasolja, mi-
dőn a kereszténységet gyűlölő párt növekvő erejét 
rajzolva Németországban, azt irja : „Ne is mond-
ja senki, hogy e pártot legyőzni, vagy csak gyen-
gíteni is lehet az által, ha az egyháznak az állani 
részéről erősbités nyujtatik. Ez, mint hiterőltetés 
csak még gyűlöletesebbé tenné a növekedett (egyházi) 
hatalmat, és megerősítené ama pártot : a helyett, 
hogy gyengítette volna. X. Károly szomorú tapasz-
talást szerzett ez iránt a maga idejében : mivel a trón 
és oltár közti szoros egyesség csak mindkettőt ve-
szélyeztette , s a revolutiot nagyra nevelte." 

Milly hibás nézet, és hiányos felfogás ! Epen X. 
Károly szolgáltatott bizonyságot arra, hogy a fél-
rendszabályok, és az egyházat és polgári társaságot 
végveszélylyel fenyegető rossznak kímélése, soha 
sem vezetnek czélhoz. Épen ő volt, és a tanítási sza-
badságot kimondani vonakodó, a kath. egyház üd-
vös intézeteit, a szerzetes-rendeket, jezuitákat stb.,a 
korszellemnek áldozatul hiába hozó kormánya, melly 
sem az egyházat erőteljesen hatni nem engedte, sem 
magának olly hatalmas gyámolt nem szerezhetett 

az egyház institutioiban, mellyek, szabad kifejlődést 
nyerve, legnagyobb sikerrel állandottak ellent a val-
lástalanság pusztításának. A jezuiták kiűzetését ezen, 
a hitetlenséggel alkudozó bölcseség, Quélen párisi 
volt érsektől is kinyerte : s az adott concessiót a föl-
lázadt nép dühe, érseki palotájának lerontásával kö-
szöné meg, s fizeté vissza. Azt ugyan nem merjük 
állítani, hogy nem engedve az árnak, hasonló vihar 
nem dúlta volna föl Francziaországot : de annyi ta-
gadhatatlan, hogy egy következetes eljárás mellett, a 
mégis legyőzött, eltiprott igazságnak fönmarad azon 
vigasztalása, mikép kötelességét teljesítette, s nincs 
oka magának szemrehányást csinálni. Ez volt a ker. 
kath. egyház dicső hitvallói-, s vértanúinak egyszerű 
politikája : s a cochinchinai üldözés története bizo-
nyítja , mikép azt az első martyrok utódai csaknem 
két ezer év után sem felejtették el, s tagadák meg. 

Egyébiránt ha Menzel éjszaki Némethon felől 
irva, a prot. hierarchiát tartja szem előtt, ugy nincs 
szavunk a kimondott vélemény ellen : mert abban mi 
sem teszünk föl annyi tehetséget és életerőt, hogy a 
felbőszített közös ellenséget némi sikerrel támadhat-
ná meg. Oh igenis , olly félénk hatalomnak , melly-
nek van valami becsesebb, és féltettebb java is a föl-
dön és életben, mint a ker. hi t , nagyon is jó taná-
csot ád az, ki neki Menzellel azt mondja : „sőt in-
kább mi azt erősítjük, hogy minél inkább föl akarná 
valaki csupán politikai eszélyességből" (de hiszen 
illy elvetendő, s a legszentebb dolgokat földi czé-
lokra használni akaró nyerészkedésről itt nincs szó, 
hanem a két , egyházi s világi hatalom közti őszinte 
szövetségről), „az egyházat használni, vagy ahhoz 
folyamodna szorultságában, annál gyorsabban, és 
rabiatusabban rohanná meg a kereszténytelenség 
daemona a világot, s annál hamarább megérnők az 
egész, és teljes forradalmat. A mivelt osztályúak 
előtt soha sem fog egy olly kormány népszerű lenni 
s maradni, melly a clericalis párttal megegyez, és a 
revolutio, habár láthatatlanul, mindig sarkában fog 
lenni." Minderről nincs, és nem lehet kérdés. Ha az 
úgynevezett mivelt osztályok közt átalánosan ural-
kodóvá lett a vallástalanság, mint Menzel is irja, ugy 
természetes, hogy előttök népszerűséget nem remél-
het egyetlen kormány is, melly a vallás- és erkölcsi-
ségre még ád valamit. De tehát azért, hogy az ő nép-
szerüségöket megnyerje, lemondjon saját üdve-, s a 
kereszténységnek örök értékű jótéteményeiről ; le-
mondjon még a reményről is, hogy a dolgok valaha 
jobbra forduljanak, és a társadalom elvesztett egyen-
sulyját visszanyerje ? Épen arról van szó, hogy ta-
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láltatik-e még a szorongatott világban olly erős lélek, 
melly Constantin-, vagy Nagy-Iíárolylyal a ker. hit-
ben ismerve föl az államok jóllétének egyedül biztos 
alapját, le tudjon és merjen ama hitetlen miveltség 
tetszéséről, és oliy népszerűségről mondani, melly 
minden egyéb lehet, csak nem Istenszerti, s erényes. 
Választani kell a kettő közt: de ugy hiszszük, a 
ker. hit és kath. egyház képes az őt kellőleg nem 
annyira védő , mint szabadnak lenni engedő hata-
lomnak, olly nagy és maradandó javakat biztositani, 
mell vek az utóbbinak egy álmiveltséggel kérkedő, s 
tévútra vezetett osztály népszerűségéért gazdag kár-
pótlást nyújtanak És nem csudálatos-e, hogy a 
nagyság dicsfénye még a világ szemeiben is többnyi-
re azok fejét köríti, kik az egyház iránt igazságo-
sak lenni akartak, és mertek? Ez legalább nem amel-
lett tanúskodik, mintha egyedül és kizárólag a hi-
tetlenség osztogatná még e földön is a maradandó di-
csőséget, azaz: valódi népszerűséget. 

És valamint e téveszmékbe bonyolodott, és el-
érhetlen czélok után törekvő párt, igazi népszerűsé-
get övéinek szerezni nem bi r , ugy azoknak valódi 
erőt sem kölcsönözhet ; bárha negativ értelemben el-
fogadható lenne is, mit Menzel állit, hogy : „Azon erő , 
mellyet a trón az oltártól nyerhetni remél, mindad-
dig merő csalódás marad, valamig a mivelt osztályok 
rendszerileg, vagy csak bevett szokásnál fogva is 
hátat fordítanak az oltárnak." Mert hiszen épen azért 
kell erőteljes eszközökhez, és határozottan nyúlni , 
hogy e radicalis bajon segítve legyen. Hogy valaki 
segíteni a k a r j o 11, ahhoz csak fönkelt lélek, és az 
elismert jónak őszinte kivánata kell; hogy b í r j o n 
is , ugyanazon élő hit szükséges, mellyet az egyház 
kebelében minden idők számára megőrzött. Miért 
volna lehetetlenség, mindkettőnek egyesülése korunk 
újjászületésének eszközlésére ? 

Hogy ezt ama mivelt osztályoknak, és népszerű-
séggel jutalmazni szokott közvéleménynek, irodalmi 
uton eszközlendő megtérítése- és capacitálásától alig 
várhatni , azt Menzel igen drastice fejezi k i , midőn 
ir ja: „A sok beszéd ésirkálás inkább tekinthető aka-
dályul , mint hogy elősegitője volna a tartós meg-
győződések szilárdításának. A sajtó mindent be-
ledob az árba; mit sem törődve, hogy az hova visz. 
De azonkívül a sajtó leggyávább eszköz (,das feigste 
Instrument') a nyilvános életben, melly magát min-
den vélemény-zsarnokságnak leghamarább alájave-
ti, s mindenki által hagyja magát a visszaélésre hasz-
náltatni. Ha valaki figyelemmel kiséri a dolgokat, 
észreveendi, mikép a mi német sajtónk lassankint 

egészen elészak-amerikaisodik. Valamint az egyházi, 
ugy az akadémiai tekintélyek sem birnak már leg-
kisebb tisztelettel: a szellemi aristocratia többé nem 
részesül elismerésben." (Vége köv.) 

Ravignan atya eiuléke. 
(Folytatás.) 

Valljon Ravignannak azon elhatározása, mellynél fogva 
magát egy gyűlölt, üldözött, és a legfeketébb színekkel ábrá-
zolt szerzet tagjának akará tekintetni, csak azért, mivel az irá-
nyában elkövetett méltatlanságot mélyen érezte, s ezt, a 
mennyiben rajta állott, meg akará kortársain bosszulni: nem 
volt-e magasztos, csudálatra méltó? De valamint most, ugy 
akkor sem gondolkoztak igy mindnyájan. A forradalmi előíté-
letek , a hitetlenség elterjedése, a jansenisticus ellenszenv, a 
,Provinciális levelek' olvasása, a jezuiták és közvélemény, te-
hát a hatóságok közt is, megmászhatatlan válaszfalat látszottak 
emelni : már pedig ha a legabsolutabb kormányok ,is számí-
tanak a közvéleményre, mit nem ád arra egy ollyan, melly 
a parlamenti szószékre támaszkodik ? Innen a jezuiták Fran-
cziaországban csak is titkon létezhettek. Némelly püspökök 
rájok bizták kisebb növeldéiket, mellyekbe seregestül tó-
dult az ifjúság. Royer-Collard, akkoriban a nyilvános okta-
tásra felügyelő tanács elnöke, az egyetemi monopolium érde-
kében követeié, hogy a jezuitáknak a tanítás eltiltassék. 
XVIII. Lajos, kit épen nem lehetett azzal gyanúsítani, mintha 
a clerus által vezettetnék, Royert elbocsáthatá a nélkül, hogy 
ez vihart szülne: de egészen máskép álltak a dolgok X. Károly 
alatt. Öt ollyannak tárták, mint ki a jezuitákat használja titkos-
tanácsosokul, és ezekkel együtt esküdt ellensége valamennyi 
szabadelvű institutional Egy emigráns, Montlosier gróf lőn 
az ellenzék érzelmeinek tolmácsa ; s ő a jezuiták létezését az 
országban akkép denunciálta, mint törvénytelenséget. Bor-
zasztó lárma keletkezett a szerzetes-rendek ellen. Különösen 
a jezuitákat illetőleg komolyan kérdeztetett : valljon a XV. 
Lajos által kiadott, és a jezuiták rendjét eltörlő rendelet nem 
akkép tekintendő-e, mint egyik alaptörvénye a restaurált, 
monarchiának ? De nagyobb bizonyítékul még Napoleonnak 
egy rendeletét is felhozták a hit atyái (Pères de la foi) ellen. 
Jtry szedte össze egy szabadelvű s alkotmányos országban élő 
part, fegyvereit az általa megtagadott s eltörlött régi törvény-
hozások tárában: a jezuitismus , és átalában a clerus ellen 
minden fegyver jó volt. A főrendek háza Montlosier gróf in-
dítványát elfogadta ; s egy évre rá e kamara előadója, Porta-
lis, pecsétőrré levén, a király előtt a jezuitáknak minden taní-
tástól eltiltását javasolta : meggyőzvén róla X. Károlyt, hogy 
ha ezt nem teszi, ugy nem csak a clerus sorsát, hanem talán ma-
gát az államot is veszélyezteti. A király által tanácsadásra 
fölkért praelatusok, Frayssinous, Quélen, és Cheverus, bármint 
ellenzék is az ajánlott rendszabályt, nem merték azt mégis 
határozottan ro3Szalui, ha az állam java ugy kivánja : s XII.: 
Leo pápa szinfilly értelemben itélt. X. Károly engedett; és a 
jezuiták tanitó-intézetei bezárattak. A szabadelvű párt a gor-
diusi csomót már akkor is békésen megoldhatta volna (a ta-
nitási szabadság elvének őszinte kimondása- és gyakorlásával) : 
de akkor a tanítási egyedárusság akkép tekintetett, mint a 
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kormányzó hatalom lényeges része; s az állam, jogait, sőt lé-
tét hitte volna feláldozottnak, ha az átalános tanitói tisztet 
magának nem követeli. S ekkor kezdődött meg a hires egye-
temi tanitás és monopolium körüli vita. A püspökök és buz-
góbb katholikus szülők aggodalma fölébredt: s az 1828-iki 
jun. 16-án kelt kir. rendelet a ,kath. hit védelmére keletke-
zett egylet1 (,Association pour la défense de la religion catho-
lique1) születését eredményezte ; mellynek épen ama ,Corre-
spondant' lett orgánjává, honnan a Ravignan atya emlékének 
szentelt eme sorokat kiírjuk. Az 1830-diki charta valóban 
esetlegesen (mert az azt készítőknek legkevésbbé sem lehetett 
szándékukban, a kath. egyháznak igazságot szolgáltatni), de 
gondviseletileg, a tanitás szabadságát is a közjog pontjai kö-
zé igtatta....Csakhogy e törvényes erejűvé vált elvnek érvényt 
szerezni, egészen más volt. Az e végett folytatott küzdelem 
1831-ben Lacordaire atya, és Montalembert gróf emlékeze-
tét örökre megdicsőité. Persil gróf még a tárgyalás folyama 
alatt ünnepélyesen megígérte, hogy a tanitás szabadságának 
barátjai elégtételt nyerendnek. Ez Ígéret betöltése végett 
1836-ban Guizot törvényjavaslatot nyujta be; de a vallás 
szellemével barátságban lenni nem tudó liberalismus olly 
módositványokat hoza indítványba , mellyek azt, eredeti jelle-
méből kivetkőztetve, a kath. egyház- és intézeteire nézve több 
mint közönyössé, mondhatni ellenségessé tették; s miután azt 
Guizot és Saint-Marc Girardin egyeneslelkü védelme sem 
mertheté meg, a javaslatot elejtették. Szintigy járt az 1841-
diki, s 1844-diki törvényjavaslat is. 

E közben a küzdelem tére mindinkább nyert kiterjedés-
ben : s az arányok roppant dimensiot öltöttek. Világossá lőn 
az illető felek előtt annak tudata, hogy az, a miről tulajdon-
képen szó van, az egyház szabadsága; s a tanitási szabadság 
ennek csak függelékét képezi. A vallási szabadság bizottmá-
nya (,Comité de la liberté religieuse') létesült, Ravignan atyrá-
nak nem csupán beleegyeztével, hanem egyenes tanácsára. 
Az ennek törekvését gyámolitó katholikusok száma évenkint 
szaporodott: miben nagy érdeme van Lacordaire abbének is, 
az addig példátlan hatással, 1835- és 1836-ban tartott confe-
rentiák által. Az e beszédek szülte hatást huszonnégy év 
után is érzi, s élénk emlékezetben tartja Francziaország. S 
a párisi Notre-Dameban elmondott eme fölséges szónoklatok 
után, az egyedül Istennek szolgáló szerény pap, elvonva ma-
gát a kivívott dicsőség elől, mint novitius, egy olaszhoni ko-
lostor falai közé rejtezett; honnan akkép vala visszatérendő, 
mint végrehajtója egy, kétségtelenül a korszak legneveze-
tesebb eseményei közé tartozó dolognak, azaz : mint vissza-
állitója Francziaországban a domonkosi szerzetes-rendnek. 

Utána Ravignan atya lépett föl a notre-damei szószék-
re. Milly megigéző-, milly kenetdus- és hatalmasnak kellett a 
szónak lennie, melly egy Lacordairet is kipótolhatott a fővá-
ros fejedelmi hallgatóságánál ! 0 az, ki egész apostoli bátor-
sággal adott helyet ama fönséges eszmének, hogy a Notre-
Dameban lelki-gyakorlatokat tartson, és ezt egy átalános ál-
dozási szertartással koronázza. . . . 

Mi is szerencsések voltunk annak idejében e nagyszerű 
tény, és az általa szült benyomás ábrázolói lehetni; s még 
mindig csudálkozásra méltó eredménynek nézhető a katholi-
cismus megerősödése, a hitélet fölébredése, a téritői munkás-
ság*, és ezt lehetségessé tevő adakozásoknak olly nagy mérv-

beni gyakorlása, mint Francziaországban láthatni : olly dühös 
ellenzék daczára, minőt a végre megtébolyodott V is-
kolája képezett ; és az erkölcstelen olvasmányok által megron-
tott afféle közönség apathiája, vagy ellenszenve mellett, minő-
nek Sue a maga, világszerte ismeretes ,bolygó zsidóját1, és 
más, vészes irányregényeit irta. (Vége köv.) 

A eocliincliinai s tong-kingi misslo története. 
(Vége.) 

1774-ben T a y s o n név alatt ismeretes három testvér, 
Tong-King hegyeiben egy lázadó sereg élére állott ; s a sze-
rencse kedvezvén nekik , mind a cochinchinai, mind a tong-
kingi trónt felforgatták ; sőt a chinai császártól hűbéresei-
nek segitségére küldött seregeket is szétverték. De az elfog-
lalt tartományokon megosztozni nem birván, liusz évig tartó 
polgárháborúba döntötték a birodalmat. P i g n e a u x u r , ki 
akkor Cochinchinában apostoli helynök volt, a háború dúlásai 
elől meg akarván menteni papnöveldéjének romjait, 60 növen-
dékével a siami tengeri öbölnek egy kis szigetére vonult. Itt 
talált ő még egy számüzöttet, G i a 1 o n g-ot , a király má-
sodszülött liât : kit a főpap csak nem régen az által mentett 
meg az átalános vérfürdőből, hogy őt egy hónapig saját házá-
ban elrejtette. A királyi herczeg mindenben szükséget szen-
vedett; kísérői vad gyökerekből éltek. A püspök megosztotta 
vele élelmi szereit, mint kivel a száműzetésben is osztályré-
szes volt. Gialong soha sem felejté el e neki tett fontos szol-
gálatot: és hálájának zálogául legdrágább kincsét, kis fiát 
bizta reája. Most Pigneaux ur egészen az ügynek szentelte 
magát, mellynek jövője mintegy kezében feküdt. 1787-ben 
királyi növendékével Párisba jött, és kieszközölte a cochinchi-
nai király számára Francziaország segítségét. Hadiszerekkel 
fölszerelt három hajót, és katonatiszteket hozott nekik; kiknek 
segítségével Gialong csak hamar vissza is foglalta ősei örök-
ségét. Mondatik, hogy ugyanekkor Gialong birodalma egyik 
tartományát a francziáknak ajándékozta : de ezek, közbejö-
vén a véres franczia forradalom, elmulasztották azt akkor el-
foglalni ; jelenleg azonban jogukat érvényesitni akarják. Gia-
long alatt liusz éves békének örvendett az annami egyház, 
melly alatt Minb-Menh véres üldözéseire elkészülhetett. 

Pigneaux püspök halála után két évvel, megholt királyi 
növendéke is, Canh herczeg: s vele a keresztények reménye is 
sirba szállott. Gialong-ot a trónon Minh-Menh követte, ki 
a fejedelmek példányképeül Japannak legkegyetlenebb zsar-
nokát azért állította, mivel ez a keresztényeket birodalmában 
kiirtotta. Minh-Menh gyűlölte a kereszténységet, mivel ez 
kárhoztat olly természet elleni testi bűnöket, minőknek ő gya-
lázatos rabja volt. De meg gyűlölte a keresztényeket azért 
is, mivel a korona, születési jog szerint a megholt keresztény 
Canh herczeg kis fiát illette volna: félt tehát a trónbitorló, 
nehogy a keresztények a törvényes örökösnek fogják pártját. 
1830-ban adta ki Minh-Menh az első vérparancsot, melly a 
keresztényeket leirhatlan félelemmel töltötte be. 80,000 ke-
resztény hagyta el hajlékát és birtokát. Sokan csolnakokra 
menekülve, halászatból éltek, és csak estve mertek vafíimelly 
elhagyatott parton kikötni. Mások a hegyek köze, vagy a tig-
risek által lakott mély erdőkbe futottak ; nagyobb biztosság-
ban érezvén itt magukat, mint a mandarinok közelében. Sok 
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'közülök itt éhen veszett el; de azzal vigasztalta mindenik 
magát, hogy legalább hitét megőrizhette. 400 kápolna pusz-
títtatott el ez alkalommal: a papnövelde feloszlott, minden 
missioi intézet, kétszáz éves fáradság és áldozatok gyümöl-
cse, néhány nap alatt feldulatott • és az annami egyház szegé-
nyebben, mint valaha lépett a katakombák és martyrok útjá-
ra. 1833-ban adatott ki a második vérparancs. A hittéritők 
fejére dij tűzetett ki: halálbüntetés mondatott ki mindazokra, 
kik hitöket megtagadni nem akarják ; az utczák végeire ke-
resztek tétettek , hogy az átmenők által tiportassanak ; kémek 
járták be az egész országot, kik vizslák módjára a papok hol-
létét kifürkészszék, vagy az éj jel végzett isteni-szolgálatot les-
sék meg. Az egész hadseregnek nincs más feladata, mint a ke-
resztényeket üldözőbe venni. Minden reggel felriasztatik vala-
melly falu,a dobot pótló tamtam borzasztó lármájával, melly a fa-
lut éjjel megszálló katonaság jelenlétét hirdeti. Ekkor kezdőd-
nek a kutatások, mellyek nem ritkán a házak teljes felforgatásá-
vá fajulnak. S ha valamikép valamelly gyanús tárgyat,vagy sze-
mélyt csakugyan megtalálnak, akkor a házmotozás pusztítássá 
válik: a jámbor szállást-adók békóba veretnek, a többi lakosok 
megsarczoltatnak,és megbotoztatnak ; ezek után a vad csapat di-
adalmasan vonul ártatlan áldozatával a törvényházba, melly ek-
kor nem más, mint a vérpad előcsarnoka. 

S hova rejtőztek azok , kik ennyi kutatás elől is megme-
nekülhettek ? Mint a kereszténység első századaiban, eltaszít-
tatva a világtól, „melly hozzájok érdemes nem volt, a pusz-
tákban bolyongtak, vagy a barlangok mélyeibe rejtőztek." 
(Zsidókh. 11, 38.) H a v a r d püspök olly borzasztó barlang-
ba menekült, mellybe csak hason lehetett bemászni. Can-
d a 1 l i , és mások az erdőkbe menekültek , hol a láz és éhség 
emésztő fel őket. R e t o r d püspök egy temetői sirlyukba 
bujt , és nappal ott tartózkodott a halottak közt. T u y Péter 
áldozár volt első, ki vértanúságot szenvedett; utána 23 ben-
sziilött áldozár vérzett el, öt európai missionarius és három 
püspök. Velők múlt ki, részint pallos , részint kötél által ki-
végeztetve , a keresztény hitelemzők, tudósok, orvosok, föld-
mivesek , tengerészek és katonák nagy száma. E kivégezteté-
sek gyakran borzasztó kegyetlenséggel vitettek végbe. Legyen 
elég e vért fagylaló jelenetekből M a r c h a n d hittérítő vér-
tanúi halálát felhozni. A mandarin jeladására öt hóhér, tűzben 
izzó nagy vasfogókat ragad kezébe, s áldozatuk lábát, öt kü-
lönbözőhelyen azokba csipteti. A vas hosszú ideig a húson tar-
tátik , melly alatta lassan megemésztetik. Végre a vas kihűl, 
és az égetett helyekről felszálló füst megszűnik. Most a hóhé-
rok vasfogóikkal ismét a tüzhez futnak , és azokat izzóvá me-
legítik : és igy háromszor ismételtetik e borzasztó kinzása a 
testnek mindig más-más helyen. De mindez még nem elég. 
A hittéritőt keresztre feszítik : azután a kifáradtak helyébe öt 
más hóhér lép ; ezek nagy késekkel áldozatukra rohannak , és 
őt elevenen megnyúzzák. A test különféle részeiről egymás-
után lefejtett húsdarabok jobbra-balra hullnak, ugy hogy 
végre már csak egy vérző , de még mindig élő csontváz ma-
radt fön ; mig végre egy kardcsapás kinjainak véget vet. 

Maguk a pogányok is szánakoztak az ártatlan áldozatok 
fölött: mi a következő esetből is kitűnik. L o a n Lukács an-
nami benszülött áldozár, egy 84 éves aggastyán , szinte ha-
lálra ítéltetett. A parancsnokoló mandarin, tiszteletből a nemes 
áldozat iránt, gyaloghintón vitette őt ki a vesztőhelyre ; sőt ő 

maga tartotta a napernyőt a vértanú tisztes feje fölött. Az ál-
dozat már a karóhoz volt kötve, s várta a halált ; de senki sem 
merte megölni az ártatlan embert. A hóhér utált tisztjének tel-
jesitésére felhívott tíz katona közül egyik sem akarta kiontani 
az igaznak vérét. De minthogy az Ítéletet végre kellett hajtani, 
a katonák összeadtak pénzt, és helyettest fogadtak , ki a gya-
lázatos feladatot végrehajtsa. Ez elvetemült ember reszketve 
lépett az aggastyánhoz, és igy szólott hozzá : „Tisztelendő 
atya, szívesen meghagynám az életét ; de mivel a király pa-
rancsolja , engedelmeskednem kell. Békében akarom tehát in-
nen elbocsátani : csak arra kérem , hogy ha a paradicsomban 
leend , emlékezzék meg rólam." Zavarodottsága csak hosszab-
bitá a vértanú halálos kínját ; mert reszkető keze nem bírta 
egy csapással levágni a vértanú fejét, hanem kardjával kellett 
ezt mintegy lefűrészelnie. — De az Isten büntető keze végre 
utolérte a királyi zsarnokot. Minh-Menh 1841-ben lebukott 
lováról, és sérülése következtében ötven éves korában meg-
holt : mit sem vive sírjába, mint az annami Nero kárhozatos 
nevét. 

Utódja, T i e u - t r i király mindenkép zaklatta, s bebör-
tönöztette ugyan a keresztényeket, de nem végeztette őket 
ki. E szelídség oka a politikai körülményekben keresendő. 
Ugyanis kiütvén az angol-chinai háború , a chinai falakat le-
döntő angol ágyuk moraja viszhangzott Tong-King partjain 
is. Ugyanez időben franczia hadihajók ismételve megjelentek 
a turáni kikötőben, és kiszabadították a cochinchinai börtö-
nökben évek óta sínylődő franczia téritőket. Tieu-tri csel által 
akart véget vetni ez alkalmatlan közbenjárásoknak. Midőn 
1847-ben két franczia hadihajó a turáni kikötőben ismét hor-
gonyt vetett, alattomban minden készület megtétetett arra 
nézve, hogy a tisztek a városban tiszteletökre rendezett ven-
dégség alatt megfojtassanak, a hajók pedig a kikötőben fel-
perzseltessenek. Szerencsére a francziák még épen idején ér-
tesíttettek e tervről, midőn a mandarinok már annak kivitelé-
hez készültek. Most az egyszer a büntetés nem maradt el. La-
pierre parancsnok egy óra alatt megsemmisítette Cochinchina 
tengeri hadát. Tieu-tri csak egy pár hónapig élte tul gyaláza-
tos ármányának büntetését. 

A keresztények mostani helyzetét Tü-Düc király alatt 
bővebben rajzolni fölösleges volna. P. Orge levele , mellyet a 
,Religio' f. évi 3-ik száma közlött, mindent megmond , midőn 
állítja, hogy Minh-Menh hires üldözése csak árnyéka volt 
annak, mellyet jelenleg a déli tartományban lakó keresztények 
kiállnak. Szinte csak e napokban olvastuk, hogy M e l c h i o r 
püspök, a keresztények dühös ellenei által nem rég a szó tel-
jes értelmében izenkint aprittatott össze. 500,000 keresztény 
várja Coehinchinában és Tong-Kingben a szabadulás óráját 
a legirtózatosabb halál folytonos félelme alól. Kérjük az Is-
tent, hogy áldja meg Frankhon igazságos fegyvereit, mellye-
ket az ehíprott emberiség legszentebb jogainak védelmére 
emelt ! f f f 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O csász. kir. Apostoli Fölsége f. évi január 16-án kelt legfelsőbb 

határozatánál fogva S c h m i d t György gyanafalvai (Jíinersdorf) 
plébánost és kerületi esperest Magyarországban, sz. Benedek apát és 
hitvalló de Borehi czimzetes apátságával méltóztatott legkegyelme-
sebben felruházni. (W. Z.) 
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Temesvár , Boldogasszony hava 21-én. A ,Religio' f. 
évi 6-ik számában Nagy-Becskerekről közöltetik egy levél, 
mellyben közlő élénk tollal ecseteli az ottani nagy számú kath. 
lakosságnak alkalmas templom hiányábani nagy elhagyatott-
ságát. Teljes elismeréssel olvassuk közlő jogos panaszát ; de 
azért mégis nem hagyhatjuk a nélkül, hogy némi fölvilágosi-
tással ne szolgáljunk a t. olvasóknak, és részben helyreigazít-
suk közlő tudósítását. A nagy-becskereki, rossz lábon álló ki-
csiny plebánia-egyház ügye már évtizedek óta a magas kor-
mány, és az egyházmegyeriiatóság közt, tárgyalás alatt van ; 
s hála az égnek ! valamint mindnyájunk, ugy különösen a n.-
becskereki kath. hivek lelki örömére mondhatjuk, legközelebb 
várjuk annak végeldöntését a magas cs. k. pénzügyi ministe-
riumtól : hová a tervezett költségek végleges jóváhagyása mi-
att az ügy fölterjesztetett, olly kedvező eredménynyel, hogy 
N.-Becskereken a szükséges kézi, s vontató munkák leszámi-
tásával 110,479 frton épülendő templom fog diszleni. A dol-
gok illy állása mellett tehát kötelesek vagyunk azt mondani, 
hogy ha közlőnek tudomása volna felőle, mikép már 1848-ban 
készült terv és költségvetés a N.-Becskereken építendő temp-
lomot illetőleg (mellynek azonban a körülmények változta 
miatt óhajtott eredmény nélkül kelle maradni ; 1856-ban pe-
dig, midőn a régi templom roskadozó, s veszélyes állapota mi-
att becsukatott, már csak a szükséges eszközök föllebbszállt 
ára miatt is átdolgoztatott) : meggyőződnék róla, hogy a me-
gyei kormánynak nagyon is szivén fekvék és fekszik a n.-becs-
kereki templom. Hogy pedig mit akarjon közlő azon szavaival : 
„minthogy a kicsiny, régi s roskadozó templom kijavíttatásával 
épen nem lenne czél érve," nem tudjuk; mert e roskadozó 
templom bezáratása a cs. hatóság közbenjártával történvén, 
melly annak használhatlanságáról hivatalosan nyilatkozott 
soha senkinek eszébe nem jutott a javítás ; tehát közlőnek 
sem kell attól félnie *). 

Déés, Jézus neve napján, 1859. Régen, és ugy szól-
ván a ,Religio' életbe lépte óta nem valánk szerencsések e 
bérezés hon egyik kisebb városa hitéletéről annak becses ha-
sábjain valamit olvasni : igen, mert talán hiányzott az errei 
elegendő, s méltó anyag. Most azonban az 1859-ik év bekö-
szöntével néma hallgatagságban nem maradhatunk, miután a 
mult sokkal örvendeztetett meg, a jelen többeket élveznünk 
hagy, s a jövő még többet ígér. Igen, e jelen év részünkre 
az, melly a legörvendetesebb ünnepélyek egyikét, mintegy 
az ez évben illyekből kötendő szent füzér első rózsa-bimbaját 
hozá számunkra ajándékul. Kérem azért szerk. urat, enged-
jen e néhány sornak helyet a ,Religio'-ban, hogy látva az 
emberek a jó cselekedeteket, dicsőítsék az Atyát, ki meny-
nyekben van. E városkában tudnillik seraphi sz. Ferencz sze-
gény fiai, egyedül Isten segitő malasztjától gyámolitva kez-
dének már hajdan, a legvészteljesebb időkben, kiáltó szó lenni 
a pusztaságban , s hirdetni az egyedül üdvözítő egyház meg 
nem vesztegetett tanát : s idő teltével mindig szebb siker is 
koszorúzta a jámbor atyák buzgó fáradozását ; ugy hogy ma 
már keblében számos ker. kath. hivet, és egyéb hasznos in-

*) Meg vagyunk róla győződve, liogy ez aggodalom nyi lvání-
tója, mint ki bizonyosan esak Isten dicsősége iránti buzgalmában, és a 
katli. liivek nagyobb lelki javáért adott kifejezést a tágasabb templom 
után sóvárgó vágynak, legjobban meg lesz örvendeztetve, lia félelmé-
nek alaptalanságát látandja. S z e r k . 

tézeteken kivül, a legújabb időkből négy üdvös egyletet 
számlál, tudnillik r ó z s a f ü z é r - , m e s t e r l e g é n y - , s z e n t 
A n n'a-, és t e m e t ő-egyletet. Ezek mindegyike most még 
kevés tagot számlál ugyan ; de hisz a minden magvak közt 
legkisebb mustármagból nő fel az égi madarak telepéül szol-
gáló nagy fa. Az emiitettem négy társulat elsejének néhány 
fiatal leány által, kik az evangeliumi tiz okos szüzet törekesz-
nek követni, mult évi sz.-Mihályhó 8-án , azaz : Kisaszszony 
napján ; a másodiknak hasonlóan kevés számú mesterlegény 
által Pünkösd utáni 24-ik vasárnap vettetett meg alapja ; mi-
dőn az előbbinek egy szép, a Szeplőtelen anya még szebb ké-
pével ékített lobogója az egyház szokása szerint megálda-
tott. A harmadik, áhítatos nőkből Karácson havában alakult. 
A negyedik pedig, melly régibb az előbbieknél, uj lendületet 
nyervén, egyházias fényt kívánt ölteni magára ; s egy szép 
lobogót készíttetvén, jóllehet más vallásfelekezetü tagokat 
is számlál, Isten házába ment, hogy intézményére az ég ál-
dását lekönyörögje. S ez az. mi a mai, különben is jeles na-
pot kis körünkben olly nevezetessé tette ; s a többiek alaku-
lása napjáni liasonszerü ünnepélyeket emlékezetünkbe élén-
ken visszaidézte. A lobogó megáldatása után az egyleteket 
buzgón előmozdító, s közkedvességü szerzetes szónok szószék-
re lépett, s az ünnepélyhez alkalmazott szent beszédet mon-
dott ; isteni-szolgálat után a tagok ismét zászlójok alatt tér-
vén házukba vissza. Ez egyletek a nagyobb városainkban már 
szép sikerrel haladók szerint szervezvék ; s noha eddig csak 
kevés számú taggal dicsekedhetnek , a várt jótékony hatást 
máris gyakorolják : miután még nem-katholikusok által is gyá-
molittatnak. Adja az Isten, hogy rövid időn teljes virágzás-
nak örvendjenek, és itt, hol annyira szükségesekké váltak az 
efféle eszközök, kellő gyümölcsüket megteremjék. 

Britannia. A még 1845. Scotíában alapított evangéliu-
mi szövetség', melly minden prot. felekezetek egyesítésén kivül, 
saját kifejezéseként ,sok más fontos czélokat' tűzött ki magának, 
folytonosan működik. A ,sok más fontos czélok' közt, a Köln-
ben megjelenő ,Rheinisches Kirchenblatt', az egyleti gyűlés 
határozatának azon pontját is fölemlíti, mellyben teendőinek 
egyikeül mondatik: „a sajtó által nem csak a pápaság törek-
vésének, hanem a babona és hitetlenség minden alakjának elle-
ne munkálni.... valamint otthon, ugy más országokban is." A 
rajnai lap a saját vallása melletti buzgólkodásnak túlzását lát-
ja azon határozatban, mellynél fogva egy berlini gyülekezetben 
nyilvánosan kimondatott : „a háborút magába az ellenfél tá-
borába vinni á t ; " és ennek eredményéül nézi, nem csak a 
,protestáns' nevezetteli felhagyást (helyette az ,evangéliumit 
tétetvén), és a katholika egyháznak egyszerűen ,romai', hívei-
nek pedig .romaiak' elnevezését : hanem az afféle intézeteknek 
Baselben, Elberfelden, Stuttgartban és egyebütti felállítását 
is, mellyek egyenesen a ,romai kath. papok számára nyitott 
menhelyek' czimét viselik, és a térités eszközeül a 200 tallér-
nyi évdij igéretét használják....Látszik ebből, hogy némellyek 
még mindig több sikert várnak a pénz, hogy sem az értelmet 
meggyőző okok, és isteni malaszt erejétől. Pedig az e czélra ál-
lítólag összeadott tizenhét millió csak ol'y eredménytelenül 
fog kiadatni, mint a még nagyobb összegek haszontalanul 
vesztesettettek el a bibliai társulatok által Amerika- s Indiá-
ban. A következés ezt megmutatta. Azért nagyon is érthető a 
,Times'-ben közzétett .daguerrotypek' szerzőjének vágása ; ki 
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alkalmat véve a London utczáin éhen haló, s test- és lélekben 
eltörpülő gyermekek elhagyatottságából, megrójja bizonyos 
egyének álbuzgóságát, kik az évenkint megtartott meetingek-
ben egyes, ,ezer font sterlingbe (10,000 frt. p.) is került lélek' 
megmentésével dicsekesznek. 

Oroszország. (Vége.) „Alig mult egy hónapja ennek, 
s a birodalom belügyeinek ministere, gr. Lanskoi, a sz. péter-
vári kath. tanácshoz a következő leiratot intézte, nov. 12-ről 
1858-ban : , 0 felsége értesülvén róla, Stsherbinine senator 
legalázatosabb jelentése nyomán, ki a vitepski kormányzóság-
ban egy küldetéssel volt megbízva, hogy az e vidéki rom. 
kath. papság némelly tagjai olly egyének gyónását hallgatták 
ki, meg is áldoztatván őket, kik az orthodox egyházhoz tartoz-
nak, mint ez egy bizonyos ügyben megrendelt nyomozásból ki-
sült: méltóztatott megrendelni, hogy a legszigorúbban megujit-
tassék az egész latin clerus irányában azon rendelet, miszerint 
minden illyetén törvényellenes cselekvényektől, az országból 
leendő tüsténti kiküldetés büntetése alatt tartózkodjék. Ne-
hogy pedig a papság az e tekintetbeni tudatlansággal ment-
hesse magát, ő felsége egyszersmind rendeli, hogy minden, 
a vitepski kormányzóságban levő áldozároktól, valamint azok-
tól is, a kik ott jövendőben egyházi szolgálatot teendenek, sa-
ját kezökkel aláirt kötelezvény kivántassék, miszerint sem 
nem gyóntatnak , sem nem áldoztatnak meg senkit, sem sem-
miféle egyházi foglalkozást nem végezendenek, egyéb olly 
egyének irányában, kik plebániájokba tartoznak , vagy a kik 
törvényes erejű bizonyítványokkal vannak ellátva, latin szer-
tartású voltukat illetőleg. Mi ezen legfelsőbb akaratot közöl-
tük a romai kath. megyék főnökeivel, hogy részökről is felü-
gyeljenek az őket illető modon e parancsolat végrehajtására. 
L a n s k o i , belügyi minister. Gr. S i e v e r s, az idegen cultusok 
igazgatója.' Ugyanezen rendeletet a minister valamennyi püs-
pököknek egyenesen megküldte-, azonegy különbséggel, hogy 
a fönebbi rendelet végsorai ezek által pótoltattak : ,E legfel-
sőbb rendeletet nagyságod tudomására jut ta tván, alázatosan 
kérem önt, juttassa azt a legczélirányosabb módon alárendelt-
jeinek tudomására ; maga részéről is keményen megparancsol-
ván az esperesek-, és szerzetes-házfőnököknek, hogy folytono-
san felügyeljenek a világi és szerzetes papságra, és jól értessék 
meg az áldozó-papok- és szerzetesekkel, miszerint ne meré-
szeljenek bármilly szin alatt az orthodox egyház juhainak 
ügyeibe avatkozni.' Láthatja ön ebből, hogy itt nincs többé 
szó sem vallásszabadság-, sem a lelkiismeretek iránti kímélet-
ről , sem semmiről, mi olly kis idő előtt volt megígérve. S je-
gyezze meg ön azt is , hogy nem is elégesznek meg egy bün-
tetéssel sulyosbitott tilalommal : hanem még a papot azon ke-
gyetlen szükségbe is helyezik , hogy Írásban Ígérje meg azt , 
aminek megtartását neki az Isten törvénye tiltja. ' ' (Mert kép-
zeljük az esetet, hogy a lelki atyához mint megtérő, mint 
lelkiismeretében nyugtalanított, és a kath. hitben örök üdvét 
és bűneinek bocsánatát kereső, jön az eddig akár önkényt, akár 
önkénytelenül más vallásban volt ember : visszautasithatja-e 
őt a pap, Krisztusnak helyettese, a gyóntató-székben ? Lehet-
séges-e ezt tennie a nélkül, hogy sz. küldetése iránt árulóvá 

ne legyen, és megsértője a törvénynek , melly azt parancsolja, 
hogy Istennek inkább kell, hogy sem az embereknek engedel-
meskedni ?) „S mégis az ezt akaró kormány Európában ak-
kép akar nézetni, mint egy lovagias és olly kormány , melly-
nek a szabadelmüség és fölvilágosultság hirét egész szónoki 
tehetséggel vívják ki világszerte. Bizonyára, ha a lapoknak 
volnának elveik, egészen máskép beszélnének e despotismus-
ról, melly világos szavakkal megsérti a lelkiismereteket, leg-
felsőbb Ítéletet hoz a lelkipásztorok hatalma- s kötelességeinek 
kiterjedése felől, megfeledkezik az adott ígéretekről, és a leg-
ünnepélyesebben nyilvánosan fölvállalt kötelezettséggel já t-
szik. Valóban ezen egész boldogtalan történet Julianus Apo-
stata korát juttatja eszünkbe " 

— Ugyancsak a ,L'Univers' közli azon több oldalról 
vett szomorú hírt , hogy a grodnoi kormányzóságban, a wol-
kowyski kerületben, Porocewo helységben, egy kath. temp-
lom levén paduai sz. Antalnak nagy tiszteletben álló képével, 
mellyhez a környékről, több mérföldnyi távolságból is össze 
szokott a nép seregelni : legújabb időben , a vallásszabadság 
hajnalát képzelő volt unitusok is egész lelkesedéssel siettek 
a régóta nem üdvözölt szent-helyre. Az eseménynek híre men-
vén , két biztos érkezett Vilnából : kik azonban semmire sem 
mentek; a nép nyiltan kijelentvén , hogy kath. akar lenni. A 
biztosok eltávoztak ; de csakhamar katonaság érkezett : és az 
unitusok egyenkint 200 vesszőcsapással fenyittetvén, temp-
lomba vitettek , és az orosz szertartású áldozatban részt venni 
kényszerittettek. „Egy tizennégy éves íiu állhatatossága csu-
dálkozást gerjesztett. Kétszer kellett öt megveretni, mig vég-
re a fönebbi módon meg lehetett áldoztatni." Ez iszonyusá-
gokat a Londonban orosz nyelven megjelenő ,Kolokol' is meg-
erősíti. 

Szerkesztői nyilatkozat. 
Ismételve fordulván elő eset, hogy név-aláirás nélkül 

levelek érkeznek a szerkesztőséghez, bátorkodunk az illető-
ket figyelmeztetni, hogy ámbátor mi a neveket, egyes tudó-
sítások közlésekor, szerzőik kívánatára elhallgatjuk: ez 
mégis nem azt jelenti, hogy az író nevének tudatása a szer-
kesztőre nézve is fölösleges. Kérjük ennél fogva a t. levelező-
ket, hogy ha akarják, miszerint becses, és mindig köszönettel 
fogadott közleményeik világot lássanak, azokat nevök aláírá-
sával ellátva küldjék be : különben csak magán-értesitésnek 
kellendvén azokat venni, mellyek nincsenek a nyilvánosság 
elé hozatásra szánva. 

E g g e n b e r g e r Ferdinand magyar akadémiai könyv-
árusnál Pesten (Barátok terén) kapható : 

,Latin-magyar köztanulatos e g y h á z i m ű s z ó t á r . 
Koszorúzott pályamunka. Irta N a g y János. Szombathely.' 
8-r. XII. és 469 1. Ara. fűzve, borítékban: 1 frt 60 kr uj p. 

,Alexandriai szent K a t a l i n legendája, ugyanazon 
szentnek két kisebb prózai életével együtt. Régi codexekből, 
nyelvjegyzetekkel kiadta T o 1 d y Ferencz. Pest.' 16-r. XXXIX, 
és 287. 1. Ara, borit, fűzve : 1 frt 40 kr. uj p. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 



PESTEN, Január 29. 9. I. Félév. 1859. 

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IHODAL^II FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer : szerdán, és szombaton. Az előfizetési dij félévre 5 f r t 25 kr., helyben 4 f r t 90 kr. (Régi pénzben 5 f r t , 
és illetőleg 4 frt , 40 kr. p.) Előfizethetni minden es. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi i rodában: Belváros. Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Egy hiány papnöveldéinkben. — Tapasz-
talatok a világegyház terén. III. — Az ünnepek, és a szentelt 
viz a kath. egyházban. — Egyházi tudósitások. 

Egy liiány papnöveldéinkben. 
Igénytelen bár a toll, de szilárd az akarat, jó a 

szándék, melly itt egy, papnöveldéinkben tapasz-
talt hiányt a nyilvánosság terére boesát. A papje-
löltek, a trienti sz. zsinat határozata szerint, ezen ál-
dásdus intézetbe nem egyedül azért vétetnek, föl, 
hogy elöljáróik vezetése mellett fensőbb nevelést, a 
magasabb erények gyakorlás-módját, és egyházias 
szellemet nyerjenek; hanem azért is, hogy a hasz-
nos tudományokkal, főleg az időnkben kétszeresen 
szükséges theologiai ismeretekkel akkép láttassanak 
el, hogy egyházunk tántorithatlan hivei, s jó mun-
kások lehessenek az Ur szőllejében ; képesek legyőz-
ni mindazon akadályokat, mellyek korunkban min-
dennapiak. Honunk dicséretes szokása, de kivált 
főpásztoraink kivánata igényli, hogy a növendékek 
a theologiai tanulmányokat latin nyelven tegyék ma-
guknak tulajdonaikká : bölcsen tudván , hogy a la-
tin nyelv egyházunk anyanyelve, s rá nézve nem is 
holt, hanem élő nyelv; melly által a tengereken tnl, 
az egész föld kerekségén üdvösen működő egyházi 
férfiakkal, illetőleg kath. testvéreinkkel egybefüz-
ve , egyházunk fejével szorosan egyesülünk. 

E nyelvnek e tekintetbeni szükségességét bő-
vebben fejezi ki egy tekintélyes főpásztor, 1857-ben, 
a gyermek-seminarium érdekében megyei papságá-
hoz intézett körlevelében ; mellyben többi között 
mondja : „Scitis Charissimi ! quid nobis sacerdotibus 
sit lingua latina? Nonne lingua est, qua sacris quo-
tidie operamur, et sanctissima religionis nostrae my-
steria perficimus? Nonne lingua est, qua quotidie 
preces nostras publicas in sinum misericordiae divi-
nae effundimus? Nonne lingua est, qua Supremus 
Ecclesiae Pastor gregem dominicum affatur, eique 
magisterii sui oracula pandit? Nonne lingua est, 
qua pretiosissima sacrae vetustatis monumenta, San-
ctorum Patrum Iatinorum opera, Conciliorum occi-

dentalium décréta, pulcherrimi Ecclesiae hymni,an-
tiquissima sacrae Scripturae versio, Ecclesiae judicio 
approbata continentur? Nonne lingua est, quae fixo 
suo, et immobili charactere, Ecclesiae catholicae 
doctrinae aeternae, et immutabili exprimendae, et 
in scholis docendae apprime congruit? Nonne lingua 
est, quae eo, quod nulli nationi propria, privaque 
sit, optime respondet Ecclesiae inter omnes gentes 
et nationes diffusae, et promissi divini virtute ad id 
destinatae, ut totum terrarum orbem in unum ovile 
congreget, et in unius pastoris divini haereditatem 
convertat? Nonne lingua est, quae arctissimum in-
ter omnes totius orbis pastores, et sacerdotes vincu-
lum, unicumque communionis inter eosdem et inSy-
nodis congregatos-efficit? Denique nonne linguaest, 
quae interno suo valore, et ubertate sua, iure opti-
mo, omnium occidentalium linguarum regina nun-
cupatur, clavim ad multas earundem condiscendas 
suppeditans, et aditum ad sacrarium earundem lite-
rarium reserans, etc." ') 

E nyelv ismeretében, melly annyi, s olly dicső 
előnyökkel bir papnöveldéinkben, és átalán az egész 
anyaszentegyházban, növendékeink, mint hierar-
chiánk zsenge reményei, bizonyos idő óta olly gyen-
gék, hogy e miatt a tanárok is, a tanitásbani elő nem 
haladhatás miatt, de kivált a növendékek az előa-
dottak megtanulásában, rendkívüli nehézségekkel 
küzdeni kénytelenittetnek. Ezt tanúsítja nem csak 
azok panasza, kik közvetlenül a növendékek érdeké-
ben működnek: hanem azoké is, kiknek segédmun-
kásaikká lesznek az Isten országának terjesztésében. 

Ki merné kétségbe vonni a theologiai tanulmá-
nyok szükségességét ? Ezek ismerete nem elkerül-
hetlen-e növendékeinkre nézve ? Tehát : ,qui vult fi-
nem, debet velle et media.' Jól mondja erre vonat-
kozólag a nagy tudományu sz. Liguori : „Ha kellő-
leg nem értik a latin nyelvet, ugy minden egyéb 
tudományokban gyengéik, maradandnak"'2). Tekint-

Zagrebacki Katolicki List. Broj 2. 1857. 
,Werke des h. Alphons Maria von Liguori.' III. Ab-

theilung. Moralischtheolog. Werke. VII. Band. 
9 
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hetünk-e azért hideg közönyösséggel a nyolczadik 
osztályból bevett növendékeinkre ; kik bevégezve a 
szokott sz. gyakorlatokat (mellyekben a hallott la-
tin sz. beszédekből máris keveset értettek), valamint 
a nagy terjedelmű, ugy nagy fontosságú Schwetze-
ket hallgatni, lapozni, s magukévá tenni kénytele-
nek ? ,Fructum optatum quis supplebit ? Ecclesia !' 
S ezt talán még a második évben is. Mert ez idő alatt 
ugyancsak van dolga a szótárnak, mint drága időt el-
rablónak ; és vajha még ekkor is a sok synonimák-
ból, mellyekkel illy fontos tanulmányokban óvato-
san kell élnünk, a tárgyat helyesen értelmező kife-
jezésre találnának ! 

Főpásztoraink gondoskodtak ugyan e tekintet-
ben arról, hogy növendékeink némi gyakorlatot 
nyerjenek az intézetben; megbízván e végre az elöl-
járókból egy egyént, ki a növendékeknek kitűzött 
órákban a nyelv szabályait előadja, s őket a mon-
dott gyakorlatokban vezesse. Ez ugyan nagy jó : de 
saját tapasztalásunk és meggyőződésünk szerint, a 
czélhoz még nem elegendő. Először is, e tanulmány 
minden tekintetben mint rendkívüli adatik elő ; a 
rendkívüli tanulmányok iránt pedig milly enthu-
siasmussal szoktak viseltetni a növendékek, ezt azok 
igen jól tudják, kik velők szorosabb érintkezésben 
vannak. Másodszor, midőn az olly rendkívüli tanár, 
kötelességénél fogva, írásbeli dolgozatokat tűz ki : 
a részint terhelt, részint könnyebbséget kereső nö-
vendékek, a rendes tantárgyak terhével mentegetik 
magukat ; minek a rendkívüli tanár , habár csak kö-
nyörületességből, és ,via gratiae,' mégis néha mint-
egy kénytelenittetik engedni. Harmadszor, a rend-
kívüli tanórák száma sokkal csekélyebb, mint hogy 
a nyelvszabályok, bár kivonatban is , kellőleg elő-
adathassanak ; mikben mi hat évig izzadtunk. 

A baj rendkívüli: tehát rendkívüli gyógyszeris 
kívántatik. Nézetünk szerint szükségesebbnek lát-
juk mostani körülményeinkben a latin nyelv bővebb 
ismeretét, mint, főleg a magán-növeldékben, a görög 
és héber nyelv rendes előadását. Mert mig a görög 
és héber nyelvet hasznosnak, a latint nagyon is 
szükségesnek véljük : és tarthatunk tőle, hogy majd 
egy arányban haladnak mind a hárommal. Azért, 
teljes meggyőződésünket fejezzük ki , azt állít-
ván , hogy időnkben a latin nyelvet növeldéink-
ben bővebben előadni annyit tesz, mint a Theologia 
épületének erős alapot vetni. Czélszerünek vélnők e 
végre növendékeinkkel legalább a Grrigely-féle tan-
könyvet, ,Institutiones grammaticae in usum Schola-
rum Regni H u n g á r i á é k i v o n a t b a n megismertetni. 

S vajha a lelkipásztorok, kik e tankönyvből merí-
tették egykor a latin nyelvbeni ismereteiket, s ta-
lán azt most is bir ják, az illető papnöveldének aján-
dékoznák; mert szűkében vagyunk az efféle segéd-
könyveknek. Óhajtanok csekély véleményünk sze-
rint , hogy a szokott gyakorlati fordítások ne csak 
latinból magyarra , hanem inkább ebből latinra tör-
ténnének ; habár ez egy kis nehézséggel jár is. ,La-
bor improbus omnia vincit.' Hathatósan előmozdi-
tandja óhajtott czélunkat a föltétlen latin társalgás 
a növendékek közt ; a minek nem kis ösztönül szol-
gáland végre a vizsga, melly minden félév végén 
tartathatik.—Ezzel tartoztunk egyházunk nyelvé-
nek, mint a tudományok, és egyházi szónoklat ra-
gyogó fényének. Örömmel olvasandunk e tárgyról 
szabatosb, és ügyesebb tollal irt értekezést. 

K o p i c h Ignácz. 

Tapasztalatok a világegyház terén. 
III. 

V e l e n c z e , jan. 20. 
A kath. hit természetéből kifolyó isteni-tisztelet lénye-

ge, körül van véve számos, lelket emelő szertartásokkal. Ezek-
nek czéljok : Isten iránti hódolatunknak legmélyebb fokát ki-
fejezni, s érzékeink közvetítése által lelkünket áhítatra buz-
dítani. Egyházunk, mióta a katakombák homályos sikátorait 
fönséges bazilikáival fölcserélte, mindent fölhasznált az isteni-
tisztelet méltóságának emelésére , mi emberi fölfogás szerint 
szép- és becsesnek tartatik. Avagy lehet-e ez máskép ? Hi-
szen egyházunk föladata, öröme és boldogsága, Istenhez 
emelni sziveinket, s az ő iránti szeretetnek lángját éleszteni. S 
lehet-e a szivet, mellynek minden lüktetése egy, a legjobb 
Atyának szentelt érzelem, kárhoztatni : ha földi birtokának 
javát annak áldozza föl, kihez őt lángoló szerelme csatolja? 
Lehet-e a lelket vádolni, ha tehetsége legszebb virágaival 
igyekszik megdicsőíteni azt, kitől léte szebb óráinak lelkese-
dését származtatja ? Ez érzelemben, melly a lélek legragyo-
góbb költészetének mondható, kell keresni a kath. cultus 
fényét. 

Éjszakról jövő kath. vándor, vagy az, ki hazája sötétes 
goth templomaiban megszokta a vallásos komolyságra intő 
félhomályt, és a színes ablakokon átmosolygó nap varázs ha-
tású ragyogványát, eleinte talán idegenszerüleg fog megle-
petni az olaszhoni templomokban uralkodó fényözön által. A 
sokszor több százra menő gyertyaláng, mellyek majd pyramisok, 
majd koszorúk , körök , vagy arabeskek alakjára elrendezve , 
a nap világosságával vetélkednek, szokatlan látvány szemeink-
ben; vagy az olasz zene vidám harmóniája, melly, mint a 
bérez szikláiról mélységbe alászakadó folyam, ezer ragyogó 
gyöngygyé olvadva , ellenállhatlanul ragad , első pillanatban 
zavarólag hat kedélyeinkre. Ez azonban a hevesebb égalj lán-
goló szivü fiára nézve majdnem természeti szükség. Az olasz 
megszokván fényes kék egét, a félhomály mysticismusát nem 
tudja megérteni ; az egyház főbb ünnepeiben pedig mind meg-
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annyi örömnapokat szemlélvén, nem nélkülözheti az allegrez-
zát. Tud azonban e zene könyekig megható lenni ; s az of-
fertorium ,adagioi' sokszor fölolvasztják az érzéketlenség jég-
kérgét. Fényes templomainak látása a mennyország glóriá-
jára figyelmezteti az olaszt : ezért olly megelégedett, és olly 
boldog Isten sz. hajlékainak aranyozott boltivei alatt. Alkal-
munk volt, két, talán egész felső Olaszhonnak legfényesebb 
templomában, t. i. finale-marinoi ,San-Giovanni Battista,' és 
genuai ,Annunziatá'-ban látni e fátyolozott hölgyeket és nap-
barnított arczu férfiakat négy óra hosszáig tartó szent mise 
alatt , következetes kitartással buzgón imádkozni. 

A cultus ezen fénye egész Olaszhonnak közös sajátsága ; 
s Velencze e tekintetben természetesen nem áll utolsó helyen. 
Mondják, mikép az itteni urnapi körmenet nem sokat enged 
a romainak. Annyi bizonyos, hogy a ker. áhítatnak ezer 
nemei talán sehol a vilá0on nincsenek ugy képviselve, mint 
épen itt. A természet, szépségeivel csak fukarul látta el Ve-
lenczét. Adria mocsárai nem birnak a tenger hatalmas nagy-
szerűségével ; s Tyrol havasai csak a város legjáratlanabb ré-
széről , s onnan is csak nagy távolságban kékeinek. A velen-
czei ezért a szabad természetben keresendő élv helyett is 
templomaiban vél találni kármentesítést; és betekint oda, va-
lahányszor ideje engedi : s a napnak bármelly órájában vehet 
részt mindennemű áliitatgyakorlatban. S mindezen ajtatossá-
gok terjedelmes bucsu-engedményezésekkel vannak ellátva. 

Templomaink fénye, és szertartásaink ünnepélyes nagy-
szerűsége, sokszor vettetett már szemünkre: mint lia a katho-
licismus lényege a külsőségekben állana, s a szivnek belérté-
kével mit sem gondolna , hanem csak arra lenne számitva, hogy 
az érzékek elfoglalása és elbüvölése által pótolja a vallásban 
keresni szokott magas szellemi tápot. Különösen Olaszhont 
illetőleg, bármilly tapasztalatlan és rövidlátó, följogosítottnak 
hiszi magát arra, hogy a kath. egyház b a b o n a s á g a i , 
k ü l s ő s é g e i , s a jó ég tudja, még mi fölött, Ítéletet 
mondjon. Itt nem lehet czélunk, illy badarságok megczáfolá-
sába ereszkedni : egy tárgyat azonban szükséges megemlíte-
nünk, melly e rosszakaratú rágalmakkal összeköttetésbe hoza-
tik, s melly, rézetünk szerint, a hit fogalmával bensőleg ösz-
szefügg , és annál fontosabb , minél messzehatóbb befolyással 
bir a társadalomra. Ertjük a felebaráti szeretetet, és ennek 
nyilatkozványait. 

Azok , kik az újkori philantbropismust, a kereszténység-
től egészen különböző alapra akarnák fektetni, azt mondják : 
„A katholicismus productiv ereje megszűnt élni ; nem képes 
többé olly intézményt hozni létre, melly a félelmesen terjedő 
nyomornak csak némileg is gátot vethetne. A ferde hitfölfo-
gásból származott buzgalom, hiúságokra fecsérli el a köznyo-
mor enyhitésére sokkal hasznosabban forditható adományt" 1). 
Es ezt különösen a kath. országokbani pauperismusra vonat-
kozólag: mellynek egyik okát a katholicismusban elterjedt 
szenvtelenség- és szükkeblüségben keresik. Mások világosab-
ban is kimondták Júdásnak ama hires takarékossági elvét : 
„utquid perditio haec? Potuisset hoc dari pauperibus." 

Igaz ugyan , hogy a katholicismus, melly 19 század óta 
munkálkodik az emberi-nem boldogitásán, a földi nyomor for-
rásait mai napig sem tudta még egészen kiszáritani ; de nap-

' J ,Recherches sur les maux princip. Paris. 1854.' p. 176. 

nál is világosabb dolog, hogy több nyomort enyhített és eny-
hit tettleg ma is, mint a protestantismus elvéből kifolyó status-
oeeonomiai hires theoriák és intézmények. Nézzük meg, 
mennyire felejtkezik meg a cultusában nagy fényt kifejtő fel-
ső-olaszországi katholicismus a felebaráti szeretetről Je-
lenleg csak egyetlen főbb városban nyert tapasztalatainkról 
akarunk számot adni ; egyébiránt öt hónapi itteni vándorlása-
ink alatt eléggé meggyőződtünk róla, hogy a mi egyről áll, 
ez a többire is teljesen alkalmazható. 

Mindenek előtt meg kell jegyezni, mikép a franczia há-
borúk, és a velenczei köztársaság bukása, a városi intézetek 
vagyonának legnagyobb részét elnyelte. Boldogult I. Ferencz 
császár alatt, a kedves emlékű Pyrker László velenczei patri-
archa fáradhatatlan buzgalmának sikerült, a vesztettnek cse-
kély részét visszaszerezni ; ez azonban a veszteségekhez ké-
pest csak nagyon jelentéktelen nyeremény volt. Es mégis 50 
terhes év alatt, e vagyon 6,345,791 húszas-, és 3 centesimora 
növekedett2). E, nézetünk szerint, nem épen megvetendő 
összeg fényes tanúbizonyságot tesz arról, mikép ott nem halt 
még ki egészen a felebaráti szeretet, hol az oltárokra száznál 
több gyertyát gyújtanak, és az Oltári-szentséget betegekhez 
világos nappal is égő viaszfáklyák kisérete mellett viszik. 
Minő pazarlás ! „Potuisset hoc dari pauperibus." Azonban a ta-
pasztalás azt bizonyítja, hogy a hol Istennek sajnálnak 
gyertyát gyújtani, ott a szegény embernek mécsese is kialszik. 

Továbbá meg kell jegyeznünk még azt is , hogy Velen-
czének n e g y v e n h a t nagyobb intézete van ; ide nem szá-
mitva a kisebbeket, mellyek száma szinte nem csekély. Illy 
terjedelmes mezőnek teljes áttekintéséhez sok idő, s nagyobb 
tér szükséges, mint mennyit e lapok hasábjaitól jogosan köve-
telhetünk: azért csak néhány főbbekre fordítjuk figyelmünket. 

Hol kezdjük az emberi-nem sebeinek elősorolását ? Mind-
egy, akárhol kezdjük : mély fájdalomtól reszkető kézzel kell 
azt tennünk. De ha szemeinket az élet első napjainak nyomo-
rára fordítjuk, egy tátongó mély sebet látunk a társadalom 
testén. A bün, késő szégyen, vagy szűkölködés, elfojtják 
sokszor az anyai érzelem szavát. E veszély meg van minde-
nütt ; s legtöbb erkölcsi érzet él ott , hol e ragály kevésbbé 
elterjedett. De minthogy e baj létezik, a kereszténység, hogy 
még szörnyűbb bűnöknek elejét vegye, leldéket alkotott. A 
velenczei ,Casa degli Esposti' minden tekintetben példány-in-
tézet. Több évi statistikai számitások szerint, minden három 
évre jő 423 lelencz, mi a születésekhez képest ugy áll, mint, 
1: 35-hez. Bizonyára nagy szám; de ha másokkal összehason-
littatik , kiderül, hogy ez arány másutt még rettentőbb. Lon-
donban a kitett, és a mi még rosszabb, meggyilkolt gyerme-
kek száma a születésekhez ugy áll, mint 1: 23-hoz. A sze-
génység miatt könyörületre bizott gyermekek, az illető szülők 
sorsának megjavulásával rendesen visszavétetnek: mi évenkint 
megtörténik, és több évi tapasztalások szerint a velenczei Ie-
lenczek száma egy-hatod részszel megcsökken. 

Mig a bün, vagy szűkölködés mások könyörületére biz-
za a kisdedet, azalatt nem ritkán más oldalról is komoly ve-

J) I í ik e tekintetben kimeritő tudósítást akarnak olvasni, azoknak 
ajánl juk Pierluigi Bembo, ,Sulla pubblica beneficenza nello stato Lom-
bardo-Veneto e nella città di Venezia' czimii, s épen most Milanóban 
sajtó alatt lévő munkáját . — 2) Fortunato Sceriman, ,Intorno all' Am-
ministrazione della pubblica beneficenza. Venezia, 1857.' 
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szély fenyegeti a társadalmat, a gyermekeknek (a szülők gon-
datlansága, vagy halála miatt) elhanyagolt neveléseik miatt. 
E bajon segitendő Velencze utolsó dogeja, Manini, jobb sor-
sot érdemlett életének végén 100,000 aranyat hagyományozott 
jótékony intézetekre. E hagyomány egyik részéből, mellyhez 
járult Sceriman kanonok öröksége, alapittatott az .Institute 
Manin' nevet viselő intézet, elárvult, vagy elhanyagolt gyer-
mekek nevelésére : 60 illy szegény gyermek részesül itt ker. 
nevelésben. E szegények az elemi tanulmányokon kivül, még 
kézmüvek- és mechanikára is tanittatnak. Részletekbe. fájda-
lom ! bocsátkoznunk rem lehet ; annyit azonban meg kell je-
gyeznünk , mikép ennél remekebb illynemü intézetet Euró-
pában sehol sem találhatni. 

,Institute Manin'-nak méltó testvéreiül tekinthetők az ,1 
Gesuati', ,le Therese' és ,le Zitelle' nevü intézetek. Az" első 
eltart 120 árvát. Ezelőtt az itt felnőtteket segély pénzzel is el-
látták az intézetbőli kiléptök után. A ,Terese'-k közel kétszáz 
leány-növendékről gondoskodnak. Egyik sajátságos intézete 
Velenczének, az ugy nevezett ,Le Zitelle', egy millió húszas-
ra rugó alapitványnyal, elszegényedett velenczei nemes csalá-
dok leányainak, 24 éves korukig eltartása és magasabb kimive-
lése végett. Olasz uri családok ezekből választják nevelőnéiket. 

Ha a nevelésnek fő leiadata, s legszebb gyümölcse, az 
ifjú sarjadék szivében az erény magvainak kifejtése, és ez 
által Isten országának terjesztése : ugy bizonyára nem kevésb-
bé szent fáradozás, a bün átkos mocsarába sülyedettnek meg-
mentése , s az erény útjára visszahívása. Az egyház ugy, mint 
isteni alapitója Krisztus Jézus, meg nem szűnik keresni azt, 
a mi elveszett. A velenczei .Ricovero delle penitenti' tárt ka-
rokkal befogad minden bűnbánó Magdolnát; s az ég szentjei 
bizonyosan örömmel tekintenek ama házra, mellynek termei-
ben pauli sz. Vincze angyalai, felebaráti szeretettől lángoló 
buzgalommal tisztogatják le a löld legszerencsétlenebbjeiről 
azon sarat, mellyel, világbani hányatásuk alatt, a Szentlélek 
templomát beszennyezték. 

Vannak szerencsétlenek, kik ügyetlenségük, és mások, 
kik az idők mostohasága miatt, nem képesek megszerezni 
mindennapi kenyeröket. A becsületes igyekezetü szegény-
ségnek van egy fájdalma, melly a napszámosnak velejét is 
megrázkódtatja; neve: m u n k a h i á n y . Olvassátok a dús-
gazdag Angliának évlapjait : véres könyekkel van ott megír-
va e ,r érni t ő s z ö r n y ' története, melly évenkint sok ezer 
életet ragad áldozatul. Másutt is terjeszkedik e rémalak : s 
mióta Triest magához ragadta Velencze örökségét, azóta itt 
is van fölösleges kéz. De a ker. szeretet leleményes ; ennek 
egyik példája a velenczei .Casa d'Industria,' melly munkahi-
ány miatt éhséget szenvedő 800 embernek ád munkát, azaz : 
életet. S habár az itt kiszabott napi bér, a rendes napszámnak 
csak felét teszi is; mégis azon jótétemények közé tartozik, 
mellyekre a katholicismus bizton tekinthet önérzettel. Van-
nak a protestantismusnak is illynemü házai, nem tagadjuk. 
Angliát szokták sokan felhozni ennek bebizonyítására. De 
halljuk Blanqui nyilatkozatát felőlük : „A protestáns rend-
szer," úgymond ő, „könyörtelen elvből indult ki; azt állítván, 
hogy a népesség az élelmi forrásokhoz képest igen nagy mér-
tékben szaporodik; hogy kelletén tul sok a nép; s hogy en-
nek csak egy orvosszere van : a n é p s z a p o r o d á s á n a k 
g á t o t v e t n i . Igy szól ő a szegénységhez : az igazságtalan-

ság részeteken van; miért születtetek? miért jelentetek meg, 
részt veendők az élet asztalánál, hol a helyeket mi már elfog-
laltuk ? Mi azonban nemes szívűek vagyunk, és könyörülete-
sek : adunk kenyeret nektek is; de jól fontoljátok meg, hogy 
nektek ehhez nincs jogotok. Azért ne zúgolódjatok a meny-
nyiség csekélysége miatt : mert az is, a mit adunk, több. mint 
a mennyivel tartozunk." E szavakkal, folytatja az idézett iró, 
küldi az angol protestantismus e szerencsétlen szegényeket a 
,Workhouse'-okba, 600 tömlöczbe, mellyek a nyomor elnyomá-
sára s a „szegénységi adó" kiegészitésére alapittattak. Mi sors 
várakozik itte boldogtalanokra? Állapotuknak nem szabad jó-
nak lennie; de még csak tűrhetőnek sem: mert nyomoruk, 
ha egyszer innen kiszabadulnak, olly nagy, hogy seregesen 
visszakívánkoznának e tömlöczökbe. Rémképekhez kell azért 
folyamodni: hogy a szűkölködő reszkessen a kegyetlen se-
gélytől, és kínjával űzesse meg a szeretetet, mellyhez folya-
modni elég vakmerő volt. Igen, igy szól tovább Blanqui, ezt 
látni Angliában, miként ül össze hét-nyolez mivelt, gazdag, 
komoly ur, mint a szegényeknek megannyi gondnoka, tanácsot 
tartandó, s a kérdést megfejtendő. S micsoda kérdést? Azt, 
h o g y a n k e l l a s z e g é n y e m b e r t e l r e t t e n t e n i 
a könyörület e házaitól ; hogyan lehessen keserűbbé tenni az 
úgyis keserves kenyeret ; hogyan kell az állítólagos asylumot 
kinkamarává átváltoztatni ? Mihelyt belépnek e házba, azonnal 
elválasztatik a férj feleségétől, és a gyermek anyjától ; neveiktől 
is megfosztva, merő számokká lesznek, és a forgató kerekek-
hez barom módjára, igába köttetnek, és addig forognak, mig 
ez elkábító munkától ki nem dőlnek. Egy, vagy más módon 
tehát, éhség vagy kinpad által a szegénységet kiölni, s a 
mértani progressiókban haladó nép szaporodását meggátolni, 
ez minden, mit a protestantismus az emberi nyomor enyhíté-
sére föllelt1)." Ellenben a katholicismus nem ismer kizárólagos 
életkiváltsággal bíró castot ; hanem midőn egy részről az Is-
ten akaratának örök végzeteiből, és az eredendő bün gyászos 
következményeiből származtatja a nyomort, s a vagyon és 
szűkölködés közti különbség létezését, a szegényt csendes 
tűrésre intvén : azalatt más részről a felebaráti szeretet 
kötelességével kitölti a két osztály közti feneketlen ű r t , 
és azt kiáltja az érzéketlenség fülébe : „Isten e földnek 
absolut ura, s ti az ő tulajdonának sáfárai vagytok , a reátok 
bizott talentumokról számot fogtok ő neki adni." Ezen ,ha-
bentes quasi non possidentes' kath. elv, megtermé a jótékony-
ságnak ama nagyszerű intézeteit, mellyek a katholicismus-
nak kizárólagos tulajdonai. Ezzel azonban korán sem azt akar-
juk mondani, mintha prot. országokban nem találkoznának 
nemesebb könyörületre mutató intézvények ; mert ,spiritus 
Dei spirat, ubi vult ; ' de igenis azt. h o g y a p r o t . ,Work-
house'-okhoz h a s o n l ó , e m b e r t l e a l a c s o n y í t ó in-
t é z e t e k e t k a t h . o r s z á g o k b a n n e m t a l á l h a t n i 
s e h o l . Nézzétek meg a velenczei ,Casa d'Industriá'-t, vagy 
,Ospizio Morosini'-t, vagy a 700 tehetetlent magában rejtő 
,Ospedaletto'-t, vagy ,Cá di Dio'-t, és ama 10—15 más kath. 
ospiziot ; hol a nyomor menedéket kereshet, a nélkül, hogy 
azt emberi méltóságának árán kellene megvásárolnia. Csak 
egy futó pillanat, például a genuai ,Albergo dei poveri'-be, 
mellyről Förster is megvallja, mikép ennél nagyszerűbbet 

') Lásd ,Gaurae , Geschichte der Familie.' III. Bd. S. 214. 
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Europa nem képes fölmutatni, eléggé megmutatja a kath. fe-
lebaráti szeretet mivoltát. És hány százat emlithetnénk még 
itt ! Pedig Olaszhon nem sajtolja ki két Indiának véres ve-
rejtékét. 

Vége sem lenne , ha minden egyes velenczei intézetről 
akarnánk szólni ; azért röviden most csak annyit emiitünk, mi-
kép itt 12 intézet gondoskodik összesen 796, mindkétnemü 
árva gyermekről; 23 ház nyújt menedéket 1345 aggnak , és 
tehetetlennek ; 5 betegápoldában 1073 testi, vagy lelki szen-
vedő gyógyittatik stb. 

Ez elég, Velencze alapitványos jótékonyságának ismer-
tetésére. R é p á s z k y József. 

Az ünnepek, és a szentelt-viz a katli. egy-
házban. 

Azonnal boldogabb lenne a világ, ha az emberek gyak-
rabban eszökbe juttatnák, hogy kezdetben mindjárt a min-
dent tudni akarás kárhozatos szenvedélyének föllobbanása 
semmisíté meg a boldogságot. A kath. elvek iránya-, s ma-
gának az összes anyaszentegyház mérsékelt haladásának tu-
datában azt hihet nők ugyan, hogy a politikai korszakok ér-
telmesbekké változtával, az emberek vallási szempontból is 
szívesen belesimulnak a józanul gondolkozás kerékvágásába, 
s inkább szeretnek hallgatva okulni, mint vaktában beszélve, 
föladni magukban a bölcseséget ; melly a hallgatás féken tar-
tásával, a ,si tacuisses'-féle közmondás szerint, megőrizte vol-
na legalább a bölcseség föltevését : mig ellenkező esetben, a 
szigorúbb vizsgálat hozzájárultával, azt kénytelenek az ille-
tők , és ezt ollykor a méltó neheztelés bizonyos nemével ta-
pasztalni, hogy ama sok beszédű urak nagyon is elvetették 
a sulykot. Szólni tehát valamihez , a nélkül, hogy azt az em-
ber komolyabban megfontolta volna , mindenkor a hallgatni 
tudó bölcseség föláldozásával jár. De még itt is nagy a kü-
lönbség : hogy megelégszik-e valaki, a szűkebb körben ej-
tett nyilatkozattal, vagy sajtó utján akarja tudományát az 
egész világnak kikürtölni. Egészen más, valamit egyesek, és 
más a nyilvánosság előtt kimondani : hol, mint közösen tu-
datik , ha nem egyik, fölfogja másik a szót, és csak hamar 
beszalad vele (köznyelven szólván) az egérlyukba, az itélet 
fagyos kamarájába ; honnan sokszor egészen más alakban jön 
elő a ruminált állítás, mint sem előbb ki vala függesztve. 
Szolgáljon ez némi figyelmeztetésül azoknak, kik a vegyes 
közönség számára nem csupán szólni; hanem még irni is sze-
retnek. A könyvek és ujságlapok szaporodása, még nem elég 
bizonyítéka egyszersmind az irás könnyűvé vált mesterségé-
nek. Az írók ugyan átalában készre dolgoznak : mind a mel-
lett mégis nagyon fölismerhetők sok, de igen sok helyen a 
vásári öltések. Azonban térjünk a magunk tárgyára. 

A ,Vasárnapi újság' gyakran kimondta, hogy ő nem 
,egyházi', de nem is ,iskolai lap': azért kénytelen minden olly 
nemű czikket félretenni, melly amazok körébe vág. Mégis 
mind a mult évi folyamban, mind a mostaninak mindjárt 1-ső 
és 2-ik számában, a „Januárhó ünnepei'1 czim alatt egyházi 
körbe vágó, sőt magával a szent-írás hitletéteményével is 
«llenkező czikket hoz, még pedig olly bevezetéssel, hogy 
az embernek (ha szerencsétlenségére nem katholikus), majd 

azt kell hinnie, mikép e mondat : „Már régen előtte, szo-
k á s b a v e t t e az e m b e r i s é g , bizonyos napokon meg-
szűnni a munkától és ünnepeket tartani," annyit jelent, hogy 
az ünnepek nem is nyilvános isteni parancs következtében 
tartatnak ; hanem csupán a szokás-, és emberek önkényétől 
függvén, további fenmaradásukat is ez föltételezi. Mint ugyan-
csak a ,Vasárn. ujság'-ban ki is volt már egyszer mondva, 
hogy : , m a j d el f o g a z o k k a l b á n n i . . . . e g y o k s z e -
r ű b b k o r m á n y ' stb. Az illy tanitás, fájdalom! nem szű-
kölködik a követők ezrei nélkül. Innen van nagy részben , 
hogy ámbátor a polgári törvénykönyv maga is, nem csak az 
ország hivatalnokait szigorún kötelezi az ünnepnapok sért-
hetlen megülésére, hanem egyenesen büntetést szab a meg-
szegőkre: mindazáltal alig vétetik valami napjainkban kevésb-
bé lélekismerettel, mint az ünnepnapoknak az emberi neme-
sebb természetünkben is mélyen gyökerező megszentelése. E 
métely, a mai miveltség ugy hozván magával, fölülről lefelé 
pusztit az erkölcs-vallási életnek egyébkint virulásra fejlő-
dött mezején; s olly átalános panaszra ád okot mindenütt, 
hogy a kik annak orvoslása felől komolyan gondolkoznak , s a 
lelkek jelen és örök üdvének mulaszthatlan érdekében az 
apostollal sirva is mondogatják egymásnak, hogy illy uton 
indulva „el kell veszni : " gunymosolynál egyébbel nemigen 
találkoznak. De az illy gunymosolyban legtöbbször ott rejtő-
zik már az Istenrőli rut megfeledkezés átka , melly ezerszer 
sujtóbb alakban száll le a hitetlenek fejére. Szükséges-e, hogy 
sorban idézzük az ünnepek megtartására vonatkozó isteni 
törvényeket? Miért áll tehát ott Mózses tábláján, villám-
betükkel fölirva a harmadik isteni parancsolat: „ M e g e m -
l é k e z z é l r ó l a , h o g y ü n n e p e k e t s z e n t e l j ! " Vagy 
ezt is Numa Pcmpilius találta föl a pogány romaiaknál ; s 
tőle tanulták el az ó-törvény hivei, és a keresztények ? 

Fölebb kell, uraim ! visszamenni; sokkal előbbre! íme 
ott ragyog a Teremtés könyvének ama (2, 3 ) versében: 
„Annakokáért megáldá a hetedik napot, és szentnek rendelé 
azt." Isten akarata, hogy a hetedik napon, félretévén a fá-
rasztó munkát, kiilöaösen üdvösségünkön munkálódjunk. 

Olvassuk tovább a nevezett újságban (,Vasárnapi újság. 
19. 1.) : „Édes nemzeti nyelvünkön e nap Vizkeresztnevet vi-
sel, leginkább azért, mert Krisztus e nap szállott alá a Jor-
dánba, hogy Ker. Jánost megkeresztelje." Üssük föl mind a 
négy, egymásután következő evangélistát, és lássuk, mi, és 
hogy van ott megmásolhatlanul megirva a jordáni kereszt-
ségről. „Akkor jöve Jézus Galileából a Jordán mellé János-
hoz, hogy megkereszteltetnék tőle. János pedig akadályozta-
tá őt, mondván : nekem kell tőled megkereszteltetnem, és te 
jösz hozzám. Felelvén pedig Jézus, mondá neki: hagyj bé-
két most; mert igy illik betöltenünk minden igazságot. Akkor 
bocsátá őtet. Megkereszteltetvén pedig Jézus, mindjárt fel-
jőve a vízből: és íme megnyilának neki az egek, és látá az Is-
ten lelkét alájönni mint egy galambot, és ő rája szállni. S ime 
szózat lőn mennyekből, mondván: ez az én szerelmes fiam, ki-
ben nekem jó kedvem telt." Igy nyilatkoztatta ki magát e nagy 
n a p o n a z Istenségben lévő három személy (Máté 3 ,13—17. 
Márk 1, 9. Luk. 3, 21. Ján. 1, 32.). Hol van itt arról szó, 
hogy Jézus keresztel?Nem mondja-e inkább maga Ker. szent 
János is (Márk 1, 8.) : „Én ugyan keresztellek titeket vizzel, 
az pedig keresztelni fog titeket Szentlélekkel." Es Jánosnál 



(4, 2.) : „Jóllehet maga Jézus nem keresztel vala, hanem az ő 
tanítványai." Ennél fogva az evangéliumban elrejtett isteni 
titkok megtámadása nélkül nem lehet, nem szabad mást és 
máskép állítani, csak a mint eleitől fogva meg vagyon irva. 
Mert az igaz hívőkre nézve nem közönyös dolog, azon imá-
dandó jelenet fölismerése a Jordánná], midőn az Atya, Fiu 
és Szentlélek magát olly fölségesen kinyilatkoztatta. Hanem 
ugyanazon evangéliumban olvassuk, hogy támadnak áltanitók, 
és hamis próféták, kik (ha lehetséges volna,) tévedésbe ejtsék 
még az igazakat is. Épen azért sz. Péter apostol szerint meg-
kívántatik tőlünk, hogy mi, ,ne legyünk elmés költemények 
követői, s hirdetői'; (II. Pét. 1, 16.) de a ránk bizottakat se 
hagyjuk a ,mindenféle tudományok szelétől ide s tova fúvat-
ni', s mint parti nádat ingattatni. 

„E napon (Vízkereszt.) szentel mind a romai, mind a ke-
leti egyház vizet ; melly szentelt-viznek mondatik ;" és kevés-
sel alább : „A szentelt-viz használatát a p o g á n y o k t ó l át-
vették a Hémerobaptisták is." (U. o.) Hát még kik vették 
á t ? Csak mondja ki: ,meg a katholikusok.' De volt, és lehe-
tett-e a pogányoknak szentelt-vizök ? Épen az előbbi sorban 
mondja a czikkiró, hogy: „Julián császár" g ú n y b ó l , „a ke-
resztények bosszantására kenyeret 4s hust hintett meg viz-
zel." (Tehát nem szentelt-vizzel.) Az a kérdés már most : 
kik használták előbb a szentelt-vizet, mint illyet : a pogányok-e, 
vagy a keresztények? Ha Julián bosszantani akarta vele a 
keresztényeket: je le , hogy Julián nem tűrte a keresztények 
szentelt-vizét. Ha pedig, mint ugyan a szomszéd sorban mon-
datik, hogy a pogányoktól vették a s z e n t e l t - v i z h a s z -
n á l a t á t : mit akart Julián az ő bosszantásával ? Nem kellett 
volna-e inkább örülnie rajta, hogy a keresztények a pogány 
szokásokat elsajátították? Alább erről is fogunk valamit szól-
ni. S ez mégis v a l l á s o s elmélkedés akar lenni az év első 
napjain. Jó lett volna biz azokat az uj-évi gondolatokat előbb 
kis szentelt-vizbe mártani, hogy a rájok tapadt régi salaktól, 
s mindattól, a mi azokban nem szent, megtisztuljanak. Azon-
ban hátra van még egy hatalmas idézet ,Epifaniusból;' itt ugyan 
csak a hemerobaptistákra csűrve : de érthetnek abból a Va-
sárnapi újság' azon jámbor kath. olvasói is, kik máig sem tart-
ják valami Isten-, és észellenes dolognak, ollykor szentelt-vizbe 
mártani ujjaikat. Az idézet következő : „Haszontalan és csa-
lárd az ő igyekezetök : mert sem az Óceán, sem a folyóvizek, 
források, és az egész viztömeg, ha egy helyre gyűlne is , az 
ő bűnüket el nem moshatja ; mivel azt sem az ész, sem az 
Isten törvénye nem parancsolja." Hol itt az összefüggés? Mi 
az , a mit nem parancsol Isten , sőt inkább ellenkezőt kíván ? 
Epiphanius az általa kárhoztatott eretnekek azon balhitét rójja 
meg, mellynél fogva bűneiket a naponkinti megmosakodás 
által vélik letörülhetni : a keresztények, a katholikusok pedig 
a szentelt-vizet csak mint a lélekbeni megtisztulás jelét hasz-
nálják. S ez ellen Epiphaniusnak sincs legkisebb kifogása. 
Mire való volt tehát itt amaz idézet ? Nemde, hogy értsék 
meg a katholikusok, miszerint a hagyományos egyház is ész, 
és Isten ellen cselekszik, midőn a vizet megszenteli Víz-
kereszt napján : sőt talán máskor is , a bűnök eltörlésére ! 
Mert irva van : „Bizony, bizony mondom neked, ha ki ujonan 
nem születik vizből és Szentlé lekből, be nem mehet az Isten 
országába" (Ján. 3 , 5.). De „az ész." Ugyan mit adhatunk 
az olly gyarló észre, melly még józanul gondolkodni sem 

tud? Melly három sorral előbb, midőn a toll alá súgta, 
hogy ,sem az Isten törvénye nem parancsolja' (talán a bűnök-
nek keresztség általi lemosását sem ?), szórói-szóra ezeket 
mondja : „Eredetét e vizszentelésnek a zsidóknál kell keresni, 
kiknek az Ur parancsolta, hogy tiszta forrásvízzel, izsópból 
készült seprücskével hintessenek meg a bélpoklosok." íme 
tehát már a zsidóknál maga az Ur parancsolta, hogy a vizet 
vallásos czélra használják. De hát van-e a ,Vasárn. ujság'-nak 
oka, félni ez ártatlan elemtől, mellynek a szent atyák még 
csudatevő erőt is tulajdonítanak; sőt példákat is hoznak föl, 
az annyira hánytorgatott kath. babonaság megczáfolására ? 

Pár év előtt valahol passiva assistentia mellett esketett, 
vagyis fájdalmas kénytelenségből összeadott házasfelek gyer-
mekét volt alkalmam megkeresztelni. Az ünnepélyre prot. szo-
kás szerint hatod-magával jelent meg a bába, kik közt azon-
ban a valódi keresztanya kath. volt. Már menetközben a temp-
lom felé , vettem észre , hogy egyik tiszteleti keresztanya kis 
korsót visz a kezében kendő alatt. Mi volt természetesebb, 
mint arra gondolni, hogy az nem egyéb , illy alkalomkor el-
maradhatlan szeszes italnál. Ez ugyan már magában is tárgyát 
képezhette volna egy kis mondókának ; tapasztalásból tudván 
már, főkép a tótoknál, még ha magyar anyatemplomhoz van-
nak is kebelezve, az a korsó-historia milly eredményeket szo-
kott előidézni. De ez egyszer, dicséretére legyen mondva, a 
jó luth, asszony korsójában nem volt egyéb viznél. A temp-
lomban nagy meglepetés várt a nem-kath. vendégekre. A ke-
resztkut szokottnál ünnepélyesebben földiszitve, párkánya 
körlapján annyi bokrétás égő gyertyát tartott, amennyien 
voltak a jelenlevők. Az összelobogó fény biborszint vont a ke-
resztvíz szentelt tükrére, s ajtatos bámulatra inditá a már 
kevéssel előbb üdvözlött atyafiakat. Midőn a szertartásnak 
vége volt, s a keresztszülőket a templomajtón kikisértük , a 
korsós asszony ugy látszott megindulással önté ki a magával 
hozott vizet, mellyet otthon a vályúból merített, s ezen em-
lékezetes szavakra fakadt : „ E n I s t e n e m ! h e g y é s 
v ö l g y a k ü l ö n b s é g k ö z t ü n k ! " (tótul jobban esik ki). 
Ne busuljon jó asszony ! mondám neki : maguk sem maradnak 
mindig ott lenn ; már is sokan sietnek föl a sz. Sionba. Idő 
kell arra, hogy illy nagy hegyre mindnyájan följus3unk. 

Nincs kegyelet, nincs szentség jel nélkül. Maga a Min-
denható ur Isten is jelek által nyilatkoztatta ki magát müvei-
ben ; Jézus Krisztus is a szent kereszt jele által váltotta meg 
a világot. Az anyaszentegyháznak Isten irgalma felől annyi-
félekép tanúskodó, s fönségökben utánozhatlan imáiból is ta-
nuljuk , milly szerep jutott a teremtett mindenségben ama 
j e l n e k , mellyet az Isten Fia az eredendő bünt eltörlő nagy 
szentség anyagává tett : s e z a v i z. ,De valljon nem fekszik-e 
abban valami képtelenség, hogy az egyház a viznek efféle 
használatát, némelly más szertartásokkal együtt a pogányok-
es zsidóktól kölcsönözte' ? Ugy de a zsidók szertartásai Isten-
től erednek ; s noha az ó-törvény megszüntetésével eltöröltet-
tek , mindazáltal azok közül, valamint a pogányokéból is azo-
kat , mellyek magukban czélszerüek, és a j ó z a n é s z su-
g a l l a t á b ó l , s a természet ösztönéből származtak (minők 
például az összetett kezekkeli imádkozás, a térdelés , a töm-
jénezés stb.), annál inkább elfogadhatta és saját szertartásai 
közé illeszthette az egyház, minthogy ő azt, mi a zsidóknál 
pusztán törvényszerű s rideg tétemény volt , elfogadása által 
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jelentékeny és hatályos szertartássá avatta fel ; azt pedig, mi 
a pogányoknál elferdítve , s eltorzitva, a bálványozás eszköze 
és nyilvánítása volt, az igaz Isten imádására , a hit eleveni-
tésére, az áhítat és buzgalom ápolására, s az isteni-tisztelet 
méltóságának emelésére használja. Különben kárhoztatnunk 
kellene a kath. egyházban a templomokat és oltárokat is ; miu-
tán azokat mind a pogányoknál, mind a zsidóknál föltaláljuk. 
Helyesen jegyzi meg sz. Ágoston , hogy : „habár némelly 
szertartásokban amazokkal megegyezünk, de azok czéljára 
nézve tőlök különbözünk." (Lonovics püsp. ,Népsz. egyh. 
Arch.' III. K. 105. 1.) 

Atalános szokássá vált, főkép a világiaknál, minden meg-
választás nélkül kérdezni : ,Ezt, vagy amazt mellyik pápa 
hozta be'? Leginkább némi tudákossággal dicsekvő protestán-
sok intéznek, nagy őszinteséget tettetve, illyetén kérdéseket 
a papokhoz. Elég az hozzá, hogy Krisztus urunk után egy 
századdal, már történelmi adatokkal bírunk a szentelt-víz hasz-
nálatáról. A kath. anyaszentegyház egyik fő ismertető jegye, 
hogy s z e n t ; e szentsége hozza magával, miszerint a saját 
és hivei használatára megáldandó tárgyakat a köznapiságból 
kiemelje, megszentelje. A kik erre keveset, vagy épen sem-
mit sem adnak, az egyházat ugyanazon nyilatkozataiban vetik 
meg, mellyekben, és mellyek által az örökre tápláló anyai sze-
retetét gyakorolja. Egyébiránt csak annyiban kívántuk e tár-
gyat megérinteni, mennyiben nem kis megilletődésünkre szol-
gált annak egy sokak által olvasott ujságlapban kiadott nyil-
vános hirdetése, hogy a szentelt-víz használatát sem az ész, 
sem az Isten törvénye nem parancsolja. Az ó-szövetségben 
ugy szólván minden mozzanatot az Istennek személyes kor-
mányzósága alá helyezünk , és ott az 50-ik zsoltárban ezeket 
olvassuk : „íme bűnben fogantattam. Hints meg engem izsóp-
pal, hogy megtisztuljak; moss meg engem, hogy fehérebb 
legyek a hónál." A uj-szövetségben Jézus vére a tisztító víz, 
a gyógybalzsam. Jézus oldalából a keresztfán vér és viz folyt, 
a mi megszentelésünkre. „Azért a hatalom, mellyel az áldás-
adásra föl van ruházva az egyház, meddő nem lehet ; fogana-
tának mértéke ugyan Istentől függ, azonban a szentelt-vizzeli 
áldás sikeres voltát , valamint a szent atyák számos példával 
tanúsítják: ugy az ahhoz kellően járuló jámbor hívek ma is 
folytonosan tapasztalják." S á n t h a Mihály. 

Legyen szabad ez észrevételekhez részünkről is pár 
megjegyzést csatolni. Nem a kritizálási vágy, sem feleselési 
viszketeg, vagy kákán is csomót kereső akadékoskodás mon-
datja velünk, mit felhozandók vagyunk. A fönebbi czikket sem 
azért közöltük. Hanem mert alkalmat akartunk venni egy 
nagy baj elleni felszólalásra. S ez a népies olvasmányoknak 
olly hanyag és vásárias készítése, melly ha a rossz akaratot, és 
a téveszmék szándékos terjesztését nem mindig föltételezi is 
az iróban, ennek tudatlanságát, és az olvasó-közönség irányá-
bani tiszteletlenségét minden esetre nagy mértékben tanúsítja. 
S e körülmény , ugy hiszszük megérdemli, hogy a ,Vas. új-
ság' kis czikkeire nagyokkal válaszol junk : e kitüntetést korán 
sem annak kellvén tulajdonítani, mert olly nagy munkába ke-
rül az abban kimondott nézetek megczáfolása, hanem csak a 
hibák és tévedések sokaságának, mellyek kis helyen összeszo-
ríthatok , és egyenkint kifejtve, iveket igényelnek....Nem a 

czikk érdemli meg a feleletet, hanem a közönség , mellyet az 
tévutra'vezethet. Ha kissé terjedelmes is ennél fogva a ezáfo-
lat, a tárgy, mellyről szó van, méltó, hogy körülötte kissé 
hosszabban időzzünk. Mert igen röviden, pár szóval is kimond-
hatni valamelly téveszmét : és vajmi nagy munkába kerülhet a 
vakon elfogadottnak kiirtása ! A hazugság és tévely tulajdon-
sága, hogy semmit sem bizonyít be, hanem csak állit : és eh-
hez nem sok kell ; az emberi gyarlóságé pedig, hogy azt haj-
landóbb igy is elhinni, mint az igazságot, még olly alaposan 
bebizonyítva. Azon állítás is illynemü, melly a keresztény-
ség, vagyis határozottabban , a kath. egyház ünnepeit a po-
gány romaiaktól származtatja. Ezt kimondani szintolly köny-
nyü : mint divatos, minden további bebizonyítás nélkül elhin-
ni. De a rövid állítás egész nemzedéket idegenithet el a kath. 
egyház- és kereszténységtől, s hozhatja megvetésbe a külön-
ben is olly kevéssé kegyelt ünnepek és szertartások évenkinti 
megtartását. És ez már fölöttébb nagy dolog, melly megvár-
ja a hosszabb értekezést is. 

Bármilly kis számú közönség is megérdemli szerintünk 
ama gondot, hogy a hozzá szót intéző irók, sőt az ebből némi 
hasznot remélő kiadók is, lapjokat a kor viszonyok és olvasók 
szükségeihez alkalmazott, s a tudomány állásához is mért, ala-
pos ismeretek tárává tegyék, shogyrészökrőllehetőlegjobbdol-
gozatokkal örvendeztessék meg a közönséget ; mellynek sok-
szor a megszerzett lap nyújtja az egyetlen szellemi táplálékot, 
és ád irányt egész gondolkodásmódjának. Minél nagyobb az 
olvasók száma, e tartozás is annál szentebbé válik, és annál 
több joguk van az előbbieknek e részben a leglélekismerete-
sebb figyelmet követelni. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
V a c z r o l a következő jótékonyság'-ról értesittetünk : 

Nagys. és ft. O 11 v á n y i István ur , püspöki helynök , és a 
csanádi székesegyház nagy-prépostja, az oktatás nélküli si-
ket-némák sülyedt lelki állapotát érzékeny szivére vévén, hogy 
közülök mentül többen a tanítás malasztja által, az emberi 
méltóság szinvonalára emeltessenek, a váczi cs. k. siketnéma-
intézet pénztárába 2,940 frtot (osztr. uj pénzben) alaptőkéül 
befizetni kegyeskedett; mellynek évenkinti kamatjából egy 
siketnéma-növendék fog az intézetben növeltetni. A mélyen 
tisztelt főpap-alapitónak, eme nagylelkűségéért, az ország-
ban létező szerencsétlen siketnémák nevében hálás köszöne-
tét nyilvánítja az i n t é z e t i g a z g a t ó s á g a . 

HLŐszegk-ről vett tudósitás szerint: folyó évi jan. 
13-án költözött jobblétre W a l d m a y e r Márton sz. Bene-
dek r. áldozár; ki miután 2272 évig működött mint gymna-
siumi tanár, és pedig folytonos gyengélkedése daczára bámu-
latos kitartás- és türelemmel, az 1857-iki tan-év első fele után, 
tartós és súlyos betegsége következtében a tanári hivataltól 
fölmentetvén, nyugalomban tölté, mint székházi spirituális 
és könyvtárnok hátralevő napjait. Csendesen, és nyugodtan, 
mint élt, szenderült át a fön kitett napon. Az átalános tisz-
telet és szeretet, mellyben mint született kőszeghi, és számta-
lan idevalónak és vidékinek gyóntatóatyja részesült, a teme-
tésnél is mutatkozott ; minden rangú és rendű osztály képvi-
selve lévén a buzgó pap, szelid társ, és becsületes ember irán-
ti utolsó tisztelet-adó lerovásakor ! A béke angyala lebegje 
körül! 



F r a n k f u r t b ó l irják az ágostai ,Alig. Zeit.!-nak, hogy 
az ottani elmebetegek házának orvosa, Dr. Hoffmann H. ál-
tal kiadott munkában (,Beobachtungen über Seelenstörung 
und Epilepsie') érdekes adatok olvashatók az intézet jótékony-
ságáról. Azt azonban nem annyira érdekes-, mint inkább 
szomoritónak találjuk ez előadásban, hogy az ez intézetbe föl-
vett egyének száma, az utóbbi h a t év alat t , a korábbi 
nyolczhoz képest ugy áll, mint kettő egyhez : és igy a szelle-
mi nyavalyák 100 procenttel szaporodtak ! ,,A vallási niono-
maniában szenvedők (számra öten) mindannyian prot. hitfele-
kezetüek ; és kisebb-nagyobb mértékben a prófétai hivatás, 
lelki kevélység, és kiválasztottság álhitében voltak elfogulva. 
I t t is megerősítve találjuk azon gyakori tapasztalást, hogy a 
vallási elmebetegség a protestánsoknál fölfelé, exaltatióba, 
kevélységbe, prófétai önhittségbe ragadja az embert, a katho-
likusoknál pedig lefelé, a bünbánatba, szomorúságba, elkár-
hozás hiedelmébe ha j t j a " Mennyi való e tapasztalásból, má-
sokra bízzuk kinyomozását. Mindenesetre jótékonyabbnak 
kell a befolyás azon nemét, még midőn túlságos is (ámbátor 
nem saját, hanem az emberek vétke miatt), tartanunk, melly 
a töredelmességre viszi, mint azt, melly kevélységre ragadja 
az embert. Azt legalább kétségtelenné teszi Hoffmann könyve, 
hogy nem a kath. hit, és ascesis az, mi az elméket megzavarja ; 
sem nem a szentségre törekvés : hanem a bűnös élet, vagy 
nem-kath. önhittség. 

—Ugyanazon lap egy Darmstadtból jan. 20-án kelt 
tudósítást közöl, mellynél fogva „a mainzi dalárda fo-
gárd ,Poculum elevatum'-a, azon kivül, hogy a főpász-
tori levél írására okot adott, törvényes eljárásra is látszik 
vezetni." E sorok megértése végett el kell mondanunk, hogy 
Mainzban, a mult évi Caecilia - ünnepély alkalmával botrá-
nyos eset adta magát elő. Az egészet leghívebben irja le ma-
ga a főpásztori körlevél, melly dec. 21-én kelt, s a mainzi 
,Kath. Sonntagsblätter'-ben lenyomatva ekképen hangzik: „Né-
hány hét előtt itt Mainzban egy számos társaságban, melly-
nek tagjai a mivelt osztályokhozi soroltatásra tartanak igényt, 
magas rangú személyek jelenlétében, a kath. egyház, szerze-
tes-rendjeinek egyikében , olly sértő módon gunyoltatott ki, 
hogy én , mint püspök , kötelesnek tartom magamat egy illy 
nyilvános megtámadás ellen szinte nyilvánosan föllépni. Szent 
Caecilia ama nagy korszakban, midőn az egész földi lét, annak 
minden örömei- és szenvedéseivel, a kereszténység, és ennek 
magasztos eszméi s előképei által megdicsőittetett, az ének és 
hangászat pártfogónéjaul választatott. Egész egyletek ékesiték 
föl magukat e czélból tiszteletre méltó nevével ; és a nap, mely-
lyen e szentnek emlékünnepét tartja az egyház, amaz egyle-
tekre nézve is ünnepnappá lett. Sz. Caecilia előképe és párt-
fogása által szándékoztak ők az ének és hangászat kedvelését 
megszentelni, s az emberi szót és zeneszerek hangjait menny 
felé vezetni. Innen van, hogy még ma is sok illy egylet sz. 
Caecilia nevét viseli, vagy a szentnek napját concertek által 
ünnepli : jóllehet ezek iránya sokszor egészen ellenkező czélt 
tűz ki a zenészeiben , mint mellyet sz. Caecilia keresett az 
ének és hangászat iránti szeretetében." 

,,Itt is megtartá ez évben a nőénekegylet és a dalárda, 
régi szokás szerint, Caecilia napjának emlékezetére az ének-, 
zenészet-, és más társas életi örömeknek szentelt ünnepélyét. 
Ezen egylet elöljárósága, mennyire én róla ez alkalommal ér-
tesülék, két kath , és két prot. egyénből áll. Elén egy olly férfi 
áll , ki jóllehet egy régi, tisztes kath. családhoz tartozik, ma-
gát mégis hosszú idő óta a kath. hitéletbeni minden részvéttől 
távol tartja. Az egylet tagjai, kiknek száma az ötszázat ha-
ladja, különféle vallásfelekezetekhez tartoznak; a többség 
azonban jóformán katholikus. Már maga e körülmény is pa-
rancsolta ennélfogva, mit különben a miveltség és illem a nél-
kül is megkíván , hogy minden kikerültessék , mi nem csak egy 
illy vegyes társulat tagjait, hanem a város többi lakóit is , 
vallási meggyőződést illetőleg, keseríteni, s megsérteni képes. 
Ezenkivül a nap , melly az ünnepély megtartására kiszemel-
tetett , más körülményeknél fogva is nevezetes volt, mellyek 
a város kath. lakóira nézve különös jelentőséggel birtak , és 
csak fölebb fokozák abbeli igényöket, hogy pajzánul ne sér-
tessenek meg senki által. Emlékünnepe volt ugyanis szent 
Bilhildisnek, ama frank fejedelmi nőnek, ki tizenkét szá-
zad előtt mint özvegy vonult ide, hogy teteme3 vagyonát 
részint a városi szegényeknek, részint az általa alapitott ó-
münsteri kolostornak ajándékozza : mellyben szellemi leányai, 
az anyjok tetemeinek közelében sokáig éltek ; mignem néhány 
évtized előtt, előbb ugyan a kolostornők, később pedig az ala-
pitónő csontjai is ezen ősrégi pihenési helyökről elriasztattak. 
Ugyané nap végre az adventi sz. idő előestéje vala, s megnyi-
tása az egész kereszténység számára rendelt átalános könyör-
gésnek. „Talán még el sem hangzott a város valamennyi ha-
rangjainak szava, melly a sz. atya rendeletéhez képest a la-
kosságot felhivta, hogy e négy hét folyta alatt esedezzék azért, 
miért minden német szivnek különösen kellene imádkozma, 
tudnillik a hitegységért: midőn a nő-énekegylet és dalárda 
tagjai a Caecilia ünnepre összeseregeltek." 

„Ez alkalommal a társaságban egy nyomatott czédula 
osztatott ki, illy fölirattal: .A mainzi dalárda Caecilia-ünnepe. 
1858. Asztali dalok.' Már maga e fölirat, és azon körülmény, 
hogy az ez alkalomra betanult énekek később az egylet által 
is elénekeltettek, nem hagy iránta kétkedni, mikép azt lehe-
tetlen egyes tag müvének nézni: hanem mint kiegészitő részét 
az egylet elöljárósága által ez ünnepélyre kiszabott rendnek." 

„E czédula 4-ik és utolsó lapján, az alsó féllapon , egy 
bordal olvasható latin és német nyelven, fölváltva éneklés vé-
gett egy magáddal és karének közt : fölötte pedig három nagy 
alak látható, az egész lap jó harmadrészét elfoglalva. Ez ala-
kok sz. Ferencz szerzetes-ruháját viselik : maguk azonban a 
legközönségesebb részegek alakjában ábrázolvák, utálatos 
arczok és iszonyúan feltátott szájakkal. A középső alak kezé-
ben nagy serleget tart, és előénekese a lába alatt olvasható 
dalnak. De a szerzetes ruhának közönséges részegek- és bor-
dallal összeköttetésbe hozás átalános becstelenségén kivül, 
sok más is van a rajzban, mi az egész ábrázolatnak kiszámitott 
hatását és gonoszságát neveli." (Folyt, köv.) 

Kiadja a Szcnt-Ibtván-Társulat. —Felelős szerkesztő: Souiogj i iiárol)'. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1359. 
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T a r t a l o m : Licentiatusokról — Tengerár a szellem-
világban. (Vége.)—Pásztorkodási tárgyalások. V. — Egyházi 
tudósítások. 

L i c e n t i a t u s o k r ó l . 
Magyarországnak mind nevére , mind érdemei-

re nézve halhatatlan cardinál-primása P á z m á n y 
Péter, egyik főokul, miőtpredikáczióinak kinyomatá-
sára inditá, a ker. olvasóhoz intézett előszavában, 
azon körülményt hozza föl: „hogy a papok szük 
voltáért nem lehetvén mindenhová egyházi embere-
ket adni, sok helyeket L i c e n t i a t u s o k r a kell 
bizni, kik postillákat olvasnak a népnek ; sok he-
lyen ezek sem lévén, világi becsületes főemberek 
vagy maguk olvasnak, vagy mások által olvastat-
nak cselédjeik előtt nyomtatott postillákat." 

Itt olvastam először a , l i c e n t i a t u s ' nevet, 
s annak hatáskörét. Eddig előttem az ismeretlen volt ; 
mert róla soha, legalább kurta emlékező tehetségem 
tanúsága szerint, előadást nem hallottam : mit min-
den habozás nélkül bevallani nem szégyenlek. Fel-
ütém tehát A s c l i b a c h egyházi szótárát, ki a ,L ic e n-
t i a t u s ' - t a ^ a c c a l a u r e u s s a l ' 1 ) azonosítván, 
e név alatt a középkori egyházi iskolák olly tanít-
ványait akarja értetni, kik a kiállott vizsga után ta-
nítóik felügyelete alatt a vitatkozás- és tanításra fel • 
jogosíttattak. Három osztályba voltak sorozva, ugy 
mint : s i m p l i c e s , c u r r e n t e s és f o r m a t i ; az 
elsőben a bibliai, másikban a bölcsészeti tanulmá-
nyokat végezték, és csak a jó sikerrel kiállott pró-
batét után léphettek az alsó osztályból felsőbbe. A 
f o r m a t i (kiképzett) baccalaureus önálló, függet-
len tanítói engedély-hatalommal ruháztatott fel; és 
e tanithatási engedélytől ( l i c e n t i a ) származtatja 
Aschbach a licentiatusok nevét; kikről megjegyzi, 
hogy a középkor e képezménye Franczia- s Angol-
honban legtovább, sőt ez utóbbiban legújabb időkig 
fentartotta magát. 

Minthogy Pázmány Péternek előbb idézett sza-

vai szerint fölszentelt papok hiánya miatt honunk-
ban is működtek licentiatusok : ugy hiszem, hogy 
legalább e becses lap azon olvasóinak, kiknek isme-
retei e tárgyra vonatkozólag az enyimeknél mesz-
szebb nem terjednek, kedves dolgot teszek, midőn 
ezen, a magyar kath. egyház történetében szinte 
eléggé fontos hivatalt viselt licentiatusokról össze-
vonva, s röviden előadom azt, mit P ét er f f y ^.Con-
cilia etc. Hungáriáé' czimü jeles könyvében rólok itt-
ott följegyezve találtam ; azokat pedig, kik tisztább 
kutforrások nyomán a licentiatusokról bővebb isme-
retekkel bírnak, tisztelettel fölkérem, hogy az ál-
talam rajzolt képen itt-ott netalán mutatkozó homályt 
földeríteni, s kijavítani szíveskedjenek. 

A magyarországi licentiatusokra nézve minde-
nek előtt megjegyezzük, hogy ezek alatt aligha az 
Aschbach által előbb leirt, tudományosan kiképzett 
baccalaureusokat kell érteni ; minthogy a Magyaror-
szágban hivataloskodó licentiatusokat nem annyira 
az egyházi iskolákban nyert kiképezés és felhatal-
mazás , hanem a fölszentelt papokban nagy fogyat-
kozást szenvedő magyar egyház szomorú állapotán 
máskép segíteni nem tudó főpapok buzgalma hozta 
életbe. Midőn a föntisztelt cardinál-primás 1628-ik évi 
április 2-án Posonyban tartandó tanácskozmányra 
az esztergomi érsekséghez tartozó püspököket és káp-
talanokat összehívta, a tanácskozmányra kitűzött 
5-ik pont az volt: hogyan lehet, és kell a lelkészek 
hiányán segíteni ]) ? Melly miatt a káptalanbeliek is 
székhelyeiket oda hagyni , s a hivek ellátása végett 
kint a falukon lelkészkedni voltak kénytelenek2). Az 
érintett gyűlésben fordulnak legelőször elő a licen-
tiatusok; kikről ez mondatik: „Licentiati dicuntur 
viri laici, nullis s. Ordinibus initiati, coelibes , vitae 
probae , sufficients doctrinae ; quibus ab Ordinario, 
seu Episcopo in locis , ubi parochus ali, haberi, aut 
statui non potest, potestas datur populum principiis 
íxdei imbuendi, baptisandi, sepeliendi, matrimoniis as-
sistendi." A licentiatusokra nézve ugyanezen gyü-

J) Aschbach, ,Allg. Kirchen-Lexikon.' I. 436. lap. 0 Péterffy, II. 228. 1. — 2) U. o. 231.1. 
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lésben az lőn határozva, hogy a főpapok ezentúl a 
licentiát nekik Í r á s b a n , és csak egy, vagy két 
évre adják; kijelentve abban ama szertartásokat, 
mellyek et végezniük szabad : és ha ez idő alatt ma-
gukat jól viselik, és hivatalukat jól kezelik, az en-
gedély más két évre meghosszabbittathatik1). 

Az előbbi gyűlést követő évben (1G29. oct. 4.) 
Pázmány által tartott nagyszombathi megyei zsinat 
X. pontja szinte rendelkezik a licentiatusokról 2) : 
mellyben előadatván az, hogy némelly, különösen 
török uralom alatt nyögő részeken, l i c e n t i a t u -
s o k é s m e g t é r t e k levén a papok hiánya miatt 
alkalmazva postillák olvasása, sz. beszéd tartása, és 
szükség esetében némelly szertartások elvégzése vé-
gett: a zsinat azt rendeli, hogy a licentiatusok a 
szomszéd plébános felügyelő hatósága alá rendeltes-
senek ; ki a beteg hiveket a poenitentia-, s Oltári-
szentséggel ellátni, a licentiatusok pedig a nyert en-
gedély3) határain tul ki nem terjeszkedve, a keresz-
telést, és más, egyházi-rendhez nem kizárólag tarto-
zó , s nekik megengedett szertartásokat végezni kö-
telesek. A megyei zsinat is csak egy évre kivánta 
nekik az engedély-levelet kiadatni: mellynek meg-
újítását csak ugy nyerhették ki , ha a szomszéd plé-
bános bizonyítványával igazolhatták a püspök előtt, 
hivataluk pontos teljesítését. 

De nem egyedül az esztergomi, más püspöki 

') U. o. 231. 1. — *) U. o. 255. I. 
3) Péterffy, II. 322. lapon a licentiatusoknak adatni szo-

kott engedély-levelet is közli: „Petrus etc. Universis et sin-
gulis praesentes litteras nostras visuris, daraus pro memoria, 
quod nos inducti necessitate et gravi Sacerdotum penuria, nec 
non commendatione piorum hominum, dilectum nobis in Christo 
N. Dioecesis Strigoniensis in piisac sacris libris et orationibus 
populo in possessione N. Comitatu N. existenti praelegendis, 
per unius integri anni spatium licentiaverimus, liac tarnen ad-
jecta obligatione, sub fide Deo débita, ne idem N. ullo unquam 
sub praetextu, eiusmodi Sacramentorum administrationi se im-
misceat, quae pro legitimo ministro Sacerdotii ordinem requi-
runt, ut sunt S. Missae celebratio, Confessionum audienda-
rum et absolutionis miuisterium, Extremae Unctionis admi-
nistratio, ac ne fines licentiae suae ulla ratione excedat, sed 
suorum Superiorum ordinationi se conformet. Quod attinet 
ad Baptismi administrationem, si necessitate postulante eam 
exercere oporteat, id ut in absentia, vei longiori Sacerdotis 
distantia facere possit, volumus ; observatis iis, quae in casu 
necessitatis observari ab eo debebunt, omissis exorcismis et 
inunctionibus. Quae licentia ita conceditur, ut si vitam, mores-
que suos Licentiatus non ita componeret, prout decet, nec licen-
tiam debito modo perageret, admonitusque non se emendaret, 
ipso facto licentia concessa cessare intelligatur harum nostrarum 
vigore ettestimonio litterarum mediante.Datum Tyrnaviae etc." 

megyék is igénybe vették, papok hiánya miatt a li-
centiatusok szolgálatát. L o s i Imre e g r i püspök, az 
1635-ik évben J á s z o n tartott megyei zsinatban az 
esztergom-főmegyei zsinatnak a licentiatusokra vo-
natkozó , imént érintett határozmányait szinte köte-
lező szabályul kihirdeti megyéjében, és a licentiatu-
soktól, mielőtt hivatalukat átvennék, a tridenti hit-
vallás ünnepélyes nyilvánítását, és azt követeli, 
hogy engedélyök helyhez lóvén kötve, azt más he-
lyen gyakorolniok nem szabad; végre ugyanők a 
főesperesek felügyelése alá helyeztetvén, köteles-
ségökké tétetik az is, hogy előforduló esetekben a 
betegeknek szentségekkelí ellátása végett fölszentelt 
papot hívjanak övéikhez1). 

A p é c s i püspöki megyében még a mult század 
elején is majdnem a megye fele részében hivatalos-
kodtak a licentiatusok ; s talán a N e s s e l r o d e Fe-
rencz p é c s i püspök alatt 1714-ikévben tartott me-
gyei zsinat, ez ok miatt rendelkezik részletesebben 
irányukban2). A licentiatusok hivatalos hatáskörét 
e zsinat ezekben adja elő: a keresztség szentségét, 
ha talán bűnös állapotban volnának (mitől Isten óvja 
őket), töredelmességet indítva magukban, szolgáltas-
sák ki; ünnep- és vasárnapokon a sz. beszédet és 
imákat mondják el; a licentiatusok szokása szerint 
böjti, s adventi időben kétszer napjában egy kis ta-
nítást és könyörgést tartsanak; a tudatlanokat a 
hittanban oktassák, eskettessenek, temessenek, a meg-
rendelt processiókat vezessék, az anyaszentegyház 
törvényeit tartsák meg, és másoknak mindenben jó 
példát nyújtsanak. Ezen átalánosságban kimért ha-
táskörük azonban csak akkor volt általuk gyakorol-
ható, ha lelkész helyben, vagy a közel szomszédság-
ban nem volt; mivel ennek jelenlétében sem a ke-
resztség, sem a házasság szentségét a licentiatusnak 
kiszolgáltatni, ugy az avatást is végezni szabad nem 
volt. A halállal küszködő betegnek szentségekkeli 
ellátása a szomszéd lelkész kötelességéhez tartozott 
ugyan (kiért, ha csak 1 — 2 mérföldnyi távolságra 
volt, a licentiatus, vagy a hivek alkalmat küldeni kö-
telesek voltak) : de ha az a távolság, vagy más aka-
dályok miatt meg nem jelenhetett, ez esetben a li-
centiatus kötelessége volt a beteg ágyánál a hit, re-
mény és szeretet indulatát, ugy a bűnbánati töredel-
mességet fölgerjesztő, s az Isten akaratábani meg-
nyugvást szilárdító imákat és könyörgéseket elmon-
dani , vagy Urunk keserves kínszenvedéséről a be-
teggel elmélkedni. (Vége köv.) 

>) U. o. 339—341. I. — 2) U. o. 417—419. 1. 



T e n g e r á r a sze l lemvi lágban. 
(Vége.) 

Hogy pedig Menzel valóban éjszaki Németbont 
tartá szem előtt, s csak is a prot. hierarchiára vonat-
kozólag hiszi veszélyesnek az egyházi hatalom erős-
bitését, az állam részéről nyújtandó nagyobb párto-
lás által; vagyis az egyház ohajtott felszabadítását 
csak azért nem véli azon csalhatlan gyógyszernek, 
mellynek az kath. államokban aleggyökeresb bajok 
orvoslását illetőleg is mutatkozik, mivel az egész kér-
dést a protestantismus szemüvegén nézi : azt világosan 
tanúsítják ama szavai, mellyekben teljes meggyő-
ződését fejezve ki, mondja: „Mi azt hiszszük, hogy 
az egyháznak az államtóli e l v á l a s z t h a t l a n s á -
g a (die Unzertrermlichkeit der Kirche vom Staate), 
valamint jelenleg az , ugy jövőre is a l a p - f ö l t é t e -
le marad az e v a n g . egyház keletkezte-, és tovább 
tartásának." 

Menzel tehát, amaz ősrégi axiomához hiven, 
melly minden társadalmat ugyanazon eszközök által 
mond fentarthatónak, mellyek által az létre jött, va-
lamint egy részről a kath. hittudósok- és államfér-
fiaknak ugyanezt bizonyitó állítását szépen megerő-
síti, ugy a protestantismust is megfosztja azon, né-
mellyek által táplált hiu reménytől, mintha az egy-
házi hatalom önálló, s független gyakorlása, kebe-
lében valaha ténynyé válhatnék. A kath. egyház Is-
tentől nyert lelki hatalmát, és autonómiáját magával 
hozta az őt üldöző kereszténytelen államokba ; s épen 
az által tanusitá, valamint minden emberi institu-
tióknál magasabb rendű természetét, ugy azon el-
idegenithetlen alapjoghozi föltétlen igényét is, mi-
szerint a maga körében, a lelkek üdvére, s az egész 
emberi-nem boldogitására czélozó hatalmát, az 
ugyané czélhoz más eszközök által eljutni törekvő 
államokkal egyetértőleg, de azért mégis függetle-
nül gyakorolja. 

Nem szabad ennélfogva a kath. egyházat a pro-
testantismussal összezavarni ; sem az egyikre nézve 
talán szükségtelen, vagy épen káros jogokat, és ezek 
gyakorlatát, a másiktól is elvitázni. Mindegyik sa-
ját eredetének jellemét hordja magán, és szerkeze-
tén : ez neki életföltétele, s csak ennek szabad fej-
lődése biztosítja a tőle várt üdvös befolyást is. 

Ne is féljen akár Menzel, akár más attól, hogy 
a kath. hierarchiának igazságot szolgáltatva, hatal-
ma félelmessé válhatnék. Az egyház szabadsága ko-
rán sem egyértelmű azon, nagy részben politikai 
befolyással, mellyel az egyházat az annyiszor és 

olly sokak által gyalázott középkorban épen azok 
ruházták föl, kik benne hatalmuk erőteljes gyámo-
litását keresték. E befolyással őt a népek bizodal-
ma, s fejedelmek nagylelkűsége ajándékozá meg: s 
valamint kötelességének tartotta, az adott jogokat 
meggyőződése szerint legjobban használni, ugy azok 
nélkül ellenni is tud. Az egyház szabadsága a lelki 
hatalomnak erőteljes gyakorolhatásában áll. És ezt 
az apostoli korszaktól fogva, sok századokon á t , 
majd véres üldözések, majd kedvezőbb viszonyok 
közt, a legcsudálatra-méltóbb eredménynyel hasz-
nálta az egyház a pogány népek megtérítésére : előbb, 
és a nélkül, hogy a középkori papi fejedelemségek 
(mert hiszen csak. ezek újra fölállításától félhet az azok 
örökségéből gazdagodott protestantismus), dicsőségé-
nekfénykörét egy ujnemti kitüntetéssel nevelték vol-
na. Azért ránk nézve mit sem ielentenek Menzel ama 
szavai : „A kath. egyház segédeszközei ugyan na-
gyok , de előbb, hogy sem a középkori hierarchiát 
visszaállíthatná, patakokban kellene folyni a vérnek ; 
s a nagyobb hihetőség mindig a mellett áll, hogy a 
harcz kimenetele szintolly eredménytelen lenne, mint 
volt a harmincz-éves háborúban." Ez idétlen félelem ; 
és kissé nevetséges. Mivel azon önhittséget is mag-ába 
zárja, mintha a katholicismus, a jézusi világegyház, 
csakis Németországban léteznék; és egy harmincz-é-
ves háború annak, az egész föld kerekségén elterjedett-
nek, jó , vagy balsorsát eldönteni képes volna. Ezt 
ezelőtt háromszázaddal sem tette: ma pedig, midőn 
a katholicismus Németországon kivül sok más, nem 
csak tartományokat, hanem világrészeket is zár ke-
belébe , még kevésbbé fogja a német hierarchiának 
politikai befolyása, vagy semmisége eredményezni; 
ha csakugyan eszébe jutna valakinek azért lándsát 
törni, s a harmincz-évesnél is hosszabb háborúba ke-
veredni. 

Hiszen maga Menzel is elismeri, mikép ama jó, 
vagy rossz, de mindenesetre irányt adó mozgalom, 
melly a szellemvilágot tengerárként sodorja magával 
Európában, nem Németországból indul ki: s igy nem 
is ennek vallásos, vagy egyházi küzdelmei dönten-
dik el a katholicismusnak, következőleg hierarchiá-
jának is sorsát. Maga is megvallja, hogy ott, honnan 
e tengerár Europa, s a világ többi részeit hullámai-
nak folytonosan növekedő sulyjával csapdossa, egy 
nagy és maradandó hatású, mert szellemi befolyás 
kezdi magát érvényesitni. Ott „mai nap még a hadse-
regnél is szintúgy önkénytes tiszteletben részesülnekaz 
áldozárok, valamint az irgalmas nénék". És igy épen 
nem a protestantismusnak államegyházias ,elválaszt-



hatlansága' az, mi a jövő küzdelmek jelszavául vehe-
tő , hanem a kath. institutiók üdvös befolyásának 
elismerése, és tisztelése, főleg azok részéről, kik az 
államra nézve is legjótékonyabbbefolyást várhatnak 
tőlök. E méltányos elismerés megtagadása lenne a 
legnagyobb veszedelem, melly mindkét (egyházi s 
polgári) társaságot fenyegeti; s mellyet előidézni tö-
rekesznek a kath. egyházat és institutióit, dogmáit 
és szertartásait, szerzetes-rendeit stb. folytonosan rá-
galmazó lapok és titkos társulatok. E küzdelem ké-
pezi korunk jellemét: és ennek végeldöntése hosszú 
időre fog ismét nem csupán Európában, hanem ezen 
kivül is, a népek vallás-erkölcsi s közmiveltségi, tehát 
társadalmi viszonyait illetőleg is, határozni. 

Az ellenfél jól tudja, miről van kérdés: illik, és 
szükséges, hogy azt a katholicismus védői is értsék. 
Nem fanatismus az, mi ez utóbbiakat a sokáig bün-
tetlenül gyalázott egyház melletti bátor felszólalásra 
birja ; mint az őt rágalmazók sem ,vallási', hanem 
másnemű fanatismusból merítik gyűlöletüket ellene. 
Sem a középkori feudalismus, és földi uralkodás az, 
a mi után a kath. hierarchia vágyik:hanem egyedül 
annak elismerését kívánja, hogy ő is ,hatalom', ám-
bátor csupán lelki, s erkölcsi; melly mindenkitől 
tiszteletet igényel, és nem érdemli meg a tévútra ve-
zetett közvéleménynek sem gúnyos megvetését, sem 
gyanúsítását: olly hatalom, melly fönségesebb sok-
kal, hogy sem merő eszközül szolgálhatna alárendelt 
czélok kivitelére; de szelidebb is, mert a n y a i , hogy 
sem ijesztőként használtathatnék daczos gyermekei-
nek fékezésére. 0 ezeket a kimerithetlen anyai sze-
retet bizonyítványai, s a végkép el nem fajult szive-
ket ellenállhatlanul megható okok erejével akarja 
meggyőzni. Tőle tehát egyedül az fél, ki retteg a 
lehetőségtől, hogy az igazságot nem birandja tagad-
ni , s átalkodottságának mentségeül még a tudatlan-
ságot sem fogja felhozhatni. Hisz 1859-ben érte meg 
a világ azt, hogy egy hatalmas prot. ország koroná-
jának örökösét, országszerte nyilvánított aggodalom 
közt kisérék a szabadelvüség-, és felvilágosodottsággal 
kérkedő lapok a katholicismus fővárosába, Romába : 
mig soha egy kath. uralkodónak, vagy népnek sem 
jutott eszébe, fiatal trónörökösét félteni, ha a prote-
stantismus székvárosát, Londont, vagy Berlint meg-
látogatta. Valljon honnan e félelem? Nem azt bizo-
nyitja-e ez is, hogy vannak dolgok, mellyeket csak 
közelebbről látni és ismerni kell, hogy az irántuk 
táplált előítéletek köde szétvonuljon? s hogy épen az 
ezen igazság felőli meggyőződés az, mi a katholici-
smus ellenségeit aggodalommal eltölti? 

De mitől ők rettegnek, attól mi a legüdvösebb 
eredményt várjuk. A katholicismus annak örül, ha 
valahára megismerik. Most még fölöttébb sokak ér-
dekében áll, ezt ellenezni; s igyekeznek is az értel-
miségeket a katholicismus-, sőt kereszténységtől is el-
vezetni. Mivel,mint Menzel irja: „Ifjuságunk az isko-
lában egyedül a classikai régiség iránt töltetik be 
lelkesedéssel : mindaz, a mi keresztényi, csak mel-
lékes dolog; és rá nézve nagyon is gyakran unal-
massá, terhessé, sőt s z á n d é k o s a n gyűlöltté, s 
megvetendővé tétetik. Egy , a kereszténységgel már 
előre daczoló bölcsészet, az emberi jogok, nem a keresz-
tényi kötelességek, és egy olly természetbuvárlat iránti 
lelkesedést öntenek belé, mellyet szándékosan ellen-
tétbe helyeznek a szent-irással. Az összes német clas-
sikai irodalom, mellynek szellemében az ifjúság ké-
peztetik , kevés kivétellel, a stoicismus, vagy epicu-
reismus pogány elveinek hódol ; és át van hatva a 
kereszténység iránti gyűlölettel. Ugyanazon mérték-
ben pedig, mellyben az irodalom epigonjai, a költé-
szet és philosophia régibb hőseinek classicitását nél-
külözik, és annál inkább, keresik minden dicsőségöket 
abban, hogy a kereszténységet lenéző megvetést, 
melly amazoknak olly igen tetszett, a legellensége-
sebb fanatismussá fokozzák. Igy keletkeztek Strauss, 
Ronge, Feuerbach, Bauer, Bruno, a kereszttépő Her-
wegh, az irodalmi zsidók stb. müvei, mellyeknek 
beláthatlan serege pár évtized óta uralkodott a saj-
tóban. Hogy ennek a közönség- és ifjúságra is hat-
nia kellett, egészen természetes volt. A keresztény-
telen vakbuzgóság egész komolysággal, és bona fide 
vitatá, hogy az emberiség nem lehet addig szabad és 
boldog, valamíg a kereszténység el nem törültetik; 
következőleg ennek bukását akkép jelölé ki , mint 
ama czélt, mellyre az ujabb kor egész törekvése van 
irányozva. Kényelmes ugyan (némelly) hivő keresz-
tényekre nézve, ezt egyszerűen tagadni: de ezzel 
ama párt nincs megczáfolva, sem legyőzve. Igaz, hogy 
minden forradalom, melly a kereszténységet eltürle-
ni szándékozik, szintolly eredménytelenségben fog 
kimúlni, mint a nagy franczia forradalom ; mivel a 
hitetlenség, a tagadás, semmit sem hozhat ujat létre, 
mi némi tartóssággal dicsekedhetnék; sem a nép 
vallási szükség-érzetét semmivel ki nem elégítheti: 
de azért nincs a megújított e nemű kísérletek lehető-
sége megczáfolva " 

A protestantismus tehetetlenségét illetőleg, a 
szellemvilág tengerárját más, és a kereszténységre 
nézve kedvezőbb mederbe terelni, mi is tökéletesen 
egyezünk Menzellel : de annál többet remélünk a 
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kath. hitéletnek csudákat tenni képes erejétől. Ő eb-
ben nem hisz : mit igen sajnálunk. De azon jóaka-
rat , mellyel az általa már megismert igazság felől 
rettenthetlenül, és férfiasan tesz bizonyságot, remél-
nünk engedi, hogy Isten őt még nagyobbak megis-
merésére is fogja méltatni. Mit ő a protestantismust 
„külsőleg vallók t ö b b s é g e felől, legalább a mi-
velt osztályokat illetőleg" mond, hogy ez „a prot. 
egyház hitében többé nem osztozik az, Istennek 
hála, a kath. egyházra nézve nem áll ; s mig a pro-
testantismusnak le kell a reményről mondani, hogy 
naponkint nagyobb sorvadásnak indult testét a ka-
tholicismusból elpártoltak tetemes számával erősi-
tendi: a kath. egyházat e tekintetben is évről-évre 
gyarapodni lát juk1) . Az, mi az általa vázolt félel-
mes viszonyok közt legveszedelmesebb, kétségkivül 
az idő, s korszükségek föl nem ismerése, a magát 
tájékozni nem tudó határozatlanság; mellyet Menzel 
(joggal-e, vagy nem, mások jobban tudják) a po-
roszországi vallásügyet rendező államférfiaknak vet 
szemökre : de bármilly félelmekre adjon is illy ingado-
zás okot az emberek által intézett ügyekben : mi jól 
tudjuk, hogy a kath. egyháznak a világtenger szirtjei 
közt hányatott hajóját, emberinél magasabb erő kor-
mányozza, melly soha sem határozatlan; s egyhá-
zunk kőszálra van alapítva, melly ingadozást nem 
ismer. 

magatartás és netalán további szükséges intézkedés végett, 
azon megjegyzéssel értesittetik, hogy ehhez képest a nevezett 
magas ministerium kívánságánál fogva, a magas belügyi mi-
nisterium és a magas főhadikormányzóság által kibocsátott, 
„az uj, sereg-kiegészítési törvény életbe léptetését illető ide-
iglenes hivatalos utasítás" 22-ik §-ában foglalt, fönebb emii-
tett átalános kifejezés is e zarándékkal : „főtanitók, tanitók 
és altanitók", a népiskolák számára fönálló szabályokon alapu-
ló magyarázatot nyerte. Budán, jan. 2-án 1859. Az alelnök 
helyett, cs. k. helytartósági tanácsos W e s s e 1 y. 

Melly m. rendelmény kellőbb érthetése végett, még 
csak azon, igen illetékes kézből vett megjegyzést csatoljuk 
ide, hogy: „a főtanitóknak a helytartósági osztálytól, vagy az uj 
rend beállta óta az egyházmegyei hatóságtól, az altanitó-, vagy 
segédtanítónak pedig, ha 4 osztályú főiskolánál vagyon alkal-
mazva, az illető helytartósági osztálytól, ha pedig elemi tano-
dánál van alkalmazva, az illető esperes, vagy városi director 
úrtól szükséges , hogy legyen kinevezési okmánya. Minden 
illy okmány nélküli fő, vagy altanitó a sorozás alá esik. Kine-
vezési okmányt (Anstellungsdekret) azonban csak ollyannak 
szabad adni, ki tanképességi oklevelet tud előmutatni." 

egyhAzi tudósítások. 
Temesvár , Boldogasszony hava, 22-én. Örömmel 

olvastuk a kevés nap előtt sajtót elhagyott 2-ik évi tudósítá-
sát a városunkban a szeplőtelen sz. Szűz hathatós pártfogása 
alatt virágzó , s mindinkább mélyebb gyökeret verve szétága-
zó ,Mária segélj-nőegylet'-nek. A részvét és pártolás, melly-
nek ez egylet, fönálltának kevés ideje óta örvend, kétségtelen 
bizonysága annak, hogy eddig nagy hiányban szenvedtünk, 
szegény sorsú embertársaink Ínségének ,egyesült erőveli' ápo-
lását illetőleg ; mint a melly egyedül képes, a mindinkább el-
terjedő nyomoron sikerrel segíteni : s igy a legkiáltóbb szük-
ségek egyikén segített a kegyes alapító , midőn e jótékony 
egyletet életbe léptette. Bizonyára a hála hő imája nem fogja 
elmulasztani az ég áldását rá lekönyörögni. Az adott évi tudó-
sitásból kitűnik , mikép ez egylet már 277 tagot számlál ; kik 
bizonyos, tehetségeik szerinti kisebb-nagyobb mennyiségű 
h a v i összeggel járulnak az egylet tőkéjének szaporításához, 
valamint a jótékony cselekedetek véghezviteléhez. Igy ez év-
ben összesen 1123 frtot 121er. p. adtak ők maguk össze, ide nem 
számítva az egyes nem megvetendő adományokat. Főnöknő 
nm. báró W o l f Anna, cs. kir. tábornagy, és várparancsnok 
neje; alfőnöknő R e c k Szidónia, kereskedő neje: kik er-
nyedetlen buzgalmuk által az egylet teljes elismerését és 
bizalmát kinyerve, e 2-ik évben is újra hivatalukban meg-
erősíttettek. Van továbbá 3 alapító, és 20 működő tag ; 
10-en képezik a főnökségen kivül a választmányt, melly 
rendes gyűléseket tart. A működő tagok közül 14, a város 
lakóinak kegyes adományaiból 326 frtot 50 krt. szedett be. A 
maradandó jótevők adománya évenkint 102 frt, 26 krra rug. 
Meggyőződve e jótékony egylet fontosságáról, sokan a távolban 
is pártolásukra méltatták, s küldék be az 1940 frt 1 krra rugó 
szép összeget. E jótevők közül különösen kiemelendőnek 
tartjuk ő eminentiáját, a zágrábi bibornok-érseket, várallyai 
H a u 1 i k György urat, ki az egylet fölvirágoztatására é v e n-

Pásztorkodási tárgyalások. 
V. 

A nélkül, hogy mások előtt az e tárgybani nyilatkozás 
útját (ha ugyan valaki szükségesnek vélné bővebben szólani 
róla,) elzárni akarnók, a néptanítók hadi-szolgálattóli mentes-
ségét illetőleg, sietünk az erre vonatkozó legújabb m. rendel-
vényt közölni : 

Nr. 40268 ex 1858. A magas cs. kir. cultus- és okta-
tásügyi ministerium a mult hó 21-én 2ai"ViD86 szá'n alattkelt 
kibocsátványnyal különös alkalomból minden kétség mellőzé-
se végett ide kijelentette, hogy a f. é. sept. 29-iki uj sereg-
kiegészitési törvény 19. §-ában foglalt átalános kifejezés alatt 
„népiskolák tanitói," nem csak főtanitók és tanitók, hanem 
minden egyéb, rendszerezett állomáson szabályszerüleg al-
kalmazott, a népiskolák ellátására szükséges altanitók (segé-
dek. segédtanítók) is értendi k ; s igy mindezen altanitók, mi-
velhogy azoknak törvényszerűen történt alkalmazása, miként 
a rendes tanítóké, állandó, a katona-kötelezettségtől mente-
sekül tekintendők, s velők e szerint kell bánni. Erről 

]) Menzel irja : „Die Hoffnung, alles, was nicht mehr 
katholisch bleiben wolle, müsse protestantisch werden, ist 
vereitelt worden. Alle reuen Parteien des freien Geistes 
sagen sich, wie die Deutschkatholiken, a u s d r ü c k l i c h 
von den alten Reformatoren los." (S. 4.) 
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k i n t 200 p.frttal járulni kegyeskedik ; s máris az 1859 ik 
évre szóló 200 frtnyi járulékot is elküldeni méltóztatott; to-
vább a nm. cs. k. tartományi helytartósági tanácsot, melly a 
fönséges cs k. trónörökös főherczeg R u d o 1 f születése alkal-
mával adott több rendbeli kegyes adományokból az egyletnek 
350 p.frtot juttatott osztályrészül ; a temesvári takarékpénztá-
ri egylet 200 fttal szaporitá a tőkét. Krivinai L o n o v i c s 
József, volt csanádi püspök ő excellentiája 100 frtot ; O d e s-
c a l c h i herczeg 100 frtot adományozni kegyeskedtek: hogy 
a hely szűke miatt többet ne emlitsek, kiknek forró hálaköszö-
nete mellett szívélyes „Isten fizesse meg"-et mond az egylet, 
s a jótékonyságukban résztvevő szenvedő emberiség. — 
Illy módon az egylet tőkéje, mellynek összege az 1857-ik 
évi tudósítás szerint 1943 frt.- 59 krban állott, az 1858-ik év 
végével 6518 frt. 14 krra rug; mellyből az év folytán 695 frt, 
40 kr. a szegények segélyzésére szenteltetett. Más szükségek 
fedezésével együtt összesen 901 frt 53 kr. adatott ki; s igy a 
tőke 5616 frt 21 kr. p.pénzből áll. Az egylet védencze, egy 8 
éves leányka ; kit saját költségein neveltet, a társulat egyik 
tagjának házában, valóban anyai őrködés és ápolás alatt : ki 
az érte járó összegről az árva leányka javára nagylelküleg 
lemondván, takarékpénztárba tevé kamatozásra. — Meg-
emlitendőnek tartjuk ez évi tudósítás folytán még azt is, 
hogy t. P o m u t z Constantin, C s a j á g h y István, Du-
b e n c z z k y József és S c h m i d t János orvos urak az egy-
let pártfogolt szegényeit ingyen látják el orvosi segélyeik-
kel , mig R o t h László , S i m o n y i Imre , s P e c h e r Já-
nos gyógyszerész urak ingyen osztják az orvosságot ; s mind-
ezt az egylet javáért. Ugyancsak az egylet fölvirágoztatására 
rendelé m. püspökünk, hogy ez által osztassék ki erényes 
és a ker. oktatást szorgalmasan látogató szolgáló-leányok közt 
ama pénzösszegnek, melly ő méltóságának e czélra tett ala-
pitványa kamataiból, s a hivek adományaiból befolyt, egyilc 
fele , mig a másik a tőke gyarapítására fordittatik; mi meg is 
történt Nagy-Karácson előestéjén, midőn a főnökné 3 szol-
gáló-leányt, kik közül az egyik teljes 26 éven át ázonegy 
uraságnal szolgál, a másik az éven át meg nem változtatá szol-
gálatát, a 3-ik pedig csekély béréből e g y v a k o t és e g y bé-
n á t naponkint eledellel ellát, megajándékozott, 8 pfrtról szóló 
takarék-pénztári könyvecskét adván nekik által. Ugy hiszsziik, 
nem czél nélkül van a tudósitásban az egylet által segélyzet-
tek közt fölemlítve, miszerint azok közül 9 görög nem-
egyesült , és 1 héber részesült az egylet jótéteményei-
ben. A balvéleméuy ugyanis, hogy ez egylet csupán k a t h o-
l i k u s leend, azt már csirájában akarta mintegy megfojtani: 
e megjegyzés tehát tényt hoz föl bizonyságul arra, hogy üd-
vözítő hitünk tanítása szerint a temesvári Máriasegélj-nőegy-
let, noha Mária oltára lépcsőinél az ő szentséges és szeplőte-
len szivéről nevezett áhítatos egyletnek tagjaiból keletkezvén, 
ezen egyházi, kizárólag katholikus eredetét meg nem tagad-
hatja, mégis v a l l á s k ü l ö n b s é g nélkül érzi magát hivat-
va az Ínségen s nyomoron segíteni. Tehát nem csalatkozott 
sem az egylet alapitója, sem az egylet maga, hatalmas jelsza-
vában : „Mária segített", „M á r i a s e g i t", és bizalomteljes 
szivvel mondja továbbá is „Mária fog segitni." 

(Mainzi püspök körlevele. Folyt.) „Nem is tekintve a 
latin nyelvnek e czélra lett alkalmazását, mint melly a kath. 
cultus egyházi nyelve , s ekkép a barát-alakok és bordal közti 

összefüggésre mutat, annyira ment a vakmerőség, hogy dal-
lamul ama szent hangok szoros utánozása választatott, mely-
lyekben a kath. nép Dávidnak , a királyi dalnoknak fönséges 
zsoltárait századok óta valamennyi templomokban énekeltetni 
hallja. Ezen kivül az alakok helyezete ollyan, hogy egészen 
világossá válik, miszerint eme legaljasb torzképpel, nevetséget 
akartak ama szertartásokra! emlékezés által kelteni, mellyek 
a katholikusok előtt legszentebb cselekvény alkalmával, a sz. 
mise alatt előfordulnak. Valljon a rajzoló-, s az e rajzot meg-
rendelőknek istenkáromló szándéka odáig terjedt-e, hogy a 
serleg alakja , s az ezen látható kép , ugy szinte a kehely tar-
tása , végre az aláirás, ,Poculum elevatum', által, az egész 
kath. isteni-tisztelet legmagasztosabb perczét, a sz.-áldozat-
náli elevatiót (Urfelmutatást) akarta-e értetni : annak elhatá-
rozását mindenkinek Ítéletére hagyom , ki a képet látandja. 
Mint tényt csupán annyit adok még a fönebbiekhez , hogy az 
előénekes , ki által az egylet a dalt énekeltette, állítólag egy 
itteni Rongeanus ; hogy rajzolóul egy itteni nyilvános inté-
zetbeli rajzmestert neveznek közönségesen ; hogy az itteni 
iskolák sok más tanitói tartoznak az egylethez; s vég.e maga 
a bordal, egyetlen-egynek ellenmondása mellett, az átalános 
helyeslés nyilvánításával ismételtetett." 

„Már most minden körülményt tekintetbe kérek vétetni, 
hogy azt, a mi ellenséges, ilutlen , embertelen ez eljárásban 
fekszik, egész terjedelmében felfoghassuk. Láthatni ebből, 
mennyi igaz van az egész illem-, miveltség- és emberiséggeli 
kérkedésben, mihelyt az élet a positiv kereszténységnek há-
tat fordit. Sz. Ferencz a maga rendjét a kath. egyházban isteni 
Mesterünk ama szavára alapította : ,,Ha tökéletes akarsz 
lenni, eredj , add el mindenedet, a mivel birsz, és add a sze-
gényeknek; ugy kincscsel fogsz birni mennyben." (Mát. 19, 
21.). O e mondatot betüszerint vette, mint isteni Urunk is 
betűszerinti értelemben gyakorolta : ő mindenről, a mie volt, 
lemondva, azt a szegényeknek adta; ő a szegénységet jobban 
kedvelte, mint a világ fiai a gazdagságot. Példáját utóbb szám-
talan , minden rangú s állapotú ifjak követték. És én nem ké-
telkedem állítani, hogy sz. Ferencz rendje az igaz felebaráti 
szeretet-, feláldozó önmegtagadás-, és valódi humanitásnak 
több müvét hozá létre , mint a felvilágosodásnak egész szá-
zadai. Csak hasonlítsa valaki össze egy illy férfi hatását, ki 
először is egész vagyonát a szegények közt kiosztja, s azután 
egy, folytonos nélkülözéssel teljes életet él, mellyben minden 
perez a testi és lelki irgalmasság cselekedeteinek van szen-
telve , azok életével, kiket a világ akkép magasztal, mint a 
feláldozó emberszeretet példányait; kiknél nem ritkán az 
egész, részint önmaguknak osztott, részint másoktól elfoga-
dott dicséret alapja azon sarkallik, hogy tetemes fölöslegük-
ből egy morzsát, s a henyélés-, vagy élvezetvágynak szánt sok 
időből ollykor egy órát a szegényeknek ajándékoznak : s a 
nagy különbséget mindkettő közt könnyű lesz a valódi feleba-
ráti szeretet világánál belátni/' 

„A mult század vége, a maga feloszlató, s romboló irá-
nyával , nem maradhatott minden befolyás nélkül sz. Ferencz 
rendj'ére is. A kül- és belfölforgatások emez idejében megtör-
ténhetett , hogy e rendnek egyes tagjai hivatásuk fönségét 
szemeik elől téveszték. A franczia forradalom, és annak gyer-
meke , a német saecularisatio végre sok vidéken a rendnek 
valamennyi házait elsöpörte. De alig nyerte vissza az egyház 
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a békét és szabadságot : azonnal uj életre támadt sz. Ferencz 
rendje is ; és e pillanatban a sz. alapitót betöltő szellem olly 
hatalmasan lengedez ismét a rend különféle házaiban, hogy 
mi azt ujolag eredeti, földön tuli szépségében látjuk szemeink 
előtt állni. Itt Mainzban is alapittatott mintegy hat éve, sz. Fe-
rencz fiai számára, a capucinusok rendjéből, egy ház. Ha van 
az itteni lakosságnak osztálya, melly egészen feddhetetlen 
és hü kötelességteljesítés által, mindazoknál, kik adnak még 
valamit az illem- és erkölcsösségre, méltán igényel tiszteletet, 
ugy kétségkívül az itteni capucinus kolostor tagjai azok. Azon 
első capucinusokhoz , kik hosszas megszakítás után idejöttek, 
tartozott boldogult testvérem is ; ki állásának a világban min-
dig olly becsületesen megfelelt , mint bárki más : miután tete-
mes jószágát a szegények közt kiosztotta. O annyi, őt tisz-
telő és szerető jó barátot hagyott el a világban , midőn sz. 
Ferencz rendjébe lépett, a hány ember őt közelebbről ismerte. 
Eletének utolsó esztendeit végre itt , e szegény kis kolostor-
ban töltve, működött mindaddig, valamig csak a szerzetes-rend 
szigora által megtörve, halálos betegen szeretett hónába 
nem vitetett vissza. Csakhamar rá meg is halálozott. Kivüle 
sz. Ferencz ruháját viselék itt még több papok , és test-
vérek , kik részint e városba , vagy megyébe valók , részint 
tyroliak és westphaliak! voltak: mindannyian a legtisztesebb 
és becsültebb családokból, a legfeddhetlenebb életet élve 
mind a szerzetbe léptük előtt, mind pedig utána. A kolos-
tor eddigi főnöke egy rendkívül tiszteletre méltó atya volt, 
születésére nézve botzeni. Benne egészen sajátságos módon 
a legnagyobb életbölcseség és tapasztalás, csudálatra méltó 
szerénység- és igénytelenséggel volt párosulva. Ő maga, elő-
képe volt az evangeliumi együgyüség-és alázatosságnak. Miu-
tán itt, valamint Tyrol és Bajorhon nagy részében, szakadat-
lan munkásság- és fáradhatlan szeretettei működött, hivata-
lának betöltésére szánt ideje kitelvén, visszament szegényül, 
ugy, a mint idejött; semmi más jutalmat, vagy köszönetet nem 
kivánva, mint jó lélekismerete bizonyságát." 

„Ezek azon férfiak, sz. Ferencz öltözetében, kik itt ez 
ideig működtek. Ok parányi cellákban laknak, mellyek kiseb-
bek, mint a legszegényebb szegények szobái : és szalmán fe-
küsznek, melly csak egy lepedővel van betakarva. Minden 
vagyon, és jövedelem nélkül, egyedül abból élnek, mit nekik a 
könyörületesség naponkint nyújt. Innen van, hogy ollykor 
a legszükségesebb dolgokban is fogyatkozást éreznek : holott 
mihelyt az adományok bővebben érkeznek, azonnal valameny-
nyi szegényt asztaltársul fogadnak. Mi lehet érzékenyitőbb, 
mint a capucinusok e vendégeit látni, kikkel ők naponkint 
megosztják a nyert alamizsnát ; koczkáztatva magukat, hogy 
holnap maguk is éhséget szenvedjenek ! Mainznak legszegé-
nyebb háza az, melly legtöbb szegényt táplál ! Erről napon-
kint meggyőződést szerezhet akárki. Azon szegények és bete-
gek száma, melly az itteni, csupán alamizsnából élő, s ezen kivül 
egyetlen krajczárnyi jövedelemmel sem biró capucinusok és 
ferenczi-apáczák két házában étellel elláttatik, egy napon 
már három százra is fölment. Éjfélkor elhagyják szegényes 
ágyukat, hogy az éjnek egy egész óráját imádkozva töltsék ; 
a nappali időt pedig, csaknem félbeszakítás nélkül, foglalko-
zásban, a testi és lelki irgalmasság egyházi gyakorlatai közt, 
vagy az azokhozi készületben töltik. Nincs senki az egész it-
teni lakosság közt, kik közt pedig, fájdalom ! annyin vannak, 

kiknek egyedüli gondjok éjjel-nappal az érzéki kéjekre van 
irányozva, s kik azok nélkül egy napig sem tudnak élni, ninc3 
közöttük egy is, ki ez érdemes férfiakat folytonos nehéz mun-
káik közt, valaha csak egyetlen-egy mulatságban is részt ven-
ni látta volna. Az ő egyedüli mulatságuk abban áll, hogy 
egyik munkától másikra térnek által. Ha va'amelly házba be-
mentek a városban, ez egyedül a végett történt, hogy a bete-
geket, vagy haldoklókat vigasztalják. Azóta, hogy itt vannak, 
bizonyára még nem bántottak meg, és soha egyetlen szeretetlen 
és barátságtalan szóval sem sértettek meg senkit : ellenben 
kifogyhatatlan szívességgel készek valának mindig és minden-
kinek megtenni azon szeretetbeli szolgálatot, melly tehetse-
gükben állott. Következőleg fel voltak jogosítva, megvárni, 
hogy egy illy élet még a miveletlen nyerseséget is lefegyve-
rezze. És illy férfiakat merészelnek itt, egy nyilvános társa-
ságban , mivelt emberek közt, öltözetök meggyalázásával, 
csúfság és guny tárgyává tenni: illy férfiak becsületének 
sértésében találnak tárgyat a mulatozásra! Ne is mond ja senki, 
hogy ama becstelen rajz tulajdonképen nem capucinus, ha-
nem ferenczi szerzeteseket ábrázol. Mert mindkét rend sz. 
Ferenczé, s azonegy nagy családba tartozik ; mindkettő a kath. 
egyház sajátságos intézete: melly vele szoros egybeköttetés-
ben áll, mellynek becsülete az övé is egyszersmind ; s végre 
külsejében mindkettő olly kevéssé különbözik egymástól, 
hogy csak az avatottabb veheti azt észre. E megbántás tehát 
egyformán sérti az egész rendet ; de sérti különösen a kath. 
egyházat, mint mellynek alapítványa a szerzet, sőt mellynek 
szent szertartásai a gyalázatos képen, legalább közvetve, 
érintetnek." (Vége köv.) 

l í e i t d s . i l l a , dec. 28. 1858. Isten kegyelméből már 
másodszor ünnepeltem Bethlehemben a karácsoni ünnepeket. 
Az idő nem volt olly kedvező, mint tavai : a borult égről sürü 
eső szakadt, mellyet erős szél csapkodott szemeink közé, mi-
dőn Karácson böjtjén Efratába siettünk. A ft. patriarcha, Je-
rusalemből jöt t , a zivatar daczára is , számos kísérővel. Szél 
és eső nem tarthattak vissza, hogy által ne menjünk Bethle-
hembe ; hisz ,introibimus in tabernaculum eius , adorabimus 
in loco , ubi steterunt pedes eius' ! . . Betértünk a barlangba, 
hova az egek az Igazat, a rég megigért, az epedve várt Üd-
vözítőt , mint isteni kisdedet harmatozták , s hol most a leg-
szentebb emlékezet honol. . . . Az embert kimagyarázhatlan 
érzelem lepi meg : a sziv és szem csak sirni tud itt. Mi is le-
hajtók homlokunkat, és megcsókoltuk a földet, hol a szent 
Immanuel született. — A ,Miatyánk', és ̂ Üdvözlégy Mária', 
milly imák a bethlehemi jászol előtt ! . . . És a barlang fölött, 
sz. Katalin templomában , az uj-szövetség oltára, a vérontás 
nélküli Golgotha; vagy midőn épen a jászol előtti oltáron fek-
szik az élő áldozat ! Milly találkozás ! . . . Ránk nézve milly ke-
gyelem ! Mennyire kell, hogy felbuzogjon lelkünkben az 
ur Jézus iránti hi t , remény f és szeretet ! A próféták jö-
vendölései és zsoltárai, az anyaszentegyház énekei, mely-
lyek ez éjjel a szent helyen viszhangoztak, a két szövet-
ségnek a megtörtént születés fölötti örömdalát képezték; 
mellyet jeles kezektől játszott orgona zengedelmei vittek föl 
az Isten elé. Bejártuk még a szentek emlékeit, kik a jászol 
körül várják a föitámadást, A földalatti tekervényes, sötét 
üregek, égő viaszgyertyáinktól megvilágítva, s énekeinktől 
viszhangozva, pillanatra félbeszakiták a síri csendet, melly 
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a dicsőültek porait födi ; s mintha közel éreztem volna Paula, 
Eustochium, és sz. Jeromos lelkét. . . . Az ur Jézus születé-
sének emlékezete, ünnepélyes szent éjszaka volt ! Ma pedig 
tizenkilenczszázados emléknapja van,hogy beteljesedék, mit Je-
remiás próféta megjövendöle, mondván : „Szózat hallatszott 
Rámában , sirás és sok orditás ; Rachel siratja fiait, és nem 
akar megvigasztalódni, mert nincsenek... Minthogy Heródes, 
éazrevevén, miszerint kijátszatott a bölcsektől, fölötte megha-
raguvék ; és elküldvén megölete Bethlehemben, és valameny-
nyi határos helyeken minden két esztendős, és azon alul i gyer-
mekeket, azon idő szerint, mellyet kitudakozott vala a bölcsek-
től." (Máté 2, 16.) Itt vagyon, Efrata határában, a patriar-
chák anyjának egyszerű síremléke. Leültem csarnokában, és 
elgondoltam magamban az ősi szent időket : elnéztem Bethle-
hemet, és tájékát : e föld hordozta az áldottat, az Isten 
szentjét, s hallá az angyalok Glóriáját ; ez itta a kisded 
martyrok ártatlan vérét ; viszhangozta az anyai jajgatást ; 
itt futott a szent család ; i t t , erre menekült Egyptomba a kis-
ded, az Istenember, ki az égből alászállott ! „Et tu Bethlehem, 
terra Juda , nequaquam minima es in principibus Juda!" — 
Megirjam-e ezt is? A karácson-éjféli sz. misére Bethlehem-
ben, egyelőkelő protestáns ur is , nejével, és két kísérővel 
megjelent. Nem hihetem , hogy az ünnepelt szent emlékezet 
vezette ide a ledér társaságot. A szentegyház kellő közepén 
foglaltak helyet. Ott ült egy széken, szinháziasan a férj ; előtte 
kissé oldalvást a nő , halavány vázalak , férfi-öltönybe bur-
kolva, fején rövid ernyőü, lapos férfi-sapka. A negédes alakot, 
és a minden női szendeséget nélkülöző arczot a szemüveg 
tette még frivolabbá. A kisérő, jobbról és balról álló uracsok 
egyike föltett tarbussal *) , és páratlan szemtelenséggel ide s 
tova forgolódva, meg csevegve sértegeté a köz ajtatosságot. 
S mivel keleten a templomokban padok nincsenek, hanem a 
népség a földön elterített gyékényeken ül, vagy térdel, az em-
iitett ,érdemes' társaság annál inkább szembetűnő volt. Midőn 
a ft. patriarcha az oltárnál az Urat felmutatá, s az egész nép-
ség földre borult, ,imádandó' az Istent, ki városukban szüle-
t e t t , akkor, az imádat ünnepélyes csendében, csak a négy pro-
testáns maradt előbbi botránkoztató helyezetében. A nő fején 
a férfi-sapka, amazén pedig a tarbus mozdulatlan maradt : sőt 
a tarbusos arszlán épen a csengetyiiszóra vette elé zsebéből toll-
kését, vagy ollóját (nem vehettem jól ki, noha alig tizenkét 
lépésnyire voltam tőlük, a nyílt, sz. Ferencz-kápolna sarkán,) 

*) Tarbus, az ismert, kék bojtos, gömbölyű vörös sapka. Igy 
egyszerűen csak a városiak hordják ; kivéve a mozlimeket ; de nem a 
katonákat, sem a basát. A falusiak kendőt tekernek körüle, s e föveg a 
„turbán." A „takieh" pedig a tarbus, vagy turbán alatti, ugyanazon 
alakú, fehér sapkácska ; melly közvetlen a főt bori t ja : nehogy a tar-
bust az izzadság stb. beszennyezze. Még megjegyzendő, hogy váro-
sokban a keresztény, legalább a latin szertartású, szentegyházba lép-
vén, a tarbust lefeszi; a takieh maradván fején. Urmutatáskor ezt is 
leveszi. A falusi is az isteni-szolgálat ideje alatt , fedetlen fővel van, 
noha ha j a megborotvált, hogy csak a homlokon és fejtetőn marad egy 
csipet haj. Igy Bethlehemben is mindnyáján födetlen fővel voltak. A 
czipőt,vagy inkább papucsot is a falusi a p i tvarban hagyja, s mezitláb 
térdel a szentegyházban. 

vele körmeit faragván. Az Urfölmufatás még nem végződött 
egészen, midőn a közelebb térdelő arabok „erka ! erka !" (térd-
re) kezdtek morogni ; a zaj mindig erősebb lőn : mig néhány 
vérmesebb szomszéd legelőször is a tarbusos uracsot térdre 
rántá; ki is ököllel akarván védelmezni magát, a sértett nép 
által laptaként egy pillanat alatt „barta protesztant" (ki a 
protestánsokkal) zúgás közt, a szenl egyházból ki, a sekrestyé-
be dobatott. 

Ezalatt a patriarcha caeremoniariusa a szentélyből, az 
oltártól, utat tört magának, s a prot. maradványokat a szent-
egyházelhagyására fölszólitá : de ime egy második néphullám, 
a nőt is már a sekrestye-ajtóig sodorta, épen midőn a külö-
nös népszerüségü bethlehemi lelkész, a nép lecsillapitására, a 
szentegyházba lépett ; ugyancsak közbenjárására sikerült a 
nőnek, és pedig „hallgassatok kutyák" kifakadással, mint sa-
já t füleimmel hallottam, ismét férje oldaláig jutni. Most de 
Barrére u r , a franczia consul, a vallásgyakorlat nyilvános 
háboritóit, consuli széke mellé, a szentély elé, tehát még ki^ 
tünőbb helyre ültette : mintha a nép megsértett vállásos érze-
tét akarná kigúnyolni ! Ezen mindnyájan megbotránkoztak. 
A zúgás átalános volt ; a forrongás mindig hevesebb ; mert az 
arabokkal, különösen pedig a bethlehemiekkel illy tréfát űzni 
nem lehet. De Barrére ur öt-hat kavaszt hivatott, s állitott-
maga és védenczei mellé ; de mit használt volna mindez, ha a 
bethlehemi lelkész a zajongó népet, melly a sapkás nőt a szen-
tély előtt nem tűrhette, s a hegyke uracsokra mogorva szem-
mel nézett, a legnagyobb fáradsággal nem tartóztatja? . . . . * 
Miért cselekedett igy de Barrére ur ; miért nem kérte föl vé-
denczeit a szentély elhagyására; miért nem kisértette ki őket 
kavaszai által egész udvariassággal, mint ezt a lelkész olly 
sürgetve tanácslá? Miért tartá őket csaknem az isteni-tiszte-
let végéig, nyilvános botrányul, hogy ő maga hivatalos öltö-
nyében , lőn a vallásgyakorlat háboritójává ? Miért nem kö-
veté a lelkész jóakaratú tanácsát? Ezt kívánta az isteni-tiszte-
let, a szent mise-áldozat, a szentély iránti figyelem ; ezt a nép 
vallásos érzetének böcsülése ; ezt az isteni-szolgálatot végző 
patriarcha iránti tekintet ; ezt a vallásgyakorlat háborítatlan-
ságának kikiáltott, és mindenütt szentesitett elve ; ezt de Bar-
rére ur hivatala mert képviselője azon kath. hatalmasságnak,-
melly keleten a kath. egyház oltalmazójaként lép föl ; ezt vég-
re, ha ér valamit ez ok, de Barrére urnák ker. katholikus kö-
telessége ! (Vége köv.) H a t a l a Péter. 

K e g y e s a d o m á n y o k . 
A murai-szombati rom. kath plébánia híveitől : a Jézus sz. gyer-

meksége társulatának . . . . . . . . 5 f r t p. 

E g g e n b e r g e r Ferdinand magyar akadémiai könyv-
árusnál Pesten (Barátok terén) kapható: 

,Latin-magyar köztanulatos e g y h á z i m ű s z ó t á r . 
Koszorúzott pályamunka. Irta N a g y János. Szombathely. 
8-r. XII. és 469 1. Ara fűzve, boritokban : 1 frt. 60 kr. uj p. 

,Alexandriai szent K a t a l i n legendája, ugyanazon 
szentnek két kisebb prózai életével együtt. Régi codexekből 
nyelvjegyzetekkel kiadta T o 1 d y Ferencz Pest.' 16-r. XXXIX, 
és 287.1. Ara, borit, fűzve : 1 frt 40 kr. uj p. 

Kiadja a Szent-Ltván-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Si.ároly. 
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L i c e n t i a t u s o k r ó l . 
(Vége.) 

Kötelességükké tette továbbá a p é c s i zsinat a 
licentiatusoknak azt is, hogy a hiveket a húsvéti 
gyónás elvégzésére intsék ; a siker nélkül megintet-
tek által fizetendő büntetés fele az egyház pénztárá-
nak, másik fele a lelkésznek Ítéltetvén. Tovább a 
templomok tisztán tartását és fölékesitését szívökre 
kötvén, meghagyja nekik azt is, hogy a hozzájok 
tartozó fiók-helységekben lakó liiveket gyakran meg-
látogassák , és őket mind a nyilvános, mind a ma-

• gán tanitás alkalmával mindarra oktassák, mi az 
üdvösség elnyerésére szükséges; hogy azok maguk-
ra keresztet vetni, imádkozni, gyónni, töredelmes 
bűnbánatot magukban felindítani, a szentségeket 
megnevezni, Urunknak tiz , és az anyaszentegyház 
öt parancsolatját elmondani, az elöljáróságot tisz-
telni stb. megtanulják. A licentiatus (kivált ha a lel-
készszel egy helyen lakott,) egészen alá volt ennek 
rendelve ; s ha lehetséges volt, és a távolság nem 
szolgált akadályul, a licentiatus övéivel ünnep- és 
vasárnapokon a legközelebbi plébánián tartozott sz.-
mise-hallgatás végett megjelenni : különben , ha ez 
kivihető nem volt, honn tartozott az előirt könyör-
géseket elvégezni. 

A mi r u h á z a t u k a t illeti, erre nézve az 
1633-ik évi nagyszombathi tartományi zsinat actái 
közt olvasható engedély-levélben az volt rendelve, 
hogy midőn a licentiatusok szentségeket szolgáltat-
nak ki, fekete szinü, bő papi talárba, s karingbe öl-
tözve hivataloskodjanak 1). — F i z e t é s ö k r e nézve 

]) Péterffy, i. h. 332.1. Némelly helyeken a P a p nevezetű 
család nagyon is számos tagokat számlálván napjainkban is, 
nem megvetendő azon tájékozás, melly e családi nevet onnan 
származtatja,hogy l i c e n t i a t u s papok voltak hajdan a csa-
ládfők, kiknek előbbi vezeték-, talán nehezebb kiejtésű nevei-

pedig a pécsi zsinat akkép rendelkezik, hogy a lel-
készeknek híveiktől termesztményi s kész-pénzben 
fizetendő járulékokat, ugy a stolaris jövedelmet is 
a licentiatusoknak iíéli oda : s ezt annál nagyobb 
jog- és igazsággal, minthogy ezek a szentségek ki-
szolgáltatása végett hozzájok kijáró plébánosokat is 
vendégül fogadni tartoztak; azonkívül a csekélyebb 
jövedelmű parochiákon voltak alkalmazva. Végre a 
zsinat, midőn illő ellátásukról gondoskodott, egy • 
úttal azt is czélozta, hogy a papok hiánya miatt, a 
parochiát illető jogok valamikép el ne enyészszenek '). 

Ha bár a Péterffy által közlött okmányok nyo-
mán csak az e s z t e r g o m i , p é c s i , és e g r i me-
gyékből tudunk is iicentiatusokat előmutatni; miu-
tán az ezen megyékben őket hivataloskodtató két fő 
ok, a török uralom alatti részeken lakó hivek ellá-
tása, és papok hiánya, közös baja volt a többi püs-
pöki megyéknek is: nem igen féltjük a megtáma-
dástól azon állításunkat, hogy más püspöki megyék-
ben is hivataloskodtak a licentiatusok ; habár ezt ok-
mányokkal igazolni képesek nem vagyunk. 

Hálás érzelemmel kell e tiszteletre méltó sereg-
ről az utókornak megemlékeznie, nem csak azért, mert 
a csekélyebb jövedelmű plébániákon is egész kész-
séggel szolgáltak : hanem különösen azon tekintetből 
is méltók hálánkra, hogy a török rab-iga alatt nyögő 
keresztények közt (honnan a lelkészek vagy elüzet-
tettek, vagy kiirtattak), mint láttuk, a licentiatusok 
teljesitékazoda visszatérni nembiró, vagy nem merő 
lelkészek kötelességeit; ők oktaták, taniták a hive-
ket , és a pogányság közt a kereszténységnek mint-
egy mentő oszlopai voltak. Es ha a nagy tudományu 
cardinál-primás P á z m á n y Péter, mind a mellett 
is, hogy az 1629-diki october 4-én Nagy-Szombathban 
tartott megyei zsinatban, számos kanonokjain kivül 
102 plébános támogatta őt üdvös rendeleteinek ho-
zatalában, még 29 licentiatust is meghitt a zsinatra2) : 

ket, az úgynevezett csúf nevek osztogatásában különben is t». 
kezű nép a könnyebb pap-féle névvel cserélte föl. 

•) U. o. 421. I . - 8 ) U. o. 318. 1. 
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e körülmény arra mutat, hogy P á z m á n y Péter a 
licentiatusoknak nehéz és súlyos hivataloskodását 
méltányolni tudta. Igy az 1714-ki pécsi megyei zsi-
natra megjelent 10 plébános, és 2 szerzetes-lelkész, 
mint zsinati tag, számát 7 licentiatus is növelte ; kik 
, H o n o r a n d us L i c e n t i a t u s P l e b a n u s ' czim-
mel megtisztelve tanácskoztak a többi zsinati 
atyákkal1). 

Ismervén már ezen, ugy látszik, honunkban a 
XVII. században született, de még a XVIII-ban is 
működő tisztességes osztályt, habár az őt életre ho-
zó fő két ok elenyészte, megszüntette is annak hiva-
taloskodását: ugy hiszszük mégis, hogy a már meg-
kezdett tart unányi zsinat után várva-várt megyei 
zsinatok megtartásának alkalmával itt-ott, hol a kö-
rülmények súlyosak, könnyen tanácskozmány tár-
gya lehet, a licentiatusoknak, habár módosított alak-
bani visszaállítása*). A vészt hozó forradalom óta 
ugyanis sok megyében, a mindinkább szaporodó pa-
rochiák és hivek számához képest, aránylag nem csak 
nem nő, hanem érezhetőleg fogy a papok száma: lehet 
(adja Isten ! hogy ugy legyen), miszerint az itt-ott 
m ár felállított S e m i n a r i u m p u e r o r u m-féle in-
tézetek meghozzák a várva-várt segélyt : de mind 
emellett is tagadni nem lehet, hogy jelenleg részint 
a megváltozott viszonyok-, részint más körülmények-
nél fogva, a papi pályára hirdetett concursusok al-
kalmával évről-évre gyérül a jelentkezők száma. 
Nem csak az alföldnek sik rónáin, hanem más vidé-
keken is vannak az anya-parochiától nagy távolság-
ra fekvő fiók-községek, honnan épen a nagy távol-
ság miatt, igen ritkán juthatnak el anyaegyházukba 
a hivek: talán sokan közülök egész éven át egyszer 
sem hallják az Ur sz. igéjének magyarázatát ; s ha 
talán más vallásúak közt elszórva, kisebb számmal 
vannak, még iskolájok sincsen: és igy felnőnek gyer-
mekeikkel ; s habár keresztény katholikusoknak hív-
ják is magukat, hitök titkait mégis alig ismerik. 

Talán az anya-lelkész ennek oka? Nem min-

J) U. o. 415.1. 
") Ez ugyan igen szomorú tünemény lenne, s kiáltó je'.e 

a vallás és egyház irántiátalános meghidegülésnek : deremél-
jük is, hogy Isten nem fogja a szükséget olly fokig növekedni 
engedni. Azonban az érzett hiány pótlását czélba vevő minden 
figyelem , gond, és javaslat köszönetre méltó. S ez intézke-
désnek azon korlátok közt, és olly értelembeni fölélesztését, 
mint a t. indítványozó alább kifejti, nem csak lehetetlennek 
nem, de nagyon is kivibetőnek és czélirányosnak tartjuk; s 
talán a pusztai iskolák felállításával összeköttetésbe is lehet-
ne hozni. S z e r k . 

dig ; sőt igen ritkán oka ő ennek : az ok inkább 
a szomorú körülményekben fekszik, hogy a hivek, 
talán földi jobb létért, az anya-egyháztól olly távoli 
lakot kerestek, hol leiköket minden vjVasztalástól 
megfoszták. Most pedig, az anyagi érdekek után ro-
hanva haladó korunkban, a Pázmány által e czikk 
elején dicsérve emiitett világi főemberek, mint a fe-
hér holló olly ritkák : most nem csak másoknak, de 
maguknak sem szeretik olvasni, sőt még néha hal-
lani is a postillákat. ,Nulla regula sine exceptione:' 
igaz ; vannak kivételek : és elég szomorú, hogy a 
Pázmány-féle emberek most csak a kivételi sorozat-
ba jönnek : holott azelőtt a generalis regula alá tar-
toztak ; de az is igaz viszont, hogy e kivételezés 
nagyon is kis mértékben kárpótolja ama jeles fér-
fiak eltűntét. 

Az illy, minden lelki vigasztalást nélkülöző hi-
vek közt,kiket a lelkész legszentebb akarata mellett 
is évenkint csak néhányszor látogathat meg, nem 
volna-e talán czélszerü, addig is, mig a bajon más-
kép segítve leend: a mult században meghalt licen-
tiatusok seregét uj életre kelteni ; s egyet közülök, 
előleges oktatás és utmutatás után, engedélylyel föl-
ruházni arra, hogy ünnep- és vasárnapokon, ha temp-
lom és iskola nincsen, saját házába összegyűjtött tár-
sainak, az evangéliumot, a G o f f i n e Oktató-könyvé-
ben irt postillával nekik elolvassa; vagy ha hallgatási 
türelmük tovább tart , S z a b ó Imre jeles szóno-
kunknak, a vasár-, vagy ünnepnapra irt népszerű be-
szédét is velők közölje? Valóban boldogság volna 
a többiekre nézve egy olly egyén jelenléte, ki a ha-
lállal küszködő beteget (tudjuk, hogy a halál nem 
mindig a pap után, hanem a pap előtt is szokott 
gyakran járni, kivált ha ez távolabb helyről jön,) a 
pécsi zsinatban adott utasitás szerint elkészítené a 
hosszú útra, mellyen a haldoklónak örök boldog-, 
vagy boldogtalansággal kell találkoznia. Ha a pap 
elég jókor érkezik meg,nincs elvesztve semmi: mert 
el van készítve a beteg ; de ha legjobb igyekezete 
mellett is későn érkezett, mind magát, mind a ház-
belieket megtudja nyugtatni: a világból eltávozott 
pedig talán már az Isten ítélőszéke előtt áldja a be-
teg-ágyánál vele , s érette imádkozó licentiatust', ki 
őt a legfélelmesebb válságos pillanatban az egyház 
által jóváhagyott imák és könyörgések hódító erejé-
vel mentő angyalként kisérte a túlvilágba. 

A főpásztor általi kiválasztás, és írott levélleli 
felhatalmazás emelendi föl az illy egyént a többiek 
fölé, s megszerzendi neki a többiek előtt ama tisz-
teletet, mellyre szent hivatalának gyakorlásában 



méltán számolhat, smelly a bizalommal karöltve, a 
szerint fog irányában a többieknél növekedni, amint 
azt erényes magaviselete által ápolandja. Ugy hisz-
szük, lehetne ot t , hol máskép a bajon hamarjában 
segíteni nem lehet, egy e hivatalra alkalmas egyént 
találni, vagy rövid utmutatás által erre képesíteni; 
ki ebbeli fáradságának , mivel előbbi keresetmódját 
folytathatná, nem itt, hanem a siron tul kérné s vár-
ná jutalmát ; vagy ha a megyei pénztárakból juttat-
tatnék is az illyeseknek egy kis jutalom (mi talán 
olvasás-, vagy tanításra alkalmas jó könyvekben is 
megtörténhetnék), a reménylett lelki haszon eléggé 
kárpótolná a megyei pénztár ebbeli kiadásait is. Fő, 
és sarkalatos elvül, a „p ü s p ö k i e n g e d é 1 y " min-
dig szem előtt tartandó ; a másik pedig szinte telje-
sítendő , tudnillik az illy licentiatusrai „ l e l k é s z i 
f e l ü g y e l é s . " 

Némelly, az anya-parochiától szinte eléggé tá-
voleső fiók-helyeken, hol tanitók is vannak, ünnep-, 
és vasárnapokon ezek teljesítik a licentiatusnak fó-
nebb leirt ama hivatalát, hogy az iskolába össze-
gyűlt nép előtt, sz.-misei énekek elzengése és könyör-
gések elmondása után, felolvassák az evangéliumot és 
annak magyarázatát. Ha ez az illető megyés-püspök 
tudtával, beleegyezésével, és felhatalmazásával tör-
ténik, nincs ellene kifogásunk: de a nélkül nem lát-
juk egészen elfogadhatónak ; miután a tanító csak 
iskolájában, a kis gyermekeknek előadatni rendelt 
tudományokra nézve d o c e n s , az egyházi tárgyak-
ra nézve pedig, mint a többi, kiknek az evangéliu-
mot felolvassa és magyarázza, a d i s c e n s e k közé 
tartozik ; és csak a püspök által átengedett jognál 
fogva nyerheti ama képességet, hogy az evangéliu-
mot a többieknek magyarázhassa. Az egyház, bölcső-
jétől fogva harczolt, és harczoland is amaz elv mel-
lett, mellynél fogva atanitó és tanuló egyházatmind 
jogára, mind kötelességeire nézve egymástól meg-
különbözteti. 

Tudjuk ugyan , hogy az egyházi törvények ér-
telmében, a fiók-helységi hívek anya-egyházukba, 
legalább ünnep- és vasárnapi napokon megjelenni 
kötelesek : nem is e kötelezettség tágítására hoztuk 
elő a sírból a licentiatusokat ; e kötelesség ezentúl is 
fönmarad mindazokra nézve, kiknek módjok, és al-
kalmuk van azt teljesíteni : de minthogy ennek tel-
jesítése gyakran, kivált őszi s téli időben, majd nem 
lehetlenné válik : a hívek mind vallási ismereteit, mind 
érzelmeit jobban ápolná az általunk ajánlott mód, 
mint az, ha vagy a távolság, vagy a rossz ut örve, 
vagy talán oka miatt is honn maradt hívek az ünnep 

megszentelését egyedül abban vélik feltalálni, ha 
mind magukat, mind igavonó marháikat a munkától 
megkímélik, és a bormérő házakat meglátogatva, a 
férfiak az ottani, a nők pedig az úgynevezett rágal-
mazói padokat megülik. O l t v á n y i Pál. 

Pásztorkodási tárgyalások. 
VI. 

(A p l é b á n i a i i s t e n i - s z o l g á l a t r ó l ) A közélet 
folytán még mindig fájdalmasan tapasztalni, hogy az Isten 
dicsősége-, s a lelkek üdvének előmozdítására rendelt ünnepek 
országszerte kevésbe vétetnek. Sőt már nem csak az anyagiak 
után szünet nélkül futkosó városiak közt enyészik el az any-
nyira istenies ünnepnapok méltósága és szentsége, hanem 
kénytelenek vagyunk faluhelyeken is borzadva látni azoknak 
mindinkább szaporodó megbecstelenitését ; melly ugy von 
maga után egyéb erkölcsi romlást, mint árvíz a tőle válhat-
lan iszapot. Ha ezen, minden kornak a vallásosság és termé-
szetszerű hála fogyatkozására nyilván mutató elaljasodásához 
veszszük még azon körülményt is, hogy itt-ott nem kath. irá-
nyú lapokban eszmék hintetnek el a kath. anyaszentegyház 
ünnepeinek csonkítására, s egy az anyagi, vagy állati ember 
önérdekeit Jegyezgető előítélet népszerüsitésére : igazán alig 
tudja az ember magát megtartóztatni a keserű kifakadásoktól 
olly tömeg ellen, melty ugy szólván föladatául tűzte ki, a min-
den vallásos kegyeletteli szemtelen köt.ekedést. 

A ,Religio' 1857-ik évi folyamában fölmerült ugyan egy, 
és más ,a plébániai isteni-szolgálat fontosságáról', részint 
egyházi-törvény- és erkölcstanilag, részint a gyakorlati ta-
pasztalás után fejtegetve: még sem lesz talán fölösleges a még 
folyvást sajgó ünnepi ügy iránt, csupán meleg részvét- és jó-
akarattal viseltető hajlamból, néhány észrevételt fölhozni; már 
csak azért is, mivel egy-két czikk minden tömöttség mellett 
is kevés arra, hogy afenforgó kérdés minden részről eldöntött-
r.ek tekintessék. Meg talán a ,Religio' ujabb közönségére néz-
ve sem fölösleges, illy korszerű tárgyhozi szólás a lelkipász-
torkodás rovatában. 

Midőn a lelkipásztor illy fohászszal esik térdre azőnél-
külözhetlen imazsámolyán reggelenkint : „Procido coram te 
Domine! gravissima onustus flagitiorum sarcina; nec mea so-
lum, sed et totius populi peccata coram te porto : quia me pro 
omnibus legatione fungi jussisti ; ut quod illi pro se non pos-
sunt, ipse tamquam mediator merear impetrare !" egy külö-
nös fontosságú érzés fogja el a szívet, mellynek elmaradhatlan 
kisérője, a lelkipásztor állásához forrott kötelmek , akadályok 
és szenvedések elgondolása. Ki mondhatja el magáról fenszó-
val, hogy bir mind Salomon bölcsesége-, mind Sámson ere-
jével, s ura azon angyali béketürésnek, mellyel az indu-
latok fölött bölcs kormányt vezetni int az apostol : hogy 
a kötelmek beteljesítve , az akadályok elhárítva , s a szen-
vedések szentül legyenek elviselve ? Nem áldozunk-e gyak-
ran egész életet föl siker nélkül ? A legalantibb sorsú 
ember is nyugodtan száll sirjába, ha megtette kötelességét ; 
mert nagyrészt csak magáról tartozik számot adni : a pap 
még akkor is remeg a felelősség terhe alatt. Innen ered so-



—-+• 8 8 

kaknál azon öntudatos fájdalom, melly a lelkipásztorok egész 
pályáján keresztülvonul ; kik t. i. önmagukon, átalán véve a 
bűnös emberen fölülemelkedve, mind a hü szolgák jutalmát, 
az Ur örökké tartó örömét, mind a hűtlen sáfárkodás bérét 
szem előtt tartják. E lelki állapot a f é l t é k e n y s é g n e k 
egy nemét idézi elő; mellyet nem lehet rossz néven venni: 
hiszen saját üdvösségünk van a latban, valahányszor arról 
van szó , teljesítik-e a hivek az eléjek szabott parancsokat 
lelkismeret szerint. Mi következnék abból, ha a plébános kö-
zönyösen venné , járnak-e hivei rendesen ünnep- és vasárna-
ponkint az isteni-szolgálatra , vagy nem, és hová? Nem tá-
madná-e meg e hanyagság tulajdon létét még akkor is, ha azon 
meggyőződést tenné sajátjává, miszerint a hivek úgyis be-
teljesítik az anyaszentegyház m á s o d i k p a r a n c s á t , ha a 
plébániai isteni-szolgálatnak ( s o k s z o r ) minden ok nélküli, 
vagy ( l e g t ö b b s z ö r ) vétkes önérdi-k sugalatábóli elmellő-
zésével, másutt keresik a szellemi legelőt? 

Kérdés ennél fogva : szabad-e t u l s z i g o r u s á g v á d j a 
n é l ki i l hathatósb eszközökkel is szorítani a hiveket, hogy 
saját plébániai isteni-szolgálatukat eine hanyagolják? Szerin-
tem azon esetre, ha a pásztortanilag javalt módok, és okszerű 
kisérletek czélhoz nem vezetnek, mindenkor lehet, s ő t k e l l 
i s ; különben az emberi, rosszra való hajlamokkal mindig 
szomszédos anarchia léphet a kellő szent egység helyébe. Az 
anyaszentegyház, plébániák fölállítása által szervezé alkotmá-
nyát ; természetesen, mivel a kath. hit hirdetése Isten ke-
gyelmével megszűnt országról országra vándorló missio lenni. 
Az egyház kivívta a világon legszebb győzedelmét, önerejé-
vel fentartott függetlensége által, melly egyszersmind öröktől 
kijelölt szabadsága kivívásának törhetlen biztosítékait is ma-
gában foglalja. E győzelem tartamát nem a kényszerítő szük-
ség eseteiben, ,ob majorem Ecclesiae utilitatem' hozott tör-
vény alkalmazásának, s tett módosításoknak köszönjük, hanem 
az igaz hivők csudateljes önfeláldozásának. A reformatio föl-
dúlta az anyaszentegyház keblében a békét. De azért a tri-
denti szent zsinat föláldozott-e valamit a veszett kor forron-
gó kívánalmainak? 

Olvastuk egykor a ,Religió-'ban, hogy a plébániai isteni-
szolgálat gyakorlásánál előforduló physikai lehetetlenségen ki-
vül, e z e r e s e t i s s z o l g á l h a t az anyaszentegyház 2-ik 
parancsának módosítására. Illyesmit bátor vagyok kétségbe 
vonni. Mert lia egyetlen törvényes kérdés ezer szükséget 
föltételez a módositásra : ugy hitéletünk egén csakugyan 
gyászfelhők borongnak. Csak egy példát idézek vissza emlé-
kezetembe, melly mint ezer közül egy vala fölhozva, s ez fi-
gyelemre méltó. Van egy 14,000 lelket számító plébánia-
község hazánkban, mellynek temploma azonban csak 2000 lel-
ket képes befogadni. Ki fogja itt a 2-:k parancsot foganatba 
venni ugy, hogy a hivek a plébániai isteni-szolgálaton mind-
nyájan megjelenjenek? Ez physikai lehetetlenség, mellyen a 
pásztori okosság és szeretet találékonyságán kivül csak az ir-
galom és áldozatkészség segíthet; s mindezt 14,000 lélek közt 
föl is tehetjük *) , ha csak a lelketlenség vádjának rut bélye-

*) Azaz: föltehetnök, lia az egy plébániába tartozó Livek testvéri, 
szoros összeköttetését (csak az egy isteni-tiszteletben, és ez alatti ada-
kozásokban részt venni szokott közérziilet által föltartliatót) meg nem 
gyengítette, sőt semmivé nem tette volna az e l s z ó r t nyájnak egy-
más iránti elhidegülése. Testületi szellemet, közerőveli hatást, melly 

gét nem akarjuk homlokukra sütni. S ha ezen, a lelkek szá-
mához képest olly gúnyosan kis templom a mult század má-
sodik felében épült, eléggé megérlelhette már az idő ama kiál-
tó szükséget, hogy be k e l l v á l t a n i a k e r . s z e r e t e t 
l e g s z e b b p é l d á j á t . Vagy nincs közérzület, nincs fölál-
dozás ? Ugy azt is nyilvánosság elé kell hozni : hány palotát 
s mulató-helyet épített már illy roppant község egy század 
alatt Baccbusnak ? „Sicut canentibus tubis muri Jericho ce-
ciderunt, ita superbia mundi cum suis turribus, a v a r i t i a 
scilicet, invidia, luxuria, simul cum suis concupiscentiis ma-
lis assidua sacerdotum praedicatione destruatur!" (S. Aug. 
serm. 106 de Temp ) 

Már most vegyük szemügyre: kik szoktak közönségesen 
hiányzani a plébániai isteni-szolgálatról ? A hivek két szélső 
osztálya : az uri, vagy legelőkelőbb, és a nép salakja. Ha ennek 
biztos, kétségbevonhatlan tudatában azt hiteti el magával a 
lelkipásztor, hogy mindenkinek saját fölfogása szerinti néze-
tétől függhet ezen , az emberi-nem Istenhezi legszentebb vi-
szonyának meghatározása, a nélkül, hogy mélyebben be lehet-
ne nyúlni az elaltatott lelkismeret darázsfészkébe: hogyan 
fognak leomladozni a bün és kárhozat erős falai? Igy látjuk 
kisebb-nagyobb városokban predikácziók alatt a hitszónok felé 
tátongó üres padokat ; (nincs-e itt elegendő térség ezerek be-
fogadására ?) s a botrányos kitakarodást, mikor a ,Jöjj el Szent-
lélek ur Isten' énekeltetik. A legutolsó kézművest is könnyen 
megfogja ez a métely (ki ne tudna még a templomban is urat 
affectálni? főkép ha ehhez még elég kevély is); és azon meg-
győződésre viszi, hogy ámbár (Isten , világ látja) jól esnék 
neki, ha az Isten rőfszámra mérné családjára az áldást: ő még-
is kielégítheti a végetlen jóságú Istent egy rövidke kis misé-
vel, minőt félóránkint is hallgathat valamelly zárda templo-
mában : aztán ,i n s G r ü n e ! ' 

Ki ne tudná, hogy országunknak sz. István első apos-
toli király napja (aug. 20.) egyszersmind közös nemzeti ün-
nepe : mellyet, hogy ugy mondjuk, csak a nem kath. hiten 
levő rossz hazafiak fertőztetnek meg félreeső pusztákon szol-
gai munkák parancsolása. vagy a cselédeknek egyéb, de min-
denesetre ünnepsértő elfoglalásával ? Mindazáltal nem egy 
lelkipásztori napló jegyzetei közt akadhatni előfordult ese-
tekre , mellyek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy maguk a 
kath. egyházban némi tekintélyt követelő hazafiak sem tart-
ják lelkismeretbe vágó dolognak, ha ünnepnapokon, mellyek 
nem vasárnapra esnek, talán fogadott szántáson kivül, minden 
egyéb munkát végeztetnek. Gondoljuk csak meg : az a nép, 
legalább fölteszsziik a javáról, melly köznapokon egy pász-
tort.ani megjegyzés szerint átalában : ,,in pascendis gre-
gibus, aut in stabulis continuo inter pecora et Urne tum 
versatur (et sunt, qui a prima statim juventute ad pudenda 
peccata proruerunt. O quam multae animae taliter intereunt !) 
ugy várja az Isten napját, a kellemes fényű vasárnapot; melly-
nek apraja-nagya egy eltitkolhatatlan édes kedvhullámzással 
telik el, hogy t. i. fölmehessen az ünnep szokása szerint ama 
hajlékba, hol a szegény egyedül lehet boldog, fölmagaszta-
lódva érezni üdvösségre termett halhatatlan lelkének fönségét 

csudákat képes végbevinni, csak összetartó, gyakori érintkezés szülhet, 
melly ugyanazon tanitást és szót hallva, a közczélokra azonegy percz-
ben tud lelkesülni. Ez épen a kisebb ker. testvérületek, a plébániák ala-
pításának egyik főczélja. S z e r k. 
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az oltár előtt, hol Krisztus önmagát osztja ki a letelepülteknek; 
mondom, az a nép még illyenkor sem részesülhet, a világon 
semmi által le nem csillapítható szent vágyódásához képest, a 
fölötte uralkodó, és szellemi érdekeivel épen mit sem gondoló 
h i t e t l e n s é g miatt, ama szerencsében, hogy Istenének 
imádására legalább néhány szabad perczet szentelhessen. . . . 
De hogyan kell ezt érteni ? Csak ugy, hogy az illy tehetetlen 
nép ezernyi szálával van bizonyos emberekhez lelánczolva 
azon becstelen köteléknek, vagy pókhálónak, mellyben, mint 
a nyomorult légy, szánandóan vajúdik*). Innen van, hogy a 
nagy rész ünnepnapokon rója le az itt, vagy amott bizonyos 
tekintetnél fogva nagyon is számon kért tartozásokat. De in-
nen van azután, hogy sz. Márk evang. napján, mikor a 
kath. egyház buzaszentelő körmenetet, s délig közönségesen 
ünnepet hirdet, három-négy község fuvarosai gyűlnek össze, 
uri fölügyelet mellett, azon tér felé eső szőlőhegyek alatt bort 
szállitandók, hova épen a szent processiónak kellene kiin-
dulni, s hova a korán elittasultak zaja olly botránynyal hat ki, 
hogy a lelkipásztort mégis kevés számmal követő sereg kény-
telen a szomszéd községek vallástalansága miatt szégyenkezve 
fordulni vissza a templomba : mivel a helység birája is a 
pinczegádorban osztogatja parancsait, hogy az ördög malmá-
nak kerekei sebesebben forogjanak. 

„Ugy kell nekik , miért nem tartják vasárnap ?" (Már 
tudnillik az ollyan ajtatosságokat, mellyek hétköznapokra es-
nek !) „Miért akarják elfogni a szegény embert mindennapi 
munkájától ?" „Egy napi kereset is szükséges a család fentar-
tására stb." Az illy beszédek azután ritkán tévesztik el a czél-
zott hatást. Ezekre azonban máskor felelünk. Most még csak 
arról kell említést tenni, hogy hasonló kihágások meggátlá-
sára vannak ugyan polgári törvényeink : de azok végrehaj-
tása az illetők buzgalma-, s azon felfogástól függ, melly épen 
átalános elterjedtségénél fogva szüli a botrányt. Azért az e 
tekintetbeni készség gyakran ugy jő ki, mint mikor azt mond-
ják az ember ismételt kérdéseire, hogy : i g e n i s n e m . 
Már hogy aztán a hosszú szárazság, elemi s egyéb csapások, 
silány aratás, figyelmet sem érdemlő szüret , a fönebbiekkel 
van-e valami összeköttetésben ? talán csak olly háznál válha-
tik komolyabb kérdéssé, hol a közös romlottság miatt mahol-
nap alig lesz mit tenni az asztalra. 

Ezen a ,Religio' némelly köteteinek lapozásában alkal-
milag fölmerült eszméket ne vegye a kegyes olvasó netalán 
álkutfőkből merített czáfolata gyanánt az egyházi irodalom 
terén elhintett és tiszteletben tartott- elv és véleménykülönb-
ségnek, az anyaszentegyház 2-ik parancsát illetőleg : fölszó-
lalásom nem akart egyéb lenni, mint a már faluhelyeken is 

*) A hiba legtöbbnyire mindkét részen van. Az istenfélő sze-
gény csak ugy nem hagy ja magát, ha bir még élő hittel, a lelkismeretét 
bün sulyjával terhelő foglalkozásokra kibéreltetni, mint a valóban ker . 
ur és gazda nem fogad illyesmire kész, és ennyivel is megvásárolható 
embert szolgálatába. De lia látunk (pedig volt, és van alkalmunk gya-
korta látni ,) tehetősbeket a törvényszegéssel nyerészkedni, s esak azért 
végeztetni vasárnap, vagy ünnepnapokon a t i l to t t munkát, mivel ek-
kor olcsóbban juthatnak a fölösleges kezekhez : nem egyformán kell-e 
azon lelketlenség fölött elszomorodni, melly mig egy részről kész illy 
uton takarítani meg egy-két forintot, más részről jobb öntudatát eny-
nyiért is hajlandó másnak eladni ; s vasárnap dolgozik, nem azért, 
mert okvetlenül szükséges (miután a hétfői henyélés rendesen pótolja 
náluk az ünnepi munkát) : hanem mert alkalma van neki néhány kraj-
czárra szert tenni. S z e r k . 

elhatalmazott rossznak visszaszorításához lelkesedéssel járuló 
csekély életjelenség nyilvánulása. S. 

VII. 
T. szerk. ur ! Örvendek , hogy egy évtized után önnel 

találkozhatom ; s hogy a ,Religio' kath. egyházi folyóiratban, 
bizonyos rovatot enged a pásztorkodási tárgyalásoknak ; és 
ezzel felújítja a régi nyílt levelezési rovatot, melly egykor 
több tanulságos eszmecserét, s a gyakorlati életből merített 
sok hasznos tárgyakróli vitatkozást foglalt magában.... De ezt 
röviden érintve, legyen szabad ezúttal e becses lapok ez évi 
második számában a tisztelt bécsi levelező által közlöttekre 
áttérni, nevezetesen pedig az egyházi szónoklatról szőnyegre 
hozott nyilatkozatát szerény észrevétellel kisérni. Tagadhatat-
lan igazság , hogy az egyházi szónoklat két-élü kard , és ab-
ban hatalmas varázserő pontosul össze. Üdvözítőnk parancsa 
folytán a tanítványok az egész világon elszéledtek az evangé-
liumot hirdetni; s ekkép a parányi mustármag terebélyes fává, 
s az egyház, melly eleinte cssk Palaestina kies határára szo-
rítkozott, fokonkint világegyházzá lőn. Ez igazság mély érze-
te- s öntudatában, az egyház mindenkor oda törekedett, hogy 
papnöveldéiben az egyházi szónoklat és ékesszólás kellőleg 
tanittassék : valamint hogy nincs is növelde széles e honban, 
mellyben az ,Eloquentia Sacra', mint rendes tanulmány elő 
nem adatnék, és az illető növendékek többször-kevesebbszer 
egy évben, amint tudnillik a körülmények engedik, a gyakor-
lati téren is föl nem lépnének. Mégis a tisztelt levelezőnek 
óhajtása és indítványa az, hogy : „a mélyen tisztelt főpászto-
rok nevezzenek ki minden növelde számára egy tehetséges 
szónoklattanárt, ki a növendékeket az egyházi szónoklatra ké-
pezze." De valljon mit tanitand egyebet e különös szónoklat-
tanár, mint mit a jelenleg e czélra különösen kiszemelt egyé-
niségek tanítanak? Bizonynyal nem mást, mint hittudományt, 
melly az egyházi szónoklat forrása, mellyből a sz. beszéd anya-
ga merittetik ; és az egyházi ékesszólás szabályait : a gyakor-
latra pedig talán akkor sem fordíttathatnék több idő ; ha csak 
vagy a többi, szintolly fontos tanulmányok óráit nem akarnók 
elorozni, vagy épen a fiatal erőt túlterhelni. S legyen bár 
valaki legdúsabb tehetségű, s a legczélszerübb oktatást nyer-
te legyen a növeldében, mégis alig várható, hogy elhagyva a nö-
vendékliáz falait, mint tökéletes lépjen föl a templomi szószék-
re : miután tagadhatatlan, hogy valamint sok más, ugy a szónok-
lat is,épen azon mondatnál fogva, hogy ,Orator fit',folytonos stu-
diumot, és különösen gyakorlatot igényel, mellyet elegendőleg 
csak a növeldébőli kilépés után, a tapasztalati élet, a sokszoros 
föllépés nyújthat. „Usus frequens omnium magistrorum prae-
cepta superat." Mig ellenben az iskola mindenkor csak kala-
uz, elméleti tér és alap maradand, mellyre szorgalom és er-
nyedetlen munka által szüntelen építenünk kell, hogy Isten 
és a világ előtt tiszta öntudattal megállhassunk. Mindezek 
következtében csekély nézetem szerint, szinte megfelelne a 
czélnak, ha az egyházi megyékben a székes-egyházi szónoki 
magasztos pályára mindenkor a legdúsabb szónoki tulajdo-
nokkal birók szemeltetnének ki ; hogy ekkép a növendékek 
minden vasár- és ünnepnapokon őket hallgatván, és azok mo-
dorát gyakorta szemlélvén, valaha az illetőket utánozhassák 
is. ,Longum iter per praecepta, breve et efficax per exem-
pla.' Miért is nem tudom eléggé dicsérni s magasztalni azon, 
némelly megyékben legújabban fölmerült szokást, mellynél 
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fogva a székes-egyházi szónoki állomásra az érdekeltek csőd 
utján választatnak. A mi különben az előadást illeti, kétség-
kivüli, hogy ettől igen sok függ : azonban ne keressünk min-
dig művészi előadást, melly sokszor a vas szorgalom és tanul-
mány daczára, még a leglángolóbb elméknek sem adatik meg; 
mellette meg a legremekebb előadás is többször tévesztheti 
valódi hatását. A hires Bossuet maga megvallá egykor, hogy 
mig beszéde alatt eltulajdonítások történnek, addig Páris 
közelében, egy falusi lelkipásztor beszédére sokan Istenhez 
térnek. Mert sem a ki ültet , valami, sem a ki öntöz, hanem a 
ki növekedést ad , az Isten minden (I. Kor. 3.). Mindenkor 
hasznos és üdvös leend az olly beszéd, mellynek természetes 
előadásából a szónoknak vallásos ihletettsége, az igaz hit 
iránti lelkesedése és buzgósága kiviláglik, s a mellynek állí-
tásaival a szónok élete megegyez és találkozik. „Tunc verbi 
semen germinat, quando hoc in audientis pectore, pietas 
praedicantis rigat", mond sz. Gergely. „Delicatus magister 
est, qui pleno ventre de jejuniis disputât ; accusare avaritiam 
et latro potest : sacerdotis Christi os, mens, manusque concor-
dent" (sz. Jeromos ). B a b ó c s a y Pál. 

VIII. 
Adoiiy , januar 25-én. T. szerk. ur ! Egy közlegény 

régi táborából, üdvözli önt, tiz évek lefolyta után mint egykori 
lelkes vezérét az ujonan elfoglalt küzdtéren ... A nmélt. vesz-
prémi püspök ur legközelebb egy pályakérdést tűzött ki: 
,Mikép intéztessék t. i. a növendékpapok képeztetése , hogy 
az ujon rendezett népiskola körül, mint leendő hitoktatók és 
iskola-igazgatók, ebbeli kötelmeiknek a lelkipásztorkodás 
mellett igazi szakavatottsággal, és eredménydusan megfelel-
hessenek.' Valóban nem lehet elegendő hálát adnunk a nmélt. 
püspök urnák, hogy a kor szükségeiből fölmerült eme fontos 
kérdést a megvitatás terére hozni kegyeskedék ; s csak az 
kívánatos, hogy mindazok, kik e tekintetben némi gyakorlott-
sággal bírnak (az illető pályázók könnyebb tájékozása végett: 
hogy ezek minél tökéletesebb felelettel szolgálhatnának), 
nyilvánosan felszólalni szíveskedjenek. 

A közmondás azt tar t ja , hogy senki tanultan az égből 
nem hull alá : s mégis az iskolai kötelezettségekre nézve ed-
dig aligha ezt nem hitték sokan a clerusra nézve. A lelki-
pásztorsági tanár által nyújtott kis elméleti utmutatás után 
kilépett az ifjú pap az életbe : itt megmutattatott neki az is-
kolaajtó , meghatároztatott számára az óra, mellyet itt tölte-
nie kell : de hogy ott voltaképen mit tegyen, az tizediknek sem 
mondatott meg igazán ; s ha később egyik-másik e pályán ki-
tűnt is, azt nem annyira a gyakorlati útmutatásnak, mint rend-
kívüli szorgalmának, vagy e czélrai különös benső hivatta-
tásának köszönhette. Érezték ugyan e bajt már elődeink is : és 
sok helyütt különféle intézményekkel rajta segíteni is megkí-
sértették. Igy például van honunkban egy papnövelde*), hol 
legalább 22 évvel ezelőtt, midőn ennek tagja voltam, azon 
szokás uralkodott, miszerint hogy az illető növendékek gya-
korlatilag is képezhessék magukat a hitelemzésben, kiválasz-
tattak a theologusok közül ketten-ketten, az iskolák számá-

*) Sőt van hihetőleg több is, hol gyakorlati uton és nem csupán 
nyáron, kivételesen adatik a növendékeknek alkalom a katechisálásra, 
mint ezt saját régibb, és más megyében szerzett tapasztalás után 
mondhat juk. S z e r k . 

hoz képest; é3 ezeknek kötelességül tétetett, a nyár folytán 
minden vasárnap délután, az iskolából a közellévő templomba 
vonuló gyermekeket katechisálni, s a magukat kitüntető 
gyerkőczék közt, a város által e czélra adatni szokott ajándé-
kocskákat kiosztani. E terv papiroson ugyan igen czélirányos-
nak tűnik föl : de lássuk, mint vitetett ez ki gyakorlatilag. 
Magam is szerencsés lévén egyszer, illy hitelemzőül kitüzetni, 
első teendőnk volt társammal együtt a papnövelde könyvtárá-
ból egy régi, nem annyira szerzőjéről, mint táblájáról elhire-
sedett hitelemzői munkát kikérni, s ebből annyi rövid szakaszt 
kiszemelni, a hány vasárnapon által a tanításnak tartatnia kel-
lett : ezeket azután magunk közt felosztottuk, és betanulá-
sukhoz fogtunk. És igy, a nélkül, hogy az illető tanító az elő-
fordulandó tárgyról valaha értesíttetett volna, midőn a sor 
ránk került, a kitűzött órában fölállottunk a szószékre, s el-
mondottuk a betanult szakaszt szórói-szóra ; nem annyira oda 
törekedve, hogy hassunk, mint inkább oda, hogy meg ne 
akadjunk. A végzett tanitás után a gyermekeket ugyan kikér-
deztük : de korán sem az általunk elmondott tárgyból, melly-
ből ők alig értettek valamit, hanem egyedül az imádságból és 
némelly apró kérdésekből : mire kiosztottuk köztök az e 
napra szánt ajándékokat, és fölsiettünk a mi jó öreg paulinu-
sunkhoz, ki az ugyané templomhoz, mellyben a tanításokat 
tartottuk, ragasztott kolostorban élte le végső napjait, és 
ekkor szerzetének talán már utolsó, életben lévő tagja volt. A 
jó öreg, ámbátor a szerzet eltörlése után, mint vállá, a m. kir. 
egyetemhez hittanárrá nevezteték ki, s később szép nyug-
pénzt húzott, el nem tudta szerzetét felejteni : a mai korban 
ismeretlen tűzzel szólott annnk hajdani nagysága, érdemei 
s dicsősége felől : elmondva , mint könyörgött személyesen is 
szerzetének visszaállításáért; megható lelkesedéssel mutogat-
ta a falon függött, sajátkezüleg ecsetelt képeit egykori kolos-
toraiknak , és könybe lábadt szemekkel húzta ki a szekrény 
fiókját, hogy megmutassa legdrágább kincsét e földön , tud-
nillik gondosan dohánylevelekbe takargatott régi fehér szer-
zetes köntösét: mellyet halála után magára adatni ohajtott, 
s mellyhez, mint magát kifejezte, esküdött, és mellyben ha él-
vén nem engedték járni, legalább halála után kivánt nyugod-
ni. E társalgás után haza siettünk ; és véget ért egy vasárnapi 
tanitás. . . . 

Mindezt csak azért adom elő körülményesen , hogy ki-
tűnjék , miszerint hasztalan a legszebb theoria is , ha gyakor-
latilag kivánt sikerrel nem koronáztatik; vagyis hasztalan küld-
jük az ifjú papot a legszentebb szándékkal akár iskolába, akár 
egyházba a kisdedek oktatása végett : mig őt az itt teen-
dőkre előbb kellőleg be nem tanítjuk. Hazánkban jelenleg egész 
hévvel karoltatik föl az iskolák ügye : ezekben a pap a hitelem-
zői s igazgatói tisztet viseli ...Sok helyütt ugyan a buzgó lel-
kész bevezeti segédjeit a teendőkbe, ha ezekben a jóra enge-
dékenységet tapasztalt : C3ak hogy igen sokan közülök . azt 
hivén, hogy a pályavégzett növendék már mindent tud , az 
egyszerű falusi lelkésztől nem igen akarnak tanulni; de más 
tekintetben, különösen az ujabb tanrendszerre nézve, a plé-
bános maga sem ismeri magát mindenkor ki : miután maga 
más rendszernek volt növendéke, s erre nézve inkább a fia-
talabb segédtől várna nagyobb gyakorlatot ; minőt ez tanúsí-
tani szinte nem képes, miután rá senki által sem oktattatott. 
Igénytelen véleményem szerint tehát mindenekelőtt agyakor-



lati tanrendszerrel kell megismertetni a növendék-papságot, 
és pedig már a növeldében. Minden papnövelde olly vámosok-
ban létezik , hol az iskolák rer.des hitelemzővel, és ügyes is-
kolatanitókkal vannak ellátva : az iskolákba kellene tehát a 
növendékeket küldeni, gyakorlat szerzése végett ; hol fel le-
hetne őket osztani, az iskolák számához képest, ollyformán, 
hogy határozott időben mindannyian a hitelemzői s tanítási 
órákon megjelenjenek, és maguknak fogalmat szerezzenek 
arról, mi legyen ezek tiszte külön-külön egy jól rendezett is-
kolában. Később azután ugyanezek vezetése mellett maguk is 
köteleztethetnének a növendékek, gyakorlatilag, a kisdedek 
előtt előadásokat tartani, a katechismusból épen ugy , vala-
mint egyéb tanulmányi tárgyakból : hogy igy azután gyakor-
latilag megbarátkozva az iskolával, és kimivelve magukat e 
fontos kötelességben, lelkészi állomásra jöttökkel ne tekintsék 
az iskolát mint valamelly idegen elemet, melly hozzájok nem 
is tartozik : s ne kelljen nekik ebbe léptökkel attól tartani, 
hogy ügyetlen viselőtök miatt a mestertől, vagy gyermekek által 
ki fognak nevettetni. 

Ez igénytelen véleménynél ugyan, illy fontos kérdésben, 
a hazának olly sok jeles féríiai, nem kétlem, sokkal bölcsebbet 
és czélirányosabbat fognak előállítani tudni : de épen ezeket 
e l ő i d é z n i , s vitatkozás tárgyává tenni, volt czélja jelen 
soraimnak ; hogy ez által, a mint már fönebb is emlitém, minél 
tökéletesebb feleletet nyerhessen a nmélt. püspök ur, kitűzött 
pályakérdésére. K. J. 

Az ünnepek, és a szentelt-viz a katli. egy-
házban. (Folyt.) 

A ,Vasárnapi újság' ellen tehát épen elterjedettségénél 
fogva, nagyon is méltán panaszolkodhatik minden, ki benne 
valótlanságokat fedez föl, és olly fogalmak terjesztésének 
szándékára mutató irányt lát , melly nem csak nem bővíti a 
hasznos ismeretek körét, hanem inkább az előitéleteket sza-
porítja, s a fogalmakat összezavarja ; vagy épen, a mi legfőbb, 
erkölcsi tekintetben tesz kárt : mivel az erkölcsiség alapjához, 
a vallási meggyőződéshez tiszteletlen kézzel nyul. A .Vas. 
ujs.' bizonyosan katholikusokat is számlál olvasói közé (leg-
alább azt kell hinnünk a többek által, és már régebben halla-
tott panaszok után) : és igy jogunk van , a netalán vallási szem-
pontból rosszalható czikkek ellen nyilvánosan szót emelni ; 
habár nem magunk fedeztük is föl azokat, hanem, mint jelen 
esetben is (miért köszönet az illetőknek), mások által voltunk 
azokra figyelmeztetve. Mi, megvalljuk, e lapnak olvasói közé 
nem tartozunk ; de beletekintünk mégis, valahányszor meg 
akarunk győződni róla, hogy valóban alapos okot nyújt e pa-
naszra a megrótt állítás. így lettünk kíváncsiak jelen évi két 
első számát is elővenni, s a ,Januárlió ünnepei'-ről szóló czik-
ket elolvasni. Lehet, hogy a lapban a többi mind jó ; s lehet, 
hogy más is találtatik benne, mi helyreigazítást érdemelne ; 
erről mi nem szólhatunk : de annyit mondhatunk, hogy elol-
vasván az idézett rövid értekezést, elteltünk a fölötti csudál-
kozással, hogy mikép irhát valaki egy nagy közönségnek, olly 
fontos dologról, mint minő a kereszténység ünnepei, olly fö-
lületesen, annyi készületlenség- és könnyelműséggel. Mi nem 
foghatók meg, hogy ha már egy eléggé vétkes nem gondolás-
sal ollyanra bízatott e tárgy, s vele a lapnak valláserkölcsi, tehát 

legfontosabb része, ki ahhoz nem ért : miért nem volt az ille-
tőnek annyi tapintata, vagy jóakarata, hogy az e szakba vágó 
munkákat elővéve, belőlök adott volna rövid kivonatot, a he-
lyett, hogy valami ujat, és eddig nem hallottat maga fejéből 
componáljon. , . . 

,De hiszen használt is ő kútfőket, mondhatná valaki ; 
forgatta bizonyosan Hospinianust, és.. . .' Talán mé^ a mag-
deburgi centuriákat is átlapozta? Könnyen elhiszszük. De hi-
szen ő katholikusok számára is ir? Ezek pedig nem Hospini-
anus elveit, hanem a kath. egyház tanitását akarják vallásuk 
egyik lényeges részére, az ünnepekre nézve kifejtve látni. 
Különben azt még sem tudjuk elképzelni, hogy a kath. egy-
ház liturgiáját bármilly kedvezőtlen színben és ellenséges in-
dulattal ábrázolók közt is találtassék iró, ki azt állítaná, hogy 
Vizkereszt napján Krisztus urunk azért szállott alá „a Jordán-
ba, hogy Ker. Jánost megkeresztelje." Illyesmit sem Hospi-
nián nem Írhatott, sem a magdeburgi centuriatorok eszébe nem 
jutott soha írni. Tehát valóban csak a tudatlanság, a fönebb is 
emiitett hanyagság, az olvasó közönséggeli nem gondolás az, 
mi efféle botorságokat irat össze, és olvastatja nagy bölcse-
ség gyanánt ezerek által ; a helyett, hogy akár a tudvágyat 
hasznos ismeretekkel, akár a szivet valamelly épületes tanul-
sággal igyekeznék kielégitni. Vagy talán egy ,Vasárnapi uj-
ság'-ban az épületesség keresése nincs is helyén, főleg midőn 
a keresztények ünnepeiről van szó ? 

Igaz, hogy mai nap illyesmit irniv vagy olvasni nagyon is 
közönséges-, és parasztosnak tart az álmiveltség. A ,Kath. 
Néplap'-nak még csak megengedtetik erről is szólni: de a,Va-
sárnapi újság' olvasóinak tudomány, korunk igényeinek meg-
felelő ismeret, és miveltség kell ; azért őt csak is Numa, s az Ege-
ria nympha érdekelheti, meg a ,Hémerobaptisták' ismeretlen 
felekezete.... Hisz a ker. hit-, és erkölcstanba vágó dolgokról 
a gyermekek is hallanak a templomi tanitásban: de illy practi-
cus igazságok, és nem mindennapi ismeretek birtokába csak 
a ,Vasárnapi újság' szerencsés olvasói juthatnak. Es igy to-
vább is fognak a ,Gámelion hónap'- és Hémerobaptistákról, 
meg ,Mugalát, Galgalát és Saracinról,' érdekesnél érdekesb 
adatokat olvasni ; valamint amaz elrejtett titkok is feltárulnak 
előttök , mellyek ,Mantuanus' és ,Zacharias Christopolitanus' 
irataiban vannak letéve. Mint fogják e boldogok az együgyű 
tudatlanokat lenézhetni, ha Gáspár, Menyhért és Boldizsár 
néven nevezett három királyukkal előjönnek ! Szegények, ők 
nem tudják, hogy azok nem is voltak királyok, és „Apelliosz, 
Ameriosz, Damaszkusz", sőt „egy még régibb görög" Írónál 
,,Ator, Sátor, Peratoras" nevet viselnek (csak hogy kiírva is 
rosszul vannak). 

A tudós Calmet foliansokat irt a sz.-írási dolgok fejte-
getéséről; és ő fölöslegesnek tartotta azon kérdés megvitatá-
sát , hogy valóban k i r á l y o k voltak-e a mágusok ; mert 
hogy azok l e h e t t e k , tudr.illik a sz.-írásban is ,reguli' neve-
zettel illetett akár arab sheikek1), akár más független népek fe-
jedelmei, arról nem lehet kétség: és a ,Vasárn. újság' olly 
szűkre szabott körben mégis illyesmivel vesződik ! Hemero-
baptistákat emleget, kikről maga sem tud többet puszta ne-
vöknél ; mert ha tudott volna, nem mondana olly oktalanságot, 
hogy : „a szentelt viz használatát a pogányoktól vették át" ; ők, 

1) Ján. 4, 46. 
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kik tulajdonképen nem is uj-,hanem ó-szövetségi zsidó felekezet 
levén,ugyanazon farizeusi szokás túlságos tisztelői voltak,mely-
lyetaz ur Jézus a zsidóknál annyiszor megró,s az abban helye-
zettvak bizodalom miatt kárhoztat1). A Hemerobaptisták olly 
jelentéktelen seetát képeztek, hogy felölök csak a legterjedel-
mesebb egyháztörténetirók tesznek pár szóval említést. Any-
nyit azonban e kevésből is tanulhatni, hogy a naponkinti mo-
sakodást nem a pogányoktól tanulták; hanem csak a régi zsidó 
szokásnak tulajdonítottak kelleténél nagyobb erőt : s ez az, a 
miért őket Epiphanius is méltán inegrójja. De ,szentelt viz' 
használatát nem vethetni szemökre ; sem azt a pogányoktól 
nem vették által. A tudós Natalis Alexander k i l e n c z , i v-
r é t n y i kötetből álló egyháztörténete is eléglé a nekik szánt hét 
sorocskát2) az ó - s z ö v e t s é g i részben. A ,Vasárn. újság' 
hosszabban ír rólok...Csak hogy kevesebbet mond, és hibásan. 

Mire való e nagy tudomány-(l) és széles olvasottságnak 
illy el vesztegetése ? Nem merő pedanteria, vagy tudatlanokat 
elámító álokoskodás-e, az irodalmi téren ollyasminek felhor-
dása, mire legkisebb szükség sincs : és haszna már csak azért 
sem lehet, mivel szerző még csak annyi biztosítékot sem ké-
pes nyújtani, hogy hibátlanul irt ki valamit máshonnan ; 
mint ezt Ker. sz. Jánosnak Krisztus urunk általi megkeresztel-
tetése bizonyítja. Valóban kár illyes dolgokról irni egy ollyan-
nak, ki a sokkal közelebbiekről sem tud, vagy azokat helytele-
nülfogja föl ; és (mint ugyanazon 19. 1. olvassuk) ama huszár-
ral együtt járhatott iskolába, ki „ S p i r á b a " érkezvén, 
„ O l a s z o r s z á g b ó l " irja levelét. A ,Vasára, újság' sokkal 
hasznosabb dolgot tenne nem csak olvasóira, de, mint lát-
szik, némelly abba Írókra nézve is, ha a legszükségesebb ismere-
tek elemeire oktatná őket : ezeket az e végre szolgáló kézi-
könyvekből hibátlanul kiirva. (S akkor tudná, hogy Spira,vagy 
Speyer, Németország városa, és sok birodalmi gyűlések székhe-
lye). Mit a keresztény kath. egyház ünnepeire nézve is annál in-
kább javasolhatunk, mivel e tekintetben a Lonovics József püs-
pök ur ő nméltósága által irt archaeologiai munka minden 
méltányos kívánságot, és tanulási vágyat kielégíthet. De még 
a Sz.-István-Társulat által kiadott ,Liturgika' is. Tehát csak jó 
másolókról kell gondoskodni. 

Minthogy azonban a ker. kath. egyház ünnepeiről kez-
detben mindjárt olly zavaros fogalmakat terjeszt a ,Vasára, 
ujs. ' ; és ezt illetőleg annyi helyreigazítandó van csaknem min-
den sorában, hogy azt lehetetlen szó nélkül hagyni : magát a 
dolog velejét illetőleg mi is elmondunk némellyeket. 

Először is 5 mint a fönebbi czikk t. irója már észrevette, 
egészen elhibázott modor egy, a ker. ünnepek felől értekezni 
akarónak máshonnan indulni ki , mint a kereszténység, azaz : 
kinyilatkoztatás ős történetéből ; mint melly egyedül hiteles, 
és nyugszik biztos alapon. Ki előtt az egész ó-szövetség, és 
annak ünneprendszere, az uj-évet sem zárva ki (III. Mózs. 
23, 24.; 25, 10. IV. Mózs. 29, 1—6.), ott áll : attól nem csu-
pán figyelmetlenség, hanem otromba tévedés, vagy tévedés-
be hozni akaró irodalmi cynismus , merő ,szokásokra'hivat-
kozni, mellyeknél fogva, „bizonyos napokon" megszűntek 
,a munkától, és ünnepeket" tartottak , „ az i s t e n e k n e k " 

P Mát. 15, 2 - 9., és Mark. 7, 3.: „Pliarisaei enim , et o m n e s 
J i idae i , nisi crebro laverint manus, non manducant et a foro nisi 
b a p t i z e n t u r, non comedun t " . - 2 ) R. P . Natalis Alexandri História 
Eeclesiastioa etc. Tom. II . Ferrariae, 1758.' 212.1. 

áldozva. A megszentelt hetedik nap emléke nem csak a zsidók-
nál maradt fön ; hanem annak a világ minden , némileg mi-
velt, és ősi hagyományait megőrző népnél föllelhetők nyomai. 
De még az uj-év napja felől is már Mózses rendelkezvén 5), 
a keresztényeknek csak az ó-szövetségi, szinte isteni paran-
csolathoz kellett magukat tartaniok : nem pedig pogányoktól 
tanulniok, kiket épen ők valának jobbra tanitandók. Ama ke-
reszténytelen, és nyilvánosan ellenséges czélzatu eljárás ellen, 
mellyel a kath. egyház (mert csak ennek voltak és vannak tu-
lajdonképen ünnepei :a más felekezetűek is az általa bevette-
ket tartván meg, legalábbb részben; miután magát a vasár-
napnak milly napra esését sem tudnák meghatározni, ha ezt 
egy, a világ kezdetétől fogva megőrzött ős hagyomány nem 
szállitotta volna át az utódokra), azon eljárás ellen tehát, 
mellyel az egyház ünnepeit pogány származásúaknak akarnák a 
hitetlenek nézetni, valamint nem rég a ,Családi lapok'-ban (I. 
Köt. 90. 1.) ünnepélyes óvást tettünk, ugy most is, és mindig 
protestálunk ; ámbátor az is igaz, hogy a kath. egyház olly 
napokon, mellyek a romai birodalomban is különösen a vég-
re valának rendelve, hogy a nép isteni-szolgálatra men-
jen, örömest felhasználta híveinek összegyűjtésére: ré-
szint hogy elvonja őket a pogány szertartásokbani részvétel-, 
és vétkezésrei alkalmaktól, részint azért is, mivel illy napokon 
inkább nyerhettek időt az üldözött keresztények is ajtatossá-
guk gyakorlására. De ezt nem szabad olly értelemben venni, 
mintha átalában a ker. kath. egyháznak nem is volt volna már 
kezdetben , isteni kinyilatkoztatáson alapuló , s részint az ó-
szövetségi ünneprendhez kötött, részint saját hitéletének fő 
mozzanatai által előirt naptára. Ezt nem csak a kereszténység-
nek az egész világoni elterjedése , és a különféle naptárakat 
követő népek szokásai tették szükségessé, hanem azon jókor 
kifejlett eszme is egy vallási és egyházi évről, melly a meg-
váltási oeconomiának minden főbb eseményeit egy egészbe 
szőtte, s Krisztus urunk földi életét hiveivel is mintegy éven-
kint átéletni, s fájdalmait együttéreztetni kívánta. Ezért 
állapitá meg főleg a Húsvétot olly korán, minden tekintet nél-
kül a pogányok ünnepeire, s polgári esztendejére ; sőt még az 
ó-szövetségi évszámitás mellőzésével, és e l l e n é r e is, hogy 
a zsidókkali érintkezést kikerülje. Képzelhető, mennyivel keve-
sebb gondja volt a kereszténységnek a pogány év- és mytho-
logiai ünnepkörre ! (Vége követk.) 

' )Jalin, a maga Archaeologiájában (,Biblische Archaeol. III. Th. 
Wien, 1805.'), a 71. §.-ban világosan irja, hogy: „A hetedik hónap ú j -
h o l d j a ^ polgári uj-év ü n n e p e volt, és mint tökéletes n y u g a -
l o m n a p , mint s a b b a t h , ünnepeltetett m e g ; csak a főzés levén 
e napon megengedve." Mert e nap öröm napja volt akkor is : innen ne-
ve is, a ,trombiták zajának' napja ; mivel ezekkel adatott jel. A keresz-
tényeknek tehát nem kellett, valamint egyéb, u g y uj-évi ünnepök te -
kintetében is a pogányokhoz folyamodniok : habár a polgári év kez-
dete, s igy az uj-év napjának mikorra esése, a különféle országok szo-
kása- és időszámitásától függött , következőleg Romában január l-jétől. 
De az ünnep maga, mint hálaadás napja, régibb mint Roma, s az egész 
pogány mythologia ; bármint igyekeznek is a kereszténység némelly 
.jóbarátjai ' mindent az utóbbitól származtatni, s elhitetni a tudatla-
nokkal, hogy a katholicismus csak ,travestált pogányság. ' E jó szán-
dékra mutat az egész passus : „Később, midőn a kereszténység terjedni 
kezdet t , a pogány ünnepek néhányait maguk az első keresztények is 
megtar to t ták" . (V. U. 9. 1.) Mert mi szükség ezt i t t emlegetni, ha nem 
az a szándék, hogy e 'h igye az olvasó, mikép az uj-év is, Vizkereszt 
is, és igy tovább talán néhány más ünnep is, mind merő pogány reli-
quia ; nagy Gergelyként . . . ,lassan-lassan ker. ünnepekké átalakítva,.-
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 3. A Sz.-István-Társulatnak ma ft. D a n i é -

l i k János kanonok és alelnök előlülése alatt tartott havi vá-
lasztmányi gyűlésén előfordult közérdekű tárgyakból a követ-
kezőket emeljük ki. Kanonok-alelnök őnsgaazon örvendetes 
eseményből, bogy bibornok-hgprimás és esztergomi érsek ő 
eminentiája folyó évi november havában arany miséjét ünnep-
lendi, a választmányt lelkes szavakkal fölhívta, miszerint 
részint a primási szék iránti kegyeletes tisztelet, részint a bí-
boros főpapnak az egyház és haza előtt bokros érdemei, főleg 
pedig a társulat iránt többször tanúsított s hálaköszönettel 
elismert pártfogása tekintetéből, a társulat maga részéről is 
törekedjék ezen ritka ünnep örökítéséhez lehetőleg hozzájárul-
ni. A választmány osztatlan lelkesedéssel fogadván az elnöki 
fölhívást, az elnökség előterjesztésére határozatba ment : a) 
a pest-lipótvárosi templomban a társulati tagoktól,nemkülön-
ben más pártfogóktól különösen e czélra évenkint befolyó ön-
kénytes adományokból, egy a közérzület- és lelkesedésnek meg-
felelő diszes oltár emeltessék, melly sz. István első apostoli 
magyar király tiszteletére legyen szentelve; továbbá b) a 
társulat adjon ki ezen országos egyházi ünnep emlékére egy 
„Szentek élete" ez. nagyobb munkát, mellynek tiszta jövedel-
me szinte a fönebbi czélra fordittassék. A 4 kötetre tervezett, 
több aczél-és fametszettel ékesítendő munka megírásával egy, 
a theol. tudományokban jártas, az egyházi irodalomban dicsé-
retesen ismert egyházi iró bízatott meg. — Jelentés tétetett 
a társulati jövedelemforrások kijelölése végett kiküldött külön 
bizottmány eddigi működéséről ; melly jelentésnek folytán 
több javaslat határozatul kimondatott. Bemutattattak ujabb 
„Szentek képei" magyar hátirattal (rövid életrajz és ima), 
melly képek különösen a tanuló-ifjuság közti kiosztásra alkal-
masak. Jelentetett, hogy T ó t h Pál néhai nagy-födémesi 
plébános ur a társulatnak végrendeletileg 100 p. frtot hagyo-
mányozott. A szathmári jezuita-növeldének, nem különben 
a prágai cs. kir. kórházban levő magyar katonaság számára 
ajándékkönyvek küldése határoztatott. A társulati lapok állását 
illetőleg jelentetett, hogy febr. 1-eig a ,Religio' előfizetőinek 
száma 760; a ,Kath. Néplap'-éi 1500; és a ,Katli. Christ'-éi 
684. Végre az ügynök havi jelentéséből kitűnt, hogy mult 
januárban a társulat 2 alapító (ft. B í r ó László, prépost, ka-
nonok Szathmáron, é s n t . B l ü m e l h u b e r Ferencz, hittu-
dor és tanár Esztergomban), és 142 rendes taggal szaporodott. 

P é c s , január 12-én. Ki ne sírna, midőn egy ország 
temetkezése felől van szó ? Midőn e szót halljuk : ,Mohács', 
egy nemzet lélekharangja ri keresztül a századokon , és szól 
lelkünkhez ; emlékeztetve minket azon időre, midőn sz. István 
hős népe a félhold uralmának esett áldozatul. De ha a szomo-
rú idők elmultak, azok emlékezete el ne múljék. Legyen a 
szerencsétlen mohácsi ütközet élénken a magyar szivekbe 
vésve: hogy meg ne felejtkezzenek róla, mikép minden ország 
támasza, talpköve ,a tiszta erkölcs ; melly ha megvész, Roma 
ledől, és rabigába görbed.' Az irás mondja : „Miseros facit 
peccatum populos." A bün a nemzetek sírásója.—Az egyház 
mindenkor kegyelettel viseltetik a halottak iránt : s ez oka, 
miért örökítette meg halhatatlan emlékű K i r á l y József pécsi 
püspök a ,mohácsi ütközet' évuapját. Minden évben augus-

tus 29-én, Ker. sz. János fejvétele napján, mint a szerencsét-
len ütközet évnapján, ünnepélyt rendelt; melly abban áll, 
hogy a csata színhelyén épült kápolnában nagy-mise, és há-
rom nyelven alkalmi beszéd tartatik ; és e czélra a fönemli-
tett b. püspök alapitványt tett le. Nem csak a mohácsi lako-
sok, hanem az egész környékből körmenetben szokott e napon 
ide tódulni a nép, és buzgó ajtatossággal imádkozni a nemzet-
nek nagy halottaiért. De az idő vasfoga, melly különbség nél-
kül rombol le mindeut, honunk e becses helyét sem kímélte 
meg ; más részről pedig az egész kápolna igen szűk-, igény-
telen-, és a történeti nevezetességű tény megörökítéséül igen 
kisszerűnek tartatván, gondoskodtak az illetők, hogy nagyobb, 
díszesebb imaház emeltessék, melly a bevégzését el is érte, 
s csak a beszentelésre vár. A gyönyörű, goth ízlésű egyház 
önkényt hívja be az utast imára, s emlékezteti a hősvértől pi-
rosult gyásztérre, mellyen minden fűszál honfias ereklye. Az 
ujonan készült templomhoz képtár is lesz csatolva, mellybe a 
régi, ezelőtt a mohácsi püspöki kastélyban létezett csataképet 
is átteszik : ugyszinte II. L a j os király képe, K i r á l y püs-
pök és más alapítók és jótevők arczképei lesznek behelyezve. 
Tomori érsek arczképe szinte megvétetik a képtár számára. 
Igy már azután az utasoknak lehetend érdekes történeti képe-
ket mutatni: miután úgyis minden vidéki utas az illy történeti 
nevezetességű helyen méltó emléket óhajt látni.—Nincs szebb, 
mint ha isteni-szolgálat alkalmával a hivek népénekkel dicsői-
tik az Istent. De szomorúan lehet tapasztalni, hogy mig fa-
luhelyeken *) az összes hivek gyönyörűen énekelnek, addig vá-
rosainkban (kivéve a székes egyházi templomot, hol rendes 
egyházi zene van,) a kántoron kivül alig énekel valaki. E te-
kintetben kivételkép akarom megemlíteni a pécsi, sz. Ágos-
tonról nevezett plébánia híveit; kik olly bájosan, olly szépen 
énekelnek, hogy azt gondolná az ember, miszerint egy torok-
ból jön ki a hang. Egy öreg, tiszteletre méltó pap lépett ki 
múltkor a fönemlitett templomból ; kérdeztem, hogyan tet-
szett az ének? ,En, úgymond, valahányszor ezeket hallom 
énekelni, könyek csordulnak ki szemeimből.' Valóban nincs 
szebb a népéneknél. Ne is mondja senki, hogy ez városban 
ki nem vihető ; mert ,si potuerunt hi et hae,' ugy máshol is 
lehet azt követni**). Bécsben, és más városokban igen jól ve-
szi ki magát a gyermeki négyes-hang is. Ha tudnillik mellőz-
ve minden hangszereket, a sz. misének egyes részeire szóló 
énekeket férfihangra betanulják, és igy elzengedezik. Változás 
kedvéért ez is igen ajánlható, s jó benyomást tesz. Azért igen 
czélszerü, több jó hangú ifjakat e tekintetből betanítani, és sz. 
mise alatt használni. Pauli sz. Vincze, az irgalmasság valódi pél-
dája, még most is él tetteiben. Néhány év előtt a pécsi városi 
kórház az irgalmas nénéknek adatott által. Ez évben lelencz-
ház is kapcsoltatott hozzá ; máris 22 árva gyermek részesül 
ott valódi ker. nevelésben. Mindig ujabb és ujabb jótevők 
találkoznak : igy nem rég egy asszonyság 1000 frt p. szapori-

*) Fájdalom ! épen nem mindenütt . S z e r k . 
**) Ajánljuk az egyházi ének emelése felől komolyan gondolko-

zóknak , az endrődi (Békés megyében) plebánia-templomba menetelt. 
Az i t t , legalább néhány év előtt hal lhatot t ének nines, ki t meg ne in-
dí tot t volna : hirdetve azok nagy érdemét, kik több évi k i ta r tó igye-
kezettel, olly lélekemelő öszhangzatot hoztak az itteni, több ezer kath. 
lelket számláló nép énekébe, melly épit, elragad, és kívánatossá teszi a 
C7.élhoz-jutás legjobb módjának bővebb ismertetését. S z e r k . 
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totta a tőkét. — Megyénkben a faiskolák mindenfelé legszebb 
virágzásnak örvendenek. Tavali évben hivatalos kimutatás 
szerint ismét több ezer fácska nemesittetett ; és igy biztos re-
ményünk lehet, hogy néhány rövid év után azok gyümölcseit 
élvezendjük. Valamint más városban , ugy Pécsett is Kará-
csonkor, a gyermekek nem kis örömére, karácsonfák állíttat-
tak. Volt szerencsénk több jótevőket, mint az ifjúság valódi 
barátjait, szemlélni. Az ur Isten fizesse meg adományaikat ! 

— Rosi» j ó , jan. 30. Kezem remeg, midőn e sorokat 
irom; mert temetésről jövök : egy m e g g y i 1 k ö l t 71 éves 
aggastyánnak, nt. O v á r y András pelsőczi lelkész urnák 
temetéséről : kiben a rosnyói megye egy feddhetlen életű 
papját, hivei buzgó, magát valóban iöláldozó lelkipásztorukat? 

a környék szegényei jótevőjöket, s a jó irányú magyar iroda-
lom is lelkes pártfogóját veszté. A boldogult papi életének 
nagyobb részét Pelsőczön, mint az előbb ott őrzött Gömör 
vármegyei rabok, s az idegen vallásúak közt elszórt kevés ka-
tholikusok lelkésze tölté. Csekély fizetése mellett (mert 300 
p.frtnyi congruáján kivül s e m m i egycb jövedelme nem volt,) 
példátlan takarékosságával ugy tudott élni, hogy a jótékony-
ságot minden irányban gyakorolná ; jóllehet ezt csak titok-
ban tette. Sanyarú élete által megtakarított filléreit mind jóté-
kony czélokra forditá. Még a Sz.-István-Társulatnak a l a -
p í t ó tagja is volt. Valóban el lehet felőle mondani, hogy 
csak a jónak élt. De miután jótékonyságát nagyobb részt ti-
tokban gvakorolná, a gonoszság nála fölhalmozott kincseket 
vélt föllelhetni. Négy nap óta egy bal sejtelem annyira elha-
talmasodott szivén, hogy éjjel lámpát égetett, s egy bizalmas 
emberét fölszólította, jönne hozzá aludni. S valóban f. hó 
26-án estve felé el is ment a fölszólított a hajdani, jelenleg 
zsidó kézben lévő vármegyeház hátulsó részében lakó öreg lel-
készhez, hogy nála háljon. Ez azonban mondá az eljöttnek : 
„Csak menjen kedves N. haza. Isten mellettünk van, ő őriz 
bennünket. Tudtán kivül mi sem érhet minket. Ha pedig valami 
bajt rám bocsátana, legyen meg az ő sz. akaratja." Szegény 
nem tudta, hogy ekkor el volt már veszte határozva. Mert 
már más nap reggel 4 óra után, midőn másutt lakó cselédje 
l'üteni jött, a fején kapott 7 fejsze- és vésővel okozott halálos 
sebbel, vérében, a feltört szobaajtó mellett, halva találtatott. A 
gyilkosok 26-án estve 8—10 óra közt törhettek rá: hogy magu-
kat biztosítsák, még halála után is néhány ütést tettek a fején. 
A levertség, a sajnálat, a szegény áldozat, és az emberi gonosz-
ság fölött átalános ; s mai uapon a temetés alkalmával igen szem-
betűnően nyilatkozott is. Mert Pelsőcz még falai közt nem lá-
tott illy temetést. A számos papság, és a valláskülönbség nél-
kül a vidékről egybesereglett olly nagy sokaság, minőt Pelsőcz 
a hajdani restauratiók alkalmával is alig látott, vetélkedtek 
egymással a boldogult által kiérdemlett utolsó tisztelet mega-
dásában. S igy megbélyegezte a kegyelet a gonoszságot ; melly 
az igazság büntető kezét is nem sokára fogja érezni. A gono-
szok néhánya (habár állitólag tagadják is gonosz tettöket) 
kézre kerittetett. Egy részes asszony borotvával metszé meg 
torkát, s már meg is halt.—Béke a boldogult plébános ham-
vainak ! Fényeskedjék neki az örök világosság. 

(Mainzi püspök körlevele. Vége.) „Minden életmód-, 
és állapotnak joga van, mivelt emberek közt igényelni, hogy 
ne bánjanak vele durván, és ne gyaláztassák : s valamint ma-

gát, ugy az állapotjának megfelelő ruhát is kölcsönösen tisz-
teletben kívánja tartatni. Ezenkivül minden állapotnak meg-
van saját rendeltetéséhez képest különös kötelessége, és az 
ennek következtében őt illető becsülete. Igy a katonaság a 
vitézséget, a bírói rend a megvesztegethetlenséget tartja 
különös érdemének : a katonára nézve nincs nagyobb gyalá-
zat, mint ha neki gyávaságot, a bírói rendnek, ha megvásá-
rolhatóságot vetnek szemére ; s bizonyosan egyik sem fogja 
békével tűrni, hogy formaruháját, jelvényeit, zászlóit valaki 
a gyávaság és megvásárolhatóság jeleivé tegye. De minél ke-
vésbbé van valamelly állapot azon helyezetben, hogy becsüle-
tét karddal védje, annál nagyobb joggal kívánhatja meg az 
abba tartozó, hogy védelmét a közerkölcsiségben találja, s annál 
méltatlanabb, az azt sértő becstelenités. Egy védtelen gyer-
meket kínozni alábbvaló tett, mint egy férfi ellenében kisér-
teni meg erejét. Mindez jelen esetben összeüt. A kath. egy-
ház szerzetes-rendjei, mellyek intézményei közt olly kitűnő 
helyet foglalnak, szinte jogosan kívánják a mivelt emberektől, 
hogy ezek őket ne gyalázzák, hanem becsüljék meg. A szerze-
tes-rendeknek is megvan saját rendeltetésük, megvannak kü-
lönös kötelességeik ; és ez : hogy mindenkinek a lemondás, ön-
megtagadás, és mérséklet magas példáját nyújtsák ; ezért a 
szerzetes-rendeknek is megvan az ő saját állapoti becsületök. 
A mi a katonának a gyávaság, a bírónak a megvásárolható-
ság szemrehányása, az a szerzetes férfira nézve a mértéklet-
lenség és részegség vádja. Ki ezt emeli, annak képesnek kell 
lenni, az egyént meg is nevezni, ki állapotjára illy becstelensé-
get vont, és ez ellen, nem pedig állapotja ellen kell megtáma-
dását irányozni. Ki gyáva katonát, megvesztegethető bírót 
stb. ismer, az ennek személyét igen, de állapotját épen nem 
vetheti meg. Ezek az illendőség és miveltség átalános szabá-
lyai. És mégis, újra kell mondanom, itt egy nyilvános gyüleke-
zetben merészelik, a nélkül, hogy legtávolabbról még csak 
színe is volna az errei alkalomnak, undorító részegesek leg-
utáltabb alakjait sz. Ferencz ruhájába öltöztetni, őket az 
anyaszentegyház legszentebb szertartásaival összeköttetésbe 
hozni, s azután a vigság örömzajával venni részt a szegény 
védtelen szerzetesek meggyalázásában, a kath. egyházi ének, 
és kath. isteni-tisztelet legfönségesebb szertartásainak kigu-
nyolásában. Én , szeretteim ! azon mit sem kételkedem, hogy 
e tett szerzői érdemlett megrovásban fognak részesülni. Mert 
habár a hitetlenségnek meg van is engedve, magát a legkor-
látlanabb szabadsággal viselni, s megmérgezett, veszedelmes 
tanait hirdetni körünkben : ezzel még sincs arra felhatalmazva, 
hogy a kath. egyház intézményeit, melly magát itt honn 
lenni tudja, lábbal tapodhassa. Hisz fejedelmünk magas igaz-
ságszeretete mindannyi alattvalóit egyforma szeretettel védi. 
E tekintetben nyílt felszólalásomra nem is lett volna szükség. 
De a minek sürgetőleg kellett engem arra fölhívni, hogy 
mint püspök ama neheztelésnek, mellyet e negédes megbán-
tás fölött nemcsak az egyház minden hű fiai, hanem kétség-
kívül azokkal együtt sok nem-katholikusok is éreznek, kifeje-
zést adjak : ama kicsikart kényszerűség, hogy tényekben mu-
tassam ki, milly érzelemmel van az itteni lakosság egy része 
a kath. egyház iránt eltelve; s milly fogalmat köt össze a tü-
relem , miveltség stb. szavaival ; és hogy mit kelljen tartani 
ama gyűlöletes, és minden nyomon és alkalommal, nevezete-
sen a követ stb. választások idejének mindannyi visszajöttével 
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szándékosan terjesztett hírekről a katholikus hivők állítóla-
gos fondorlataik- és szándékolt túlkapásaikról." 

„Ama tanítóktól kezdve, kiket a legutóbbi választó-fe-
jedelmek az itteni egyetemhez megliivtak , jóllehet a hitet-
lenségnek nyílt pártolói voltak, le az elemi-iskolatanitókig, kik 
1848-ban kinyilatkoztatták, miszerint elérkezett az idő, hogy 
a népnevelésnek más alapot kell adni a positiv religio helyett : 
az itteni iskolákban sok konkoly lőn az öröklött kath. érzelem 
búzája közé elhintve. Még most is, midőn Istennek hála ! lé-
nyegesen javult az állapot, folytatják egyes tanitók, sőt egy-
két intézet is, az e szellembeni működést. Hogy e mag bőven 
gyümölcsözött, azt nem csudálhatni. De az iskolák e hatásá-
nak daczára is, a keresztény családiasság által, a ker. érzület 
szilárd magköve tartatott csudálatosan fön a lakosság közt. 
A ker. szülők és hitetlen tanitók által a gyermekek lelkéért 
küzdött emeharczban, a szülői sziv, Isten segítségével többször 
diadalt vivott ki. De jóllehet még számos hü fiai vannak az 
egyháznak, mégis távol vannak tőle, hogy mint párt lépje-
nek föl, és tervszerüleg működjenek a befolyásos helyek elnye-
rése-, vagy épen bizonyos hatalomért. Ámbátor a városnak 
egész ezer-éves múltja a katliolika egyházé, ámbátor vala-
mennyi nagyobb alapítványok és intézetek a katholika 
egyház hü fiainak köszönik létöket : mégis a tiszta igazságot 
vélem kimondani azon állítással, miszerint egy párt sincs 
egész Mainzban, melly kevésbbé volna összetartó, s töreked-
nék külbefolyás elnyerése után, mint a hivő katbolikusoké. 
Csak minden befolyásos állomásokat kell összeszámlálnunk, 
és kérdenünk , hány van azok közül, a lakosság számát véve 
arányul, hivő katholikusok, hány protestánsok, hitetlenek ál-
tal elfoglalva : s könnyen meg fogunk a fönebbi állítás igaz-
sága felől győződni. S mégis képmutatólag és hazugul, min-
den alkalommal, minden üres hely betöltésekor, minden köz-
ségtanácsosi választáskor, a kath. lakosok ,kihágásait, türel-
metlen törekvéseit, túlkapásait' emlegetik : mintha Mainzot 
valóban a veszély fenyegetné , minden perczben az úgyneve-
zett ultramontanismus hatalmába esni; holott a viszonyok va-
lóban és tettleg ollyanok , hogy a katholikusokat azzal is meg-
kínálhatni, mit senki más el nem fogadna, s a kath. intéz-
mények leggyalázatosabb kicsúfolása sem kelt föl csak egyet-
len nyilvános rosszaló szót is. A kath. egyház-, és hozza hü 
fiainak számára más mérték tartatik, és más a város egyéb 
lakóinak ; más fogalmak a miveltség és türelem stb. felől ama-
zok, más ezek számára. A türelem s miveltség itt nem enged-
né meg egy izraelita, vagy zsidó-intézet kigunyolását is. Puszta 
türelem- s miveltségből, itt még a zsidók részéről a keresz-
tények birtoka ellen tanúsított türelmetlenségről sem szabad 
csak szót is tenni. S mi ez ellen nem teszünk kifogást ; sőt 
némi tekintetben, bizonyos fokig egyet is értünk ebben : miu-
tán a zsidók közt is találtatnak igen tiszteletre méltó embe-
rek ; sőt még inkább azért fogunk imádkozni, hogy ők is az 
igazság ismeretére jussanak. A türelem s miveltség tovább 
egy protestáns- egyén, vagy institutio kigunyolását sem enge-
di meg. S ebben mi is tökéletesen egyet értünk. Csak becs ü 
letére válik a kath. egyháznak, hogy még eddig egész Németor-
szágban nem találtatott egy hivő katholikus sem, ki a prote-
stantismusnak afféle meggyalázásában , minő itt a kath. egy-
ház ellen elkövettetett, részt vett volna. És ha csakugyan 
találkoznék valaha illyen, valamennyi lapok, és szózatok, min-

den katholikusokét beleértve, vetélkednének rosszalásuk 
nyilvánításában. Ellenben az már nem ellenkezik a türelem s 
miveltség felőli fogalommal, hogy a kath. institutiók ellen 
egy mondhatlan gyűlölséggel viseltető érzelem , még pedig 
olly módon nyilvánuljon, melly az illetlenség és aljasság min-
den határain túlmegy a kath. egyház kicsúfolásában : sőt még 
illy tett fölött, a legkimélőbb rosszalás egyetlen nyilvános 
megrovó szózata sem hallatszik ! Annál inkább kötelességem-
nek tartottam, a türelem s miveltség felőli illyetén hazug 
beszédek ellenében, viszonyaink valódiságát nyiltan kimon-
dani. Azonban szintolly hathatósan intelek titeket szeretteim ! 
kik legszentebb érzelmeitekben olly mélyen sértve érzitek ma-
gatokat, hogy tanúsítsatok mindenek iránt, valamint eddig, 
ugy ezután is valódi miveltséget és türelmet: mint mellyek az 
igaz kereszténységben a legmélyebben gyökereznek ; a vett 
sérelmeket békével tűrvén, isteni Megváltónk ama szavaira 
gondolva: ,Ha gyűlöl a világ titeket, tudjátok meg, hogy 
engem előbb gyűlölt' (Ján. 15, 18). Kelt Mainzban, sz. Ta-
más apostol napján , dec. 21. 1858. + V i l m o s Emmanuel, 
mainzi püspök.•' Es most, a meggyalázott igazság és méltányos-
ság, miveltség és türelem fölött fájdalmas szívvel panaszolkodó 
főpásztor szava után, halljuk a hazugság és embertelenség, 
vadság és gyűlölet daemoni gúnyját : melly mosolygó arcz-
czal igyekszik tovább is nevetségessé tenni mindazt, a mi 
szent, és tiszteletre méltó az emberi szívben. A mainzi püspök 
szavai kétségkívül mélyen fognak hatni minden jobb érzésűre : 
csak azokra nem, a kiket javitni akar. A brémai , Vasárnapi 
újság' egész jó kedvvel beszéli el olvasóinak , hogy a dalárda 
,m i s é j e' (Messe) még nem is tetszett Mainzban a ,tiszte-
lendő' uraknak; és csudálkozását fejezi ki a fölött, hogy ily-
lyesmiben sérelmet látnak. „Az ének barátjai, úgymond, 
ismerik a ,poculum elevatum'-ot, azon m i s é t , melly a hall-
gatók mulatságára s o k zenészeti társaságban adatik elő. 
Annak szinre hozása nem rég a mainzi tisztelendő papságot 
egészen fölingerelte , sőt a püspököt még egy főpásztori levél 
írására is birta. De a kegyes férfiak haragját még ez sem 
elégitheté ki. Mint a hírlapok tudósítanak róla, a mainzi püs-
pöki hatóság a ministeriumhoz folyamodást nyújtott be, melly-
ben a mainzi dalárda elöljáróit vád alá helyeztetni, s két főbb 
rangú hivatalnok ellen a hivatalos megrovást kimondatni 
kéri." Természetesen a jókedvű közönség, melly utczai vásott 
gyermekként, becsületes emberek kicsúfolásában találja leg-
nagyobb mulatságát, nem hiszi, hogy valami eredménye len-
ne a törvényes keresetnek : de mi megvagyunk róla győződ-
ve, hogy annak eredménye máris nagyobb, mint a gyalázko-
dók hiszik. S ha a törvény nem sújtaná is érdemlett bünte-
téssel az aljas sértegetőket, ez csak arra mutatna, hogy ott, 
hol még illy dolgok is ,tréfának' nézetnek (mint azt a brémai 
lap nevezi),nagyon is szomorú leend az állapot, ha az komolylyá 
talál válni. . . . Valóban Menzel igen jól ismeri hónát, midőn 
a kereszténység elleni, ,rabiatus' gyűlöletről ir, éjszaki Német-
országban. S fájdalom ! e szellem másutt is kezdi jelenlétét 
éreztetni. A müncheni ,Volksbote', jan. 18-án kelt számában 
Augsburgból Íratja magának, hogy ott már negyedszer adatott 
egy, szinte kath. isteni-szolgálatot és szertartásokat, institutiot 
és viseletet kigúnyoló színdarab ; mellyben a sz. Ferencz ru-
hájába öltöztetett részeg remete, az elénekelt operai dal min-
den sorát egy ,Ora pro nobis'-sal zárja. Van tehát másutt is 
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türelem egy, s felvilágosodás és miveltség (? !) más részről, 
nem csupán Mainzban. 

O l a s z o r s z á g . A Turinban megjelenő ,L' Armonia', 
január 25-én kiadott számában , alkalmat véve a fővárost és 
országot örömzajjal megtöltő egybekelési ünnepélyből : az 
egyház szabadsága-, s az evangeliumi igazságnak védelmezése 
miatt száműzött hitvallóért, a Lyonban betegen fekvő Franso-
ni érsekért emel szót ; s kéri a turini s cagliarii érsekeknek 
hónukba leendő visszahivatását. „E két jeles egyéniség, ugy 
mond, már nyolcz éve él számkivetésben.... Annyit beszél-
nek a kibékülés- meg egyetértésről: szeretnők, ha egyszer 
már onnan adatnék rá példa, honnan a hatalomszó jön, s kie-
légittetnék a katholikusok legforróbb vágya, visszaadatván a 
két megárvult egyháznak szeretett főpásztora." A lap ujolag 
fölemlíti azon, már korábban tett észrevételét, hogy annyi 
különféle politikai s vallási elvű kormányok közt nincs egy is, 
melly két kath. érseket tartana számkivetésben , csak a pie-
monti. Más lapok amnestiát sürgetnek a republicanusok stb. 
számára ; s kitűnőbb betűkkel nyomatva ismétlik : „Kegyelem ! 
Kegyelem!" Mi pedig részünkről addig fogjuk kiáltani, valamig 
meg nem hallgattatunk : „Igazságot ; igazságot a turini s 
cagliarii érsekek számára" ! A turini érsek e megemlékezést 
már csak annál fogva is megérdemelvén, minthogy 1842-ben 
ő áldá meg a király házasságát. Milly nagy a száműzött hit-
valló iránti részvét, mutatja azon körülmény, hogy betegsé-
gének hirére , a saluzzoi, acquii, mondovii, novarai stb. püs-
pökök, megyéikben nyilvános könyörgéseket hirdettek, mely-
lyekben a nép mindenütt élénk részt vesz. — Mig azonban 
a száműzöttek javára szónokol a buzgó lapszerkesztő, egy 
ujabb, s minden eddigieknél borzasztóbb eseményt kény-
telen följegyezni, melly a jan. 24-ikét követő éjjelen a 
főváros utczáin elkövettetett. Pauli sz. Vincze missio-há-
zának egy tagja (neve Aliara), éjfél utáni órában beteghez 
hivatik ; s midőn a magát és nyugalmát embertársainak vi-
gasztalásáért föláldozó pap, egy őt kisérő emberével haza tér, 
csaknem a kolostor kapuja előtt gyilkoltatik meg. . . . A rajta, 
és kísérőjén ejtett veszedelmes sebek alig nyújtanak reményt 
az életben maradáshoz. S hogy az Isten szolgáit merő hitlen-
ségi gyűlöletből üldöző ,fiatalság' (mert egész egy csoport 
i!ly csavargó rohaná meg az áldozárt) , végkép meg nem ölé 
mindkettőt, csak néhány , a szomszéd laktanyából elősietett 
tüzér közbejöttének tulajdonithatni. Azonban a gonosztevők 
közül egy sem fogatott el : mi a ,Campanile'-nek keserű meg-
jegyzésre ád okot ; hogy mig a lakosok ,minden éjjel hallják 
az utczai kiáltásokat, csak a közbiztosság fölött őrködök nem 
hallanak semmit.' Egyébiránt amaz iszonyú elvetemültséget, 
mellyel illy gyilkosságok egyedül a papság iránti gyűlöletből 
elkövettetnek, nem csudálja sem az , Armonia', melly ezt a cle-
rus ellen szórt, és a lapokban mindennap megujuló ,invectivák'-
és ,szítkok'-nak tulajdonitja (csak nem rég is a ,Fischietto', 
Olaszországról irva, ezt egyedül ugy mondja megmenthetőnek, 
ha magát minden pap-, szerzetes- ésapáezától megszabadítja), 
sem az idézett ,Campanile.' „Sőt inkább nagyon is fel tudjuk 

fogni, mikép egy olly országban, hol Orsini ,nagy ember'-nek 
kiáltatott ki, nagyon is sokan találkozhatnak, kik utánzó vágy-
társai lesznek az ő dicsőségének. Azt is felfogjuk, hogy midőn 
nyilvánosan mondatik ki (a ,G-azzetta del Popolo'-ban) ,egy 
második, az elsőnél még borzasztóbb 1793-nak szükséges 
volta', igen természetes, ha egynémelly buzgó polgártárs 
minden kitelhetőt megtesz annak siettetésére. Mit is csinálna 
itt a rendőrség ? Quid leges sine moribus ? Mikép őrködhetni 
ott a gonosztevők fölött, hol a nemzet követei Orsinit nagy 
embernek mondják?" Szintolly kevéssé lehet azon is csudál-
lcozni, ámbátor fölöttébb szomorú jelenség, hogy ez iszonyú 
merényt a liberális lapok meg sem említik , és hallgatni róla 
legeszélyesebbnek tartják. Kivételt csak az egy ,Espero' tesz. 

Szentföld. A beitdsallai, dec. 28-án kelt tudósítás-
ból, a szentföldi viszonyokat illetőleg még csak azt akarjuk 
kiemelni, mikép valóban „itt is, mint sz. Ágoston mondja : 
Inter consolationes Dei et persecutiones mundi peregri nando 
procurrit Ecclesia." Kétségkívül a kath. egyház és isteni-tisz-
telet megsértését itt is béketürőleg keilend viselniök azoknak, 
kik a szelidség isteni mesterének ugyanazon helyeken ajánl-
ják föl imáikat, hol a Magasságbeli, a legnagyobb megaláz-
tatásokat is , mint Istennek báránya, hallgatva tűrte; ámbá-
tor nem nyomhatják el a méltatlanul sértettek, amaz igen ter-
mészetes kérdést : ,Valljon mit cselekedett volna az angol 
consul, vagy Poroszország képviselője, ha hasonló eset a je-
rusalemi angol-porosz kápolnában történik ?" Azonban Isten-
nek hála! mikép a mainzi püspök is megjegyzi, de az egész 
föld kerekségén tett tapasztalások is igazolják, ámbátor a 
kath. szertartások , egyház, és szerzetes-rendek , isteni-tiszte-
let és hit uton-utfélen , beszéd- és Írásban , vers- és prosában 
gúnyoltatik és nevetségessé tétetik a hitetlenek által : mégis 
kath. részről nem hallani a más vallásúak isteni-tiszteletének 
olly szándékos meggyalázása felől, minőre példákat a katho-
likusok saját templomaikban világszerte idézhetnek. A katho-
likus még ha merő (általunk soha sem helyeselt) kíváncsiság 
vezeti is a más hitűek templomába, megemlékezik az illem-, 
és Istent illető tiszteletnek soha el nem törülhető szabályaira : 
s még ha például Némethon leghiresb, jelenleg prot. templo-
maiba lépve, az azokat feltáró őr egész ,udvariassággal' hivja 
is föl a sz. helyen kalapjának föltevésére, e figyelmet megkö-
szönve , fedetlen fővel járja be a nagyobb tiszteletet igénylő 
helyeket ; ugy másutt is nem keres nemtelen gyönyörűséget 
a más vallásúak cultusának profanálásában. Ezen ördögi örö-
met csak a ,miveltséggel' dicsekedő hitetlenség tartotta fel 
magának. Azért mindig nagy megtiszteltetés e tekintetben a 
szenvedő-félnek lenni, Asiában ugy, mint Európában : ámbá-
tor a vétkesek megfenyitése szintúgy kötelességük marad az 
erkölcsiség őreinek, már csak a ker. felebaráti szeretet szem-
pontjából is ; melly a gonoszok javítása végett minden hatal-
mában levő eszközöket megkísért. Bizonyosan ezt fogja a je -
rusalemi latin szert, patriarcha is tenni : de hogy minő siker-
rel ? az iránt későbbi tudósítást kell bevárnunk. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi 84ároIy. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten. 1859. 
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A latin nyelv papnöveldéinkben. 
i . 

Minél inkább tapasztalható az egykori világbi-
rodalom fönséges emlékének, a latin nyelvnek, a köz-
életben bármilly okból magyarázható eltörpülése, 
és értékbeni, önvétke által bizonyára soha meg nem 
érdemlett, leolvadása: annál beesiilendőbbnek tar-
tunk minden törekvést, kivált az egyház részéről, 
melly e nyelv régi dicsőségének fénysugarait vég-
elhalaványulásuk előtt felfogva, azokat legalább az 
isteni hitigazságok egén szeretné ragyogtatni a theo-
logiai tanulmányokban. Illy nemes buzgalom, uj ta-
núságát akarja adni az egyház amaz üdvös oecono-
miájának, melly szerint ez a világ egyik legrégibb, 
legmiveltebb nyelvét keblébe fogadva, azt minden 
szellemi kincseivel együtt, mellyeket eddig is ő őr-
zött, hanem egyedül,bizonyára leghívebben : átadja 
a késő utókornak; melly talán hálával fog eltelni 
könnyen öröklött illy nemű gazdagsága miatt: há-
lával, igen ; talán nagyobbal, mint minőt napjaink-
ban tanúsítanak azok, kik rosszul felfogott nemzeti-
ségből , a latin nyelvet a holtak országába utalva, 
nem emlékeznek meg, miszerint ezt tevén, sirba akar-
ják szállítani a müveket is, mellyek e nyelven írva, 
a szellemvilág fénypontjait képezik, és őrtüzek gya-
nánt világítottak az európai mindennemű mivelődés 
harczterén , az ellene ólálkodó, s gyakran ellensé-
gesen föllépő barbariesseli küzdelmekben. 

Nagyobb nyomatékú azonban ránk nézve az, 
hogy ezen nyelv az egyháznak szentesitett nyelve: 
mellyen arany korától fogva, egész napjainkig hang-
zik az ősök szózata; s egyik lánczszemét képezi az 
egész világ katholikusait összefűző egységnek. Két-
ségkívüli ennélfogva, hogy a pap, ki az ősök nyi-
latkozataiban találja föl szent hivatásának egyik for-
rását, s ki az egyház felbonthatlan egységének Is-

tentől rendelt őre, köteles tudni a nyelvet, mellyen 
anyja szól hozzá, s melly anyja dicsőségének leg-
drágább gyöngyeit foglalja magában. Teljes mél-
tánylattal emiitjük föl ennek következtében a ,Reli-
gio' ez évi 9-ik számában, ,Egy hiány papnöveldé-
inkben' cziin alatt közlött sorokat; mellyeknek t. 
szerzője a latin nyelv tanitását sürgetvén a papnö-
veldékben, némelly módokat is hoz elő, mellyek ál-
tal a latin nyelv ismeretének, tudásának hiánya vol-
na némikép pótolható a Theologiát tanulmányozó nö-
vendékeknél. Mennyire volna kívánatos e tekintet-
ben minden czélszerü eszközt megragadni, legjob-
ban tudják azok, kiknek a gondviseléstől az első 
évi theologiai tárgyak előadása jutott osztályrészül ; 
kik legjobban tapasztalják, mint küzd a legértelme-
sebb ifjú is az előadási nyelv nehézségeivel, mig né-
mileg ki tudja fejezni az eszmét, a gondolatot, melly 
különben tisztán áll előtte : s igy milly fáradságába 
kerül, csak egy kis könnyűséget is szerezni a jól ér-
tett , helyesen fölfogott tantárgyak előadásában. 
Mindazonáltal javaslatait illetőleg mindenben nem 
érthetünk egyet t. szerzővel. 

Különösen, nézete szerint „szükségesebbnek lát-
ja mostani körülményeinkben a latin nyelv bővebb 
ismeretét, mint, f ő l e g a m a g á n - n ö v e l d é k -
b e n , a g ö r ö g és h é b e r n y e l v r e n d e s e lő-
a d á s á t . " Ugy hiszszük, mostani gymnasialis rend-
szerünknél fogva, a g ö r ö g n y e l v nem igen vesz 
el sok időt a Theologiában, minthogy a nyelvtan 
szabályait már nem kell előadni; a szent iratok ma-
gyarázásánál pedig nem tesz különbséget, latin, 
vagy görög nyelven olvastatik-e a szent könyv: a 
megjegyzés tehát inkább vonatkozhatik a h é b e r 
n y e l v r e ; melly t. szerző szerint a latin nyelv ta-
nításával volna felváltandó, az arra szánt órákban. 
Azonban ez által nem nyernénk sokat; és a mit nyer-
nénk, az az általános theologicus miveltség csorbítá-
sával és rovására volna csak megnyerhető. 

Ugyanis a papjelöltnek már magával kell hoz-
ni a Theologiába a latin nyelv ismeretét; nem pedig 
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még csak itt tanulnia, s akkor, midőn már at . értekező 
szavai szerint, „valamint a nagy terjedelmű, ugy nagy 
fontosságú Schwetzeket hallgatni, lapozni, s magukévá 
tenni kénytelenek." Ezen mód által tehát igen keve-
set volna segítve a bajon, melly gyökere a csekély 
haladásnak, az első és talán második évben is 5 a 
szentek tudományát tekintve. A kiszabott rendes 
tanórák szükségesek a theologiai tanulmányok elő-
adására , annál inkább, minél gyengébbek a tanu-
lók az előadási nyelvben; szükséges levén e miatt 
mind a tanulmánynyal lassabban haladni ugyan, de 
azt többször ismételni, mind pedig gyakran más 
nyelven is elmondani a latinul előadottakat. E 
hiányt tehát már előbb kell pótolni, bogy sem a je-
lölt a theologiai tan-terembe lép ; mert itt annak meg-
szüntetésére idő nincs, de meg azon kárral is j á r , 
mellynek mellőzésére ajánltatik. Hogyan pedig, és 
kik által legyen segitve e valóban fontos akadályon? 
A milly szükséges, épen olly nehéz kérdés. A gymna-
s i u m o k b a n , tudtunkra, egy tantárgy sem adatván elő 
latin nyelven, bármennyi legyen különben az Írás-
beli dolgozat, ez a nyelvet a latin beszédre meg nem' 
fogja oldani: a beszédet beszélve tanulja az ember, 
nem i r v a ; s azért kétségkívül üdvös rendelet a nö-
veldékben, hogy a növendékek társalgási nyelve a 
latin legyen: csak hogy a kezdet sok nehézséggel 
járván, inkább nem beszélnek, mint hibát hibával 
tetézvén, egyik a másik előtt nevetségessé tegye ma-
gát ; melly ok ugyan szinte nevetséges a beszéddeli 
felhagyásra, de fontosabbnak látszik mégis az ille-
tők előtt, hogy sem az álszégyent legyőzve, hivatá-
suknak e tekintetben tudnának egy kis áldozatot 
hozni. — A latin nyelv szabályait előadni, theologus 
növendéknek nem szükséges: sőt idővesztegetés. 
Hisz a szabályokat elegendőkép hallhatja a gymna-
sialis osztályokban: itt már csak gyakorlatra van 
szüksége ; melly talán szinte ne álljon írásbeli dol-
o-ozatokban, mint inkább az erre kiszemelt tanárnak o 7 

társalgásában , szóbeli gyakorlatokban : hogy igy a 
nyelv is bizonyos készséget nyerjen a szavak kiej-
tésében, az összefűzött mondatok kifejezésében. A 
gyakorlat idejét tekintve, legtöbbet remélhetünk e 
tekintetben is, mint sok másban, a gyermek-semina-
riumok életbeléptetésétől; mellyekben legkönnyebb 
leend a növendékeket éveken át gyakorolni e szük-
séges nyelvben is : és igy annak bővebb ismeretével, 
nem csak, hanem tudásával is léphetnek majdan a 
theologiai tantermekbe, mellyekben sajátjokká te-
hetik a szent tanulmányokat ezeknek minden csor-
bítása nélkül. 

Igen czélszerü volna e tekintetben addig is, mig 
a szükséges gyermek-seminariumok alakulnak, egy, 
úgyszólván, encyclopaedicus évet határozni a gy-
mnasiumokból fölvett növendékekre nézve; mellyben 
ezek a tanultak ismételésével, vagy philosophiai is-
meretek megszerzésével, de minden esetre leginkább 
a latin nyelv tanulásával foglalkoznának. Igaz , ez 
áldozatbakerül, mindaz intézetek, mind pedig az 
évet vesztő (?) növendékek részéről. Ámde nem a 
növendékek hivatásszerű kimiveltetése-e a növeldék 
czélja ? Mit használt néhány fillért meggazdálkodni, 
ha az Ur szőllejébe munkások küldetnek, kik a hit-
tudományok isteni tárházából csak keveset, sokkal 
kevesebbet, mint lehetett és kellett volna, csak keve-
set , és pedig önvétkök nélkül, igen keveset merít-
hettek? A halomra rakott pénz kamatoz-e többet az 
egyháznak, vagy ennek lelkes és mivelt szolgái? 
Azonban nem szabad kételkedni, hogy e tekintetben 
minden egyházi nevelő-intézet kész volna erőmegfe-
szitéssel is ez igénynek eleget tenni : csak találtassa-
nak if jak, kik az egyház ezen áldozatához készek 
legyenek szinte egy kis áldozattal járulni; életökből 
egy évvel többet áldozván az egyházi kiképeztetésre. 

És én szeretem hinni, hogy az iíj'u, ki eltökélt 
akarattal készül a papi fönséges pályára, s hiven 
szemei előtt tartja a magasztos hivatást, melly iga-
zán összeforrott lelkének nemes, mert Isten után só-
várgó vágyával: kész leend az Urnák szentelendő 
éveiből még egygyel megtoldani az időt, mellyben 
jövőjének szerencsés megoldására készíttetik; kész 
leend, zsenge korából egy, Istennek bizonyára kedves 
évet az oltárra áldozat gyanánt letenni : azon oltár-
ra, mellynek óhajtja szentelni egész életét, s letenni 
áldozatul azon czélból, hogy az Urnák és választott-
jainak minél avatottabban , tehát üdvösebben szol-
gáljon*). A melly ifjú nem érez magában ennyi erőt, 
méltán kételkedhetik szándokának rendithetlen alap-
ján; és kétszeres buzgalommal kérje Istent, akinek 
szolgálni akar, hogy szent kegyelmével gyámolitsa 
szánandó gyarlóságát, melly illy nyomorult kísér-
tésben is hajótörést szenvedhet. Véleményünk tehát 
az, hogy bár milly uton, már a theologiai tanulmá-
nyok előtt, jussanak a papjelöltek a latin nyelv birto-
kába: különben, legalább az első évi alap-tanulmá-

'*) Miután ez áldozatot olly számosan és örömmel hozták 
eddig is, például a posonyi, ,sz. Imréről' nevezett növeldében, 
az esztergomi lomegye részére fölvett ifjak : miért ne lehetne 
azt valamennyitől megvárni? Csak hely legyen, és alap, a 
hol, és a mellyen eltartathassanak ! S z e r k. 
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nyokban ohajtott előmenetelt nem tehetnek. És igy 
szükséges-efelfüggeszteniahéber nyelvnekrendeselő-
adását*)? Habár a növendék a theologiai tudományok 
minden szakában nem viheti is tökélyre: kétségtelen 
mindazáltal, hogy az egyházi növendékek hivatás-
szerű kimiveltetésére szánt iskolákban mindaz előter-
jesztessék , mi által az Ur szolgája mindennemű kö-
telmeinek teljesítésében legalább némileg tájékozhas-
sa magát; vagyis birjon ismeretével mindazon dol-
goknak , mellyek hivatása körébe vágnak. A pap 
legyen egyházilag mivelt; és ne legyen e miveltség 
határai közt t á rgy , mellyről legalább átalános is-
merete nem volna : ez , ugy hiszszük, nem túlságos 
kívánat. Az iskola adja meg az alapot, az élet épít-
sen rá ; ha valaki ezt elhanyagolja, legalább ne 
okozza az iskolát. Hogy a papnak egyházi kimivel-
tetéséhez tartoznak a bibliai nyelvek, hogy ezeknek 
alapismerete hasznos, ha nem is olly szükséges, mint 
a hittudományok más ága, talán nem egészen alap-
talan vélemény. Valóban különösnek tűnhetik föl, 
ha valamelly pap, kinek mindennapi élelme, szelle-
mi tápláléka a szent-irás, forgatván az Istentől ihle-
tett irók könyveit, még fővonalaiban sem ismerné 
legalább alaktanát ama nyelvnek, mellyen eredeti-
leg szellemi éldeletének lapjai fogalmaztattak. Lehet 
e nélkül valaki a legügyesebb, legbuzgóbb, sikerben 
legszerencsésebb pap ; de ismereteinek köréből hiány-
zik valami, mi még bizonyára oda tartoznék. Ha te-
hát ennek megszerzésével nincs valami hasznosabb, 
szükségesebb feláldozva : miért a papi miveltség eme 
szent zománczától megfosztani az egyetemes theo-
logiai tanulmányok diszkörét? Ha egy kissé nehe-
zebb, szárazabb, kellemetlenebb is e nyelv tanulá-
sa, türjükezt igényelt miveltségünk tekintetéből; és 
a mi benne fanyar, az önmegtagadás kellemes illat-
jával áldozzuk föl Annak, kinek szent nevéért bizo-
nyára még keserüebbekre is készen kell állanunk. 

Ezt talán az idézett sorok irója sem vette olly komo-
lyan, és szoros értelemben. Hisz illyesmit nem is szabad a 
szentebb tanulmányok ellen elkövetett vétség nélkül akarni. 
Mi legalább csak azon meggyőződés erőteljes nyilvánítását lát-
tuk ama kifejezésben, hogy a latin nyelv tudása olly szüksé-
ges, miszerint ha választani kellene, inkább a görög és zsidó 
nyelv tudásáról mondana le, a növendékek többségénél. Hanem 
akár egyik-, akár másiknak elhanyagolására, nem kényszerit-
heti külszükség az egyházat : s ha akar, találand módot 
mindkét igénylet kielégítésére. A héber nyelv tudása, főleg 
korunkban, a nyelvészet terén olly zajos, és a kinyilatkoz-
tatással nem épen barátságos lábon álló tevékenységet kifej— 
tőben , kétszeresen szükségessé vált a tudományosságnak is-
tenileg hivott ápolói-, s őreire nézve. S z e r k. 

E szavainkból látható, hogy nem elvünk, kü-
lönböztetést tenni a héber nyelv tanulását illetőleg, 
az egyetemi kar és magán-növeldék között : de miért 
is volna e megkülönböztetés ? Mindenütt Isten szol-
gái képeztetnek jövő hivatásukhoz illőleg, rendelte-
tésükkel egybehangzólag ; a papi miveltségnek bi-
zonyos fokát el kell érni a növendéknek mindenütt, 
mellyen alul, mintáz egyház kiképezett szolgája meg 
nem állhat. Minden papnak ajkai őrzik a tudományt, 
és a törvény összes foglalatját mindegyiknek szájá-
ból várja, s várhatja is méltán a hivők serege. Mind-
egyik jöhet a papok közül olly körülményekbe, 
mellyekben a képzettség a theologiai tanulmányok-
ban szükséges, hasznos, vagy bizonyára ajánló le-
het. Hisz hivatásunk, rendeltetésünk közös : illyen-
nek kell tehát lenni készültségünknek is. De ha csak 
az egyetemeknél taníttatnék e szent nyelv, más ma-
gán-növeldékben pedig nem: kérdem, nem lenne-e 
fölösleges annak előadása az egyetemnél is? E nyelv 
vagy azért taníttatik, mivel hasznos átalában, vagy 
hogy az egyetemnél képeztessenek ollyanok, kik e 
szakmányban majdan tanárkodjanak. Az átalános ha-
szonróli vélemény és meggyőződés vajmi igen csök-
kenik az által, ha a magán-növel dékben fölfüggesz-
tetik, vagy csak rendkívüli órákra is szorittatik an-
nak előadása ; tanárokká pedig kiknek számára ké-
peztetnének, ha e nyelv, mint tantárgy, kirekesztetik 
a tanulmányok sorából ? Azért talán csak nem fogja 
egy némelly tanulni, hogy valamelly megyének le-
gyen alkalma, egy két tagjára hivatkozni, mint oly-
lyanokra, kik a héber nyelvet is tanulták ! A héber-
rel rokon nyelvek legyenek az egyetemi kiképzés 
sajátja: hisz ezek kulcsát a héber nyelv mindenki 
kezébe adja, s azok tulajdonképen véve nem is bi-
bliai nyelvek. Az ellenvetések, mellyek e tekintetben 
fel szoktak hozatni, például: ,minek e nyelvet tanul-
ni, hisz úgyis ismét feledésbe megyen' ; vagy hogy 
,jó fordításban meglevén a szent-irás, annak tanulása 
fölösleges' ; vagy ,ugy sem lehet hasznát venni a hí-
vek oktatásában' stb., az illy ellenvetések magukat 
czáfolják meg ; mind ez áll más tudományokra, más 
munkákra nézve is ; és mégis mennyi fáradozás, 
mennyi erő áldoztatik fel azok megszerzésére ! Tehát 
csak a pap idegenkednék a körébe vágó tudományok, 
és hasznos ismeretek tanulmányozásától, mellyek 
magasztos hivatását uj fénynyel övedzik? I...A biblia 
megértésére szánt fáradalom egyike a legnemesebb 
fáradozásnak, és a papi hivatallal semmi munka sem 
rokonul szebben és üdvösebben, mint a szent-iratok 
megfejtésére fordított szorgalom. Azért ne tartsuk 
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soha soknak, soha fölöslegesnek, mi ez üdvös foglal-
kozásban segítségünkre lehet ; és még kevésbbé akar-
juk mellőzni az alkalmat, melly jótékonyan kínál-
kozik, erre szükséges segélyt nyújtani. Higyük el , 
azok sem akarták a theologiai tudományok kárát , 
kik a bibliai nyelvek tanszékeit a papnöveldei tano-
dákban felállították. P o l l á k . 

Az ünnepek, és a szentelt-viz a katli. egy-
házban. (Folyt.) 

Uj-év tehát a keresztényekre nézve is ünnep volt elejé-
től fogva ; még pedig nem csak mint évfordulati hálaünnep, 
hanem úgyis, mint Krisztus urunk születésének nyolczada : 
a nyolczadok megülésének szokása ismét nem a pogányok-, ha-
nem az Isten választott népétől szállván át a keresztényekre ; 
vagyis az egyház az ó-szövetségből magával hozta az újba ál-
tal. Hogy a pogányok e napot nem akkép ülék meg, mint Is-
tennek valódi tisztelői szokták , igaz ; de az afféle beszéd, 
hogy : „Ezen rossz szokások a keresztyén vallásba is áttértek, 
s kisebb-nagyobb mértékben itt-ott egész a mai napig fenma-
radtak. . . ." ismét olly éretlen valami, és sértőleg nem igaz, 
hogy fölöttébb nehéz benne tudatlanságnál többet nem látni. 
Tehát mi ment a pogány ,rossz szokásokból a keresztény v a l -
l á s b a ' is által ? A ker. v a l l á s parancsolja, vagy helyesli-e 
azt, mi az uj évi, rossz, és kárhoztatást érdemlő szokásokban 
a pogányságraemlékeztet? A v a l l á s b a n van-e a hiba, és 
visszaélés ? Nem pedig a ker. vallás szerint élni nem akaró, 
s azt megvető ,pogányokban'? Nem a ker. vallás, és annak 
(legalább kath.) organumai küszködnek-e még ma is az e nap 
szentségét megsértő mulatságok, tánczvigalmak és dőzsölé-
sek ellen: mig az épen nem vallásos irók és lapok, bigottság-
gal vádolják, és kigúnyolják emez idétlennek hitt, és nevezett 
buzgóságot? Végre még mindazon bűnöket, mellyek ellen a 
katechismus szót emel, vagy az erkölcsbirák a gyóntató-szé-
kekben, és templomi katbedrából annyiszor mennydörögnek, 
maga a hitetlenség és istentagadás is, „a keresztyén vallásba át-
tért" dolgokul fognak e bölcs urak által tartatni; s el fogják 
egy szánandó közönséggel, mellynek némellyek szerint min-
den jó, hitetni, hogy valóban a mai divatos istentelenséget is 
a kath. egyház vette át a pogányoktól, és innen tért az át „a 
keresztyén vallásba" : igen, a ,vallásba', nem pedig az e val-
lást megtagadott emberek hűtlen keblébe, s gondolkodásmód-
jába. Illyen a , Vas. újság' logikája s psychologiája ! Majd ha a 
ker. katechismusban talált ollyasmit szerző, mi Ítélete szerint a 
pogányságból vagyon átvéve, s a keresztényeknek kötelessé-
gül téve : akkor mondja, hogy átment a ker. v a l l á s b a ; de 
addig hallgasson, és ne rágalmazza azon sz. vallást, mellynek 
az ekkép iró valamint legelső hitelemeit nem tudja, ugy leg-
egyszerűbb erkölcsi parancsolatait sem teljesíti. ,Ambrosius' 
(nekünk szent Ambrus egyházatya, s mint illyen, tiszteletre 
méltó) , A m b r o s i u s illyesmit nem tanított. De még azt sem 
olvastuk akár nála, akár más sz. atyáknál, hogy csak „később" 
(tehát sz. Ambrus kora után), „midőn a keresztyénségben uj 
nemzedék keletkezett" (hihetőleg ollyan, melly a pogányokkal 
inkább sympathipált, és az ,Ambrosius' által tiltott .pogány 

mód'-ot jobban megkedvelte), lett „e nap szintén ü n n e p p é , 
és pedig előbb mint Krisztus születésének 8-ik napja ünnepel-
tetett; 1090 óta mint Jézus körülmetéltetésének ünnepe szen-
teltetik meg." Mi szabadságot veszünk magunknak e rendkívül 
tudós urat arra figyelmeztetni, hogy : „in Codice Sacramento-
rum Ecclesiae Romanae", melly sz. nagy Leo pápa idejéből 
való , ámbátor tartalma még régibb, a sz. mise alatt mondott 
imákban már a k ö r ü l m e t é l t e t é s n e k e napra eső emlé-
kezete is ki van (or. secr.) fejezve ; s a régi romai naptár, e napon 
sz. Lukács evangéliumának azon szakaszát rendeli olvastatni, 
melly a k ö r ü l m e t é l é s r ő l szól; sz. Gergely pápaSacra-
mentariumában pedig e szavak olvashatók : „Per Christum 
Dominum nostrum, cuius hodie C i r c u m c i s i o n e m , et 
Nativitatis Octavam celebrantes" stb. ; mint ezekről tanúságot 
tesz XIV. Benedek pápa,tudós munkájában: ,Commentarii de 
D. N. Jesu Christi etc. Festis, et de Missae Sacrificio. (Pata-
vii, 1751.' P. I. C. XIX.) Az általa idézett bizonyítványok 
mind régiebbek 1090-nél ; mint kétségtelenül régibb az 567-ben 
megtartott toursi zsinatnak azon rendelete is (can. 17. T. 5. 
Collect. Labb. p. 857.): „Ad calcandam gentilium consvetu-
dinem P a t r e s nostri statuerunt, privatas in Kalendis Ja-
nuarii fieri Litanias, . . . et in ipsis Kalendis C i r c u m c i s i o -
n i s missa Deo propitio celebretur." (Különben, a Karácson 
nyolczada együve esvén a körülmetélés emlékezetének szen-
telt ünneppel, ha róla, mint illyenről nem volna is korábban 
szó, ez azért nem bizonyítaná, hogy csak „1090 óta szenteltetik 
meg mint Jézus körülmetéltetésének ünnepe." Már az ősrégi 
vértanuk actáiban, mellyek sz. Almachius kínszenvedése felöl 
emlékeznek, föl van jegyezve, hogy e nap, mint az Ur születé-
sének nyolczada, a keresztények által különösen megünnepel-
tetett. Szenvedett pedig 404., Alypius praefectus alatt.) Meg-
jegyzendő,hogy már a toursi zsinat ősök rendeletére hivatkozik. 
Csak nem kell a kath. egyházat és szertartásait olly maiaknak 
képzelni. E tiszteletre méltó régiség tovább fölmegy, mint az 
újítók számítása; kik természetesen ezt nem épen szeretik : 
azért a hol lehet, örömest ama sötétség századaiba húznának 
le mindent, hol aztán vele könnyeden elbánhatnak. Hisz mi jó 
is eredhetett volna a 11-ik században? 

Szintilly zavar, és értelmetlenség uralkodik szerzőnél a 
Vízkeresztet illetőleg. Erről is azt hiszi, hogy csak azért lett 
ünneppé a kath. egyházban, mert „e napot a romaiak Augu-
stus császár tiszteletére, mint ünnepet megülték."Igy történt 
azután, hogy „később a keresztyének átalakítva, szintén mint 
ünnepet szentelték meg." De jó, hogy azok a romaiak még 
több ünnepet nem ültek meg januárhóban') : mivel akkor ter-

' ) Csakhogy ültek ; de épen nem azon napokon, mellyekre a k. egyház 
akárRomában, akár Alexandria-, v. Antiochiában, mint legrégibb patr i-
archalis, és külön szertartású egyházakban, ünnepeit tette: jeleül, hogy 
öt ezek egymásra következtetésében nem a romai feriák, hanem saját 
sz. története, s hagyományai szabályozták. És valóban miért nem tet-
te a kath. egyház ünnepeit januárhóban a nonák 3-ára (jan. 3.), mint 
Minerva ünnepére, vagy a Nonaliákra (jan. 5.), mint olly napra, mely-
lyen még vásárokat sem volt szabad tartani? Vagy az idusok 6-ára ( jan. 
8.), mint Janusnak szentelt áldozati ünnepre ; s még inkább az Agona-
liák nagy, és nemzeti ünnepére ( jan. 9.), és a szintolly hires Carmen-
taliák ( jan. 11-, és 15-én,) és Compital iák(jan. 12.) napjára ? A kaleudák 
17-én Concordia templomnapja (jan. 16), 9-én a Sementinák ünnepe 
(jan. 24.), 6-án Castor- és Pol luxé (jan. 27.), 3-án a Pacaliák ( jan. 30.), 

ónap utolsó napján a város védistenei, a Penatesek ünnepe tarta-
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mészetesen a ker. egyháznak is több ünnepe volna ; s a ,Vas. 
Ujs. ' ünnepi prédikátorának még többet kellett volna felölök 
irni, s azokban a tudós munkákban, honnan e bölcseséget 
merítette, búvárkodni. Pedig ennyi is elegendő volt. „A romai 
egyházban" (hát a konstantinápolyiban? hát az örményeknél stb. 
mélyen Asia belsejében, hol Roma ünnepeiről vajmi keveset 
tudtak , nem ?) „ezen ünnep Epifaniának , megjelenés ünne-
pének neveztetik ; mert ez nap jelent meg az égen a napkeleti 
bölcseknek, az őket Bethlehembe vezető fényes csillag." Köz-
bevetőleg mondva, a ,romai' helyett, itt sokkal szebben és 
jobban állott volna a ,katholika' egyház : mert épen nem romai 
nyelven neveztetett el az ünnep is Epiphaniának ; hanem e 
g ö r ö g név maga is azt bizonyítja, hogy az egész katholika 
egyház, különösen a keleti, megünnepelte ez ünnepet elejétől 
fogva. A mint hogy nincs is különben. Ez ünnep legfényeseb-
ben a keletieknél tartatott meg. — Valamint ez ünnep nevét, 
ugy annak eszméjét is máshonnan származtatja a kath. egy-
ház ; és korán sem a pogány Romának köszöni létét. Nem is 
logikai azon értelmezés , hogy: ,ez nap jelent meg az égen ama 
csillag,' és azért neveztetik, az ünnep „megjelenés ünnepé-
nek." Az első keresztényekről kissé magasabb fogalmat kelle-
ne sz.-nek táplálni : ők nem a csillag megjelenését tárták a 
legnevezetesb eseménynek , hanem az Ur Jézusnak e napom 
kinyilatkoztatását.(II. Tim. 1,10.)A csillag már előbb megjelen-
hetett, és meg is jelent : máskép a keleti bölcsek nem kérdezős-
ködtek volna előbb Heródes udvarában, Jerusalemben. A fődo-
log itt nem a csillag, hanem az Ur Jézusnak kijelentetése, 
először ugyan a bölcsek, azután a keresztelésekor e g y b e g y ű l t 

sokaság, és végre kiválasztott apostolai előtt ; kik isteni hatal-
ma, s igy küldetése felől e napon győződtek meg először. 
Azért az egyház nem is szorítkozik a bölcsekre, hanem mind 
a három (sőt hajdan ö t , s több illy) esemény emlékezetét e 
napon üli, mint az Ur Jézus isteni küldetésének külön időben 
és helyen, de azonegy czélra történt nyilvánítását. Innen az 
ünnep elnevezése. Azért a Bollandisták által idézett Anneus 
Sylvius már 448-ban irá e napra tett megjegyzésében : „Octa-
vo Idus Epiphania, quo die, interpositis temporibus, et Stella 
Magis Dominum natum nuntiavit, et aqua vinum facta, vei in 
amne Jordanis Salvator baptisatus est." 

(Vége köv.) 

to t t meg a p o g á n y Romában : s mégis a ker . Roma, sz. Pé te r székének 
(18.), és sz. Pá l megtérésének (25.) emléknapjain kivül, csak Vízkereszt 
ünnepét ülé meg nagyobb fénynyel e hóban, azt is ol ly napon, mellyre 
semmi különös régi pogány ünnep sem esett, hanem történetesen az Au-
gus tus (?) emlékezetére szentelt nappal j ö t t össze. Ha még is összejött. 
Mer t azon ál l í tás t ,mintha Caesarnak e napon ta r to t t hármas diadalát ün-
nepelte volna megRoma, „a régiségek legnagyobb ismerői a lapta lannak 
lenni, régen bebizonyi to t ták ." A tudós Lazari, olvasásra méltó érteke-
zésében : ,De falsa ve terum cliristianorum r i tuum a r i t ibus et l inicorum 
origine,1 i r j a : „Profecto quod a Durando (Ration. D. O. L. VI. c. 16.) 
a l la tum est exemplum, de tr ipl ici t r iumpho Caesaris , cui ab ethnicis 
celebrato sacram solennitatem Ecclesia christ iana subs t i t ue r i t , quod 
a Gersonio (De direct, cord. T. I I I . p . 474.) credo eum hausisse , jam 
pridem f a 1 s u m e s s e , et comment i t ium, tr iplicem eodem die Cae-
saris t r iumphum vir i ant iqui tat is peritissimi demonst rarunt . Quod 
item de caeteris , si necesse esset, facile erit ostendere." (L . ,Disciplina 
popul i Dei, a Claudio F 1 e u r y etc. s c r ip t a , et a Franc. Ant. Z a c -
c a r i a i l lustrata. Edit io secunda. Vene t i i s , 1782.' Tom. I. p. 101.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O csász. kir . Apóst. Fölsége f . évi j anuár 28-án kelt legmagasb 

határozatánál fogva , gyö rgy fa lva i C s e t e Antal t , sz. Lászlóról czim-
zet t sümeghi prépostot , zalai főesperest , és a veszprémi székes-egyház 
kanonokját , a veszprémi megye részére egyházmegye i iskolai fö lügye-
lőnek legkegyelmesebben kinevezni mél tóztatot t . (W. Z.) 

Pest , febr. 7-én. Milly élénk benyomást tőn a főma-
gass. bibornok és hg.-primás arany-miséjének megünneplését 
illetőleg a Sz.-István-Társulat választmányi gyűlésében elnöki-
leg tett indítvány, mi sem tanúsítja jobban, mint ama közöröm 
és meleg részvét hatása alatt irt czikk, mellyet a,Pesti Napló' 
febr. 6-ki számában közöl, s utána mi is örömmel irunk át : 

„A jelen február havi választmányi ülés ismét egy kor-
szerű eszmének, s mondhatni, vallásos és nemzeti mozzanat-
nak kiinduló pontja lőn. Ugyanis a társulat érdemdús alelnö-
ke , ft. D a n i e 1 i k János kanonok ur ő nsga ismert megra-
gadó modorával, de észrevehető belső megindulás közt érte-
sítvén az igazgató választmányt arról, hogy ő eminentiája, 
atyáskodó egyházfejedelmünk, M a g y a r o r s z á g h e r -
cz eg-p r i má s a , f ő m a g a s s. S c i t o v s z k y János bi-
b o r n o k é s e s z t e r g o m i é r s e k , a jelen évben már 
papi fölszenteltetésének s áldásteljes egyházi pályájának ö t -
v e n e d i k esztendejét tölti, s mint Istentől esdjük és remél-
jük , f. évi novemb. 5-én a r a n y m i s é j é v e l annak félszá-
zados ünnepét ülendi ; kijelenté egyszersmind meggyőződését 
az iránt, hogy mind a kiirthatatlan mély kegyeleténél és ra-
gaszkodásánál fogva, mellyel az összes magyar nemzet az 
esztergomi érseki székhez kötött, s halhatatlan érdemektől 
fénylő primási méltóság iránt viseltetik, mind a fiúi benső 
tisztelet ösztönéből, melly a magyarországi kath. népeket kü-
lönösen a magyar egyház főpásztorának magas személye iránt 
á that ja , e nagy nap, ha a gondviselés megérni engedi, közös 
és országos ünnep leend az egyházon belül és kivül. Történeti 
példákat hozott fel az igen tisztelt alelnök ur a nemzet életé-
ből , hogy a magyar primási szék ünnepei ősidőktől fogva 
mindig egyszersmind országos ünnepek is voltak. Igy négy 
század előtt, gróf S z é c h y Dénes nádorfi és primás korá-
ban , az esztergomi bazilika a szentséges pápa rendeletéből az 
összes magyar clerus támogatása, s a világiak bő adakozása 
mellett megujittatván, a fölszentelés ünnepére 1453-ban nem 
csak a főpapság és köznép, hanem Magyarország kormányzója, 
a halhatatlan H u n y a d y János vezérlete alat t , az ország 
nagyainak és nemeseinek szine is összesereglett. Megujult e 
nagyszerű jelenet 1856-ban, midőn az egyházi kormányon 
jelenleg ülő primás és bibornok ő eminentiája a hamvaiból is-
mét fölépült bazilikát fölszentelé. A Fejedelmet ez alkalommal 
is népeinek ezerei környezék ez ünnepen. S a nemzeti hagyo-
mányok közt nehéz szívvel olvasunk azon szép napokról, mi-
dőn V i t é z , B a k a c s é s V á r d a y prímások korában, mie-
lőtt a nemzeti egyenetlenség a törökök pusztító dühének az 
ország kapuit feltárta volna, E s z t e r g o m a tudomány és 
művészet minden kincseinek gazdag tárháza, s a nemes ifjúság 
gyülhelye volt, hol az ősi lovagias jellem az erényben , val-
láshüségben, miveltségben és Ízlésben megnemesült. De bárhol 
tűzte is fel azontúl érseki keresztjét a székhelyéből kiszorított 
magyar primás, mindenütt mint az egyház oszlopa, a magyar 
szent korona rendületlen hive, a nemzeti lét és becsület őran-
gyala, a szegények, árvák és ügyefogyottak atyja, s a nem-
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zeti mivelődés és tudományosság született Maecenása állott, 
működött és hatott. Kifogja, mig magyar történet lesz, O l á h , 
F o r g á c h , L i p p a y , S z e l e p c s é n y i , s az erőben és ál-
dozatban egyaránt csudálatosan kimeríthetetlen S z é c h e n y i 
György emlékét, s annyi nagy között a legnagyobbat, P á z -
m á n y Pétert elfeledni ?" 

„És hetvenkét magyar primás között, majdnem kilencz 
század lefolyása alatt, mióta a k e r e s z t , üdvözítő uralmá-
nak székét az esztergomi várfokon elfoglalta, habár közülök 
többen igen magas kort értek el, adatszerüleg csak kettő ré-
szesült az égnek azon áldásában, h o g y a r a n y m i s é j é t 
e l m o n d h a s s a . A szent életű százados aggastyán, Szé -
c h e n y i Gy., ki félszázados papságának emléknapját még 
mint kalocsai érsek ülte meg; s az egyiránt nagy pap, nagy 
hazafi és nagy államférfi, a szerény „ F r á t e r Emericus'S 
a magyar pálosok jeles növendéke, E s z t e r h á z y Imre 
gróf, ki 1738-ban mint magyar primás jubilaeumát Posonyban 
ünnepelte. Mindkét ünnep országos jellemű volt. S z é c h e -
n y i jubilaeumán I. L i p ó t királyunk személyesen megje-
lent ; s midőn E s z t e r h á z y Imre gróf arany miséjét mon-
daná , a magyar fő-, és alpapságon kivül nemcsak az ország 
nagyai s hatósági küldöttségei seregeltek össze, hanem III. 
K á r o l y , a dicső emlékezetű M á r i a T h e r e z i a atyja, 
külön királyi követe és sajátkezű üdvözlő irata által tisztel-
te meg: hogy fejedelmi elismerését tanúsítsa azon nagy férfiú 
iránt, ki a sanctio pragmatica alkotása s biztosítása körül leg-
hivebb tanácsosa volt, s ki utóbb a nagy királynő fejére fel-
tette a koronát." 

„Mind a fényes primási szék, mind az azt elfoglaló 
nagyszivü és közszeretetü egyházfejedelem iránti hódolat és 
ragaszkodás érzelmében tehát, s áthatva azon nemzeti öntu-
dattól, hogy a magyar primási szék ősi tekintélye s az iránta 
viseltető vallásos kegyelet, mint a történet szakadatlanul fen-
hangon tanúsítja, mai napig teljes épségben él, s a magyar 
nemzet szivébe, s mondhatni lelkiismeretébe kitörülhetlenül 
vésve van. a t. alelnök ur nem is kételkedik, hogy valamint a 
mária-czelli százados bucsu alkalmával a magyar primás ke-
netteljes szavai az ország minden részeiben viszhangzottak, 
és zarándoklásában a sz. Szűz képéhez, N a g y - L a j os temp-
lomába a magyar hivek közül ezernyi ezeren kisérték : ugy 
ez örömnap az országnak nemzeti, a híveknek családi, s a ma-
gyar kath. egyháznak vallásos kegyeleti üunepe leend, s ezen 
érzület országszerte a leghivebb kifejezésekben nyilvánuland. 
Hogy tehát enncl fogva a Sz -István-Társulat is ezen ünnep 
fényéhez saját részéről is járuljon, indítványba hozta alelnök 
ur, hogy ő eminentiája, Magyarország prímása papi jubilaeu-
mának örökítésére, a Szent-István-Társulat olly emlékművek 
létesítését határozza el, mellyek a haza áldornagyának állásá-
hoz méltók, a társulat vallás-erkölcsi hivatásához illők; s a 
magyar kath. hivek lelki szükségének megfelelők, s állandó 
értékűek legyenek. Mindezen föltételek elérését leginkább 
egyesithetőnek hiszi a ft. indítványozó ur az által, lia a Szent-
István-Társulat ez örömmel várt esemény örök emlékezetére, 
először : a lipótvárosi uj bazilikában egy oltárt emel, melly 
sz. I s t v á n e l s ő a p o s t o l i k i r á l y u n k tiszteletére 
szenteltessék; és másodszor: ha a „Szentek élete", minőt bi-
bornok és herczeg-primás ő eminentiája is kitűnő előszere-
tettel irt már a nép számára, s melly kellő terjedelemben ma-

gyar nyelven eddig nem létezik, megíratván, s társulati költ-
ségen ezen ünnep emlékére kiadatván , cardinalis-primás ő 
herczegségének dedicáltatik, s az innét származó tiszta jöve-
delem szintén a fönérintett bazilika kiépítésére fordittatik. Az 
igazgató-választmány, teljes mértékben osztozva a társulati 
alelnöknek mind érzelmeiben, mind felfogásában, a tett indít-
ványokat egyértelmüleg elfogadta, az e m l é k o l t á r költsé-
geinek fedezését önkénytes aláírás utján eszközölni határozá ; 
tovább a „ S z e n t e k é l e t é n e k " megírása végett intézke-
dett : s ez utóbbi munkából, melly a magyar kath. közönség-
nek amúgy is családi szükség, a lelki épülésen kivül annál 
kedvezőbb anyagi eredményt vár, minthogy abban egy másik 
szintolly szent és magas, mint hazafias czél előmozditását lát-
ja, t. i. a sikeres törekvést arra, hogy olly nemesb és magasz-
rosb müvek létesitése által, minő legelső sorban a megkezdett 
bazilika, az ország fővárosában, a haza szivében szellemi s 
erkölcsi ellensúly, sőt tulnyomóság kerekedhessék ama silány 
materialismus ellenében, mellynek pusztán érzékies ingere s 
iszapja minden nemesb vallás-erkölcsi érdeket és rugót meg-
vesztegetéssel s elözönléssel fenyeget. Az igazgató-választ-
mány a társulat egyik legszebb feladatának tekintvén, a tár-
sadalmi életben, a szellemi fensőbbség ápolása által, a nemze-
ti jellem nemesb vonásainak biztosítására tehetsége szerint 
hatni, örömmel siet a jelen alkalommal az érintett emlékeze-
tes mü befejezését lehetőleg előmozditani ; melly azonkivül, 
hogy a magyar főváros szellemi diszének, s legmagasb erköl-
csi nemesedésének gyarapítására szolgálatid, egyszersmind 
örökre szentélyéhez fűzi azon jámbor főpap drága emlékeze-
tét, ki e bazilikának talpkövét megáldotta. Valljon a társulat 
ez intézkedéseken kivül mit óhajt még e nagy nap tiszteletére 
elrendelni ? azt az igazgató-választmány a közelebbi közgyű-
lés bölcs határozatára bízza." 

— S.-A.-Uj h e l y , Jézus sz. nevenapján. Ha e napon a 
teljes bucsu, a lelki megnyugvás örömeineke legnagyobbika, 
nem volna egyházunkban köz-engedélyezés, vélhetné valaki, 
hogy a lelki ujulás színhelyére sieték, az idő zordonsága mel-
lett is, a távolból ide : hol mint uj munkás az LJr szőllejében, 
az első kapavágást tettem ; hol a lelkészi hivatalnak terhére 
s magasztosságára gondolva, hajlékom csendében először kö-
nyezék , s az Ur nevében először hallatám az üdv szózatát ; 
hol első göröngyeit tapodám azon pályának, mellyen c s a k 
Önmegtagadással és sok nehézségekkel küzdve haladhatni ; s 
hol tapasztalni kezdém, hogy az élet nem é d e n , mint ifjú 
éveimben álmodám, mellyen csak v é r e z v e nyerhetni ba-
bért. Az Urnák egy uj fölkentje, nt. E c s e d y Tivadar ros-
nyómegyei pap, áldozatának z s e n g é j é t vala i t t , e napon 
bemutatandó, s első áldását mondandó paptársai, szülői, ro-
konai, s az ifjú hajadonok választottjai fölött, kik első áldo-
zata emlékét örökitendők , virágfüzérekkel ékesiték föl az Ur 
templomát : mint jelképei maguk is az é 1 e 11 i s z t a s á g u a k, 
mellyre az egyházi, a papi-rend van különösen hivatva. Ki 
ne sietne illy egyházi ünnepélyre, hol minden olly rendkívüli 
fény- és pompával történik ; hol a sz. beszéd ereje sirni tanít, 
s hol főleg egy pap, első áldozata emlékét olly édes-üdvileg 
újíthatja meg szivében, erősbülhet lelkében, szilárdulhat 
papi kötelmeinek teljesítésében ? . . . . Az isteni-szolgálat után 
hálatelt szívből merített szavakkal köszönté föl a lelki vőle-
gény azt, ki rokoni figyelmének adományaival őt elárasztani, 
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oktatni, vezérelni, s p é l d á s v i s e l e t t e l inkább , mint 
szóval a magasztos papi pályát vele megkedveltetni kegyes 
volt : ámbátor a ezélhoz jutás örömének tulboldogitó hatalma 
fogva tartja a nyelvet, s az érzelem nagysága fölülmúlja a 
legékesenszólóbb ajkak szóbőségét is. Nekem elég volt, telje-
sitve látni egy jó atya kivánságát, s betöltve fiának örö-
mét. Emeltettek az őt kegyesen fölkaroló, s pappá szentelő 
püspökért, ft. Kollárcsik István ő méltóságáért s több másokért 
is üdvözlő poharak : különösen a hitszónok-, ft. Bessenyei Pál, 
ujhely-kerületi esperes és apát úrért, ki a templomban a papi 
hivatal terheit hiven ecseteié, asztalnál pedig az ifjú áldozárt 
felköszöntő beszédében, szépen bele szőtte ,tanácsadásának 
arany mondatait,' mellyekre egy világba kilépőnek olly nagy 
szüksége van. S én mindezekhez azt kivánom , hogy kik ő t 
ker. szellemben fölnevelék, czél jához utat törtek , biztatták, 
a vallásosság tüzét benne ápolták, a növeldei terhek bátor le-
győzésére s a próbaévek kiállására lelkesitették , édes atyját 
tek. Ecsedy Tamás urat, és kedves rokonát, ft. Vitéz Vin-
cze zempléni főesperes és apát ur ő nagyságát, ki sok lelki 
menyegzőt tartott már házánál, az Ur Isten éltesse ! 

H o r v á t h Károly. 
Szentföld. Jerusalembe ez éven szokottnál nagyobb 

számú zarándokokat várnak. Jan. 5-én, mint a ,L'Univers'-nek 
irják, már 1200 nem-egy. görög, 800 örmény, 300 orosz nem-
kath., ezen kivül sok georgiai, kopt és abyssiniai volt látható. 
Latin szertartású a legkevesebb. A nyugotiakat Húsvét ünnepé-
re Páris-, Bécs- és Kölnből várják. „Néhány napja, a jerusale-
mi moscovita püspök, mons. Cyrillos visszatért Jerusalembe pro-
pagandai útjából, mellyet Syriában tett, és egészen Damascu-
sig kiterjesztett. Mondják , hogy a melchita görögöknek a 
schismába vonhatása végett, a fiatal praelatus mit sem kiméit, 
sem édeskés szót, sem széditő Ígéretet, sem az ajándékok külön-
féle nemeit... Oroszország tervei Palaestinában a kivitel kö-
rül akadályokra találnak. A porta, mint hirlik, felindult azon 
intézetek nagy száma fölött, mellyet szomszédja, Oroszország 
a Szent-földön alapítani készül Az orosz consul, és püspök 
annyi ingatlan birtokot vásároltak, még pedig nagy áron össze, 
hogy a fekvő birtok ára Jerusalemben és környékén mesés 
drágaságig fölment. A jerusalemi görög patriarcha nem rég 
Nazareth számára püspököt szentelt. Azonegy hétben az e püs-
pökségre szánt egyén diaconus-, áldozár-, és püspök-, vagy 
érsekké szenteltetett.... Mióta a frankok uralma Jerusalem-
ben fölállott, Nazarethben nem volt görög püspök." Az itteni 
ferencziek újra fölépiték a sz. József nevet viselő szentélyt, 
ker. kápolna alakjában: mellyet a nép ,dukan'-nak, azaz: 
,bolt-, műhely-, vagy raktár'-nak nevez ; az abban élt és 
dolgozott sz. nevelőnek emlékezetére. 

I r o (1 a 1 o ni. 
Megjelent, és a Szent-István-Társulat kiadói hivatalá-

ban (Lipótutcza, 8. sz.) kapható a szinezett, és szöveggel el-
látott sz. képek 2-ik szállitmánya is, szinte 16 uj képpel, mint 
mennyit az első tartalmaz. (Száz darab ára 1 frt 20 kr. p., uj p 1 
fr t40kr.) E sz. képek a kellemest és tanulságost olcsósággal is 
párosítván , alig hagynak egyéb kivánni valót hátra, mint 
hogy a nt. plébános és katecheta urak a társulat eme költsé-
ges, de áldásos eredményű vállalatát, a már megjelent 
sz. képeknek minél nagyobb mennyiségben elterjesztése által 

gyámolítani, s igy kieszközleni szíveskedjenek, hogy a száz 
és egynehány féle darabra számított terv mielőbb végrehaj-
tathassék. Mivel olly olcsó áron, mint e valóban szép képecskék 
áruitatnak, csak ugy lehetett azokat kiállítani, ha sok száz-
ezernyi példányban nyomatnak : mi ezerekre rugó költséget 
igényel. Az eddig megjelent,összesen 32 darab képen a követ-
kező szentek ábrázolvák : B. Szűz Mária, sz. Mihály ark-
angyal, sz. Gábor arkangyal, sz. Anna, b. szűz Mária anyja, 
sz. József, J . K. nevelője, ker. sz. János, sz. Péter apostolfő-
nök, sz. Pál, sz. János ev., sz. Mátyás apostol, sz. Lőrincz, sz. 
István szerpap, sz. Mária Magdolna, sz. Ignácz, sz. Katalin, 
sz. Margit, sz. Borbála, sz. Ágota, sz. György, sz. Miklós, sz. 
Ilona, sz. Zsuzsánna, sz. Márton, sz. Károly, sz. Benedek, sz. 
Klára, sz. Erzsébet, sz. Rozália, sz. Lajos, sz. Vendel, sz. 
Theréz, nepomuki sz. János. A képek hátoldalán levő tanul-
ságos szövegre példát pedig nyújthatnak a következő rövid 
életiratok és imádságok : 

„Sz. J ó z s e f . Sz. József, ki a legnevezetesebb pátriár-
káktól és Dávid királytól egyenes vonalban származott, a Ma-
gasságbelitől Mária jegyesének, és Jézus nevelő atyjának 
választatott. Eletéről keveset tudunk ; de eleget erényeiről : 
ha tekintetbe veszszük, hogy reá bízta az Isten a bold. Szü-
zet, és saját egyszülött Piát; kiknek ő minden körülmények-
ben hiv oltalmazója, s gondos nevelő atyja vala. A szent-irás 
kevés szóval legszebb dicséretet mond róla, midőn irja : „Jó-
zsef igazságos vala." Erényeinek és jámborságának bizony-
ságául szolgál az is, hogy a bold. Szüzet (midőn őt, nem tud-
va a nagy titkot, melly vele történt, nehézkes állapotban lát-
ta,) minden szemrehányás nélkül alattomban el akará bocsá-
tani : ugy szinte azon készsége, mellyel a legsúlyosabb isteni 
feladatokat, mikről világos tanúbizonyság az Egyptomba való 
menekülés, pontosan teljesítette. Nem szenved kétséget, hogv 
sz. József, Jézusnak és Máriának karjaiban adá ki lelkét: mi 
okból a haldoklók védszentje gyanánt tiszteltetik. — I m á d -
ság . Sz. József atya ! kérlek, állj mellettem halálom óráján ; 
és nyerd ki számomra azon malasztot, hogy utolsó vonaglá-
simban Jézus és Mária segítségemre legyenek, és lelkemet 
magukhoz az örökkévaló boldogságba fölvegyék ! Amen. 

„Sz. M á r t o n . Sz. Márton toursi püspök, pogány szü-
lőktől Magyarországban született. Atyja katonaságra kénysze-
ritette. Már vitéz korában mint hitujoncz a szegények iránti 
könyöriilet által tüntette ki magát. Midőn egykor bizonyos 
koldus az amiensi kapunál tőle alamizsnát kért, ő, minthogy 
fegyverénél és ruhájánál egyebe nem vala, köpenyének felét 
nyujtá neki. Az erre következő éjjelen látta az Üdvözitőt ezen 
palástdarabbal fölruházva, és angyaloktól környezve : kikhez 
igy szóla : ,Márton födött be engem ezen ruhával.' 18 éves 
korában fölvevé a keresztség szentségét, és sz. Hilárius poi-
tiersi püspöknél élt. Később toursi püspökké szenteltetvén, 
8 szerzetes társaságában zárdai szabályt tartott. Miután püs-
pökségét 26 évig apostoli buzgalommal kormányozta, s a sze-
gényeket, mint saját gyermekeit ápolta volna, meghalt 397-ik 
évben, életének 81-ik esztendejében, vezeklési szőrruhában 
és hamun fekve, a sz. angyalok éneklése között." 

„Jó a kérőknek adni ; de még szebb, és tiszteletre mél-
tóbb azoknak is adni, kik nem kérnek." (Alexandriai sz. János.) 
— I m á d s á g . Ur Isten ! ki tudod , hogy önerőnkből meg 
nem állhatnánk, add kegyelmesen , hogy sz. Márton hitvalló 
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és püspök esedezése által, minden viszontagság ellen erősít-
tessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen." 

„Sz. M i k l ó s . Szent Miklós Lycia tartománynak Patara 
nevü városában, gazdag és jámbor szülőktől származván, már 
ifjonta istenfélő jámbor életre határozá el magát, s azonnal 
szülőinek halála után , egész örökségét nagy bőkezűséggel a 
szegények közt elosztotta. Midőn azon időben a jerusalemi 
szent helyeket meglátogatá , történt, hogy ugyanazon hajó, 
mellyen ő utazott, kikerülhetlennek látszó hajótörés veszélyé-
től rögtön megmenekült : a miért is későbbi időkben a szélvé-
szek alkalmával közbenjárását segítségül szokták hivni. Mi-
dőn Lycia tartományának püspökei a myrai püspöki szék be-
töltésére összegyűltek , azon mennyei sugallatot vették, hogy 
azt válaszszák, ki másnap reggel legelőször jövend a templom-
ba. Isten ez alatt sz. Miklósnak sugalta, hogy ügyei végett 
Myrába utazzék ; miután pedig odaérvén , korán reggel szo-
kása szerint a templomba mène , azonnal a város püspökévé, 
s az egész tartomány érsekévé egyhangúlag elválasztatott. 
Diocletián császár üldözései sok szenvedést okoztak neki : 
de apostoli vidámsággal és készséggel viselte a bilincseket, 
számkivetést és fogságot ; mellyben mindaddig sinlett, mig az 
anyaszentegyház békéje helyre nem állott. Sok küzdések és 
győzelmek után végre békességben elhunyt dec. 6-án, 327-ben. 
Teste, melly sok csudával dicsőíttetett, 1087-ben Olaszország-
ba vitetett át. — I m á d s á g . Ur Isten ! ki nekünk sz. Miklós 
személyében a szeretet gyakorlatát és jutalmát meg akarád 
mutatni : engedd, hogy kérése által még több buzgalmat ta-
nusitsunk a jámbor lelkek üdvössége iránt." 

„Sz. E r z s é b e t . Erzsébet, II. András magyar király 
leánya, 1207-ben született. Lajos thüringiai őrgróf vette 
nőül : ki azonban élete kora tavaszán , a Szent-földre induló 
hadjárat alkalmával lelte halálát. Most tehát Erzsébet mint öz-
vegy , a már gyermeksége óta szivében táplált felebaráti sze-
retet cselekedeteinek szentelte egész életét. Olly nagy volt 
pedig a szegények és betegek iránti irgalma, hogy legundo-
kabb sebeiket és fekélyöket is tisztogatta és csókolgatta. 
Szívtelen rokonaitól eltaszittatva, legnagyobb nélkülözésben 
élt: mindazonáltal teljes alázattal viselte e megvetést és gya-

« lázatot ; sőt örvendett, hogy Istenért annyit szenvedhetett. 
Ekkép mindennemű inség által megkísértetve, a választottak 
koronájával jutalmazá az Ur nagy szeretetét 1231-ik eszten-
dőben, és az ő sírját számos és jeles csudákkal megdicsőítet-
te. IX. Gergely pápa a szentek közé igtatta Erzsébetet. „Oh 
milly szerencsések, milly boldogok vagyunk mi, hogy a sze-
gények személyében az Urat moshatjuk, törülhetjük, takar-
hatjuk éi nyugalomra helyezhetjük," mondá sz. Erzsébet." 

„Sok keresztény elhalt a betegek szolgálatában : és ezen 
halál neme , melly a szeretet, és hithüség által tanúsíttatott, 
nem kisebb értékű, mint maga a vértanúság," irja alexan-
driai Dénes. — I m á d s á g . Ur Isten ! világosítsd föl elméin-
ket , és engedd , hogy sz. Erzsébet közbenjárása által a földi 
örömeket megvetvén , állandóul a mennyei vigasztalásokban 
részesüljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által Amen." 

Jelentés a «Családi lapok' folytatását illetőleg. 
Első, mit alulirtnak e tekintetben nyilvánítania kell, 

kétségkívül a hálás köszönet azon béketürésért, mellyet a t. 
előfizetők a II. kötet füzeteinek hosszabb elmaradása mellett 
is tanúsítani szíveskedtek ; a második pedig az elmaradásnak 
indokolása. Amazt, a mélyen érzettet kevés szó val fejezem ki ; 
mert eléggé kifejezni sok szóval sem tudnám. Az utóbbit pedig 
a ,Religio' kath. egyházi folyóirat szerkesztésére utalva, leg-
jobban vélem teljesíthetni. Valóban, bármilly szükségesnek 
tartottam és tartom is a ,Családi lapok' föntartását, s bármilly 
előszeretettel viseltetem is irántuk, azt mégis nem lehetett 
nem néznem magasabb rendű kötelességnek , hogy a Szent-
István-Társulat akaratának, melly e lap szerkesztésével meg-
bízni kegyeskedett, engedelmeskedjem. A két teendő közt er-
kölcsileg kényszerítve valék azt teljesíteni, melly sürgetőbb 
volt : jóllehet az pár hónap folyta alatt minden időmet igény-
be vette. Azért bocsánatot kérek, ha igen sok , és becses le-
vélre válaszolnom lehetetlen volt, és hihetőleg lesz ezután is. 
Saját személyes érdekem , és gyönyörélvezetem áldozatával 
mondok le a szerencséről, a legkitűnőbb tehetségekkel köze-
lebbi s gyakoribb érintkezésbe jöhetni, midőn ezt teszem : 
de legyenek az illetők eléggé nagylelkűek, fölmenteni alulirtat 
a válaszolás kötelességétől, s meghagyni neki az örömet, hogy 
becses soraikat ezután is olvashassa , a nélkül, hogy az előb-
biekre felelt volna. De , mi a ,Családi lapok'-at különösen il-
leti , az elhalasztottat és maradtat helyrehozni, kipótolni nem 
kevésbbé ismerve tartozásomnak, sietek minden t. előfizetőket 
megnyugtatni az iránt, hogy a hátralevő füzeteket is mulhat-
lanul veendik, mihelyt megkezdett nyomatásuk (mellyet, ne-
hogy a nyomdák távolsága is késleltesse a szűkre mért idő-
vel fukarkodni kénytelen szerkesztőt, kénytelenittettem a 
jReligio'-val azonegy helyre áttenni) be fog fejeztetni. 

Voltak számosan , kik a megujitandó előfizetésre felhí-
vást be sem várva, már a jelen 1859-ik évfolyamra is bekül-
dék az illető dijt. Igen sajnálom, hogy ez előzékeny bizodal-
mat nem viszonozhatom kivánatuk gyors kielégítésével : miu-
tán az ezen évre eső III. és IV. kötet nyomatása, mint a dolog 
természetéből folyik, csak később, a Il.-nak befejezése után 
kezdethetik meg ; mi hosszabb időt kíván. Azért kik netalán 
sokalnák a várakozást, az 1859-ik évi előfizetést mindenkor 
visszavehetik , vagy azzal tetszésök szerint rendelkezhetnek. 
Ha azonban nem találják a várakozást terhesebbnek, mint 
magam a kénytelenségből elhalasztott munkát, ugy nyugodtak 
lehetnek. Mivel ámbátor a II. kötet bevégzése előtt előfizetést 
hirdetni nem akartam, azért a vállalat folytatásáról nem mond-
tam le, s lemondani nem is kívánok. Erre egyedül az absolut 
lehetetlenség fogna kényszeríteni. 

Különben a ,Családi lapok'-ból még minden füzetek 
kaphatók. Helyből elvitetve, az I. kötet ára 2 frt 24 kr p. (vagy-
is uj pénzben 2 frt 52 kr.; postán 3 frt (uj pénzben 3 frt. 15) : 
valamint a II. kötetért járó e l ő f i z e t é s i összeg is 3 frtot 
tesz pengőben (uj pénzben 3 frt 15 kr.). Kelt Pesten, febr. 
7-én, 1859. S o m o g y i Károly, a ,Családi lapok' kiadója. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten. 1859. 
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T a r t a l o m : A latin nyelv papnöveldéinkben. II. III. 
IV.—Egyházi tudósítások : Magyarország-, Erdély-, Austria-, 
s Törökországból. 

A latin nyelv papnöveldéinkben. 
il 

Örömmel üdvözlöm t. K. I. urat az eszmecserék 
mezején, ki olly szép alkalmat adott nekem egy 
kedvencz eszmém kifejtésére. Korszerű czikkét ugyan 
e szavakkal fejezte be: „Örömmel olvasandunk e 
tárgyról szabatosb és ügyesebb tollal irt értekezést"; 
mindazáltal e záradék engem el nem riaszt egy, ha 
nem is épen olly szabatos és ügyes tollal irt érteke-
zésnek a ,Religio' t. szerkesztőjéhez való beküldésé-
től: habár tudom, hogy e tárgyról még máskép is 
lehetne, meg talán kellene is értekezni. Azt hozza 
tehát föl K. I. ur hiányul papnöveldéinkben, vagy 
igazabban papnövendékeinkben, hogy a latin nyelv-
ben fölötte gyengék ; minek következtében a hittu-
dományokban sem tehetnek elégséges előmenetelt. 
Ennek persze okát nem keresi ; s talán fölösleges is. 
Hanem a baj orvoslására egy eszközt ajánl, tudnil-
lik a latin grammatikát, mellyet a papnövendékek-
kel megismertetendőnek nyilvánít. De hogyan? Ki 
által, és micsoda időben adassék az elő? Ugy veszem 
észre, hogy a t. értekező oda hajlik, miszerint a la-
tin nyelv rendes tantárgyként adassék elő növel-
déinkben ; s ekkor természetesen igen könnyen meg-
felelhetünk ama kérdésekre : ,most a görög nyelvtan 
megszűnt rendes tantárgy lenni; helyette tehát 
adassék elő a latin nyelvtan, beosztva a többi tan-
tárgyak közé.'De kérdem : nincsenek-e a tanár urak 
most is eléggé terhelve ? Méltányos lenne-e tehát uj 
terhet tenni vállaikra? A föltétlen latin társalgást 
említi tovább, mellyet mint valamelly hathatós esz-
közt a latin nyel vbeni jártasság megszerzésére, ajánl, 
és akar ráparancsoltatni a növendékekre. Én , őszin-
tén megvallom, nem sokat várok illynemü eljárástól. 
Először, mert a növendékek nem igen fogják e sza-
bályt megtartani ; mert hiszen kinek is volna, vagy le-

hetne kedve. olly nyelven társalogni, mellyen 
nyelve szüntelen akadozik? Másodszor meg, ha 
megtartják is, mihelyt valamit nem fognak tudni 
latinul, magyarul mondándják el , vagy latin hang-
zású magyar szóval segitendenek magukon, és igy 
az ohajtott czél ugyancsak nem fog eléretni : végre 
pedig nem is helyeslem e szabály életbeléptetését. 
Miért? mert ez által a növendékek anyanyelve fog 
szenvedni ; mit akarni nem szabad. .Értsük meg egy-
mást. Én nem akarom, hogy a latin nyelv , mint 
egyházunk anyanyelve, elhanyagoltassék, vagy hát-
térbe szorittassék a papnöveldékben, hisz eszköz az 
a hittudomány ok megszerzésében ; tehát ,qui vult fi-
nem.' . . . . De azt is megkívánom, hogy a növendék 
azon nyelvben, mellyen majdan a lelkipásztorsági 
téren működnie keilend, és mel!jr közönségesen anya-
nyelve , kellő jártassággal, könnyűséggel, ügyes-
ség-, és szóbőséggel birjon. Előmozditandja-e ezt a 
föltétlen latin társalgás? Nagyon kétlem. Szerény 
véleményem tehát következőkben öszpontosul: 

Társalogjanak a növendékek egymással azon a 
nyelven, mellyen nekik tetszik ; de hogy mind a 
latin nyelvben, mind pedig anyanyelvökben na-
gyobb gyakorlottságot és jártasságot szerezzenek 
maguknak, és pedig mind a beszédben, mind az 
írásban, alakíttassák minden papnöveldében egyház-
irodalmi iskola ; hol azután a tanulmányi felügyelő 
elnöklete alatt vasárnaponkint egybegyűlvén, felvált-
va latin és magyar, vagy egyéb nyelven értekezze-
nek. Például : fordítsanak latinból magyarra, s vi-
szont , dolgozzanak ki egyes hitágazatokat, készít-
senek életrajzokat, holmi legendákat, beszélyeket ; 
azonkívül néha talán vitatkozhatnának is egymás-
sal; s a dolgozatok azután évről-évre egybeköttet-
ve tétessenek el, vagy ha sikerültebbek is találkoz-
nak köztök, közöltessenek valamelly egyházi lap-
ban stb. Az elnök ezenfölül vegye elő koronkint a 
latin nyelvtant, magyarázgassa a nyelv szellemét, ej-
tegetéseit, hajtogatásait stb. És végül rendeztessék 
próbatét: midőn a kitünőbbek illő ajándékokban is 
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részesülhetnek. Mit fogunk nyerni illy egyháziro-
dalmi iskolák által? Először, megszeretendik növen-
dékeink a tudományt: mi kétségkivül nagy nyere-
ség ; másodszor, egyházi irányt nyernek köztök azok, 
kik hivatást éreznek az irói pályára, de kiknek Íz-
lése el van rontva ; harmadszor, nagyobb jártasság .»t 
és könnyűséget szereznek a latin és magyar nyelv-
ben , és pedig mind a beszédre, mind az irásra néz-
ve. Halljuk e tárgyban a franczia püspökök zsinati 
határozatait: „Quia educationis christianae discipli-
na per verba et litteras acquiritur et invalescit : in-
cumbent juvenes lingvarum studio, et imprimis 
lingvae vernaculae, quam ita addiscent, ut ea recte, 
facile, quinimo eleganter in sermocinationibus et 
scriptis uti queant. Lingvam latinam, utpote catho-
licae propriam ecclesiae, quasi maternam habebunt, 
et graecam a tot et tantis scriptoribus sive profanis, 
sive sacris illustratam sibi comparare aequa diligen-
tia adnitentur." (Cone. Remens. a. 1849. titul. 18. e. 
1. De studiis in minoribus Seminar.) Ismét: „Provi-
debunt Professores, ut discipuli cuncti per publicas 
narrationes, per scriptiones et allocutiones saepe 
numero repetitas, easque ut plurimum vernaculas, in 
expedito sermone exercitati fiant. Dolendum nam-
que maxime foret, quod homines ad concionandos po-
pulos in diem destin ati, materna haesitarent lingva, §t 
rectae, facilique elocutioni omnino inhabiles forent." 
(U. o. c. 2. de major. Semin.) Ujra: „In praelectioni-
bus theologicis lingva latina, sicut mos est, semper 
in usu retirieatur. Aliunde tarnen peroptandum est, 
ut clerici, in quantum fieri poterit, ad purum et fa-
cilem vernaculi idiomatis usum exerceantur et assue-
fiant." (Conc. Lugdun. a. 1850. De major. Sem. Nro 
7-0.) Jelen körülményeinkben valódi korszükségnek 
nevezhetjük, hogy a pap a latin mellett saját anya-
nyelvét is ugy birja, hogy becsületet valljon, bár-
hol keilend neki föllépnie. Avagy micsoda iskola-
igazgató, ker. tan-felügyelő, vagy mester-tanács-
kozmányi elnök lesz belőle különben? Még mond-
hatnék egyet-mást; de elegendő. Elmondtam szerény 
véleményemet; szóljon most más is. 1/12 

III. 
Sokkal jobban tiszteljük ugyan e megujult fé-

nyében működő lap hatáskörét, semhogy azt száraz 
és vajmi gyakran indulatosan nyilatkozó polémia 
színhelyévé tegyük : ámde ismerve szerkesztő urnák 
minden, az egyház bár legcsekélyebb intézménye 
iránti érdekeltségét, s tudva, miszerint az eszmék 
csak megszűrve tisztulnak, bátorságot veszünk ma-
gunknak, e lap 9-ik számában megjelent értekezés-

re , nem ,szabatosabb' ugyan, és ,ügyesebb,' hanem 
annál szilárdabb akarattal, és jó szándékkal egyné-
melly észrevételünket megtenni. 

T. értekező ur ama hiányokat olly színben, és 
alakban adja elő, mintha papnöveldéinkben bizonyos 
tantárgyak csakugyan lényegesen hiányoznának; 
mások ismét mint fölöslegesek, a növendékek vállait 
ólomsulylyal terhelnék. Az előbbiek közé sorozza a 
latin nyelvet, és sajnálkozását fejezi ki afölött,hogy 
az csak mint rendkívüli, nem mint rendes, és köte-
lezett tantárgy adatik elő a theologiai studiumban. 
Mi ugyan a latin nyelvet, mint az egyház közönsé-
gének, és egységének összeforrasztó eszközét, hitta-
ni szempontból anyanyelvünknek tiszteljük, és azt 
a theologiai tudomány vehiculumának (nem alapjá-
nak, mint értekező mondja; mert ki fogná Cicerót 
a kath. Theologia alapjának nevezni ?) szívesen elis-
merjük; mi annak alapos, és gyakorlati kezelését 
szivünkből óhajtjuk: de azt a theologiai tanszakban 
rendes, és kötelezett tantárgygyá tenni fölösleges-
nek ítéljük; sőt félünk, nehogy a magasabb egyházi 
tudományok mivelésére meghívott növendékek, ezek-
ben hátrányt szenvedjenek, ha olly dolgok tanulá-
sára köteleztetnének , mellyek ismeretét már a gy-
mnasiumokban nyerték, s mellyek tudása bennök föl-
tételeztetik, mihelyt a seminarium küszöbét átlépik. 
A papnöveldének a latin nyelv irányábani köteles-
sége csak abban áll, hogy megőrizze, s folytonos 
gyakorlat által gyarapítsa azt, mit a gymnasiumi 
oktatás alapul tett : e kötelmének pedig elégségesen 
megfelel a növelde, ha a latin nyelvbeni gyakorlás-
ra hetenkint egy-két órát szán, melly alatt valamely -
lyik megbízott előljáró, a növendékekkel belátása 
szerint, leginkább gyakorlatilag ismétli azon szabá-
lyokat, mellyek a gymnasiumokban előadattak. De 
a theologiai szakban egy külön grammatikai tanszék 
fölállításának szükségtelensége kiderül abból is, hogy 
azoknak, kik a növendékekkel , k ö z v e t l e n é r i n t -
k e z é s b e n ' vannak, alkalmuk van tapasztalni, mi-
kép azok, ha nem is olly bő, mégis annyi latin 
nyelvbeli ismeretekkel lépnek a theologiai iskolába, 
hogy a tanár bölcs , és ügyes kezelése, a tanoncz-
nak pedig kellő figyelme és szorgalma mellett, a 
, n a g y f o n t o s s á g ú S c h w é t z e k e t ' is képesek 
megérteni. Hogy a növendék a hallott tárgyat gyak-
ran csak a szótár segedelmével kénytelen magáévá 
tenni,' ez természetes; a tudományok csak munka-, 
és fáradsággal szerezhetők. Különben ha valamelly, 
,a tárgyat helyesen értelmező kifejezésre' van szük-
ség, a tanoncz ezt úgyis ritkán szótárból, hanem 
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csak az előadottak figyelmes hallgatásából meriten-
di. Többiben, midőn a nm. püspöki-kar az iránti 
megegyezését adta, hogy a theologiai intézetekbe 
csak nyolczadik osztályt végzett növendékek vétes-
senek be, íoltételezé, hogy ezek a latin nyelvet, mint 
kötelezett tárgyat, már hallgatták ; hogy tehát azzal 
már, mint eszközzel, a magasabb egyházi miveltség 
elérhetésére élhetnek ; gondoskodtak tovább a nm. 
főpapok arról is, hogy a papi intézetekben a latin 
nyelv elete, s használata folytonos gyakorlat által 
tovább is föntartassék. Igy azon intézetben, melly t. 
értekező által érintetik, hetenkint két óra van szen-
telve a latin, és német nyelv gyakorlatára ; s a m. fő-
pásztor mult évben kiadott szigorú rendelete által, a 
növendékek a latin nyelv társalgási használatára is 
akkép szoríttatnak, hogy ő mlga e rendelet pontos 
megtartása iránt, minden egyes növendékről, magát 
értesíttetni kívánja. Megvan tehát a legtöbb nevei-
dében mindazon intézkedés téve, melly a latin nyelv 
megőrzésére, s tovább fejlesztésére szükséges : a nél-
kül, hogy a theologiai rendszert egy uj tan-köteles 
tárgygyal megtoldani kellene. Mellőzve azt, hogya 
t. értekező által idézett zágrábi főpásztori levél a 
gyermek-seminariumokról szól, s hogy a főmagas-
ságu zágrábi érsek theologiai intézetében egy latin 
nyelvtanszéket bizonyára nem állított föl : csak azt 
a k a r o m megérinteni, mikép értekező által, a latin 
nyelv további mivelésére ajánlott Grigely-féle tan-
könyv, a növendékeknek épen két okból nem ajánl-
ható; mert először, a növendékek azt a gynmasiu-
mokban nem tanulván, az mintegy ,terra incognita' 
fekszik előttük, mellynek a további nyelvmivelésre 
való használata kevés sikerre nyújt kilátást; másod-
szor pedig, a latin philologiai literaturának ujabb-
kori fólvirágozása által, Grrigely a gyakorlatiasság-
ra nézve meglehetősen háttérbe szorittatik egy Schin-
nagl, Schultz, Zumpt, Szepesi által is. Érdekes e te-
kintetben a ,Tan. Lapok' mult évi számaiban, ha nem 
csalódunk, Haas M. ő méltósága tollából folyt életre 
való értekezés. 

T. értekező a papnöveldékben előadatni szokott 
fölösleges tárgyak közé sorozza a héber, és görög 
nyelvet. E tekintetben sokat, igen sokat lehetne ir-
ni : különösen az uj theologiai tanulmányok rend-
szere által kissé háttérbe szorított héber studiumról, 
mellyről Liebermann mondja: „quod religio tam-
quam proprium sibi vindicat." Milly fontos a görög, 
mellyre nézve semmi szónk, és orientális philologia5 

a sz.-irás alapos , és meggyőződést szerző tanulmá-
nyozására, ezt bizonyítani fölösleges; miután ez ál-

lítás , a romai pápák, és zsinatok határozatai által 
hozott szentesítést hordja homlokán; miért a tridenti 
sz. zsinat is : „liberum reliquit omnibus, qui Scriptu-
ras S. profundius meditantur, fontes hebraeos, et 
graecos consulere" (Salmero). Kinek kell pedig mé-
lyebb elmélkedéssel a szent-irásba hatni, mint a pap-
nak? Már az 1310-ben megtartatott viennei zsinat-
ban, a semiticus nyelveknek több academiábani elő-
adatása határoztatott.... Miért is a theologiai ta-
nulmányok reformatiója után, nagy emlékű Bat-
thyány bibornok, és Szabó András kassai püs-
pök, nem késtek a keleti nyelvek előadását ha-
zai növeldéinkben is megrendelni ; tudván azt, mi-
szerint a több irányban óriási léptekkel haladó exe-
getikai tanulmányok csak akkor mérlegelhetők elég-
gé, ha e sz. nyelv segedelmével, a sz. könyvek lep-
lezetlen csarnokaiba léphetünk. „Ergohi, quinegant, 
linguarum scientia theologum carere non posse, ipsam 
Theologiam, seu subtilem religionis scientiam fundi-
tus evertunt, ut difficile sit de eorum temeritate, 
perinde ut causa postulat, dicere" (Jahn, Disp. de 
necess. ling. Bibi.). Miért is csak sajnálnunk kell, 
hogy valamint a stúdium biblicum hetenkint öt órára 
szoríttatott, ugy a héber nyelv is, melly egykor 
annyi szép versenyzésre nyújtott alkalmat a tudó-
soknak , melly annyi tehetségnek adott i rányt , és 
annyi különben örök titokban maradandott tudomá-
nyos kincset hoza napfényre, melly előtt a sz. atyák 
tiszteletteljes sora sz. áhítattal meghajlott, nem ada-
tik elő nagyobb terjedelemben. Miért hallani lehet, 
mikép illető helyen már kezdik is észre venni, hogy 
az exegetikai tudományokra nem fordittatik elegen-
dő gond. Helyesen cselekvék tehát nagy tudományu 
főpásztorunk, ki a héber nyelvet tan-intézetünkben 
tovább is megtartani rendelte. Ezek után röviden fe-
jezzük ki t. értekező irányában meggyőződésünket : 
hogy a theologiai studiumban a latin nyelv igen is, 
de a héber alaposan soha sem mellőzhető a kötelezett 
tárgyak sorából. Ha szükséges a latin, szükséges a 
héber nyelvis; ha a latin nyelv nélkül gyenge theo-
logusaink lesznek , még gyengébbek lehetnek a hé-
ber nyelv ismerete nélkül. „Haec perpendant vetera-
ni, qui necessitatem linguarum impugnant, ac ju-
ventutem, ab hoc unico subtilis theologiae admini-
culo, vei disertis verbis, vei vilipensione tacita, 
avocant, et quos avocare non possunt, segniores red-
dunt; quodsi ipsi nolint imitari Catonem, saltem di-
scant cedere , et tacere" (Jahn). 

IV. 
Ha tekintetbe veszszük, hogya lefolyt szomorú 



események következményei, millyenek egy részről 
az iskolázás félbeszakasztása, más részről a tanulók-
nak más, kecsegtetőbb kilátással kínálkozó pályák-
ra való vonzatása, egyházunk főpásztorait sok más 
tekintet mellőztével, csak arra kényszeriték szorítkoz-
ni, hogy a megfogyatkozott munkások sorait bár va-
lamennyire újból benépesítsék; ha ide számítjuk ama 
nehézségeket, mellyek egy tökéletesen uj iskolai 
szervezésnek hirtelen történt életbe léptetéséből szár-
maznak : alkalmasint főokát jelöltük ki azok pana-
szának , kik a tisztelt felszólaló szerint nem csak a 
papjelöltekben, hanem még a segédmunkásokban is 
nélkülözik a latin nyelvbeni jártasságot. 

Kettős baj sikeres orvoslása szükséges tehát e 
tekintetben. S midőn, kizárólag erre szorítkozva, 
igénytelen nézeteinkkel előállani bátorkodunk, tesz-
szük azt azon fiúi bizalommal, miszerint szózatunk 
nem tolakodás-, vagy tekintélyt sértő szándéknak, 
hanem szerény feleletnek fog tekintetni apostoli fő-
nökeink azon atyai intézkedésére, miszerint illy kor-
szerű, a papnöveldék körül forgó kérdések megvi-
tatására pályadijakat is méltóztattak kitűzni. (Lásd 
a ,Tan. Lapok' ez évi 1. sz.) 

Ez igénytelen nézetünk szerint azokat, kik hat, 
vagy nyolcz éven át a classicusok tökéletesebb meg-
értését czélzó, ujabbszerii nyelvtanok és segédköny-
vek fonalán fáradoztak a latin nyelv tanulásában, 
Grigely-féle nyelvtanra utalni, épen nem lehet czél-
szerü. Hisz a tapasztalt hiány az egyház latin nyel-
vébeni járatlanságban mutatkozik főképen ; ezt pe-
dig, miután a nyilvános közép-tanodákban az ,Or-
gan. Entwurf' 1. §-aértelmében minden, különös hi-
vatásokra való tekintet nélkül, a régi classicus nyel-
vek és irodalmaik lényeges használata melletti ma-
gasb, átalános képzettség, és az egyetemre való elő-
készület tüzetett ki czélul, papjelölteinkben egyedül 
az ajánlott nyelvtan által ki nem pótolhatni. 

E baj gyökeres orvoslását csak is az által vél-
jük eszközölhetőnek, ha a papnöveldékben egy, a 
theologiai tanulmányokat megelőző egy-évi előkészí-
tési folyam állíttatnék föl; mellyet mindazoknak, 
kik a fölvételök alkalmával kiállott vizsgálat nyo-
mán a theologiai tanulmányokra alkalmasakul nem 
találtatnának, vagy gyermek-seminariumok növen-
dékei nem voltak, kellene gyakorlaniok. Ez előké-
szitő folyam tantárgyait, azt gondolom, elég kije-
lölni: indokulásuk úgyis szembeszökő. 

Hetenkinti tizennyolcz órát a lelki-gyakorlatok 
tekintetbe vételével, elegendőnek tartván, a tanóra-
felosztás lehetne a következő: 

I. Félévben : H é t f ő n : első órában Canisius la-
tin katechismusának értelmezése ; második órában 
latin nyelvtan elméleti, s gyakorlati ismétlése ; har-
madik órában (délután) a ,Concilium Tridentinum' 
értelmes magyarázata ; negyedik órában bölcsészet-
tan, anyai nyelven, tekintettel a latin terminológiá-
ra. K e d d d e n : első órában latin nyelvtan ; máso-
dik órában bölcsészettan. Délután szünidő. Sze r -
d á n : első órában bölcsészettan; másodikban latin 
nyelv; harmadikban a ,Conc. Trid.' értelmezése; ne-
gyedikben Írásbeli latin gyakorlatok, később tekin-
tettel az egyházi szónoklatra. C s ü t ö r t ö k ö n : szün-
idő. P é n t e k e n : mint hétfőn. S z o m b a t o n , mint 
szerdán. 

II. Félévben, a többi tárgyak meghagytával, Ca-
nisius katechismusát (miután papjelölteink egykor 
vallástanitók és elemi iskolák igazgatói lesznek), rövid 
foglalatja azon paedagogiai s methodikai ismeretek-
nek, mik e tekintetben nélkülözhetlenül szükségesek; 
a Conc. Trid. olvasását pedig, valamelly latin szent 
atya olvasása és magyarázata váltaná föl. 

Ott, hol a papnöveldékben hat tanár működik, 
hárommal szaporodnék óráik száma hetenkint ; mi va-
lóban , tekintve a nyereményt, számba sem vehető. 
Talán mondani fogja valaki, hogy ez intézkedés, miu-
tán a theologiai tanulmányok kormányilag már ren-
dezve vannak, nem létesíthető. Erre rövid a felelet : 
az illyszerü intézkedés nincs ama rendezésnek elle-
nére ; sőt annak kiegészítése : jogosultsága pedig a 
trienti szent zsinat 23-ik ülése, ,de reformatione' 18. 
fejezetének ime szavain alapszik: „Hos pueros Epi-
scopus in tot classes, quot ei videbitur, divisos.... ec-
clesiarum ministerio addicet" ; és : „Docebunt autem 
praedicti (t. i. a tanárok), quae videbuntur Episcopo 
expedire." A segédmunkások részérőli utánpótlását 
annak, mit nem saját hibájokból elhanyagoltak, a 
saját szorgalom, a plébánosok szeretetteljes útmu-
tatása, vagy kellő esetben még azon intézkedés is 
eszközlendi, mellynél fogva arra köteleztetnének, 
hogy minden hóban egy félivnyi, latin nyelven ké-
szített munkálatot az esperesnek benyújtsanak. Ma-
gától értetik, hogy e munkálat csak is a theologiai 
tanulmányok köréből tűzethetik ki. O m p o 1 y i. 

EfiYllÄZI TUDÓSÍTÁSOK. 
( J ó t é k o n y s á g . ) Ő cs. kir . Fölsége. . F e r d i n a n d császár 

Bereg-Ugocsa megyében kebelezett, és a munkácsi görög-egyesült 
püspökséghez tartozó h á t m e g i görög-kath. templom fólsegélésére 
500 frtot austriai pénzbecsben kegyelmesen ajándékozni méltóz-
tatot t . Th. J . 



V á c z , febr. 6-án. Ma újra váratlan, s annál meglepőbb 
alkalmunk volt, ama nagy és komoly gondolatokra fölhívó ta-
pasztalati igazságról, keblünk borús érzelmei közt megemlé-
kezni, miszerint: ,halni, közös sorsunk ; éltünk, muló füst, 
melly sokszor igen is sebesen, és véletlenül tovatűnik a zord 
halál gyászos szárnyain.' Még csak jelen iskolai év kezdetén 
is, milly benső elégültség-, és szépen viruló reménynyel emel-
kedett keblünk , midőn ollykor figyelmes pillantásaink kedves 
egyházunk és szeretett megyénk testi s lelki erőben növekedő 
reménysarjain, a létszámban is mindinkább gyarapodó derék 
papnövendékek sorain megakadtak ; s legkivált, ha a közelebb 
magasztos és szent czéljokat érendő, tizenkét utolsó évieket, 
mint az Ur segitő kegyelmével nem sokára leendő megannyi 
lángbuzgalmu apostolt, a testvéri szeretet nemes lánczolatá-
val egybefüzve láthattuk ! S ime a halál gyászos angyala édes 
reményeink áldásban viruló kertjébe ront, s a már-már kifa-
kadó bimbók legtöbbet Ígérőjét, az erény és tudományok ma-
gasztos terén lankadatlan szorgalom- és dicséretes kitartással 
haladó növendéket, az elöljáróságtól méltán kegyelt, és pálya-
társaitól osztatlan szeretettel karolt i f jút , midőn a dus szent 
aratásra, keble hő vágya szerint néhány hó múlva kihívandó 
vala , gazdag reményekben élő édes szülőinek , és ismerősei-
nek mély bánatára, egyházmegyénknek pedig érezhető vesz-
teségére , az élők sorából kérlelhetlenül kiragadja ! Igen, teg-
napi hajnali harangszó után , megkondult a lélekcsengetyü, 
keservesen siró hangjával mintegy panaszkodva, hogy P r i-
b i s János, 4-ed évi sz. hittanhallgató papnövendékünk , tar-
tós , és keresztény megadás- és béketűréssel viselt betegsége 
után, jobblétre szenderült! A pesti központi papnöveldéből, 
folytonos gyengélkedése miatt, székhelyi intézetünkbe vissza-
térve , egy ideig ugyan vidorabb egészségnek örvendett ; de, 
mint a szomorú következés mutatta, ez csak a naponkint ha-
nyatló életerőnek végső fellobbanása volt. Ma, délután fél öt-
kor püspökföveg alatti teljes egyházi segédlettel ment végbe 
a temetési szent szertartás ; mellyet a lakosság minden osztá-
lyát dúsan képviselő gyászgyülekezet, a papnövendékek jeles 
énekkarának sikerült négyes bucsudala, s a mindenben föl-
tűnő ildomos rend, egészen ünnepélyes- és meghatóvá tett. 
A sírkertben, hova a jelenvoltak részvét- és fájdalomkönyek 
közt kisérék Istenben boldogultunkat, a szertartásos imák vé-
geztével , újra szivhez szóló négyesre nyiltak a növendékpa-
pok ajkai; a jól kiválasztott szent ének öszhangzó dallamán sir-
va el ifjú szivök gyászérzelmeit. A zárének érzékeny utóhang-
jai elhalván, áhítatos szokás szerint, térdre omolva, közimát 
küldtünk az élet és halál Urához , szívben mindnyájan csak 
azon egyért esdve, hogy a földi reménynek méltó fájdalmunkra 
megtört virága , a sirontuli legszentebb remény dicső való-
sultában találjon gazdag kárpótlást ! M. 

A szatliinári megyéből. Megyénk szellemi át-
alakulás küszöbén áll. Nem fog ártani, fölötte kis körszemlét 
tartani. Legelsőben is a papnöveldén, a „a főpásztori gondos-
ság szempilláján," akad meg figyelmünk. A papnövendékek 
száma jelenleg 32; kik két fölgymnasiumi, s négy theologiai 
osztályban készülnek a megye s egyház kiváló szolgálatára. 
Kivülök van a megyének a pesti és bécsi papnöveldében két-
két, s a romai Collegium Germ.-Hungaricumban egy növendé-
ke. Tekintve megyénk 86 plébániáját, a néhány segédlelkészi, 
meg tanári állomással : megyénk szüksége meglehetősen pó-

tolva van. A szathmári egyházmegye, hála az isteni gondvi-
selésnek , eddigelő papjelöltekben nem szenved hiányt : pá-
lyázók fölös számmal is jelentkeznek, s megyénk képes illye-
nekkel a szomszéd megyéknek is szolgálni ; kik ott fölvételre 
találnak is. A tanulókon kivül 10 pálya végzett növendék vár-
ja előbb-utóbb a püspöki kézrátételt. A papnöveldében alakult 
Sz.-Alajos-Társulat irodalmi önmivelődését lelkes buzgalom-
mal folytatja; csak minél egyháziasb irányban! A növeldéről 
önkénytelenül a mesterképezde felé irányul tekintetünk : s 
méltán. Az egyház nagy reményt helyez a tanitóképezdékben. 
A ker. családok elvallástalanodását, ugy szólva pogányosodá-
sát (!) nem lehet többé titkolni. A ker. szokások, és velők a ker, 
élet sok helyről száműzve van. A családi életnek, a mint van, 
a gyermekre való hatalmas befolyásától nem lehet egyebet, 
mint az előbbinél gonoszabb nemzedéket várni. Az egyházi 
szószék egymaga nem képes a terjedő vallástalanságnak elég 
erős, és állandó gátot vetni : mert a kiknek füleik vannak, 
nem hallják az igét; a gyóntató-széket pedig, noha lábaik van-
nak, kerülik. Nincs egyéb hátra, mint a kisdedek szorgalmas 
oktatása, és gondos nevelése által ker. szellemet csempészni 
be (!) a családi körökbe. E tekintetben pedig legfényesb és 
legfontosabb hivatása a tanítómesternek van ; ki valamint 
hivatásának kellő betöltése által a ker. szellem előidézésére 
nézve legtöbbet tehet, ugy ellenkezőn legtöbbet árthat is, és 
meghiúsíthatja az egyház legbuzgóbb törekvéseit. A szath-
mári mesterképezde a püspöki tápintézet épületéből, hol eddi-
gelő létezett, az úgynevezett ócska residentiába, a volt ideig-
lenes püspöki lakba költözött át, mig saját hajlékot nyerend ; 
s husz tanítványt számlál, kik legnagyobb részt szegény sor-
suak lévén, többnyire úgynevezett conditiokból tengetik éltö-
ket. Öten közülök a ft. káptalan által, az e nemű püspöki ala-
pitvány kamataiból megajánlott 240 p. frtnyi költségen közö-
sen táplálkoznak a folyó iskolai évben, s abból némelly társa-
ikhoz képest uriasan élnek. ,Natura paucis contenta.' E tanitó-
jelölteken kivül az irgalmas apáczáknál létező nőképezdében 
14 leendő tanítónő nyer a szükségesekben oktatást. Térjünk 
be útközben a fölgymnasiumba. (Vége köv.) 

Temesvár, bőjtelő hava 5-én. A ,Religio' ez évi 
5-ik számában az egyházi tudósitások közt igen szép levelet 
olvasánk, melly Kassán Íratott ugyan, de bár közös szülőföldi, 
mégis megyei főpap bőkezűségéről, és tetemes áldozatairól 
hoza hirt. Közlőnek egyik főczéija az is volt : „puszta tény 
fölemlitése által megoldani a kérdést : hova szokták főpapja-
ink fordítani jövedelmeiket ?" Követem én is, még pedig min-
den léptén a tisztelt Jíözlőt. Ugyanis valamint 6 más megye 
buzgó főpásztorának szép tetteit hozza napfényre : ugy én is 
más egyházmegye buzgó apostoláról akarom hálára kötelező 
jótéteményeit a kath. világ tudtára adni: „hogy lássák az em-
berek tetteit, és dicsérjék az Atyát, ki a mennyekben van." 
Valamint közlő jeles főpapja saját szülőföldét árasztja el jó-
téteményeivel : ugy az általam közlendő szép adományok nem 
ugyan az áldott főpap szülőföldének, de igen azon megyének 
javára szánvák, mellynek keblében egykor honolt, mellyre 
ernyedetlen munkássága s bölcs kormánya áldásait számos 
éveken át hintó, s a mellynek kedves emléke birta őt arra, 
hogy jótéteményeiben részesítse. A nemes főpap nm. F á b-
r y Ignácz, kassai püspök, és val. b. t. tanácsos ur ; ki az édes 
viszonyt, mellyben egykor megyénkkel volt, a távolban sem 
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engedé megszűnni, sőt még inkább éleszti, ápolja és szoros-
ban összefűzi, ama nagylelkű áldozatával, hogy egyházme-
gyénk számára, különféle czélokra 2100 p. frtot küldött ál-
lamkölcsön-kötelezvényekben m. püspökünknek : név szerint a 
csanádi székes-egyháznak 400 frt ; a ft. káptalannak, ő mél-
tóságaért mondandó sz. mise-áldozatokra 500 frt ; a szegé-
nyebb plébániák jövedelmének megjobbitására 400 frt ; a pap-
növelde alaptőkéjének szaporitására 400 fr t ; a nyugalmazott 
áldozárok pénztárába 200 frt ; a Csanádon sz. Gellért első 
csanádi püspök és vértanú tiszteletére épitendő egyház tőké-
jének gyarapítására 200 frtot. Nem hozok föl én sem egye-
bet a puszta ténynél : eléggé hirdeti ez a gyengéd vonzalmat 
és kegyességet, mellyel ő nméltósága az',n megye iránt visel-
tetik, mellyben egykor áldásdusan működött, s mellyet több 
ideig mint káptalani helynök, és pedig a legzavarosb időkben, 
soha sem feledett önfeláldozással kormányzott. Fogadja azért 
ő nméltósága ez ujonan mutatott kegyességeért, e megye for-
ró háláját; melly kötelessége érzetében nem fogja elmu'asz-
tarii, Attól kérni le áldást rá, ,qui retribuit superabundanter', 
hogy tartsa még számos évekig egyházunk és az emberiség 
javára. 

Erdély. N a g y-S z e b e n , 1859-ki Boldogasszonyhó 
18-án. A világ-Üdvözitőnek szentséges neve, lélekemelő ün-
nepélylyel volt városunkban megszentelve. Nagymélt. s kegyes 
főpásztorunk, Erdély egyházmegyének tudós és érdemes püs-
pöke, azon lángszeretettől vezettetve, mellyel az Isten ke-
gyelméből gondossága alá bizott híveinek földi s öi'ök boldog-
ságát előmozdítani törekszik, olly czélból, hogy a más vallás-
felekezetüekkel is népesített városunkban és vidékén a valódi 
vallásosságnak ujabb lendületet adjon, előre kitűzte e napot 
a végre, hogy magas látogatásával bennünket szerencséltetvén, 
főpásztori bölcseségének ékesszólásával megtanítson minket 
arra: .hogyan kell megszentelnünk Jézusnak szent nevét, s 
hogyan lehetünk mi is szentekké.' Remegett ugyan szivünk, 
midőn e határnapot megelőzőleg több hetek lefolyása alatt 
nm. főpásztorunk egészségi állapotáról nem a legkedvezőbb 
tudósítások hatottak hozzánk : de az isteni gondviselés meg-
hallgatta buzgó imáinkat, és főpapunknak elég erőt kölcsönö-
zött arra, hogy a körünkben e napra kitűzött apostoli mű-
ködését teljesíthesse, Annak dicsőítésére, kinek sz. nevét hall-
va meghajol az ég és föld. A kegyes főpásztor, a belvárosi 
plebánia-templomban összegyűlt hívekre áldást osztva, vezette-
tett a szentélybe; s a Szentlélek segítségül hívása után szószékre 
lépett : apostoli buzgóság- és ihlettséggel fejtegetvén a fönebb 
kimondott sz. igazságot. Különösen megható volt a kenettel-
jes sz. beszédnek azon része, mellyben az ajtatos nőnemhez 
szólott ; megmagyarázván, mint felelhet meg eredeti hivatásá-
nak a kath. nő, akár a sz. házasság kötelékében, akár azon ki-
vül. Milly nagy hatással bírt e fejtegetés, arról fényes tanú-
ságot tettek a hivők könyes szemei : s e részben nagyrabecsü-
lendő volt azon példa is, mellyet az egész isteni-tisztelet alatt 
jelen volt hg. Lichtensteinnő ő magasságának, kormányzó 
urunk hitvesének ajtatossága nyújtott. A sz. beszéd tárgyáva-
li kapcsolatban fejtegeté a nm. szónok az Oltári-szentség imá-
dására, s a szegény templomok fölsegélésére, Erdélyben most 
először a szebeni kath. nők közt főpásztori engedély mellett 
alakult egyesület alapszabályait, s az ezekből kifolyó kötelme-
ket ; áldást imádkozva le a sz. czélu társulatra, s a szeplőtelen 

Isten-anyjának hathatós pártfogásába ajánlván azt, hogy Is-
ten kegyelméből a társulat naponkint gyarapodjék, és 
példájára a szép bérezés Erdélyhonnak más kath. városaiban 
is hasonló társulatok alakuljanak. Valóban táplál is a remény, 
hogy helyenkint e részbeni kötelmeiket érteni fogják nem csak 
a lelkész urak, hanem az ajtatos nősereg is, és fölfogván magasz-
tos hivatását, városonkint, helységenkint illy nemes czélu 
egyesületekbe lépend. Ez által ugyanis nem csak keblének 
érzelmeit fogja nemesíteni, s a szegényebb templomoknak se-
gélyére leend, hanem részint a kis családi körnek, részint a 
társadalomnak erkölcsileg ujjáalakitása-, és más irányrai tere-
lésére is nagy és üdvös befolyást fog gyakorolni. Hallgassá-
tok meg ajtatos nőnem ! az egyháznak, legjobb édes anyánk-
nak az emiitett társulatok által komolyan intő szavát ; és le-
gyetek erősek, jó példát adni a világnak : ugy áldás fog len-
geni poraitok fölött, és a késő ivadék nem átkot, hanem imát 
fog rebegni egykor sírotok fölött. Nagy erő van kezeitekben, 
legyőzni az uralkodó hitközönyösséget, föltartóztatni az elfa-
julást, és sülyedést az által, ha az Oltári-szentségben jelen le-
vő Isten-ember imádására társulatokba gyűltök. Kövessék e 
példát előbb a nagyobb, azután a kisebb városok. Igy rövid 
idő alatt diszes templomi ruhákkal láttatnak el a szegé-
nyebb templomok is; de megtanulandja ez által az ifjú sar-
jadék azt, minő figyelemmel illik viseltetnie Isten háza iránt : 
mit megtanulván, rendszerető s békés polgár lesz belőle, 
s a sok nyugtalanság és forrongás mérge gyengülend. — 
A sz. beszéd végezte után a vérontás nélküli áldozatot mutatta 
be az Urnák a fáradhatatlan főpásztor ; melly alatt magasz-
tos egyházi zene hangzott : később a bérmálás szentségét 
osztotta ki többeknek. Következő napon az Orsolya-szüzek 
kolostorát, és a kolostor melletti leány-iskolát, ma pedig a 
helybeli cs. kir. kath. árvaházat látogatta meg ; mindkét he-
lyen sz. képeket és olvasókat osztogatván a növendékeknek, 
a jelesbeket pedig pénzzel is megajándékozván. Pár napi itt-
léte alatt fáradatlanul végezte más teendőit, s körünkből szék-
helyére távozott : magas emlékét, sz. tanításait őszinte tisz-
teletünkben zálogul hagyván. A fönebb elősorolt lelkesítő be-
széd egyik eredménye, hogy az Oltári-szentség imádására ala-
kult nőegylet máris száznál több tagot számlál, s köztök maga-
sabb rangú hölgyeket is tisztelhetünk. Sőt szeretjük hinni, 
hogy az emiitett társulatnak e hó 17-én már 50 p.frtot kegyesen 
ajándékozó magas jóltevőné, később elfogadni méltóztatandik 
a társulati elnökséget is : ezzel sokakat megnyerve a szent 
czélnak. Araszsza az ég áldását az illy törekvésekre. f 

S i é c s , jan. 31-én. E hó krónikájából röviden ezekről 
tudósíthatom. Az egyetemi tanárok consistoriuma folyó isko-
lai évre ngos Dr. K u t s c h k e r János várplebános urat (az 
A. A. Z. bécsi levelezője actualis tanárnak mondta,) válasz-
totta egyetemi igazgatónak. A consistorium állítólagosán azért 
választott, több évi szokása ellenére, nem egyetemi tanárt, 
hogy az egyetem ügyeinek ez iskolai évben történendő véglc 
ges rendezésénél, a nevezett ngos igazgató ur befolyásos sze-
mélyében hathatós szószólót birjon. E hó 10-én instál [áltatott. 
Dr. K u t s c h k e r szép beszéddel lépett uj hivatalába: az 
egyetemnek az alapító oklevele által kitűzött czélját taglalva ; 
melly nem más, mint a vallással karöltve járó tudományok 
terjesztése. Ezzel összefüggésben értekezett „az igazi vallás 
szükségességéről." E szépen szerkesztett beszéd átalános he-
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lyesléssel fogadtatott, azon kis számú és korú egyének figyel-
metlenségét leszámitva, kik a ,religio', ,léleküdvösség' és több 
efféle szavakat hallván , elszórakoztak ; nem akarván ,predi-
kácziót' hallgatni. A ,Wanderer' jan. 30-iki számában egy fel-
ső-austriai levelező megczáfoljaa ,Presse' azon állítását, mint-
ha a lambachi benczések a reformnak, és azon eljárásnak sze-
gülnének ellen, mellyel a visitator idegen apátságból küld 
apátot....Talán már fogja is tudni, hogy az itteni udvarnál levő 
pápai nuncius ő excellentiája, körlevelet bocsátott ki e napok-
ban a birodalom mélt. püspökeihez, hogy a keleti papoknak 
csak ugy adjanak bármilly egyházi czélokra segélyt, lia erre 
a Propagandátóli felhatalmazást kimutatják. Több rendbeli 
visszaélések inditák erre ő excellentiáját. A bécsi ,Presse' egy 
pillantást enged érzelmei világába. 279-iki számába a schweizi 
,Bund'-ból (radicalis lap) egy czikket vett föl, melly szánal-
mat gerjeszt. A czikk igy hangzik : „K a t h o 1 i c i s m u s és 
S t. - S i m o n i s mus. Az ultramontán tendentiák és tanok 
iránti ellenszegülés, mindinkább a st.-simonisták Roma elleni 
küzdelmének szinét ölti magára. Gueroult ur, a (párisi),Pres-
se' főszerkesztője, minden bimezés nélkül nyilatkozott ez ügy-
ben ; s a figyelmes szemlélő nem fog tovább a fölött kételked-
ni , hogy a közvélemény az ő részén van ( ? ) , és igy ezerek 
nevében szól. 0 Veuillot Lajost a katholicismus Polignacjának 
nevezé. Veuillot a katholicismusnak , és romai hierarchiának 
Francziaországban soha sem fog annyira árthatni, mint Polig-
nac a restauratio-, és Bourbonoknak: mindazonáltal mégis, 
különösen az ő nyers, és erkölcstelen ( ! ? ) tulhajtásainak 
tulajdonítandó , hogy a miveltebb (?) körökben újra papság 
ellenes mozgalom mutatkozik ; mig az alsóbb körökben a so-
cialismus iránti oppositio még mindig haladni látszik. G. ur 
évek óta először tárja föl ismét a st.-simonisták programm-
ját, melly ma már korán sem mosolyra méltó tan, hanem oly-
lyan, melly magát a tapasztalás által helyeslett rendszernek 
bizonyítja. P. Lacordaire már 1833-ban azzal tisztelte meg a 
st.-simonismust, hogy azt Luther óta legjelentékenyebb szel-
lemi mozzanatnak mondta." (Többet is mondott, a mivel nem 
tisztelte meg.) „Valóban az eredeti programmban föllelhetők 
mindazon nagy események, mellyek az utóbbi 20 évet jellem-
zik. Kijegyezte a vasúthálózatot, melly Európán áthúzódik, 
követelte a suezi s panamai szoros átvágását, felhivta Orosz-
hont, hogy roppant terjeszkedési erejét a legtávolabb keletre 
irányozza, s a tan-, hitel-, és szegény ápoló-intézeteket többre 
becsülte a kamarák szóvitáinál. Szerzői most annál büszkéb-
bek lehetnek, minthogy nem csak eszméik polgári, s politikai 
gyakorlattá váltak" (legalább óhajtaná némelly lap), „hanem 
személyeik is kitűnő részt vőnek ama (szellemi) mozgalomban. 
E programmnak olly vallási, socialis és politikai pontjai vannak, 
mellyeket földeríteni még korán volna" (Brunner ur földeri-
tette.) „A Roma elleni polémia folyama alatt azonban a közvé-
lemény mindinkább meg fog velők barátkozni. E programm a 
jelen minden nagy életérdekét átkarolja ; mig Veuillot katho-
licismusa mind megsérti, vagy félreismeri. V. ellen gyermek-
játék volna illy hatalmas , és mozgalomra (!) számított polé-
mia; fő sulyja átalán Roma ellen van irányozva. Későbbi fo-
lyamában a politikai episodok sem fognak hiányozni, s ter-
mészete szerint iparkodni fog politikai mozgalommá alakulni." 
S t . -S imon (ki 1760-iki april 17-én született, s Amerikában 
és Francziaországban katonáskodott,) egyike volt ama világ-

boldogitóknak, kik minden államszerkezetet hiányosaknak ta-
lálván, hivatva érzik magukat, a társadalomnak jobb alakot 
adni. Azt hitte, hogy a kath. hit-, és erkölcstan elfajulása 
szülte a franczia forradalmat, s a politikai életben különösen 
természetellenesnek tartotta a szegény osztály állapotát, és a 
gazdagokhozi viszonyát. Hogy a dolgok állásán javíthasson, 
és a közjóllétet előmozdíthassa, magányba vonult : hogy za-
vartalanul elmélkedhessék reformterveiről. Talán használha-
tott volna némelly üdvös intézménynyel a társadalomnak, ha 
azon képzelődésben nem él, hogy ő annak hivatott regenerá-
tora. De e gondolat rajongóvá tette. Mindent akart, s mindent 
egyszerre, kárhozatos módon. Az 1825-ben megjelent,Le nou-
veau Christianisme'-ben mondja : „Mózses átalános testvérüle-
tet igért az embereknek, Jézus előkészítette, St.-Simon valósit-
ja . . . A tudomány és ipar szent; mivel arra szolgálnak, hogy a 
legszegényebb osztály sorsát javítsák, és közelebb hozzák Isten-
hez. A társadalom papok-, tudósok-, és iparosokból áll; a kor-
mány e három osztály fejeiből. Minden vagyon egyházi ; s min-
denipar vallásgyakorlat, bizonyos foka a társadalmi hierarchiá-
nak. Mindenki tehetsége szerint legyen jutalmazva, minden te-
hetség munkássága szerint. (Wetzer, Kirchen-Lexicon.) Midőn 
ezzel a szegények sorsát enyhíteni akarta, nem tett egyebet, 
mint bogy a tehetségeseket fölemelte ; más oldalról pedig a 
korlátoltakat, gyengéket, szóval, kiknél a tehetség-, és mun-
kásságról kevésbbé lehet szó, szegényekké tette. Egy sebet 
betakart, a másikat fölszaggatta. Eszményi állama ez volna : 
Egy ugy nevezett főatya kormányozza az egész társadalmat ; 
mi által szivélyessé akarta tenni az államfő, s alattvalók közti 
viszonyt: ez egyúttal főpapja az államnak. Az egyes községek 
élén papok álljanak. Óhajtandó, hogy a legjobb bankárok 
egyesüljenek az összes vagyon kezelésére, mellyből egyesek 
az előljáró Ítélete, s a fönebb irt elv szerint nyerjenek ellátást. 
(Ebben különbözik a communismustól, melly egyenlőn kiván 
osztozni.) Az emberek három osztályra oszlanak: papok-, tu-
dósok- és iparosokra. E szerint történik a nevelés is. Ennek 
előperiodusában elemi oktatást kap a gyermek , mind a há-
rom osztály szakmájában; s lia hajlamot tanúsít egyik, vagy 
másik iránt, a nevelés második szakába lép, és ott bővebb 
specialis oktatást nyer. St.-Simon nagy mértékben félreismer-
te a vallás lényegét, és az emberi kedélyt, midőn ama bizar 
gondolatra jöt t , hogy a vallást a politikai élettel, a szakfog-
lalkozással teljesen azonositotta. Elméletileg pantheismusba 
sülyedt, a kereszténység tanait elvetette, s az ipart tette kül-
ső cultussá. Az erkölcstan valóságos alapját mellőzvén, a be-
csületesség igen gyenge alapjává, az eszményi államában ural-
kodandó ,testvéri szeretetet' tette. Tanítványai B a z a r d, 
E n f a n t i n , B a r r a u l t , L a u r e n t stb. missionariusokként 
hirdették az uj tant, sürgették a királyság megszüntetését 
stb., mig a franczia kormány értesülvén hirdetményük tartal-
máról (melly szerint : „minden despotismus és anarchia ; mie-
lőtt építenénk, ki kell mutatni, mit kelljen lerontani"), végkép 
letiltotta, s perbe idézte e rajongó tervek apostolait (1832). 
A tudomány és élez is közreműködött a szemét elsöpréséhez. 
Valóban át kell látnunk, hogy a st.-simonismus nem csak a 
királyság és minden mostani kormányrendszer kiirtását kiván-
ja, hanem föltéve, hogy a társadalomnak vérengző átalakitása 
után létét biztositaná, nincs kétség benne ^ miszerint azt bol-
dogtalanná tenné: mert magában hordozza az örökös polgári 



« 1 1 2 

háború magvát, s nélkülözi a vallást. A st.-simonisták pro-
grammja mellett csak a ,Bund' szólhat, és azok, kik öröm-
mel üdvözölnek minden törvény-, és katholicismus ellenes 
vállalatot : de a ,Bund' czikkét ismét csak olly lap veheti 
föl , mint a ,Presse', mellynek lelkéből vannak kikapva a 
st.-simonismus programmjának tendentiái. S mégis hány 
katholikus , még pap is gyámolitja ezen, és hasonló nevetsé-
ges , de mégis veszélyes eszmék közlönyét ! 

Stambuli tudósítások szerint, jan. 12-én mons.Bru-
noni, az ujon kinevezett apostoli helynök Konstantinápolyban, 
több papi egyéntől kisértetve, tisztelgő látogatást tett a gö-
rög patriarchánál , Cyrillnél. A patriarcha kilencz , részint ér-
sek-, részint püspöktől környeztetve , s elég feszes magatar-
tással fogadta a latin egyház főpapját fanari palotájában, 
mellynek füst barnította , s alacsony teremei, mikép a levele-
ző ir ja , nem jól felelnek meg ,a nagy egyház oecumenicus 
feje' fényes czimének. Sőt hozzáteszi, „valóban a Vatican ka-
pusa diszesebb lakással bir ; és az e komor lakhoz tartozó 
szomszéd főszékes-egyház, mellyhez olly szomorú emlékei 
csatlakoznak a lealázó viszonyok- és vérengző jeleneteknek , 
legfölebb is valamelly közönséges falusi templomunkkal ha-
sonlítható össze, még igy is a tornyot le kellvén számitni." 
Különben a társalgás (melly alatt kávé- s pipával szolgáltak) 
udvarias volt, és kölcsönös szivesség jeleit adta ; de vallási 
kérdések még csak meg sem érintettek. Brunoni ur föllépése 
nem csak ez előzékenységnél, hanem annál fogva is jelenté-
kenynyé válhatik a török fővárosban, mivel, mint cyprusi 
születésü, a görög papsággal saját nyelvén beszélhet. A gö-
rög patriarchától az örményT, nem-egyesült patriarcha látoga-
tására sietett a főpap. A roppant egyházzal ellátott palota, di-
csőségére válik az örmény felekezet vallási buzgalmának, 
melly számra háromszor gyengébb a görögnél a fővárosban : 
az egész birodalom lakosságát véve pedig arányul, tizszer ki-
sebbnek mondható. A külső kapunál a vekil (átalános hely-
nök), és néhány vartabed (tanár) fogadta Brunoni urat : mig 
az uj patriarcha Kevork (György) állva, s ajtajánál várta. A 
fogadtatás igen szivélyes volt ; ámbátor a nagy környezet 
hiányzott. Csak is maga ült a patriarcha. a latin főpap- és kí-
sérőivel együtt. Pipával itt nem udvaroltak : ezt az örmé-
nyeknél tiltván a szokás a főpapságnak. A nyíltság, mellyel a 
beszélgetés folyt, kinyomatául vehető azon barátságos vi-
szonynak , melly az örmény és latin egyház közt naponkint 
szorosabbá Ígérkezik válni; mit az örmény clerusnak nagyobb 
miveltsége s tudományszeretete is előmozdít. Különben a gö-
rög clerus sem az jelenleg , mi csak néhány évek előtt is volt ; 
azaz : nem föltétlen csudálója Oroszországnak. A keleti há-
ború , az őt szemeikben körítő dicsfényt nagy részben elosz-
latta ; s bámulatuk inkább a francziák felé fordult, kiknek 
császárját még arra is képesnek hiszik , hogy az uniót léte-
sítse : mellyet az e czélra Franczia-. Német- és Görögszágban 
alakult ajtatos társulatok imái bizonyosan legjobban elősegi-
tenduek. Távozáskor a két főpap egymást ,in osculo sancto' 
iklvözlé, s megölelte ; Kevork magát mons. Brunoni imádságá-
ba ajánlván. Az utóbbi még az irgalmas nénék közeli leány-

iskoláját látogatá meg ez napon : melly két év óta létezik a 
quum-kapui városnegyedben. Nem csudálandó-e a keresztény-
séget minden népek közt terjesztő isteni kegyelem müve, melly 
ezen apáczák által nyitott, és egészen kath. szellemben tartott 
iskolát máris megtölté növendékekkel, jóllehet közülök (pe-
dig 92-en vannak !) csupán e g y katholika. A többiek mind 
más vallásúak, többnyire örmények. Imádságuk közös (a sz. 
olvasó), mint énekeik is : a katechismust a mi könyveinkből 
tanulják. Szülőik tudják , és helyeslik ; de a papság sem el-
lenzi. Sőt e legjobban rendezett leány-iskola annyira fölkelté 
a törökök figyelmét is, hogy öt, hasonló alapra fektetett nyil-
vános leány-iskola fölállitása kormányilag megrendeltetett. A 
török leánykák eddig nem taníttattak ; vagy csak a fiukkal 
együvé jártak (12 éves korukig) iskolába. 

J e r u s a l e m . A ,L' Univers'-nek irják , hogy a Szent-
földön terjeszkedni törekvő orosz befolyást maguk a nem-egye-
sültgörögök is féltékeny szemmel kisérik ; és egy részt ennek 
tulajdonitható talán ama körút is, mellyet a konstantinápolyi 
nem-egyesült görög patriarcha Cyrill Palaestinában tett. Aje-
rusalemi (szinte Cyrill) orosz püspök, különösen a görög mel-
chiták részéről tömeges áttérésre számolt; de várakozásában 
csalódott. Ámbátor ugyanis a Gergely-féle naptár behozatása 
miatt támadt mozgalmat sokan nyilt elpártolásra használták : 
ez mégis a nagy többséget nem tántoritá el ősi hitétől. Az iz-
gatók ugyan minden lehetőt elkövettek a végre, hogy a mel-
chita püspököket patriarchájok ellen lázítsák ; de czélt nem 
értek. Nem régen is illy sajnos eseménynek volt tanuja Sur, 
a régi Tvrus : hol egy görög melchita érsek székel. O, mint 
a szent-szék-, és patriarchájának hive, a Gergely-féle naptárt 
a vidéken már behozta : s csupán főpásztori eszélyességnél 
fogva tartózkodott, ugyanezt a székvárosban is tenni, hol még 
volt egy, azt hevesen ellenző párt. Ennek egyik feje rábeszélte 
az érseket, hogy csak fogadtassa el a naptárt : miután az el-
lenzék tehetetlen ; s részéről is gyáinolitását ígérte. Azonban, 
mikor a rákövetkezett vasárnap az érsek a naptárt kihirdette, 
az előre felizgatott halász nép zajt ütött : sérelmekkel illeté 
a főpásztort, és lerántván őt érseki székéről, kivetette. Még 
az érseki lakot is elzárták előtte a pártosok : és a zavargókat 
lecsillapítani jött török hatóság , a helyett, hogy az érseknek 
pártját fogta volna, pecsétet tett a templom ajtajára; s hosszú 
pörnek nyitott ezen eljárással utat. Az érsek, és patriarchája 
a beyruthi kormányzóhoz folyamodtak : de még eddig a bey-
ruthi franczia consul hivatalos lépései sem birtak ohajtott 
eredményt előidézni. Hir szerint az ügy Konstantinápolyiba 
fölebbeztetett. E közben az ellenzék a nem-egyesültek temp-
lomában ülte meg az ünnepeket, s az isteni-tiszteletet egy kü-
lön oltárnál, valamelly fölfüggesztett pap végezte ; ki azon-
ban epemirigy következtében rögtönhalállal kimúlván, az egész 
felekezetet nagy félelembe ejtette. 

Kegyes adományok : 
Fehérmegye részéről, a Jézus sz.-gyermeksége társulatának: 

43 f r t 10 kr. p. p. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten. 1859. 
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T a r t a l o m : A házassági akadályokról. I. — Tapasz-
talatok a világegyház terén. IV. — Az ünnepek, és a szen-
telt-viz a kath. egyházban. (Vége.)—Egyházi tudósítások. 

A h á z a s s á g i akadályokról . 
I. A z o k f e l o s z t á s a á t a l á b a n . 

A házassági akadályok, á t a l á b a n véve két 
osztályúak, a mint tudnillik miattok vagy csupán 
tilos, vagy egyszersmind érvénytelen a házasság. 
Mint kitetszik, ez magában foglalja azt is ; de az ezt 
nem. Mert valamelly házasság tilalmaztathatik nem 
azért, mintha annak kötése, ha a tilalom daczára is 
végrehajtatott, azután nem kötelezne : hanem mivel 
r e n d e l l e n e s ; a nélkül tehát , hogy az érvényt, 
mellyel különben bir, elvesztené. De ha valakinek a 
házassága érvénytelen : annak megkötése, már ez ér-
vénytelenségnél fogva, egyúttal tilos is. A kettő köz-
ti különbségre tekintettel kaptak azután ezen aka-
dályok elnevezést-ollyképen, miszerint a csak tilo-
sitók nyelvünkön g á t l ó , az egyszersmind érvény-
tel enitők pedig b o n t ó akadályoknak mondatnak. 

Minthogymár szóba jöttek ez elnevezések, vizsgál-
juk meg e két ritkitott minőnyt; mert az utóbbi el-
len azon panasz van, hogy máskép hangzik, mint a 
dolog, mellyre alkalmaztatik. Mint láthatni: a ,gát-
ló' a latin ,impediens,' a ,bontó' a ,dirimens' magya-
rítása. A ,gátló' szó ellen nincs, de nem is lehet ki-
fogás; mert a ,gátló' elnevezés megfelel az illető 
egyes akadályok természetének : hanem annyi igaz, 
hogy a,bontó' szó nem, az érvényesség akadályainak; 
ha tudnillik ugy veszszük, mintha azok az egyszer, 
kath. jog szerint é r v é n y e s és e l h á l t házasságot 
felbonthatnák, más házasságköthetésre, olly szemé-
lyeknél , kik mint keresztények keltek össze, mig 
az egyik fél él. Mondom: csupán azoknál, kik m i n t 
k e r e s z t é n y e k keltek össze. Mert olly házasság, 
mellyet a kereszteletlenek , hitetlenek egymás közt 
kötnek, jóllehet elhált, és kath. tan szerint is érvé-
nyes : ha az egyik hitvestárs megtér, a másik pe-
dig hitgyalázás nélkül, vagy egy átalában vele lakni 

nem akar, valósággal felbontathatik. És ez esetek-
ben a ,bontó' szó nagyon is helyén van : mert való-
ban érvényes, és consummált házasság bontatik fel. 
De helyén van a nem consummált házasságoknál is, ha 
pápai fólmentés nyeretik, vagy mikor az egyik társ 
fogadalmas szerzetessé válik; mert ezen esetekben 
is felbontások fordulnak elő : minthogy a kötött há-
zasságok érvényesek, és már kötelezők voltak. Azu-
tán a halál is f e 1 b o n t j a az előbbi házasságot ; mert 
az életben maradt újra házasodhatik. A többi esete-
ket, tehát valamennyi érvénytelenítő, vagy érvényes-
ségi akadályokat illetőleg pedig, szintén b o n t ó k-
n a k jól nevezhetők annyiban, amennyiben az egy-
bekelést, összeköttetést, szövetséget, vagy ha tet-
szik , szerződést, mellyet a házasuló keresztények 
netalán ez akadályok ellenére, vagy eltitkolásával 
észközlenének, szétbontják és megsemmisítik. Ezek-
néllógva a ,bontó' szó, melly igy minőnyíti az aka-
dályokat, mellyek tulajdonképen a házasság érvény-
telensége o k a i n a k meghatározásai, véleményünk 
szerint nem olly rossz, mint tartjuk, sőt jobb mint 
gondoljuk; főleg ha számbaveszszük, hogy a kifo-
gástevők közül tudtunkra még senki sem fedezett föl 
olly kitételt, melly azt szintén kifogás nélkül pótolná, 
és csak megközelítőleg is ugy kifejezné,minta ,bon-
tó' szó az igy nevezett akadályok fenforgásakor a 
felek összeköttetésének megszüntetését, mikor mind-
ketten élnek, sőt a mi több : azon akadályok nem lé-
tében is, mikor az egyik fél meghal. 

A ,dirimens' szó fölötte régen be van véve az 
egyházban,a bontó akadály kifejezésére. Sz. B a z i l , 
ki a 4-ik században élt, előhozza azt A m p h i 1 o c h i u s-
h o z irt levelében : „Si quis affectu immundo corre-
ptus, ad illicitum duarum sororum communicationem 
exorbitaverit : id neque conjugium esse censendum, 
neque talem ad ecclesiasticum coetum admittendum. 
priusquam a se in vicém d i r i m a n t u r." Ezen irót 
csak példának okáért hoztuk elő: a nélkül tehát, 
mintha őt, mint legrégibb tanút akarnók felmutat-" ö O 
ni; általunk csupán azért lett ő a választott, mert 
nem kutatva is épen kezünkre esett : és ha mindjárt 
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ő volna is az első bizonyság, bizonyára igy is elég 
nagykorú; kinek a kérdéses szó használatában két-
ségkívül számtalan társai vannak a régi századok 
szent atyái között. Azért használták azt a tridenti 
zsinat atyái is, egyenesen ekkép szólván a 24. ülés 4-ik 
canonában :*„impedimenta matrimonium dirimentia," 
a mi magyarul csakugyan annyit tesz, mint: ,a há-
zasságot szétválasztó, felbontó, annak kötését elron-
tó, összeszaggató akadályok.' A 3-ik canon ama sza-
vai pedig : „Si quis dixerit . . . . nec posse Ecclesiam 
in nonnullis illorum dispensare, aut constituere, ut 
plures i m p e d i a n t, aut d i r i m a n t," az akadályok 
másik n emé t is, és illetőleg mindkét nemét érintik, és 
mindenki szeme elé tüntetik azok átalános feloszlá-
sát gátlókra és bontókra. 

Ezen átalános felosztás, átalános az egyházi jog-
irodalom virányain a katholikusok közt most is , és 
az is marad folyvást. De ezt már nem igen mond-
hatni a polgárzati jogmezőről, melly egyébkint a 
házassági ügye t , annak polgárinak látszó, vagy a 
polgárokat mint illyeneket érdeklő tárgy részei miatt, 
szintén mindig olly dolognak tekintette, mellyet 
tartalmába fölveendőnek tartott. Azon polgári tör-
vénykönyvek, mellyek polgári házasságokról intéz-
kednek, az egyház intézményeivel nem gondolva, 
egyszersmind az akadályoknak átalában kétfelé osz-
tását is elhagyják. Igy az austriai codex is, melly 
tudomás szerint házassági II. fejezetében nem min-
denütt canonias ; és ha tisztán polgári házasságokat 
nem akart is, hanem csupán p o 1 g á r i-e g y h á z i a-
k a t , mégis az akadályokat n e m osztja fel bontókra 
és gátlókra: jóllehet az 53. §-ban valósággal emlit 
n é h á n y g á t o l h a t ó akadályt; és jóllehet a codex 
más részeiben előforduló felosztások eléggé elárul-
ják, hogy a szerkesztésselmegbizottakolvasták,még 
pedig nem hiában a német bölcsészeket (philosophu-
sokat), kik tudvalevőleg nagyon szeretnek definiálni 
és dividálni. — Ő csász. s apóst. kir. Fölsége, és 
mao-as ministeriuma azonban, az 1852. nov. 29-iki O 
császári nyiltparancs III. és V. pontjainak s z e l l e m e 
folytán, — mert azokban e g y e n e s e n csupán a há-
zasság é r v é n y e s megkötését illető, tehát csak a 
b o n t ó a k a d á l y o k iránt létező canonjogi törvé-
nyek hatálya emeltetik ki ; de épen azért, mert ez 
által a katholikusok házasodásában az egyházi tör-
vényhozás határozatai továbbá is zsinórmértékül is-
mertettek el, mondom, ennélfogva az emiitett III. 
és V. pontoknak csak szelleme folytán, a polgári 
törvénykönyv valamennyi magyarázóinak egyhan-
gú Ítélete szerint,—a katholikusok házasságára néz-

ve , a bontó akadályok mellett a gátló akadályok 
fönállására is utalván, igy az akadályoknak tovább-
ra is kétfelé osztályozására utat mutatott. Az uj há-
zassági törvények pedig, együttvéve mind a két 
függeléket, ez osztályozást egészen magukévá teszik. 
Mert azokban e r ő r e n é z v e az akadályok, ha áta-
lában veszsz ük, csakugyan két rendűek: ollyanok, 
mellyek gátolják, és ollyanok, mellyek felbontják 
a házasságkötést. S noha tekintve a törvényhozást, 
mellytől származnak, az előbbiek különbözők: még-
is, mivel egyenlően a házasságot a k a d á l y o z z á k ; 
továbbá, mivel az I. függelék 3. §-a átalában hódol 
a II. függ. akadályainak, a II. függelék 69. §-a pe-
dig viszont az I. függ. akadályainak : innen az uj há-
zassági törvényekben előirt akadályok bontókra és 
gátlókra oszthatók átalában véve névszerint is ; ám-
bár ha külön, a gátló akadályok osztályozásáról szól-
nánk, e gátló akadályokat egymástól, a mennyiben 
államiak, vagy egyháziak, megkülönböztetnék. Itt 
azonban csak erejök szerint, és átalánosságban osztá-
lyozván azokat, a házassági akadályoknak bontók-
ra és gátlókra oszlását nyiltan igazolják a II. függe-
lék 13. és 56. §§-ai szélén olvasható eme czimek : im-
pedimenta dirimentia', és ,impedimenta impedientia.' 

Abban nincs egyformaság, sem valami megál-
lapodott rendtartás, hogy melly nemű akadályok 
álljanak elül, vagy hátul az előadásoknál: hanem 
kiki maga csinál magának rendszert, és a szerint ve-
zényel , előre, vagy hátra ! Azért majd előadatnak 
először a gátlók, azután a bontók, majd megfordít-
va. Ha valaki erre azt kérdené, hogy így, vagy ugy 
jobb-e? én rá azt felelném, hogy : ez az előadás 
szabadalmai közé tartozik, a dolog lényegén mit 
sem változtat, és azért végre is mindegy. Az 1856. 
oct. 8-iki házassági törvényekben, az I. függelékben 
csupán gátló akadályok fordulván elő, a II. függe-
lékben a bontók megelőzik a gátlókat. (Folyt, köv.) 

V i l á g o s i . 

Tapasztalatok a világegyház terén. 
IV. 

V e 1 e n cz e , jan. 27. 
Hogy a velenczei közjótékonyság képe több oldalú rész-

leteiben is kielégítő legyen, szükséges még a kellő árnyékla-
tot belehoznunk : hogy a fénypontok annál inkább kiemel-
kedjenek. Elszegényedés a hanyatlásnak természetes kisérője, s 
következménye. Nehogy azonban félreértessünk , következő-
ket kell megjegyeznünk. Midőn Velencze hanyatlása felől 
szólunk , nem értjük a legközelebbi multat, s még kevésbbé 
a jelent : mivel az e város jóllétének emelésére törekvő dicsé-
retes igyekezetet, csak a rossz akarat vonhatná kétségbe ; ez 
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gyébiránt az alább fölhozandó számokból is világosan ki fog 
derülni. E század elején 98,000-re sülyedt a város_ lakóinak 
száma, s mai nap mégis már közel 120.000-re szaporodott : ez 
örvendetes emelkedésre mutat. A szabad kikötő nagyobb len-
dületet kölcsönözött Yelenczének : azon polczra azonban soha 

sem fog emelkedhetni többé, mellyen állt akkor, midőn keres-
kedelmi egyedárusságát féltékenyen megőrizhette. E fényes 
múltnak megközelítésében akadályul szolgál, nem csak a ke-
reskedelmi utak megváltozása, hanem a lagunai kikötők las. 
sankinti beiszapulása is. Előbbi soraink olvasásánál valaki ta-
lán azon megjegyzést is tette : mikép a Velencze kegyes inté-
zeteiben nyilvánult bőkezű jótékonyság, e város hajdani gaz-
dagságában keresendő , s a kath. hitérzettel csekély összefüg-
gésben áll. E véleményt illetőleg meg kell fontolnunk, hogy 
ez intézetek nagyobb része csak az ujabb korban, a szüksé-
gek növekedtével jött létre. A hitérzet, és az ebből kivirult 
jótékonyság gyümölcseit világosan láthatni a jelenkorban fön-
levő jótékony egyletek áldásteljes működéséből. Pedig mai 
nap nincs Velenczének a vele egyrangu városok fölött semmi 
más előnye, mint az , hogy valódi katholikus város ; és ha a 
felebaráti szeretet mezején, aránylag véve, többet képes 
fölmutatni, mint bármelly világváros, ennek oka egyedül a hit-
érzetben rejlik. A többször emiitett végzetteljes franczia háború 
cze lakosainak vagyonosabb részét nagyon megcsökkenté. A 
gazdagok részint kivándoroltak, részint elszegényedtek. E 
tekintetben biztos statistikai adatokat szereznünk nem lehe-
tett ; azokkal csak 1824-ikóta birunk, melly évben 100,000-re 
becsültetett a város lakossága, s ezek között 40,779 segélyre 
szoruló szegény 3). Mi a lakosságnak majdnem 41°/0-ét tette. 
Ez időtől fogva 1850-ig a szegények ezen száma változik 
40—35,000 közt. Mai nap esik 120,000 lakosra 32,145 sze-
gény*) Ez a népességnek 263

í5°/0 száztóliját teszi. Miből vilá-
gosan láthatni Velencze emelkedését ; mert mig egy részről 
a lakosság száma növekedett : azalatt a szegényeké örvende-
tesen alábbszállott. 

Azonban e szám is végetlenül nyomasztó. Velencze, 
melly csupán kereskedelmi üzletre van szoritva, nem képes 
minden erőteljes-, és szorgalmatosnak kellő foglalkozást adni. 
Az elaggottak-, vagy más oknál fogva tehetleneknek felebaráti 
szeretetre szorulása, úgyis magától értetvén. Ennyi nyomor 
enyhítésére nem lévén elegendők a nyilvános intézetek, külön 
egyletek alakultak ; mellyek igen czélszerü szervezéssel bír-
ván, a gondviselés szent kezét sikeresen támogatják, és szám-
talan könyet letörölnek. Ezek ,Commissarie'-knek neveztetnek. 
Harminczkét illy egylet létezik, s valamennyi egy központi 
,Commissaria centrale'alatt áll. Ennek elnöke a patriarcha ; a 
többiekéi pedig az illető parochiák lelkipásztorai. Tagok le-
hetnek azok, kik évenkint 2'/2 húszast fizetnek. Minden egv-
letnek van saját fizetéses orvosa, és fizetésnélküli gondnokai : 
kik a nyomort fölkeresik, arról a szinhelyen szereznek hiteles 
tudomást, és jelentést tesznek a bizottmánynál, melly tüstént 
segit ott , hol segíteni szükség, és olly módon , mint a körül-

*) ,Supplicíi patriarchate prodotta alla Sua Maestà, 1' Iraperatore 
Francesco I . ' 

*) ,A. W . Z.' 27 ik sz.-ban közlött hivatalos jelentés (124,000 
lakos közt) 34,C00-re teszi ; de megjegyzi , hogy itt nem annyi való-
ban szűkölködő egyén értendő , hanem rendesen az összeírásba minda-
zon szegényebb családok bejönnek , kik megszorul h a t nak. S z e r k. 

menyek megkívánják. Betegek orvosi, s gyógyszertári segély-
ben részesülnek, a mezítelenek fölruháztatnak,szükség esetében 
ágy-, és ágyneművel is elláttatnak, a keresethiány miatt szen-
vedőknek munka szereztetik , a tudatlanok taníttatnak , stb. 
A segélyben részesülőknek kötelességül tétetik, vasárnap- és 
ünnepnapokon megjelenni a ker. hittanitásra, mellynek be-
fejeztével nyilvános imádságok mondatnak a jótévőkért. E 
felebaráti kötelességek teljesítésében az itteni lelkipásztorok 
valódi apostoli módon buzgólkodnak, s híveiknek követésre 
méltó példányul szolgálnak. Csak is e fáradhatatlan tevékeny-
ségnek köszönheti Velencze, jótékony érzületének ébren tar-
tását ; melly némelly években olly fényes , hogy az adomá-
nyok előrelátó, s józan elosztása után még föl is marad né-
melly összegecske; melly néhány évtized óta már 543,726 hú-
szasra növekedett, s a velenczei közjótékonyság alapját ké-
pezi : egyszersmind fényes tanúbizonyságot nyújtván a lakos-
ság kath. érzelméről. 

E felebaráti szeretet nem ismer hitkülönbséget : min-
den szenvedő-, és szükölködőben tiszteli az Isten képét és ha-
sonlatosságát, jótéteményeivel átkarolván a protestánst és zsi-
dót épen ugy, mint a katholikust. Ez ismét egyik példája a 
kath. Fanatismus- és türelmetlenségnek', melly annyiszor vet-
tetik szemünkre azok által, kik kávéházaikban az ujságlapok 
mellett hitünket gyalázó ocsmány röpiratokat tartanak , és 
azokkal vendégeiknek kedveskednek j). Tudjuk azonban, 
mennyire becsülik saját hitöket azok , kik a katholikusok leg-
szentebb hitérzelmeivel nem irtóznak illy alávaló játékot űzni. 
Egyébiránt „ex fructibus eorum cognoscetis eos." 

Nem csak saját szegényeiről gondoskodik a kath. Ve-
lencze illy keresztényi módon. Más, távol vidékeken is igyek-
szik elősegíteni az isteni gondviselés szent czéljait. Vizkereszt 
utáni 2-ik vasárnap megtartatott a Jézus sz. gyermekségé-
ről nevezett társulat ünnepe ; s Velencze gyermekei a Chiná-
ban létező, halálra szánt szegény társaiknak 19,536 Y2 hú-
szast ajándékoztak. Isten szent őrangyala lebegjen ez ártat-
lanok fölött ; s boldogítsa őket éltök végperczéig azon hit, 
mellynek szent czéljait, kegyes szülőik áldozatkészségével bár, 
de örömtelt szivvel elősegítik. 

Minek fonjam tovább jelen rajzom fonalát ? hiszen e ke-
vésből is világosan láthatni a kath. Velencze hü képét. 

R é p á s z k y József. 

Az ünnepek, és a szentelt-viz a katli. egy-
házban. (Vége.) 

Mit nyom ennélfogva sz.-nek azon állítása, hogy a po-
gány romaiak által „Augustus császár tiszteletére" megült (?) 
napot, jan. 6-ikát, „később" (mikor?) „a keresztények átala-
kitva, szintén mint ünnepet szentelték meg?" A romaiak által 
januárhóban megült ünnepek tudva vannak a régiségbuvárck 

] ) Illy figyelemben részesült e sorok irója mult évi jun. hóban 
Berlinben : a kívánt lappal kapván egy li thographirozott , s az ,Im-
maculata conceptio' ellen irányzott szemtelen iratot. Ez az ,Intelli-
genzstaat ' fővárosában ! . . . A kis Nassauban pedig, s különösen egy 
európai hirü fürdő-helyen, hol az utak és sétányok jó rendben tartásá-
ra minden vendég köteles fizetni, midőn az utak kihomokoltattak, az 
úttól liusz lépésnyire esö kath. templomhoz vezető ösvény járhatat lan 
állapotában maradt ; s többszöri felszólalások sem bírhatták az illető 
prot . kormánybiztost ar ra , hogy kötelességét teljesitse. 
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előtt ; a főbbeket mi is elősoroltuk. Nem különös-e, hogy épen 
jan. 6-ikára nem esett egyetlen pogány ünnep is azon sok kö-
zül, mellyeket elszámláltunk? Ellenben az ,Epiphania,' vagy 
jllluminatio', a valódi ,világosság', azaz : Krisztus urunk nyil-
vánittatásának ünnepe *), a z első ker. századokban mindjárt 
olly hires volt, hogyafelőlei emlékezetet valamennyi sz. atyák 
irataiban fölleljük. Sőt még a pogány Íróknál is; minő Ammia-
nus Marcellinus : ki a hitehagyott Juliánról irja , hogy midőn 
Parisban időzne, ámbátor szivében már megtagadta az ur Jé-
zust, mégis, tettetve magát, ,az Epiphania ünnepén, mellyet a 
keresztények januárhóban ülnek, templomukba ment, s ott az 
Istent ünnepélyesen imádta.'„Utque omnes", irja (Rer. gestar. 
L. XXI. 2.) „nullo impediente, ad sui favorem illiceret, adhae-
rere cultui Christiano ííngebat, a quo iam pridem occulte 
desciverat, arcanorum participibus paucis, haruspicinae, augu-
riisque intentus,et caeteris,quae deorum semper feeere cultores. 
Et ut haec interim celarentur, feriarum die, quem celebrantes 
mense Januario Christiani Epiphaniam dictitant, progressus in 
eorum ecclesiam, sollemniter numine orato discessit." Miből 
kiviláglik, mit egyébiránt máshonnan is tudunk, hogy ez ün-
nep még a gallusoknál is olly hires volt már a 4-ik század-
ban , hogy Julián, képmutatólag titkolni akarván hitszegését, 
e napon nem mert az isteni-tiszteletről elmaradni. •— A mint 
hogy valóban ez ünnep mindig is egyikeül tartatott a legfőb-
beknek ; mig az e napon tartott Caesarféle pogány ünnepnek 
sehol sincs nyoma, s csak mint érdekes curiosum tűnik föl 
egyes későbbi Íróknál. A keresztények e napot ott is megül-
ték, hova sem Caesar fegyverei, sem a későbbi hóditások, 
utódjai részéről, nem hatottak. Különösen Persiában, és Abys-
siniában volt ősrégi fényű ez ünnep, mint a keleti bölcsek em-
lékezetével nemzeties hagyományokat is összekötő távoli tar-
tományokban. Az elsőre nézve Tillemont tesz bizonyságot. 
Chardin, és Corneille le Bruyn még ujabb időben is, mint 
szemtanuk irták le az általuk Ispahan egyik külvárosában 
megtartatni látott,és vizszenteléssel összekötött ünnepély rend-
jét. Bruce pedig Abyssiniában volt ez ünnepi szertartás tanuja : 
hol a szentelt-vizzeli megöntöztetést sokan, és sokáig megújí-
tott keresztségnek hitték: annyira becsben látták azt a nép 
által tartatni ; valamig Bruce, Salt, Pearce és mások, meg-
annyi protestáns utazók, nyomába nem jöttek, hogy e szentelt-
vizet ők csak mint a nem ismételhető sz. keresztségrei emlé-
keztetést tisztelik és használják. Ez volt oka, hogy a nyugoti 
népek is egyforma ünnepélylyel kezdék Vízkeresztet, valamint 
a Húsvét és Pünkösd nagy napját megülni, s még az ünnepé-
lyes keresztséget is föladni : mit a romai pápák, liiven megőriz-
ve az ős hagyományokat, egyedül az emiitett napokra kívántak 
föntartatni, s az ujitást lehetőleg gátolni törekedtek. Keleten 
azért mindig, és tovább is kereszteltek (sőt utóbb nyugoton 
is) ; mint ezt nazianzi sz. Gergely 39-ik beszédéből is (Orat. 
in s. lumina) kivehetni : „Christus illuminatur : simul fulgea-

' ) Mert a ,világosság' nevezete egyenesen Krisztusra vitetik, 
k i t az ez ünnepen , és a kereszteléskor átalában használt gyer tyafény 
ábrázol. Már sz. Pál ekkép ir t Timotheusnak (II . 1, 10.) : „Manifesta 
est autera (grat ia) nunc per i 11 u m i n a t i o n e m Salvatoris nostri 
Jesu Christi, qui . . . i l luminavit vitam etc." Mi a latinban „illumina-
tio," a görögben ( Â I À TIJS ÉNIYAVELU; TOÙ OMZIJQOI) Ep iphania ; innen 
az ünnep neve is. 

mus. Christus baptisatur : descendamus cum eo." Azért ne-
vezi az Epiphaniát ,dies luminum'-nak (Serm. 40.). 

De nem akarjuk a ,Vas. újság' tudós archaeologusát 
függőben tartani. Nehogy a Vízkereszt ünnepének honnan 
származta fölött tovább is törje fejét, megmondjuk neki, hogy 
ezt nálánál sokkal tekintélyesebb férfiak régen fölfedezték, és 
iránta minden kétséget eloszlattak. 0 sehogy sem tud eligazodni 
ezen, majd ,Epifánia,' majd ;Festum luminarium,' majd ,Theofá-
nia', majd ,Bethfania', végre még,Vízkereszt'nevével is illetett 
ünnep tulajdonképeni jelentésén ; és u t o l j á r a még el is darabol-
ja azt, és jan. 6-ra, mint külön ünnepet teszi a ,Festum mago-
rum'-ot : melly neki, külön szám alatt, a január havi ünnepek 
közt rendben 3-ik. „III. A bölcsek ünnepe." S azt irja róla, 
hogy: „Ezen ünnep szintén január 6-án tartatik a rom. kath. 
egyházban"; és Mantuanus tekintélyével bizonyítja, „hogy 
ezen név jobb, mint a ,három király' nevezet." Szerinte tehát 
Vízkereszt napja egészen különbözik, a naptárainkban szokásos 
nevezet alatt, ,Három királyok' napjának nevezett ünneptől. 
S ez utóbbi 3-ik a januarius-haviak közt. Es miért e megkülön-
böztetés ? Csak hogy egygyel több legyen e hóban , mellyet 
a pogányoktól származtathasson ?... Azért, hogy több neve van 
valamelly ünnepnek , vagy több esemény emlékezetét örökíti, 
nem kell azt elkülönözni. Igy épen Vízkereszt napját nem két, 
hanem öt-hat ünneppé kellene darabolnunk. Az ugyan megtör-
ténik,főleg az ünnepek ujabbkori reductiojának következtében, 
hogy valamelly napra , rendesen vasárnapra, más ünnep is át-
tétetik : de ez hajdan nem volt annyira gyakorlatban, hogy 
épen jan. 6-án két, vagy több ünnepet kellett volna összehal-
mozni ; s (ami különösen ide tartozik), ha az egyház illyesmit 
később kénytelen volt is tenni, föntartá a külön ünnepet jel-
lemző solozsmát, és sz. misét, vagy legalább imádságot, és a 
2-ik ünnepre vonatkozó (utolsó) evangéliumot. Mind ennek 
nincs nyoma a vizkeresztnapi sz. misében; és nem hogy külön 
ünnepnek tartotta volna a ,bölcsek'-, vagy ,magusok'-nak ál-
lítólag ,szintén jan. 6-án' tartott emlékezetét, hanem inkább 
Karácson napján (a 3-ik sz. mise alatt olvasott utolsó evangé-
liumban) kívánt róluk megemlékezni. Mint a keleti egyháznak 
legalább is 9-ik századba tartozó Menologiumában is, Krisztu3 
urunk születése, és a három sz. királyok emlékezete egyene-
sen dec. 25-ére van téve: tehát egyszerre ugyan, de nem jan. 
6-án ünnepeltetik. 

A Vizkereszt-, vagyis Epíplianiának azon sokféle neve 
tehát nem megannyi külön ünnepet jelent, hanem azonegy 
magasztos ténynek, Krisztus urunk nyilvánittatásának, külön-
féle eseményekben örökitett emlékezetét dicsőíti J). S mint-
hogy ez események közt természetesen Krisztus urunk s z ü -
l e t é s e , és a bethleliemi pásztorok előtti nyilvánittatása 
volt első : innen ez esemény is együtt, még pedig legfőkép 
ünnepeltetett meg keleten a többi, hasonnemü tényekrei em-
lékezéssel ; minők valának Krisztus urunk imádtatása a magu-
sok által, a Jordánbani keresztség, a kánai menyegző alkal-

' ) Azért többesben is: ,Epiphaniae.' Cod. Theod. L. XV. de spect. 
t. 5. Mert: „Epiphania graecae lingvae vocabulo m a n i f e s t a t i o dici 
potest ." (S. August. Serm. 203. al. 64. de div.) „Solennitas ig i tur lio-
diernae diei ab apparitione nomen accepit. Epiphania quippe appari-
tio est. Hodie ergo apparitio Domini celebratur." (S. Bernard. Serm. 3. 
de Epiph.) 
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mával tett első, s a kenyerek megszaporitásának egyik fő csu-
dája (minthogy az annak láttára föllelkesült nép királylyá is 
akará Jézust tenni1)stb. Innen az Epiphaniának többféleneve. 
De innen az is, hogy a keletiek főleg az ur Jézus s z ü l e t é s é t 
emelvén ki a sok közül, ezt ünnepelték meg lehető legnagyobb 
fénynyel ; s azt eleinte a t ö r t é n e t i évnap helyett ülék meg : 
mig nem aranyszájú sz. Jánosnak sikerült a hagyományokhoz 
hü romai egyház szokását keleten is elfogadtatni, s átalános-
sá tenni, az által, hogy az ur Jézus születésének emlékezete, 
az Epiphaniától elvonva, különösen dec. 25 ikén ünnepelte-
ték meg2). Innen van, hogy legrégibb Íróknál mindkét ünnep 
gyakran egynek vétetik, és fölcseréltetik ; mi nem csak a fö-
nebbi oknál fogva, hanem azért is könnyen megtörténhetett, 
mivel a Karácson, a maga nyolczadával, csaknem Vizkereszt-
ig terjedt, s mint a zsidók húsvétja, egész hetet, sőt többet 
is, megdicsőitett nevével, az egyes napok szoros megkülön-
böztetése nélkül.—Annyi való, hogy az Epiphania, mint Urunk 
s z ü l e t é s é n e k is ünnepe, egykorú a kereszténységgel. 
Azért irhatáThomassin is (Tract, de Fest. L. II. c. 7.) : „Senki 
józan észszel kétségbe nem vonandja, hogy az Epiphania ün-
nepe minden időben legnagyobb és híresebb volt. Erről min-
denki meggyőződhetik , ha . . . végig tekinti mindkét egy-
házban, az évek sorát követve, az ünnepnapok rendjét. Azok 
közt az Epiphania mindig ott áll, még olly időben is , midőn 
a jelenleg megült legtöbb ünnepekről említés sincs téve." 
Már a heracleai püspök, sz. Fülöp, illy szókkal buzditá tár-
sait Diocletián üldözése alatt, a rendületlen kitartásra (1. Rui-
rtnanál) : „Epiphania sz. napja közelit, melly minket a meg-
dicsőülés keresésére hiv föl" 3). S az ünnep e nevezetességé-
nek tulajdonítandó , hogy legrégibb időkben , midőn még a 
naptárkészités is nehezebb, de annak közzététele is bajosabb 
volt (sajtó utján nern lehetvén azt terjeszteni), e napon hir-

' ) „Hodie illud colimus , quo se in liominem De us virtutibus de-
claravit . . . . sive quod de quinque panibus quinque millia hominum 
satiavit." (S. Aug. Serm. 29. de temp.) A kenyerek megsokasitásának 
emlékezetét e napon ma is megüli a milanói egyház ritusa. 

2) „Idcirco (provinciáé illius sacerdotes) utriusque sacramenti 
solennitatem non bifarie , u t in occiduis provineiis , sed sub una diei 
huius festivitate ( jan. 6.) concélébrant" ; i r ja az egyptomiakról Cassia-
nus (Collat. 10. c. 2 ) : ki szinte ,Epiphaniorum,' tehát több eseményre 
vonatkozó ünnepet jelel e szóval. De a régi Menologiumban dec. 25-én 
már nem csak Krisztus urunk születése , hanem Három-királyok napja 
is ünnepeltetik. (L. ,Menologium graecorum jussu Basilii Imp. graece 
olim editum etc. Urbini, 1727.' P . I I . 57.) Aranysz. sz János a nyu-
goti ős hagyományra hivatkozva, s azon oknál fogva is védte Roma 
szokását , mivel ott Judaea régi , hivatalos összeírását könnyebb volt 
az illetőknek használni. (L. Tillemont, ,Memoires pour servir a T Hist. 
Eecl. Ven ise , 1732.' T. I. p. 418. 420.) 

3 ) „Nutantis saeculi extrema volvuntur ; imminet pert inax dia-
bolus . . . . Epiphaniae dies sanctus incumbi t , quae res admonitionem 
praestat ad glóriám." De vannak régibb emlékek is. Alexandriai Ke-
lemen , egyike a legtudósabb , és már a 2-ik században virágzott egy-
házi tanitóknak , említi (Stromat. L. I.) , liogy : némellyek Pachon-hó 
(a mi aprilisiink)25-ére teszik Krisztus urunk születésének napját(mint 
ez az aethiopok naptárában a Paschan-nak megfelelő Ghinboth-hó 24-én 
ma is jelöltetik). Bazilides követői pedig Urunk megkereszteltetésé-
nek ünnepét a Tubi-hó 15-én , mások 11-én ülik meg , „az egész meg-
előző éjt sz.-irás-olvasásban töltvén." (S valóban a Tubi, vagy koptok 
Tobi havának 6-ka , Krisztus urunk megkeresztelésének , a 7-ik a ká-
nai inenyegzőnek, 8-ik az ,Epiphania' ünnepének nevét és emlékét örö-
kít i ma is a koptok naptárában. (L. Migne , Diction, des Rélig. T. 
1. p. 652.) 

dettetett ki az esztendő folytán megülendő változó ünnepek-
nek milly napokra esése ; melly ősrégi szokás némelly székes-
egyházi templomokban ma is megtartatik : valamint az éjjeli 
sz. mise is a keleti egyházakban, mint ama régi gyakorlat ma-
radványa, mellynél fogva az Epiphania egyszersmind Kará-
csonképen ünnepeltetett meg. A solozsmát éjjel mondani, még 
a milanói sz. Ambrus-féle ritusban is rendén van, az ünnepé-
lyes kivilágítással együtt. 

A két nagy ünnepnek kezdetbeni összeköttetése magya-
rázza meg azt is, hogy midőn Ammianus Marcellinus (L. XXI. 
c. 2.) a keresztények Epiphania ünnepén vétet részt Juliánnal 
az isteni-tiszteletben, Zonaras egyenesen „Urunk születésé-
nek napját" említi : „Ipse n a t a l i Domini Ecclesiam ingres-
sus, adorato numine discessit"1). Ámbátor egyes tartományok, 
mint például Cappadocia , eleitől fogva dec. 25-ét ünnepelték. 

De már hosszura is terjedt értekezésünk : ámbátor soha 
sem fölösleges, az egyház hü fiára nézve pedig mindenkor 
érdekes, annak régiségei körül búvárkodni. Pedig még aszen-
telt-viz használata felől is kellene szólnunk. Azonban ezt más-
korra hagyva, jelenleg elegendő mondani annyit, hogy a szen-
telt-viz használata szintolly régi a ker. anyaszentegyházban, 
valamint a keresztség: mivel ehhez mindenkor megszentelte-
tett a viz. A keresztséget pedig talán csak nem hiszi a ,Vas. 
újság' a pogányoktól származottnak. Különben higyen bármit, 
azt nem tagadhatja, mikép a szentelt-viznek házakba hordá-
sa, mint ősrégi szokás felől emlékezik már aranysz. sz. János, 
és azt a legüdvösebbnek mondja (Hom. 24. T. I.) ; valamint 
azt sem vonhatja kétségbe, miszerint a 2-ik század közepén 
élt sz. Justin, a ker. hitnek szintolly alapos ismerője, mint 
lelkes védője, a szentelt-viz használását nem csak nem szár-
maztatja a pogányoktól, hanem inkább ezek szokását is, a ,lu-
stralis aquat' illetőleg, a mózsesi szertartások utánozásának 
állitja. Sőt épen ő ezen, a 2-ik században élt sz. atya, az apostoli 
férfiak közvetlen tanítványa, nevezi már a Vízkeresztkor szen-
teltetni szokott vizet, tudnillik a keresztség vizét akkép, mint 
az Epiphania, vagyis ,illuminatio' nevezettel illetett ünnep 
később is hivatott. „Vocatur autem lavacrum illud i Hu mi-
na t i o . . . . Sed et in nomine Jesu Christi is, qui illuminatur, 
abluitur." (Apolog. I. n. 61.) Jeleül, hogy a ,Festum illumi-
nationis', az Epiphania, s vele a viz-szentelés, már akkor is 
megvolt ; még pedig olly világrészekben is , hol a romai szer-
tartások nem épen divatoztak. Valamint alexandriai Kelemen 
is azt érti : s ugyanazon szóval jelöli a keresztények szentelt 
vizét ; irván (Admonit. ad Grent;.) : „Adhortatur (Dominus) ad 
lavacrum , ad salutem , ad i 11 u m i n a t i o n e m" ; vonatkoz-
ván Isaias ama szavaira :,Jöjjetek e vizhez mindnyájan, a kik 
szomjaztok.' (Is. 55.) 

Azon kifejezés, hogy ház-szenteléskor a katholikusoknál 
„a ház lakója k é n y t e l e n volt a lelkésznek valami csekély 
alamizsnát adni" (,Vas. ujs.' 19. 1.), szinte megérdemelne pár 
szót : de felhagyunk a talán úgyis foganatnélküli megrovással2). 
Azt azonban ujolag ajánljuk, hogy az ezt iró olvassa el a már 
fönebb is dicsért könyvből (,Népszerű egyházi Archaeologia, 

' ) 1Avroç St r i j í yeve dkíov TOV ounijgoç i/jUtçaç s tb . ( Z o n a -
r a s , XIII . 11. Lindenbr.) 

2) Különben is nem egyedül ő ir a kath. szertartásokról illy , a z 

egyházat és szolgáit gyanúsító módon. U g y hogy e kérdés méltó a tü-



stb. Irta Lonovics József. Bécs, 1857.') a ,házszentelési szer-
tartás' leírását és értelmezését (I. Köt. 71. stb. 1.). Megtanu-
landja ebből azt legalább , hogy az egyház szándéka jó , és 
szent : s korán sem a kénytelenségből adott alamizsna begyűj-
tése a czél előtte; hanem az, hogy a hivek szokjanak a gon-
dolathoz, Istent mindig közelökben , házukban is tudni, s haj-
lékukat annak sz. temploma gyanánt tekintsék, mellyben sem-
mi bűnös gondolat-, szó- és cselekedetnek se legyen helye. 
Különben az emberi-nemet nevelő, s barbár népeket polgáro-
sító egyház, azt is egyik eszköznek nézte , ha a pap híveivel 
közelebbi érintkezésbe jön, és valamelly, hozzá és szent hivatá-
sához illő alkalommal, házaikban is megjelen ; már csak ez által 
is ösztönül szolgálva, hogy azt rendezzék, s csinosan tartsák : 
egyszersmind pedig a téli időben együtt lenni szokott családo-
kat is lássa. A jó lelkipásztor ez által nagy áldás kútfejévé 
válhatik a házra nézve : beviheti oda, Istennek nem hiában kért 
áldásával együtt, néhány srivreható szó kiséretében az önisme-
ret , bűnbánat, béke és megbocsátás angyalait, kiismerheti a 
bajt , mellyen segítenie kell, sokszor a bűnt is, mellyellen 
harczolnia szükség, a szegénységet, és ennek okait S bi-

zetes tárgyalásra. A ján l juk is azt az illetők figyelmébe, s vele a követ-
kező munkát : ,Egyház i könyv tá r a magya r ref. vallású nép számára. 
K iad ja a tiszántúli ref. egyházkerüle t . Szerkeszti Révész Bálint, deb-
reezeni ref. lelkipásztor. ' Ennek ez évi III. füzetében , egyéb érdekes 
dolgokon k i v ü l , az ünnepekről mondatik (miután a kath. egyház 
szer tar tásai t le i r ta) : „Ellenben a reformátusoknál egészen másképen, 
nem testi-, hanem lelkiképen dicsőíttetik a J ézus" (és ez kitűnő , n a g y 
betűkkel nyomva) ; „a reformátusok értelme szerint csak a vak po-
g á n y s á g , és tudat lan zsidóság maradványa volna az ol ly ünnep-szen-
te lés , mellyben azt hinnék., h o g y az Isten megkivánja , miszerint ot tan-
o t tan különösebb fénynye l , vakí tóbb pompával tiszteltessék" (83 1.); 
„a reformátusnak babona nélkül kell ünnepe ln ie , ünnepelnie kell 
o l ly felvilágosodott észszel . . . . hogy még a khérubim angyalok is 
örömmel nézhessenek le ünnepszenteléseinkre" (84. 1.). Szeretnők tudni , 
h o g y miért is szentelnek az ekkép gondolkozók ünnepe t , és miér t k ü -
lönböztet ik meg külsőleg is a többi napoktól ? Hisz Isten előtt minden 
nap egyfo rma : s imádni is egyformán kötelességünk mindennap. Ha 
ped ig azt mondja szerző , h i g y ezt „nem az isteni felség számára'1 te-
szik , hanem „cselekeszszük azt tulajdon lelkünk üdvére" (84. 1.) , le-
g y e n eléggé szíves, kath. testvérei felől is föl tenni , hogy ők is bi rnak 
elég észszel be lá tn i , mikép a nagyobb f ény - és ünnepélyességre nem 
az Istennek van szüksége , l.anein ők munkál ják hathatósabban üdvös-
ségüket a nagyobb épületesség , tanúsí tot t há l a , s közös lelkesedés ál-
ta l . H igye el legalább annyi millió t anúnak , h o g y rájok az ünnepek 
i l ly ha t á s t gyakorolnak; mellyeken, az egyház értelmében adatni szokott 
kellő tanitás , a lángoló buzgalmat fölkeltő beszéd sem szokott elma-
radn i .—Ugyané füzetben, egyéb szentelések k ö z t , a gyer tyaszente lés-
ről is szólván , i r ja (87. 1.) : „Nekünk a g y e r t y a v i l á g he lye t t világos-
ságunk az Isten." (Mintha a katholikusok megelégednének a g y e r t y á -
va l , és ebben Istenért elegendő kárpót lást találnának ! Per s e , az a 
„ v a k p o g á n y s á g , és tudat lan zsidóság" mit is tudna az Istennek lélek-
és igazságban imádásáról? !) „ N e k ü n k a g y e r t y a v i l á g he lye t t vi lágos-
ságunk a Krisztus J ézus" (a hol fudnil l ik még hiszik őt igaz Istennek 
lenni). De tehát komolyan azt véli szerző , hogy a katholikusok nem 
is keresik azon mennyei , lelki v i lágosságot , mellynek a g y e r t y a l á n g 
csak gyenge ábrázolója ? Vagy veszt-e az által a lá thatat lan j avakban i 
h i t , ha azokra az embert látható képek is emlékeztetik ? I g y szintolly 
j ogga l , hálát lan megfeledkezéssel vádolhatná a gyengéd n ő t , szerető 
fé r je t és gye rmekeke t , k ik é l e tpá r jok , v a g y szülőik arczképét birni 
óha j t j ák . Mert hiszen ez neki annyi , mint megelégedni a képpe l , az 
ábrázo la t ta l , és a v a l ó t , az ábrázoltat elfeledni , vele nem gondolni . 
. . . . J ó mégis , hogy van az e g y ü g y ü embernek is anny i esze , mely-
lyel , e botorságok a lapta lanságát belássa. Csakhogy mégis nagy t iszte-
letlenség , i l lyesmit vele elhitetni akarni . 

zonyosan vannak helyek, hol többre megy, mit a könyörü-
letes pásztor ez alkalommal, vagy ennek következtében ád, 
mint a mit híveitől bevesz. És végre, nem kérdhetnők-e mi is 
sz. Pállal : ,Ha mi nektek lelkieket adunk, olly nagy dolog-e, 
ha tőletek anyagiakat nyerüuk' (I. Kor. 9, 11.)? Arról azon-
ban , hogy, kénytelenittetnének' adni v nem tudunk semmit ; 
erről mások szólhatnának J). 

S ezzel bevégeztük a mondandókat. Kissé hosszabbra 
esett ki, mint sem előre gondoltuk....De nem árt. Mert ha az 
ember valamiről szólni akar, inkább tegye azt terjedelmeseb-
ben , csak alaposan , mint röviden , és rosszul. Lehet ugyan 
kevés szóval is sokat mondani, midőn őszinte , s az igazságot 
hivőleg fogadó egyénekkel van dolgunk : de nem akkor, mi-
dőn annak elferditőit czáfoljnk. S hosszabban irtunk azért is, 
hogy értse meg egynémelly ,népiró', milly nagy, és beláthatla-
nul széles a tudományok mezeje, mellyrőlsok tudatlan nem is 
álmodik ; s hogy a katholicismus a körébe tartozó minden is-
meretekre, de főleg az egyházi dolgokra nézve, olly irodalom-
mal bir, melly ellen egy obscurus Mantuanust, vagy ,Zakha-
rias Khristopolitanust' tekintélyül felhozni csak is a legna-
gyobb tudatlanságnak lehetséges. Hogy valaki felekezetes-
séget lásson ez ügyben , azért nem hiszszük , mivel a meg-
támadott ünnepek, közös javai az egész kereszténységnek ; 
mellyeket a pogányoktól származtatni le, a nem-katholikusok 
sem akarhatják , haugyan hisznek a kereszténység isteni ere-
detében. Kövesse meg magát akár a ,Vas. újság', akár más 
jóakaró lap ; de a kath. egyház Archaeologiája csak ugy, mint 
hit- és erkölcstana , vagy története , nem azon tér , mellyen 
m i n d e n ujoncz író szabadon kisérthesse meg tehetségét, és 
gyakorlataival föllépjen. IIa van felekezet, melly ezt szívesen 
veszi, forduljanak ahhoz: de miután ezt csak a kath. egyház 
irányában tapasztaljuk, hinnünk kell, hogy ennek vagy bé-
ketürésében bíznak , vagy ártani akarnak legtöbbet. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 15-én. Imént vett tudósítás szerint, ,,az 

esztergomi tartományi zsinat actái f. hó 10-én Romából Esz-
tergomba megérkeztek."—Mélt. és ft. H a a s Mihály urnák, 
f. hó 13-án ugyancsak Esztergomban , a főmagass. bibornok 
által szathmári püspökké lett szenteltetése felőli közleményt 
csak a jövő számban adhatjuk. 

Pest, febr. 14. Ha az ó-német művészet fényéről van szó, 
ritkán tétetik említés a keresztény művészetnek Magyarország-
ban fönmaradt pompás maradványairól ; millyenek például a 
kassai, lőcsei, lébenyi, pécsi, jáki, posonyi stb. templomok, 
mellyek a goth modor virágzási korából maradtak ránk. Ugy 
látszik, a mi anyagi korunkban inkább a csillámló külalak és 
beldiszítmények gerjesztenek figyelmet; az illy komoly jelle-
mű müvek pedig kevés rokonszenv-, és figyelemben részesül-
nek. Ugy látszik , mondjuk : mert valójában azon kegyelettel-
jes gondosság , melly a régi szentegyházak javítása- és újítá-
sára fordittatik, az ízlés irányának örvendetes fordulatára mu-
tat : melly a társadalom felső rétegeiben terjedez . hogy las-

' ) Még az a j tó ra fe l i r t évszámot sem kell olly csekélység-
nek nézni. Az egyház ezzel ama régibb időkben a polgárisodás egyik 
fő-elemeire, az időszámításra taní to t ta a n é p e t : mi a k k o r , midőn 
még nyomta to t t naptárak nem voltak . de azután is soká ig , nem kis 
jótétemény vol t . Hisz még napja inkban is akadni házakra (hova pap 
nem jár ) , hol az évszámot megmondani nem tudnák. 
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sankint mind mélyebb gyökeret verjen a tömeg közt. Csak 
nem régiben láttuk a pompás Sz.-István-főegyház újítását, és 
a toronycsúcs kiépítését, a jeles goth modorú épitész Ernst 
vezetése alatt, és a sz.-pölteni székesegyház mügazdag belső 
földiszítését a láng-eszü Schwarzer bécsi szobrász által. A mi-
noriták egyháza, melly az építészet legfényesebb korából szár-
mazik, legközelebb viz-, és gőzzel fog füttetni ; talajzata pedig 
mozaikkal rakatik ki. Melly munkálatok kivitele szinte a 
nagyhirü Odorico Odericora, ki a terveket is készité , bi-
zatott. A 10,000 frtnyi összes költség az olasz congrega-
tio, s különösen a művészetpártoló Galvagni Péter adako-
zásából fog fedeztetni. Magyarországban szinte nem kisebb 
mozgalmat látunk ; mivel a kalocsai, mező-turi, s nagybányai 
egyházak díszítéseiben a képző-müvészet valamennyi ágai 
foglalkodtatnak : valamint a szép nagy-károlyi egyház is, a 
mélt. földes-uraság bőkezűségéből, az ismert erélyű s jelessé-
gü épitész Ybl, a fóthi templom építője által kiépülend. A 
legjelentékenyebb ujraépités a k a s s a i székes-egyházon tör-
ténik , melly egyike a legtöbb művészi kincscsel biró építé-
szeti maradványoknak Magyarországban ; melly a hires Vil-
lard de Honewurt, franczia épitész mesteri keze által rakatott 
1225-ben. Korunkbeli több, átalánosan becsült férfiak vallá-
sos buzgalmának köszönhető, hegy ezen gyönyörű szentegy-
ház a romlás- és pusztulástól megóvaték. A tetterős nagymél-
tóságú F a b r y l g n á c z püspöknek volt fön tartva ezen ujitási 
munkák megkezdése ; mit ő hévvel, és nagy áldozatokkal meg 
is kezdett. Az ő példája, s fáradozásai által a kassai egyház-
megyéből nagy összeg gyűlt össze keresztény kötelességi, ha-
zafiúi, vagy művészetpártoló adakozásokból e remekmű fentar-
tására. A kassai egyházépitő-bizottmány e terjedelmes munká-
latokat illetőleg, minden kérdést megvitatott, és megállapított ; 
a kiépítési és beldiszítési munkálatok vezetésével, a jó hire által 
is érdemesített jele3 pesti épitészt, Gerstert bizta meg : kinek 
ekképen szép alkalma nyilik, művészi tevékenységét szülővá-
rosának bemutatni. E nagyszerű épületen sokat pusztitott mind 
az idő, mind a vandalismus és a háború ; s valamint az oltár, 
ugy a faragványok, és sok, valódi mübecscsel biró kép meg-
csonkíttattak , leszedettek , és eltulajdonittattak ; minthogy e 
szentegyház száz évnél tovább a protestánsok birtokában volt. 
A fönemlitett épitész szigorú kötelességeül fogadta, a javítá-
sokat és kiegészítéseket „eredeti modoruk szerint" véghez 
vinni : e végett meg is szemlélte a lőcsei, bártfai, besztercze-
bányai stb. templomokat, és azok oltárait és ivezeteit, mellyek 
kétségkívül ugyanazon időből valók, és talán azonegy mester 
kéz müvei is. Ugyanezen alap szerint terveztetett a goth főol-
tár is, mellynek alaprajza minden részleteiben már készen is 
van. Minthogy ezen tervrajz a legismertebb műértőknél 
tetszést aratott , kétségkívül ott még több tetszést fog 
aratni, hol azt az ő jellemző környezetével összeköttetés-
be lehet hozni. Az oltár egy tiz szögű chorusban szabadon 
áll, és egy, faragványokkal gazdagon ékített kő-oltáraszta-
lon nyugszik. Igen természetes gondolat volt, a berende-
zés-, és felosztásban a régi fa-faragványok jellemét valósíta-
ni ; s az oltáron levő szobrokat, és jellemző faragványokat 
és képeket a régi fa-faragványok modorában vinni ki: mi töké-
letesen sikerült is. Magassága, a keresztvirágig 42 láb ; mig 
szélessége, az oltárszekrény nyitott ajtóival, 22 láb. A belső 
elrendezés három, hat szögű elzárt fülkéből áll, mellyben a há-

rom fő-oltárszobor van ; úgymint a bold, szűz Mária, az Is-
ten-gyermekkel, Mártha- és Erzsébettől környezve, s a bolto-
zatban mindenik fölött a dicskör. A főalakok ó-német modorban, 
életnagyságon fölül faragvák, és festvék. A keretet talapzato-
kon álló szobrocskák képezik; fölöttük faragványdus mennyezet-
tel. A szekrények fölötti részek szintolly modorban tartvák, 
és egészen a csucsrózsáig szép öszhangzatban folytattat-
nak, mellynél a goth modor izlésteljes szépsége tökélete-
sen ki van tüntetve. Az áttört modorú épület közepén egy feszü-
let van az előtérben, melly a vele egyenlő magasságban álló 
szobrok fölött uralg, és szépen aránylik a kétoldalt levő alakok-
kal.A föllelt, vagy ott talált szobrok, az egyház építésével és ja-
vításaival egykorúak, s az e korbeli férfiakat ábrázolják; mint 
sz. Gergely pápát, sz. István és László királyokat, franczia 
sz. Lajost , sz. Adalbertet stb. Az oltár művésze nem fedez-
tethetett föl ; mig az oltárkeret képei Henselmann archaeolo-
gus által (ki jelenleg Párisban van) a jeles ó-német festészWohl-
gemuth müveinek ismertettek ; melly képek természetnagyságu 
rajzai közül néhány Dr. Henselmann kezei közt is van. A szár-
nyak hat , gazdagon díszített képpel ékesitvék ; mellyek sz. 
Erzsébet legendáját ábrázolják : a hátulsó részek pedig a p a s -
sió' képeit tartalmazzák. A kassai egyház újításának tervéből, 
és az emiitett oltár alaprajzából kitűnik, hogy a fönnevezett 
épitész u r , nem csak a régi goth modor titkaiban jártas , de 
a mi korunk elrendezését és kívánalmait szinte birja ; miért is 
buzgó fáradozásainak legjobb sikert óhajtunk. K e m p f . 

U a g y - S z o m b a t , febr. 12. A minden magok közt 
legkisebb mustármagból nő fel az égi madarak telepéül szol-
gáló nagy fa. E megdönthetlen igazságon alapuló szavakból 
kiindulva, bátorkodom egy, az imént érintettem, és nem csak 
a kath. egyház-, szeretett közanyánkra ; hanem egyszersmind 
a kebelében táplált kisebb intézetekre nézve is alkalmazható 
szavak teljesedéséről tanúskodó jelenséget, értem a „kath. 
legény-egylet" körüli mozzanatokat fölmutatni. Legény-egyle-
tünk ugyanis, mint azt annak idején röviden megemlítettem, 
városunkba bevezettetvén , mig a vallásos érzelem, erkölcsös-
ség és kitartó munkálkodás kifejtése körül buzgolkodók öröm-
mel üdvözlék azt, voltak ollyanok is, kivált a fiatal nemzedék-
ben, kik ez üdvös egyletbe belépni szándékozó iparmüves tár-
saikat nem csak az ,iskoláztatás,' ,leczkéztetés,' és több efféle 
élezés kifejezésekkel, hanem azon kételylyel is iparkodtak 
visszariasztani : miszerint ez intézet állandó nem lehet. Azon-
ban, midőn a sok beszéd okozta kíváncsiságtól vezettetve, az 
egyleti terembe jővén, ugy tapasztalták, hogy az itteni bánás-
mód koruk- és állásuknak megfelelő, hogy itt a legnagyobb 
becsű kincs keresésében, a kinyilatkoztatott vallás alapos isme-
retébeni haladást, s az iparmüvesekre nézve korunkban any-
nyira illő, ne mondjam, szükséges irást, számolást, és egyéb 
hasznos ismereteket szerezhetik meg; hogy itt a rendesen 
megtartott, és megtartandó sz. beszéd által a tiszta erkölcsi-
ség utján ugy, valamint a kölcsönös becsülés- és szeretetben 
megerősíttethetnek ; hogy itt a változatos szónoklatok, és kü-
lönféle szép dalok zengedezésén fölvidulván, el is mulathatnak: 
csak hamar kivetkőztek a legény-egylet iránt táplált előitélete-
ikböl, s beléptökkel rövid idő lefolyta alatt 57-re emelték a 
rendes tagok számát. Már e szép szám magában véve is ör-
vendetes ott, hol kezdetben erre vonatkozó reményeink alan-
tabb fokon álltak ; annál örvendeztetőbb azonban az egylet 
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tagjainak részéről eddig tanúsított szorgalom az isteni-tisztelet 
látogatásában, ugyszinte a lélek- és testre egyaránt káros mu-
latságoktól! visszavonulás : szóval abbeli édes tapasztalásunk, 
hogy ez intézet áldásos gyümölcse napról-napra érettebbé s 
észrevehetőbbé válik. A mindennapi szükségeink fedezésére 
szolgáló segélyezési forrás is, bár mennyire jelentéktelen volt 
egyletünk megnyitásakor, Isten segítségével örvendetesen sza-
porodik ; mert ő eminentiája bibornok-primásunk átlátván ez 
egyletek üdvös hatásait, atyai áldásához 50 p.frtot is csatolni, 
nem különben mélt. Durguth József érseki helynök és pápai 
praelatus ur is, a ,bis dat, qui cito dat' ismert közmondás sze-
rint , egyleti pénztárunkat évenkinti 20 p. frttal növelni ke-
gyeskedtek. Csak a hálától elözönlött szivek érzeményeit kö-
vetem, ha ezen atyai jótéteményekért az összes kath. legény-
egylet forró köszönetét legmélyebb fiúi kegyelettel ezennel 
lerovom. Illy buzgó, s minden oldalról mutatkozó pártolás 
mellett, ha talán nem sokára egy, a jelenleginél czélszerübb 
helyiségről keilend majd gondoskodnunk, nem igen kérdjük 
aggódva: ,ki hengeríti el nekünk a követ'? Miután ennek ki-
vihetőségéről biztosit bennünket az itteni iparmüvesek vallá-
sos érzelme. Ezt remélteti velünk e tántorithatlan meggyőző-
dés : ,qui dedit velle, dabit etiam perficere.' U r e s s y M. 

A szalhmári megyéből. (Vége.) Itt az összes tanulók 
száma 296. Köztök 143 rom. kath., 115 gör. szert., 28 prot., 
10 izraelita. A tanárok valamennyien megyebeli egyháziak, 
4—500 forint évi fizetés mellett. A szathmári fölgymnasium 
sorsa még nincs eldöntve : valljon az megyei marad-e, vagy 
államivá lesz. A napokban terjesztettek föl a gymnasiumnak 
ezen ügyére vonatkozó levelezések, a véleményadással, uj 
főpásztorunk ő méltóságához. Nem kételkedünk, miszerint a 
gymnasium sorsa, kezei közt, a megye és egyház legnagyobb 
javára fog eldőlni. A püspöki conviotus igazgatását jezuiták 
vették át. Megnéztem az ujon rendezett intézet minden he-
lyiségét. Mindenütt, és mindenből azt olvastam ki : ,ordo est 
anima rerum.' A növendékek száma 26, többnyire convertita-, 
s árvagyermekek, egy tágas tanteremben. Van az intézetnek 
házi kápolnája is, Oltári-szentséggel. Eddigelő 6 jezuita van 
itt : egy főnök, egy lelkiatya, egy tanulmányi felügyelő, s 
három laicus ; egy szakács, egy pék, és egy szabó. A növen-
dékek, kék hajtókás sötét-szürke egyenruhát nyernek. Az épü-
let jövőre tágittatni fog, hogy benne urirendüek tanulógyer-
mekei i s , évi dij mellett neveltethessenek. A továbbépítés 
püspök ur ő méltósága által már el van rendelve. Rendelke-
zik ez intézet 40 ezer forintnyi alapitvány kamataival, s a lö-
vői jószág jövedelmével. Mult évi nov. 1-je volt azon nap, 
midőn az atyák az intézetbe ünnepélyes csendben bevezettet-
tek, s az nekik annak módja szerint átadatott. Ez eseményt 
ft. Obermayer András kanonok, apát , és káptalani átalános-
helyettes ő nagysága egy ifjú lelkesedéssel, s mély meggyőző-
dés erejével szerkesztett ékes latin versezettel örökité ; mely-
lyet is a bevezetés alkalmával az atyáknak kézbesített, illy 
czim alatt: ,Triumphus Palingenesiae Almae Societatis Jesu.' 
Itt vannak tehát a jezuiták, majdnem egy század múlva ismét, 
még pedig csaknem ugyanazon a téren , hol hajdan már lé-

teztek. Az irgalmas-apáczák nagyszerű leánynevelő intézetét, 
mellyről e lapok már több ízben emlékeztek, hallgatással mel-
lőzvén, még csak a Szathmár városában 1856 óta áldásosán 
működő nőegyletet említem meg. A nőegylet tagjainak száma, 
az alapitó, s választmányi tagokon, és számos egyéb jóltevőin 
kivül, 525-re megy. Jelenlegi vagyonállapota 4 db arany-, és 
1240 p. frtra rug. Az egylet a szegények segélyezésén kivül 
ugyanazok számára egy dolgozó-intézet fölállításán fáradozik. 
Ft . H a a s Mihály püspök ur ő méltósága az egylet üdvös 
működéseiről értesülvén , azt kegyeiről biztosítani, s a dol-
gozó intézet javára egy 300 p. frtra becsült, s a sz. koroná-
nak a forradalom utáni föltalálása helyét ábrázoló remek ké-
pet, s azon fölül 200 p. frtot küldeni méltóztatott. A nőegylet 
ő méltósága tiszteletére , s a szegények javára jövő martius 
hó 6-án, mint püspök ur ő méltósága beigtatása napján, nagy-
szerű tánczvigalmat rendeztetni határozott : melly alkalommal 
az emiitett festmény is ki fog sorshúzás utján játszatni. Már 
a mondottak után is, minden dicsekvés nélkül legyen mond-
va , elég szép szinben tűnik föl Szathmár. S ha ezekhez még 
azt is hozzátesz szük, hogy a szathmári egyházi megyében öt 
gymnasium létezik , ugy kissé szelidebb alakban áll előttünk 
a bizonyos német lap által nem olly rég elhíresztelt „medvék 
országa." A Szent-István-Társulat, Pest, az esztergomi s egri 
érseki, s a pécsi és váczi püspöki megyék után legtöbb tagot 
számlál ; tekintve pedig népességét, aránylag, némelly vetély-
társát talán fölül Í3 múlja. A ,Tanodai Lapok'-ból 17 példány 
jár csak Szathmár városbeli egyháziaknak. Ez ugyan még nem 
olly sok ; de mégis valami. A ,Religio' előfizetőinek számát a 
megyében nem tudhatjuk. Nem ártana itt is az év végén egy 
kis kimutatás. Jól esik az embernek , elvtársait ismerni. Ez 
eljárás talán egy kis versenyt is idézne elő. ,Exempla tra-
hunt'; hiában : ,oportune, importune.' Alapos reményünk van, 
miszerint még ez évben egyházmegyei, s talán iskolai lapunk 
is leend. A megyében a mult év folytán történt , s eddigelé 
még nem közlött jelentékenyebb változások a következők : 
K e 11 e r m a n Ferencz fényi pleb. nagy-károlyi kerületi es-
peressé , V a g n e r Antal hittanár fehér-gyarmathi plébános-
sá , és esperessé, Ú j h e l y i Alajos gyarmathi pleb. és esp. 
felsőbányai plébánossá, S m o c z e r Ignácz nagybányai pleb. 
bányakerületi esperessé, P a s q u á l Antal fölgymnasiumi 
tanár szent-széki ülnökké, B a r t o k János fölgymn. tanár 
nyir csaholyi, S p e m á k Pál királyházai pleb. pedig turtere-
besi plébánossá lőn kinevezve. Meghalálozott : M á 1 y János 
esp. és turterebesi plébános. XXX. 

Roma. Jan. 25-én a szertartások sz. gyülekezete ülést 
tartott a Vaticanban , s ő szentsége , a pápa jelenlétében tár-
gyalta Istennek tiszteletre méltó szolgája, S a r c a n d e r Já-
nos , világi pap, és holleschowi plébános ügyét (az olmützi 
megyéből), ki a kath. hitért 1620-ban szenvedett halált. A 
,dell Anima'-egyházban nyilvános könyörgések tartattak az 
ügy szerencsés kimenetele végett.—Di Pietro bibornok Lissa-
bonból megérkezett. 

f P S ^ A ,Religio' kath. egyházi folyóiratból még lehet 
teljes számú példányokat megrendelni. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten. 1859. 
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T a r t a l o m : Természetjog, és természeti jogok. — 
Pásztorkodási tárgyalások. IX. — Egyházi tudósítások. 

T e r m é s z e t j o g , é s természeti j o g o k . 
A keserves Mortara-ügy még sincs befejezve. 

Sőt, a mi szomoritóbb, honunkban is bajt kezd szül-
ni; még pedig, a mi legsajnosabb, a ,Religio'-ban 
közlött czikk volna okozója. Nem ugyan olly érte-
lemben, mintha a két vitatkozó fél közül valamellyik 
sértve érezte volna magát általa; mit tenni nem is 
volt szándékunkban: hanem egy harmadik, kire 
nem is gondoltunk, a ,Természetjog' advocatusa lép 
föl, és fenyegetődzik nem kevesebbel, mint e jog-
nak ,isteni' volta, és ,szentsége' ellen elkövetett vét-
ségbeni elmarasztalással. 

Magunk is elijedtünk magunktól, mikor a ,Religio'-
ba közlés végett beküldött vádiratot felbontván, a hat-
szoros vétséget, megannyi ,hiba,'és,épen nem jelen-
téktelen botlás' alakjában előszámlálva találtuk. Nem 
is tudtuk egyhamar elképzelni, mikép feledkezhet-
tünk meg annyira az ész, és religio örök igazságai-
ról (mellyekért pedig legjobb véleményünkben ma-
gunkat küzdeni hittük) : azért egész önmegadással 
készültünk az érdemlett bünhödéshez, meg nem bo-
csátható figyelmetlenségünkért. Sőt azt részben már 
ki is álltuk, midőn pirulva kellett olvasnunk elitél-
tetésünket : még csak a j ó s z á n d é k k a l sem lehet-
vén menteni magunkat, „az igazság itélő biró szava 
ellen," mellyet a vádirat szerzője szerényen azonosít 
saját ítéletével; miután a vádat emelő, kezdetben mind-
járt kimondja, mikép: „A jó a k a r a t szép és jó , de 
nem elég. Minden jó akaratunk mellett, többet ár-
tunk a j ó ügynek, mint használunk, ha fogalmaink 
nem tiszták, vagy épen rosszak." 

,S mi által érdemeltük meg e leczkézést?' Kér-
deni fogja szives olvasónk. Tüstént elmondjuk. A meg-
rótt, s állítólag „ h i b á s hely igy hangzik" a.Religio' 
6-ik számában: „A természetjog, az atyai hatalom 
megsértése hozatott föl. Azonban az atyai hatalom, a 
természet jogánál fogva sem határtalan és föltétlen... 
A kötelességek és jogok összeütközése gyakori az 

életben ; s minden nyomon fordulnak elő esetek, mi-
dőn egy bármilly lényeges természet(i)jog, engedni 
kénytelen a másik-, talán nem is illyennek, hanem 
csak társadalmi szokások által behozottnak. Igy en-
ged az atyai jog is egy positiv hatalomnak, melly 
őt szeretett gyermekeitől, a társadalom szolgálatá-
ra , megválni, pedig gyakran örökre kényszeríti. Az 
egyház joga is jöhet ennélfogva összeütközésbe a 
természeti jogokkal, a nélkül, hogy ezeket szükség-
kép és mindig magasabb rendüeknek kellene tarta-
nunk , és azt hinnünk, mintha az egyház, vagyis tu-
lajdonképen a lélek üdve, nem is kívánhatná meg 
azok alárendelését, és megszorítását. Az evangelium 
szelleme máskép tanít minket. Nekünk az önmegta-
gadás kötelességül tétetett ; és szabályul, magun-
kon, tehát természetünkön erőszakot téve, tagjaink-
tól is inkább megválni, mint lelkünket veszélyeztet-
ni (Mát. 5, 29.; 10, 35. stb.)" Itt rejlenének tehát a 
vádirat szerint a természetjog ,isteni' tekintélye el-
len elkövetett vétségek ! 

Még egyszer elolvastuk a leirt sorokat*), és össze-
hasonlítván azok tartalmát a szörnyű váddal, ugy ta-
láltuk, hogy erre felelni kell; csak azért is, hogy ha, 
mint vádló hiszi, „igen igen valószínű, hogyeszavak 
ferde nézeteket és zavar(os) fogalmakat szülnek," és 
igy mások is megbotránkoztak volna az idézett passus-
ban (miről ugyan nincs tudomásunk ; pedig a legtu-
dósb és tiszteltebb egyénekkel volt azóta szerencsénk 
találkozni) : a szándéktalanul okozott bajt helyre-
hozzuk, és tévedésünket, haugyan ollyannak bizo-

*) Mellyekben szerencsére csak egy toll-, vagy sajtóhiba 
van, tudnillik egy helyen az i betűnek kiesése : ott, hol termé-
szetjog' áll, az oda jobban illő, s rendesen használt ,természe-
ti jog' helyett Különben az egészből látszik, hogy itt egyes jo-
gokról van szó, amott az összes természetjogról, mint rendszer-
ről.Ebben bizonyosan „az igazság itélő biró szava" sem fog meg-
ütközni ; miután egy i szinte hiányzik nála. (Ekkép kellvén hi-
bátlanul Íratnia : ,az igazság ifélő-birói szava'). De hiszen bo-
csánat : azt programmunkban előre kijelentettük , hogy a ja-
vítás pontosságaért nem vállalhatunk felelősséget. Azért : ,hanc 
veniam petimus...' S z e r k . 
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nyuland be, kiigazítsuk. Mert épen nem akarnók a 
felelősséget magunkra vállalni azon borzasztó vesze-
delemért, mellytől biráló fél ; mondván, hogy az álta-
lunk terjesztett fogalom-zavarból „az fog következ-
ni , mi Babel tornya építésénél már egyszer megtör-
tént." De azt sem akarjuk kétségbe vonni, mit ugyanő 
ir , arany-tanácsokat osztva, hogy: „non possumus 
omnia omnes. Egyikünk ebben, más másban reme-
kel*)." Csupán azt teszszük hozzá egész alázatosság-
gal , hogy : ,Errare humánum est és talán csak a 
tévedésbeni makacsság érdemelne olly kiméletlen 
megtámadást, minővel a vádírat az általa is megis-
mert jóakaratot' sújtja.Mert mire való ittollyasmit em-
legetni, hogy: „Átalános l á n g é s z az emberek kö-
zött egy hiu agy szülemény, melly nem létezik." Olly 
térnek nézi-e a vádirat szerzője a ,Religiot,' mellyen 
az akár részletes, akár átalános ,lángész' hiu dicső-
sége*, s nevezetéért lépnek föl az e lapba irók? Vagy 
magáról itél-e meg másokat, az önhittség ragályát 
olly kiterjedettnek tartva? Mi legalább mindig ke-
veselnők azon nyomorult jutalmat fáradozásinkért, 
mellyet a dicsvágy, és emberek helyeslése nyújt a 
hirnév után kapkodóknak. Azért munkálataink, mint 
sok jeles férfiaké, kik a ,Religio'-ba dolgoznak, több-
nyire név nélkül látnak világot: mi nem szolgálhat 
okul a vádiratban foglalt gyanúsításra. Hisz annak 
szerzője maga bevallja, hogy a ,Mortara-ügy jelen-
tősége' felől irt czikk íróját nem ismeri; mivel a 
vádiratot elckép czimezte: ,A Mortara-ügy jelentősé-
ge ismeretlen írójához.' Annyira nem vágyott kitűn-
ni a kérdéses czikk irója. Mikép jöhetett tehát ő ama 
gondolatra, hogy a czikkiró dicsőséget hajhász, és a 
,lángész' nevezetére tart számot? Vagy csak azért 
tette föl ezt róla, hogy egy .lángész' megczáfolója, a 
hirés halhatatlanság lépcsőjén annál magasabb fokra 
jutottnak láttassék? De hagyjuk e dőreségeket. Itt 
nem hiu név- és dicsőségről, sem egyéni nézetekről 
van szó; hanem arról, hogy az egyetlen közös el-
lenség, a hitlenség legyőzessék. És e tekintetben 
csak fájlalni lehet, hogy a magukban ,tehetséget' 
érzők, a szegény ,jó akaratot' vesződni hagyják, s 
nem előzik meg ennek ,veszedelmes' erőködéseit sa-
ját hibátlan dolgozataikkal. Hisz idő hozzá, különö-
sen a Mortara-ügy et illetőleg, elegendő volt, az ese-
mény megtörténte után, még a lefolyt évben. S ezt 
tenni minden esetre czélirányosabb leendett, mint a 

*) Logice még az is lehető, hogy valaki semmiben se 
remekeljen. Például, miben remekel a vádirat szerzője ? ha 
csak a jogtudományi sophismákban nem ? S z e r k. 

gyengék igyekezetét magas szemölddel kriti-
zálni *). 

Most tehát a vád egyes pontjainak részletes tár-
gyalásába nem ereszkedve**), miután az egészet, fö-
lösleges idézeteivel, még el sem olvashattuk, csupán a 

*) Vagy a lap hitelét compromittálni ; olly szarvas hibák 
terjesztésével vádolván azt (és szerkesztőjét, ki minden meg-
jegyzés nélkül közölte), minőket nem vallásos irányú, s illy 
kérdésekkel tüzetesen nem foglalkozó lapoknak sem szoktunk 
elnézni, hahogy értésünkre jutnak. A társulat, melly e lapot 
kiadja, s méginkább a magas czél, mellynek elérhetése végett 
némi hitelre vergődött organumait fentartja, megérdemelték 
volna talán a kiméletesebb föllépést még azon esetben is, ha 
csakugyan ,aliquid humani passi fuissemus,' valamelly hi-
bás kifejezést elnézve: mi szinte megtörténhetik olly gyorsa-
ság és időrövidség mellett, midőn az alig megszáradt sorokat 
már nyomdába kell küldeni kiszedés végett. A valóban tudó-
sokat mindig legszebben megkülönböztető szerénység, illy 
esetben és körülmények közt, nem azt hitte volna legsürge-
tősb teendőnek, hogy egy hosszú, és számtalan idézetekkel 
ellátott czikket irjon, ,az igazság itélő-birói szavának' tekin-
télyét eltulajdonitva ; hanem hogy először is pár sorban fi-
gyelmeztesse az illetőket arra, mit ő hibának vél ; és felvilágo-
sítást kérjen a szerinte homályos, kétértelmű, vagy épen hi-
bás kifejezést illetőleg : s csak ha magát megnyugtatva nem 
látja, emeljen szót a Plato- és Aristotelesnél is becsesebb igaz-
ság mellett. Főleg, miután maga a vádirat is azt tartja, 
hogy : „a szerző legjobb értelmezője ugyan szavainak, mert 
ő legjobban tudja, micsoda értelemben kivánja venni azokat. 
Azonban. . ." Azonban ez értelmezés kikérése és bevárása 
némi ,jó akaratot' tesz föl: ez pedig, mint láttuk, a kérlelhet-
len ,itélő biró' előtt nem áll nagy becsületben. Pedig kár ; 
mivel korunknak egyik leghíresebb, és érzelgéssel épen nem 
vádolható bölcsésze, Kant irja felőle (,Grundlegung zur Me-
taphysik der Sitten. Grätz, 1796.'), hogy : „Es ist überall 
nichts in der Welt, ja überhaupt auch ausser derselben (?) zu 
denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte ge-
halten werden, als allein ein g u t e r W i l l e . " S z e r k . 

**) Az volna ugyan a dolog rendje, hogy magát a vád-
iratot is egész terjedelmében közöljük : de kivonatban adni nem 
merjük, egészen pedig nem akarjuk; 1-ör azért, mivel igen 
hosszú s igy részletekbe bocsátkozván, a válasznak is ollyannak 
kellene, még pedig aránylag hosszabbnak lenni : következőleg 
a haszontalan vita iveket venne igénybe ; minek t. olvasóink 
legnagyobb része alig örülne. Igy is félünk a panasztól. De 
ha egészen hallgatva mellőzzük a vádat, a pártosság gyanújá-
ba hozhatnók a lapot, és azon hiedelmet erősitenők meg a vá-
dat emelőkben, hogy egy veszedelmes tévtan baráti vagyunk ; 
vagy a szemünkre vetett tudatlanságot takargatni jobbnak 
véljük, mint azt bevallani, hogy tévedtünk, még pedig nagy-
ban. Ezek egyikéhez sem lehete kedvünk ; mert valamig az 
ur Isten olly pályán enged működni, mellyen nem csupán ma-
ga nevében szól az ember, hanem némileg a tanitó egyház ál-
tali megbízatásban jár el, nagy mértékben szükséges a mind-
két tekintetben megajánlott bizodalom a t. olvasók részéről : 
és azt mindenki tudós szeszélye végett nem szabad könnyel-



dolog velejét fogjuk szem előtt tartani ; melly abban 
áll, hogy: a ,Mortara-ügy jelentősége' felől irt czikk 
szerzője , ,a természeti jog fogalmát félreérti', és pe-
dig azért, mivel „azt valami kigondoltnak, embe-
rinek , változónak veszi ; holott a természeti jog és 
törvény isteni eredetű, változhatlan , és örök" ; ugy 

»a t e r m é s z e t i j o g és t ö r v é n y = i s t e -
t e n i j o g és t ö r v é n y . " Miből azután, mint Pan-
dora szelenczéjéből ömlik a sok félelmes állitás....A 
consequentia-csinálás könnyű mesterségét használva, 
szerző is megereszti vádiratában a merő,logikai'követ-
keztetések feltartóztathatlan árját; melly mindazt, a 
ki ellentállni merészel, az eretnekségek, ellenmon-
dások, esztelenség, az Isten és az ő törvénye elleni 
szentségtelen kikelés feneketlen abyssusába söpri, 
honnan nincs szabadulás. Ugyanis a ,Mortara-ügy 
jelentősége' felől irt, s fönebb idézett sorokból követ-
keznék, hogy, a,Religio' szerint: „A kath. egyházjo-
ga is jöhet összeütközésbe az i s t e n i törvényekkel,a 
nélkül, hogy az i s t en i törvényeket szükségkép és 
mindig magasabb rendüeknek kellene tartanunk, és 
azt hinnünk, mintha az egyház, vagyis tulajdonké-
pen a lélek üdve nem is kívánhatná meg az i s t e n i 
jogok és törvények alárendelését és megszorítását. 
Az evangelium szelleme máskép tanít minket ; azaz, 
hogy az evangelium szelleme azt tanítja, miszerint 
az egyház, vagyis tulajdonképen a lélek üdve kí-
vánhatja az i s t e n i jog és törvény alárendelését és 
megszorítását." Mindezt a ,Religio' tanitja. Kissé tra-
vestálva ugyan, de szórói-szóra ott van az idézett 
számban..s..Nemde jó rakás absurdum, néhány sorba 

müen elhanyagolni ; hanem, a hol szükség, és alkalom van rá, 
megvédeni illik. 2-or: Be akarjuk várni az itt adott felvilágo-
sítás eredményét; valljon tudnillik megelégszik-e azzal a czikk-
iró, kit ez esetben meg sem nevezni szoros kötelességünknek 
tartunk ; vagy pedig minden áron tudatni akarja a világgal, 
mit irt Hugo Grotius, PufFendorf, és — Rousseau : mire töké-
letes szabadsággal bir. S akkor majd többet is lehetend szó-
lani hozzá. De a ,Religio'-nak különben is több oldalról igény-
be vett hasábjait (hova a már megkezdett czikkeket is alig 
lehet többszöri megszakítás után beszoritni, másokat pedig, fő-
leg a könyvismertetéseket csaknem egészen mellőzni kell,) 
épen nem szeretnők illy áldástalan polémiára vesztegetni. S ezt 
annál kevésbbé, mivel a lap nem sajátunk, hanem egy sz. czélu 
társulaté ; mellynek szelleme s ízlése felől rosszul volnánk 
értesülve, ha hihetnők, hogy illy czivakodásban kedvét talál-
ja. De ha meg kell lenni, megteszszük ezt is. ,Fiat justitia... ' 
Azt ugyanis alig kell mondanunk, hogy a ,Mortara-ügy jelen-
tősége' felől irt sorokat egészen magunkéivá teszszük, s az 
azokban foglalt minden egyes szóért magunkra vállaljuk (az 
itt bővebben kifejezett értelmezés mellett) a felelősséget. Min-
den esetre jobb, itt végezni be a pört, mint más lapokba vinni 
azt által. S z e r k. 

szorítva. Hisz azért tanulja az ember a Philosophiát, 
ama mélységes tudományt, hova az ,isteni' termé-
szetjog is tartozik, hogy ollyasmit is tudjon követ-
keztetni, mi más közönséges, jóakaratú embernek 
eszébe sem jutna.. .Igy azután diadalmasan bebizo-
nyítja ,az igazság itélő-birói szava', mikép itt : „Első 
hiba : (hogy) a kath. egyház joga összeütközésbejöhet 
a természetjoggal." Mert : „azt mondani, hogy az egy-
ház joga összeütközésbe jöhet a t e rmésze t i joggal, 
annyit tesz, mint mondani, hogy az egyház joga ösz-
szeütközésbe jöhet az i s ten i joggal."—„Második hi-
ba: (hogy) a természeti jogokat szükségkép, és mindig 
magasabb rendüeknek nem kell tartanunk. Más sza-
vakkal ez annyit tesz, mint mondani: az isteni ,örök, 
változhatlan jogokat szükségkép és mindig magasabb 
rendüeknek nem kell tartanunk." Holott : „a termé-
szeti jogokat szükségkép és mindig m a g a s a b b , sőt 
mondhatni, legmagasabb rendüeknek kell tartanunk, 
m inden egyéb jogoknál ; mert ez az Istentől belénk 
öntött természeti = isteni törvény kifolyása., .melly 
nem csalhat minket soha, mert a lehető csalás ma-
gára az Istenre visszaháramlanék; mit állítani, a 
milly istentelenség, ép olly badarság (!), s az ész- és 
kinyilatkoztatással ellenkező." — „Harmadik hiba : 
de nem is kell hinnünk , mintha az egyház, vagyis 
tulajdonképen a lélek üdve, nem is kívánhatná meg 
a természetjogok" (a,Religio'-ban ,természeti jogbk') 
„alárendelését és megszorítását. Természetjog—isteni 
jog; tegyük" (bizony pedig jobb volna, ha nem ten-
né ; okát alább megmondjuk,) „az első helyébe e má-
sodikat, az axióma szerint: aequalia aequalibus sub-
stitui possunt, és azonnal leplezetlenül áll előttünk az 
állitás fonáksága."—„Negyedikhiba:(hogy) az evan-
gelium szelleme máskép tanit minket'; azaz, hogy az 
evangelium szelleme azt tanitja, miszerint az egy-
ház , vagyis tulajdonképen a lélek üdve, kivánhatja 
a természeti —is teni jogok alárendelését és megszo-
rítását."— „Ötödik hiba: (hogy)szabályul tétetett,az 
evangelium szellemében, magunkon, tehát természe-
tünkön erőszakot tenni. Ha az állitás igy hangzanék: 
szabályul tétetett magunkon,tehát testiségünkön," (sa 
testiség nem természetünkhez tartozik ?) „rossz kíván-
ságainkon erőszakot tenni, még megjárná; habár erre 
is azon észrevételünk van, hogy a sensualitást kiir-
tani nem szabad . . . de szerzőnél" (már t. i. a ,Reli-
gio'-ban) „természetünk=természeti jog , a mint az 
az egész gondolatmenetből kiderül (?) ; és igy ez ál-
litásnak is kereken ellent kell mondanunk. . . . A ter-
mészeti törvényt és jogot még a l á r e n d e l n i semsza-
bad , hanem szükségkép és mindig magasabb rendű-
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nek kell tartanunk. Ez ötödik hiba semmi egyebet 
nem tartalmaz" (a sophistika, és elferdités legú-
jabb szabályai szerint magyarázva), „mint ezt : sza-
bályul tétetett az evangelium szellemében az i s t e n i 
törvényen és jogon erőszakot tenni. Már ki az, ki ez 
állítást védelmezni merné?" (Ha találkozhatott olly 
uri ember, ki ,a philosophia és sz. theologia tanára' 
levén, illy állítást ki tudott a .Religio' 6-ik számá-
ból olvasni, bizony nem állunk jót érte, hogy ne ta-
lálkozzék más, ki a vádirat szerzője által ügyesen 
kiconsequentiázott thesist is védelmezhese.Csak ki kell 
hirdetni egy, a ,lángész' dicső nevével jutalmazandó 
pályakérdésül) „Hatodik hiba : hogy Máté 5, 29.; 
és 10, 35. szerint tagjainktól—hogy a természetjog 
alárendeltessék és megszorittassék, tehát saját tes-
tünk tagjaitól—is inkább kell megválni, mint lel kün-
ket veszélyeztetni...A kath. egyház soha sem vette, 
mert nem is vehette az idézett sz.-irási szavakat a 
felhozott értelemben." (Minő értelemben? Hogy ké-
szek legyünk tagjainktól is inkább megválni, mint 
lelkünket veszélyeztetni? Sőt nem csak tagjainktól, 
de életünktől is meg kell válnunk, inkább, mint lel-
künket veszélyeztetnünk. Nem irigyeljükaz ollyan-
nak sem philosophiai, sem theologiai tudományát, 
ki e szavakból haeresist farag ki, vagy Origenesféle 
öngyilkosság-, és csonkításra gondol. A vértanuk 
mindannyian megváltak, még életöktől is Jézusért: 
pedig nem követtek el öngyilkosságot.) Ezek volná-
nak a,Religio' kérdéses czikkében foglalt tévedések: 
mellyeket a vádirat hosszasan czáfolgat ; mindegyre 
visszatérvén ,Caeterum censeo'-jára, hogy tudnillik : 
a ,természettörvény' i s t e n i törvény,a természetjog 
isteni jog; következőleg a természetet nem szabad a 
kinyilatkoztatott isteni törvénynek, vagy az egyház 
rendeletének alárendelni, sem pedig az összeütközés 
lehetőségében hinni. (Folyt, köv.) 

Pásztorkotlási tárgyalások. 
IX. 

(Pár szó a kath. köz-istentiszteleti szent szakaszokról.) 
A budvveisi főpásztor hivatalosan meglátogatván a mult évben 
megyéjét, fájdalmasan tapasztala , hogy a köz-istentiszteleti 
szent szakaszok nem tárgyaltatnak és fejtegettetnek egyaránt, 
hanem a szent intelmek mellőztével, kizárólag az evangéliumok 
fölött tartatik szent beszéd. Ennek következtében mult évi 
Karácsonhó 9-én kelt körlevele által meghagyja megyei papsá-
gának , hogy ezentúl vasár- és ünnepnapokon az evangelium-
nial együtt az intelem is felolvastassék, és majd az egyik, 
majd a másik fölött tartassék beszéd. E rendelettel kapcsolat-
ban szabad legyen nekem megemlíteni, mikép bizony Magyar-
országban sem mindenütt szokás az evangéliummal együtt az 

intelmet is felolvasni (mert hiszen a régibb kézi-könyvekben 
föl sem találhatók ezek), annál kevésbbé megmagyarázni, vagy 
fölötte szent beszédet tartani. Nem volna-e kívánatos, átalá-
nossá tenni a szokást, melly szerint az evangelium az intelem-
mel együtt felolvastatnék, és hol az egyik, hol a másik fölött 
tartatnék beszéd? E szokás behozatala, vagy átalánositása mel-
lett több ok harczol. Először tudnillik az anyaszentegyház ezt 
sehol sem tiltja. Midőn ugyanis a trienti sz. zsinat (De reform. 
Sess. V. c. II.) az evangelium hirdetését meghagyja az illetők-
nek , átalán mondja : „ut diebus saltem dominicis et festis 
solennibus plebes sibi commissas pro sua et earum capicitate 
pascant s a l u t a r i b u s v e r b i s ; docendo, quae scire omni-
bus necessarium est ad salutem, annunciandoque eis cum 
brevitate et facilitate sermonis vitia , quae eos declinare , et 
virtutes , quas sectari oporteat, ut poenam aeternam evadere 
et coelestem glóriám consequi valeant." Szintilly átalánosan 
szól a sz. zsinat alább , midőn ismételve parancsolja az ille-
tőknek : „ut saltem omnibus dominicis et solennibus diebus 
festis, tempore autem ieiuniorum, Quad rages imae et adven-
tus Domini, quotidie, vei saltem tribus in hebdomada diebus, 
si ita oportere duxerint, s a c r a s s c r i p t u r a s d i v i n a m-
q u e l e g e m annuncient, et alias, quotiescunque id oppor-
tune fieri posse iudicaverint.'1 (Sess. XXIV. De reform, c. IV.) 
Korán sem tiltja tehát az egyház az intelem felolvasását ; sőt, 
miután a szent-misében is használja azt, minden vakmerőség 
nélkül mondhatjuk , hogy inkább akarja, miszerint az evan-
geliummal együtt az is magyaráztassék, és szent beszéd a fö-
lött is tartassék. Igy történt ez az anyaszentegyház első ide-
jében is, midőn sz. Pál ap. olly világosan meghagyta: „Et 
cum lecta fuerit apud vos ep is t o l a haec, facite, ut et in 
Laodicensiutn ecclesia legatur" (Col. 4, 16.). Es ismét : „Ad-
juro vos per Dominum, ut legatur e p i s t o 1 a haec omnibus 
sanctis fratribus" (I. Thess. 5 , 2 7 ) . Lőrinez érsekünk zsinata 
is világosan szól, midőn megparancsolja : „Quovis die Domi-
nico in Ecclesiis majoribus Evangelium, E p i s t o 1 a, et fides ... 
populo explanetur." Más országi zsinatokról nem szólok. De 
másodszor : a beszélő pap érdeke is ugy hozza magával, hogy 
ne csak az evaugeliumokat, hanem az intelmeket is használ-
ja. Mert lám e kettő közt a legszebb összefüggés levén, egyik 
a másikat felvilágosítja, s kiegészíti. Ha pedig külön használ-
tatik az intelem , ugy például, hogy három évig folytonosan 
az evangéliumok, következő három évig pedig az intelmek 
fölött tartson beszédet, ez a papnak is, meg a hallgatóságnak 
is jól fog esni ; mert hiában, bizony mi emberek vagyunk.. . . 
De végre , tegyük föl, hogy egynémelly ker. házban ott van 
a gerendán a kapcsos biblia, vagy legalább az evangeliumos 
könyv is ; kérdem , midőn azután szombat e3 te , vagy vasár-
nap délután kezébe veszi a gazda e könyveket, és elolvassa a 
szent leczkét, nem méltán kérdezheti-e önmagában : ,ugyan 
miért nem szokták a szent leczkét is felolvasni a templomban; 
lám millyen szép tanitások vannak benne'? Nem volna-e tehát 
kivánatos, behozni, vagy átalánossá tenni a szokást, melly 
szerint az evangelium az intelemmel együtt olvastatnék föl, 
és hol az egyik, hol a másik fölött tartatnék szent beszéd ? *) 

Vl2 

*) Ugv hiszszük, hogy az anyaszentegyház szándéka felől, mind 
az evangel iümöt , mind a sz. leczkét megmagyarázni , fejtegetni, s 
a hivek előtt érthetővé tenni , kétség nem lehet. A. felolvasás czélja 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, bőjtelőhava 13-án. Ismét egy régi ugyan, 

de örökké magasztos ünnepélynek voltam tanuja. . . . Mihez is 
hasonlítsalak téged oh szeretett egyház ! melly százados fürt-
jeid daczára is ifjú vagy, és épen olly megragadólag szólasz hí-
veidhez szertartásaidban most, mint ezer évek előtt? Hason-
ló vagy te a mennyországhoz, melly öröktől fogva létez bár, 
mégis örökké uj. Hisz az vagy, Isten országa vagy te a föl-
dön. És ő, mai nap ismét egy apostol-utódot küldött orszá-
gába ! Mélt. és ft. H a a s Mihály, volt cs. kir. iskolai taná-
csos urnák szathmármegyei püspökké szenteltetése, a szokott 
egyházi szertartásokkal, e napon ment véghez. A fölszentelő 
maga országunk bibornok-primása volt ; kinek oldala mellett 
mélt. P e i t l e r Antal cultus-ministeriumi tanácsos, és nagys. 
L i p t h a y András esztergomi kanonok urak segédkeztek. A 
fölszentelő társakat mélt és ft. V i b e r József halyai, s T ó t h 
Imre thaumacumi fölszentelt püspök urakban volt szerencsénk 
tisztelni. Az ünnepély fényét emelte a nagyszámú egyházi 
és világi hivatalok , különösen pedig az iskolaügy képviselői-
nek jelenléte ; ugyszinte a szathmári megyét képviselő követ 
uraké is, kik ide siettek főpásztoruk üdvözlésére. A fölszen-
telés alkalmával egy más kitüntetésnek is voltunk szemtanúi. 
Evangelium után tudnillik a főmagasságu bibornok-érsek át-
nyujtá a magával Romából hozott Krisztus-rend keresztjét a 
fölszentelési ünnepélyre szinte megjelent, budai helytart. 
oszt. iskolai referens T a n d 1 e r József ő nagyságának ; ki tek. 
S c i t o v s z k y Márton , és a pesti polgármester urak , mint 
tanuk jelenlétében elmondván a trienti hitvallást, tisztelettel 
fogadá azt el. Minél számosabb esztendőkig viselje azt, Isten 
dicsőségére, s lelkének üdvére ! Az uj fölszentelt püspök ur-
nák pedig szívből hangoztatjuk : ,Ad multos annos !' Legyen 
neki a 13-mas szám valóban a szeretet és egység jelképe ; sze-

csak ez volt. „ L e c t i o autem", ir ja a nagy tudományu pápa, XIV. 
Benedek (,De Sacrificio Missae.' c. CXVI.) ,,in eum finem instituta est, 
u t C h r i s t i a n u s p o p u l u s e r u d i a t u r , et per earn ad Sa-
crifieium praeparetur." Mikép készíttetik pedig előre, ha nem érti ? 
Különben is némelly leczkék egyenesen az ünnep és sz. mise főczéljára 
vonatkoznak , s az isteni-tisztelet lényegéhez tartoznak : mint például 
sz. István első vértanú napján, Pünkösd ünnepén, Ur napján stb. Azért 
sz. Tamás is i r ja (III . P. qu. 83. art . 4.) „Praemit t i tur i n s t r u c t i o 
f i d e l i s p o p u l i, quia hoc Sacramentum est mysterium f i d e i. . . . 
quae quidem instructio dispositive quidem fit per doctrinam Proplie-
tarum et Apostolorum , quae in Ecclesia legitur per lectores et s u b-
d i a c o n o s . " Az epistola csak azért olvastatik az evangelium előtt, 
nem mintha egyik a másiknál alább állna tekintély- és méltóságban, 
hanem mint a sz. mise alkatrészeinek magyarázói mondják , példázzák 
azon rendet , mellynél fogva ,az apostolok is Krisztus előtt j á r tak , ki 
őket elküldé kettenkint minden városba, hova ő menendő volt' ; és 
Ker . sz. J ános t , ki előkövetje vo l t , s az Urnák út ja i t elkészitette. 
(Innocent. III. De Miss. L II. c. 29.) De azért mindig meg kell külön-
böztetni a megparancsolt eljárást attól , melly az egyház szellemében 
van ugyan , de határozottan nem szabatik elő : talán, mivel az egyház 
a sz. leczkében tárgyal t magas igazságok fej tegetését , kevésbbé hitte, 
a nép szükségeit és felfogási képességét, de az azokról szónoklók te-
hetségét is tekintve , egyaránt megparancsolhatónak ; mig az evangé-
liumok t ö r t é n e t i tartalmát a nép szintolly könnyen felfogja s 
megjegyzi magának, mint a milly könnyű, az azt tanitónak közhasznú, 
s gyakorlati beszédet készitni felőle. Erre nem minden sz. leczke nyú j t 
hasonló mértékben alkalmat. Azért a köteleztetés nem is terjesztetett 
ki azokra ; de kiterjeszthető. S z e r k . 

ressék őt ugy, mint ő is szeretettel fogja a hit egységében 
kormányozni híveit, s az örök életre vezérelni. 

Esztergom, böjtelőhava 15-én. Három rendbeli örven-
detes esemény kényszerit, irótollamat kezembe venni ; s azon 
reményben, hogy nem egy találkozandik a t. olvasók közül, 
ki örvendeni kiván az örvendezők kel, ezennel napfényre ho-
zom mind a hármat. Először is, örvendek azon, hogy f. hó 
9-kén mélt. és ft. Vi b e r József fölsz. halyai püspök ur ismét 
négy bajnokot kent föl Krisztus szolgái-és Isten titkainak sá-
fárivá, egyet ugyan a kegyes-rendiek, másikat Nyitra-megye, 
kettőt pedig Esztergom-főmegye részére. Ez utóbbiak egyike, 
P o l i a k o v i c s János ur, f. hó 13-án tartá zsenge miséjét. 
Emlitésreméltó, hogy azonkivül, miszerint az érintett u j misés 
atyja, anyja s nagyanyja is életben vannak, olly szerencsés 
volt, hogy ugyanazon templomban és ugyanannak veze-
tése mellett mondhatta el első sz. miséjét, mellyben, és a ki-
nek kezei által, mint annak keresztíia is, részesült a sz. ke-
resztségben. Volt is öröm a családban, de volt Szent-György 
mezővárosban is, melly az uj felszenteltet szülöttjének vallja. 
Örvendek másodszor, hogy nem rég maga Roma megtisztelé 
egyik hazánkfiát, t. S z e y 1 e r Károly eszt. székes-egyházi 
karigazgató urat; ki a maria-czelli országos bucsujárat alkal-
mával ,Maria-Cellensis' czim alatt művészi hymnust bocsát-
ván közre, s annak egy példányát szentséges atyánknak küld-
vén, legújabban ezüst érmet volt szerencsés tőle nyerni, ör -
vendek harmadszor, mivel Esztergomból egy jó lélekre muta-
tó tényt hozhatok fel, s ez : hogy nem rég azt határozá a hely-
beli takarékpénztár egyik gyűlése, miszerint jövedelméből 
400 a. é. forint, a már meglevő, s a főmagass. bibornok-érsek 
és a m. káptalan buzgóságából 25,000-nyi forintig álló nőnö-
veldei alap szaporítására szenteltessék: azon óhajtását fejez-
ve ki : bár mielőbb létesülne ez intézet, mellytől a családok 
boldogságát föltételezve látja. Isten mihamarább teljesítse 
kívánságukat ! 

Esztergom, febr. 6. Talán érdemes a nagy közönség-
gel is tudatni, mi papnöveldénk falai közt történt ? Ez egy 
egyházi iskola léttrejötte; mellynek, alkotója, s előmozdítója 
nt. F á b i á n János tanulmányi felügyelő ur, ki az elnöksé-
get is szíveskedett elvállalni. Társulatunk megnyitó első gyű-
lésén, mult január hó 27-én a nt. elnök ur velősen és világo-
san kimutatta az illy társulatok hasznát, s hogy milly művelt-
séggel kell birnia főleg korunkban egy papnak, hogy az egy-
háznak olly számos elleneit legyőzhesse, kik különösen az olly 
hatalmassá vált sajtó utján fenyegetődznek mindent feldúlni 
akaró fegyvereikkel; s milly hasznos lenne, ha hazánk mind-
annyi papnöveldéjében létre jöhetne hasonló intézet : mi ál-
tal már magasabban járó egyházi irodalmunk is nagyobb len-
dületet és lel virágzást nyerne. Gyűlések, a félévenkint elő-
forduló készületi időt kivéve, hetenkint fognak tartatni. Ké-
réseinkre ft. M a j sc h Jakab esztergomi kanonok és apát ur 
ő nagysága, növeldénk nagylelkű igazgatója, megigérte saját 
költségén több hangszerek beszerzését, hogy igy az egyházi 
zene is előmozdittassék a clerus közt. Az ur Isten áldja meg 
őt érte ! Nem is kívánhatok egyebet, mint hogy honunkban 
mindenütt illy szeretetteljes elöljárókkal legyenek a növeldék 
ellátva, kik valóban megtagadva magukat, csak növendékeik 
jóllétét s üdvét viselik szemeik előtt, s egyedül csak szent kö-
telességüknek élnek ; valamint azt is, hogy minden illy inté-
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zet hasonló bőségben legyen a szükségesekkel, valamint anya-
gilag, ugy szellemi tekintetben is ellátva, főleg olly szép temp-
lommal , és ebben diszes oltárok-, és jó hangzatu orgonával, 
az ajtatosság és egyházias élet táplálására szolgáló egyik főbb 
kellékével. 

V á c z , februárhóban. Engedjen egy kis tért becses 
lapjában igénytelen közlésem számára , melly csupán azért 
kívánkozik a közönség elé bocsáttatn í, hogy az ismerked-
jék meg egy olly házzal, mellyet Magyarország ,Lelki kór-
ház'-ának lehetne nevezni ; mert azoknak szolgál tartózko-
dási helyül, kik lelki bajokban sínylődnek ; kik az isteni, s pol-
gári törvények ellen vétkeztek , s ennélfogva a polgári társa-
ságra nézve veszélyesekké váltak. Ertem a cs. kir. váczi fegy-
házat ; melly 1855-ben épült föl a régi, ugy nevezett There-
sianumból. Különösek az Istennek végzései ! Nemes ifjak ne-
velésére volt eredetileg e ház szánva : s ime most az emberi-
ség nemtelenjei bűnhődnek benne. Ki Esztergomból Pestre, 
vagy visszafelé gőzhajón utazik, meglepetik a Duna partjáig 
kiterjedő szép épület által ; mellynek közepén a goth stylben 
épült templom, valóságos disze az egésznek , s mindenkinek 
szemébe tűnik. Ez épületbe tehát Magyarország nagyobb ré-
széből záratnak azon fegyenczek , kik egytől tiz évig vannak 
börtönre Ítélve (a nagyobb gonosztevők, kik több esztendőkre 
ítéltetnek el, Illaván tartóztatvák le). A bezárásnak nem csu-
pán az czélja, hogy a fegyencz a rászabott esztendők számát 
kitöltse: hanem hogy erkölcsilegjavitva lépjen vissza az em-
beri társaságba, s annak hasznos tagjává legyen. Hogy ez ne-
héz feladat, mindenki át fogja látni, ki tudja, hogy különféle 
nyelvű, s miveltségü gonosztevők szoktak itt összeseregelni. 
Jönnek ollyanok is, kik 30—40 esztendős korukban azt sem 
tudják , van-e Isten. Jelenleg számuk 970-re s egynéhányra 
megy : pontosan nem lehet meghatározni ; mivel minden nap 
jönnek, és mennek. Vallásra nézve van : 500 kath. ; a többi 
réf., és ágost. vallású, görög nem egyesült, és zsidó. Nyelvre 
nézve legtöbb a magyar ; azután következnek a németek , tó-
tok , illyrek és oláhok. Hogy annyi nyelv mellett egy lelkész-
nek igen nehéz a lelkipásztorkodás, nem szükséges monda-
nom. A fiatalok . kik olvasni, irni, és számolni is tanulnak, 
hetenkint több óráig katechetikai leczkében részesülnek, mely-
lyet három nyelven kell tartani. Van ezenkívül közös tanítás ; 
vasár- és ünnepnapokon predikáczió, sz. mise minden nap : 
melly alatt orgona mellett, szépen énekelnek. Minden jöve-
vény , és kiszabaduló, még külön, bűnére vonatkozó magán 
tanitást is kap. Mise után a dolgozó szobákban különféle mun-
kákkal foglalatoskodnak, leginkább szabósággal. Vannak ezen 
kivül csizmadiák, asztalosok és bognárok is. Egy része pedig 
a mosást, és házi tisztogatást végzi. Ámbátor azonban minden 
javításukra czéloz : mindamellett gyakran történik, hogy a 
fegyencz, szabadságát visszanyervén, ismét előbbi vétkébe 
esik vissza. E visszaesésnek különféle okai lehetnek : de leg-
gyakrabban a szűkölködés , és munkahiány viszi őket megint 
a rossz útra. Hogy ezen baj csak némileg is orvosoltassék, kü-
lönfélékről elmélkedtem , s ama gondolatra jöttem , hogy ta-
lán egy alapitvány által lenne segítve rajta : mellynek kamat-
jaiból a szabadságot visszanyert fegyenczek, kiknek épen 
semmi birtokuk sincs , és kik a fogság rövid tartama , beteg-
ség , vagy öregség miatt saját munkájok által maguknak mit 
sem szerezhettek, fölsegittetnének. Ollykor a fegyencz javu-

lásának őszinte jeleit adja : de visszatérvén a szabad életbe, 
megrovottsága miatt munkát nem kapván, előbbi rossz éle-
téhez , vagyis a lopáshoz fordul. Gyakran az illyen emberen 
2—3 p forinttal segitve volna ; mivel a takarékos szegény em-
ber azzal is tud valamit keresni. Tervem kivitelére nagyobb 
erők igényeltetnek : azért mélt. püspököm tudtával, Magyar-
országnak majdnem minden főpásztoraihoz folyamodtam. Már-
is mutatkozik eredménye folyamodásomnak : mert mostanáig , 
ő excellentiája, a kalocsai érsek, Kunszt József adományozott 
50 p. frtot, ő méltósága a csanádi püspök 100 p. frtról szóló 
földtehermentesitési kötelezvényt, a ft. veszprémi káptalan 20 
p. frtot; miért a nagylelkű adakozóknak nyilt szives hála mon-
datik. De miután a többi t. cz. papság részvétele is szükségel-
tetnék, és mindegyikhez irni lehetetlen, azért a ,Religio kath. 
egyházi folyóirat' utján appellálok az egész magyarországi 
t. cz. papság ismeretes bőkezű, s áldozatokra kész szivéhez ; 
és erős meggyőződésem van, hogy szavam hiában, mint a 
pusztába kiáltozóé, el nem hangzik. Hisz senkinek sem fek-
szik jobban szivén az eltévedt juhok megjavulása, mint a pap-
ságnak. Hisz a mi Mesterünk is azt jött keresni, mi elveszett 
vala ; csak a betegeknek van szükségök orvosra. A magyar 
papság szivesen adakozik idegen intézetek- és tervekre is ; 
miért nem adakoznék tehát, és szivesen, édes hazánk javára is? 
Országunk intézetei az elsők legyenek : ezután jöjjenek a kül-
földiek. Mondtam, hogy édes hazánk javára adakozzanak : mi-
vel az által, hogy egy fegyencz, ki azelőtt rabló, vagy tolvaj 
volt, megjavul, ha kis segitség által kiragad tátik az örvény 
torkából, az egész hazának szolgálat tétetik. Úgyis szegény 
édes hazánk külföldön nagyon el van híresztelve, mint a rab-
lók, és tolvajok tanyája. Minél kevesebb lesz azon emberek 
száma, kik az ember életének és erszényének veszélyesek, an-
nál kevesebb okuk lesz a külföldieknek, honunkat rágalmazni. 
Bátor vagyok tehát nem csupán adakozásra hivni föl a t. cz. 
magyar papságot, hanem egyszersmind arra is, hogy kisérjék 
a t. cz. plébános urak éber szemmel a váczi fegyházból kisza-
badultakat : segítsék tanács- és munkával ; hogy ne legyen 
alkalmuk , előbbi bűneikbe visszaesni. Nem szereti a magyar 
a váczi fegyházat : s azért kerülni fogja, ha csak a nyomorú-
ság , vagy a többé javithatlan romlottság nem viszi őt előbbi 
bűnös életére vissza. Mi szántunk, és vetünk : de Isten az, 
a ki a növekedést adja. Tőle , a Mindenhatótól kérek én is 
áldást tervemhez : inditsa O az irgalmas sziveket adakozásra ! 

K 1 i m k ó József, a cs. k. váczi fegyház lelkésze. 
Xtrass»», febr. 7-en. Nem azért ritkák Brassóból a va-

lóban kath. irányú ,Religio'-ban a czikkek, mintha irni való 
nem volna ; sem mintha a tudnivaló- s közlésre méltókat tudat-
ni nem akarnók : hanem kizárólag azért, mivel a kik effélékkel 
örömest foglalkoznak, annyira el vannak halmozva a hivatali 
teendőkkel, hogy a jó Istennek elég hálát alig adhatnak csu-
pán azért is, ha szigorúan kiszabott, több águ kötelmeiket 
pontosan végezhetik. Most azonban pár szabad perczem lé-
vén, a legszükségesebbek néhány sorbani közlését legyen ke-
gyes szerk. u r , megengedni. Brassóban a katholicismus több 
évek óta uj lendületnek örvend. Ezt a kath. iskolák tényköre-, 
az iskoláknak a községrei hatása-, s főleg azon tapasztalatból 
merítjük, miszerint kath. predikáczióinkra a másvallásu testvé-
rek is örömest, szorgalom-, és nagy számmal jönnek ; s végre 
hogy az egyház kebelében visszatérések, de meggyőződésből, 
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nem ritkák: mindannak daczára, hogy az illető prédikátor urak 
némellyike gyakran mindent elkövet, a kath. egyházbai visz-
szatéréstől ollyanoknak is visszatartóztatása végett, kiknek a 
protestantismusban maradniok többé semmi kedvök. Erdély-
ben kellett laknia annak, ki az illy esetekről tiszta fogalmat 
akar birni. Brassóban a kath. lelkésze k többnyire iskolákban 
levén elfoglalva, alig érnek rá, híveiket, kikért bizonyosan olly 
örömest fáradnának, gyakran látogatni; itt a lelkész hiveivel 
többnyire csak a szó- és gyónószékben tanálkozik, a szentsé-
gek kiszolgáltatásának eseteit leszámítva ; mig prot. testvére-
ink házról házra járhatnak, övéiket megerősíteni abban, a mi-
ben vannak. Mind ennek daczára, a katholicismus hatalmas 
léptekkel halad előre. Rom. kath. algymnasiuma van Brassó-
nak. melly főleg ez évben igen népes ; főelemi iskolája, melly-
ben hivatásukért élő tanitók működnek ; Bolonya-, és Bolgár-
szeg-elővárosi népiskolája, hol a beirott gyermekek száma is-
kolánkint 70—80. A főelemi iskolát leszámítva, a többiek fő-
képen a tagadhatlan érdemű, s halhatlan emlékű Kovács An-
tal apát szorgalmának és áldozatkészségének kifolyásai. Azon-
ban lia nem egészen igaz is itt a közmondás : „Könnyebb sze-
rezni, mint a szerzettet megtartani", annyi minden bizonynyal 
tagadhatlan, hogy férfiak találtattak, kik az 1857-iki dec. 9 én 
elhunyt Kovács nyomdokait követni nem restelnek : férfiak, 
kik készséggel áldoznak világi vagyont is, ha a megalapított 
máskép föntartható nem volt. Egy, annyira különféle hitfele-
kezetü városban, mint a mienk, egy városban, hol például az 
évenkinti (a kath. egyházban kötött) 55—60 házasságnak 
majdnem fele vegyes, sokkal terhesebb az iskolaügy czélirá-
nyos vezetése, és a tanitás kivánatkielégitő folytatása, mint a 
tisztán kath. helységekben. De ki ,Istenben bízik, és szorgal-
masan dolgozva, szive álnokságot és önhaszonvadászatot nem 
ismer,' az illyent a jó Isten megsegíti. Brassó katholikusai, az 
érdemes ft. esperes és plébános úrral élökön, azon munkálnak, 
hogy ,iskolanénék' ültettessenek át Brassóba. De honnan a 
kívántató, szükséges nervust? A kath. hitéletből : mellynek 
főágai, a szeretet, és az áldozatkészség. Aláírási ivek bocsáttat-
tak már közre, s az első gyűlésben, a kath. községképviselők 
2000 p.frtot irtak alá e czélra. Rövid időn Isten kegyelme, s az 
illetők törhetlen buzgalma után, hova hamarább meglátjuk : 
mire képes a kath. meggyőződés, ha valódian kath. nevelés-
ügy előmozditásáról van szó. Az ,iskolaegylet' létesülésére a 
legkedvezőbbeknek mutatkozó kezdemények megtétettek már ; 
s ha az ,Isten házai diszítését' czélzó, s magának változatlan 
czélul kitűzött ,nőegylet' is megalapítva leend, akkor alapos 
reményünk van, Isten segélyével e czélok elérhetésére minden 
szabad és gyümölcsigérő módot fölhasználva, hogy Brassó a 
katholicismus érdekében is majd hírneves leend, főleg, lia a 
Bolonya-elővárosban egy fiókegyház is alapíttathatnék. 

V á r a l j i. 
Braila , február 8-án. Öröm- és hálaérzettel értesü-

lünk azon, naponkint élénkülő figyelem- és részvétről, mellyet 
Magyarhon ft. papsága, nevezetesen a ker. tudomány és 
erény terjesztése- és szilárdításában annyira tevékeny, üdvös 
eredményeiben máris olly messze kiható Szent-István-Tár-
sulat tanusit, Moldvában és Havasalföldön szétszórt magyar 
hitsorsosi iránt. Az oláh földön letelepült magyaroknak, vallás-
és nevelési tekintetben sajnos helyzete, mà^ többször volt 
Erdély- és Magyarországban, közfigyelem, értekezlet és meg-

vitatás tárgya. Nem csak egyesek, de egész testületek is hő 
részvéttel karolták föl, különösen a moldvai magy. katholiku-
sok ügyét. Ezt igazolják, a másfél évtized óta, több magyar 
egyháznagyok részéről, koronkint Moldvába juttatott könyv-
adományok ; mellyek közül hálás elismeréssel kell kiemel-
nünk az esztergomi bibornok-érsek-, hazánk herczeg-primásá-
nak, több rendbeli, lelkészek-, tanitók-és tanulóknak szánt 
nagyszerű könyvszállitmányait. Ha nem csal emlékezetünk, 
Erdélyben, Háromszéken, 1847-ben egy, egyháziak-és vi-
lágiakból tisztán e czélra alakult egylet, s később a Kolozs-
várt összegyűlt erdélyi kath. papság , moldvai hitrokoninak , 
tudomány- ós erkölcsileg elhanyagolt helyzetét, a vér és hit-
egység kapcsa által igényelt lelkesedéssel vette tanácskozás 
alá ; s annak fölemelésére több sikert igérő intézkedéseket 
hozott határozatba : mellyek életbe-léptetését a bekövetke-
zett mostoha körülmény-ek egy időre meggátolták ugyan, de 
mellyek az összes erdélyi papságot kötelező szabályaikban 
érvényöket nem vesztették el; s igy azok újra fölélesztését, 
az erdélyi kath. papság áldozatkész buzgalmától méltán meg-
várhatjuk. Legújabban a Sz.-István-Társulat, melly a kath. 
hitélet fejlesztése- és ápolásában olly erélyes tevékenységet 
fejt ki, ránk is kiterjesztette gondját. Egyedül Brailára, melly 
eddig a könyvküldemények által szerencséltetett plébániák 
sorából rendesen ki volt feledve , legközelebb három igen be-
cses egyházi munka érkezett: az emiitett társulat kiadása, és 
ajándoka, a pleb. könyvtár számára. Mi valóban nagy hálá-
val tartozunk e könyvekért; mert ezek, és az ezekhez hasonló 
tárgyú, szellemű s irányú müvek, ránk nézve itt a hit-egyve-
leg bábeli színhelyén, megbecsülhetlen hasznuak . . . szellemi 
életünk napi szükségei, Itt a világnak , egymással a legéle-
sebb ellentétben álló több hitfelekezetei, u. m. rom. kath , 
héber, mohamedán , szakadár, lutherán , református, unitá-
rius stb. képviselvék. Azért nekünk, katholikusoknak , vajmi 
nagy szükségünk van ollyan olvasmányokra , mellyek vallá-
sunk igazságainak megismertetése- és védelmére, valamint a 
más hitfelekezetüek tévtanainak kimutatása- és megczáfolásá-
ra, korszerű véd vekkel fegyvereznek föl. Lám az ellenfél baj-
nokai nem alusznak ! A mult nyáron a ,Gusztáv-Adolf-egylet' 
egy, 200 arany évi fizetéssel ellátott lelkészt küldött, a Gala-
czon , Brailán és ezek körvidékein találtató lutheránusok szá-
mára. A biblia-társulat sem akart hátramaradni, s az egész 
világot átölelő philanthropiai hajlamától ösztönöztetve, nekünk 
uj-évi ajándokul egy téritőt küldött. Ezek, és a napjainkban 
több oldalról feltünedező, hason irányú mozgalmak, komolyan 
idézik emlékezetünkbe a nemzetek tanárának íme szavait: 
„Ébren legyetek , mert ellenetek körű jár . . . keresvén : kit 
nyelhessen el." Nekünk azért, hogy ellenállhassunk. a hitben 
szilárdaknak kell lennünk. Egyébiránt, hála a nyája fölött 
őrködő mennyei pásztor kegyének ! panaszra eddigelő nincs 
okunk. A katholicismus Brailán , mind kül-, mind bel-terje-
delmére nézve, folytonos gyarapodásban van. Ezt adatok , a 
különféle felekezetekből kath. hitre térőknek, évről évre nö-
vekedő száma , valamint sok , ezelőtt rossz katholikusoknak 
jelen vallásos élete, fényesen tanusitják. Oh mi szivemelő tü-
nemény , olly megtéréseket szemlélni, mellyek indoka , nem 
a pénz, rang, vak-szerelem csábja, vagy egyéb kül-érd ekéi ben, 
hanem tisztán , az egyedül boldogítható vallás iránti, benső 
meggyőződésben gyökeredzik ! Sok illy példát mutathatunk 
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fel mi itt addig, mig a más felekezetűek, a rendelkezésök 
alatti hatalmas segédeszközökkel sem képesek számukat öreg-
bitni. S itt méltányos tisztelettel kell megemlékeznünk t. 
B o g d á n f i Ambrus atyáról, ezen kath. megyének , négy év 
óta, lankadatlan buzgalmu lelkipásztoráról, ki kenetteljes 
tanitása, intése , feddése, s mindenek fölött ritka erényü éle-
te által, a hivők- és hitetleneknek épületes például szolgál. 
A kath. hitnek , a katholikusok , főleg a papok életében visz-
szasugárzó, imáik- és erényes tetteikben nyilvánuló fönsége az, 
mi a hitetlenekre olly csudahatást gyakorol, s őket tanainak 
elfogadására olly ellenállhatlanul ösztönzi. A fát gyümölcse 
ismerteti meg. A szakadár, és külhoni prot. apostolok azon-
ban, vallásuknak ön életök-, szavaik- és tetteikben visszatükröző 
gyakorlati példányával, nem nagy épületet idéznek elő, horog-
ra kerített híveiknél. Náluk arra, hogy dus illetményöket, a kö-
telességteljesítés nyugodt öntudatával költhessék el , elegendő: 
a templomi imák gépszerű elvégzése; és ráadásul a kath. egy-
ház , ennek szentséges feje , vagy papjai ellen irányzott élte-
len élezek , alaptalan rágalmak , s a milly daróezos , olly sü-
letlen pletykákkal béllelt könyvek árultatása. Innen lehet meg-
fejteni a sikert, melly törekvésöket koszorúzza. Bizony-bizony 
egy székely atyafi megjegyzése szerint, kár annyi sok szép 
aranyat, illyen ingyenélő , munkaképes emberekre veszteget-
ni. A kath. hittudomány és erény egyik tényezőjeül szolgál 
itt a kath. elemi iskola. Ez ugyan semmi pénzalappal nem bir, 
mégis fönáll négy év óta, az emiitett lelkész-atya felvigyázása 
alatt. Tanteremül a pleb. lakhely egy része van átengedve. 
A tanitás , mellynek gondját alulirt viseli, magyar, német, 
olasz és oláh nyelven adatik elő , tisztán kath. szellemben ; 
jóllehet az iskolás gyermekek majd fele részét idegen vallás-
fe lekezetüek teszik , kik minden kényszerítés nélkül, a tan-
órák kezdetén és végén mondani szokott imákat, kath. tár-
saikkal együtt imádkozzák, a tanitás egyik részét képező kath. 
hittanok magyarázatát önkényt hallgatják és betanulják, temp-
lomainkat látogatják, sőt iskolábóli kilépésökután is hozzánk 
visszakívánkoznak, a vasárnapi s ünnepi isteni-tiszteleten ná-
lunk megjelennek : mintegy előre készítve magukat azon, üd-
vöket biztosító lépésre, mellyet jelenleg a fölöttök uralkodó ön-
kény miatt, meg nem tehetnek. Miután magyarhoni hírlapot 
járatnom , az itt uralgó roppant drágaság, és tanitványim né-
hány tehetősb szülőinek önkénytes adományira szorítkozó, cse-
kély jövedelmem nem engedik : nem tudom , ha valljon elju-
tott-e Magyarhonba hire annak , hogy i t t , a hajdani kis ima-
ház helyén, gyönyörű uj kath. templom épült, melly építészeti 
csin- és beldiszítményeire nézve, a brailai templomok sorában 
első helyet foglal. Az építést, egyházi gondnokunk , Armelin 
Miklós ur vezette, s fejezte be ; ki e templom , és átalában a 
kath. vallás irányában halhatatlan érdemet vivott ki magának : 
ezer db. aranyat meghaladó összeggel járulván az építési költ-
ségek fedezéséhez. Hosszura terjedt levelemet,azon szerény kol-
dulással zárom,hogy a Sz.-István-Társulat bennünketvalamelly 
kath. folyóirattal (lenne az jelen vagy mult évekbeli) kegyes-
kednék megajándékozni. Ez által nem csekély szolgálatot ten-

ne a katholicismus ügyének: mellyet mi a más h i t f e l e k e z e -

tüek megtámadásai ellen, az illyetén olvasmányok felhaszná-
lásával , annál sikeresben védhetünk. Néhány magyar, és né-
met olvasó-könyvek is nagy örömet szülnének azon, nem cse-
kély számú magyar és német kath. szülőknél, a kik szegénysé-
gük miatt, még a szükséges iskolai kézikönyveket sem képe-
sek gyermekeik számára megszerezni. Araszsza az ég áldását 
magyar egyházunk- és hazánkra. N a g y Ádám, elemi tanitó. 

Németország. A ,Historisch-polit. Blätter' ez évi 
3-ik füzetében, a már mult esztendőben megkezdett agenda-
harcz (Agenden-Sturm) felől emlékezetes adatok közöltetnek : 
mellyekből kivehető, hogy a prot. isteni-tisztelet méltóságának 
és épületességének emelésére, a több némethoni tartományban, 
nevezetesen Badenben , zsinatok tartása , és hosszas tanácsko-
zások után megkisérlett reform, épen a kivitel pontján szen-
ved hajótörést. Ez adatok, és prot. részrőli nyilatkozatok épen 
nem látszanak tanúsítani azt, mit némellyek hisznek, mintha 
tudnillik „még a khérubim angyalok is örömmel néznének le 
a reformáltak isteni-tiszteletére", legalább ennek eredeti honá-
ban, Heidelbergben : mert még maguk a durvább anyagból 
készült badeniek sem akarják nézni, s azért üresek a templo-
mok. Zittel, egyike a legszabadelvübb reformálóknak Baden-
ben, már 1842-ben fejezé ki azon meggyőződését, miszerint 
„kívánatos, hogy az isteni-tisztelet nyújtson valamit épületes-
ség tekintetében , mi a predikácziótól független legyen S 
ha nekem e czélra az, mi isteni-tiszteletünkben csaknem egye-
dül a beszéd mellékleteül tűnik föl, ugy, a mint a dolog jelenleg 
űzetik, nagyon is fagyosnak tetszett : erre a tapasztalat által bi-
rattam, látva, milly sokan prédikáltatnak ki a templomból. Na-
gyon is sokszor hallottam itt-ott ama nyilatkozatot : ,mit csinál-
nék a templomban, miután ott csak bosszankodnom kell a fölött, 
a mit hallok'? Bizonyára, ha a predikáczión kivül kevés, vagy 
semmi sincs, és a beszéd maga is semmi, vagy épen botrá-
nyos , ugy az egész isteni-tisztelet semmi, s azoknak, kik 
arról elmaradnak, tökéletesen igazuk van." (Alig. Zeit. 21. 
v. ö. 20. Dec. 1858.). Azonban szerfölött tévedtek, kik egy, a 
kath. isteni-tisztelet külsejéhez közelítő cultus behozását, a 
némethoni protestánsok közt czélirányosnak, vagy csak lehet-
ségesnek is hitték. Miután a hit maga eltűnt az emberek szi-
véből, az ezt ápoló szertartások későn érkeznek. Különben is 
ezek mindig merő külsőségek maradnak ot t , hol a ker. isteni-
tisztelet lényegét, az uj-szövetségi áldozat fönséges, és tulaj-
donképeni tartalmát elvesztették. Ehhez ott sem pap nincs, 
sem oltár ; sem hi t , melly azt imádó hódolattal fogadja. 
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T a r t a l o m : Természetjog, és természeti jogok. (Folyt.) 
— Egyházi tudósítások. 

Természetjog; , é s természet i j o g o k . 
(Folytatás.) 

Tehát a mi t e r m é s z e t i, az mind i s t e n i volna 
egyszersmind? A mint veszszlik. Bizonyos értelem-
ben az : a mennyiben tudnillik a természet (de ez is 
csak a romlatlan : mert van ,bűnös' természet is ; az, 
mellynél fogva mi is „n a t u r a filii irae" valánk mind-
nyájan ; Eph. 2 , 3.) Istentől van: de nem olly érte-
lemben , mintha Isten a természetben és általa olly 
k ö z v e t l e n ü l nyilatkoznék, mint nyilatkozott a 
p o s i t i v törvényben, és igéje által. E kettőt össze-
zavarni annyit tesz, mint minden különbséget meg-
szüntetni a természetes és természetfölötti, az ész és 
kinyilatkoztatás, a Philosophia és kereszténység 
közt. Szabad-e ezt tenni, főleg kath. tanárnak? Azt 
tartjuk, nem : s ugyanazért mi megmaradunk a szo-
kásos elnevezések mellett; és i s t e n i n e k rendesen, 
és tulajdonképen azt nevezzük, mi nem közvetve, a 
véges ész és akarat ut ján, tehát nem bölcsészetileg, 
hanem a közvetlenül nyilvánított isteni tanítás és 
parancsolat következtében, esett értésére az emberi-
nemnek. Bátrak vagyunk hinni, mikép ez eljárás 
mellett kevésbbé tarthatni a bábeli zavartól, mint 
ha az evangéliumot és Puffendorf könyvét, a Sinai 
hegyen kihirdetett t i z parancsolatot, és a Hobbes, 
vagy akármilly más bölcsész által ollyanokul hir-
detett t e r m é s z e t i jogokat egyformán felruház-
nók az ,isteni' melléknévvel. 

,I)e hiszen van természettörvény, van természet-
jog, mellytől a kath. egyház és tudomány, maguk 
a sz. atyák sem tagadják meg az ,isteni' származást, 
és nevezetet.'Legyen: a bebizonyítást e részben nem 
vállaljuk ugyan magunkra; dehogy a természettör-
vény ,isteni eredetü'-nek mondathatik bizonyos érte-
lemben, már fónebb megismertük. De lehet-e azért eb-
ből következtetni, hogy tehát mindaz, mit a bölcsé-
szek (mivel a,Természetjog' a Philosophiához tarto-

') Ali csak ezekről szóltunk. A törvény és jog közt lénye-
ges a különbség. 

zik , nem pedig a kinyilatkoztatott valláshoz,) mint 
természet-törvényt é? jogot emlegetnek, „isteni ere • 
detü, változhatatlan, és örök?" Épen nem. Mivel e tör-
vények és jogok sem elősorolva, sem határozottan, 
és tisztán fogalmazva, egy, nem mondjuk hiteles co-
dexben , de tudományos főben is , nincsenek ; követ-
kezőleg lehetetlen némi biztossággal azok legna-
gyobb részére akkép támaszkodni, mint Istentől 
származottakra. Atalán véve, s néhány legfőbb igaz-
ságra nézve ugyan áll, hogy e törvény i s t e n i : de 
annak formulázása, és egyes cselekvényekre alkal-
mazott kifejezése egészen bölcsészi, tehát e m b e r i . 
Innen a roppant különbség és ellenmondás, melly az 
egyes bölcsészek által idézett természettörvények és 
jogok közt látható, s melly sok esetben odáig megy, 
hogy a ,Természettörvény', és ,Természetjog' (Lex 
naturalis, és Jus naturae stb.) szép nevezete alatt, ha 
nem is nyílt atheismussá, de a kinyilatkoztatás iránt 
legnagyobb ellenségeskedést tanúsító naturalismussá 
fajul.—Innen a ker. hit, és kath. egyház csak is olly 
természettörvényt és jogokat fogad el illyenekül, 
mellyeket a kinyilatkoztatás által nyert, kétségtele-
nül i s t e n i törvény próbakövénél megvizsgált; és 
nem elégszik meg a csupán véges ész (Philosophia) 
által kijelölt törvényekkel, sem ezeket nem tartja 
már magukban, a kinyilatkoztatástól eltekintve, 
szintolly,isteni,változhatatlan, és örök' törvényeknek, 
mintáz ur Jézus által tanitottakat; sőt azért tartja 
csalhatlanul istenieknek a valódi természettörvénye-
ket is, mivel a kinyilatkoztatás ollyanoknak, azaz : va -
lóban természet törvényeinek lenni mutatja. Miért ? ha 
kutfejök ugyanaz. És mint teheti ezt, ha „a természe-
ti törvényt és jogot, még alárendelni sem szabad, ha-
nem szükségkép és mindig magasabb rendűnek kell 
tartanunk"; ha ,,a természeti jog", és m i n d e n ter-
mészeti jog „isteni, épen u g y , mint az egyháznak 
a lelkek üdvét irányzó isteni rendeletei" ; ha „a ter-
mészeti jogokat szükségkép és mindig magasabb, sőt 
mondhatni" (sokat mondhatni, ut figura docet), 
„legmagasabb rendüeknek kell tartanunk minden 
egyéb jogoknál" ; és „épen azért mindenjóravaló mo-
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rálban a természet törvényének, m i n d e n positiv 
törvény f ö l ö t t i magasabb állása tanittatik?" 

Néhány jóravaló morállal magunk is birunk; 
olvastuk is némellyiket: de illy tanításra bennök 
nem akadtunk. Sőt egy-két igen jóravaló morálban, 
az olly .isteni, változhatatlan, és örök természetjog 
és törvény', m é g c s a k k ú t f ő ü l s i n c s elismer-
ve : nem hogy legfőbb tekintélyül volna felállítva, 
mellynek minden egyéb alárendeltessék. Üssünk fel 
néhányat; ha szerencsések lennénk eltalálni azokat, 
melly eket ,az igazság itélő biró szája' jóravalóknak 
tart : mert igen-igen tartunk tőle, hogy Ízlésünk nem 
egyforma. Dehagyán. Hirscliert például jóravaló mo-
ralistának ismeri-e vádló? Nemtudjuk.-de H i r s c h e r 
a ker. morálnak a bölcsészetihez (tehát ahhoz, melly-
nek a .Természetjog' is „egy részét képezi") való vi-
szonyát fejtegetvén, azt irja (,Die christl. Moral. Tü-
bingen, 1845.' IV. Auflage. I. Band. S. 30.), hogy a 
kettő közötti különbség nem csak a methodus-, ha-
nem a tartalomban is megvan. „Mi a methodust il-
leti , mindketten, természetökkel egyezőleg, egészen 
ellenkező utat követnek... De a milly lényeges a kü-
lönbség a ker. morál és a bölcsészeti közt, a tudomá-
nyos tárgyalást illetőleg, szintolly lényeges az an-
nak tartalmára nézve. A bölcsészi morál, mint illyen" 
(azaz : a mennyiben egyedül a véges ész belátására 
szorítkozik, és ennek tekintélyére van alapítva,) „nél-
külözi bizonyos alapigazságok ismeretét, mellyek 
nélkül egy, az Istenhez és örök életre vezető , való-
ban megszentelő erkölcstant képzelni sem lehet. 
Már az ember erkölcsi természetébei belátás is hiány-
zik nála. Ő tudnillik mit sem tud az e természet b e n 
honoló, s öröklött r o m l o t t s á g r ó 1 ; s épen azért nem 
tudja helyesen megérteni az erkölcsi alaperőket, 
az észt, a szabadságot, és a kedélyt sem. Ugyanezen 
oknál fogva a bölcsészeti morál az utat sem tudja, 
mellyen az erényesség-, és Istenneli egyesüléshez el-
juthatni. Ö azt hiszi, hogy ezt saját erejével, s ter-
mészeti fejlődés utján eszközölheti; ő nem ismeri 
sema Szentlelket, sem az újjászületést. A bölcsé-
szeti morál tovább, a mondottak következtében, nél-
külözi különösen amaz alaphangulat ismeretét, melly-
nek kerülhetlenül ki kell mindarra terjednie, mi az 
erény nevezetét igényli. Mit sem tud ugyanis ama 
benső, mindenen uralkodó alázatosság felől, melly 
a saját, mélyen érzett hibásság öntudatából, és egy, 
egyedül Isten kegyelmének erejével eszközlött meg-
szentelés hitéből származik. Ellenkezőleg, őt „(a böl-
csészeti morált)" az önistenités szelleme tölti be ; s egy 
gőgös érzet, melly rajta végig vonul, és őt az eredeti 

rossznak, s az alap-bünnek tanítójává teszi.(Csak a 
hires,Ájtatosság óráit' kell összehasonlitnunk.) Végre, 
mivel nem képes az ember erkölcsi természetét kel-
lőleg felfogni, ennélfogva az ember valódi czélja 
iránt is homályban marad. Majd a természeti ösztön 
az, a mit legfőbbnek tart , majd a szellem, melly 
uralkodik rajta. Az érzéki vágyakat majd eszélye-
sen vezettetni, majd mint a rossznak alapját, kiirtatni 
kivánja. Majd prosailag a középet, és középszerűsé-
get sürgeti ; majd ismét egy természetellenes eszmé-
nyi kép után rajong. Majd isteníti az embert, és arra 
tanítja, hogy elegendő legyen magának; majd egy 
pantheista-szerü mysticismus utján keresi az Isten-
neli egyesülést Azonban a világosságon kivül, hi-
ányzik még a bölcsészi morálban az erő is, és az élet. 
Még pedig először is azon oknál fogva, mivel min-
den doctrinájával sem képes a subjectivitásból kiver-
gődni. Az, a mit legmagasabb gyanánt állit föl, ma-
gából az emberi lélekből van, önvizsgálat által me-
rítve. He ki kezeskedik neki arról, hogy a mit föl-
fedezett, objectiv igazság? A kétely e kérdést an-
nál erőteljesebben és visszautasithatlanul fogja föl-
tenni , minél több ellenmondással telvék ama tanok, 
mellyeket a buvárkodók ama nagy kérdést illetőleg, 
az ember végczéljára nézve, előadnak. De föltéve, 
hogy a tanokbani ellenkezés nem volna olly nagy, 
mint a minő valóban, másodszor : valamennyi szabá-
lyai" (s igy a természetjogéi is), „csupán emberi szó, 
legfölebb is bölcsek szava lenne, mellyet becsülnek, 
de nem félnek, mellyet mint bölcset néznek ugyan, 
de nem ugy , mint s z e n t e t , és s é r t h e t e t l e n t 
tisztelnek." E jóravaló morál tehát nem sokat vár a 
természetjogtól : sem az általa hirdetett törvényekre 
nem mer hivatkozni ; azok bizonytalanságát, és erőt-
lenségét ismerve. Forduljunk tehát egy másikhoz. 

S t a p f , az előbb idézett dicsőnél alig kisebb hi-
rü , sokaktól talán még inkább szeretett moralista, 
csak megérdemli, hogy a jóravalók közé számittas-
sék. Mit mond ő a természettörvény-, és annak hir-
detőjéről? Valljon ő hajlandó-e neki nagyobb te-
kintélyt kölcsönözni az emberi cselekedetek szabá-
lyozásában? A ker. morál kútfőiről szóló szakaszá-
ban (.Quellen der christ. Moral') ekkép ir (,Die christ. 
Moral. Innsbruck, 1841.' I. Band. S. 181.): „Nekünk 
a ker. morál egyetlen, és tulajdonképeni kútfeje, az 
isteni kinyilatkoztatás Krisztusban." ,És tovább'? 
Semmi több. Egyéb, a mi e tételnek bővebb kifej-
tésére vonatkozik. ,Ez iszonyú kevés.' Lehet, hogy 
nem sok a bebizonyitottnak ohajtott állítás védel-
mére ; de azért épen elegendő annak, ki az igazság 
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el oit nem akarja szemét önkényt behunyni. Menjünk 
tovább: talán szerencsések leszünk, többre találni 
másnál. Épen jó helyen nyitottunk föl egyet. Ez már 
jóravaló morál lesz. Halljuk csak Probstot. 

Igenis, P r o b s t (,Iíath. Moraltheologie. Tübin-
gen, 1848.' I. Band. S. 30.) tekintélyes erkölcstanár; 
és örülünk, ha morálját jóravalónak találja az ,itélő 
biró szava.' De halljuk, mit ir 11. §-ában. „A morál 
kútfői az ész, a sz.-irás, és a szóbeli hagyomány.'' 
Ez csak a jóravaló morál nemde ; ez az észt, következő-
leg az általa tanított természetjogot és törvényt első 
helyre teszi, s igy legfőbbnek tanitja. Csakhogy a kö-
vetkeztetés hibás, és kissé el van az ítélet hamarkod-
va. Öekkép ir: „Az ész nem valamelly tabula rasa, ha-
nem bir tartalommal is, és telve van erkölcsi alapfogal-
makkal. E fogalmak jó, és r o s s z irányban tovább fej-
leszthetők" (ez nem épen jó kezdet); „mint vannak 
egész népek,mellyek erkölcsisége a vérbosszút stb. nem 
tartja bűnnek." (Ez sem nagy biztosítékot nyújt az 
ész törvényének állítólagos örök változatlansága, és 
szentsége mellett.) „Ha már ez öntudatot attól, 
a mi benne zavaros, megtisztítjuk" (bizonyosan 
itt is nem más, hanem csak a biztosan egye-
dül vezérlő kalauz, a kinyilatkoztatott hit elő-
világitása mellett érhetvén czélt), „és az egyes 
részek határozott alapelvekre vitetnek vissza, ez ál-
tal a bölcsészeti morálnak adunk létet. Kútfeje az ész. 
A kath. erkölcstan ez Ethica fölött nem tör pálczát" 
(ez ugyan még szerfölött kevés, azokra nézve, kik 
benne a l e g m a g a s a b b tekintélyt keresik), „hanem, 
mint Danzer egészen helyesen jegyzi meg (I. Bd. S. 
4.) : a ker. morál a bölcsészetnek minden helyes el-
veit elfogadja." (De ki a biró annak megítélésében, 
hogy mi helyes? Mi szolgál próbakőül, és zsinórmér-
tékül? Mi egyéb? mint a kinyilatkoztatás. És igy 
mellyik a magasabb tekintély, a biztosabb kútfő, a 
tulajdonképeni alap? S mellyik az a l á r e n d e l t , a 
kétséges , a máshonnan bebizonyítandó ?) „Sőt előre 
fölteszi már azokat. Fölteszi azokat, mint a malaszt 
fölteszi a természetet; és mint abstract mozzanatot, 
fölveszi magába. ,Add meg mindenkinek a magáét,' 
,cselekedjél okosan,' az illyen, és hasonló maximá-
kat a kereszténység is egész érvényességök teljében 
elismeri; s valamennyi parancsolatiban, mellyek a 
felebarát iránti magunkviseletét szabályozzák, e té-
telek, mint megannyi átalánosságok, keresztül csil-
lámlanak. Csakhogy a keresztény tanban ez állitá-
sok, a malasztot, mint életkutfőt nem is tekintve, 
egészen más indokok és vonatkozások által emeltetnek 

ki. Nem merő pótlék, nem csupán mennyiségi (quan-
titativ) bővítése az észtörvénynek, midőn a keresz-
ténységben mondatik, hogy felebarátunkat Istenért, 
és Istenben kell szeretnünk : hanem maga a feleba-
ráti szeretet ezáltal egy más, égies (verklärt) szere-
tetté válik. A bölcsészeti, s keresztény morál" (tehát 
az észtörvény és kinyilatkoztatás, a természetjog és 
evangelium)„közti különbségminőségi(qualitativ) 
egyszersmind. Az előbbinek nézpontja azért nem 
hamis, de tökéletlen, s csak a kereszténységben leli 
föl kiegészíttetését." (Szerző itt sz. Ambrust is idézi.) 
„Fonák eljárás volna tehát, ha a bölcsészéti morált 
keresztényi szempontból minden becsétől megfosz-
tottnak nyilvánítanék : de szintolly fonákság lenne 
az is, ha annak eredményeit tökéletesekül tartanok, 
s néhány sz.-irási idézettel ellátva, azokra a keresz-
ténység bélyegét akarnók nyomni. A kereszténység 
ugyan nem veti meg a természetet : de természetfö-
l ö t t i elven alapszik, melly annyira életerős, hogy a 
magába fölvett természeti morált" (tehát az ennek 
részét képező természeti jogot is,) „bensőleg átala-
kítja (umwandelt), s ujjászülve adja a világnak visz-
sza." Mindez egészen más, mint mit a természetjog 
i s t e n i tekintélyének és szentségének föltétlen imá-
dói beszélnek. Pedig Probst jóravaló moralista. Igen, 
mivel a kath. moráltan még sem egészen egy, akár 
Herbart, akár Brezanóczy, vagy Werner okoskodá-
sával ; s ugyanazért a jóravaló moralisták fölöttébb 
különösnek találnák amaz állítást, hogy ,,a termé-
szeti törvényt és jogot" (a véges ész által felállitot-
tat,) „még alárendelni sem szabad" (a positiv isteni 
kinyilatkoztatásnak , az evangeliumi törvénynek) ; 
„hanem szükségkép, és mindig magasabb rendűnek 
kell tartanunk." Mi legalább már nem tudunk az 
idézett moralistáknál jóravalóbbakat. Mert ha a leg-
újabbak egyik legkitűnőbbjét, M a r t i n Konrádot 
(,Lehrbuch der kath. Moral. Dritte Aufl. Mainz, 1855.') 
idézzük, és annak az előszóban mindjárt kimondott 
amaz Ítéletére gondolunk, mellynél fogva bizonyos 
korszak irányát kárhoztatja, mellyben „az evange-
lium ö r ö k törvényei helyébe az ember saját eszé-
nek parancsolatai" (vagyis a természetjog követelt 
,isteni' tekintélyszavai) „léptek," s mellyben „a ker. 
morál elvesztette szentségét, el az ő titokteljes voltát, 
biztosságát és méltóságát" (IY. 1.), s melly iránynak 
hova-további elhatalmazása tette épen szükségessé 
az ujabbak törekvését : „a ker. morált a bölcsészi ra-
tionalismusnak ezen tutorsága alól kiszabaditni:" ugy 
nagyon is éles ellentétbe helyezzük a vádiratot a 
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jóravaló,ujabb' moralisták szellemével '). A derék Wai-
bel is itt volna még (,Moraltheologie , nach dem Gei-
ste des heil. Alphons Maria Liguori, etc. Regensburg, 
1839.'), nyolcz kötetes nagy munkájával: de félünk 
öt meg is kérdezni ; nehogy ellenkezőt állítva, jóra-
valónak se tartassék, és ama sz. püspök tekintélye 
is szenvedjen, kit előadásában követ. Mivel ő bizony 
azt tanitja, hogy :,színtolly tévedés volna a bölcsé-
szeti morált, és igy természetjogot is a ker. erkölcs-
tan fő kútfejévé tenni, mint azt épen nem ismerni el 
kútfőül (Bd. I. S. 13.)'; hogy ,a természettörvényt 
ugyan ama kötelességek összege képezi, mellyeket 
az ész által is meg k e l l e n e ismerni' (S. 152.): de 
végre is igaza van Ruefnek, hogy : „az ész átalános 
orgánja, médiuma, s megismerési okfeje (princí-
pium cognoscendi) minden tudománynak , de épen 
nem kútfeje" (S. 12.); s igy szó sem lehet arról, 
hogy a ker. erkölcstanban más, mint a positiv isteni 
kinyilatkoztatás birjon legfőbb tekintélylyel. De jó 
lesz az egészet idézni. 

W a i b e l , a Liguori szellemében irt morál egyik 
kutfejeül a bölcsészetet, következőleg a természet-
jogot is hajlandó ugyan elfogadni, de hozzáte-
szi : „Miután az Ádám vétsége óta elhomályosodott, 
m e g g y e n g ü l t ész olly könnyen téved, a bölcsészeti 
morál" (ugy szinte a természetjog) „használatánál 
mindig jól kell arra figyelmeznünk, valljon a bölcsé-
szeti felfogás nem áll-e valamelly kinyilatkoztatott 
tannal ellenkezésben. Ha ez az eset, ugy bizonyosak 
lehetünk róla, hogy a bölcsészeti felfogás hibás. Mert 
hol az örök igazság" (itt tehát nem a természetjog 
illettetik e czimmel) „beszél, ott a teremtett észnek 
h i n n i e kell; és e s z t e l e n s é g , valamit az örök 
igazság szava ellen erősítni. Miképen lehetne ugyan-
is igaz, mi az örök igazság nyilatkozatával ellenke-
zik?" (.Moraltheologie.' I, 13.) „Isten a természettör-
vényeket illetőleg igen sokat kinyilatkoztatott: a 
becsületes bölcsész csak örül ezen; és szivesen hagy-
ja magát az örök igazságtól positiv módon taníttat-
ni. S a morál-theologus igen nagyon megfeledkez-
nék magáról, ha inkább hallgatna a bölcsészeti fe-
szegetésekre, mint arra, mit Isten a természettörvé-
nyeket illetőleg nyilvánított." (ü . o. 14. 1.) „Maguk 
a sz. a tyák , sőt a sz.-irás is, beszélnek egy termé-

' ) Különben Martin is, a Klee által kimondott elvnek 
hive, hogy t. i. a kath. morál a dogmatikával azonegy kútfővel, 
még pedig e g y e t l e n n e l bir ; s ez a kinyilatkoztatás : „die hei-
lige Schrif t , und die göttliche Tradition , in welchen beiden 
Quellen die gesammte Heilslehre . . . vollständig niedergelegt 
ist." (S. 8.) 
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szettörvényről. De ezt épen nem ugy kell érteni, 
mintha Isten az emberi-nemnek bármikor egy olly 
korszakot tűzött volna k i , mellyben azt positiv ki-
nyilatkoztatás nélkül akarta hagyni A természet 
törvénye azon kötelességek összes tartalma, mellye-
ket az embernek már az ész által is meg k e l l e n e is-
mernie. Sokat, igen sokat megismer,legalább meg-
i s m e r h e t azokból, még ama romlottság állapotá-
ban is, mellybe Ádám vétke által estünk...De ez min-
den, mit erről mondhatni, ha a dologról e g y s z e -
r ű e n akarunk szólni." (U. o. 152. 1.) 

Mi is ugy akarunk pedig ; és szóltunk is a,Religio' 
6-ik számában : a természetjog nevezete alatt nem 
egyebet értve, mint mit Bil&ttci. a közönséges szólás-
mód értetni szokott; tudnillik ama jogok összegét, 
mellyeket a b ö l c s é s z e t , mint köréhez tartozó szak-
ban, a v é g e s ész világától vezéreltetve, az ember-
nek tulajdonít, és egyes bölcselők belátásához ké-
pest , majd szélesebben (ollykor igen is szélesen) ki-
terjeszt, majd szűkebb korlátok közé szorít. E ter-
mészetjog, és a bölcsészeti uton (tehát épen nem csal-
hatlan biztossággal) belőle következtetett egyes ter-
mésze t i j o g o k azok, mellyekkel a kinyilatkozta-
tott isteni törvény , és így az egyház is, összeütkö-
zésbe jöhet: nem ugyan olly értelemben, mintha a 
valóban természeti ősjog és törvény ellenkezhetnék 
a positiv istenivel; hanem a mennyiben a véges ész, 
tudnillik a bölcsészet, és az ennek körébe tartozó ,Jus 
naturae' (mellyre a kath. egyház- és tanításától ide-
gen, nem-keresztény, és atheisticus tanokat védő böl-
csészek is hivatkoznak ; mint egyenesen ez volt az 
eset a Mortara-ügyben), olly törvényt és jogokat, s 
olly értelem-és kiterjedésben is állithat föl, és ren-
desen szokott is felállítani, minőt a kath. egyház, a 
maga hit- és erkölcstanához tartva magát, el nem 
ismerhet. 

Mi a Mortara-ügyben szorosan azon nézponthoz 
alkalmaztuk magunkat, mellyet a positiv hit- és er-
kölcstan a kath. irónak kitűzött.Mi a,Jus naturae'-t, 
mint bölcsészeti rendszert, mellyből egészen más tör-
vényt és jogokat magyaráz ki a katholikus, mást a 
rationalista,vagy zsidó, v a g y a semmi vallású natu-
ralista, nem fogadhattuk el olly tekintélyül, melly-
nek eredménye azonegy értelmű legyen az „isteni 
jog-, és törvény''-nyel. Mert mi azt is, mit a valóban 
józan ész, helyesen mond természeti törvény- és jog-
nak, csak azért tartjuk ,csalhatlanul' igaznak, mivel 
azt a positiv isteni kinyilatkoztatás is megerősitette ; 
s igy a zsinórmérték, melly meggyőződésünknek 
irányt ad, ama fó törvény, mellynek mindent alárende -
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lünk, és mellyet akár a valódi, akár a csupán látszó 
összeütközések esetében,magasabb rendűnek' tartunk: 
mindig a positiv, isteni kinyilatkoztatás ; nem pedig 
Grotius Hugo, vagy Puffendorf, vagy akármilly 
más hires bölcsész véleménye. A természeti jogok hi-
teles codexét még mindig várja a világ: de a posi-
tiv isteni törvényeké régen megjelent ; s mi már csak 
ehhez tartandjuk megunkat, minden j ó r a v a l ó 
kath. moralistával; kik közé a főnebb idézetteken 
kivül még igen sokat sorolhatnánk1). De nem ho-
zunk fel többet. A kath. tudományosságra nézve ko-
rán elhunyt Klee úgyis kimondta, mikép „az Ethi-
ka kútfői ugyanazok, mellyekből a Dogmatika me-
rit" GGrundriss der kath. Moral. Mainz, 1843.'S. 2.); 
s igy nem lehet iránta kétség, hogy a kath. erkölcs-
tanár egészen más tekintélynek hódol, és nem an-
nak, mellyet a természetjog rendszerével a bölcsész 
fölállít. 

A kath. hit- és erkölcstan sem vonja kétségbe, 
hogy vannak igazságok, mellyek ismeretére az ész 
világával, magasabb rendű kinyilatkoztatás nélkül 
is eljuthat az ember; s ezen, a véges értelembe le-
tett erőben is az Isten, az örök igazság nyilatkoza-
tát látja, melly az evangeliummal nem ellenkezik. 
Ezt nevezi t e r m é s z e t törvényének. De ezen termé-
szeti fény a bűnbe esett emberben annyira meggyen-
gült , hogy azt a positiv kinyilatkoztatással egyen-
lő tekintélyűnek, vagy azt épen meghaladónak, 
egyedül a hálátlan rationalismus tarthatja. Azért 
maga Perrone is, ámbátor tökéletes igazságot szol-
gáltat az észnek, s annak még az egyénekben nyi-
latkozó erejét is kellőleg kiemeli: mégis helyén le-
vőnek tart ja, megkülönböztetni azt, mit az észmeg-

, i s m e r h e t , attól, minek ismeretére valóban és tettleg 
eljutott. „Aliud est, ugy mond (,Praelectiones Theo-
logicae, etc. Yiennae, 1843.' Volum. IH. P. II. p. 287.), 
de a b s o l u t a rationis potentia disserere, aliud de 
ejusdem potentia m o r a l i : illa quippe ad ördinem 
l o g i c um pertinet, haec pertinet ad h i s t or i -
c u m . . . . Hue spectat maxima difficultas in verita-
tis investigatione, quae semper longa et implexaest, 

J) Például Filser (,Kath. Moral. Allgem. Theil. Augs-
burg, 1847.') ekkép ir: „Die erste, wenn auch n i c h t d i e 
h ö c h s t e u n d u n f e h l b a r e (Quelle der Ethik) ist die 
Vernunft; weil sie bereits jeder positiven Offenb. vorangeht. 
Sie enthält wohl die Principien im Allgemeinen in sich ; kann 
jedoch dieselben, nicht mit U n t r ü g l i c h k e i t auf alle 
speciellen Fälle anwenden ; sie ist die e r s t e , kann aber 
nicht die h ö c h s t e Quelle sein. Diese ist die Offenbarung.'' 
(S. 44.) S igy mások is többen. 

constanter ex rectis rationis legibus procedendi...ita 
u t , quod praeclare evolvit S. Thomas (Contr. gent. 
L. 1. c. 3. et 4.), nonnisi pauci ac post longum tem-
pus, atque cum admixtione m u l t o r u m e r r o r u i i i 
eas veritates, quae etiam ratione investigari possent, 
assequerentur. Hue demum spectat f a c t u m ipsum, 
in quo haec omnia implicite continentur, indubita-
tum, universale, perpetuum, ex omnium populorum 
historiis depromptum, quod scilicet nullus populus 
divina revelatione destitutus dignumDeo cultum ex-
hibuerit,ac in absurdos contra sanaeEthices"(pedig 
ennek részét képezi a természetjog is) „errores de-
lapsus non sit, etc." Hol van tehát ama természet-
jog és törvény tettleg, és formulázva, mellyre a vádi-
rat szerzője is, mint „isteni, csalhatlan, és örök" jog-
ra,mint „változhatatlan" törvényre hivatkozik ; mely-
lyet még a positiv isteni kinyilatkoztatásnak sem sza-
bad alárendelni? Egyedül a képzelődésben....Tettleg és 
valóságban egyedül annyit ismerünk belőle csalhat-
lanul, mennyit nagyobb bizonyosság okáért, Isten-
nek kijelentenie tetszett. Az emberi-nem az ész vilá-
gánál is eleget megismerhet Isten léte felől, és an-
nak sz. akaratjából, arra nézve, hogy, ha mégis go-
noszul él , menthetetlen legyen (Rom. 1, 20.; 2, 1.): 
de annyit nem, mennyi őt a teljes igazságnak bol-
dogító tudatára vezetné1). „Rationalistae, mond Per-
rone (289. 1.), in humana ratione nonnisi potentiam 
l o g i c am spectant; nempe hominem tantum in abs -
t r a c t o , et a p r i o r i considérant „(igy a természet-
jog is) : „sed qui vere ac complete philosophantur, ho-
minem etiam in concreto spectare debent, nimirum 
in iis circumstantiis positum, quas perpetuo h i s t ó -
r i a revelat. Id autem multo magis t h e o l o g i erifc 
officium, cuius est omnes, naturales etiam, cogno-
scendi fontes rimari." Azért ugyanő, ki az ész jogait 
olly szépen védi, nem kételkedik az ugyané kútfő-
ből eredt tévtanokat megezáfolni ; s hosszasan érte-
kezni „ama bölcsészeti tanokról, mellyek a hit elfo-
gadását egyenesen gátolják" (i. h. 299. 1.). Miképen 

]) Csaknem ugyanezen szavakkal fejezi ki ez igazságot 
a romai katechismus, mindjárt legelső soraiban, ekkép szól-
ván : „Ea est humanae mentis et intelligentiae ratio, ut quum 
alia multa, quae ad divinarum rerum cognitionem pertinent, 
ipsa per se, m a g n o adhibito 1 a b o r e et diligentia investiga-
verit, ac cognoverit, m a x i m a m t a m e n i l l o r u m p a r -
t e m , q u i b u s a e t e r n a s a l u s c o m p a r a t u r , cuius rei 
in primis causa homo conditus, atque ad imaginera etsimilitu-
dinem Dei creatus est. n a t u r a e lumine illustrata cognosce-
re, aut cernere n u n q u a m potuerit." (Catechismus ex De-
creto SS. Conc. Trid Vindobonae. 1760. p. 1.) 
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szólhat valaki bölcsészeti rendszerről átalában akkép, 
mint a hit ellenségéről, ha ennek kiegészitő része, a 
természetjog,,isteni, örök, és változhatatlan' igazságot 
tartalmaz, mellyet csalhatlan tekintélylyel hirdet az 
emberiségnek ? Nemde csak ugy, ha különbséget te-
szünk a bölcsészeti rendszerek, mint emberi okos-
kodás , és az ezekben található e g y e s igazságok 
közt; mellyek kétségtelenül isteniek: miután a po-
sitiv isteni kinyilatkoztatás által is illyenekül ismer-
tettek. De ezeknek máshonnan eredt magasabb te-
kintélye, korán sem teszi magát a természetjogot is-
merő ,isteni, örök, és csalhatlan'igazságok kútfejévé. 
S hogy a kérdés tulajdonképeni jelentését pár szó-
val érintsük, ámbátor az Index congregatiója által 
1855-ki évi jun. 11-én helyeselt, és jun. 15-én ő 
szentsége által is megerősített hires tételek 3-ka azt 
erősíti, hogy „Rationis usus fidem praecedit" : ez 
mégis távolról sem kölcsönöz az ész- és természetjog-
nak akár elsőséget, akár egyenlőséget a kinyilat-
koztatás isteni tekintélyével ; hanem csak a rendet 
szabja k i , mellyben a terjedelemben szintúgy, mint 
tekintélyt illetőleg fokozatosan növekedő igazságot, 
gyarló természetünkhez képest, öntudatunkba fogad-
juk. A tökéletlen megelőzi a tökéletest, a részletes, 
a töredékes az egészet: a természet (tudnillik a mint 
jelenleg van, a b ű n ö s , megromlott természet) mege-
lőzi a kegyelem, és megszentesülés állapotját. Azért a 
périgueuxi legújabb zsinatnak a sz. szék által megerő-
sített határozatai közt, legelsőnek is ezt olvassuk: „1. 
Ratio naturalis eo modo fidem supernaturalem, quo 
natura gratiam, et perfectibile perfectum praecedit: 
hoc omnimoda certitudine certum est. . . . 2. Si vero, 
ut non semel dictum et scriptum novimus, ex his 
verbis velit quis inferre, quod ita ratio fidem prae-
cedat, sicut absolutionem rei sententia judicis, et 
conelusionem praemissae, et effectum causa: v e r -
b u m E c c l e s i a e , q u o d e s t D e i , adulterat, et 
in errorem rui t , quo vix gravior quit excogitari." S 
azt, ki e hibába esett, a zsinat e szókkal serkenti : 
„Clamet ,peccavi.' R a t i o n e m a n c i l l a m , et quidem 
profugam, fidei justo dominio restituât ; et cur tunc 
stolam primam, gratiam nempe Dei non recipiet? 
Non, quia philosophatus est, imo, non quia voluit, 
non quia cucurrit ; sed quia miseretur, cuius mise-
retur misericors et miserator Dominus"1). 

(Vége követk.) 

J) L. ,Annales de Philosophie chrétienne. Nr. 108. Dé-
cembre, 1858.' p. 407. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , febr. 22 én A főmagass. bibornok és zágrábi ér-

seknek imént megjelent nagy-böjti főpásztori levele terjedel-
mesen, és gyönyörű latinsággal értekezik a vallásosság jelen-
legi állapotja felől ; összehasonlítván azt a mult század utolsó 
szakaszában, sőt az ezelőtt egy évtizeddel is Europa különféle 
részeiben uralkodóval.Az ez összehasonlításból merített vigasz-
talás mellett azonban szomorú tanulságot is von ki a szemléből,és 
az észrevett rosszakra tér át ; az ezek sikeres orvoslására szol-
gáló eszközöket elősorolva. A nagy negyedrétben 31 lapra, 
kitűnő csinnal nyomott főpásztori levélre még visszatérendünk. 

—Zirczen f. hó 10-ikén igtattatott be veszprémi püs-
pök ő excellentiája által nagys. és ft. R e z u t s e k Antal ur, 
a bold. Szűzről czimzett zirczi, pilisi és pásztói egyesült apát-
ságok apátja, fényes méltóságába. A mintegy kétszázra menő,— 
minden rangú és rendű egyházi s világi vendégek koszorúját 
székes-fejérvári püspök ő méltósága is jelenlétével diszesiteni 
kegyeskedett. Az érdemekben dus szerzett tagjai fiúi tiszte-
letök, őszinte ragaszkodásuk, s forró szeretetök jeleül három 
rendbeli magyar versezettel, ugy mint a zirczi monostor, az 
egri és székes-fehérvári társházak részéről örökiték meg uj 
rendfőnökük székfoglalási örömünnepélyének emlékét. Arasz-
sza Isten a közszeretetü apát ur ő nagyságára szent kegyel-
mét, s engedje, hogy hosszú évekre terjedendő bölcs kormá-
nya áldásos legyen az egyházra, a honra és szerzetére nézve ! 
(,Kath. Néplap.') 

(Egyházi statistika). A folyó évre kiadott, s a szerkesz-
tőséggel, melly érte hálás köszönetet mond, az illető megyei 
s rendtársulati ft. hivatalok által közlött névtárakból a követke-
ző rövid kivonatot adjuk : E s z t e r g o m i főmegye. A nagy-
terjedelmü névtárt megnyitja a ,Catalogus SufFraganeorum in 
Pontificalibus Ecclesiae Metr. Strigoniensis ab Anno 1700,' 
melly névsorban 27 főpap soroltatik föl. Az esztergomi egy-
háztartomány püspökeinek névjegyzéke után következik : az 
esztergomi érseki főkáptalan, a posonyi, és nagyszombati társ-
káptalanok, az érseki megye területén létező apátságok és pré-
postságok , primási iroda ; a nagyszombati érseki-helynökség 
hivatala,esztergomi és nagyszombati szent-szék; végre a sz.-Bé-
laintézet hat, érdemekben őszült taggal. Az egész érseki me-
gye 46 esperességet, és pedig 22-őt az esztergomi, s 24-et a 
nagyszombati kerületben foglal magában ; a plébániák száma 
az esztergomi kerületben 237, a nagyszombatiban 236, és igy 
összesen plébánia van az érseki főmegyében 473 ; fiók-egyház 
pedig 244, s kápolnák és kisebb szentélyek, mellyekben sz. 
mise mondatik, 70. Mi a kath. hivek számát illeti, az esztergomi 
kerületben van 478,058, a nagyszombatiban 395,807 katholikus; 
a többi lakosság pedig az érseki megye területén igy oszlik 
fel (az először irt szám az esztergomi, a második szám a nagy-
szombati kerületet illetvén) : ágost. vall. 49,529 és 72,835 ; 
helv. vall. 54,249 és 13,739; nem-egy. görög 2,610 és 35 ; 
héber 46,029 és 38,500; tanulók: 46,516 és 38,107; tehát 
együttlegesen a lakosok közül : kath. 873,865 ; ágost. vall. 
122,364; helv. vall. 67,988; n. e. gör. 2,645; héber 84,529; 
tanulók: 84,623; összes szám: 1,236,013. Közülök Pest-
re 124,324, Budára 50,443 esik. Pesten kath. 89,683, ág. 
vall. 5,871, ref. 2,817, gör. n. e. 1,137, zsidó 24,816. Az elemi 
iskolába járó (csupán kath.) gyermekek száma, Pesten 7,657, 
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Budán 4,643. A rovat, mellyben azok számaadatik elő, kik ahus-
véti sz. gyónást végezték , igen vigasztalónak mondható ; kár 
hogy néhány helyről hiányozván az adatok, a gyónók összes 
száma ki nem tétethetett. A jubiláris áldozárok száma 16. A tan-
és nevelő-intézeteket illetőleg : az esztergomi érseki semina-
riumban van 59 ; a pesti középponti növeldében 65 ; a bécsi 
Pázmány-intézetben 54; a posonyi növeldében 10; a nagy-
szombati seminariumban 43 ; a nagyszombati érseki convictus-
ban 90 növendék. A nagyszombati érseki nagy-gymnasiumot 
legtöbbnyire megyebeli papok látják el.—A honunkban létező 
szerzetes-rendek főnökeit a névtár (196. 1.) ekkép sorolja elő : 
pannonhegyi sz. benedek-rendü főapát, mélt. és ft. Rimely 
Mihály; scot benedek-rendü telkyi apát , ft. Schultes Zsig-
mond; sz gothárdi cisterci rendű apát, ft. Komáromy Edmund, 
jászói s leleszi praemonstráti rendű kanonokok praelatusa, mélt. 
és ft. Répásy József; csornai, s türjei praemonstrátiak prépost-
ja ft. s nagys. Szenczy Imre; zirczi cisterci rendű apát, nagys. 
és ft. Rezutsek Antal; Jézus társasági tartományi főnök (szé-
kel Posonyban), ft. Schwitzer Antal; kegyes iskolák tanitó rend-
jének tartományi főnöke, ft. Purgstaller Cal. József, sz. do-
monkosiak rendjének tartományi biztosa (Bécsben), Lentz 
Domonkos; B. Szűz szolgáinak (serviták) tartományi mini-
stere, Ackermann Ignácz (Pesten); az Üdvözítőről nevezett fe-
rencziek tartományi főnöke (Galgóczon), Repka Cassián ; a 
bold. Szűz Máriáról nevezett ferencziek tartom, főnöke (Po-
sonyban), Golessényi Pantaleo ; capistrani sz. Jánosról neve-
zett szerzetesek tartom.főnöke (Budán), Agjics Caius; sz. Lász-
lóról nevezetteké, Zob Gellért (Pécsett); sz. Istvánról nevezet-
teké Erdélyben, Keresztes József (Kolosvárt); horvát-országi 
sz.-Keresztről nevezetteké Vascotti Clarus (Castagnavizzában 
Görz mellett) ; minoritáké , Zboray Hilarius (Egerben); car-
melitáké, Gergely atya (Gregorius a s. Theresia), székhelye 
Linz; capucinusoké Strebiczky Irenaeus (Budán); sz. Vazulról 
nevezett szerzetesek proto-liegumene, Halecskovics Elek (Cser-
nek-hegyen) ; irgalmas-barátoké, Bursák borg. Ferencz (Bu-
dán). Az érseki megye területén levő szerzetesekről felhoz-
zuk, hogy: sz.-benedek-rendü szerzetes van 19 ; jezuita 63 ; 
kegyes tanitó-rendü 51; servita 12; sz.-ferencz-rendű 269; capu-
cinus 67 ; irgalmas testvér 54 ; carmelita 10; összesen 512; 
apáczapedig: Nagy-Asszonyunkról nevezett 33; Orsolya-szűz 
90; Erzsébet-apácza 73; angol-kisasszony 21; irgalmas néne 50; 
iskola-néne 4 ; összesen 271. A névtárt a parochialis iskolák, 
plébániák, fiók-egyházak stb. jegyzéke rekeszti be : mégpedig 
valamennyi alesperesi kerületben létező minden iskolaigazga-
tók-, és tanítóknak névszerinti elősorolásával (201—226. 1.), 
élökön a megyebeli plébánia-iskolákra felügyelő kanonokkal. 
Végre fölemlittetnek a határidők , az időnkinti hivatalos ér-
tesitvények beküldésére. 

K a l o c s a i érseki-megye. A névtárt megelőzi : ^ r e -
vis notitia de Arcbi-Dioecesi Colocensi', melly után a kalo-
csai püspököknek (1000—1111.), bácsi érsekeknek (1094— 
1134.), és a kalocsa-bácsi érsekeknek (1135—1859.) teljes 
névsora közöltetik. A történeti jegyzetek ,De Ecclesia Metro-
politana Colocensi', és ,De Metropolitano Capitulo Colocensi, 
érdekes olvasmányok ; mellyekhez, ,a restauratione Capituli', 
és ,a restituto Capitulo', a nagy-prépostok és kanonokok név-
sora csatoltatik. A suffragan püspökök felsorolása után követ-
kezik : az érsekmegyei káptalan, a megye területén levő apát-

ságok, prépostságok, érsekmegyei szent-szék, házassági törvény-
szék, érseki udvar, lyceum stb. A részletes kimutatásból emlí-
tendők : főesperesség van 3, alesperesség 10, jubiláris áldozár 
3, plébánia 104, kápolnák és más kisebb szentélyek, mellyek-
ben nyilvános isteni-tisztelet tartatik, 43, fiók-egyház 157, 
plébános 90, plébános-helyettes 15, segédlelkész 73, papnö-
vendék összesen 40, az ifjúság tanításával foglalkozik 7 ; a 
megyei papság összes száma 246, a szerzeteseké (kegyes ta-
nitó-rendü, sz.-ferencz-rendü) 60. Mi a lakosság számát illeti : 
rom. katholikus van 398,577; gör. kath. 7,331 ; örmény 39; 
n. egy. gör. 114,763 ; ágost. vall. 52,314; helv. vall. 38,337 ; 
héber 13,699. Még igen érdekes adatok a következők: a hús-
véti sz. gyónást végezték 280,533-an ; iskolába jár 39,008 ; 
kath. házasságok száma 83,312 ; vegyes-házasságoké 724. Az 
összes lélekszám : 625,060. Az elemi-iskolák tanítóinak név-
sorát (99—107. 1.) megelőzi az érseki mesterképző-intézet sze-
mélyzete, 33 tanitványnyal, és a zombori, s uj-vidéki alreál-ta-
nodáké. Következik még a helyek , személyek jegyzéke. 

Az e g r i érseki megye védnöke szent János apostol és 
evangelista ,ante Portám latinam.' A megyés és suffragan püs-
pökök a rozsnyói, szepesi, kassai, és szatlimári. A névtárt az 
érseki megye története előzi meg ; melly után a püspökök, és 
érsekek , nagy-prépostok, és kanonokok sorozata következik ; 
és pedig a püspököké 1009-től, a nagy-prépostoké 1219-től, 
és a kanonokoké 1500-tól. Az egész érseki megye 4főesperes-
ségre oszlik : széke s-egyházi-, hevesi-, patai-, és szabolcsira ; 
ezek 24 kerületet foglalnak magukban, 190 plébániával; a la-
tin szertartású katholikusok száma 393,530, a görög szertar-
tásuaké 52,149; az érseki megye határain belül lakik még 
326,809 helv. vall., 16,025 ágost. vall., 729 n. egy. görög, 
33,180 héber; a tanuló-ifjuság száma 37,593 ; összesen 862,015. 
Az iskolába járó ifjúság számát illetőleg legkedvezőbb az arány 
a székes-egyházi főesperességben. A nagykiterjedésű érseki 
megyében a 190 plébánia közül ,Juri Patronatus obnoxiae' 
136, ,liberae collationis' 53; ide tartozik még 2 plébánia 
(egyik az előbbiek sorából), mellyeket szerzetesek látnak el ; a 
fiók-egyházak száma 648 ; a megyéhez tartozó helyek száma 
838 ; káplánság van 85, mellyeket 67 megyei, és 7 szerzetes 
áldozár lát el; 11 segédlelkészi állomás üres; nyugdíjazott áldo-
zár van 25 ; a megyei áldozárok összes száma 317; tan.-végzett 
theologus van 5 , papnövendék 80, más megyei áldozár 3 , 
szerzetes-rend 6-féle , szerzetes ház 11, szerzetes-tag 148, an-
gol kisasszonyok 16, pauli sz. Vincze szeretet-leányai 16, a 
megyében egyházi rendű lakik összesen 603. A nyelvet illető-
leg: a magyar kizárólag használtatik 161, a magyar és 
német 6 , a magyar és tót 16, a magyar, német és tót 7 
plébániában. Az érseki megyében létező tanintézetek a kö-
vetkezők : az érseki lyceum, theologiai karral és bölcsé-
szeti tanfolyammal a megyei növendékpapság számára, csil-
lagdával, nyomdával; az egri nagy-gymnasium ; a gyöngyösi, 
jász-berényi, és miskolczi kis-gymnasiumok ; érseki tanitó-ké-
pezde,53 tanító-jelölttel; gyermek-növelde (,Religionariorum 
puerorum educationis Institutum1) 38 növendékkel, 16 con-
victorral ; angol kis-asszonyok növeldéje 255 növendékkel. 
Az 1858-iki év lefolyta alatt összesen 10 szenteltetett föl ál-
dozárnak. Az Urban elhunyt 14. 

Nyitrai megye. A püspökséget liusz egész év folyta alatt 
(1838-tól 1858-iki jul. 24-ig) viselt főpásztor, b. e. Palugyay 
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Imre elhunyta következtében elárvult megye, a névtár szerint, 
sz. Beszterttől kezdve, kit sz. István nevezett ki, s egyike volt 
a Vatha-féle lázadás áldozatainak , 1034-től fogva 64 püspö-
köt számlál; káptalanában nagy-prépostot, e méltóságnak 
1779-ben történt visszaállítása óta , 11 -et ; kanonokjai közül 
1220-ban fordulnak elő, kik név szerint először emlitetnek. 145 
plébániában összesen 310,192 lelket számlál; közülök 268,813 
latin szert, és 1 gör. szert katholikust, 100 gör. nem-egyesül-
tet, 22,849 ágost. és 160helv. vallásut, 18,269 zsidót. Az is-
kolás-gyermekek száma 17,507. A megye területén két gym-
nasium van : Nyitrán és Trencsinben (amott nagyobb , itt ki-
sebb) , és Zsolnán reáltanoda. A papnövendékek összesen 
40-en vannak. Az Urban elhunyt papok száma pedig, a fő-
pásztoron kivül, 4-re ment 1858-ik évben. 

P a n n o n h a l m i s z e n t - b e n e d e k i rendűek. A 
tisztelt rendhez tartozik : a pannonhalmi főmonostor (,Ar-
chi-Coenobium'), mellyben létezik a főapátsági lyceum, és a 
consist, szent-szék ; tovább a győri társ-ház (,collegium') ; a 
soproni, esztergomi, komáromi, kőszeghi, és pápai székházak 
(residentiák). A főmonostorral egyesült, és a sz.-mártoni főa-
pátság hatósága alá vetett plébániák sora ez : Szent-Márton, 
Bársonyos , Csanak , Deáki, Füss , Lázi, Nyalka , Péterd , 
Ravazd , Szent-Iván , Tárkány , Tényő , és Varsány ; a fiók-
egyházak, mellyek szomszéd megyék parochiáihoz kapcsolvák : 
Dénesd , Tömörd, Kis-Csanak. A bakonybéli apátsághoz tar-
tozó plébániák : Bakonybél és Kajár. A tihanyi apátsággal 
egyesülvék e plébániák : Tihany, Asszó-Fő, Endréd, Zamárdi, 
Kapoly, és Füred. Végre a dömölki apátsághoz tartozik : Kis-
Czell. Ezen apátságok területén van rom. kath. 23,784 ; ágost. 
vall. 1,925 ; belv. vall. 2,950 ; héber 563 ; a tanulók száma 
3,294; vegyes-házasság van 21 ; az összes lélekszám 29,222. 
A rend tagjainak összes száma 169 ; ezek közül főapát 1, apát 
1 , áldozár 134, theologiát hallgató növendék 16 , gymn. osz-
tályokat tanuló 10, ujoncz 7. — J é z u s t á r s a s á g a . Az 
austriai tartományt képező rendházak , az ez évre megjelent 
névkönyv szerint: a posonyi társ-ház (collegium), ^ á l d o -
zár-, 9 tanuló-, 8 segéddel, összesen 29 taggal; a szathmári 
megkezdett nevelő-intézet (convictus) , 2 áldozár-, 1 tanuló-
és 3 segéddel; a nagy-szombati próbaház, 8 áldozár-, 12 ta-
nuló-, s 14 segédtaggal, összesen 33-an. A tartományi főnök 
(jelenleg Schwitzer Antal atya) 1856-iki dec. 5-én választa-
tott. Az e tartományhoz tartozó atyák külhoni missio-helye : 
keleti Australiában (Adelaide-ban) Clare-village, hol jelenleg 
8 tag működik ; ezen kivül egyes téritői vannak Canadában, 
Alabamában , Marylandban , St -Louis- és Cincinnatiban (Éj-
szak-Amerikában). Az egész tartomány 118 áldozárt, 86 tanulót 
és 100 segédtagot számlál. Többi házai Bécsben, Baumgarten-
ben , Kalksburgban , Linzben , Mariascheinban, Innsbruckban 
varrnak. Posegábati szinte convictust kezd. — K e g y e s t a n i t ó 
r e n d . Az ezen évre megjelent: ,Familiae Clericorum Regula-
rium Scliolarum Piarum Provinciáé Hungáriáé et Transilvaniae 
pro Anno 1859.'szerint a t. rend tagjai ekkép osztályoztatnak : 
áldozár vau 221, növendékpap 29, ujoncz-növendék 24, laicus 
szerzetes 2; tanítással foglalkozik v189 , lelkészi pályán mű-

ködik 6 ; a sz. fogadalmakat letette 230 ; a szerzetes tagok ösz-
szes száma 276. A rend 30 tanintézeteibe az 185 7/g-ik tanévben 
járt 5,643 tanuló—.Jászói, stb. p r a e m o n s t r á t i a k . A jászói 
leleszi, s n.-váradi prépostsághoz tartoznak : a jászói convent, 
mellyben a m. prépost ur irodája , az országos levéltár, a ren-
di theologiai intézet és a rendi gymnasium 7- és 8-ik osztálya 
van ; tovább a nagy-váradi, rozsnyói s eperjesi nagy-gymna-
siumok : az előbbi kettő egészen, az utóbbi csak részben levén 
a rendtagok által ellátva. A plébániák ezek : a rozsnyói megyé-
ben Jászó, Felső-Meczenzeif, Jászó-Debrőd, Jászó-Mindszent, 
Jászó-Rudnok ; a kassai megyében : Felső-Novai, Nyésta. A 
leleszi prépostsághoz tartozik : a leleszi convent, hol orszá-
gos levéltár létezik ; és e plébániák : a kassai megyében Le-
lesz , Király-Helmecz ; a szathmári megyében Kis-Kapos. A 
sz. István vértanúról nevezett nagy-váradi prépostságban le-
vő plébániák : a nagy-váradi megyében , Pecze-Szent-Márton, 
Asszony-Vására. A t. canonia tagjai : 1 praelatus, 60 áldozár, 
1 szerpap . 3 papnövendék, 21 ujoncznövendék. Ezek közül 
tanítással foglalkozik 34 , lelkészi pályán működik 11, Az Ur-
ban elhunyt 1857-ben 2 , 1858-ban 4. — S e r v i t á k . A 
tisztelt szerzet kormányát teszi a ,Generalis Ordinis', a ,Prior 
Provinciális Provinciáé Austriaco-Hungaricae', egy titoknok, 
négy definitor, és egy definitor perpetuus. Székhelyek : Bécs, 
Langeg, Schönberg, Gutenstein, Jeutendorf, Frakno, Pest, és 
Eger. Áldozár van 43, papnövendék 3, ujoncznövendék 2, lai-
cus szerzetes 10 ; összesen : 58. 

Roma, febr. 11-én. A katholicismus fővárosába f. hó 
3-án, Renfrew báró neve alatt megérkezett walesi herczeg, 
a nagy-britanniai trónörökös, febr. 7-én tette tiszteletét Bruce 
ezredes kíséretében ő szentségénél, IX. Pius pápánál ; ki a ki-
rályi herczeget különös örömmel, és minden, a magas látoga-
tót megillető figyelem jeleivel fogadta. Az angol ,Morning-
Post'-nak febr. 8-áról í r ják, hogy ő szentsége a berezegnek 
egészen a terem ajtajáig eléjement, és legnagyobb nyájasság-
gal vezette a számára készített székhez. A társalgás franczia 
nyelven folyt, és csak rövid ideig tartott ; a beszélgetés kizá-
rólag helybeli viszonyokra vonatkozván. A távozót »szentsége 
ismét az ajtóig kisérte. A herczeg f. hó 10-én, kíséretével 
együtt a sz. Péter bazilikájának kúpját tekinté meg ; idejét a 
világváros nevezetességeinek megnézése, és a jelenleg Romá-
ban nagy számmal levő fejedelmi személyek látogatása között 
osztván meg. Igy febr. 5-én keresztatyját, a porosz király ő 
félségét is meglátogatá ; a még mindig súlyosan beteg fejede-
lem helyett azonban csak a porosz királyné által fogadtatott. 
Albert porosz herczeg 7-én hagyta el Romát. Az angol trón-
örökös szoros iucognitót tar t , és a franczia hadsereg vezéré-
nek, Goyon grófnak tisztelgő látogatását sem fogadá el, lega-
lább mint ezt az utóbbi tenni szándékozott, az összes tiszti-
kar élén. 

Kegyes adományok : 
Bold. K r a n z Máté nagy-teveli pleb. hagyományából : 

a váczi siketnémák intézetének . . . . 2 5 fr t . p. 
a pesti vakok intézetének . . . . . 2 5 — 
a chinai gyermekek részére . 25 -
külhoni missiókra . . . . . . 24 — 

Összesen 99 f r t p. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi l iároly . 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : A latin nyelv papnöveldéinkben. V. VI. 
— Egyházi tudósítások : Magyarország-, Német- és Olasz-
országból. 

A latin nyelv papnöveldéinkben*-*). 
Y. 

Benső öröm- és elégültséggel olvastam a kath. 
egyház-irodalom e közlönyének annyira érdekes, és 
figyelemre méltó hasábjain, a különféle, több tekin-
tetből helyes egyéni nézeteket; mellyek mint meg-
annyi hathatós viszhangok törtek elő, az ,Egy hiány 
papnöveldéinkben' czimü szerény, és jó akaratú fel-
szólalásra. Magam is azt vallva elvül, hogy mint 
egyik értekező ur nyilatkozik, az eszmék megszűr-
ve, többek által és jól meghányva tisztulnak, bátor 
vagyok tollat fogni; hogy a t. értekező urak fontos 
szavai után, még néhány igénytelent irjak, egyéni 
szerény nézetem, és szives ohajtásom tolmácsául. A 
tüzetesen, és több oldalról elismerésre méltó szaka-
vatottsággal tárgyalt fontos kérdés az: valljon mi 
módon, és eszközök által lehetne megtestesülve lát-
ni az egyház forró óhajtását, miszerint a növendé-
kek, a hittanulmányok gyümölcsöző hallgatására 
mulhatlanul szükséges latin nyelvbeli kellő ismeret-
tel léphessenek a sz. theologia tancsarnokába. Azok 
közt, mik a t. értekezők által főihozattak, megval-
lom , találhatni ugyan több jót, czélszerüt és életre-
valót : azonban ugy látszik, van még más jó, czél-
hoz vezető, s alkalmas mód is, mellynek segélyével 
hasonlóan, sőt talán némi tekintetből könnyebben is 
elérhetnők a kitűzött fontos czélt. Igy, hogy az I. 
és IY. számú czikkekben javasolt előkészítő év, szin-
te egy hatalmas, és dus eredményű bevezetési mód 
lenne a latin nyelv szükséges ismeretébe, teljes kész-
séggel elismerjük; csakhogy mint t. szerk. ur szi-
vünkből szólva jól megjegy zi, jogosan kérdezhetjük : 
hol a kellő hely, és a megkívántató alap, az illy 

praeparatorium létesítésére ? ! Egyébiránt ha mindez 
megvolna is, csekély nézetünk szerint, folyton hatal-
masan ellentállna a számos megyében mindinkább 
mutatkozó, s mielőbb pótolandó paphiány ; de még 
sok növendéknél a t. értekező által remélt kedv és 
elhatározás hiánya is : mert hiszen a korukban kissé 
előhaladt ifjak, de mások is, ámbátor hivatással bír-
hatnak , nem örömest szentelnének egy egész évet 
ismételésekre, a latin-nyelvbeli, jóllehet szükséges 
gyakorlatokra *). Különben ez utóbbi csak másod-
rendű nehézség, az előadott vélemény kivitelére néz-
ve ; nagyobb ennél az első, a szükséges alap hiánya, 
melly azon egy év alatt, a növendékek szellemi, s 
anyagi ellátását fedezze. A mostani szoros körülmé-
nyek közt, midőn az iskoláztatás terhei sok, szegé-
nyebb sorsú, különben reményteljes növendéket ki-
zárnak a felgymnasium osztályaiból, s igy az egy-
házat sok, magában papi hivatást érző jeles ifjútól 
megfosztják, szerény véleményem szerint csak az se-
gíthetne gyökeresen az orvoslnndó bajon, ha a nö-
vendékek, mi jelenben is több egyházmegyében 
uralkodó szokás, mindenhol a gymnasium hatodik 
osztályából vétetnének föl az egyházi pályára: igy 
azután a bölcsészetre szentelendő két év lefolyta 
alatt bőven pótolhatnák a hiányt, mellyet a latin 
nyelv ismeretében netalán szenvednek ; kivált ha a 
két évi szünidőnek felét az intézet falai közt tölte-
nék , természetesen latin nyelvbeli szó-, s Írásbeli 
gyakorlatokkal, egy előljáró vezetése mellett, szor-
galmasan foglalkozva. Fordítási, s elmézési (memo-
risatio) gyakorlatokra legczélszerübb-, és igy leg-

*) Még e később érkezett votumot is a többiekhez csa-
tolandónak hittük , valamint az utána következőt is : hogy az 
ezzel véleményünk szerint eléggé kifejtett tárgy, az ösztön-
dijak gyakorlati gondolatát se nélkülözze. S z e r k . 

*) Nehogy a valódi hivatás természete, s az ennek hódoló 
ifjak k ö t e l e s s é g e felől legkisebb kétségnek is hely adassék, s 
a megjegyzésünkben érintett egész igazság ki legyen mondva, 
egyik t. levelezőnk azon észrevételét is ideirjuk, miszerint hatá-
rozottan bevallva kívánjuk e kérdésben azon elvet látni, hogy : 
„a papnövelés nem a növendék tetszésétől függ, hanem a fő-
pásztor belátásától, s hol ez öt évet szab, ott tetszésétől függ-
het az ifjúnak lenni, vagy nem lenni növendékké ; de ha az 
akar lenni, akkor nem szükség őt arra kérni, hogy több, vagy 
kevesebb előkészületi évet vállaljon el : mert ez neki lélekis-
mereti kötelességgé válik." S z e r k . 
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ajánlhatóbb kézikönyvnek vélném t.Reithmeier,Flo-
res Patrum latinorum, et Hymni ecelesiastici' czimü 
s rövid felvilágosító jegyzetekkel ellátott jeles gyűj-
teményét; mivel a papnövendék ezekből, mint a ker. 
erkölcsi élet, és felsőbb theologia gazdag tárházából, 
jövő szent hivatására fölséges irányeszméket, s a ké-
sőbb tanulmányozandó hittani tárgyakra megbecsül-
hetlen vezérfényt, alapismereteket meríthetne : mig 
ellenben a latin, más irányú classicusok fordításá-
ból tanulhatja ugyan a szép kifejezés példáit; de ko-
rán sem a tiszta, feddhetlen morált : minő a pogány 
kor hires műkincseiben hiában keresendő. Tovább, 
e jó szokás meghonosítása által, több szempontból 
jelentékeny nyereménynek örvendhetne az egyház ; 
mivel a növendékek nem csak a theologiai tanulmá-
nyok sikeres hallgathatására szereznék meg a la-
tin nyelvbeli szükséges ismereteket; hanem egy-
szersmind időt nyernének, mindinkább erősbülni sz. 
hivatásuk magasztos szellemében, mellynek szüksé-
ges fölvételére 3—4 év nem mindenkire nézve ele-
gendő : kivált napjainkban, midőn az uralgó vilá-
gias szellem csak nehezen kivehető rozsda-foltként 
rágódik az ifjúság erkölcsén. De ezenkívül nem is 
lenne olly bajos, elegendő s alkalmas ifjakat nyer-
ni az egyházi pályára; mint ezt jelenleg is több egy-
házmegye névkönyve fényesen igazolja: melly sze-
rint csaknem fölösleges a növendékek létszáma ott , 
hol pályázatot rendesen hetedik gymnasiumi osz-
tályra hirdetnek. Igaz ugyan, miszerint erre is azt 
lehet mondani : ,hol az alap? hol vannak a felgy-
mnasiumok, mellyek szép eszménknek biztos jövőt és 
kivitelt Ígérhetnének?' Azonban erre azt feleljük: 
miszerint már több megyében eddig is létezik alap, 
a növendékek bölcseleti tanfolyamára szentelve; ugy 
szinte sok székhelyen, hála az égnek, a kérdéses fel-
gymnasiumok sem hiányzanak. Az e tekintetben pe-
dig érzékeny szükséget látó püspöki székhelyekre 
nézve, az volna szívből kívánni valónk: vajha mie-
lőbbjönne el az áldásos kor, mellyben minden egyes 
püspöki székhely, szakavatott tanároktól vezetett fel-
gymnasiummaldicsekedhetnék ! Melly roppant hord-
e r e j ű eszme létesítése körül, az illető városi községek 
százszorosan kamatozandó buzgó áldozatai mellett 
(miután igy a polgárok mind gyermekeik könnyebb 
neveltethetésére, mind pedig az anyagi haszonra 
nézve sokat nyernének), csak a szellemi jóllétünket 
mindenben czélozó magas kormány szokott kegyes-
ségében, s a nm. püspöki kar ismert apostoli erélye-, 
s elhírhedt nagylelkűségében gyökerezve élednek 
reményeink; mert csak ezektől várhatjuk, az egy-

házi nevelés szent ügye körül méltán nyilatkozó ag-
gályaink kívánatos eloszlatását. y 

VI. 
Valamint minden orvos betegéhez, hogy sike-

res gyógyszereket tudjon rendelni, mindenekelőtt e 
kérdést intézi: ,Mi baja? s honnan eredt az'? ugy 
nem különben kell annak is, a ki papnövendékeink 
latin nyelvbeni járatlanságát orvosolni akarja, e kér-
dést megoldania : „Mi oka e járatlanságnak ? s hon-
nan ered az"? Meggyőződésem szerint az első azon 
hidegség- és idegenkedésben rejlik, mellyel a jelen-
kor ifjai e nyelv iránt viseltetnek Az uj tanrend-
szernek az e nyelv alapos tudásának előmozdítása 
körül tanúsított, s méltánylatot érdemlő intézkedé-
seiről , ugy szinte az illető tanárok ernyedetlen buz-
galma- s fáradozásairól nem lehet kétség. Én a leg-
főbb okot egyenesen a tanítványok könnyelmű bár, 
de némileg indokolt kifogásaiból származtatom, mel-
lyekkel tanáraik minden törekvéseit, és intéseit visz-
szautasitani szokták. Azok ugyanis,kik világi pályára 
szánvák, igy vélekednek: ,Minek vesztegessem ezen, 
úgyis már h o l t nyelvre időmet; hiszen nem lesz rá 
szükségem az életben.' A kik pedig magukban a, pa-
pi pályára hivatást érezvén, a növeldékbe fölvétetni 
kívánnak, ekkép biztatják magukat: ,Majd lesz e 
nyelv tanulására elég idő a papnöveldében.' Hiány-
zik tehát a tanulókban minden ösztön, melly őket a 
latin nyelv tanulására serkentené ; s igy a helyett, 
hogy figyelemmel kisérnék tanáraik előadásait, vagy 
magán-szorgalmat fordítanának annak tanulására, 
inkább vagy semmivel, vagy másnemű, s ollykor 
káros olvasmányokkal foglalkoznak. E balvélemény 
ama szirt, mellyen a tanárok minden, e nyelv bő-
vebb, és alaposabb megismertetésére irányzott töre-
kedésének hajótörést kell szenvednie. E hidegség 
és idegenkedés okozza tehát, hogy a tanulók, leráz-
va vállaikról az iskolai port, a latin nyelvnek igen 
csekély ismeretével birnak; ez okozza, hogy a nö-
veldébe fölvett ujonczok, ha a latin előadásokat csak 
némileg is érteni akarják, a nyelv szabályait élőiről 
tanulni kénytelenittetnek : mig sokan a természetűk-
ké vált hidegség következtében ott is kevés, vagy 
semmi szorgalmat sem fordítanak arra, s a közmon-
dás szerint mint ,sült galambot' vélik fejőkbe repül-
ni ; vagy pedig nem gondolva, mikép ,interea fugit 
irrevocabile tempus,' annak tanulását évről-évre ha-
lasztják ; és végre észrevétlenül elérkezik a pillanat, 
midőn magasztos hivatásuknál fogva a tevékenység 
terére kilépni, s minden erejeket más, elkerülhetlen 



kötelességeknek szentelni kénytelenittetnek. Csuda-e, 
ha ekkor gyenge sajkájok szüntelen „inter Scyllam 
et Charybdim" forogván, majd egyik, majd másik 
kötelességüknek, melly a latin nyelv bő ismeretét 
igényli, pontosan meg nem felelhetnek? Nézhetjük-e 
tehát e valóban szomorú, s mégis igaz tapasztalato-
kat minden sajnálat és érdek nélkül? Találkozhatik-e 
valaki köztünk, ki, tekintve ifjaink ezen, ollyany-
nyira szükséges nyelv iránti közönyösségét, szivé-
ből ne óhajtaná, hogy a baj , a mennyire lehetséges, 
orvosoltassék? Hogy valaki egy nyelvet sajátjává 
tegyen, szükséges azt előbb vele megkedveltetni, s 
érdekessé tenni ; hogy igy ne csak „ex debere", ha-
nem önkényt, saját érdekénél fogva is szorgoskod-
jék annak magáévá tételén. Igaz ugyan, hogy t. K. 
urnák e nyelv belbecse felől, és szükségességéről 
mondott arany szavai, képesek lehetnének minden 
papnövendék szivében a közönyösség jegét felol-
vasztani , s a nyelvet kedveltté s érdekessé varázsol-
ni: de miután ajánlata átalános, és csak távolban 
tünteti föl a nyelv tanulásában tanúsított fáradozás 
bő jutalmát és édes gyümölcseit, nem csuda, ha ezen, 
a késő jövőben rejlő jutalom sokaknak csekély, vagy 
semmi ösztönt sem nyújt a végre, hogy azt elnyerni 
kellőleg törekednének. 

Hogy tehát a bajon segítve legyen, olly ösz-
tönt kell a tanítványoknak adni, melly e nyelv iránti 
közönyösség és elhidegülés megtörésére hathatós erő-
vel birjon. S illyenül szolgálhat a jutalom-osztás. 
Minthogy pedig a baj a tanodában veszi kezdetét, 
önkényt következik, hogy ott kell annak orvoslását 
is megkezdeni s eszközölni ; vagyis a tanulókat ju-
talmak ígérete mellett szorgalomra lelkesíteni; még 
pedig mindjárt kezdetben: nehogy ez ellenszenv- és 
hidegségnek, az ifjak sziveiben mély gyökeret verni 
ideje legyen. Tűzessenek és osztassanak ki jutalmak 
azon tanulók közt, kik magukat a latin nyelvben 
leginkább kitüntetik : akkor bizton lehet reményle-
ni a várt sikert. Örömmel veendik ezt a tanulók, és 
vetélkedve fognak a jutalmak elnyerésén, követke-
zőleg a nyelv magukévá tételén fáradozni. Hason-
lítson csak valaki össze két olly gymnasiumot. hol 
évenkint illy jutalom-osztás történik, és hol hire sincs 
annak: bizonyára tapasztalni fogja a tanulók elő-
menetele közti roppant különbséget. Milly nagy si-
kerrel történhetnék e jutalom-osztás a papnöveldék-
ben is, azt eléggé mutatja azon növeldék dicséretes 
példája, hol szónoklati jutalomdijak vannak kitűzve : 
mellyek azt eredményezik, hogy mig a más növel-
dékből kikerültek közt alig minden 6 —8-ik jó szó-

nok, addig a jutalmakban részesültek közt majd 
minden 3-ik, ne mondjam, második kitűnő szónokká 
válik. Igy lehetne a növendékeket a latin nyelv föl-
karolására is ösztönözni; s a csekély áldozatot bizo-
nyára édes meglepetés, és bő siker koronázná. Alig is 
lenne akkor szükség a rendes előadások behozatalá-
ra; mivel egy kis utmutatás mellett, a növendékek 
vetélkedésből is jobban lelkesülnének e nyelv tanu-
lására. Szomorú, az igaz, hogy jutalmak kiosztá-
sával kell édesgetni valakit olly nyelv tanulásához , 
melly neki mindennapi kenyereül fog lenni : de ha 
nem képes egyéb megszüntetni az irányábani közö-
nyösséget, ugy a jutalom-osztás soha sem fölösleges, 
hanem nagyon is czélra-vezető eszköznek tekintendő. 

K. ur tovább ajánlja a növendékeknek Grrigely 
grammatikáját. E munkát igen jól ismerem ; mert 
magam is azt használtam egykor; s mondhatom, hogy 
minden grammatikák közt, mellyeket eddig forgat-
tam , a legjobbnak találtam : de azért annak, ki más 
utmutatása nélkül, privatim akarja használni, nem 
egészen ajánlhatni ; mivel a máshoz szokott kez-
dőnek igen nagy nehézségébe kerülne, mig azt ala-
posan megértené. Véleményem szerint legjobb, ha ki-
ki azon szerzőt, és modort követi, mellyel őt az al-
sóbb iskolákban megismertették. 

Még egy mód lebeg szemem előtt, melly által 
gondolnám a latin nyelv csaknem kialvásnak indult 
szikráját a papság és növendékek közt lángra lob-
bantani , s ez : ha a Synodalis Examinatorok minda-
zoknak , kik tiszta latinsággal nem birnak, a vizsga 
letételét nehezítenék; figyelmeztetésül mindazoknak, 
kik e nyelv tanulását és szükségét hidegen veszik, és 
elhanyagolják. A r v a y Oszkár. 

EGYHÀZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. kir. Apostoli Fölsége febr. 8-án kelt legfelsőbb határozatá-

nál fogva, K i i z m i c s Dániel cisteroi-rendü áldozárt, és sz.-gothárdi 
plebános-helyettest, az egyház és állam irányában szerzett kitűnő ér-
demeinek elismeréséül, a Ferencz-József-rend kiskeresztjével méltóz-
ta tot t legkegyelmesebben földíszíteni. ( W . Z.) 

Pest , febr. 24. Igéretünkhez képest a főmagass. zá-
grábi bibornok-érsek körleveléből némellyek szószerinti idézé-
sét annál czélirányosabbnak tartjuk, mivel a tárgy fontosságán 
kivül, melly a főpásztori iratban fejtegettetik , a styl szépsé-
ge is sajátságos erőt és bájt kölcsönös az előadásnak , mellyet 
nem akarunk forditás által gyengiteni. Előrebocsátván a fő-
pásztor a kereszténység üdvös hatását a megromlott világ- és 
polgári társaságra , a vallásosság jelen állapotát, valamennyi 
világrészek fölött szemlét tartva, a leghitelesebb tudósítások 
után vázolja ; de kérdi : „Quaeritur iam, num haec eius in 
melius conversio tanti possit aestimari, ut omnem ulteriorem 
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sollicitudinem missam facere debeamus ? Id , mea quidem 
sententia, tam parum obtinet, ut praesens religionis status 
ampliorem etiam, quam unquam ante, bonorum deposcat 
contentionem. Quippe quae hucdum consideravimus , potissi-
mum ad e x t e r n a s religionis, Ecclesiaeque correlationes per-
tinent. Sed vero maximum religionis robur , salubritas et glo-
ria in eius ad m o r e s fidelium efficacia sunt posita. . . . . Tum 
primum (religio) vere florere dici potest, si in sequacibus 
suis insignem operetur vitae sanctimoniam. Et sane in hoc 
potissimum Ecclesia christiana reponebat triumphos suos, pa-
rum de cunctis exteris adjunctis sollicita ; quod quidem tam 
certum est atque indubitatum , ut etiam gloriaretur in per-
secutionibus suis, nec ullam calamitatem nimis gravem reputa-
ret , modo lidelibus suis intégra constaret lîdes , et intemera-
ta innocentia vitae. Jam vero, si hoc sub obtutu expendamus 
tempóra nostra, quam tristis se oculis nostris sistit imago.... 
Imago sane, quae vix aliquam amplius priscae christianae per-
fectionis exhibet speciem. Yel an quis negare ausit, nunquam 
copiosiora, nunquam acutiora, nunquam magis venenifera in 
religionem iacta fuisse tela, quam iaciantur hodie; idque non 
per gentiles et iniîdeles, ut prioribus temporibus, sed per eos, 
qui sacro regenerationis fonte abluti, ipsi se christianos au-
dent compellare ? An quis negare ausit, nunquam plures 
fuisse in Ecclesia a fidei integritate defectiones, secessiones 
in partes, nunquam magis cum puritate fidei, ac invicem etiam 
pugnantia doctrinae morumque placita, nunquam maiorem se-
ctariorum nubem ; quorum quidem nonnulli, etsi nomen ad-
huc retineant christianum, tam procul tamen absunt a spiritu 
revelatae per Salvatorem veritatis, ut omnino huic potius illu-
dere , quam semet subjicere velle videantur. An ausit quis in-
ficiari, ingentem actu in populis christianis grassari morum 
depravationem ? Qui id negare praesumeret, inspiciat refertos 
undique malefactoribus carceres ; perlustret criminalium iudi-
ciorum scrinia ; computet illegitimarum prolium cohortes ; vi-
deat, quot quantive sint in maioribus cumprimis urbibus, qui 
nunquam fere in Sacramentis, raro in divino cultu capiunt 
partem, quive dempto nomine, vix quidquam amplius in se 
exhibent christiani moris , christianae virtutis ? An non salu-
berrimae Ecclesiae leges passim et publice violantur, immo 
petulanter vellicantur, sannisque et irrisionibus lacessuntur? 
An non ipsos iam rurales populos huius pestiferae corruptio-
nis invadere coepit contagio ? An non apud hos quoque , de 
neglectu divini cultus, de execrandis blasphemiis , deque va-
riis plane lasciviae generibus, in dies multiplicantur querelae 
Pastorum , de spirituali fidelium suorum bono sollicitorum ?" 
S kimutatva , mikép az óriási előhaladást tevő ipar, és fényű-
zés mellett (melly az erkölcsileg párhuzamosan nem haladó em-
berre nézve csak a visszaélés eszközeit szaporítja) , e romlott-
ság nem szűnni fog, hanem inkább növekedni, ha a vallás ér-
telem- és szivképző befolyása nem tétetik hatályosabbá : a baj-
nak czélszerü orvo solhatása végett, először is annak okát nyo-
mozza. S ez, a kor szelleme által hatalmasabbá tett testi ki-
vánságnak , birvágynak , s az élet kevélységének, a családi 
kör- és társaság-, közvélemény- és irodalomban, az egész mai 
miveltség irányában nyilvánuló uralkodása : melly megrontja 
az ifjúságot, megmérgezi a már csupán pénzért kötött házassági 
szövetségeket, és azt eszközli, hogy a férfikort valaha megtisz-
telő hasznos munkásság helyett, az élvezetvágy, és játékdüh, 

pénzsovár nyerészkedés, börzejáték, és uzsora legyen legtöb-
bek foglalkozása, czélja, s boldogsága; az ezen, Isten- és 
örök életről megfeledkező életmódhoz alkalmazván nézeteiket 
az ember rendeltetése, és társadalmi jóllét felől is. Az érzé-
kiség szolgálatába szegődött nagy reményű fiatalt, „surculum 
familiae egregie de re publica meritae," irva le, kérdi a kör-
levél : „quid is , amabo , absolutis studiis suis , auspicatoque 
haereditario gentis suae possessorio, agere instituet? . . . Si 
aliquem secum e studiorum palaestra adtulit literarum amo-
rem : his quidem partem vitae suae porro consecrabit ; sed 
cuius haec studia erunt generis ? sine dubio alendae sensuali-
tati consecrata. Sin vero nullum habeat literarum aut artium 
liberalium gustum, quid aget? Quid aliud, quam ut obeat 
circumvicina castella, in quibus regnat sensualis iucunditas ? 
ut studiose perquirat lusus , saltus , commessationes ; perse-
quatur feras coeca cum passione, magnam paternae substan-
tiae partem in equos , currus , crepundia nullius valoris pro-
fundat? Quid vero aget pro sanctissimis religionis finibus ? 
quid pro patria ? quid ad sublevandam hominum cum egesta-
te colluctantium calamitatem ? quid pro gloria familiae suae ? 
quid ad solamen matris suae ? quid tandem , ut suum eiFor-
met characterem, seque vera laude dignum efficiat ? ... Imagi-
nemur iam nobis urbem, aut integram plane nationem , cuius 
potior pars juvenis huius aut il Ii similium sectetur sentiendi, 
agendique rationem : an non eam in tristem characteris vili-
tatem decidisse arbitrabiinur ?" Hozzá járul a testiség hatal-
ma ; melly : „nostris, proh dolor ! temporibus formidabilem 
rursus consecuta est potentiam....et quidem in gradu vix ante-
hac noto ...Dominatur in literatura ; quam maiori paene in par-
te suis mancipavit servitiis . . . Dominatur ín spliaera libera-
lium artium, in tantum quidem , ut nobilissimae eius species , 
uti pictura et sculptura, ei turpi persaepe subjectione an-
cillentur. Dominatur in theatris, quae quidem et in praesen-
tia non erubescit mundus scholam morum appellare, sed quae, 
re vera, unice paene sensualitatis stipendiis sustentantur. In 
ipsum adeo irrepere ausa est religionis sanctuarium " És 
az utálatos pénzszomj ; melly még az állatiságnál is leebb ala-
csonyítja az embert, mivel őt a lelketlen anyagnak imádására 
készteti. „Sensualitas eum ad bruti animalis, auri Cupido ad 
materiae deprimit conditionem. Reapse homo auri mancipium 
effectus , vix quidquam amplius retinet, quod divinae suae ori-
ginis, sublimisque destinationis praeferat speciem. Nil tali ho-
mini amplius sanctum, nil contentione, studio aut venera-
tione dignum apparet, nisi quod ad sphaeram abominabi-
lis huius pertineat servitutis ; nil contra turpe, nil satis 
vile et abjectum, quod ad bunc scopum quoquo-modo pos-
sit conducere...." Innen a játékdüh ; és a szerencsétlen játé-
kosok kétségbeesése : „quia amisit, quod solum adorabat mi-
men, nec amplius se vivere posse existimat." Innen az is , mi 
korunkat olly rutul bélyegzi : „ut matrimonia non mentis, cor-
disque dotum aestimio, non ex genuino partium con-
trahentium alFectu, sed irreflexe ad haec, nec ulla habita ae-
tatis , indolis , convenientiac ratione , unice e pecuniariis re-
spectibus ineantur..." És a testvéri viszályok ! „Focus amo-
ris, cui omnes filii familias suum debent, originem, cor quippe 
paternum , vix cessavit pulsare, et iam opum sitis fratrum, 
adusque naturali affectu iunctorum, corda dissociât... In vi-
cém , ut super tumulo paterno iunctim pias fundant lacrymas, 
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eodem filiali amore animati, adstant avidi haereditatis parti-
tioni, mutuis invicem lacessentes praetensionibus, sicque ma-
nifestum praebentes documentum se pari habendi cupidine esse 
fascinatos. Nee raro est videre fratres, qui heri iunctim lacry-
mabundi comitabantur communis suae matris exuvias , hodie 
coram tribunalibus de liaereditate mutuas inter execrationes 
decertare. Et quoties vidimus impium filium patris mortem 
avide expectantem, ut suam quantocius exsatiare possit aeris 
cupedinem? Sed eum plane etiam adtingere solet perversita-
tis gradum haec cupiditatis pestis, ut dum id suis rationibus 
congruere iudicat. nil pensi ducat, in obversum divinae , na-
turalisque legis, ac in contrarium finis matrimonii, humani 
generis intercipere propagationem." Innen az elégületlenség 
sorsával, a nagyravágyás , irigy túltenni akarás , communisti-
cus vágyak ; mind olly szomorú jelenségek, mellyeknél fogva 
mondhatni, mikép : „negari non potest, hoc cupiditatis genus 
nunquam maiori in mensura christianos populos fuisse depo-
pulatum, quam depopuletur his temporibus nostris ; ut adeo 
nova etiam , nec unquam antehac audita eius genera recentis-
sime sint prognata. Vei est ne aliquando auditum, integros ex-
stitisse hominum coetus , qui , ut liodie fit, unice ex iniquis 
vivant capitalium suorum censibus? item coetus, qui jugiter 
circumdent argentarias mensas, lucris inhiantes, nec quidquam 
pensi ducentes , excusis falsis rumoribus, aliisque abominandis 
artibus in suos abuti fines..." Igy azután az élet kevélysége 
sem maradhat el ; melly szintúgy nem tud hódolni a törvény-
nek , és engedelmeskedni, ha alárendeltetésben van, mint pa-
rancsolni, ha hatalomra jutott. „Hinc connatum quodammodo 
superbiae est odium omnis auctoritatis, indeque repetenda 
diűlcultas regendi societateui, q u a m d a e m o n superbiae inces-
ser i t . . . . Quemadmodum autem eos , qui subesse debent, di-
scolos reddit et refractarios : ita eos, qui praesunt, duros fa-
cit, ac paene intolerabiles. Hinc est , quod superbia ineptos 
reddat homines ad regendum alios : in re publica, in familia, 
in omni societate producit id, quod ipsius quodammodo natu-
ram constituit, producit tyrannidem." Mindezekre nézve a fő-
pásztori körlevél szivből szakadt panaszra talál okot : „Si iam 
de nostris in specie quaeratur temporibus , confiteri, proh do-
lor ! cogimur ea , obtutu pestis huius, nequaquam meliori esse 
loco posita, quam fuerint tempóra praecedentium saeculorum. 
Immo, si tota edicenda sit Veritas , fateamur oportet, hoc ma-
lum eum aevo nostro attigisse gradum, ut ultra vix procedere 
posse videatur." Az ezt bebizonyító szép és megható sorokat 
kénytelenittetünk elhagyni, hogy az a nélkül is több helyet, 
mint a mennyivel itt rendelkezhetünk , igénylő jelen kivona-
tot bevégezhessük. A főmagass. bibornok-érsek az előadott 
baj gyógyszeréül (mellyet a korszellem örökké csak a törvé-
nyek és intézmények változtatásában keres , holott az egyéni 
reformban kellene keresnie), a vallásosságot mutatja ki ; s fő-
leg a papságra nézve a buzgó tanitást, az isteni-szolgálat épü-
letes végzését, a szentségek kiszolgáltatását, és a jó példát 
ajánlja, sürgeti, s köti szivére mindenkinek. Magas gondolat 
rejlik ama szókban, mellyekkel a prédikálás erejét emeli ki ; 
s az Isten igéjének kétélű fegyverét nem, vagy hanyagul hasz-
nálókra rémitő felelet terhét háritja ! „Detur malevolis rei pu-
blicae perversoribus facultas, septimo quovis die, homines 
ad suas conciones congregandi : et videbimus , quanto studio, 
quantoque cum effectu, hac concessione in pessimos suos fines 

sint abusuri . . . En civitatem sanctam Dei, en propugnaculum 
salutis, quocum stat vei cadit morum probitas, virtus, et pro-
speritás humana ! En quomodo impetitur infestis inimicorum 
suorum armis ; armis omnis generis longe lateque dominantis 
cupiditatis ! En novas in dies adventantes hostium phalanges ! 
Jam turres eius magna in parte collapsae sunt ; muri ipsius, 
quorum custodia nostrae est crédita fidei, vacillant, et gran-
dem minantur ruinam. Intendamus igitur vires nostras in de-
fensionem huius, nobis commissi munimenti, quo quidem pre-
tiosius non habet humánum genus. Manus Domini necdum 
est abbreviata, potest ea ex ipsis lapidibus suscitare filios 
Abrahae ; potest, qui dominus est exercituum , qui saepe iam 
deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles , nobis etiam 
dare vietoriam.... Quam quidem , si aspirante ipsius numine 
reportaverimus : erit nobis gloria coram omnibus bonis, erit 
dulcis exultatio expleti officii, erit beata pax conscientiae in 
gaudio Spiritus. Sin autem in inscrutabili divinorum consilio-
rum codice scriptum est, ut succumbamus et transferatur a 
nobis regnum, deturque nationi, meliorem eius fructus ope-
raturae : tum quoque laus erit coram Salvatore , matre eius 
immaculata virgine , angelis Dei et omnibus sanctis eius, eo 
quod signare perrexerimus praeclaram causam non sudore tan-
tum , sed et sangvine nostro ; quodque caput rei est, obtinget 
nobis laurea ilia aeterni viroris , quam promisit, qui potens 
est, bonis et fidelibus servis suis." 

Pest, febr. 25.A Kölnben megjelenő művészeti lap, Organ 
für christliche Kunst' febr. 15-iki számában ujolag szóba hozza 
a kassai templomnak milly stylben leendő megujittatását; és ki-
fogásokat tesz. A szerkesztő komolyan tiltakozik (44. 1.) minden 
olly föltevés ellen, mintha őt a fölvett czikkek és bírálatok közlé-
sében egyéb vezérelné, mint az ügyszeretet, és az őszinte vágy, 
az ujolag virágzásnak indult, főleg középkori ker. művészetet 
előmozdítva, ezzel a kath. egyháznak is jó szolgálatot tenni. S 
mi nem kételkedünk szavaiban. Hogy ot t , a hol elvekről van 
szó, mint minden tudomány- és művészetben, merő szívesség-
ből nem lehet concessiókat tenni, világos. A szigorú bár, de 
igazságos bírálat csak olly nagy jótétemény itt is az illetőkre 
nézve, mint a komolyabb tudományok körében : s azt méltányol-
ni tudni nem kisebb érdem az okulóra, mint a figyelmeztetés 
a tanítóra nézve ; annál is inkább, minthogy ez szintolly há-
ládatlan, és gyűlölséget magára vonó munka szokott itt is, mint 
mindenütt lenni. Mi elegendőnek tartva egy, egész honunkat 
közelről érdeklő dologban az illetők figyelmét akkép fölébresz-
teni, hogy senki se tarthassa magát sértettnek, a kérdés eldön-
tését azokra bizzuk, kiknek az efféle vizsgálatok, szakukhoz 
tartoznak. Ebben birák nem lehetünk ; pártot képezni pedig 
nem akarunk. Azért a ,Religio'-ba több, e vitára vonatkozó 
czikket, nem is fogunk fölvenni ; hanem annál sürgetőbben 
kérjük a vitatkozó feleket, hogy önigazolásukat mindig kom-
petens forum' elé vigyék : már azután akár az ,Organ'-t, akár 
más művészeti lapot választanak e czélra, mindegy ; mert 
hogy lapunk e czélra nem alkalmas tér, mindenki bevallja, ki 
az építészetet a theologiától megkülönböztetni képes. 

Kalocsa , február 16-án. Mult vasárnap (Septuage-
sima előtt) nálunk , mint másutt is megtartatott a bold. Szűz 
sz. szivéről nevezett társulat főünnepe, rendkívüli részvéttel. 
A jó Isten, a kellemes idővel is kedvezett. Már előtte való 
délután, ugy a nap reggelén, a gyónó-székek mind el voltak 
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foglalva ; s az áldoztatás huzamosan tartott. Az ünnepélyes sz. 
misét ft. Kovács József apát és kanonok ur tartotta. A társa-
ság szépen terjed : mint a ft. plébános úrtól tudom , jelenleg 
nyolcz ezerre megy a város- és pusztákon levő tagok száma. 
Szép példával mentek elő a mester-képezde növendékei is, kik 
magukat a végzett sz. mise után mind a társaságba fölvétetni 
kérték. Vigasztalás az minden szivnek, hogy a hit emelkedik, 
és az Isten anyjának tisztelete terjed. Legyen Isten áldása mind-
azok buzgó törekvésén , kik illy sz. dologban szóval, tollal 
tevékenységgel, áldozattal fáradnak. — Olvastuk a ,Religio' 
9-, 12-, és 13-ik számában a deák nyelv körül közlött czikke-
ket. Jeles a jó törekvés, egy érzékeny hiányon segitni akarni. 
Annyi igaz, hogy a hiány megvan ; még pedig uj hiány : szár-
mazásából oka is értetik. Mi a dolgon bár keveset segíthetünk, 
de illő alázattal valamit elmondunk. Köztudomásu dolog, hogy 
e hiány elhárítására valami történt, és történik. Mondjuk el 
azt, a mi itt-ott történik : abból azután azt is megérti az em-
ber, hogy mit lehetne még tenni. Nem egy gondolathoz ragadt 
a bölcseség -, minden helyen van valami, a mi követésre méltó. 
Tiszteljük mindenütt a fönál'ó jó igyekezetet : nekünk ked-
venoz eszméink nincsenek ; legalább azok rovására a fönálló 
rendszabályokat háttérbe szorítani semmikép sem akarjuk. 
Szavainknak különös súlyt tulajdonítani épen nem kívánunk ; 
de nem is kívánhatunk. Illy dologban úgyis van, a ki határoz, 
kinek mi magunk is, a növendék pedig minden alkudozás nél-
kül tartozik magát alávetni. Csak azt mondjuk el, mint megy 
nálunk a dolog. Az aligazgató deák-nyelvtanár, hetenkint ád 
két órát: kedden, csütörtökön tizenegy órától három negyed 
tizenkettőig. A növendék-szám két felekezetre van osztva : 
kezdők- és haladókra. A szabályok ismételésén kivül, van 
egyik nyelvből másikra fordítás is ; és adatik föl bizonyos , az 
életben előforduló levélbeli dolgozatok iránt is tájékozás. Az 
elöljárók az előforduló érintkezésben a deák nyelvet használ-
ják. A növendékek kötelessége, deák nyelven társalkodni. A 
deák nyelvből megvan félévenkint a próbatét. Az idősbektől 
az ifjabbak, a jobb deákoktól a gyengébbek tanulnak ; ott van 
a szótár is. A tapasztalás nyomán gyakran azon örömet oszt-
juk , hogy a ki kezdetben , a nyelvbeli szabályokkal betöltött 
száját alig tudta deák szóra fölnyitni, ha ebbeli kötelességének, 
a deák nyelven való szólásban hiven megfelelt, később becsü-
letesen elbeszél. Attól soha sem félünk, hogy elfeledik a ma-
gyar szót ; legalább tapasztaltuk, hogy midőn szünnapokra 
mentek, soha sem volt panasz , mintha nem tudtak volna ott-
hon szóba ereszkedni ; szünnapok után azt vettük inkább ész-
re , hogy a deák szó nem megy olly folyton. Hogy pedig a 
helyes-irás szabályai szerint is tudjanak írni, s gondolataikat 
minden életre való nyelven föltenni, több alkalom által segit-
tetnek. Igy a tanárok szoktak, tantárgyukhoz mért írásbeli 
dolgozatokat deákul, és alkalmilag magyarul is kiadni, s a be-
adottakat szórói-szóra átjavítani: mi nálunk annál könnyebben 
megy, mivel az elöljárók tanárok is egyszersmind. Az 
elmélkedések naponkinti följegyzésében is helyes alkalom 
nyilik , hogy gondolataikat rendezni, s a rendezett gondola-
tokat rövid kivonatba foglalni , és helyesen föltenni tanul-
ják. Az elöljárók részéről e dologban sem hiányzik a kellő 
biztatás; és hála Istennek, találnak is a növendékekben, pá-
lyiíjokhoz ugyan nagyon is megkívánt annyi docilitast, hogy 
fölérik észszel, miszerint az csak az ő javukra szolgál, ha fő-

pásztoruk akaratának, m i r e l é l e k b e n is t a r t o z n a k , 
készséggel hódolva, iparkodnak a kezdő nehézséget vas szor-
galommal pótolni. Ők maguk belátják, hogy reájok nézve a 
beszéd általi folytonos gyakorlat igen is szükséges ; csak ugy, 
mint vala ránk nézve, kik e dolgot szinte csak igy kezdtük. S ha 
más országokban (hol, noha fönállnak a gyermek-seminariu-
mok, mégis nem minden pap tud folyton deákul beszélni) szint-
igy kezdenék, kevesebb baja volna a magyar utazó papnak. 
De van abban bizonyos önmegtagadás is, és férfias lelkület, 
midőn némi nehézséggel, talán az álsz égyennel, talán más 
akadálylyal is küzdve, az egyház növendéke, édes anyjának 
nyelvén gyermeki szende tökéletlenséggel szól mindaddig, va-
lamíg folyvást nem beszélhet. Ha nem mondjuk is egy pap-
nak, de talán kimondhatjuk sok jeles férfiak után , hogy egy 
magyar kath. papnak deákul folyton nem tudni beszélni, szé-
gyen ; és azt is szabad kérdeni : ha a növendék e nyelven 
nem beszélt, hol fogja e nyelv gyakorlatát magáévá tenni ? 
Mivégett mi lelkünk igaz meggyőződéséből tiszteljük mind-
azon hírneves (köztük van a világhírű Collegium germanico-
hungaricum is) intézetek szabályait, mellyekben a főpásztori 
akarat az e nyelvbeli szükséges gyakorlatra is ráadja a sanctiot ; 
s ha nem egyetlen, de igen is egyik hasznos, sőt szükséges, és 
igen gyakorlati eljárásnak látjuk, hogy a növeldének falai 
közt, mint az egyházi elet bölcsőjében, az egyház szent nyel-
ve éljen, és ajakról ajakra zengjen. Különben mi minden 
egyéb jó eszközt is tisztelünk: főleg a bárhol fönálló rendelete-
ket, mellyeket ignorálnunk nem szabad, és megtámadnunk er-
kölcsileg nem lehet. Mi szeretjük a Grrigely-féle könyvet; de 
nem irtózunk más jó könyvektől sem : a mi egy czélra szolgál, 
azt azon egy oldalról nézzük, mellyben a czélhoz vág. Nálunk 
a görög nyelv ismételtetik ; a zsidó taníttatik, pedig nem for-
mából, hanem arra mindenki köteleztetik : minthogy hypocri-
tákat nevelni nincs szándék. Ha kell valamit előadni, méltó 
azt megkivánni, hogy tanulja is az illető. A felhozott, vala-
mint egyéb nem kevésbbé érdekes bajokon a novitiatus segíthet: 
a eyermek-semínarium segíteni fog. A novitiatus netalán fel-
állítandó évére, tőlünk nehezen jut valakinek eszébe, utasitást 
kérni : annyit azonban bizonyosnak tartunk , miszerint ott egy 
másik gyökeresebb szükség,az egyházi élet szellemének hiänya?  

fogja a napi rend legnagyobb részét igénybe venni ; azt pedig 
szinte kétségkivülinek liiszszük, hogy annak fölállításában nem 
az ajánlkozók kedve, hanem az egyház szüksége, és a íopász-
torok akarata határoz. Mihelyt a gyermek-seminariumok léte-
sülve, kegyelmes főpásztoraink eme régi óhajtása valósul, a 
papságra képesítő hivatási kegyelem a gyermeki szívben aka-
dályra nem találand ; és boldognak fogja magát érezni az, ki a 
főpásztor által az ő atyai belátása szerint eligazított nevelés1 

rendben, fölvétetni, s elöljárói által n e v e i t e l n i szerencsés 
lesz Mi ezen főpásztori gondot, naponkinti forró imáinkkal tá-
mogatni szent kötelességünknek ismerjük. K u b i n s z k y . 

Kalocsa , február 19-én. A magyar kath. egyház 
mozzanatainak ezen nagybecsű , megifjodott kedves közlönye 
legyen egyszersmind hirdetője a mi megujuló szellemi életűnk 
jelenségeinek is. Régóta hallgattunk, mintha szellemileg ért-
ve, betegen sínylődtünk volna : pedig Isten kegyelméből szel-
lemi életerőnk nem csak nem fogyott, de sőt gyarapodásának 
adja nyilvános jeleit. Mi hogy igy van, kit illethet Isten után 
inkább a dicsőség, mint nmélt. kegyelmes főpásztorunkat ? Ki 
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csaknem a hihetőséget meghaladó tetemes áldozatokkal törek-
szik létesíteni mindent, mi szellemi életünk emelésére czélirá-
nyos. A nagyszerű apácza-zárda, mellyhez a város és környék 
nőnembeli ifjúságának regeneráló neveltetése tekintetéből 
annyi óhaj, és olly alapos remények csatlakoznak, elég tágas 
templomával együtt, csaknem egészen fedél alatt van ; s ha 
hamarább nem, a jövő évi nyáron fölszentelt falai közt üdvöz-
lendjük többi társaikkal együtt azon ősmegyénkbeli öt apá-
cza-növendéket is, kiket nmélt. kegyelmes érsekünk határt 
nem ismerő áldozatkészsége neveltet e czélra ; és mint bizton 
reméljük, az 1860-iki iskolai év kezdetével meg fog nyittatni 
a nőnevelés érdekében annyira fontos jelentőségű, s mint hisz-
szük, e tekintetben korszakot képezendő kalocsai apácza-nö-
nevelde. Szinte biztos kilátásunk van rá, hogy mostani kis-
gymnasiumunk érsek ő excllja bőkezűségéből átalakitva, s 
majdnem ujon építtetve, ugyancsak az 1860-ik évi iskolai év 
kezdetéig 8 osztályú nagytanodává lesz ; és a nevelés fölöttébb 
fontos mesterségét olly jól értő jezuita atyáknak fog átadatni. 
Előre örvendünk, azon édes reményben, hogy az egyház, főleg 
megyénk, a papi pályára jól kiképzett, s előre kiismert ifjakat 
fog nyerni. Ugyancsak a népnevelés sz. ügyét főpásztori szi-
vén viselő, s azt minden áron előmozdítani törekvő nmélt. ke-
gyelmes érsekünk áldozatkészsége, mint biztos forrásból érte-
sültünk, a legközelebbi tavaszon négy pusztai iskolát fog lét-
rehozni : természetesen a leendő tanítót is illően ellátva ; 
hogy az érsekség cselédjeinek magzatai, az iskolai nevelés jó-
tékonyságában részesülhessenek. Hát azt emlitsem-e,mikép leg-
újabban 200 ezüst forintot méltóztatott ő excllja a képezdei jobb 
tanuló, 3 jó magaviseletű növendékek közt ösztöndíjul kegyel-
mesen kiosztani?Szóban van még a város területén levőhusz 
puszta közül kettőn plébánia alakítása is : de ez még nem egé-
szen eldöntött kérdés. A mi pedig a nép hitéletét illeti, ugy 
hiszszük, erre nézve örvendetes jelenségül szolgál, hogy a 
bold, szűz Mária sz. és szeplőtelen szivéről nevezett társulat-
nak legközelebbi fő ünnepén több, mint öt-hatszázra tehetni a 
gyónók és áldozók számát. A hitélet emelkedése, vagy hanyat-
lása mindig arányban volt, és lesz a szentséges Szűz iránti tisz-
telet-, és legméltóságosabb Oltári-szentségbeni részesülés-, 
vagy mindkettőnek elhanyagolásával. A mennyire tudjuk, az 
egész megyében 8,000-et haladja a Mária-társulati tagok szá-
ma : ide nem értve a sz. olvasó-társulat tagjait ; melly társulat 
nem rég keletkezvén, szinte igen szép előmenetelnek örvend. 
A hitélettel igen szoros viszonyban álla sajtó. Kivált napjaink, 
ban a sajtó emeli, vagy rontja a hitéletet akkép, a mint jó, vagy 
rossz irányban működik. Áldás, vagy átok az emberiségre, a sze-
rint, a mint fölhasználtatik. Kis városunk is újra dicsekszik vele 
pár év óta. (Mert valaha a nagy Batthyány alapított Kalocsán 
nyomdát ; de az idő viszontagságai következtében megszűnt.) 
Nem ok nélkül fejeztük igy ki magunkat, hogy városunk is 
d i c s e k s z i k nyomdával; mert tudtunkra még eddig nem 
szennyezték azt be tulajdonosai semminemű olly nyomtatvány-
nyal, melly a kath. érdekeket sértené; sőt a minttőlök tudjuk, 
el vannak határozva, ezt ezután sem engedni. És ez igy van 
jól. Bár az olvasók , legalább a kath. olvasók is szövetkezné-
nek , hogy semminemű könyvet sem fognak megvenni, sem 
olly irodalmi vállalatot gyámolitani, melly nem kath. irány-
ban működik. Nyomdánkban jelenleg nt. H o r v á t h Ferencz 
bajai felgymnasiumi igazgató s tanár urnák, a görög nem-egye-

sültek uniójáról irt, és néhai H o r v á t h József, kalocsai ol-
vasó-kanonok nagyszerű alapítványából a pesti egyetemi hit-
tani kar által jutalomra érdemesített pályamunkája van sajtó 
alatt. Nem sokára, mint a nyomdászoktól örömmel értettük, 
néhai nmélt. K l o b u s i c z k y Péter, szent életű érsekünknek 
ft. Be de su la Tamás apát és éneklő-kanonok u r , mint a 
boldogultnak egykori titoknoka, s később oldalmelletti kano-
nokja által latin nyelven szerkesztett, s a nevezetes okmá-
nyokkal együtt 30—40 ivre terjedendő életrajza fog sajtó alá 
kerülni. A munka érdekes voltáról kezeskednek a boldogult-
nak apostoli erényei, lankadni nem tudó buzgalma, a szegé-
nyek nyomorainak enyhítésében határt nem ismerő bőkezűsége, 
feddhetlen, sőt szent élete stb.; az elkészítés jelessége felől pe-
dig a ft. szerző egyénisége , s a boldogulthozi bensőbb viszo-
nya. A munkának ára még nem tudatik. 

Pinkafő, februárban. Egy szende, az irgalmas szere-
tet szerény öltönye alatt rejtődző, az önmegtagadás, és a szen-
vedő emberiség iránti részvét bámulatos áldozataiban őseihez 
név- és tettekben méltó nő, Istenben boldogult Széchenyi 
Ferenczünk leánya, mélt. B a t t h y á n y Franciska grófnő 
felől akar e sorok irója pár szóval emlékezni. Ismeri a hon az 
általa hozott nagy áldozatokat. Hisz ezerek áldják, és fogják 
áldani a nagy, és valóban nemes lélek által, főleg a betegek 
ápolása körül tanusitott számtalan jótéteményeket. Ezekről 
szólani nincs szándékomban. Egyedül az illy tetteket méltó-
lag koronázó magasztos tényre kivánom a t. olvasó-közönség 
figyelmét fölhívni ; hogy a szintolly megható, mint ritka pél-
dán mindnyájan épülhessünk. Tudva lesz e lapok olvasói 
előtt, hogy a nevezett mélt. grófnő az általa építtetett, és 
1854-ben bevégzett, s az ur Jézus szentséges szivének tiszte-
letére fölszentelt zárdát, a kórházzal együtt sz. Víncze le-
ányainak, a ker. szeretetről czimzett, irgalmas nénéknek adta 
által : hogy ott a testvéri szeretet legnagyobb önfeláldozással 
járó nemét, a betegek ápolásában, valláskülönbség nélkül 
mindenki iránt gyakorolják, s e mellett az 1856 óta, a leány-
kák számára a m. kormánytól engedményezett két osztályban 
a fogékony szivekbe az erény és hasznos tudományok ismere-
tét csepegtessék. Sőt, a mi több, maga a nemes szivü mélt. 
grófné is, lemondván a világ-, és ennek örömeiről, a szerény 
öltönyt felvéve, daczára magas korának (akkor 70 éves lé-
vén), nem csak mindenét elhagyta, hanem isteni Mesterünk-
nek a tökély magasabb fokára felhivó szózatát: ,Ha tökéletes 
akarsz lenni, menj, és ad el mindenedet, amivel bírsz, és add a 
szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jöjj, kövess engem' 
(Mát. 19,21.), magát is az Urnák szentelve, s a szenvedő emberi-
ség szolgálatára felajánlva, a ker. szeretet leányai közé kivánt 
soroltatni ; s mint alárendelt avatoncz négy évig gyakorolta a 
tökélyre vezető erényeket. Mig végre f. évi február 2-án, ft. 
Schlick Domonkos Mária ur, a gréczi anyaháznak, mellybe a 
pinkafői is kebelezve van, lazarista igazgatója kezeibe az ün-
nepélyes fogadást, az e végre igen csinosan fölékesitett házi 
kápolnában letette. Engedje a jó Isten, hogy az őrangyalként 
csak látatlanul jót tenni kívánó, most már Krisztusnak fölava-
tott menyasszonya, az irgalmas nő és grófhölgy, még sokáig 
örvendeztesse nyáját szeretetteljes leereszkedésével, és vilá-
goskodjék ragyogó példájával mindazoknak, kik őt ismerni 
szerencsések ; kiknek forró imájok az, hogy ő is, ki elhagyta 
házát, fi- s nővéreit, el mindené t . . . az ur Jézus nevéért 
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(Mát. 19, 29.), a megvigasztalt nyomorultak által annyiszor 
hálatelt szivvel rebegett „százszor annyit" elvegye a más élet-
ben, és birja az örök boldogságot. J . F. 

Németország. Az ágostai ,Alig. Zeitung' febr. 21-ik 
számában, kikel a porosz követek háza, vagyis inkább maga 
a kormány által, a königsbergi prot. consistorium eljárására 
kimondott megrovás ellen. A nevezett prot. egyháztanács 
ugyanis f. évi jan. 21-én hivatalosan megintett négy prédiká-
tort azért, mivel a mohrungeni kerület részére tartott követ-
választás alkalmával, kath. jelöltre szavaztak. A megintő con-
sistorialis irat végén áll : „Csupán természetes következése 
lesz (t. i. e rosszalásnak) , lia a hatóság, bizodalmát ugyanazon 
mértékben vonandja meg öntől, mellyben ön a mi drága evang. 
egyházunk érdekeit, mellynek ön kenyerét eszi, egy nyilvá-
nos tény alkalmával, mások irányában elhanyagolni nem ké-
telkedik." A megrovó prot. consistoriumnak természetesen 
eszébe sem jutot t , hogy hány ezer, és millió kath. szavazott 
eddig prot. jelöltekre egész Porországban ; ugy több más álla-
mokban is, hol egy kath. követ legújabb időkig vajmi nagy rit-
kaság volt : a nélkül, hogy valaha a kath. egyházi hatóságok 
részéről megintetett volna, a prot. követ részére szavazó akár 
pap, akár világi. Angliáról nem is akarunk szólni. De Porosz-
országban is csak most kezd a népességnek csaknem felét ké-
pező katholikusság, aránylag csekély számú követ által képvi-
seltetni ; s e kath. követek pártja (.kath. fractio, töredék' név-
vel illettetve), már nevével is tanúsítja számra nézve erőtelen 
voltát. Azonban, hogy minden pártoskodás szinét eltávolítsa 
magától, még e megkülönböztető jel- , e nevezetről is lemon-
dott. Ma már nincs ,kath. fractio' a porosz kamarában. Méltán 
emelhettek annakokáért Vincke , Grabow és Rönne, maguk 
és többek nevében, panaszt a nevezett consistorium eljárása 
ellen; febr. 17-én, a ,Preuss. Zeit.' szerint olly inditványnyal 
lépvén föl, mellyben azt nyilvánitják, hogy „a ház kellő meg-
rovást vár a königsbergi consistorium által négy evang. lel-
készhez intézett irat miatt". Melly megrovás kimondását a eul-
tus-ministernek azon nyilatkozata háritá el, miszerint, föltéve 
a tény valódiságát, ezt egyenesen rosszalja ; minek következ-
tében az indítvány vissza vétetett. Es e szelid megrovást is 
s o k a l j a az ,A. Alig. Zeit.'; egész aggodalommal irva, mikép: 
„az esemény nagy fontosságú, s az országban különnemű 
megitéltetésre fog találni"; sőt olajat öntend a tüzrc. A 
consistorium eljárását ugyan ő sem helyesli; hanem ezt 
első esetnek állitva (természetesen, mivel eddig épen nem 
merészelt volna valaki hasonlót tenni), csudálkozik a 
miatta támadt megütközésen : holott, ugy mond, ez csak 
önvédelmi tett volt a consistorium részéről ; s a protestáns 
egyházi hatóságok ez ideig soha sem vettek a politikai cselek-
vényekben részt mint ollyanok ; ellenben a kath. egyház évek 
óta használja e téren a kezdeményezés jogát : híveinek ajánl-
va, hogy ,jó katholikusokat' válaszszanak. Csudálkozik továb-
bá , hogy a követek háza magát e tárgyban competens bíró-
nak tekinti, s az egyháznak általa is megismert önállóságát 
sértve, az egyházi hatóságok tettei fölött ellonőrködést akar 
gyakorolni, és hogy ezt épen egy „evang. egyházi hatóság" 

irányában kezdi. (Mert hiszen ha a kath. egyház irányában 
történik illyesmi, ugy természetesen az ,A. A. Zeit.' sem szóla-
na semmit. (Ez utolsó megjegyzés az egész panaszt érthetővé 
teszi. A poroszhoni prot. egyházi hatóságoknak nehezökre 
esik, hogy valahára kath. nyilatkozatot is lehet a követek há-
zában hallani, s azon fél is pőrölylyé kezd válni, melly eddig 
csupán a hallgatva tűrő, s verdesett ülő szerepét viselte. . . . 
Csupán azt akarjuk az idézett összehasonlítás meggyengítésé-
re felhozni, hogy fölöttébb nagy a különbség a kath. püspö-
kök, és a prot. consistorium eljárása közt. A kath. püspökök-
nek joguk van, sőt kötelességük, híveiknek olly utasitást ad-
ni, melly kit-kit az egyház és állam javát előmozdítani tarto-
zó lelkismeretességre figyelmeztet ; s ezen utasítás előleges, 
átalános, és senki személyére sem vonatkozik : mig a prot. con-
sistorium utólagos megrovása, határozottan a lélekismeret jo-
gaiba vág, és bizonyos személyek ellen van intézve. S milly 
egészen más állása van a kath. ügynek , melly eddig elnyom-
va igen , de védve , s képviselve alig, vagy épen nem volt ; 
s más ismét a hatalmas prot. államegyháznak ! Ezt maga a 
kormány is eléggé védi : nincs tehát szüksége, mint a katholi-
kusokénak, egyéni pártolásra ; sem arra, hogy a nép részvétét 
sorsának javítására, főpásztorai nevében kikérje. (Folyt, köv.) 

Roma. T. P a s s a g 1 i a Károlynak a jezuiták rendjéből 
lett kilépése, sok beszédre szolgáltat alkalmat. Mi csak a té-
nyek egyszerű fö'.emlitésére szorítkozunk ; az esemény okait 
olly házi, s egyéni körülményekben , nem pedig elvkérdések-
ben keresvén , mellyek az életben, bármilly kellemetlenek is , 
gyakran előfordulnak , a nélkül, hogy akár a visszalépő , akár 
az elhagyott fél jó hirét bemocskolnák. Passaglia ur jan. 29-ke 
óta világi pap ; ő szentsége által, saját kívánatára, szerzetesi 
fogadalmaitól fölmentetvén. Mint szerzője a bold. Szűz szep-
lőtelen fogantatása felől írt három kötetes , tudós munkának , 
és a Dogmaticának nyilvános tanítója a ,Collegium Romanum'-
ban, hiressé vált : s ennek tulajdonítandó, hogy a lépés, mely-
lyet tett, és melly sok másokra nézve, kik hasonlót tesznek, 
észrevételenül történik, némi zajt támasztott; sőt a ,Sapien-
za'egyetemi tanulók részéről, kik jan. 31-én a már saecula-
risált papot, és az egyetemnél bölcsészettanárt szokottnál na-
gyobb lelkesedéssel fogadták, némi demonstratiót idézett elő, 
Passaglia ur ő szentségének különös pártfogásával dicsekedhe-
tik , a mennyiben (az ,Augsb. P. Zeit.' szerint) mult évben az 
egyetemnél épen csak számára alapított egy uj tanítói széket 
a bölcsészeti karnál. (A münsteri ,Sonntagsblatt' a kilépés 
okául azt hozza föl, hogy egy nagy munka, Petavius uj kia-
dása, készítésében szükségelt társától, ki Bécsbe tétetett ál-
tal , megfosztatván , uj hatáskörbe leendő áttétetését kívána-
tosnak találta ; miben őt a t. szerzet főnöke távolról sem szán-
dékozott akadályozni : mindazonáltal, miután a kilépő a ta-
nitóságtóli fölmentetést már előbb kívánta, s meg is nyerte, 
őt ujolag visszatenni elhagyott, és már betöltött állomására 
nem lehetett. A rend szabályai ugyanis magasabb tekintély-
lyel bírnak , mint egyes, bármilly kitűnő tagjának személyes 
érdekei, s kivánatai. Mások azonban a kilépőre váró bibort 
emlegetik : mi természetesen más szint ád az egésznek.) 

Kiadj a a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: S o m o g y i K á r o l y . 

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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Az erkölcstan-rendszer elleni i gények . 
i . 

Tudományos elevenségnek a jele, ha tantár-
gyainkban az előkori rendszerek hiányait érezve, uj 
rendszert megkísértünk. Örök időre szolgáló rend-
szert nem hozott, nem hozand elő senki : mert em-
beri mümindenik, és halálának magvát, a hiányos-
ságot, az egyoldalúságot, önméhében rejti. Épi-
tünk évtizedre ; W&gy talán, ha szerény vállalatunk 
egy magasabb elmében, egy ügyesebb kézben rug-
erőt költött fel egy tökélyesebbnek előadására, sa-
ját termékünk'alig él két évet. Elég érdemünk, e 
kis idő szükségeit kielégíteni, a tudomány terén egy 
lépéssel tovább menni : a jelenkor kegyességére szá-
mol mindenik; önmaga ismervén legjobban a hiá-
nyokat , mellyeket ismert, de el nem távolíthatott. 
Szerénység a szerző erénye ; méltányos kegyelet, a 
jelen és utókor kötelessége. Öröm lepi meg minden 
tudománybarátot, midőn látja az uj és uj kísérletek 
termékeit: az egyház is csak örül illy munkásság-
nak , ha a kinyilatkoztatás mérhetlen aknáinak kin-
csei és gyöngyei koronkint tökélyesebb alakban, 
dúsabb tartalomban az emberi elme téreire hozatnak. 
Korszakok dolgoznak, századok fáradnak; munkás-
ságuk gyümölcsei az utókor tulajdona : azt, a mit 
öröklöttek, gazdagítva, híven tovább adták. 

A mi e g y n e k születik, és részeiben elválaszt-
hatlanul létezik, azt az emberi elme, könnyebb, ava-
tottabb fölfogási czélból gondolatban egy időre elkü-
löníti: hogy, miután az elkülönítetteket egyenkint 
szellemi tulajdonává tette, eleven és ismert egység-
be visszakapcsolja. 

Mérhetlen mélységet, elérhetlen magasságot 
nyitott a kinyilatkoztatás az emberi elme előtt. A 
lényeges részeket az elme rögtön felfoghatta ; de az 
egészet alapjaiban, és terjedelmeiben az értelmi 
polczra fölemelni, az ismeret, és tudományosság 
hatalmába rögtön hódítani nem birta. Ez századok 

müve maradt, és leend is a világ végezetéig Részle-
teket kellett tehát ismerni, egyes tárgyakat minden 
oldalról vizsgálni; s ha a faragott kövek készen he-
vertek, jött hatalmas elme, ügyes kéz, és némi rend-
szerbe állitá azokat. 

A középkor férfiai mindig mint óriások fognak 
szerepelni az ezred-éves tudományosság terén: kik 
elég izmosak voltak, nem csak a szent atyák tudo-
mányos munkásságának gyümölcsét egybe szedvén 
elsajátítani; de az egész igazságot, mellyet a Meg-
váltó az égből hozott, számtalan részleteiben egé-
szen az uolsó ízig fölkutatni, szóval meghatározni, 
s mindezt a kor igényei, és tehetsége szerint, egy 
öszhangzatos rendszerbe foglalni. Milly elmehata-
lom lehetett az, melly a ,Summá'-ban az ó-kor böl-
csei-, prófétái-, a XII. századok .tudósainak vívmá-
n y á t sarkalatosan fölemelte ! ISÍem csak ; de egyes 
mélyedésekbe meglepőleg messzepillantott, s korá-
nak tudományát nem csak összefoglalta, de öt szá-
zadra előtolta. 

Korunk részletez. A tudósok egyes ágak müve-
lésével foglalkoznak. Nem csuda, nem vétek ez; nem 
is árnyoldala korunknak. Az élet rövid; sokfelé sza-
kadozva, sok oldalról megtámadva, nem enged nyu-
galmat, nem időt, nem alkalmat az összes tudomá-
nyosság tartalmának elsajátitására. Annyit is hal-
mozott már az ezred-éves munkásság az emberi el-
me elé, hogy méltán tekintethetünk tudományos hi-
vatásunknak eleget tenni, ha egyes ágát alapjaiban, 
és nagy terjedelmében feltártuk.—A zajongó korsza-
kok uj kérdéseket vetnek föl, nyugalmat nem ismer-
nek, föloldást sürgetnek : egy évtized hosszabb pá-
lyát fut le , mint régen századok futottak. Elkerül-
hetlenül szükséges, és legbölcsebb tanács : szakokra 
oszlódni; azonegy igazságot egyesitett erővel, de 
más, meg más ágaiban földeríteni; külön utakon azon-
egy czél felé evezni ; egy parancsszó alatt harczol-
ni az igazság diadalmára, az emberiség földi, s égi 
boldogságára. Szaktudósok leszünk ; a miben egyik 
erős, a másik gyenge, egymásnak hódolunk: kiki 
saját terén szellemi hatalommal, és tisztelettel fog 
birni ; öngyarlóságunk egymáshoz fűz, egyoldalu-

18 



1 4 6 u— 

ságunk egymássalegészittetendik ki ; egymásnak fo-
gunk szolgálni, egymásnak erőt kölcsönözni : min-
denikünk hivatva levén saját terén az igazságot meg-
védeni , magas fénybe ölteni. 

Alig van a hittudományi ágak közt egy, melly 
ellen hatalmasabb igényekkel lépne föl a jelenkor, 
mint az erkölcstan. Ez a tér volt, mellyen sz. Ágos-
ton lángesze a manichaeusok, apelagianusok, aprae-
destinatianusok ellen a jó , és rossz, az erkölcsi erők, 
és hivatás kérdéseiben annyi diadalmat aratott. E tér 
volt, mellyen valamint őseink, ugy mi is a szabad 
akarat ellenei ellen csatázunk : e pont volt a hittu-
domány mezején, melly utolsó korban két századot 
foglalkoztatott, az „auxilia" és „conscientia" pontjai-
ban. Óriás irodalom, roppant munkásság: az er-
kölcstan dus nyereményekkel lépett ki a csatából; 
s a nyeremények fölötti örömében, sajgó sebeinek fáj-
dalmait felejtve, újra rendezkedett. Ismerjük elő-
deink munkáit, útjaik biztosságát, vagy veszélyes-
ségét: megjelelvék a pontok, hol hajótörést szenved-
tek; erényeik, hiányaik okulást hirdetnek. Mérhet-
len tenger a tudományosság : sok sziklák és záto-
nyok ismervék, sok öblök felkutatvák ; az utazási 
térkép dus vonalokkal ellátva, a keletkező fergete-
gek tombolási pályája hiven leirva : képzelni lehet-
ne , hogy bárki minden nehézség nélkül evezhet, a 
ki erőt és hivatást érez a tudományos rendszerezési 
vállalatra. Fölötte csalatkoznék. A vállalkozási erő 
ma is olly gyarló, mint századok előtt ; a veszélyek 
ha nem sokasodtak, bizonyosan megmaradtak; sőt 
az a legfőbb nehézség: elődeink számos botlásait 
szerencsésen kikerülni, s elődeink fényes erényeit ko-
runk igényei szerint összefoglalva, a tudomány pia-
czára hozni. Hanem épen: ,hic Rhodus, hic salta;' 
a multat ismerni, a jelennek megfelelni, a jövőnek 
előkészülést adni: méltányosság a multak, kötele-
zettség a jelen , gondosság a jövő iránt Az isme-
ri csak e nehézségek sulyját, ki velők megbirkózott. 
Ott a kijelelt u t , itt az igények, kézben az iránytű 
mégis olly nyomasztó a munka. Álljon ki a sikra, 
induljon ki tudományos útra, kit az Isten a külső 
viszonyok által e vállalatra meghívott : ,dicat nove, 
quin diceret nova' : érdemlett babérjait izzadt hom-
lokára tüzendi a hálás jelen és utókor. 

Olly erkölcstan-rendszert taglalunk, melly nem 
csak az egyetemes tudományosságnak, hanem a ta-
nodának is használjon. Sőt megforditanók a kérdést: 
ugy szolgáljon a tanodának, hogy az egyetemes tu-
dományosságnak, és a külső életnek is hasznot hajt-
son. A rendszerezés leginkább a tanodák ügye: 

mivel ez az összes hittudományok mezeje, azon hi-
vatással , hogy a rövidségben az egyetemesség ne 
szenvedjen, s az alaposság szigorában a részletesség 
ne hiányozzék. Könnyebb sok kötetekre terjedő mun-
kát írni, mint egy körmönfont tanodai könyvet ki-
állítani : mert ennek, az előbbivel közös minőnyei 
mellett, sajátlagos erényeket is kell birnia. 

Milly magas hivatást képvisel az illy tanodai 
erkölcstanrendszer ! Milly messze hat ennek hordere-
je az egyház életére ! Nem tanodai, hanem életkér-
dés ez; nem egyéni, hanem közérdekű tárgy ez: 
korunkban, mellynek annyi a képzelt szüksége, hogy 
a valódiakról megfeledkezni látszik, mellyet annyi 
mellesleges kérdések foglalkoztatnak, hogy a főkér-
déseket is elejti, korunkban ez nem csak a tanodának, 
nem csak a tudománynak, de a keresztény életnek, 
papi hivatásunk-, küldetésünk-, pásztorkodásunknak 
a legnagyobb, legkedvesebb, leghasznosabb szolgá-
latot tenné. A régi rendszerek és kézi-könyvek hiá-
nyai közösen bevallvák; a németeket mindnyelvök, 
mint saját, bölcsészeti s helyiségi igényekhez mért 
tulajdonaik miatt nem használhatjuk : mi a bölcsé-
szeti rabságba nem sülyedtünk, egyes tanáraink, 
kik talán a külföld uszályait hordoznák, lenni meg-
szűntek ; mi az egyetemes katholikus tudományos-
ság terén megálltunk, a nélkül, hogy az uj jelensé-
geket szembehunyva néznők. Átalános látpontból : 
az olasz és spanyolhoni tanodák megőrizték hiven a 
régit, de jelentékeny lépést előre nem tettek; a né-
methoniak nagy haladást tettek, de a multkorral tett 
szakadást csak most javítgatják ; a franczia és ma-
gyarhoni tanodák ugy haladnak előre, hogy a régit 
el ne veszítsék: az elődök erényeit fölismerték, a 
nélkül, hogy a jelenkor harsogását bedugott füllel 
fogadták volna. Nálunk nem volt eldöntve a mara-
dás, nem volt felkapva a szédítő száguldozás; ha va-
lahol, hazánk tanodái azok, mellyek a legczélszerübb 
erkölcstan-rendszer kiállításának kedveznek. 

Növendékeink a keresztény élet ösvényeire 
atyai, s anyai szelid szóval hivatnak; szilaj indula-
taik megzabolázására, helytelen, vagy fölösleges 
vágyaik megtagadására serkentetnek ; a mindenna-
pi elmélkedések kegyeletes folyamából felfogják az 
élet komolyságát, sejtik hivatásuk magasságát, meg-
ismerik a természeti, s a világból hozott erkölcsi hi-
báikat, akaratjok fellángol a jóra: de ezen jót sejtik 
inkább, semmint szellemben látnák; a keresztény 
élet jámborságát és tökélyét, az Istennek irgalmas 
szándokait, szeretetteljes intézkedéseit alapjaiban, 
öszhangzatban , szilárd meggyőződéssel fői nem ka-
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rolhatják. Itt a helyes, és czélszerü erkölcstan olly 
súlyt vet a habozó akarat, a tipegő szándék serpe-
nyőjébe , hogy a belharcz szerencsésen eldöntetik, a 
legkisebb határozatlanság is tova száll, és tiszta öntu-
dattal, rendületlen meggyőződésen aczélozott aka-
rattal törekszik azon jóra, mellyet előbb csak sejtett, 
és most, mint egy magaslatról a rónavidéket, ködfá-
tyol nélkül szemlél. Milly nyugodt szívvel eresztheti 
a lelkiatya az Isten-, és püspökétől gondjára bizott 
növendékeit a tanórára; tudván, hogy azon czél, 
melly szünetlenül foglalkoztatja, az erkölcstan hal-
lása-, s tanulmányozásában legkedvezőbben érik ! Az 
öntökéletesedésnek tehát hatalmas eszköze, a papi 
nevelésnek leggyümölcsözőbb kertje ez. 

Nagyobb befolyást gyakorol a lelkipásztorko-
dás-, vagy bármilly kormányzati ténykedésben. Min-
den hittanulmány közremunkál erre ; de tüzetesen az 
erkölcstan. A hittanban taglalt igazságok az ösvényt 
jelezik, mellyen az örök üdvösség tárgyilag hoz-
zánk leszállott: az erkölcstan az, mellynek hivatása, 
a kijelezett ösvényen vezetni a hallgatót ; arra töre-
kedvén, hogy az igazság az életbe átvíve, az élet 
az igazság szerint idomitva, vagyis hogy az igazság 
az életben valóság legyen, s hogy az igazság czélját 
teljesen elérje a jámbor életben, és ennek tökéletes-
ségében. A mire az elméleti tanágak előkészítenek, 
az erkölcstan legközelebb a czélra vezet : azért is az 
elméleti tanágak koronája, a boltívnek középponti 
zárköve; hanem a ténykedési tanágaknak alapköve 
is. Ja j a jogtannak, melly nem az erkölcsi törvé-
nyeken építtetik; ja j a lelkipásztortannak, melly 
szellemet, lelket, érzést, szót nem az erkölcstanból 
kölcsönöz ! A lelkipásztorkodás nem csupa tényke-
dés, tisztkedés, de életébresztő munkásság, lelket 
lehelő működés. Ha eme két tannak rovatik föl a 
lelkipásztor idomítása, lehet mondani, hogy czélsze-
rü erkölcstan megelőzése nélkül azzá idomíttatott, de 
nem tétetett, nem alakíttatott, nem lett azzá a nö-
vendék. Az ő ,prudentia pastoralis'-a nem az Isten és 
egyház törvényeinek helyes és ügyes alkalmazása, 
az életnek a már létező szabály szerinti ügyes elren-
dezése leend; hanem olly bő tartalmú ,Urim vethu-
mim', a mellybe minden egyes esetekben bele nyul, 
s a mi ujjaiba akad, azt kihúzza; vagyis a ,pruden-
tia sanctitatis' helyét ,prudentia rationis' foglalja el; 
és a „mi látszik neked?" szerint pásztorkodva, ma-
ga a pásztorkodás practicus rationalismussá fajul ; a 
pásztor elméje pedig minden törvénynek kútfeje 
leend. Otthonosnak kell lenni a lelkipásztornak az 
Isten országában, tudni minden útjait, rejtekeit, ren-

des , és rendkívüli tüneményeit ; egy szóval ismerni 
az Isten és az emberi sziv titkait: mindez a ,donum 
consilii, et prudentiae'-n kivül, a czélszerü erkölcs-
tan-rendszer feladata. 

Lássuk az ellene tett igényeket részletesen. 
P a l á s t h y . 

A licentiatusok Erdélyben. 
i . 

Kis részbeni kiegészítéséül a licentiatusokról 
szóló czikknek, álljanak itt a következő sorok. Bér-
ezés kis hazánkban, a Magyarországgal közösen hor-
dozott török zsarnokságon kivül, a kath. egyházat 
az 1556-ban Kolozsvárott tartott országgyűlés azon 
határozata sujtá még, mellynél fogva az erdélyi püs-
pök , káptalan, szerzetes-rendek, és más egyházi sze-
mélyek javai, az ország „javára" elkoboztattak. A 
vallási villongások, mellyek már azelőtt háboriták 
az országot, de különösen e határozat, melly az 
1542-, 1543-

és 1544-ki intézmények és abbeli biz-
tosító rendeletek daczára, hogy a püspökség és káp-
talan jogai sértetlenül föntartassanak, a szó teljes 
értelmében végrehajtatott, a legsiralmasb állapotra 
juttaták az egyházat. S miután ama fölüditő lendü-
letet is, mellyet az egyház ügye a Báthori István, 
és Báthori Kristóf által behívott, és egy egész or-
szág ellenére pártolt jezuitáknak köszönhetett, a Med-
gyesen 1588-ban tartott országgyűlés 7—11-ikczik-
kei pusztító dérként elölék : az egykor virágzó erdé-
lyi megye, a csiki székre, s a háromszéki, udvar-
helyi és marosszéki, vele határos falvakra szoritko-
zék. Magyarországtól a folytonos hadakozások kö-
vetkeztében elzárva, mi csuda, ha a katholicismus e 
menhelyén is a papok hiányát némi részben a licen-
tiatusokkal kezdék pótolni? 

E licentiatusok emléke azon ,Constitutiones' czi-
mü rendeletekben fordul elő, mellyek az apostoli 
átalános-helyettesek elnöklete alatt, az esperesek és 
plébánosok, ollykor a világi tisztségek és más elő-
kelők hozzájárultával tartott gyűlések alkalmakor 
hozattak. Igy az 1651-ki, mások szerint 1611 -ki 
február 7-én Fejéregyházán, hallerkői Haller István 
kastélyában hozott constitutiokat e négy aláírás zár-
ja be : „Fráter Stephanus de Salinis Vicarius Gene-
ralis; Paulus Olosz Archidiaconus Catholicorum Se-
dis Udvarhely; Joannes Demeter Glericus L i c e n -
t i a t u s Concionator Szent-Királyiensis; Benedictus 
Foro L i c e n t i a t u s Concionator Oroszhegyensis." 

* 
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A Csik-Somlyóban, 1674-ki május 29-én Do-
monkos Kázmér vicariussága alatt kelt constitutio 
8-ik pontja igy szól: „Praecipitur omnibus parochis 
et l i c e n t i a t i s , ut sub tempus vesperarum, inci-
piendo a festő SS. Trinitatis usque ad festum S. Mi-
chaelis diebus dominicis catechismos faciant." — Az 
ugyanott 1697-ki julius 4-én már Illyés püspök el • 
nöklete alatt tartott átalános gyűlés (congregatio ge-
neralis) negyedik, de l i c e n t i a t i s czimü pontjá-
nak hat czikke igy hangzik: „ l -o : Domini Licentiati, 
cum non sint presbyteri, nullo modo in aliéna pa-
rochia munia parochialia exerceant. 2-o : Suas for-
matas singulis annis renovari curent per Dominum 
vicarium. 3-o: Praescripta synodalia Petri Pázmány 
diligenter observent, quae etiam saepius in conven-
tibus D. Archidiaconus loci ipsis praelegi curet. 4-o : 
Teneantur DD. Licentiati singulis annis, vel quando 
videbitur A. R. D. A. Diacono loci, coram se ratio-
nem doctrinae suae producere. 5-o : Libros DD. Li-
centiati nonnisi suae doctrinae compétentes legant, 
et bene intelligant, eosque catholicos solum, et ex 
illis populum doceant. 6-o : Catechismos circa fidei 
articulos et sacramenta Ecclesiae faciant; qui aliter 
fecerit, puniatur, ex Licentia deponatur, quod sin-
gulariter committitur Archi-Diacono loci." Ugyan-
ezen pontok megerősíttetnek az 1717-ki április 9-én 
Csik-Somlyón, Mártonfi G-yörgy püspök alatt tartott 
átalános gyűlésben, a hol utoljára fordulnak elő a 
licentiatusok. 

Ez intézkedések nyomán nagyon valószínűnek 
látszik, hogy az erdélyi licentiatusok eredetök-, lé-
tezési idejök-, és teendőikre nézve, mindenben hason-
lók voltak a magyarországiakhoz : hacsak mélyebb 
kutatásnak nem sikerülendőket, vagy más, hozzájok 
némi részben hasonlókat már a tizenhatodik század 
második felében, és a 17-ik század elején, a mikor 
Székelyföldön házas papok is léteztek, fölfedezni. 
(Lásd Szeredai Antal, ,Notitia Yeteris et Novi Capi-
txüi Ecclesiae Albensis Transilvaniae' czimü munká-
jának 233-ik és következő lapjait.) 

Mi t. Oltványi Pál urnák a licentiatusok némelly 
helyeken újbóli életbe-léptetését illető indítványát 
nézi, az, az általa felhozott korlátok közt, Erdélyben 
is, t. i. országunk azon részeiben, hol egy anya-paro-
chiához némelly esperességben negyven, ötven fiók-
község is tartozik, czélirányos lehetne. Igaz, e fiók-
községek közt alig van egynéhány, mellyben a kath. 
lelkek száma meghaladja a tizet : azonban lehetnek 
mégis olly vidékek, hol a sűrűbben álló fiók-közsé-
gek csekély számú hivei illy licentiatus helyére, bár 

nagyobb ünnepeken összegyűlhetnének. Mert azt , 
hogy a hivek a hat mérföldnyire is távol eső anya-
parochiába menjenek, ha várni is, de kívánni nem 
lehet. Hogy pedig a plébános képes-e (hozzá véve 
azt is, hogy honunkban a Székelyföldet és nagyobb 
városainkat kivéve, a plébániák valódi missiókul te-
kinthetők, és mint illyenek szegény állapotúak,) 
amaz ötven fiók-községet meglátogatni : annak elha-
tározását bátran bárkire bizhatjuk. 

Egyébiránt Székelyföld azon részében, melly 
egészen katholikus , a licentiatusok merőben mellőz-
hetők. Az erdélyi megye e classicus tére, vallásos 
érzületénél fogva most is kivételt képez korunk azon 
jelenségére nézve, miszerint a papságra jelentkezők 
száma olly annyira gyérül. O m p o 1 y i. 

II. 
A ,Religio' folyó évi 10- és 11 -ik számaiban a 

,Licentiatusokról' közlött szép czikkhez, erdély-egy-
házi történelmi tanulmányaimból egyet-mást mellé-
kelve felhozni, kor- és czélszerütlennek annál kevésb-
bé tarthatom, minél bizonyosabb az, hogy a licen-
tiatusok Erdélyben, mostohább körülményeink miatt 
korább szükségeltettek és később szűntek meg, mint 
az összes magyar egyházban ; s hogy ezen magyar-
egyházi institutio nálunk, a többi egyházmegyék 
hasonnevű institutiójától holmiben, talán lényegi-
leg is elütött, és üdvös hatásai mellett nem hiányoz-
tak kártékony kinövései is : mellyek azonban koron-
kint a lehetőségig mérsékelve, s orvosolva lőnek.,Hi-
stória, vitae magistra.' 

Erdélynek tudnillik honi fejedelmeink alatt szín-
re ugyan arany-korszakában, de a török szerencsét-
len befolyás, és a türelmetlen reformatio túlkapásai 
miatt, az ország népeire szintúgy, mint a kath. egy-
házra nézve legszomorúbb napjaiban, azon másfél 
századra terjedt hosszú korszakban, midőn a püspök-
ség száműzve, a világi papság és szerzetes-rendek 
megfogyatkozva, a kath. iskolák bezárva, a magyar 
és szomszéd országokbóli papok bejöhetése eltiltva, 
s az országban a párttusák és véres csaták, csekély, 
koronkinti kivétellel, napi renden voltak: Erdély-
ben a catholicismus a p a p o k b a n i h i á n y kipóto-
lása végett kényszerítve látta magát, szokatlan, rend-
kívüli eszközökhez is nyúlni. Az 1556-ik év után, 
minthogy a püspökség számüzetési helyén, Magyar-
honban tengődött, a már protestantizált Erdély négy 
(Báthori-házbóli) kath. fejedelmének, sok áldozat- és 
küzdelmébo került, a kath. hitvallás- és iskoláinak 
fentartása, és a papokbani hiány némileges pótlá-
sa végett, néhány jezuitát behozni az országba. Bá-
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thori András bibornok és ermelandi (warmiensis) 
püspök, Báthori Zsigmond fejedelem megbízása kö-
vetkeztében , Erdélyben ,quoad Sedes Apostolica ali-
ter disposuerit', a püspöki hatalmatáltalvévén, 1591. 
évben, az erdélyi egyházmegye ügyében Romához 
folyamodott; honnan ugyanazon évi junius 15-ről 
kelt 21 pontú i n s t i t u t i ó t kapván, és ezek értel-
mében, felhatalmazása szerint működni kezdvén: 
Csik-, Gyergyó- és Kászon-székek számára u j espe-
rességet állított föl, és 1592-ki april 5-én, G - y a l u n 
kelt, és 11 pontból álló instructiója 5-és 10-ik pont-
jai szerint törekedett a túlszaporodott bajokat meg-
orvosolni , s a p a p-h i á n y t lehetőségig pótolni ; 
Gálfi Pál kinevezett esperest bizván meg az egész 
instructio foganatosításával. Az ezen intézkedések 
következtében tett eljárás f ö l j e l e n t é s é b ő l nyil-
vánult , hogy Csíkban a somlyói szerzeteseken, to-
vább 5 nőtelen, és 9 n ő s papon kivül, 3 n e m 
p r e s b y t e r n ő s f é r f i i s l e l k é s z k e d e t t . Gyer-
gyóban, a 4 plébánia közül hármat, a protestanti-
záló Szárhegyi Lázár Endre elharácsolván, csak egy 
nőtelen kath. plébános volt. Kászonban, két plébá-
niának egy nős kath. presbytere. Háromszéket talán 
említenem sem kellene ; mivel ott a protestantismus 
leginkább elterjedvén, a hithű katholikusokat, a 
paphiány és a megtágult egyházi fegyelem igen ke-
serité ; azért (Szeredai prépost, ,Notitia V. et N. Ca-
pituli Alb. Transs. Albae-Carol. 1791.' pag. 230. és 
köv.): „Clerus cum Nobilitate ac populo,id cepere in 
tanta necessitate Consilii, ut delectos e numero Can-
t o r u m , ac L u d i m a g i s t r o r u m parochialium, 
tales, quos et morurn probitas et aliqualis literatura 
prae caeteris commendarent, eo persuaderent, ut 
honeste dimissis, qui conjugati forent, a conjugali 
suo Consortio, uxoribus, quae in hoc ipsum, sponte 
sua consentirent, in Moldáviám migrarent, ibique, 
ab Episcopis missionariis, Religionis causa latitanti-
bus, in sacerdotes sese facerent consecrari; postea 
extra usum conjugii, Ecclesiarum regimini praefi-
ciendi. Paruerunt huic consilio perplures eorum, at-
que suscepto Sacerdotio, reduces in Patriam, Eccle-
siarum , animarumque curae admoti fuerunt. Qui ta-
rnen postquam notabilem in numerum accrevissent, 
coepere pedetentim uxores suas in sua recipere con-
sortia , iisque sive taedio continentiae, sive studio 
domesticae oeconomiae conjugaliter couti." ,Crux 
de Cruce' ; a protestantismus a catholicismust egyik 
bajból a másikba dönté. E bajok orvoslására czélo-
zának a romai ,instructio' 2-ik, és az ennek nyomán 
kiadott Báthori (bibornok)-féle instructio 5-ik és 10-ik 

pontjai; mellyekben a rendelkezése előtti bajokat 
elnézőleg, a rendelkezése után keletkezett ujakra 
nézve pedig szigorúbban intézkedett. Háromszéken a-
zonban, minthogy a kántor- és iskolatanitókból lett 
nős papok, a protestánsoktól pártfogoltatva, oda vitték 
a dolgot, hogy ott esperes nem is lehetett más, ha-
nem csak nős lelkész (Erdélyben nem lévén kath. 
püspök, a püspök-helyettestől pedig függni azon 
ürügy alatt nem akarván, mivel ők a milkovi püs-
pökséghez tartoztak: a milkovi püspökség azonban, 
a török hatalom és schismaticus nyomások alatt fel-
oszló félben lévén), az illyenek a canon szerinti élet-
módra visszatérni vonakodtak. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi febr. 17-én kelt legfelsőbb ha-

tározatánál fogva, a kalocsai föszékes-káptalannál sz. Pálról czimzett 
bácsi préposttá K l a s s a n o v i c s Marián apátot és székes-egyházi 
foesperest, tovább a T a r y Ferencz öregebb mester-kanonokot és ka-
locsai plébánost illető rang fentartásával, székes-egyházi főesperessé 
Dr. K o v á t s József apá to t , bácsi foesperest és theologus kanonokot, 
bácsi főesperessé B a r a k o v i c s Antal tiszai főesperest és kanonokot, 
tiszai főesperessé Dr. H a u s e 11 p l a s z József if jabb mester-kanonokot, 
ifjabb mester-kanonokká pedig A n t u n o v i c h János esperest és 
almási plébánost méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

C s o n g r á d , február 12-én. A jelen hithideg, élvvá-
gyó, s az anyagiakat szerfölött hajhászó, de az irgalom és jó 
tettek gyakorlatában szűkkeblű korszakban, midőn (főkép, ha 
az Isten dicsőségének előmozdításáról van szó,) a judási fu-
karság daemona azon jobbakat is, kik a materialismus undok 
iszapjában még el nem merülve, magasabb nézpontról tekin-
tenek rendeltetésök felé, a ,mire való e vesztegetés' mormo-
gásával áldozatkészségökben lehangolni törekszik; midőn mél-
tán elmondhatjuk : „quoniam abundavit iniquitas, et refrigescet 
Charitas multorum" (Mát. 24, 12.), hogy mit tehet még illy 
meddő korban is a vallás isteni lánghevétől melengetett kebel, 
annak elég fényes jelenségét adák a közelebb letűnt év folytán 
templomuk kiékesitésében Csongrád város hivei. Közlő ugyan-
is meg lévén arról győződve, hogy milly horderővel bir nem 
csak a finomabb izlés, hanem az áhitat és hitélet emelésére is 
az Isten házának küldisze, örömest ugyan, de tekintve a na-
gyobb áldozatot igénylő vállalat kivitelének nem épen kedve-
ző mostoha körülményeket, nem csekély aggodalommal nyúlt 
ezen, már régtől ohajtott tervének foganatosításához: bizván 
azonban az Istennek a jó szándékot kivánt sikerrel koszorúzó 
gondviselésében, hogy ,qui dédit velle, dabit et perficere pro 
bona sua voluntate' (Philipp. 2 , 13.), hozzá fogott a munká-
hoz; és reményében nem is csalatkozott : mert egyszeri föl-
szólalása, a nép minden rétegeiben olly mérvben viszhangra 
talált, hogy rövid idő alatt a városi tanács által utalványozott 
200 p.forintnyi segélyen kivül, a hivek ajtatos adományiból olly 
összeg állott rendelkezésére, mellyen H ü 11 z Károly pesti 
művész által a templom tágas szentélye kifestethetett. Alig 
értesült ebbeli vállalatunkról egyházunknak az Isten dicső-
ségét szivén viselő, mélyen tisztelt védnöke, mélt. nagy-ká-
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rolyi gróf Károlyi István, a páratlan buzgalmu kegyúr, és ál-
dozatokban kifogyhatlan lelkes liazaíí, ki abban találja legna-
gyobb örömét, ha, és minél több jót mivelhet : a nélkül, hogy 
fölkéretett volna, ötszáz p. forinttal kegyeskedett templomunk 
kifestéséhez nagylelküleg járulni ; mi által ismét egy hervadat-
lan nefelejcset tűzött dicső érdemeinek fénykoszorujához, és 
szentegyházunknak egész terjébeni kifestését lehetővé tette. 
Az illyképen jó Ízléssel kiékitett templomunk egyik mellékol-
tárának kiaranyozására özvegy Csernus Istvánné 200 p. forin-
tot ajánlott. Szemerédi Istvánné a bold. Szűz szobrát szege-
di aranyozok által 60 p . frttal megujittatá. Bagi Agnes kisasz-
szony sajátkezüleg remekül hímzett atlasz oltárteritőt, és két 
párnát, mint munkájának zsengéjéthozá az Urnák ajándékul; 
a pásztorok pedig mult karácsonyi sz. ünnepekben, egy Pes-
ten megrendelt és 100 p. forintba került nagyszerű bethlehe-
mi jászollal lepték meg a hivők seregét : ennek nagy örömé-
re ; mivel ezentúl alkalmak leend a váltságunknak szemléleti-
leg előtüntetett legkegyeletesb titka iránt hitökben erősbül-
ni; valamint az anyáknak is gyermekeiketakis Jézus jászolához 
évenkint elvezetve, azok gyöngéd kebleit. Megváltójok iránti 
szeretetre gyulasztani, s életével megszentelt példájának kö-
vetésére buzditni. Végül azt sem hallgathatom el, hogy néhai 
Faragó István, közelebb jobb életre szenderült csongrádi pol-
gár, a városi nagypiacz terén emelendő Sz.-Háromság szobrára 
ezer p. forintot hagyományozott. Illy szép áldozatokban nyi-
latkozó tettek, ugy hiszem, nem szorulnak bővebb commen-
tárra ; miknek egyszerű registrálása is elegendő arra, hogy 
azokban a hitélet ébredésének szebb jövendővel kecsegtető 
korányára ismerni lehessen. Istené legyen a hála, és dicsőség , 
ki mindezen magasztos áldozatoknak hathatós eszközlője va-
la; ki mindenható szellemerejével, ha kell, még a kövekből is 
támasztand Ábrahám fiait az anyagi érdekkel saturált korszel-
lem megszégyenítésére. A nagylelkű adakozóknak pedig for-
ró köszönet : kik szives adományaikkal ott biztosítottak ma-
guknak kincset, hol azt sem a moly, sem a rozsda meg nem 
emészti, sem a tolvajok el nem lophatják. Ok a mulandó mam-
monon pártfogókat nyertek , őket az örök boldogság hajlé-
kába fogadandókat ; és érdemeket szereztek arra, hogy az 
Isten házának díszét, s lakhelye dicsőségét előmozditani bu-
zogván, egykoron a mennyei dicső Jerusalem végnélküli örö-
meinek élvezetére fölvétessenek. Bocsánat ez igénytelen so-
rokért, mellyeket csak azért közlöttem, mivel azon egyháznak 
parányi tagja vagyok, melly anyai szeretetével az egész vilá-
got öleli; s mert hiszem a szentek egyességét, mellynél fogva, 
ha annak egyik tagja örvend, méltó, hogy örüljön a többi is, 
és viszont fájdalmaiban is részvevő szívvel osztozzék. 

lliiglivár. Folyó hó 11-én ültük meg a helybeli pap-
növelde kápolnájában , nagy sz. Bazil, nazianzi sz. Gergely, 
cs aranyszájú sz. János védszenteinek évfordulati örömünne-
pét. A növendékpapság valamint más években, ugy ez idén 
is dicséretes buzgóságot fejtett ki az isteni-tisztelet ünnepé-
lyességének növelésében, s különösen kitüntette magát a sza-
batos négy-hangu énekekben, mellyek meglepő hatást gya-
koroltak minden jelenvoltakra. A sz. mise alatt, az evangelium 
után, nt. s tudós Lyachovics Bazil lyceumi tanár ur, mély 
alapossággal, s kenetteljesen fejtegeté a papi hivatal méltósá-
gát. A vérontás nélküli áldozatot ft. Ladizsinszky Sándor őr-
kanonok , és lyceumi prodirector ur ő nagysága mutatá be, ki 

e napot ránk nézve még emlékezetesebbé tette az által, misze-
rint a papnövelde iránt, mellyben ezelőtt mint buzgó lelki-
igazgató 16 éven át működött, szives kegyeletét tanúsítandó, 
105 frtot (osztrák értékben) tett le alapítványul azon sz. czél-
ra, hogy ezen tőke kamatja addig, mig az alapító élni fog, di-
csőségesen uralkodó ő cs. kir. Apostoli Fölségének boldog jól-
léteért , azután pedig az alapitó lelke nyugalmáért az intézeti 
spirituális által végzendő sz. misék dijául szolgáljon. Enged-
je a Mindenható, hogy a közszeretetü, s mélyen tiszelt ala-
pitó , jó egészségben még sokáig éljen ! 

üáro ly fe jérvár , febr. 25. Az erdélyi püspökség 
helyreállítása korszakában még eddig elő nem fordult napra 
virradánk ma. Ugyanis főpásztorunk ő nmlga ma 11 órakor, a 
székes egyházban ünnepélyes szertartással elmondott „Itine-
rarium clericorum" czimü imának szép fohászaitól, az összes 
clerus-, tanuló ifjúság- és egybesereglett híveinek jó kívánsá-
gaitól kisérve, Romába indult. Ez utazásának czéljáról maga 
ő nmlga értesité híveit, egy lángérzéssel irt búcsúzó körlevelé-
ben; hol többi között mondja: „Midőn hét év előtt apostoli 
Fejedelmünk akaratja, és Jézus helytartójának sz. parancsa az 
Isten oltára elejbe állítanak, hogy mint egykori főlelkipásztor-
tok a püspökké kenetés malasztjaiban részesüljek: akkor az 
anyaszentegyház szertartása szerint ünnepélyes fogadást te-
vék , miszerint bizonyos évek lefolyta után, a mennyire ezt 
körülményeim engedik, az örök városba zarándoklandok; hogy 
Jézus földi helytartójának, kire az isteni Megváltó választott 
nyájának szellemi gondozását bizta, az apostolfejedelem törvé-
nyes utódjának, kinek az Ur az evangelium csalhatlan tanúsá-
ga szerint a mennyek országának kulcsait átadá, és kihez szó-
la: „Te vagy Péter, és ezen kőszálra épitendem egyházamat, s 
a pokol hatalma győzelmet nem veend rajta," a kereszténység 
tiszteletreméltó atyjának, anyaszentegyházunk isteni szerke-
zete megszentelt alapkövének, ki sz, Jeromos szavai szerint a 
Világmegváltótól „a végre rendeltetett, hogy egy főnök felál-
lítása által a szakadás alkalma eltávolíttassák," gyermeteg 
tiszteletünk, és vallásos közös liódolatunk adóját bemutassam ; 
de egyszersmind számot is adjak eddigi püspöki hivatalkodá-
somról, és a megszentelésnek magasztos müvéről, melly érde-
metlenségem kezeibe vagyon fektetve. Szent borzalommal 
lépendek, ha az Ur is ugy akarja, a sz. városnak az apostol-
főnökök és ezernyi martyrok vérétől pirosló földjére, hogy ő 
előtte, kin az egész föld kerekségén milliónyi hivő kereszté-
nyek szeme vallásos kegyelettel függ . . . bizonyságot tegyek 
hitetekről, mellyet mint istenes őseitek drága hagyományát a 
mult kor vészes viharai, s a jelen idők ezer veszedelmei közt 
hiven megőriztetek , melly lépteiteket a nehéz életnek viszon-
tagságos pályáján bizton vezérli. . . . Tanúságot akarok tenni 
a bennetek újra fölébredt vallásos szellem- és egy házias öntu-
datról , melly a többi közt a gyakori és buzgó templomláto-
gatás-, a húsvéti gyónás- és áldozásnak évről-évre növekedő 
száma-, ujabb és ujabb ajtatos egyletek keletkezése- és azon 
örvendetes áldozatkészségben mutatkozik, melly kevés évek 
lefolyta alatt több templomok- és paplakoknak a hivek költsé-
gei- , vagy tetemes segedelméveli építését, elemi iskoláknak 
és fontos főbb tanodáknak megalapítását lehetségesité. . . . Es 
hiszem, hogy az egyház látható fejének atyai szemei kedvesen 
fognak ezen szellemileg elejbe állított és főpásztorában lábai 
nál térdelő, kicsiny, de dicső nyájon nyugodni ; melly az euro-
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p.ii miveltség keleti határszélén sokszerü harczok és nehéz 
viszonyok közt óvta meg az isteni szeretet áldásos hagyomá-
nyát, Jézus megváltó evangéliumát. . . . Azonban, hogy föl-
di életünk végczéljának elérésére a ti nélkülözhetlen közre-
munkálástok is minél sikeresebben biztosittassék, és zarándok-
iástok czélja e földön minél biztosabban eléressék, irántatok 
való főpásztori gondoskodásomnál fogva, megszenteléstek né-
hány segédeszközét, kedves körötökből több időrei távozásom-
kor, atyailag intve szemetek elé állitom ; mellyekkel részint az 
anyaszentegyháznak bölcs törvénye és szokása ez évben is 
mindnyájunkat megkinál, részint főlelkipásztori szeretetem 
kívánja üdvösségteket eszközölni. Közéig tudnillik ismét a 
sz. böjti idő, az Isten Fiának földi életéből meritett mind-
azon nagyszerű emlékezetekkel, mellyek a ker. önmegtartózta-
tást, a földi vágyak fölötti uralkodást, és a szellemi élet minden 
irányában nagyot és dicsőt mivelni egyedül képes önmegtaga-
dást a legékesszólóbb emberi nyelvnél is hathatósabban hir-
detik, a bethlehemi istálónak a világmegváltó Isten-ember böl-
csőjévé magasztosult szegényes jászolától, a gethsemani kert 
halálveritéke- és Golgotha véres látmányáig .... azon időpontig, 
mellyben roncsolt testének siralmas állapotja mindnyájunkat, 
kik kényelmes jóllétben, örömek és vigadalmak között szere-
tünk járni az élet ösvényein, a próféta azon szavaival szólít : 
Oh mindnyájan ti , kik általmentek az uton , figyelmezzetek, 
és lássátok, ha vagyon-e fájdalom, melly hasonló az én fájdal-
mamhoz. . . ." Ezután áttérve a nmélt. főpásztor azon eszkö-
zökre, mellyek segélyével a lelki tisztaságot mindenkor hiven 
megőrizhetni, ezek közül különösen „a legméltóságosabb 01-
tári-szentség szünetnélküh imádását" emeli ki ; „melly más 
kath. országokban leginkább a negyven órai ajtatosság alak-
jában , a hivők nagy lelki előmenetelére régóta örömmel gya-
koroltatik, és Erdély egyházában is egykor a ker. kath hívek-
nek bő alkalmat szolgáltatott sz. hitök nyilvánítása- és szilár-
dítására. . . ." Ez áldásos ajtatosságot újra behozni szándé-
kozván , egyúttal rendeli, „hogy a legméltóságosabb Oltári-
szentség, a nagyböjti sz. időt közvetlenül megelőző Quinqua-
gesima-vasárnaptól, a püspöki székes-egyházban kezdve, az 
évnek minden napján a püspöki megyének valamelly anya-, 
vagy fiók-, vagy zárdatemplomában az általa meghatározandó 
rend szerint, reggeltől estig a hivek imádására kitétessék"; és 
körlevelét e fölhivással zárja : „Használjátok tehát kedves 
gyermekeim ! a kínálkozó kedves alkalmat hitetek szilárdítá-
sára , kath. öntudatotok megedzésére , s azon vágynak élénki-
tésére, mellyel szivetek az Oltári-szentség isteni tartalma, 
Jézus, és ő benne a valódi szellemi élet, az égi malasztok 
kútforrása, s a teljes boldogság után sovárog." 0 m p o 1 y i. 

M é m e t o r s z á g . (A königsbergi prot. consist.Vége.)Egy 
üldözött, és elnyomott egyház méltán keres támaszt híveinek 
törvény által nem tiltott közrehatásában. S ámbátor a consisto-
rium épen nem szorult egyházának illyetén gyámolitására, még-
is, ha csupán azt tette volna, mit a kath. püspökök tesznek, tud-
nillik híveit és lelkészeit előlegesen intette volna a protestanti-
smus érdekébeni buzgóságra, mint vallási kötelesség teljesí-
tésére, s nem fenyegetődzik a p o l g á r i életre is kiható követ-
kezésekkel, kétségkívül okot a megrovásra ki sem talált volna. 
Hogy pedig a kath. és prot. egyház állása felől Poroszország-
ban, és a kettőnek állapotja közötti nagy különbségről némi fo-
galmunk legyen, elegendő futólag megemlíteni az iskolaügyet. 

Poroszországban „hat egyetem van ; és ezek közül négy egészen 
protestáns, kettő pedig (a bonni s boroszlói) vegyes, ugy ne-
vezett paritätisch; és csupán a münsteri, két tudományi-kar-
ral , theologiai- s philosophiaival biró akadémia kizárólag ka-
tholikus intézet. Következőleg tiz millió protestáns négy tel-
jes egyetemmel bir ; a hét millió kath. pedig, a tőlök e l v e t t 
kölni, trieri, bonni, münsteri, boroszlói, erfurti s paderborni 
főiskolák helyett, kárpótlásul, nem kapott többet két vegyes 
egyetemnél. S még ezek is mint állnak paritätisch ! A bonni 
egyetemnél (legalább 1853-ban) 39 rendes egyetemi tanitó 
létezett ; s ezek közül, a néhány hittanáron kivül, csak kilencz 
kath. volt az összes jogi, orvosi és bölcsészeti karokban : pe-
dig e katholikusok közé számittattak még az olly, egyházilag 
felfüggesztett tanitók is , kik, mint a hermesianus Braun , és 
Achterfeld, felolvasásokat sem tartottak, hanem azért fize-
tésöket húzták. Az időközben meghalt Dr. Scholz, és püspökké 
lett Martin, ugy látszik, azóta sem nyertek utódot : vagy 
csak legújabban lőnek kipótolva. Az akadémiai senatusban 
1855-ben csupán egy katholikus ült ! Az egyetemek segélye-
zése is olly arányban történik, hogy mig a négy prot. egye-
tem évenkint 284,631 tallérnyi segélyben részesül, a két ve-
gyes 183,568-at nyer, a tisztán kath. münsteri akadémia pe-
dig 1,250-et; és a boroszlói főiskolában minden kath. theolo-
giai tanuló 19 tallérjába kerül az államnak, a prot. pedig 
154-be. Ez aránytalanság kiáltó volta okozá, hogy a west-
phali tartományi gyűlésben még a prot. tagok is gyámoliták a 
katholikusok régi s igazságos kérését, miszerint a münsteri 
főiskola egyetemmé alakittassék át ; alapul erre az állam által 
elfoglalt, s évenkint 365,000 tallérra rugó egyházi javak jö-
vedelme úgyis elegendő lévén. Különben is , ezen császári s 
pápai egyetem, jogilag most is fenállónak tekintendő ; s magá-
ban a két facultásban jelenleg is több tanitványnyal bir , mint 
a königsbergi s greifswaldi prot. egyetemek, valamennyi tudo-
mányi karokban.— S a mi az egyetemekre nézve áll, még in-
kább áll a gymnasiumokat illetőleg : 90 közül alig 30 kath. 
Westphaliának csaknem egészen kath. lakossága van ; és öt 
kath. gymnasium mellett, nyolcz prot. gymnasiuma. Pedig a 
milly fölöslegesek az utóbbiak, olly tulnépesek amazok ; mivel 
amaz ötben 185% iskolai évben 1745 tanuló volt, mig az 
utóbbi 8-ban, az ide járni kénytelen kath. ifjakat is beszámit-
va , csak 1,203-an jártak. Münsterben elkelne a 2-ik kath. 
gymnasium : de az eddigi kormány alatt csak prot. gymna-
sium alapítása volt várható. Szintilly részrehajlással pártol-
tattak a prot. reál-, és elemi-iskolák a kath. fölött ; s egy igaz-
ságosabb eljárás reményét csak a legújabb változás, a regens-
ség kora kelté föl : melly reményt azonban az ágostai lapban 
nyilatkozó felekezetesség mindenkép meg akarna hiusitni. A 
következés fogja természetesen megmutatni, hogy ki csaló-
dott várakozásában. Addig is a katholikusok bizodalommal 
várják a jobbat. 

B r i t a n n i a . Az angol napi sajtó, a parlamenti szóno-
kok divatos kikeléseit Roma, s annak állítólag gyökerestül 
rossz kormánya ellen, hiven viszhangozza, s lehetőleg éles-
biti. Hihetőleg ez, és bizonyos zsidó tekintélynek követté vá-
lasztatása bátoritá föl London izraelitáit a Mortara-ügyben 
teendő ujabb kísérletre. Sir Morét Montefiore, mikép a ,Je-
wish-Chronicle' írja , febr. 26-án csakugyan „útra indult Ro-
mába , az ifjú Mortara-, és szülőinek érdekében. Az angol zsi-



dók egy emlékiratát viszi magával, mellyben kérik , hogy a 
fiu adassék szülőinek vissza. Lady Montefiore is társa leend 
az utazásban, ugy szinte Kursheedt ur Uj-Orleansból, és Dr. 
Hodgkin. A főváros minden zsinagógájában imádkoznak a kül-
detés sikerülése végett." Ez utóbbi eszköz használása ellen ki-
nek sem lehet szava ; sőt örvendeni kell a hit maradványa fö-
löt t , melly az imádság erejében bizik. Nem is mondható az 
haszontalannak : mivel Isten az őt kérőknek ha nem adja is 
azt meg, mit közvetlenül megnyerni óhajtanak , ád érette job-
bat, és nekik hasznosabbat. Reméljük ennélfogva, hogy buz-
galmuk jutalmául, az igaz hit világosságát többekre is kiter-
jesztendi közülök. Bár ezen eszközhez, nem pedig a rágalma-
zás- , a katholicismus elleni lázítás-, és egyéb istentelen fogá-
sokhoz folyamodtak volna mindjárt kezdetben a Mortara-ügyet 
alkalmul felhasznált ama literatorok is, kikről az ágostai ,Alig. 
Zeitung' febr. 23-iki számában emlékezik ; kik „hazátlanul, és 
a honszeretet érzelmeitől megfosztva, religio nélkül, s épen 
azért minden mélyebb erkölcsiség és illem hiányában, egyedül 
bizonyos utánozhatlan elsajátítási tehetséggel, és a conventio-
nalis formákhozi legkönnyebben alkalmazkodni tudással birva, 
a népek közt elszórtan , mindenütt és kizárólag az egoismus 
és hatalom szolgálatában állnak. . . . " S kik a napi sajtót 
annyira hatalmukba keriték, hogy a fönebbi lap szerint 
(melly pedig legfölebb is csak kis kenyér-irigységgel vi-
seltetik irántuk, de szivből legjobb barátjok : mint a tu-
dósításába vegyitett keresztény-ellenes sorok is bizonyít-
ják), még „a párisi levelezőknek is legalább fele zsidó, a né-
met lapoknál." Könnyű annalcokáért felfogni, hogy honnan 
amaz iszonyú zaj és szenvedélyes kikelés a külföldi lapokban a 
ker. tanok és institutiók ellen, mihelyt a katholicismusnak positiv 
szelleme s törvényei a rationalisticus, vagy épen atheisticus 
nézetekkel a gyakorlati életben összeütközésbe találnak jönni ; 
mi mindamellett is, hogy az illetők gondoskodtak róla, misze-
rint a religiot lehetőleg internálják a templom falai közé, olly-
kor mégis megtörténik. Onnan, mivel Europa legtöbb, és tón-
adó városaiban, „olly emberek kezében vannak a hírlapok,'kik 
sem hal, sem hus , hanem egyedül az után mennek, a mi őket 
vonja. . . . Annyi bizonyos , hogy az irodalomban és börzén," 
folytatja az idézett ,A. Z.' egy élősdi nemzedék képződött, 
melly az elég számos keresztény sereghajtókkal együtt, a tár-
sadalomnak valódi fekélyévé lett. Az időszaki sajtóban ezen, 
tulajdonkép idegen elemnek belevegyülését annál kevésbbé 
lehet közönyösen venni, mivel az rendesen névtelenül, és el-
leplezve lép föl." Különben, mint mondók, az ezt iró épen nem 
vallásos buzgóságból kel ki a czéhen kívüli munkások ellen : 
sőt még gyanúsítja, s rágalmazza is a kereszténységet ; azt 
állítván róla, mikép joga sincs igazságot követelni, mellyet 
„olly sokáig és kegyetlenül kigúnyolt" ; a zsidóktól „kétezer év 
óta a legszentebb jogot is megtagadván." E jogkérdésre nézve 
szeretnők a ,1' Univers' számtalan czikkei közül, a legújabbat, 
febr. 25-én adottat közölhetni. De ehhez több hely, s azok ré-
széről, a kik számára Íratott, higgadtabb kedély kellene, mint a 
minőt a Mortara-ügy lefolyása tanúsított. Azoknak, kik e kér-
dést alaposan akarják tanulmányozni, ajánljuk Rupertnek ,L' 

Eglise et la Synagogue' ezim alatt imént megjelent könyvét ; 
mellyre talán alkalmilag mi is vissza fogunk térni. 

—A csaknem keresztényi hitét megtagadó közönyösségig 
kiterjesztett politikai türelmesség, a bálványozó hinduk irá-
nyában annyira megy, hogy a felsőháznak febr. 18-án tartott 
ülésében gr. Shaftesbury kérvényt nyújtott át Irhonból, melly-
ben a folyamodók kérik , miszerint a katona-tisztek ne kény-
szeríttessenek a hinduk bálványimádó szertartásaiban részt 
venni, s azok fényét katonai tisztelgéssel emelni. Valóban kü-
lönös ellentét, hogy épen a katholikus Irlandnak kell a prot. 
Angliát a bálványozásbani részvéttől visszatartani, s igy épen 
azokat, kik a kath. egyházat még mindig bálványozással sze-
retik vádolni. Tudva levőleg Anglia még bálványokat is ké-
szit, és szállíttat Indiába ; jó pénzen adván el neki azon bor-
zasztó cultus tárgyait, mellyet állitólag a biblia-társulatok ki-
irtani szándékoznak : ha mégis nem szintolly kereskedési czikk 
egyiknél a biblia, mint a másiknál a trimurti szobra. Azonban a 
türelmesség szép dolog; kivált ha gyakorlatba is tétetik: de 
annál csúnyább a következetlenség, s az ellentét az elvek és 
tettek közt. A hinduk irányában kimondott királyi szó, melly 
til t ja, hogy ő felségének alattvalói közül „bárki is akármilly 
módon kegyeltessék, vagy pedig háborgattassék az ő hite mi-
att és vallási szertartásaiban"; és parancsolja, hogy „mindnyá-
jan egyformán élvezzék a törvények részrehajlatlan oltalmát", 
miért nem lehet valósággá a keresztény és kath. Irlandra néz-
ve? S miért kell a kath. ,Tablet'-nek kívánnia, hogy vajha a» 
katholikusok is bántatlanul részesülhetnének ott , és a gyar-
matokban , a hinduk irányában megparancsolt, részrehajlás 
nélküli oltalom jótéteményében. De mig a hinduk iránt illy 
példás egyformaságot sürget a legfelsőbb akarat, a katholiku-
sokra nézve még mindig fönállnak ama régi törvények, 
mellyeknél fogva például (IV. György 10-ik rendelet. 7-ik 
fejezet) ki vannak a lord cancellár, pecsétőr , lord biztos , 
irhoni alkirály stb. hivatalának viselhetéséből zárva; mely-
lyek a szerzetes-rendbe lépést száműzetés , vagy még ennél 
is nagyobb büntetés terhe alatt tiltják (u. o.) ; és ama ren-
deletek, mellyek a megholtak lelkeiért mondandó sz. miséket 
törvényteleneknek nyilvánítják; és (mint Victoria királyné 
14-, és 15-ik rendel. 60. fej ) száz font sterling büntetéssel 
fenyegetik a kath. érseket, vagy püspököt, ki magát székvá-
rosáról nevezni merészli, s abban egyházi hatóságot gyakorol 
stb. Mindezek nem nagy öszhangzásban vannak a hinduk iránt 
tanúsított türelemmel ; és elmondhatni, mikép az ő pagodáik, 
vagy a mohamedán mecsetek a törvény oltalmával jobban di-
csekedhetnek, hogy sem a katholikusok egyházai Ir- vagy An-
golhonban: jóllehet a kath. egyház hálásan megismeri azon 
egyes hivatalnokok jó indulatát, kik többet is tesznek a, reli-
gio javára, mint mennyit az antikath. szellemben hozott tör-
vények betűje megenged. 

—Oxford gróf, és angolországi pairnek elhunyta, a fő-
rendek házát egy uj kath. taggal gazdagította a megholt-
nak fiában, Walpole lordban, ki (szül. 1813.) a kath. egyház 
kebelébe tért már régebben vissza. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: §oiuog;yi fkáról y. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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A licentiatusok Erdélyben. î t ^ I - ^ ° £ i t á s
t

u ^ W z ™ Gábor, 
(II Vége) kukullői íóispan, kincstárnok, es fejedelmi tanácsos 

Illy körülmények közt a nőtelen kath. papok, tetemei a földnek visszaadattak. Az itt, és ekkor ho-
a háromszéki hithű főurak, és a kath. nép, a dol- z<>tt ,Constitutiokat' nem olvastam ugyan: annyi 
got orvoslás végett az országgyűlés elé vitték: és az mégis bizonyos, hogy ha talán ezekben a ,licentia-
1649-iki január 23-ki hongyülés némileg mérséklé tus' szó nem fordul is elő, a teendők-, és a szemé-
is a catholicismus sajgó sebeit; elhatározván, hogy lyekről, kik a paphiányt pótolnák, történtek intézke-
a mint az I. Rákóczi Györgytől „a vicariusságról va- dések ; mi onnan is nyilvános, mivel mint alább látand-
ló utóbbi levele vagyon, minden részeiben, az szerént j uk , az eltemetett főúrnak nagy catholicitásu fia 
tisztiben eljárhasson vicarius uram; nőtelen pap is jelenlétében, és ugyancsak Fejéregyházán később 
lehessen esperes, ha az nős papok is választják." Ide megtartott congregatioban, már a ,licentiatus' név 
vonatkozólag megjegyzésre méltó, mit Faschingnál is előfordul. Az előbbi, vagyis az 1611-ki fejéregy-
(,Nova Dacia. T. 2. Claud. 1744.' pag. 54 ) olvasunk : házi congregation, történelmünk szerint jelen volt 
„Connivebat Princeps (I. Rákóczi György) Siculis az erdélyi születésű, győrikanonok; ki aztán 1618-ki 
Sacerdotibus, in rebus plane indignis, quo pronius, évben választott (electus) erdélyi püspök is lőn: 
vitae liberioris illicio, ad Calvinum traducerentur. S z e n t a n d r á s i , vagy C s i k i István. Ámde ez nem 
Quemadmodum non multo postea evenit, ut nemo sokára, azon zivatar alkalmával, mellyet a kath. pa-
unus Curionum in ditione Sepsiensi, catholicus inve- pok és főurak ellen a hitehagyott, ledér, és 1613-ki 
niretur; quorum improbis obtrectationibus , ne mo- octob. 27-én Váradon meggyilkolt Báthori Gábor fe-
nachos extra Claustrum Princeps exire sineret, eo jedelmünk idézett elő, Erdélyből csak életveszélyek 
adductus est, ut accubans in convivio, serio affir- közt menekülhetett, Bujtul György, theologia-tanu-
marit : futurum, ut ordinem Seraphicum tota provin- ló védencze azonban, e vallási zivatarban elfogat-
cia exterminet, nisi Sosius (Steph. a Salinis, Yicar. ván, és méltatlanságokkal illettetvén, később mégis 
Gen.) familiae suae fratres, e paroeciis in Claustrum megmenekült. „Sedato tumultu (irja Csiki István ka-
reduxerit." Ugyanezen I. Rákóczi György (p. 53.) nonok, és erd. püspök Győrből Romába, Borghese 
„dixissefertur : Receptas quatuor Religiones in Dacia bibornokhoz , 1619-ki sept. 15-én; ajánlván növen-
retinendas esse; Romana tarnen Sacra, nequaquam dékét a Collegium Germanico-Hungaricumba fölvé-
per Jesuitas, sed per alios Sacerdotes esse procuran- tetni: hogy tanulmányait bevégezvén, fölszenteltet-
da"; és (pag. 51. u. ott,) Erdélybe más papoknak hessék áldozárnak,) nihil ipsi magis fuit, quam ut ca-
bejönni megtiltotta. Tehát I. Rákóczi György, a tholicis, omnibus fere Sacerdotibus, privatis, i n di-
katholikusoknak s z a b a d vallásgyakorlatukat meg- v i n i s ac a l i i s p i i s C h r i s t i a n a e R e l i g i o -
engedte: de u g y , hogy a püspök száműzve ma- n i s e x e r c i t i i s subveniret, quod a l i q u o t i n 
radjon, az országon kivül, a jezuiták kiűzessenek, a l o c i s , summa industria ac laboré, magno suae Pa-
ferencziek a kolostorokból ki ne léphessenek, idegen triae commodo praestitit; novissime d u o b u s e t 
papok az országba be ne jöjjenek, a néhány benle- a m p l i u s a n n i s Albae Juliae in Metropoli Trans-
vő kath. pap pedig nősülhet. . . . S ez azután prot. sylvaniae, non solum juventutem Regni illius, libe-
részről türelem, és szabad vallásgyakorlat volt a ka- ralibus disciplinis erudivit, sed etiam absente Rev. 
tholikusoknak ; ez volt a fönnen híresztelt lelkiisme- Dno Stephan o Szini Soc. Jes. Sacerdote, S a c r i s 
ret-szabadság! 1611-ben, az iménti bajok megszün- C o n c i o n i b us populum in publico instituit; cu-
tethetése, és megelőzése végett, s apaphiány on segiten- jus rei amplissimi testes sunt Proceres, ac Baro-
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nés Catholici Transsylvaniae, qui saepe numero 
C o n c i o n i b u s ejus interfuerunt. Quae cum ita se 
habeant, praefatoque juveni nihil altius animo insi-
deat, quam ut S t u d i i s t h e o l o g i c i s ab so l u-
t i s Patriae, atque Sanctae Ecclesiae deserviret : non 
possum non rogare, ut eum, qua par est benignita-
te complectatur, ac efficiat, ut quod maxime de-
siderat, consequatur." (Szeredai, fonidézett munká-
jának, 229. 1.) Illyforma papsegédek alkalmazásáról 
intézkedett tehát, a paphiányon segitendő főnemli-
tett fejér-egyházi congregatio, 1611-ik évben. Ezzel 
összefüggőleg, 1651-ki február 7-én, megint Fejér-
egyházán , a nagy catholicitásu és ékesszólásu Hal-
ler István, küküllői főispán és fejedelmi tanácsos kas-
télyában tartatott egy congregatio ; mellyben a 1 i-
c e n t i a t u s név is előfordul már. A számos és kor-
szerű , szükségesekké vált intézkedések, mellyek 
Udvarhelyszékre nézve hozattak, aláirattak egyebe-
ken kivül a következőktől: „Fráter Stephanus a Salinis 
(Sosius, Sós) Vicarius Generalis. Paulus Olosz Archi-
diac. catholicorum Sedis Udvarhely. Joannes Demeter 
C l e r i c u s L i c e n t i a t u s Concionator Szent-Királyen-
sis. BenedictusForró, L i c e n t i a t u s Concionator0-
roszhegyensis." Az 1668-ki novemb. 6-án Kösz vénye-
sen, Marosszékre vonatkozó,Communis Congregatio'-
ban : ,Fráter Casimirus Domokos, consecratus Episco-
pus Coronensis et Vicarius Apostolicus ; Pater et Frá-
ter Thomas Filep,' ferencz-rendü szerzetesek, hodosi 
plébános és marosszéki esperes, és több licentiatusok 
jelenlétében, a 3-, 4-, és 5-ik pontban elhatároztatott, 
hogy az esperesi gyűlésekre, s egyházi ügy-bajok-
ban , az illető személyek, licentiatusok által is, és 
mimódon meghivandók, és idézhetők; a 8-ik pont 
alatt, hogy : „Magister Concionator, vei Sacerdos, si-
ne scitu Archidiaconi, Parochiam intrare nullo modo 
audeat." I t t , c o n c i o n a t o r név alatt fordul elő a 
licentiatus ; mint fóncbb is látók egyszerre három 
név alatt is őket : „Clericus , Licentiatus, Conciona-
tor" nevek alatt. 

1669-ik évi május 23-án, lG'72-ki május 4-én, 
és 1647-ki május 29-én, Csik-Somlyón, három gene-
ralis Congregatio'tartatott; mind a három, Domo-
kos Casimir fölszentelt coronensis püspök és apostoli 
vicarius alatt: ezekben az előbbi részletes gyűlések 
határozatai megerősíttettek, és az erdélyi kath. plé-
bániák töredékeire is kiterjesztettek. Különösen a 
legutóbbi, 1674-ik május 29-ki, csik-somlyói átalá-
nos gyűlés 2- , 3-, és 6-ik pontjai alatt, a licentiatu-
sok , P r a e d i c a t o r név alatt fordulnak elő. A4-ik 
pontban „Crapula prohibetur Licentiatis." Továbbá 

megrendeltetett, hogy a licentiatusok és családjaik 
gyónjanak, és nyilvánosan áldozzanak; s hogy a li-
centiatusok híveiket a gyónás-és áldozásra e l k é -
s z í t v e , vezessék az egyház áldozárához. A 8-ik 
pont alatt parancsol ta tik a plébánosok- és licentiatu-
soknak, hogy Szentháromság vasárnapjától kezdve 
Szent-Mihály-napig, a vasárnap délutáni isteni-tisz-
telet alatt, katechismusokat tartsanak. 

A l-t o r j á n , Háromszéken, az öregebb Apafi Mi-
hály fejedelemsége idejében, mindenesetre halála 
előtt, vagyis 1681-ik előtt, (az év és nap Szeredai-
ból, ,NotitiaCapituliAlb. Transs. 1791.'pag. 243—4. 
nem tűnvén ki,) egy gyűlés tartatott; mellyben: 
„ p r o p t e r p e n u r i a m S a c e r d o t u m p a r o c h o -
r u m, convenientes catholici, consultarunt inter se, 
quomodo et unde possent providere de parochis prae-
sertim in Háromszék, in 14 circiter parochias; ex 
Consilio igitur decreverunt, ut magistros, seu Canto-
res parochiales, qui se resolverent ad sacerdotium cum 
separatione voluntaria et mutua ab uxoribus, mitte-
rent in Moldáviám ad Episcopum cath. Bákoviensem, 
a quo ordinarentur in Sacerdotes ; qui intrantes in 
Moldáviám , f u e r i n t n e i b i o r d i n a t i , v e i 
n o n , d u b i u m er at . Ipsi tamen redierunt ex Mol-
davia ut Sacerdotes ordinati, et dispositi ad parochias, 
receperunt uxores , et cum iis cohabitabant, consti-
tuentes in Archidiaconum ex s i m i 1 i b u s, dictum 
Joannem Gryergyai; qui habita correspondentia cum 
Paulo Béldi h a e r e t i c o Magnate .. . persequebatur 
parochos, qui nolebant ducere uxores, qui et debue-
runt exire ex Háromszék. Advertentes hoc catholici, 
praesertim Clemens Mikes, Stephanus Apor, et alii de 
primis nobilibus,... advocato Vicario Generali fece-
runt Congregationem in A l-t o r j a," (ez a m á s o d i k 
gyűlés, 1690-ik körül, Zebelébi Bertalan vicarius 
alatt,) ,,ad quam citantes Sacerdotes uxoratos: quo-
rum quidam metuentes, non comparuerunt, sed hae-
retici facti sunt; quidam comparentes, dimissis uxo-
ribus , poenitentiam egerunt." Azon időben tehát és 
körülmények közt, minthogy a protestantismusban 
menedéket találtak, a licentiatusság 1 ic e n t i o si-
t á s s á fajult. 

E bajok orvoslására 1697-ki julius 4-én Cs ik-
S o m l y ó n , IUjT-és András erd. püspök elnöklete, és 
Zebelébi Bertalan püspökhelyettes jelenlétében, áta-
lános ,congregatio' tartatott, a székelyföldi kath. pa-
pok- és licentiatusokból ; s a Haller János, Gyulafi, 
Apor, Mikes, Mikola és Száva kath. főurak aláírásá-
val is megerősített határozatok közt, a4-ik pont alatt 
a licentiatusokra vonatkozólag hat rendelés keletke-
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zett : a) „Domini Licentiati, cum non s i n t P r e s b y -
t e r i , nullo modo in aliéna parochia, munia paro-
chialia exerceant. b) Suas f o r m a t a s , singulis an-
nis, renovari curent per Domin. Vicarium. c) Prae-
scripta S y n o d a l i a P e t r i P á z m á n , diligenter 
observent; quae etiam saepius in Conventibus, DD. 
Archidiaconi ipsis praelegi curent, d) Teneantur DD. 
Licentiati singulis annis , vei quando videbitur A. R. 
D. Archidiacono loci, coram se, rationem doctrinae su-
ae producere, e) Libros DD. Licentiati, nisi suae doctri-
nae compétentes legant, et bene intelligant ; eosque ca-
tholicos solum, et ex illis populum doceant. f) C a-
t e c h i s m o s faciant, circa fidei articulos et Sacra-
menta, Praecepta decalogi et Ecclesiae , et de virtu-
tibus, ac vitiis ; qui aliter fecerit, puniatur, Licentia 
deponatur : quod singulariter committitur Archidia-
cono loci." A c) alatt P á z m á n y - n a k Posony- és 
Nagyszombatban, 162%-, és 1633-ik évben tett in-
tézkedéseire lévén hivatkozás, a licentiatusok Erdély-
ben is , a keresztség és házasság, imádkoztatás, po-
stilla-olvasás, prédikálás, katechizálás, és temetések 
körül működének. R u h á z a t u k r a nézve, irott con-
stitutióinkban, mellyeket láttam, emlités nem tétet-
vén, a Pázmány-féle szabályok állottak (Péterffy, 
Sacra Concilia Hungar. Lib. 2. pag. 332.),fekete szi-
nü bő papi talár, és kar ing, midőn hivatalkodtak, 
levén rendelve. 

1714-ki decemb. 7-én Csik-Somlyón, Antalfi Já-
nos (Illyés András, még 1697-ben száműzetvén, és 
már halva levén), Vicarius Generalis elnöklete alatt 
tartott átalános congregatioban kihirdettettek, és a 
kath. áldozárokra, l i c e n t i a t u s o k - , és más, egy-
házi szolgálatban lévő személyekre és családaikra is 
kiterjesztettek azon s z a b a d a l m a k és e l ő n y ö k , 
mellyeket Bethlen Gábor 1624-ki julius 13-án aSep-
si-, Kézdi- és Orbai-, Miklósvár- és Udvarhelyszékek , 
és a magyar vármegyékben létezett két protestáns 
felekezetű, s unitárius hitszolgáknak engedményezett 
vala, Gyulafehérváron kelt, és Pécsi Simon korlát-
noktól aláirt szabadalom-levelében. E szabadalmak 
és előnyök, mellyek a két Rákóczi György által a 
más vallásfelekezetekre nézve megerősíttettek, akath. 
egyház szolgáira is kiterjesztettek Antalfi János püs-
pökhelyettes közbejárása következtében ; még pe-
dig E l e o n o r a császár-fejedelemnőnk által, Med-
gyesen 1712-ik junius 17-én kelt levelében. E feje-
delmi leirat, az 1714-ki, és Csik-Somlyón tartott áta-
lános gyűlésben, e hozzáadással hirdettetett ki : 
„Azért senki is a Romano Cath. Religion lévő eccle-
siai személyeket, és azoknak özvegyeit vagy gyer-

mekeit, se maguk személyekre, se javokra nézve 
megháborítani ne merészelje ; hanem inkább, ha 
kívántatik, minden székeknek fő, és vice-tisztjei a 
P á t e n s ü n k m e l l e t t requiráltatván, legyenek 
assistentiával, és manutentióval, hogy mindenek-
ben , a mint illik, élhessenek azon szabadsággal, 
p r i v i l é g i u m m a l és i m m u n i t á s s a l , mellyel 
élnek az más Religion levő ecclesiasticusok, és élni 
szoktak; a mint hogy ezt mindeneknek, ut supra, 
auctoritate, a sua Majestate Sacratissima nobis cle-
menter attributa, parancsoljuk igen serio, sub poena 
Articulari. Datum in Civitate nostra Saxonicali Med-
gyes , 17-a Jun. 1712. B. Steph. Wesselényi. Ludo-
vicus Nalátzi." 

Az 1717-ik évi april 9-én Csik-Somlyón, Már-
tonfi György erd. püspök alatt tartott átalános gyű-
lésben az előbbi átalános gyűlések határozatai, pau-
cis mutatis, megerősíttettek, és uj constitutiók is 
hozattak a licentiatusokra nézve. Igy az 5-ik pont 
alatt megengedtetett, hogy halotti beszédeket tart-
hassanak; a 7-ik pontban pedig amaz engedménye-
zett előjogokra vonatkozólag mondatik : „DD. Licen-
tiati , senio, coecitate , aut aliquo alio simili naturali 
defectu afíecti, immunitate gaudebunt perpetua ; qui 
ob defectum vocationis vacant a functionibus, tribus 
annis immunes sunt a secularibus oneribus ; qui au-
tem sponte ab Ecclesiae servitio se subtrahunt, ipso 
facto seculari jurisdictioni subjaceant. V i d u a e 
1-ae, e t 2-ae S o r t i s L i c e n t i a t o r u m , vita du-
rante , aut usque ad transitum ad 2-a vota, immuni-
tan tur." E rendelkezésekből nyilvánul, hogy Erdély-
ben a 18-ik század első felében a licentiatusok még 
számosan voltak, és huzamosb ideig is fónmaradtak ; 
mig tudnillik a mult század 2-ik felében, a pálya-
végzett theologiai tanulókból fölszentelt áldozárok 
föllépvén, a licentiatusok kihalt tisztes testülete tisz-
telettel eltemettethetett.... ,Synagoga cum honore se-
pulta.' 

A jelen körülmények közt, és kellő ovakodások 
mellett, ha a licentiatusok netalán itt-ott Visszaál-
líttatnának, nem tarthatnánk ugyan a mult idők 
szomorú kinövéseinek ujra-sarjadzásától : de ha a 
Theologiára e l ő k é s z ü l e t i év nem lesz,nem alap-
talan az aggodalom, hogy a latin nyelvbeni fogyat-
kozás miatt, ha névre nem, de valóságra nézve ál-
dozáraink nagy része, csak a licentiatusok tudomá-
nyával birand: nem kis hátrányára szentegyházunk-
nak korunkban, melly magát, és sok tekintetben 
nem ok nélkül, tudományosan felvilágosodott kor-
nak nevezi, s nevezheti is. 
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Régibb lieentiatusainkműködéseinek t ö r e d é k -
m a r a d v á n y a i r a vélek találhatni azon tünemé-
nyekben, hogy itt-ott, a kis gyermekek temetését 
a kántor , vagy harangozó végzi. Kik a délesti iste-
ni-tiszteleten is, öreg-vecsernye helyett, csak maguk 
végzik a litánia-éneklést is. Borszéken létemkor a 
kántor, a karzaton latin-imákat is mondandó, a d o -
minus Vobiscum'-ot, és ,Oremus'-t is előrebocsátá. Az 
egyesült görög szertartásuaknál Erdélyben nem 
ugyan licentiatusok, hanem m o r a l i s t a - p a s t o r a -
l i s t á k egészen korunkig léteznek (,Schematism. 
Fogarasensis. 1842. Blasii.' pag. 6.); kik nem pálya-
végzett theologok, hanem úgynevezett moralisták-
ból p a p o k k á szenteltettek, és szükségből,.a leg-
szegényebb oláh községekben, és némelly rengeteg ha-
vasi helyeken, az ott elszórt viskók lakóinak lelki 
vigasztalására alkalmaztattak. Azonban az erdélyi 
metropolitai rendszer visszaállítása, és az uj püspök-
ségek felállítása után, a moralista-pastoralistai tisz-
tes institutio mindinkább ritkuland a rendszeres,The-
ologiát végzett növendékekből fölszentelendő áldozá-
rok szaporodása által. S már csak ez örvendetes tü-
nemény is remélnünk engedi, hogy midőn a görög 
szertartású katholikusok illykép emelkedő-félben 
vannak, ekkor a latin szertartású clerusnak sem lesz 
oka, a licentiatusok különben tisztes kényszerűségét, 
e másodrendű tartaléksereget, nagyobb kiterjedésben 
igénybe venni. 

Hogy akár a mi licentiatusainkat, akár a görög-
kath. moralistákat illetőleg, a ,csuf-nevek' sem hi-
ányzának, és nem is hiányzanak ; hogy a „c z o n d-
r á s p a p o k", és illetőleg a „p o p á n d r u s o k" gúny-
nevek divatoztak: ezek a különben tisztes, és vég-
szükséggé vált institutiókat nem érintik ; és csupán 
azt bizonyítják, hogy Krisztus egyházának normá-
lis helyezete itt-ott jöhetett, és jöhet abnormis álla-
potba is: de az egészet tekintve mégis áll, h o g y ^ o r -
tae inferi non praevalebunt.' Dr. Z e r i c h Tivadar, 

egyh. történet- és jogtanár Erdélyben. 

Pásztorkodási tárgyalások. 
X. 

Esztergom , febr. 23. Főmagass. bibornok-érsekiink 
még mult évi Karácsonyhó 30-kán közié körlevél utján pap-
ságával a következő két kérdésnek a sz. szertartások gyüle-
kezete általi megfejtetését: „An calix, cuius inauratio dunta-
xat renovatur, possit a Sacerdote, ordine episcopali non insi-
gnito, simpliciter sine unctione benedici, vei in hoc quoque ca-
su ad Episcopum perferri, et ab hoc cum unctione benedici de-
beat?" A gyülekezet igy felelt, 1857. Pünkösdhó 9-kén : 

„Non posse, sed debere calicem deferri ad Episcopum, et cum 
unctione chrismatis benedici." A másik kérdés ez volt : „An 
in urbibus, in quibus frequenter funduntur campanae, simul a 
residentia Episcopi longius remotae sunt, aliquis ex Dignita-
riis Capituli, vei Praelatis deputari possit ad novas campanas 
sine unctione benedicendas ?" A válasz ez : „Omnes illas cam-
panas, quae vei in Ecclesiis collocantur, vei licet extra Eccle" 
siam sitae sint, tarnen pro sacris etiam functionibus pulsantur, 
non aliis ritu , forma et cerimoniis esse benedicendas , quam 
iis, quae praeseripta reperiuntur in Pontiücali Romano, tit-
,De benedictione signi, vei campanae'; ac proinde earum bene-
dictionem ab Episcopo, et quidem cum sacra unctione pera-
gendam esse." XI. 

(Az osztályonkinti húsvéti gyónásról.) Midőn Jézus a 
Grenezareth tava mellett Pétert apostolául meghivá, azt mond-
ta neki, mint halásznak : „Mostantól fogva már nem halakat, 
hanem embereket fogsz." Üdvözítőnk e szavai nem csak Péter-
re, de apostoltársaira, s ezek törvényes utódai-, a püspökök- és 
lelkipásztorokra is alkalmazhatók. Valóban, ha a lelkipász-
tornak valamelly különös foglalkozása a halászathoz hasonlít, 
ugy az bizonyosan a gyóntatás , inkább még, mint az igének 
hirdetése : mert habár az Isten igéjének hirdetője kiveti is a há-
lót a lelkek megfogására, még kérdés, valljon nem üresen fog-
ja-e hálóját a vízből kivonni. A gyóntatás tehát kiegészítő 
része, ugy szólván, eredménye a mysticus halászatnak : a lel-
kek ugyanis, mellyek a gyóntató-székhez önkényt közelednek, 
megfogództak már, a hálóba kerültek : nem a végett ugyan, 
hogy a hálóba került halak sorsára jussanak, hanem inkább, 
hogy a ragadozó állatoktól megmentessenek. Illy természetű 
eme háló; illy jótékony, védő és biztosító az anyaszentegyház-
nak Krisztus által alapított emez intézménye, a szent gyónás ! 
Es valóban, fájdalom látni, mint kerülik számtalanok a ker. 
katholikusok közül a gyóntató-széket ! Nem ritkák az illy vész-
madarak városhelyütt, de már mutatkoznak falukon is. A gyó-
nás elmaradása a lelkiismeret elaltatását szüli : ez pedig 
megátalkodottságot, s mindennemű bünt és testi-lelki szeren-
csétlenséget ; a megátalkodottság végső penitencziátlanságot, 
ez pedig örök kárhozatot von maga után. 

Azért a rá bizott lelkek üdvéről felelős lelkipásztornak 
minden eszközt és módot meg kell ragadnia s fölhasználnia, 
hogy hivei mind, egytől-egyig, évenkint ha nem is többször, 
legalább egyszer, és pedig Húsvét táján középülődésre meg-
gyónjanak , és az Oltári-szentséget magukhoz vegyék. 

Illy eszköznek én többek közt az osztályonkinti gyónta-
tást ismerem ; vagyis azon eljárást, miszerint férfiak, nők, nő-
telenek, hajadonok, szolgák, szolgálóleányok, gyermekek külön 
gyónjanak meg. A melly osztály számosabb, azt ismét több 
csapatra lehet felosztani. Én legalább ez eljárásnak igen üd-
vös voltát és jeles czélszerüségét tapasztaltam, mit alább el is 
mondandok. 

Az e nemű gyóntatásról volt ugyan e lapokban ugyan-
csak t. szerk. ur előbbi szerkesztősége alatt régen szó : hol pro 
et contra vitatkoztak e tárgy fölött. Nem emlékszem ugyan 
már tisztán, mellyik oldalra dőlt el a kérdés ; azonban ugy 
rémlik előttem, mintha az ellenzék azon okkal is harczolt vol-
na, miszerint azon időpontot előre meghatározni nem lehet, 
midőn a bűnös szivét a bűnbánat érzete különösen érinti : melly 
időpont pedig a bűnös életének legszerencsésebb percze, sen-
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nélfogva különös tekintetet erdeme]. Szerintem azonban e 
védők többet látszik bizonyitani, mint a mennyit vele bizo-
nyítani akarnak. Igy növendék-papjainknak, meg iskolatanon-
czainknak sem lehetne soha megszabni a havonkinti gyónás 
idejét, óráját ; sőt ekkép a húsvéti gyónás idejének egyházi-
lag történt meghatározása is a kényszer némi szinezetét visel-
né magán. Szerintem az engedelmesség, ezen, az Isten által 
olly igen kedvelt erény is sokat tesz valamelly erkölcsös tett 

• értékesítésére. Bizonyára legértékesebb imádság az, melly 
az imádkozónak legnagyobb küzdelmébe kerül. Ellenben van-
nak igen fontos okaim, mellyek a bizonyos időre határozott 
osztályonkinti gyónást ajánlatossá teszik, mind a lelkipásztor 
könnyebbsége, mind a hivek lelki üdve érdekében. 

Falusi plébániákon, hol a lelkipásztor segéd nélkül 
egymaga működik, a hivek nagyobbára vasár- és ünnepnapon-
kint, vagy épen zöld-csütörtökön szoktak nagyobb csoportok-
ban összetódulni a szent gyónáshoz : rendszerint jóval az első 
harangszó után , sokszor olly nagy számmal egyszerre, hogy 
mindnyáját meggyóntatni az isteni-tiszteletnek tetemes elha-
lasztása, s a hivek megvárakoztatása nélkül lehetetlen ; miből 
nem kis zavar és rendetlenség támad, s miatta többen az iste-
ni-tiszteletről is elmaradnak. Nem egyszer valék szemtanuja az 
illy alkalommal fölmerült botrányoknak, lökdösődésnek ; és tu-
dok esetet, midőn a tolakodók a gyóntató-széket a benne ülő 
lelki-atyával együtt mozgóvá tették. Nem használt ellenében 
semmi intés, semmi kérelem a lelkipásztor részéről, hanem az 
egyházfinak kellett a gyónók sorompója előtt őrt állania. Vé-
gül is megrövidülvén az idő, több gyónónak vissza kellett lép-
ni, s gyónását más időre halasztani. Még pedig a legszeré-
nyebbek" és buzgóbbaknak kellett ismét és ismét visszavonul-
niok. Mindeme rendetlenségek- és botrányoknak eleje vétet-
nék az osztályonkinti gyóntatás által. 

Ehhez járul , hogy némelly hanyagabbak gyónásukat 
napról-napra halasztják, mignem az utoljára végkép el is ma-
rad Az illyen, sem nem meleg, sem nem hideg keresztényeknek 
igen alkalmas ösztönül szolgál az osztályonkinti gyóntatás. 
A gyónó-czédulák ki szoktak ugyan a húsvéti gyónás alkalmá-
val pro forma osztogattatni ; de ezeknek alig van már most 
egyéb rendeltetésűk, mint mutatóul szolgálni az imádságos 
könyvben : ha néhol beszedetnek is , mi pedig fájdalom ! nap-
jainkban már vajmi ritka helyen történik, még a puszta besze-
dés sem elegendő biztositék arra nézve, hogy az érdeklett, 
húsvéti gyónását valójában el is végezte-e ; mert illy gyónó-
czédulára könnyű szert tenni, midőn valaki a másét hozza el, 
egy másik pedig a legrosszabb esetben is azzal mentheti ma-
gát, hogy gyónó-czéduláját elvesztette ; és sem a lelkipásztor, 
sem senki a hivek közül meg nem tudja, hogy ez, vagy amaz 
húsvéti gyónását elmulasztotta : mi pedig az osztályonkinti 
gyónás alkalmával valamint a lelkipásztornak, ugy a hiveknek 
is azonnal föltűnnék. 

Tagadhatatlan továbbá, miszerint tekintetbe véve a le-
szegzett ülő helyzetet a gyóntató-székben, a télutói idő viszon-
tagságait , a testet átjáró nedves hideget, mellyre a húsvéti 
gyónás ideje esik, a feszült figyelmet, mellyet a lelkipásztor 
gyóntatás közben kifejteni, s egyéb kellemetlenségeket, mely-
lyeket tűrni kénytelen : a lelkipásztorkodás valamennyi fog-
lalkozási közt a gyóntatás a legterhesebb. Szabad leend te-
hát e nehéz foglalkozáson lehetőleg könnyíteni, s a terhet 

osztályonkinti gyóntatás által felosztani, midőn a czél nem 
csak nem veszélyeztetik, de sőt hathatósan előmozdittatik. 
A lelkipásztor könnyebbsége mellett ugyanis a hivek lelki üd-
vét is sikeresben eszközli az osztályonkinti gyónás. Mert ez 
által alkalmat nyer a lelkipásztor a hivek külön osztályait a 
szent gyónásra különösen előkésziteni : a gyónást megelőző 
vasárnapon, vagy épen a gyónás napján is, kevéssel gyónás 
előtt beszédet, vagy rövid lelkipásztori intelmeket intézvén 
különösen azokhoz, kik a jövő héten át, vagy épen most gyón-
ni fognak. E nemű felszólalások a külön osztályúak kötelmeit, 
a bűnök különös nemeit, a gyónáshozi rendes készülést, külö-
nösen a lelkiismeret megvizsgálásának módját, a gyónásbani 
őszinteséget stb. tárgyazhatják : mi által a sz. gyónás az előre 
bocsátott oktatásokkal némi missio-alakot ölt magára ; s üdvös 
hatása el nem maradhat. De meg a gyóntatáshoz is jobban 
hozzákészülhet a lelkipásztor ; eleve elmélkedvén a bizonyos 
kornak, vagy állapotnak sajátlagos hibáiról, vétkeiről, fogyat-
kozásairól, szükségeiről : minek következtében nem jövend a 
gyóntató-székben egykönnyen zavarba a szükségkép leendő 
kérdezősködés iránt ; jobban fogja tudni megválogatni a bű-
nösöknek adandó intelmeket, és tanácsokat. Mi által a lelkek 
üdve is csak nyerhet. 

Az osztályonkinti gyóntatás ezen előnyei, ellenben a kü-
lön gyónás alkalmával tapasztalt, és fönebb ecsetelt rendetlen-
ség, de meg a látott példa is arra birt, hogy az osztályonkin-
ti gyóntatást plébániámban meghonosítsam. Senki sem hinné, 
milly könnyeden sikerült az. A hivek maguk is meg lőnek 
győződve az osztályonkinti gyónás mindenképi előnyeiről. 
A dicső feltámadást megelőző húsvéti gyónás ideje alatt kis-
ded plébániámban minden héten három-három napot szoktam 
kitűzni a szent gyónásra. Kezdem a férfiakon, folytatom az 
asszonyokon, aztán a legényeken, a leányzókon; végül a gyer-
mekekre kerül a sor. Mindenik osztályt, a házasokat házszám, 
a nőtleneket és gyermekeket katechetikai névsorozat szerint, 
ismét három-három csapatba szoktam osztani : mi által egy-
egy napra körül-belül 30 gyónó esik. A vasárnapot még nem is 
veszem mindenkor gyónó-napnak, hanem e végett rendesen 
hétköznapokat tűzök ki ; mit a hiveknek a megelőző vasárna-
pon a szószékről tudtukra adok, és őket kellő készületre hi-
vom föl. A gyóntatás napján reggeli 6 órakor a nagyjelentő-
ségű cselekvényekre a nagy haranggal jelt adatok ; miután 
egy negyed óra múlva, ha a szükség ugy hozza magával, egy 
rövid intelmi szózat előrebocsátása után, a sz. gyónás meg-
kezdődik. S mondhatom, alig találkozik néhány, ki a sz. gyó-
násnak eme határozott idejét lelki üdvére fordítani elmulasz-
taná. Az isteni-tisztelet végeztével áttekintem a lelkek össze-
irását, és ebből, va'amint a kiosztott gyónó-czédulák számá-
ból azonnal kitűnik , hányan , és kik nem végezték el gyóná-
sukat. Kinek elmaradási helyes oka volt, a jövő alkalommal 
önkényt el szokott jönni, magát kimenteni, s a következő csa-
pattali gyónhatásra engedelmet kérni ; a hanyagokat és ren-
detleneket kérdőre szoktam venni : s büntetésül elég nekik, 
ha gyónásukat Húsvét utánra halasztóm. Ez eljárás mellett 
soha sem özönlik egy napra a gyónók fölöttébb nagy száma; 
miért a lelkipásztor zavarba jöhetne, vagy a gyóntatást, hogy 
végezhesse, épen elhamarkodni lenne kénytelen : de meg a 
gyónók részéről is a legszebb rendben, minden tolakodás nél-
kül , sőt középülődésre megy végbe a sz. gyónás. (Vége köv.) 
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Tapasztalatok a világegyház terén. 
V. 

O l a s z o r s z á g b ó l , februárban, 1859. 
A mult év véghónapjaiban alkalmam volt hosszabb ideig 

tartózkodni Piemontban. Ez utam kellemes voltát nevelte még 
azon körülmény is , hogy nem valék egy helyhez Jíötve : ha-
nem Francziaországból, a boldogtalan emlékű Avignonon, és 
a troubadorok olajfákkal ékes hazáján, a Provence-on keresz-
tül Nizzába utazván , a paradicsomi szépségű Riviera di po-
nente-től kezdve, a Mont-Cenisen tul Sabaudia véghatáraig, és 
ismét a Simplon- és Val di Condo-tól kezdve Turin- és Genu-
áig bejárhattam e gyönyörű, s természeti szépségekben párat-
lan országot. Meglátogattam minden egyes tartományt: a niz-
zai s genuai grófságot, a sabaudiai, montferrati, s piemonti 
herczegségeket ; mindenütt annyi időt töltvén , mennyi elég-
séges , nem csak a gyönyörű természet ritka nagyszerűségé-
nek csudálására , de a nép életmódja-, szokásai- , s vélemé-
nyeinek is megismerésére. Megvallom, mikép e kicsiny, és 
mégis világrendező nagyhatalommá feltörekvő ország, többszö-
rös oknál fogva különösen leköté figyelmemet ; s azért minden 
időmet tapasztalati észlelésre forditottam : hogy e szerencsés 
alkalomból annyi szellemi hasznot húzhassak, mennyit kettős 
minőségemben , mint szorgalmas utazó . és mint pap húznom 
lehetett. E sorokban nyújtom a szives olvasónak ottani tapasz-
talatim rajzát. Ha bennök mégis csak kevés vigasztaló foglal-
tatik , ennek nem én vagyok az oka. Tapasztalást nem lehet 
mondva csinálni : ezt az életből, a tényekből kell meríteni, s 
hogy tökéletes és valódi legyen a tapasztalat füzére : az útba 
eső anemone-t és colchicumot épen ugy le kell szakítani, mint 
a rózsát, vagy liliomot. Tényeket állítok elő : beszéljenek ezek 
helyettem. Sokkal érthetőbben fognak azok szólani, mint sem 
én tehetném. Egynémelly dolog talán hihetetlennek is fog 
látszani : én azonban a mai civilisatiora hivatkozom, melly ha-
ladási utján föltartóztatlanul siet előre. Nem ismer semmi gá-
tot, semmi akadályt ; hanem az Istenségnek két attribútumát, 
a mindenhatóságot és mindentudást maga számára követelvén, 
a lehetetlenség határain is tu! teszi magát. Korunk, melly a 
természet nyers erőit anyagi hasznaira olly bámulatos ügyes-
séggel tudja kényszeríteni, azt hiszi, hogy a szellemnek örök 
korlátait is ledöntheti, s nem retteg semmi veszélytől ; nem 
ijed azon örvénytől sem vissza, melly az anyagnak megkisér-
lett szellemisítése által, minden pillanatban végveszélylyel fe-
nyegeti. Korunk eme rettenthetlen önbizalmából talán magya-
rázható sok , mi, mint történeti tény, e sorokban fölhozatik. 

Kettő az, mi a novarai vereségből eszméletre még alig 
tért Sardiniát különösen jellemzi, s ez: az alkotmányosságból 
kifejlett szabadsági utópiák kergetése , és a katholicismusnak 
izent háború; melly utóbbi, a kétségbeesés fegyvereivel, szü-
net nélkül folytattatik épen azon párt által, melly a szabadság 
zászlaját lobogtatja, s az emberi-nem boldogítása utáni tö-
rekvésekkel fönnen kérkedik. Azonban milly természetű ezen 
fitogtatott jóakarat, azt már ez egyből is láthatni, hogy elő-
menetelének egyedüli akadályaul a katholicismust tartja. „Jam 
pridem vera rerum nomina amisimus", mondja Sallust. E 
mondatot igazabban soha sem lehetett alkalmazni, mint a je-
lenkori szard viszonyokra. A constitutionalismus sokak előtt 
egy jelentésű a rakonczátlansággal ; szabadság a libertinis-
mussal ; a vallási türelem a hitetlenséggel ; a cultus szabadsága 

a katholicismus kiirtásával.Ez utóbbinak megsemmisítése az,mi-
re a nagyhatalmassági vágygyal puffadásig fölfuvalkodott párt 
végeredményben törekszik. Az itteni, annyira kikiáltott sza-
badságról csak az szerezhet helyes fogalmakat, ki a körülmé-
nyek és tények helybeni nyugodt észlelése-, és érdemök sze-
rinti méltatásából hideg lélekkel vonhat következtetéseket. 

Szabad az Istent káromolni, a katholicismust gúnyolni, 
az egyház férfiait rágalmazni, s a pápát szidalmazni. Ezt mi-
nél szemtelenebb módon teszi valaki, annál kedvesebb szolgá-
latot tesz a szabadelvűeknek, radikáloknak, és az „italianissi-
mi" párthoz tartozóknak. Ellenben a kath. egyház érdekeit 
ne merje védelmezni senki : mert ha történetesen a kormány 
nem talál repressaliákra semmi jogczimet, a magánbosszu bizo-
nyosan eléri a vakmerő hitbajnokot. A romai udvar évek óta 
reclamált az egyház jogainak csorbítása, az egyház vagyoná-
nak elrablása, és ezen istentelen káromlások ellen : de ha a 
két első a ministerium politikai elvéhez tartozott, az utolsót 
illetőleg a sajnálkozó képmutatáson, hajótörést szenvedett egy-
házunk fejének minden igyekezete: a kormánynak nem volt 
elég hatalma, vagy akaratja, a piemonti szabad sajtó képzele-
tet fölülhaladó istentelenségének gátot vetni.—Ugy hiszem, 
nem lesz érdektelen, némelly adatok felhozása. A ,Buona no-
vella' valdensi eretnek-lap tagadja a pápa egyházkormányza-
ti jogát ; az ,Unione' Krisztus Jézus Istenségét. A ,1a Ragio-
ne'pedig, mellynek szerkesztője egy hitehagyott, és nevét 
,Ausonio Franchi-', szabad olaszra megváltoztató pap, tagadta 
az Isten létét. Nemde érdekes fokozat! Ez utóbbi, hála a meg-
tagadott Istennek, mult őszszel megszűnt. A többi lapok kö-
zül egynémellyiknek czikkeit csak borzadással lehet olvasni. 
Az ember kétkedik szeme világában : káprázatnak véli amaz 
undok kifejezéseket, mellyek ott előfordulnak ; s ama kárho-
zatos, és minden keresztény morált lábbal tapadó tanokat^ 
mellyek ott terjesztetnek. E hihetetlen dolgokat olvasván az 
ember, csudálkozva kérdezi önmagától : valljon milly elvekre 
van épitve azon állam fönmaradása, mellynek határai közt illy 
szentségtelen doctrinák fönnen hirdettetnek. Mutatványkép 
ide igtatunk néhányat. A ,1a Gazzetta delle Alpi' 1856-ik évi 
febr. 20-iki számában reményli, hogy : „ha Pianori elhi-
bázta is Napoleont, majd fog találkozni ollyan, ki a czélt biz-
tosabban eltalálja." Jun. 7-én pedig igy szól : ,,A szabadságot 
őszintén szerető, r o m l a t l a n , és j ó e r k ö l c s ű emberek 
azok, kik gyilokkal akarnak segíteni a hazán." A ,1a Maga' 
ugyanezen év maj. 8-án gúnyolódva emiitvén a franczia csá-
szárhoz intézett szerencsekivánatokat, vigasztalhatlan hangon 
panaszolkodik, és minden reményét csak a ,Signora Marianná'-
ban helyezi. A ,1' Unione' jun. 23-án sajnálja, hogy : „a csá-
szárnak s nápolyi királynak fejét még senki be nem törte." Az 
,Italia e popolo' jun. 19-én, „szent eszköznek" nevezi a gyil-
kot; a ,Gazz. del popolo' dec. 11-én „jogosnak czimezia nápo-
lyi Agesilao Milano király-gyilkos merényét." Nehogy azon-
ban azt higyje valaki, hogy 1856 óta a dolgok jobbra fordul-
tak, s a piemonti sajtó a keresztény morál határai közé visz-
szatért, álljanak itt némelly idézetek az 1858-ra megjelent 
,Almanaco Nazionale'-ból, mellyet a ,Gazz. del popolo' kiadott. 
Ez Almanach 27-ik lapján foglaltatik egy panegyricon Carlo 
Pisacanira ; a 46-ik lapon invectivák az apáczák és szerzete-
sek ellen; a 71-ik lapon ez áll szóról szóra: „Agesilao Mila-
no, s Bentivegna (gyilkosok) n a g y n e v e i t a n e m e s l e l -
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k e k könyvébe följegyzendi a történet." 74-ik lapon: „Italia 
népei ! hajoljatok meg Agesilao Milano s Bentivegna előtt, és 
csókolva imádjátok e k é t s z e n t e t . " 75-ik lapon beszélvén 
az „ex voto" kápolnáról, melly a nápolyi király szerencsés 
menekülése alkalmából a bold. sz. Mária tiszteletére emelte-
tett, igy folytatja istentelen szavait : „Eljön az idő, mellyben 
e kápolnába vitetnek s z e n t A g e s i l a o M i l a n o r e l i -
q u i á i . " Igy irnak e világboldogitók. Az ember legfőbb javát, 
a vallást, merik szentségtelen kezeikkel a legundokabb me-
rényletekkel összeköttetésbe hozni. Ördögi rosszaságukban ki-
gúnyolják az erényt, és a gonoszság cultusát hirdetik ama sze-
rencsétleneknek, kik tudatlanság-, vagy túlfeszített honszere-
tetből kerültek embervértől párolgó kezeik közé. E sajtó jós-
tehetséggel is birt: a nápolyi király ellen intézett merényletet 
megjósolta a ,Gazz. del popolo', mondván: „Jó lesz, ha minél 
előbb canonisaltatja magát ; későbben talán már késő lesz." 
Es csudák csudája ! e radicalis organumnak két legmérge-
sebb irója, a hon atyái közt ült a kamarákban. — Egyébiránt 
vannak e kamarákban mások is, kik hason érzelmeket táp-
lálnak. Brofferio követ irt egy könyvet : ,1 miéi tempi' czim 
alatt : nyomorult elmeszülemény. E könyvből gróf Cavour, 
és minÍ3tertársai rendeltek példányokat mind maguk, mind 
ministeriumaik számára. Munkája 98-ik lapján mondja a tisz-
telt követ : „Szivem érzelme megsértetik egy szárnyas, vagy 
más házi állat megöltén." S azért követeli, hogy az illem 
megtartása, és az ő gyengédsége iránti kiméletből, az illy 
eledelek darabokra szelve adassanak föl asztalára. De a 195-ik 
lapon, megeresztvén ékesszólása ragadó á r já t , ekkép lel-
kesül : „Miért gyűlölitek a papot kevésbbé, mint a katonát ? 
Gyűlöljétek mindkettőt szivetek mélyéből: mivel e kettő ké-
pezi a világ szolgaságának legrégibb, és legszilárdabb alap-
ját . A pap képviseli a hazug tettetés t ; a katona pedig a ba-
romi (forza brutale) erőt. Gyűlöljétek őket, és majdan, ha itt 
az idő, semmisítsétek meg mind a kettőt. Igy megérdemlen-
ditek az emberiség háláját, és az ég áldását." Valóban példás, 
Brofferio ur gyöngéd érzelme ; ki megilletődés nélkül nem 
nézheti a megkoppasztott csirkét. Hlyen a piemonti sajtó nyel-
ve ; s midőn a ,Gazz. Piemontese'közzétette Orsininak III. 
Napoleonhoz intézett gyönyörűséges hattyúdalát, a ,La Ragi-
one', és a ,Gazzetta del popolo' e miatt dühbejövén, arról vá-
dolják a hivatalos ,Gazz. Piemontese'-t: hogy m e g g y a l á z -
t a a h ő s e m l é k é t . Ez a libertinok morálja ! Mintha egy 
nyomorult gyilkos emlékét még meg is lehetne gyalázni ! 

A tavalyi januárhavi Spartacusnak Párisbani lefejezteté-
sekor, Sardiniában napi renden volt alávaló, s fanatikus de-
monstratiókat nem szükséges emlitenünk : úgyis mindenki 
előtt tudvák ; de egy igen jellemző tényt , mellyről saját sze-
meinkkel győződtünk meg, nem lehet hallgatással mellőznünk. 
September közepén , tehát a hires De-foresta-törvény elfoga-
dása és életbe-léptetése után ,Turinban a királyi lakkal szem-
közt levő árkádok alatt láttuk áruitatni a gyilkos Orsini m e g-
k o s z o r u z o t t arczképét, és mellette a gyilkosság védel-
mére irt néhány könyvet. Ez igen tanulságos elmélkedésre 
nyújtott alkalmat : fölfogtuk a helyzet borzasztó valóságát, s 
a levert kedély legmélyebb fájdalmával kívánkoztunk ki e 
társaságból, melly az erkölcsi törvénynek illy ördögi módon 
kigunyolását csak egy napig is képes eltűrni. Micsoda bálvány 
ez, mellyet a 19-ik század emberiségének egy része imád, és 

mellynek átkos oltárain (mint hajdan a phrygiai vérengző is-
tenségén,) nem csak hekatombákat áldoz föl , hanem fönmara-
dásának alapföltételét, az erkölcsi érzet örök törvényeit is, 
mint egy elviselt ruhafoszlányt, megbocsáthatlan könnyelmű-
séggel taszitja el magától. Lehet-e ennél világosabban szóló 
tényt fölhozni az itt uralkodó eszmék természetének kellő 
megértésére, s a szárd állapotok minőségének megismerésére ? 

A piemonti sajtónak átkos tanai meg is termik keserű 
gyümölcseiket. Az erőszakos bűntények és qualifícált gonosz-
ságok napról-napra félelmesebben szaporodnak. Beszéljenek 
számok. 1854-ben a tömlöczökre követelt a budget 2,894,764 
lirát; 1855-ben 3,113,997-et ; 1856-ban 3,328,741-et ; 1858-
ban 3,764,266-ot Tehát négy rövid év alatt, a gonosztevőkre 
forditott kiadás többje 1,422,712 lirát tesz. Ez aránynöveke-
désétől maga az ,Opinione' is megijedt, és a baj orvoslása vé-
gett a k o l o s t o r o k l e f o g l a l á s á t javasolta, t ö m l ö -
c z ö k ü 1. Nemde épületes ? Hiszen a zárda és tömlöcz úgyis 
correlativ fogalmak. Különben Í3 Piemontban a rablás-, vagy 
más gonoszságért bűnhődő fegyencz sokkal többre becsülte-
tik , mint a szabadságát és életét mások javáért önkényt fel-
áldozó barát ; mert mig ez menhelyétől megfosztatik , é3 szá-
zadok szentesitette lakjából kiűzetik , addig az uj kor huma-
nismusa arról gondolkodik, hogyan adhasson a gonosztevőnek 
kényelmesebb lakot és eltartást, s hogyan semmisítse meg igy a 
bűnhődés egyik nagyon érzékeny oldalát. Nem is csuda ! Hi-
szen a mai világ sokszor csak gyengeségnek tartja azon bűn-
tényeket, mellyektől a kereszténység irtózattal fordul el, és 
méltó átkával illet. Mi sem vagyunk barátjai a spanyol csiz-
mának, és a középkori ólom-kamaráknak : azt azonban nem ta-
gadhatni, hogy az erény ellen intézett keserű irónia fekszik 
sokszor az uj eszmék humanismusában. A csavargónak és go-
nosznak testi jóllétéről gondoskodik a társadalom : mig a be-
csületes igyekezetü szerencsétlentől sokszor a sajnálkozó rész-
vét vigasztalását is megvonja. E keserű irónia jelentősége 
még szomoritóbb lesz Piemontban, azon körülmény által, hogy 
a keresztény önmegtagadás, és az ez által közvetett erény 
képviselői kihajtatnak csendes lakjaikból, mellyek már most a 
bün fiait lesznek befogadandók. És e falak előbb kétszeresen 
voltak az erénynek szentelve : mert mig egy részről az önmeg-
tagadás eme fiai a keresztény erények gyakorlatában tölték 
életöket ; más részről üdvös példaként hatottak a népre, mely-
lyet oktattak, s mellynek szegényeit az éhhaláltól megmentet-
ték. Egy átalános szempontból is igen sajnálandó itt a kolos-
torok eltörlése. Olaszhon minden vidékein tiszteletreméltó 
szokás divatozott. A világ zajában elfáradtnak nyitva állottak 
e csendes hajlékok kapui. Minden évben találkoztak, és pe-
dig sokszor nagy nevü férfiak, kik e keresztény vendégszere-
tetet igénybe véve, egy-két hétre fölkeresték a zavartalan 
magányt, mellynek üdvös hatása alatt, ki tudja, mennyi jó föl-
tétel ért meg; ki tudja, mennyi közjóra számított nemes tett 
magva csirázott ki. Bármint vélekedjék is más, én nem tu-
dok menekülni a fájdalom érzetétől, látva, mint rohanja meg 
az uj kor pogánysága a szellemi békének e menhelyeit. A kö-
zépkor, feudális küzdelmei közt is szaporította a magábaszái-
lásnak e hajlékait, s a harczban kifáradt oligarchák megszün-
tették egymás elleni üldözéseiket, s az általuk épített zárdákba 
vonultak, „istenbékét" és bűnbánatot tartani. A mai elpogá-
nyosodott világ (melly a tétlenül ácsorgók, vagy az élvben 
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ki fáradtak számára egész éjeken nyitva maradó színházat épit) 
a fönlevőket is megszünteti. Hol fog tehát a századnak dühös 
politikai szenvedélyeitől felkorbácsolt, vagy a kor romlottsá-
gától mélyen sebzett kebel menedéket keresni, ha a jelentősé-
gét vesztett élet üres rémalakja a kétségbeesés felé kergeti ? 
„Patet exitus," azt mondta a régi pogány bölcsészet ; a 19-ik 
század civilisatiója tőrt nyújt, és szénsavas aléleget egyedüli 
orvosszerül ; s nem egy Antonius és Cleopatra sirján tartott 
már istenkáromló parentatiokat. Ez uj felvilágosodás szelle-
me „Lacum aperuit, et effodit eum, et incidit in foveam, quam 
fecit." Illy hősöket már a piemonti sajtó is szült és meg-
csudált. R é p á s z k y József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs , martius-hó elején. Elvitázhatlan igazság, hogy 

az Isten házának ékessége nagyban előmozditja a buzgóságot. 
Ha jól rendezett, tisztán tartott , illőleg földíszített templom-
ba lép az ember, mintegy önkénytelenül imádságra buzdul a 
sziv , és fölsóhajt a zsoltárossal : „Quam dilecta tabernacula 
tua Domine virtutum; concupiscit, et deficit anima mea in 
atria Domini !" (Zs. 83.) Megbocsáthatlan hanyagság volna e 
szerint a pap részéről, ha az Ur házának tisztaságára, s an-
nak kellő rendben tartására elég figyelmet nem fordítana. S 
hogy ez meg ne történjék, már a növeldében oda kell működ-
n i , miszerint az Istenháza iránti tisztelet mély gyökeret ver-
jen a papnövendékek szivében. Ez pedig meg fog történni, 
ha nem csak szóval buzdittatnak erre a növendékek ; hanem 
a növeldei kápolnában mintegy megtestesülve, s valósulva 
látják azt, miképen kell az Ur házának diszére fölügyelni ; 
hogy egykor kilépvén a növelde falai közül, igazán , és benső 
szemrehányás nélkül imádkozhassák naponkint : „Domine ! 
dilexi decorem domus tuae, et locum habitationis gloriae tu-
a e . . . . " Ez okból örömmel jelenthetjük a t. olvasóknak, misze-
rint növeldénk kápolnájára folytonosan kitűnő gond forditta-
tik ; minek bizonysága ama csinosan készített tabernaculum 
is, mellyet kápolnánk számára legújabban nyertünk. Az egész 
mű sikerültnek mondható. Különösen jól veszi ki magát a ta-
bernaculum-ajtóra kivágott kereszt, a lángoló, tövissel köri-
tett szivvel ; jelképeül azon isteni szivnek , melly folytonosan 
irántunki szeretettől lángol, és tőlünk viszont szerettetni kí-
ván. Isten, kinek dicsőségét ez által előmozdították, jutal-
mazza meg mindnyájukat, kik ez eszme valósitását elősegítet-
ték ! Közöljük egyúttal azt is, miszerint mélt. püspökünk atyai 
gondoskodása következtében birjuk amaz emlék-táblákat is, 
mellyekről a ,Religio' 1858-iki 2-ik száma, Esztergomból kö-
zölve tesz emlitést ; s mellyek a papi hivatásra vonatkozó leg-
szebb mondatokat tartalmazva , az egyházi nevelés előmozdí-
tására igen alkalmasak. Ugy szinte a buzgóság nevelésére 
szolgál a középső folyosón felállított csinos keresztút is ; mely-
lyet szinte mélt. püspökünk atyai kegyességéből birunk. Vég-
re nem hallgathatjuk el azon örvendetes hirt, miszerint mélt. 

püspökünk elhatározta, megyéje papságát synodusra meghiv-
ni. Az előkészületek már megkezdődtek. A synodus megtar-
tására f. évi augustus vége van kiszemelve. Szivből üdvözöl-
jük az egyház emez üdvös intézményének újra ébredését, melly 
az egyházi élet és papi szellem élesztésére mindenkor olly 
hatalmas tényezőül bizonyította magát ! 

Kun-Hegyes, februárban.Az alig multak kedves em-
lékét ébresztjük fel lelkünkben , midőn az e hó 9-én tartott 
hivatalos, egyszersmind szívélyes ünnepélyről tudósítjuk e 
lapok tisztelt olvasóit. E nap volt az, mellyen ft. Pánthy End-
re török-sz.-miklósi plébános , szent-széki ülnök , kegyelme-
sen kinevezett kun-szentmártoni esperes székfoglalását tartá. 
Mit bírt egykor személyében a főmegye, mennyire méltányol-
vák titoknoki fáradalmai, eléggé kitűnt ama szives részvét-
ből , mellyel nem csak kerületi papjai, hanem paptársai, a 
szomszéd kerületek-, és egyház-megyéből is , tömegestül siet-
tek üdvözlésére ; hogy uj hivatalához szerencsekivánataikat 
tolmácsolhassák. Mint élete, olly egyszerű volt elnöki széké-
nek elfoglalása is ; szavait a tiszta jó akarat, és szent meggyő-
ződés sugalta. Tudva, hogy csak ugy van áldás, ha Istennel 
kezdjük, siettünk Isten szent egyházába, hol a Szentlélek se-
gítségül hívása után, tiszteletünk tárgya bemutatá a vérontás -
nélküli szent áldozatot. Szivemelő volt, az iskolai növendékek 
szép öszhangzattal betanult négyhangu éneke , mellyben ked-
velt lelkipásztoruk uj szép állására, Isten sz. áldásaért ese-
deztek. Nevelte az ünnepélyt szolnokmegyei főnök, és hely-
tartósági tanácsos nagys. Gerber Ferencz ur megjelenése, ki 
székhelyét ez ünnepély meglátogatására hagyá el először. 
Alig hogy megérkezék, azonnal sietett a templom és iskolák 
megtekintésére, s itt leereszkedő nyáj assága, az iskolák és ta-
nonczok iránti részvéte s gondoskodása, mindnyájunkat el-
bájolt, s leikeinkben az iskolákra nézve derültebb , és szebb 
jövendő reményét ébreszté föl. Mi minden tekintetben sokat 
várunk, és reménylünk a ft. uj esperestől ; és hiszszük, hogy ő 
szeme leend a főpásztornak , és meglátva a netalán fölmerü-
lendő hibákat, azokat javitani, s ismert erélyességével eltávo-
lítani fogja ; s mit testvéries házánál elmondánk, bizton hisz-
szük, hogy e lapok hasábjain is elfogadja, a mi őszinte, legjobb 
kivánatainkat. Ez alkalommal legyen szabad tájékozás végett 
a legújabb megyei változásokról is egynémellyeket följegyez-
ni. A mult év sokaknak meghozá végperczöket ; főmegyénk 
18 al kevesedett; uj misés lett 10. Plebánosi változások: 
Kristofcsák Ferencz kiskörei, Sporer Alajos bátonyi, Kukle-
nik János jászladányi, Pöstényi István novaji, Kiszely Fe-
rencz turkevei, Hamari János csehi, Fischer Ágoston fel-
debrői, Klampaczky Alajos siroki, Szinay Ferencz recski, ßej-
czi István napkori, Tabódy Péter apát-felnémethi, Vochler 
Alajos harsányi, Tóth Sándor kunszent-mártoni, Támár Im-
re pócs-petrii, Sajóssy József zsolczai plébános; gymnasiumi 
tanár Zsazskovszky József, mesterképezdei Lopkó Mihály lett ; 
nyugalomba lépett Cseh János, kardszagi plébános, kinek 
helyét Gömöry Ferencz, ezét Gemzsén Jókai István nyerte 
el. Isten áldása, és malasztja mindnyájokkal. T. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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P l e b á n i a - f ö l d e k . 
Honunk nagy részében, az alföldi vidéken majd 

mindenütt kiegészítő, s majdnem főbb részét a lel-
készi javadalomnak a papi sessio teszi, mellyet 
a plébánia tulajdoni, a lelkész pedig használati 
joggal bir. Miután ujabb időkben honunk több vi-
dékein tagositási, vagy legelő-elkülünzési pörök, 
vagy barátságos egyezkedések vannak szőnye-
gen : nem lesz talán sem érdek-, sem haszonnélküli, 
e tárgyról , e becses lap hasábjain annyival in-
kább értekezni, mivel nem régiben egyik tekin-
télyesebb magyar lapunk is megpendité (habár csak 
kérdés, és kétség alakjában) a lelkészeknek kijáró 
legelői illetmény ügyét. Értekezésünk czélja, kimu-
tatni ama törvényes alapokat, mellyeknél fogva a 
plébániák eme földeket birják ; s minthogy a sokáig 
tartott török uralom alatt honunk nagy része majd-
nem egészen elpusztulva került előbbi törvényes urá-
nak birtokába vissza, az ujolag telepíttetvén és né-
pesittetvén, egyházi tekintetben is mintegy ujolag 
organizáltatott : ennélfogva mi is csak a XVIII. szá-
zadnál kezdjük meg e tárgyra vonatkozó adatink 
közlését, azon édes reménynyel biztatva magunkat, 
hogy e lap t. olvasói közt mindenesetre fognak ta-
lálkozni , kik az értekezésül kitűzött tárgyra vonat-
kozó bővebb adatok birtokában lévén, ezekkel a je-
len értekezésnél netalán itt-ott főnmaradt hiányokat 
felvilágosítják. A , V i g i l a n t i b u s j u r a ' most na-
gyon is szem előtt tartandó ; mi vel az illy úrbéri pö-
rök-, vagy egyezkedéseknél az elkésett, vagy talán 
egészen is elhanyagolt és elmulasztott föllépés kö-
vetkeztében pótolhatlan anyagi kár hárul a lelkész-
ségre; pedig a plébánia jogai- s előnyeinek védelme-
zésére magát esküvel kötelezi minden lelkész. 

I. Leopold császár és király lévén az égtől ki-
szemelve arra, hogy Magyarországot, mint ő neve-
zi, Máriának örökségét, a másfél századnál tovább 

tartott török rabiga alól kiszabadítsa : ő a török se-
reg fölött nyert győzedelmeit nem annyira fegyve-
reinek élében, mint az égnek segélyében kereste s 
találta föl. Azért 1693-ik évi augustus 15-én, a bé-
csi Sz.-István-templomban Istennek nyilvános hálát 
mondott; és ott ünnepélyesen nyilvánitá ama szent 
f o g a d á s á t , melly maga egyedül is képes volna 
neki az utókor által különben is megadott,nagy'ne-
vet megszerezni. „Piissimus Caesar, mondja T i m o n, 
anno 1693. tot insignes victorias de Turcis in Unga-
ria reportatas secum reputans, ut débitas quas pos-
set , Deo Teroptimo Maximo gratias redderet, exem-
plo Sanctissimi protoregis Stephani, in principi Di-
vi protomarty ris Stephani Basilica Viennensi Regnum 
Hungáriáé cum omnibus suis ditionibus et provin-
ciis Sanctissimae Dei Genitrici Mariae, Magnae Un-
garorum Dominae donat, dicat, ac dedicat sequenti 
voto publice se obstringens : 

„OmnipotenssempiterneDeus ! per quem Reges 
regnant, et in cuius manu sunt omnes potestates et 
jura Regnorum, ego L e o p o l d u s humilis servus 
tuus coram divina tuaMaiestate prostratus immorta-
les tib'i ago gratias, quod in virtute et magnitudine 
Barbarorum exercitus, immanes nominis tui hostes 
ab Austriae Metropoli, eiusque finibus abegeris ; quod 
Inclytum Hungáriáé Regnum, olim a Stephano Rege 
antecessore meo Admirabili Matri Tuae donatum, post 
vero Turcarum tyrannide eius cultui probe totum 
ereptum, mihi clementissime restitueris : gratias in-
quam reddo tibi, Deo immortali, Victoriarum o-
mnium largitori, et restitutum mihi a potenti tua dex-
tera Regnum Sanctissimae ac Admirabili Matri Tuae, 
Coeli terraequeReginae, M a g n a e U n g a r i a e Do-
m i n a e i t e r u m d o n o , d i c o , d e d i c o , totum-
que eius protectioni consigno; humillime orans, ve-
lit in illud, tamquam i t e r a t o s u u m misericor-
diae suae oculos convertere, et paganorum gentes, 
quae in feritate sua confisae illud infestare non desi-
nunt, potenti sua virtute conterere, ac utrumque 
hoc bellum pace universali, secura, ac stabili ad ma-
ximam suam gloriam terminare. Insuper voveo, ac 
pro me et successoribus meis divinae Maiestati tuae 
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promitto-, me ad propagandam nominis tui gloriam, 
et matris tuae, Dominae nostrae honorem, parochia-
les Eeclesias per Ungariae regnum tum Barbarorum 
tyrannide, tum temporum calamitate destructas ite-
rum ereeturum, et c o m p é t e n t e p a r o c h i s su-
s t e n t a t i o n e d o t â t u r u m , ut omnes a demen-
tia tua meo imperio subjecti populi te verum Deum 
debito cultu adorent, et Sanctissimam matrem tuam, 
magnam Dominam nostram venerari addiscant. Spon-
deo praeterea me ad perpetuam tanti beneficii memó-
riám Sacellum S. Leopoldi in monte Caesio, unde 
primo singulare tuae protectionis Auxilium in pro-
pulsandis hostibus apparuit, restauraturum, ac in 
eodemaram divaeVirgini, sub t i t u l o A u x i l i i C h r i -
s t i a n o r u m dedicaturum. Suscipe igitur Clementis-
sime Deus! servi tui, demisse te adorantis vota ; et 
me , coniugem meam, liberos, domumque meam, 
populos, exercitus meos, Régna omnia, et provin-
cias meas continua misericordiae tuae protectione 
custodi, guberna, tuere, et defende. Amen." 

O l t v á n y i Pál. 
(Folyt, köv.) 

Az ujon ke le tkező települetek iránti cs. 
rende le t , cgy l iáz i lag fe l fogva . 

A hivatalos magyar ,Budapesti Hirlap' február 
12-ki száma hozta az 1858. december 23-án kelt csá-
szári rendeletet (Birod. törv.-l. 1858. dec. 23. LIX. db. 
242. sz.) azon települetekre nézve, mellyek Magyar-, 
Horvát- és Tótországban, a Szerb-vajdaság- és teme-
si bánságban, s az erdélyi nagy-fejedelemségben uj-
donan keletkeznének. Több van e rendelet tartalmá-
ban, a mi egyházilag kiemelhető. Illyen maga a te-
lepítés, eszményében is; miután az, föltéve, hogy ott, 
hol a telepités szükséges, és a föld, mellyen az tör-
ténik , kellő szorgalom és keresztény életmód mel-
lett, ha nem mindjárt is, de legalább idővel a tele-
pülőknek örvendetes anyagi kilátásokat nyújthat: 
a polgárisulást, közjóllétet csak elősegítheti, a pol-
gárok közt fölebb fokozhatja, terjesztheti. Hazánk 
kétségkívül azon országok közé tartozik, mellyek 
települeteket szükségeinek. Ki nem hallott már ama 
szózatokról, mellyek a puszták benépesítése iránt 
időnkint emelkedtek? Van Magyarországban olly 
vármegye is, melly néhány községre szorulva, a 
népséget, melly bennök(azért is, mert szegény bizo-
nyos része,) meg nem fér, de máskép is, a gazdálko-
dásnál fogva részint folyvást tanyai életre, részint 
fölváltva, községi s tanyai, vagy pusztai életre kény-

szeríti: bizonyára ezeknek anyagi érdekeik, és azok-
nak ugy , mint ezeknek szellemi érdekeik nem cse-
kély hátrányára. S még igy is a roppant terjedelmű 
határ, melly e megyét, és az egyes községeket kö-
rülszegé lyzi, olly nagy, ugy szólva lakatlan (ám-
bátor most már részben mivelni kezdett) pusztaságo-
kat hord területén, hogy azok a közbátorságra nézve 
szintúgy rettegtetek, mint ama kimondhatlan soka-
ságú tanyák, mellyek szétszórtságukban és egymás-
tóli függetlenségökben, a soha ki nem fogyó rablók 
és tolvajlások menhelyeiül tekintetnek. Lennének 
csak e tanyák bizonyos mennyiségben, a tér minősé-
géhez képest aránylagosan kivetve, több-több sza-
kaszra osztva, s minden szakaszban az épületek egy-
mással összefüggésben felállítva, u g y , hogy lega-
lább lakás tekintetében megannyi községeket képez-
nének , mellyekben a lelkiekbeni ellátásról közelről 
gondoskodva volna: ugy a lelkiekbeni szükségletek, 
mellyek tagadhatlanul léteznek , mindjárt nem len-
nének e tanyásokra annyira jámbor ohajtások. És 
legyenek csak a puszták, a mennyire kívánatos, he-
lyileg összefüggő települ etekké, s majdan községek-
ké alakítva : mindjárt nem fognak annyira támad-
hatni az alföldön Rózsa Sándorok és Szabó Palkók; 
ellenben a közerkölcsiség, mivelődés, népnevelés, is-
koláztatás, személy- és vagyonbiztosság, szóval az 
előhaladás egy óriási akadály alól fog felszabadittatni. 
A császári rendelet ugyan megenged illy tanya-féle te-
lepületeket a pusztákon ujonan is keletkezni: dehogy 
inkább óhajt azokon helyileg összefüggő települete-
ket alakulandóknak, kitűnik onnan, mivel azon eset-
ben, ha egyébkint a rendelet egyéb föltételeinek elég-
tétetik, ezeket községeknek tekinti, s nagyobb, több 
kedvezményben részesíti, mint a különben egyen-
kint, helyi összefüggés nélkül támadókat. Akár igy, 
akár ugy keletkezzenek azonban ez uj települetek, 
üdvözöljük az azokat szabályozó csász. rendeletet; 
mert jóllehet az, mint meg is jegyeztetik benne, köz-
vetlenül a földmivelés emelése és gyarapítása végett 
bocsáttatott ki : kivitelben mégis olly alapokra van 
fektetve, mellyek nem csupán anyagi, hanem szel-
lemi érdekeket is , legalább a mennyiben azok az ál-
lam érdekeivel is viszonyban állanak, közelről kép-
viselnek. És egyházilag már ez is elég ok arra, hogy 
olly különböző ajkú, s nemzetiségű földön, minőn 
a magyar koronához tartozó fönebbi tartományok 
népei laknak, kivánt figyelmet ébreszszen ; mér -
l e g b e v e t v e f ő l e g a z t , hogy e települetek 
nem csupán belföldi polgárokból, hanem k ü l f ö l d i 
b e v á n d o r l ó k b ó l is egyaránt fölállithatók. Am-



bár szeretjük magunkban gondolni, hogy a telepi-
teni szándékozó földbirtokosok, a telepítésben haza-
belieket, s ezek után a birodalom többi népeit, eléjek 
teendik a külföldieknek : ha részükről mindazáltal a 
választás ezekre esnék, gondoskodva van, hogy a 
szóban levő koronaországoknak, mellyek képe nyel-
vileg már úgyis elég polyglott, vallásilag még poly-
glottabbá ne váljék. Mondatik ugyanis a 13. §-ban : 
„Minden bevándorló települők, kik az Austriában el-
ismert k e r e s z t é n y hitfelekezetek valamellyiké-
hez tartoznak, az ezen hitfelekezetek számára bizto-
sított szabad vallásgyakorlatbanrészesülnek." Ha te-
hát e bevándorlók más f e l e k e z e t b e l i e k volná-
nak, az osztrák birodalomban létező valamelly ke-
resztény vallásúak közé kell magukat szükségképen 
bekebleztetniök. Nem veheti senki rossz néven, ha 
mi itt ohajtásképen kizárólag a kath. egyházra gon-
dolunk. Szellemileg tehát ezek teszik az egyik érde-
ket. A másik az, hogy a települetek iránti szerző-
dések a helytartóság által csak akkor erősíthetők 
meg: „ha" azokban, t. i. a szerződésekben „az egy-
ház és iskola szükségleteinek fedezése iránt kellő elő-
gondoskodás történt" (17. §.). Azon lelkészeknek, 
kiknek plebániájokban, és espereseknek, kiknek járási 
kerületében illy ujdon keletkező mezőgazdászat! te-
lepületek felállítása czéloztatnék, nézetünk szerint 
azon teendőjök lesz , hogy mihelyt biztos tudomást 
vesznek illy települetek keletkezéséről : arról a püs-
pököt az egyház és iskola szükségletei tekintetében 
eleve értesitendik ; különösen leirván a távolságot az 
anyaegyháztól, és véleményt adva arról, valljon a 
települet saját lelkészt igényel-e a lelkiekbeni ellá-
tás és iskolai igazgatás végett, vagy pedig azokat az 
anya-lelkész is teljesítheti? Reméljük, hogy a hely-
tartóságok az egyházi és iskolai szükségletek eliga-
zítása fölött nem fognak egyedül saját belátásukra 
szorítkozni, hanem inkább a püspökkel, mielőtt a 
szerződéseket megerősítenék, azok fölött érintkezend-
nek. Minden esetre, valamint a politikai hatóságok 
oda utasít tattak, miszerint a települőket az anyagi 
dolgokban oktassák, és útmutatással gyámolitsák: 
hasonlóképen a lelkészek és esperesek tehetségök 
szerint mind a telepitőket, mind a települőket a szel-
lemiekben kalauzolni igyekezzenek ; és rajta legye-
nek, hogy az egyház- és iskolának, mellyeknek hasz-
nát a lakosok és gyermekeik veendik, szükségletei ál-
talukkészséggel és méltányosan fedeztessenek.E szük-
ségleti fedezéseknek csak könnyebbítő módjául veen-
dő azon, a császári rendeletben kiemelt egyik tele-
pületi föltétel is: „hogy az uj községbeli települők 

ugyanazon népfajhoz; és u g y a n a z o n v a l l á s f e -
l e k e z e t h e z tartozzanak" (2. §. a.). Bizonyára ezen 
intézkedésnek is megvan a maga haszna; bár ama ka-
tholikusok is, kik bizonyos községekben alig levén né-
hányan, elvesznek a más vallásúak nagy tömege kö zt, 
oda költözködnének, hol nagyobb számú hittestvé-
reik katholikus testületet képeznek. A kérdéses tele-
pületeket, ha kedvező földminőségen szülemlenének, 
mindenek fölött ajánljuk figyelmökbe, ha különben 
tehetik, és mezőgazdászat a pályájok. Avagy kép-
zeljünk magunknak (mert ne mondjuk, hogy van 
nálunk), tehát képzeljünk magunknak egy ollyan 
községet, melly ha egy vallású volna, mert elég né 
pes, egy papot, egy templomot, egy tanítót, egy 
iskolát szépen eltarthatna: de mivel talán három fe-
lekezetre is fel van forgácsolva, erőben gyenge le-
vén, ha kénytelenségből három tanítót és ugyanany-
nyi iskolát valahogyan eltenget is, de talán még 
kápolna sincs a faluban, nem hogy pap volna! Azért 
mondottuk, hogy a fönebbi §. tartalma is hasznos; 
mert illy oldalokról kell azt leginkább latolgatni. 
Egyébkint az egész felhozás csak példázati bizonyí-
tás akart lenni. Még csak az van hátra , a rendelet-
ből kiemelendőül, mit különösen a lelkészeknek szük-
séges tudniok, hogy a 12. §. szerint: „a külföldről be-
vándorló települők" (kiknek, közben legyen mond-
va , feddhetlen maguk viseletéről honi hatóságuk ál-
tal kiadott, és az illető austriai követség által meg-
erősített törvényes bizonyitványnyal kell birniok ; 
11. §.) „ s a j á t s z e m é l y ö k r e n é z v e , v a l a m i n t 
a k ü l f ö l d ö n s z ü l e t e t t f i a i k , a katonáskodá-
si kötelezettségtől mentesek ;" következésképen eze-
ket az 1858. September 29. katona-ujonczozási tör-
vény nem kötelezvén, ha házasodni akarnak, p o l i -
t i k a i h a t ó s á g i e n g e d é l y r e , miként a ben-
szülött alattvalóknak , kikre nézve ez engedély elő-
irt rendszabály a katona-ujonczozási 3-ik korosztá-
lyig , a k a t o n á s k o d á s m i a t t n e k i k n i n c s 
s z ü k s é g ö k . A z a i . 

Tapasztalatok a világegyház terén. 
VI. 

O l a s z o r s z á g , februárban, 1859. 
Egyébiránt csak a radicalis, és anticatholicus sajtó az, 

melly korlátlanul szabad Piemontban : a jobbérzelmüeknek vi-
gyázniok kell minden szavaikra. A kath. ,Armonia' csak nem 
régen fizetett 7000 franknyi bírságot ; mert a szerzeteseket 
figyelmeztette, hogy a kormány organumai kincseket járnak 
keresni a capucinusok zárdáiba. Átalán véve fizet az ,Armo-
nia' évenkint 12—15,000 fr. büntetést azért, mivel igazságot 
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mond. Ezt látván, ki tagadhatja, hogy Turinban a katholiku-
sok pénzen veszik az igazságot ? A radikál lapokra nézve pe-
dig csak nagy bajjal sikerült a franczia kormánynak némi meg-
szorítást kieszközölni. De azért a politikai orgyilkolás theo-
riái (mellyek prot. jóakaróink véleménye szerint jezuita elvek) 
uton-utfélen ma is áruitatnak ; az Orsini-féle nagy emberek 
arczképei, csak a múltkori turini házasság előestvéjén zárattak 
fiókokba ; a vaspályák állomásain pedig őrizkedni kell attól, 
hogy a lombárd határokrai átcsempészés végett (mint ve-
lünk is megkísértetett Novarában) , egész könyvtár zsebeidbe 
ne büvöltessék. Ha pedig elfogadni nem akarod , mivel illy 
iratokkal félsz kezeidet megfertőztetni, fontold meg tagadó vá-
laszod minden szavát : különben védetlenül ki vagy a legszem-
telenebb megtámadásoknak téve. Tudnunk kell ugyanis, hogy 
itt véleményszabadság uralkodik ; a gondolat szabad : mig ki nem 
mondatik : különben pedig csak szabadelvű, radikál és italianissi-
mus vélemény tiiretik. ,Straniero'-gyülölettel, és a „nagy Sardi-
niának" microscopicus madárperspectivájával kell a vélemény-
nek fűszerezve lennie, melly tetszésben akar részesülni. A sze" 
mély-biztosság is példás. Kivétel alá csak a papok, és a kép-
viselő kamarák kath. pártjának tagjai esnek. Ezekre nézve, 
ha bántalom nélkül akarnak maradni, nincs más mód, mint 
álruhába öltözni, vagy pedig bottal, és más hasonló támogató 
eszközzel fölszerelve menni ki az utczára. Egyébiránt ezen 
nem kell csudálkozni : illyen szokott lenni mindig a politikai 
pártok tolerantiája. 

A radikál, és más, ez osztályba tartozó rajongóknak ca-
tholicismus elleni vak gyűlölete megfogható : „corrupti sunt, 
et abominabiles facti sunt in studiis suis" ; de hogy az ország 
kormánya, a ministerium, olly engesztelhetetlen ellenséges 
indulatot mtitat az országnak államvallása ellen, ez megfogha-
tatlan ! E politika . melly nagyravágyó terveinek kivitelére 
mindig az „Unió" csalképét helyezi előtérbe, mégis az Olasz-
honban egyedül gondolható uniónak alapja , a catholicismus 
ellen esküszik össze. Ki a kath. vallás kötelékeit tágitja, az 
rontja meg valóban Olaszhon egységét, s azt az idegenek tor-
kába dobja. „Britanneggiare 1' Italia", nagyon ismeretes kité-
tel Olaszhonban. A protestantismusnak utat nyitni annyit je-
lent, mint a félszigetnek legszentebb érdekeit elárulni. S erre 
törekesznek Piemontban. Az alig 14,600 főnyi, de 25,000-nek 
mondott valdensi eretnek, egyenjogosittatik az öt m i l l i ó 
katholikussal. Genuában is építettek a múltkor egy oratoriu-
mot. Megnyitásán valaki beszédet mondott, mellyben a kath. 
egyház ellen szórt rágalmak közt, erősen dicsértetik a mini-
sterium igazságszeretete : mivel a cultusok egyenjogúságát lén-
tartja. Mit azonban ugy kell érteni, hogy Liguriának fővá-
rosába, mellynek kapujára ez van irva : „Genova città di Ma-
ria Santissima", becsempészett 94,000 kath. lakosság közé 
972 protestánst, és 241 valdensit ; s ez utóbbiak számára épí-
tendő imaház körül támogatá őket : mig a katholikusoktól az 
is , a mi van , elvétetik. E valdensi töredék most egy almana-
chot nyomatott, mellyben prot. elvek mellett, számtalan ha-
zugságok foglaltatnak VII. Gergelyről ; és az ,Avenir de Nice' 
ez oratóriumról szólván, gúnyolódva mondja: „a katholikusok 
fölkiálthatnak most : Voltaire győztél." Illy sületlenségeket, 
és hazug rágalmakat szabad irai : de a kath. orgánumok közül 
egyik, vagy másik minden héten lefoglaltatik. — „Britanneg-

giare 1' Italia"-rendszerhez tartozik az oroszok megtelepítése 
is Villafrancában. Nizzában még orosz sincs, és máris építe-
nek schismaticus templomot : valamint az angolok épitettek 
protestáns templomot Turinban, midőn rnég csak 53 angol 
lélek tévedezett a Po partján.. . . ,Britanneggiare 1' Italia' 
végre, a protestáns proselytismust előmozdítani olly mó-
don, mint ez Piemontban történik.—Illy kormány védel-
me alatt, melly a ,straniero'-ra fogait csikorgatja, jő 
egy, valódi ellenséges indulattal eltelt angol prot. straniero, 
egy Olaszhonra nézve barbár civilisationak terjesztője : s a 
méreg magvát deismus, vagy rationalismus képében hiiiti el; 
és igy a rideg éjszak árnytalan,és gyümölcstelen fáját átülteti 
a déli tenger örök tavaszszal ékes partjaira. S ez idegen elem 
elterjesztését a szárd kormány nem csak megengedi, hanem 
még elő is segíti. Az angol methodisták , vagy quäkerek, sza-
badon járnak-kelnek az országban; terjesztgetvén a hamisított 
bibliát, hol potom áron , hol ingyen , sőt némellykor még rá 
is fizetnek : s a tudatlanok, vagy vigyázatlanok lelkeit néhány 
dénáron megvásárolják. A kormány pedig elősegíti ez igyeke-
zeteket , a kath. népnek pénzével támogatott pogány , és eret-
nek lapok által ; mellyek a hitetlenség elveit minden megszo-
rítás nélkül, sokszor biztató támogatás mellett terjesztik. Ez 
azon veszedelmes „lorestiume", melly itt olly buzgón előmoz-
dittatik. R é p á s z k y József. 

P. Olivieri szeretefmiive. 
A Rajna mellől, e még nem eléggé ismert, pedig a kath. 

egyházat legnagyobb mértékben dicsőítő személyiség, és ál-
dásos müve felől, következőt írnak : O l i v i e r i Miklós Ker.-
János áldozár és apostoli téritő, 1792-ben született Genuában. 
1838-ban egy Kairóban vásárolt néger-fiut hozott magával : 
és őt, mint egy jó atya saját gyermekét, gondosan fölnevelte ; 
a vallás és egyéb tudományok elemeiben oktatván. Később 
Romába küldetvén az if jú, a Propaganda-intézetben olly elő-
menetelt tőn , hogy theologiai tanárságot nyert, és papnak 
szenteltetett föl. Jelenleg az ekkép kiképezett néger áldozár 
honfitársai közt, Guineában hirdeti nagy sikerrel az Isten igé-
jét. A szerencsés kezdet, és Istennek látható áldása, magas 
eszmét keltett föl Olivieriben, a négerek uj apostolában ; 
mellynek egész hátralevő életét szentelte. Egy olly vállalat-
ba kapott ő, mellynek eredményét lehetetlen előre kiszámitni. 
A szegény áldozár 14 év folyta alatt húszszor tette meg az 
annyi veszélylyel járó tengeri utat Genua, Kairo s Alexandria 
közt; és 1857-ig már 512 néger-fiut hozott magával Európá-
ba fölneveltetés végett.... 

Azóta a testi és lelki rabságból kimentett gyermekek 
száma haladja a 600-at : s a kath. nevelő-intézetek, kolostorok 
és seminariumok nem csak Olasz-, hanem Franczia- s Német-
országban is vetélkedtek a mindkét nemű néger gyermekek 
elvállalásában ; ő szentségének, az e vállalatot különösen pár-
toló pápának, IX. P i u s n a k atyai gondoskodásánál fogva, 
különösen a sarutlan trinitariusok szerzete tüntetvén ki magát, 
az egészen sajátjaul fogadott megváltási mü előmozdításában. 
A szerzet tagjai minden utazásában kisérik a már 70 éves ag-
gastyánt, és őt szent szándékának kivitelében mindenkép gyá-
molitják. Ugyané czélra állt össze Kölnben is , 1852-ben , az 
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érseki hatóság beleegyeztével, egy, a szegény néger-gyer-
mekeket ápoló egylet, a szeplőtelen sziiz anya Mária, sz. Jó-
zsef, és a négerek apostola, boldog ClaverPéter pártfogása 
alatt; mellynek czélja, Olivierit apostoli munkájában gyámo-
lítani. Csak is igy lőn biztos kilátásba helyezve, hogy az eddig 
legszomorúbb lelki setétségben tespedt Afrika belsejébe is el-
hat az evangelium isteni fénye, s a valamennyi világrészek 
közt legelhagyatottabb föld szerencsétlen lakói is felszabadul-
nak a Cham fiaira sulyosodott átok terhe alól. Európai papok 
és téritők e forró égöv alatt csakhamar elhalnak; s igy az 
annyiszor, és temérdek áldozatokkal megkezdett téritési mii 
mindig félbeszakad. Egyedül egy benszülött clerus képezése 
nyújt hozzá reményt, hogv az elhintett mag kikelvén , kellő 
ápolásban is fog részesülni, s az eddig hiában várt aratás bol-
dogító napját a kereszténység egére a négerek közt is felhoz-
za. Még az annyit kiállni tudó, s ovatos természetvizsgálók és 
utazók is többnyire belehaltak az e téren megkezdett nyomo-
zásokba. Igy bukott meg Barth, Dr. Vogel, és többek vállala-
ta. Mindenki tudja, s fájlalja az austriai Dr. Knoblecher apos-
toli átalános-helyettes korán bekövetkezett elhunytát; ki 
1848-ban a közép afrikai missio-állomást Chariumban alapí-
totta. S ugyané sors érte legnagyobb részét ama, szám sze-
rint 16 kath. papnak, kik Dr. Knoblechert apostoli útjában 
hősies elszántsággal követték. Tizenhatan voltak, többnyire 
Krain-, Karinthia-, s Tyrolból származott, erőteljes férfiak: és 
négy év alatt, rövid, ámbátor még igy sem sikertelen fárado-
zás után, tizenkettő szállott sirba közülök ! Az Olivieri 
atya által képzett néger papok- és apáczáktól ennélfogva 
legtöbbet várhatni ; s csak örvendeni lehet minden katho-
likusnak rajta, hogy a ker. polgárisodásnak ez áldásos mü-
vét mindig többen karolják föl, s az intézet jóltevői közt; 

ő szentségén kivül, 21 bibornokot, és 122 érseket és püspö-
köt mutat föl a folyvást gyarapodó névlajstrom. Szintolly 
nagylelkű pártfogókat számlál a legfőbb császári, királyi s fe-
jedelmi udvarokban : sőt Oroszország, Egyptom, Abyssinia, 
China s India sem vonja meg gyámolitását az egész emberiség 
érdekében folytatott apostoli munkásságtól. 

A kölni egylet, melly egész Némethonra kiterjed, 2300 
példányban küldözi szét évenkinti tudósítását ; és 1853-tól 
fogva 1858-ig 3336 tallért és 19 garast küldött Parodi urnák, 

P. Olivieri bankárának Genuába. Legtöbb részvétet ez ideig, 
a Rajnavidék és westphali tartomány után , Alsó-Austria mu-
tat és Csehország. Az innen várt küldeményeket az egylet a 
kölni sz.-Péter-egyház káplánjához , G r ü b e n b e c h e r La-
jos egylet-igazgatósági taghoz kivánja utasíttatni. 

A buda-vári fő plebánia-teinploin régibb tör-
ténete. 

Ez a két oldalról hét-hét oszlopon nyugvó szentegyház 
egykorú a pesti hegyen a tatárok ellen épült újvárral (,Castrum 
novum Montis Pestiensis'): mellyet IV. Béla király, IV. Incze 
pápa javaslatára rakatott 1247-ik évben; ezért az a tatárjárás 
után Buda-Pest városának 1244-ben visszaadott privilégiu-
mában nem említtetik ; mert még nem állott. IV. Incze pápa 
levelének Katona Istvánnál (Ilist. Crit. T. VI. p. 92.) ez 
tartalma : 

„Innocentius Episcopus servus servorum Dei (Stephano) 

Strigoniensi, et (Benedicto) Colocensi, archiepiscopis, salutem 
et apostolicam benedictionem. Quum, sicut ex parte carissimi 
in Christo filii nostri (Belae) Regis Hungáriáé illustris, nobis 
est intimatum, adventus Tartarorum cx parte Hungáriáé ti-
meatur ; quia tutius est ante tempus occurrere, quam post 
caussam vulneratam remedium invenire : mandamus, quate-
nus de suffraganeorum vestrorum consilio, ad v o l u n t a -
t e m e t b e n e p l a c i t u m i p s i u s R e g i s , l o c a q u a e -
r a t i s i d o n e a , i n q u i b u s v o s , e t i p s i s u f F r a g a -
n e i , e t p o p u I i v o b i s c o m m i s s i , p o s s i t i s v o s , 
n e c e s s i t a t i s t e m p o r e , r e c e p t a r e , ad q u o r u m 
l o c o r u m a e d i f i c a t i o n e m e t m u n i t i o n e m vos , 
e t i p s i s u f f r a g a n e i , ac v e s t r i s u b d i t i , d e t i s 
c o n s i l i u m , a u x i l i u m e t f a v o r e m , ita, quod in eis 
personae vestrarum provinciarum salvari valeant, si necessita-
tis articulas immineret. Datum Lugduni, pridie Nonas Fe-
bruarii, pontificatus nostri anno IV.1' 

A Duna két partján álló város Zsigmond cs. és kir. ko-
ráig egy nevü hely levén, az uj vár is megtartá előbbi P e s t 
nevét ; és a török rabságba eséseig hivatalos leveleiben magát 
közönségesen „Castrum novum Montis Pestiensis," Pesti hegy 
uj várának irta és nevezte ; mert atyáink az általuk épitett vá-
rakat jobbadán uj váraknak nevezték, mint: Aba-ujvár, He-
ves-ujvár, Sáros-ujvár, Szepes-ujvár, Liptó-ujvár, és XVI. 
században Oláh (érsek)-ujvár, stb. 

IV". Béla e templomot már némelly, 1254-ik évi levelé-
ben megemlíti, Schier Xystusnál, ,Buda Sacra' czimii könyv-
ben : pártfogói jusát engedvén az általa a nyulak szigetén ala-
pított apáczáknak ; kiket leányának, sziiz Margit asszonynak 
kedveért telepitett oda: melly just sz. kir. Buda-Pest város-
tól el nem idegenithet vala, ha nem ő építette volna e szent-
egyházat. IV. llonorius pápa, 1285-ben kelt levelébea nyil-
ván őt nevezi alapitójának : 

„Honorius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis in 
Christo Filiabus N. N. Priorissae et Conventui Sororum inclu-
sarum Monasterii S. Mariae in Insula Danubii Ordinis Sancti 
Augustini secundum Iustituta, et sub cura Fratrum Ordinis 
Praedicatorura viventibus, Wesprimiensis Dioecesis, salutem 
et apostolicam benedictionem. Petitio vestra nobis exhibita 
continebat, quod clarae memoriae Bela Rex Hungáriáé Jus 
Patronatus Ecclesiae S. Mariae in Monte Budensi Wesprimi-
ensis Dioecesis, t u n e ad i p s u m p e r t i n e n s , e t q u i d -
q u i d J u r i s i n e o d e m E c c l e s i a , q u a m f u n d a v e -
r a t , o b t i n e b a t , vobis et Monasterio vestro, in ipsius Ec-
clesiae Fundatione, pro vestra sustentatione, regia liberalitate 
concessit, vosque ex tune duas partes proventuum ipsius Ec-
clesiae percepissetis ; Clericis servientibus in eadem Ecclesia, 
reliquam tertiam percipientibus portionem. D e m um a u t e m 
V e n e r a b i l i i F r a t e r n o s t e r N. A r c h i e p i s c o p u s 
S t r i g o n ^ i e n s i s a s s e r e n s , q u a e de n o v o f u n d a n -
t u r in R e g n o H u n g á r i á é ex D o n a t i o n e R e g i a , 
ad e u m q u o a d S p i r i t u a 1 i a i m m e d i a t e s p ec t a-
r e ; non sine vestro gravamine postmodum ordinavit, ut 
praedicti Clerici duas partes, vos vero tertiam partem perci-
peretis usque ad triennium proventuum praedictorum, ex tune 
nullam perciperetis ex ipsis proventibus portionem, nisi infra 
dictum triennium vos super hoc a Scde Apostolica obtinere 
contingeret gratiam specialem. Nos itaque, volentes vobis, ac 
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Monasterio vestro paterna in hac parte sollicitudine provide-
re, vestris supplicationibus inclinati, et praemissis veris exi-
stentibus, non obstante, quod praefatum triennium, ut asseri-
tis, est elapsum, praedictam tertiana partem, iuxta huiusmodi 
ordinationem dicti Archiepiscopi perpetuo recipere, ac retinere 
libere valeatis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-
nam nostrae concessionis infringere, vei ei ausu tenierario o > 

contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, in-
dignationern Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli 
Apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Tiburi, X. 
Kaiend. Octobria, Pontificatus nostri anno primo." (Ex Rege-
stro Literarum Anni primi llonorii Papae IV. Epist. 170.) 

Ez az a szentegyház, mellybe IV. László *) király 
1456-ban társas-káptalant alapított préposttal egyetemben, 
s a mellyet III. Calixtus pápa fölhozandó levelében nyil-
ván „ p a r o c h i a l e m 1 ' , plébániainak nevez. Tudjuk pedig 
bizonyosan , a Schier Xystusnak dicsért munkájában közlött 
okiratokból, hogy Buda várában régenten csak két megyés 
szent-egyház létezett : ez, és szent Mária Magdolna temp-
loma, melly a diszpiaczon állott a Marczibányi-ház előtt, 
hol a kut van. Buda visszavétele után 1686-ki September 2-án, 
Werlein első várnagy törette le. 

Az érintett pápai levelet olvasom Czinár Maurus illy 
czimii jeles munkájában : ,Damiani FuxholFer Benedictini Pan-
nonii Monasteriologiae Regni Hungáriáé Libri Duo. Totidem 
Tomis comprehensi Recognovit, ad fidern Font.ium revocavit 
et auxit Maurus Czinár, Benedictinus aeque Pannonius etc. 
T. I. Monasteria Ord. S. Benedicti. Pestini, 1858.' (p. 260— 
261.) Abbatia de Zek fölirat alatt: „Monasterium de Zek ad 
preces Ladislai V. Regis Hungáriáé suppressit Calixtus III. 
Romanus Pontifex anno 1456. Patet hoc ex Rescripto eius 
ad Cardinalem S. Angeli dato hums tenoris : 

„Dilecto íilio S. Angeli Cardinali, Apostolicae Sedis Le-
gato. . . . Sane pro parte carissimi in Christo űlii nostri Ladi-
slai Ungariae Regis Illustris nobis exhibita petitio continebat, 
quod. . . . idem Ladislaus pro venustate et decore eiusdem 
oppidi (Budae **) ipsam parochialem rectoriae in eadem in col-
legiatam ecclesiam , et in illa unum Collegium Canonicorum, 
unamque Praeposituram erigi summopere cupit et alFectat, 
et.. . pro huiusmodi erectionis fundatione, vei dotatione 
faciendis, fructus, reditus et proventus dictae parochialis ec-
clesiae minime suppetunt ; et si monasterium de Zek Ord. S. 
Benedicti Quinqueecclesietisis Dioecesis, monasterii nomini-
bus, et Abbatiali dignitate et ordine huiusmodi in eo penitus 
et omnino suppressis et exstinctis ipsi erigendae Ecclesiae 
perpetuo uniretur erectio et fundatio et donatio praedictae 
ex hoc facilius ct commodius fierent.. .. monasterium praedi-
ctum , cuius et ecclesiae praedictae distantiam, fructuum, re-
dituum et proventuum veros valores cum praesentibus haberi 
volumus pro expressis ipsi tunc erectae ecclesiae perpetuo 
unire et incorporare eadem auctoritate procures ita, quod, si 
monasterium ipsum tunc vacaverit, ex tunc, alioquin ceden-
te , vei decedente moderno illius Abbate, seu ipsum monaste-
rium alias quomodolibet dimittente, liceat Capitulo dictae 

") Kis-Lítszlót, Imre király fiát nem számították a királyok közé, 
mint Kézai Simon krónikájából bizonyos. 

**) A romai curia stylusa szerint a város is, lia nem püspöki 
szék, csak oppidum. 

Ecclesiae per se, vei per al ium.. . . corporalem ipsius monaste-
rii, nec non illius domorum iurium, et iurisdictionum posses-
sionem actualem corporalem, et realem auctoritate propria 
libere apprehendere , et perpetuo retinere Dioecesani loci, 
seu cuiusvis alterius licentia minime requisita. . . . Nos Dile-
ctis Filiis, Conventui, ne de cetero ad electionem Abbatis 
eiusdem monasterii quoquo modo procédant.... et ne in prae-
iudicium erectionis et unionis huiusmodi, vel ad impediendum 
easdem quidquam innovent districtius inhibentes , irritum 
decernimus, et inane, si secus his a quoquam, quavis aucto-
ritate, scienter, vel ignoranter contigerit attemptari. Datum 
Romae, apud S. Petrum, X. Kai. Apr. Pontificatus nostri 
Anno 2-0." 

E társas-káptalanszer létét és voltát bizonyítja a volt 
prépost czime is : „Praepositus B. M V. de novo Monte Pe-
stiensi" (de castro novo Montis Pestiensis helyett *) , mellyet 
még jelenkorig adományoznak a magyar apostoli királyok: kik 
e diszes czimmel dicső szent István király érdemeire nézve 
dicsekesznek minden egyéb fejedelmek közül. Ha tehát e szent-
egyház valamikor még visszanyerné előbbi állapotát, „Ca-
pitulum B. M. V. de Castro novo Montis Pestiensis" czimét 
életbe kellene hozni. 

Ezután is egyszersmind fő plebánia-templom maradt az, 
mint e nevezetes oklevél igazolja : „Nos Ludovicus Dei gratia 
Rex Hungáriáé et Bohemiae etc. Memoriae commendamus, 
tenore praesentium significantes, quibus expedit, universis : 
Quod Magnificus Dominus C a s p a r d e Som, Filius quon-
dam Magnifici J o s a e de eadem S o m , Comitis Temesien-
sis , onera et quaelibet gravamina universorum fratrum , pro-
ximorum et consanquineorum suorum , in infrascriptis super 
se assumendo, coram Nobis personaliter constitutus, sponte 
et libere confessus est in hune modum : Q u o m o d o i p s e 
i n t e r n a a n i m i s u i c o g n i t i o n e d i l i g e n t e r e t 
f r e q u e n t e r r e v o l v e n s , in t e r r i s n i h i l e s s e f i r -
m u m e t s t a b i l e , s e d o m n i a v a na e t c a d u c a a d 
m o r t e m d e f l u e n t i a : rememorans etiam et iugiterprae-
meditans, se ipsum solummodo bonorum Parentum suorum 
superstitem fore, ne autem post mortem suam bona et iura 
sua haereditaria ad ingratorum manus, quoquo modo deve-
nirent, lirmissimo mentis suae proposito decrevisset, Dei Ge-
nitricem gloriosissimam Virginem Mariam, Matrem gratiae 
et misericordiae, Jurium suorum infrascriptorum habere et 
facere haeredem ; cuius preeibus et intercessione non solum 
in terris, verum et in coelis sperat misericorditer confoveri. 
Praemissis igitur, et aliis bonis respectibus, et rationabili-
bus de causis, animum suum ad id inducentibus , et prae-
sertim : q u i a a n n i s s u p e r i o r i b u s , d u m a d h u c 
d i c t u s c o n d a m D o m i n u s J o s a g e n i t o r su u s 
in h u m a n i s c g i s s e t , q u a n d a m D om um P r a e-
p o s i t u r a e d e L e l e z , O r d i n i s P r a e m o n s t r a -
t e n s i s , p e r p l u r i m o s a n n o s t e n u i s s e t e t pos-
s e d i s s e t ; e t e x i n d e n o n p a u c o s p r o v e n t u s 
e t r e d d i t u s e i u s d e m , in s u o s u s u s c o n v e r t i s -
s e t : ne i t a q u e , e x i n d e i p s i u s P r o g e n i t o r i s 
s u i A n i m a a l i q u o d d i s p e n d i u m s a l u t i s p a t e-

*) A pesti hegy a régi maradt , hanem a ra j ta épült v á r , ca 
s t rum, vol t uj. 
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r e t u r , in a 1 i q u a 1 e m r e c o m p e n s a t i o n e m f r u -
c t u u m e t r e d d i t u u m i n d e p e r c e p t o r u m j e t e t i a m 
ob illám devotionem, quam ipse ad Ordinem Praemonstratensem 
a primaevo aetatis suae tempore habuisset et gessisset ; totum 
et omne ius suum, iurisque et dominii proprietatem , quod, et 
quam in C a p e i l a ß e a t i L a d i s l a i R e g i s e t Con-
f e s s o r i s in C o e m e t e r i o E c c l e s i a e B e a t a e M a -
r i a e V i r g i n i s in C i v i t a t e B u d e n s i f u n d a t a e> 
s i t a a p a r t e v i d e l i c e t o r i e n t a l i e i u s d e m E c -
c l e s i a e B e a t a e V i r g i n i s*), p e r P r o g e n i t o r e s su-
os f u n d a t a e t d o t a t a , simul cum toto iure Patronatus, 
quod ipse hactenus, aut Progenitores sui in eadem Capella 
habuerunt, ac libere et pacifice possederunt, pariter cum 
omnibus iuribus, privilegiis, literis, literalibusque instrumentis, 
redditibus, terris, domibus, fundis, vineis, pratis, aquis, sylvis, 
deeimis, nonis, et general iter quarumlibet utilitatum et per-
tinentiarum suarum integritatibus, quovis nominis vocabulo 
vocitatis, ad eandem Capellam et Jus Patronatus eiusdem, de 
iure et ab antiquo spectantibus, et pertinere debentibus, 
a l m a e E c c l e s i a e B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s de 
S a a g h , t a n q u a m l o c o p r a e e i p u o e t p r i n c i p a l i 
d i c t i O r d i n i s P r a e m o n s t r a t e n s i s i n R e g n o Hun-
g á r i á é e x i s t e n s i , et per consequens Venerabiii Domino 
F r a n c i s c o d e F e g y v e r n e k Praeposito, et Conventui 
eiusdem Ecclesiae d e S a a g b , in perpetuam Eleemosynam, 
et in patrimonium Crucifixi dedisset, donasset, et perpetuo 
contulisset, nullum ius, nullamve iuris , ac dominii proprieta-
tem, quod et quam in dicta Capella B e a t i L a d i s l a i Re-
g i s , et Jure Patronatus in eadem habita haberet, vei habere 
speraret, quomodolibet in futurum sibi ipsi, et suis haeredibus 
reservaret, sed totum et omne ius suum , iurisque, et dominii 
proprietatem, quod et quam hactenus in eadem Capella, et 
Jure Patronatus eiusdem habuisset, in praefatam Ecclesiam 
B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s d e S a a g h , et consequeu-
ter dictum Praepositum , et Conventum eiusdem Ecclesiae 
transtulisset, pleno iure ; immo dedit, donavit, et perpetuo 
transtulit coram Nobis. Harum nostrarum vigore et testimonio 
Literarum mediante. Datum Budae in Vigilia Festi Nativita-
tÍ3 Sacratis'simae Virginis Mariae, Anno Domini 1519. Re-
gnorum nostrorum Hungáriáé, et Bohemiae etc. Anno quarto." 

Efféle töredékekből idő jártával egész történetalakulhat. 
P o d h r a d c z k y József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 7-én. A szerkesztői kötelességek egyik leg-

fájdalmasbikát teljesítjük mindig, valahányszor a más lapok-
ban előforduló hibás nézetek, vagy épen balirányu törekvések, 
és erkölcsvallási szempontból méltán kárhoztatott e l v e k ellen 
kell szót emelnünk : mert mindannyiszor saját irodalmunk 
egy részét kell hiányosnak nyilvánitnunk ; mellynek pedig 
lehető legnagyobb felvirágozását óhajtva, csak dicsérői, s 
folytonos ajánlói szeretnénk lenni. Illy kötelességet teljesí-
tünk , midőn a baráti kézből vett következő sorokat közöljük: 
„T. szerkesztő ur ! Nem rég azon elvtől vezéreltetve intéze-

*) Ott állott, hol most a sekrestyések laknak. 

tünk, miszerint a papnövendékeknek épen nem árt , sőt jelen 
viszonyaink közt már szükséges is a kerti gazdaság egyes ágai-
val, nevezetesen a fák nemesítésével és összes kezelésével 
megismerkedni : növeldénk is előfizetett a ,Kerti gazdaság' 
czimü folyóiratra Az első hét számot az előfizetés később 
történte miatt egyszerre kapván meg, csak most volt alkal-
mam , azok tartalmán átfutni ; s ime, egy, a néptanitók- és 
népiskoláknak is szánt eme lap első számában mindjárt milly 
vadonezokra bukkantam. Uj-évi beköszöntésében többi között 
igy okoskodik a lapszerkesztő ur : ,,Az emberi nem csecsemő 
kora paradicsom bölcsőjében versenyezett a tenyész-erő a kin-
csek özöne termésénél önkényt, magától, minden segély nél-
kül , hogy a gyümölcsök legédesb nektárjával táplálhassa a 
gazdag természet felséges szülöttjét, az embert. A t e r m é -
s z e t , a tenyész-erő akkori pazar gazdagsága , az akkori v i-
s z o n y o k hozták létre az emberi faj t , mellynek léte a föl-
dön tar t , mig azon viszonyok el nem enyésznek. A termé-
szet, folytonos átalakulása közt fogyott buja tenyészetében, s 
e s z ü k s é g zavarta csak ki az embert csecsemő bölcsejéből; 
kényszerítve aztán a természet áldását veritékes munkájával 
kiérdemelni....Az ős viszonyok átalakulásával, az aprónkint ki-
merült természettel együtt eltörpült emberfaj , az őskor óriás 
növényzetének kiaszott szálkáin rágódva kénytelen keresni any-
nyi sanyaruságok közt fentartott élte tápjait stb." Nem gyönyö-
rű vadonezok-e ezek ?S nem volna-e jó, kis utmutatást adni az 
ezt Írónak az iránt, mint kelljen azokat megnyesegetni ? Vagy 
mindig, és folytonosan akarják-e az irók is bebizonyítani ré-
szükről a tételt, hogy a pók mérget szíhat onnan , hol a mé-
hecske mézet gyűjt? Milly különbség Desdouits, és Hutirai 
Lukácsy ur felfogása között."—Kétségkivül a különbség nagy, 
végetlen: mint a milly nagy a kinyilatkoztatásbani hit által 
megszentelt teremtés története , s a hitlenségnek minden lé-
tezőt egyedül a tenyészerő-, természet-, és külviszonyokra re-
ducáló, ingatag, ellenmondásokból szőtt rendszerei közt ; 
mellyek majd a folytonos emelkedést, fejlődést, tökéletesedést, 
a nemesbülést látják t e r m é s z e t e s n e k , rationalisticus 
szempontjokból : majd ismét, mint jelen esetben, a kimerülést, 
eltörpülést, a pazar gazdagság- és óriási növényzetnek , ki-
aszott szálkákon rágódó nyomorrali felváltatását vitatják, 
szinte rationalisticus szempontból, mint legtermészetesebbet. 
Valljon mellyik felfogást illeti már meg az észszerüség czime ; 
vagy mellyiket fogjuk a valódi, s nem fölületes t u d o m á n y 
színvonalára emelkedettnek hinni ? Mert mindkettő , hom-
lokegyenest ellenkezvén egymással, csak nem lehet igaz....Az 
ugyan semmi esetre sem , melly merő vak esetnek, semmiből 
ki nem magyarázott, semmi okszerű kútfőre vissza nem vitt 
tenyészerőnek tulajdonítja az egész mindenséget, még az em-
beri gondolkodó észt, itélő erőt, a következtetni tudó értelmet 
is.Vagy tehát ez is csak ugy teremne m a g á t ó 1(?), mint a pö-
feteg gomba ? Nem sokkal okosabb-e azon vallásos rendszer 
eljárása, melly a szellemi erőt magasabbnak téve föl, a látható 
természetet nem egy alárendelt tenyészerő-, s anyagi impul-
sustól, hanem egy magas észtől, egy gondolkozó, czélt és eszkö-
zöket bölcsen összevető, az anyagot értelmi czélokra felhaszná-
ló, végetlen szellemi s erkölcsi erőtől származtatja; s ezt teszi a 
mindenség alapokává : mellyet mi az Istenség szent nevezeté-
vel szoktunk illetni. Valóban be kellene már valaha látni a 
világnak, hogy mind nem t u d o m á n y , hanem ennek ellen-



téte az, mi a kinyilatkoztatott hittel meg nem fér ; s hogy örök-
re igaz, mit az apostol az önhitt világbölcsekről,s igy a személyes 
Istent nélkülözhetni vélő tudósokról is mond(Rom.l, 21.),hogy: 
„evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens 
cor eorum." Mi a ,Kerti gazdaság'-ban képviselt ügyet sokkal 
fontosabbnak, és honunk felvirágzására nézve jelentéke-
nyebbnek tartjuk , hogy sem azt közönyösen akarhatnék ma-
ga sorsára hagyni ; s épen azért nem hagyhatjuk szó nélkül 
az irányt, mellyben a korszerű haladás emez ágának mivel-
tetése honunkban indulni készül : bizonyosnak tartva, mikép 
rationalisticus, vagy épen naturalisticus elvek kitűzésével az 
ohajtott czélt lehetetlen elérni, legalább a kath. egyház hü 
fiai közt. S a ki ezt teszi, az az általa előmozdittatni kivánt 
jó ügyet legfőbb támaszától, az egyház- és ennek szolgálatá-
ban élő számtalan ügybaráttól fosztja meg; nem is említve 
ama hitbeli szent meggyőződésen ejtett sérelmet, mellyet 
még akkor is elengedhetlen kötelesség volna tiszteletben tar-
tani , ha annak kímélését az eszélyesség nem parancsolná. 

Pest, mart. 6. A ,Budapesti Hírlap'-ban olvassuk: 
„Folyó hó 4-én a budai cs. k. országos törvényszék előtt 32 
egyén ítéltetett el a btk. 304. s 298. §§-ai alapján, nazarenus 
vallás követése miatt. Az elitélteknek több mint fele liptóme-
gyei, hradeki s n.-sz.-miklósi járásból való szlávok, férfiak, 
asszonyok, s leányok vegyest, a többiek pest-külvárosi lako-
sok voltak. Ezeket állítólag Bela, s Hordovics nevü Ameriká-
ba kivándorlottak tanították az uj vallásra, mellyet hét év óta 
látszanak követni, midőn épen 1851. nov. 16-án egy ministe-
rialis rendeletnek kellett megjelenni, melly ezen vallásgya-
korlatot megtiltsa. Előadásuk szerint, náluk a keresztség csak 
fölnevekedett korban történik , és pedig folyóvízben , mint az 
Krisztussal véghez ment ; papra nincsen szükségök ; a házas-
ságkötés világi hatóság előtt mehet véghez ; a gyónást fölös-
legesnek tar t ják; úrvacsorájával egyszerűen élnek; az ajta-
tosságot mindenütt végezhetőnek tartván, templomuk nincs, 
összejövetelök bizonytalan időben történik, előadást akárki 
tarthat, a látogató barát vagy barátné czimet, a fogadást tevő 
testvér, vagy testvérnő czimet vesz föl stb. Tekintve sok eny-
hítő körülményeket, vádlottak egy, másfél, s két hónapi fog-
ságra Ítéltettek. A pestiek ügyöket többnyire fölebbezték. A 
liptó-megyeiek megnyugodtak , s csak azt kérték, hogy fogsá-
gukat liazájokban állhassák ki." 

Francziaország*. Bervanger apátnak sz. Miklósról 
nevezett hires intézete Párisban , mellyről több mint egy év-
tized előtt a ,Religio és Nevelés' kimerítő tudósitást, illetőleg 
ismertetést közlött, a párisi érsek közvetlen gondja s párt-
fogása alá szállott. Mint a ,Moniteur' i r ja, a dicső intézetet 
alapitója (mellynek tervét a ker. szeretet gondolta ki. s azt a 
kath. hitbuzgalomból merített kitartás létesitette), a szerény és 
igénytelen pap,ki 1827-ben hét árva gyermekkel kezdé meg sze-
retetmüvét , daczára a Párist és egész Francziaországot idő-
közben ért nagy változásoknak , számtalan akadálylyal küzd-
ve , olly nagyszerűvé tette, hogy azt jelenleg 1,400 gyermek-
kel adhatá által. Teljes önmegtagadással, és egyedül az árvák 
nagyobb javát tekintve, mondott ő le az intézet vezetése- és 

tulajdoni jogáról ; boldognak érezve magát, egy jó anyaként, 
ki gyermeke jövőjét, melly őt aggasztá, biztosítva szemléli. 
Ezen intézetből, melly két házat bir, egyet Párisban , mási-
kat Issyben , kezdete óta h a r m i n c z-e z e r fölnevelt árva 
lépett ki a tehetségeinek megfelelő pályára; s megtölté a 
műtermeket munkásokkal, a katonaság sorait vitéz fegyve-
resekkel : sőt szép számmal juttatott a hivatalnoki osztály- és 
egyháznak is belőlök. Egyedül a törvényszék előtt, és börtön-
ben nem láthatni közülök senkit, vagy csak igen ritkán. Ber-
vanger abbé az utczán szedett föl 30,000 gyermeket: és 30,000 
becsületes embert és hasznos polgárt adott helyettök a hazá-
nak. Hogy illy roppant kiterjedésű nevelő-intézet vezetése te-
mérdek gondot adott a nagylelkű alapitónak, és az ez által min-
digjobban terhelt egyéni erő végre kimerüléshez közelitett, 
mi az intézet jövője felőli aggodalmat is fölkelté, nem csudál-
hatni. Azért csak méltó dicséret- és hálával adózhatik a fran-
czia főváros a bibornok-érseknek ; ki közvetlenül magának 
tartván föl az intézet legfőbb vezetését, annak újbóli czélaze-
rü elrendezését eszközölte. Különben a nevelési rendszer lé-
nyegesen változni nem fog ; mint melly olly számos egyénen 
tanúsította czélirányosságát : csupán a vele bajlódók fognak 
változni; s a tanítást a ker. iskola-testvérek veendik által. 
Az ekkép (emberileg szólván) örök időkre biztosított intézet 
tehát maradandólag fogja azon áldásokat ezután is ezer meg 
ezer, részint egészen ingyen, részint csekély díjért nevelt 
árva gyermekre árasztani, mellyek harmincz év folyta alatt 
máris olly sokak földi, s örök boldogságát megalapították. 

l i issabonból azon örvendetes tudósítás érkezett Ro-
mába, hogy a concordatum , mellynek létrejöttéhez a kama-
rák ellenséges hangulata mellett még ez év elején is olly cse-
kély volt a remény (1. ,Religio' 9. 1.), a mons. Di Pietro bi-
bornok által közlött föltételek alapján, a követek háza által, 
15 szótöbbséggel (66-al 51 ellen), febr. 23-án csakugyan el-
fogadtatott. Es igy épen két egész esztendei vajúdás kellett 
hozzá, hogy ezen, 1857-ki febr. 21-én kelt egyezkedés meg-
szülessék. A goai patriarcha-érsek hatóságának megszorítá-
sán kivül, a felállítandó püspöki megyék rendezése képezte 
az egyik főnehézséget ; s ámbátor ő szentsége -a portugali 
kormány jelen körülményeit tekintve, a püspökségek mellett 
alapitandó káptalanok tagjainak számát lehető legkevesebbre 
szoríttatni megengedi : azon ,szigorú követelést' illetőleg még-
is , miszerint minden megyében seminariumok alapíttassanak, 
semmi halasztásnak sem ád helyet. A goai érsek , mint már 
mondtuk , csupán hat évre , s mint pápai delegatus , gyakor-
landja hatóságát Indiákon. 

Oroszbirodalom. Lengyelországból febr. 18-án Ír-
ják az ,A. Z.'-nak : „A pápa által mult évi septemberhóban 
praeconisált suffragan-püspökök, a telschewi, és mohilewi, 
Sándor császár által megerősíttettek. Átalában a romai szék 
és a szent-pétervári cabinet közt a legjobb egyetértés uralko-
dik." Mit sem óhajtunk inkább, mint e jó egyetértés felőli hír-
nek más adatokkali bebizonyítását, mint minőket több lapok 
után már csak ez évben is közölnünk kellett. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: S o m o g y i í & á r o l y . 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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P l e b á n i a - f ö l d e k . 
(Folytatás.) 

„Porro, folytatja Timon, ut hoc LeopoldiCaesa-
ris et Regis Hungáriáé apostoliéi votum omnibus 
sibi subjectis populis innotesceret, illud publice vul-
gari cura vit"1). 

,Spes confisa Deo, nunquam confusa recedit' ; 
ez történt itt is. Az ég meghallgatta az alázatos imát: 
az ellenség nem sokára kénytelen volt elhagyni ho-
nunk határát; de Leopold is szentül teljesité szent 
fogadását. 1701. április 9-én kiadott rendeletében2) 
egyenesen ez ünnepélyes fogadására hivatkozva, a 
töröktől visszavett, és j u r e v i c t r i c i u m a r m o -
r u m a kincstár birtokába jutott részeken, a tizedet a 
kath. clerusnak átengedvén, s az egyháziak által a tö-
rök háború előtt, és alatt birfc jószágok visszaadatá-
sát, ugy szinte az elpusztult egyházak fölépittetését is 
megparancsolván, a lelkészekre nézve a VIII. pont-
ban ekkép rendelkezik : „Cum paucissimae et vix ali-
quae parochiae in partibus Hungáriáé et eidem anne-
xarum provinciarum noviter acquisitis et recuperatis 
dotatae habeantur, ob idque propter defectum ho-
nestae sustentationis Parochorum maxima sit penu-
ria, ex quo praeter divini cultus intermissionem cer-
ta quoque multarum animarum jactura sequitur, et 
complurium sectarum irreptio : clementer itaque cu-
pientes tantis malis etiam congruo remedio provide-
r e , benigne ac serio statuimus, quatenus omnes et 
s i n g u l i t e r r e s t r e s D o m i n i (prout de jure tam 
municipali Hungáriáé , quam imperiali communi ad 
hoc essent obligati), qua parochiarum Patroni, E c-
c l e s i a s C a t h o l i c a s i n bonis suis illico r e s t a u -

J) ,Privilegium fori, és az uj polgári és büntető codex.' 
58. 1. L á n y i, ,Magyar föld egyháztörténete.' II. 419. 1. ,Des 
alten und neuen Wiens Denkwürdigkeiten.' III. 17. fejezet. 

2) F e j é r , ,Codici!Ius jurium et Libertat. Ecclesiae 
Cath.' 292—299.1. 

r a r e et consequenter d o t a r e, nec non p a r o c h o s , 
l u d i m a g i s t r o s , e t a e d i t u o s c o m p e t e n t e r 
s u s t e n t a r e d e b e a n t ; quem in finem Episcopi 
quoque, Praelati, et Abbates subordinatis parochis 
annuatim suppeditandas sedecimas fideliter et exacte 
conférant." 

Leopold, e rendeletében a földes-, egyúttal kegy-
urakat kötelezvén a lelkész, tanitó, és harangozó dí-
jazására: minthogy a visszaszerzett birtokok legna-
gyobb része a kincstárra szállott, ez által önmagát 
mint a cameralis javak urát és fő patronusát is kö-
telezte ama terhek viselésére, mellyeket más magán 
földes- és kegyuraknak kitűzött ; ez utóbbiakra néz-
ve a fönérintett rendelet IX. pontjában azt is meg-
hagyván, hogy ezentúl a kegyúri joggal (iure pa-
tronatus) k i zá ró l ag csak kath. egyének fognak fel-
ruháztatni ; s ha ezek, vagy utódaik később a kath. 
egyháztól elpártolnának, vagy ha adás, vevés, cse-
re, vagy zálog, szerződés, vagy házasság által az 
illy kegyúri joggal biró javak nem kath. kezekbe 
mennének át : ez esetben a kegyúri jog az uj birto-
kosnak legközelebbi kath. rokonára, s ennek nem lé-
tében addig is, mig az illy birtok a kegyúri joggal 
együtt kath. egyénnek adományoztathatik, a kirá-
lyi fiscusra szálljon. 

Leopold ezen, most idézett 1701-ki rendeleté-
ben a lelkészi congruának minő-, s mennyiségét nem 
határozta ugyan meg ; hanem csak az ellátást c o m-
p et en s-, illő-s elegendőnek kívánja: azonban utód-
ja III. Károly, Magyarország királya, az 1723-ik évi 
71. t.-czikkben a lelkészi congrua iránt már részle-
tesebben rendelkezik; melly igy szól: „Ut Episcopi et 
Ecclesiarum patroni de parochorum intertentione et 
subsistentia a populo, ubi necessum esset, praestan-
da prospiciant, ideo s e d e c i m a decimarum ubique, 
et etiam o c t a v a , ubi i n u s u f u i t , parochis catho-
licis secundum leges patrias praestetur." 

Még világosabban rendelkezik Károly az 1733-ik 
évben kiadott, és a vármegyékhez leküldött paran-
csában ; mellyben a földes- és kegyurakat arra is kö-
telezi, hogy a kath. lelkészek-és tanítóknak földeket 
is adjanak „Terrestres Dominos obiigari, ut in locis, 
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tibi de facto jam habentur parochialis et scholae ma-
gistri domus, fundique eo communiter applicari soli-
ti, memoratas domos in bono semper statu conser-
vent; ubi vero nullae eiusmodi domus et fundi ad 
praesens forent excisi, ac exstructae, requisitum ac 
sufficiens pro parochi residentia, scholaeque magi-
stri habitatione spatium, prouti a g r o s , a l i o s q u e 
communiter ad tales domos applicari solitos f u n -
d o s exscindant, et Parochis, nec non Scholae ma-
gistris assignent, necessariasque habitationes aedifi-
cari, et in bono statu conservari curent; locorum in-
colae gratis terras talismodi excolere, aliosque cir-
ca eosdem consvetos labores perficere sint obstricti" 

Ki van ugyan e rendeletben mondva a földes-
uraknak ama kötelességük, hogy a lelkészek és ta-
nitók részére f ö l d e k e t adjanak: de a mennyiség 
nincs világosan meghatározva; csak a szokás-és gya-
korlatra van hivatkozás. Mind a mellett is egész biz-
tossággal merjük állítani, hogy a lelkészi föld meny-
nyisége egy jobbágyi teleknél kisebb alig lehetett. 
De hogy nem is volt, világosan tanúsítja M á r i a-T h e-
r e z i á n a k 1748-ik évi febr. 3-án kiadott2) rendele-
te , mellyben Mária-Tlierezia a fönebbi, 1733-ik évben 
kiadott királyi rendeletre hivatkozván, ennek erejé-
nél fogva kötelezi Sziglid (Czegléd), Tószeg, Kécske, 
és Isák földes-urait arra, hogy az itt alakitott lelkész-
ségekben, a mindaddig ki nem adott jobbágy ételek 
után járó földet mielőbb átadják3). 

Károlynak fönebb mondott rendelete sem volt 
képes a lelkészeket minden helyen a megrendelt sessio 
föld birtokához juttatni. Ugy látszik, a földes-urak 
vonakodtak sok helyen azt kiadni. Azért Mária-Tlie-
rezia 1766-ik évi febr. 25-én1), a törvényhatóságok-
hoz intézett köriratában, a földes-urakat ujolag szo-
ríttatni kívánja a lelkészi jobbágytelkek kiadására, a 
községeket pedig azok müvelésére. Azonban ez utób-
bit sem vállalták el mindenütt a községek; úgyhogy 
az 1802-ik évi parochiák összeírása alkalmával az 

179 %-ik évi országos egyházi választmány javaslata 
szerint, a lelkész által müveit sessionak évi jövedel-
me csak 25 frtban; a községi hívek által felmunkált 
sessio pedig 50 frtban vétetett föl, az összeírással 
megbízott hatóságok által. 

A most érintett országos választmány egyebek 
közt a l e l k é s z i c o n g r u a iránt is tanácskozván, 
a parochia jövedelmeit két részre osztá: I. B i z o n y -
t a l a n r a ; hova a stolaris jövedelmet sorozá : s ezt 
megszüntetni, és a lelkészeket a vallás-alaptárból ja-
vaslá kármentesittetni. II. B i z o n y o s o k r a ; hova a 
földnek, tizenhatodnak, és a párbéri járulékoknak 
övedelmét sorozta. Azonban a plébániai s e s s i o -
r a a választmány azt véleményezte, hogy ennek 
felmunkálására az illető községek volnának szo-
jritandók ; mit ha különösen fontos okok miatt nem 
teljesíthetnének, ez esetben csak 25, ellenkező 
esetben pedig 50 frtban számittassék be a sessio jö-
vedelme a lelkésznek. — A p á r b é r i j á r u l é k o -
k a t a választmány ezentúl is, de azon kikötés mel-
lett véleményezte meghagyandóknak, hogy azok 
beszedésétől a lelkész fölmentve, s e kötelesség a hely-
ség birájára legyen átruházva ; a lelkésznek ama jo-
ga, hogy a fizetni nem akarókat az általa megkere-
sendő polgári hatóság által szoríttathassa, ugy ama 
szabadsága is felhagyatván , hogy ezen párbéri já-
rulékokra nézve a községi elöljárókkal átalán-szerző-
désre is léphessen. 

Az 1802-ik évi január 15-én 327. sz. a, kiadott 
királyi szabályozó rendelet a választmánynak (a stóla 
iránt adottat kivéve.) minden javaslatát elfogadta, s 
előforduló esetekben követendő szabály gyanánt 
mind az egyházi, mind a polgári hatóságokka 
közlötte. 

A most idézett 1802-ik évi királyi rendelet a 
fönnevezett országos választmány véleményező jelen-
tése folytán, a patronusok kötelességeiről is rendel-
kezik; §. 13. ,De P a t r o n a t u ' ezeket hagyván 
meg: „l-o :Utilli, qui seu ex eollatione Regia expres-
sis obligationum titulis non circumscripta, seu ex 
dotatioue, aliisque articulo 55: 1723. comprehensis 
et subintellectis titulis patronatus jure gaudent, in 
usu praestitarum hactenus obligationum ultro quo-
que maneant, et si harum intuitu quaestio movere-
tur , eadem. per fora concernentia investigentur, et 
definiantur. — 2-o: Illi vero, qui in bonorum collatio-
nibus onera in specifico expressa habent, non secus 
et illi, qui bona Cameralia in Banatu Temesiensi cum 
hac expressa eorumdem, quae ipsa Exc. C. R. Ca-
mera tulit, onei'um ferendorum obligatione obtinuis-

,Statuta Dioecesis Agriensis. Agriae, 1767.' 67. 1. 
2) F e j é r , i. h. 371. 1. 
3) Nehogy valaki azon balvéleménynek adjon helyet, 

mintha a lelkészek az 1733-ik évben kiadott rendelet előtt 
földdel nem is bírtak volna, szükségesnek tartjuk az 1714-ik 
évben tartott pécsi zsinatot fölemlíteni; mellynek végzései 
szerint a plebánia-hivek egyéb, ott meghatározott járulé-
kokon kivül, még azzal is tartoztak lelkészöknek, hogy minden, 
az anya- és fiókhelyeken találtató két eke, a lelkésznek őszi és 
tavaszi szántáskor egy holdat felszántani, bemagolni, s felmun-
kálni tartozott. P é t e r f f y , ,S. Concil. Hung.' II. 420. 

F e j é r , i. h. 398. 1. 
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sent, vei ad eadem exacte explenda vei ad summám 
hoc titulo eisdem relaxatam in fundum Religionis in-
ferendam stringantur: — 3-o : Ilii porro, qui in futu-
rum jus Patronatus adipisci cupiunt, tam Ecclesias, 
quam et parochialia aedificia ponendi etrestaurandi, 
Parochumque dotandi obligationem habeant,ea quip-
pe ratione, ut parocho u n a s e s s i o c o l o n i c a l i s 
in natura, vei aequivalenti exscindatur : quoad Ee-
clesiam vero, et domum parochialem, si ipsaEcelesia 
ultra necessitates quotidianas summa aliqua provisa 
est, haec etiam cum annutu Dioecesani in sructuram 
Ecclesiae impendi possit, et in quantum non suffice-
re t , per patronum suppleatur ; manuales autem et 
currules operas viribus parochianorum commensu-
ratas tam in erectione parochialium aedium, quam 
etiam in conservatione, et Ecclesiae structura iidem 
parochiani juxta usum benignis Resolutionibus re-
giis conformem ex parte sua praestare clebeant" 1). 

E rendeletből kitűnik, hogy a plébániai sessi-
oknak már Károly és Mária-Therezia által megren-
delt kiadásával az illető földes-urak, ugy annak meg-
rendelt íolmunkálásával a községek sem igen siettek; 
mert mindkettőre az 1802-ik évi királyi rendelet is 
jónak látta őket figyelmeztetni : mellynek szövege 
eléggé érthető ugyan, azonban a funebb leirt máso-
dik por.t egy kis felvilágosító magyarázatot eltűr. 

Említve volt már fönebb, hogy Leopoldnak a 
földes-urakat kötelező rendelete legnagyobb mérték-
ben a visszafoglalt részek által meggazdagitott ka-
m a r á t terhelte; s ebbeli kötelességének a kamara 
igen dicséretes, és utánozásra méltó módon eleget 
tett. A birtokához jutott, és betelepített uj helysé-
gekben nem csak az egyházi épületeket állitá mielőbb 
fel: hanem a lelkészi dotatiót is részint kész pénzben, 
részint földben és termesztményi adományokban bő-
keziileg megalapitá; s e terheket uradalmi pénztára 
viselte. Midőn utóbb cameralis jószágok, a d o m á -
n y o z á s (donatio) utján, magánosok kezébe mentek 
át : a donationalis levélben átengedtetett ugyan a 
vevőnek a patronatusi jog is, de az ezen joggal ösz-
szekötött teher (lelkészi ellátás, egyházi épületek 
jó karban tartása,) kiszámíttatott, és a r é s i g n â t i -
o n a l i s okiratban az érintett tehernek megfelelő 
összeg a vételárból leszámittatott ; és az uj birtokos 
a patronatusi jogot mintegy ingyen nyerte meg: mi-
vel a patronatusi tehernek megfelelő összeg a vétel-

1) Ezen, a parochiák regulatiójára vonatkozó, 1802 ik 
évi királyi szabályzó -rendelet minden megyei levéltárban, 
mellynek egyik legfontosabb okmányát teszi, feltalálható. 

árból lehuzatott ; és igy a lelkész által birt földért 
sem fizettetett semmi a kamarának. E körülményre 
hivatkozik az előbb idézett 1802-ik évi királyi ren-
delet II. pontja. Illy módon adományoztattak, és ke-
rültek át a cameralis javak legnagyobb része egye-
sek kezeibe; s minden habozás nélkül hivatkozunk 
e tekintetben a kincstári levéltárakban most is felta-
lálható jószág-átadási iratokra. — Meg kell még azt 
is jegyeznünk, hogy a camera a donatio által más-
nak átengedett jószág átadásakor még azon esetben 
is engedett relaxatiót, ha az adományozott birtok-
ban parochia ugyan még felállítva nem volt, de az 
a hivek nagyobb száma miatt mielőbb felállíttatni 
szükséges-, hasznos-, vagy beküvetkezhetőnek Ítél-
tetett. Sőt a camera legalább a Bánátban, még a gö-
rög nem-egy. lelkészeknek is kiadta a sessio-földet 
(mással nem járulván az ő egyházuk terheinek vise-
léséhez) ; és donatio alkalmával az uj birtokos ezért 
sem fizetett semmit : mivel az levonatott az átvett 
földek vételárából. Ugy hogy ismételve fordultak 
ujabb időkben olly esetek elő, miszerint ha illy hely-
ségben az ó-hitüek száma elfogyván, a lelkészet is 
megszűnt, a földes-ur csakhamar rátette kezét az 
illy, ugy nevezett p o p a l i s s e s s i o r a . Azonban a 
cameralis físcus, mihelyt tudomására jött effélének, 
azt pör utján azonnal visszavette tőle, s ha kath. 
lelkész lépett az eltávozott ó-hitü helyébe, ennek ad-
ta át azt dotatio gyanánt. 

A fönebb idézett királyi szabályzó-rendeletek c o-
l o n i c a l i s sessióknak nevezik ugyan a lelkészek 
által birt telkeket: azonban e nevezet inkább annak 
mennyiségét (hogy tudnillik a jobbágyi teleknek 
megfelelő holdakat kell kiegészíteni), mint természe-
tét határozá meg; miután e plébániai telkek minden 
úrbéri szolgálattól ment, ugy nevezett s z a b a d föl-
dek voltak: azért az úrbéri eltörlöttszolgálat fejében 
a földes-uraknak adott kárpótlás a plébániai sessio-
ra , mint szabadra ki nem terjedt. 

A telkek után l e g e l ő , s az erdős vidékeken 
erdő-járandóság is van a törvény által kijelölve; s 
hogy az értekezésül fölvett tárgy egész legyen, ezt 
is meg kell érintenünk. 

Az 1836-ik évi úrbéri törvény VI. t. cz. 3. §-a 
kimondván az urasági és községi legelő elkülönithe-
tését, tagosithatását és feloszthatását is, a körülmé-
nyekhez képest (ha t. i. bőven, vagy szűken vau a 
közlegelő,) az egy telek után kiadandó legelői illet-
ménynek legkisebb mennyiségét 4 , a legnagyobb 
mennyiséget pedig 22 , 1200 • ölre számított hold-
ban állapitá meg egy jobbágyi telek után : azon ki-
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kötéssel mégis, hogy olly helységekben, mellyek 
arányon tul tágas, és fölötte bő legelővel vannak el-
látva, a meghatározott 22 holdnál több is adathatik. 
— Továbbá ugyanazon törvény, hogy a legelő ki-
hasítása alkalmával az összehasonlításra nézve tá-
madható kétségek elmellőztéssenek, azt is kijelenti, 
hogy mind a két , katholikus, és görög nem-egy. 
szertartású plebánosi, ugy a két vallású lelkipász-
tori járandóság, akár legyen azoknak fiók-egyházuk, 
akár nem, egy e g é s z t e l k i , az iskola-mesteri pe-
dig , és a helybeli jegyzői külön-külön f é l t e l k i 
illetőséghez fognak hasonlittatni, és ezen mennyi-
ségben valóságosan kiadatni ; kivéve, ha ezek vala-
mellyike, élelme fejében nagyobb, azaz: egy egész 
telket fólülhaladó mennyiséget birna, akkor a lege-
lőt is ehhez kell hasonlítani." 

A törvénynek most idézett szavaiból világosan 
kitűnik, hogy a törvényhozás (mellőzve ama kérdést: 
birtokában van-e a lelkész az e g é s z , és iskola-mes-
ter a f é l t e l e k n e k , vagy sem), minden esetre a 
lelkésznek egy egész, a tanítónak pedig fél telek 
utáni legelő-járandóságot, s ha több földet bírnának, 
ehhez aránylagosan többet is kiadatni rendelt. 

(Vége követk.) O l t v á n y i Pál. 

A h á z a s s á g i akadályokról . 
II. K ü l ö n ö s e n a b o n t ó a k a d á l y o k o s z t á -

l y o z á s a . 

Ez akadályok különféle osztályozásával talál-
kozhatni az arról szóló könyvekben. Majd felosztat-
nak á t a l á b a n és v i s z o n l a g bontókra, a mint 
valaki vagy minden, vagy csak bizonyos személyek-
kel képtelen a házasságra. Majd k ö z j o g i a k - , és 
m a g á n j o g i a k r a , a mint tudnillik vagy a társa-
dalom közérdeke, vagy csupán egyesek érdeke vé-
tethetik alapul. Majd n y i l v á n o s o k-, és a l a t t o -
m o s o k r a , a mint az akadályok köztudomásra van-
nak, vagy nincsenek; m e g e l ő z ő k - , és k ö v e t -
k e z ő k r e , a mint vagy már a házasságkötés előtt 
léteztek, vagy csak azután támadtak ; f ö 1 m e n t h e-
tők- , és f ö l m e n t h e t l e n e k r e ; s vagy csupán a 
p á p a által, vagy az ő meghatalmazása folytán a 
m e g y e i p ü s p ö k által is fölmenthetőkre. Továb-
bá t e r m é s z e t i e k r e , és t é t e l e s e k r e , a mint 
vagy természeti, vagy positiv törvényekből fakad-
tak ; i s t e n i e k r e és e m b e r i e k r e , a mint a té-
teles törvények vagy isteniek, vagy emberiek. Má-
sok még másfélekép is osztályoznak, mellyek helyett 

mi mindjárt az austriai átalános polgári törvény-
könyv felosztását hozzuk föl; melly a bontó akadá-
lyoknak három osztályát különbözteti meg : I. mel-
lyek a beleegyezés fogyatkozásából (48. 59. §§.), II. 
mellyek a czélrai tehetség fogyatkozásából (60—68. 
§§.); III. mellyek a lényeges ünnepélyességek fo-
gyatkozásából (69—82. §§.) keletkeznek. Az I. alatti 
házasság-akadályok a polg. codex szerint két ne-
műek , a mint tudnillik vagy a) a beleegyezésrei te-
hetség hiánya, vagy 1)) a valóságos beleegyezésnek 
hiánya létezik. Az a) alá sorozza: a dühöngőket, 
őrülteket, kábákat, serdületlen koruakat, engedélyt 
nem biró kiskorúakat, vagy nagykorúakat is, ha 
kötelezésre képtelenek; tovább a katonasághoz tar-
tozókat , ha nincs házassági engedélyök '). A b) alá : 
az alapos félelmet, nőrablást, tévesztést, és a más 
valaki, mint sem férje által történt teherbe-ejtettség-
nek észrevevését. A II. alatti akadályokat szintén 
kétfelé sorozza, a mint tudnillik a fogyatkozás vagy 
a) természeti tehetségé: ide tartozik az örökös tehe-
tetlenség ; vagy b) erkölcsi tehetségé, ugy mint : 
súlyos bűnvádi büntetésre itéltetés miatt; házassági 
kötelék, egyházi felavatás, vagy fogadalom miatt, 
vallási-különbség, rokonság, vagy sógorság, há-
zasságtörés , vagy házastárs-gyilkolás miatt. A III. 
alatti akadályok részei pedig: a) a kihirdetésnek; 
b) a beleegyezés ünnepélyes nyilvánításának hiány-
zása. Mielőtt e felosztási'ól szólnánk, előbb még hi-
vatkozunk az 1856-iki oct. 8. házassági törvények-
re , mellyekben a bontó akadályok, minden egyéb 
felosztási módok mellőztével, egyszerűen következő 
felosztással, renddel és czimezéssel adatnak elő: 1) 
képesség hiánya az egyezésre. (Defectus aptitudinis 
ad consentiendum.) 2) Tévedés a személyben. (Error 
in persona.) 3) Tévedés a rabszolgai állapot körül. 
(Error circa conditionem servilem.) 4) Tehetetlen-
ség a házassági tartozás teljesítésére. (Impotentia ad 
debitum conjugale praestandum.) 5) Serdületlenség. 
(Impubertas.) 6) Erőtetés és félelem. (Vis et metus.) 
7) Elragadás. (Raptus.) 8) Kötelék. (Ligámén.) 9) 
Egyházi rend, és ünnepélyes 2) fogadalom. (Ordo sa-
cer, et votum solemne.) 10) Kereszteltek és nem-ke-
reszteltek közti valláskülönbség. (Cultus inter bap-
tisatos et non baptisatos disparitas.) 11) Vérség. 
(Consangvinitas.) 12)Lelki rokonság. (Cognatio Spi-

Itt egy végben ezek közt a polg. t-könyv 53. S-ban 
g á t o l h a t ó akadályok is fordulnak elő. 

2) Tekintettel a II. függ. 24. §-ra kivételesen az e g y -
s z e r ű is. 
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rituális.) 13) Polgári rokonság és sógorság. (Cogna-
tio affinitasque civilis.) 14) Sógorság elhált házas-
ságból. (Affinitás ex copula licita.) 15) Házasság nél-
küli sógorság. (Affinitás ex copula illicita.) 16) 
Nyilvános, köztisztesség követelménye. (Justitia pu-
blicae honestatis.) 17) Házasságtörés. (Adulterium.) 
18) Hitvesgyilkolás. (Conjugicidium.) 19) Lopva-
menyegzés. (Clandestinitas.) 20) Föltétel. (Conditio.) 
V. ö. a II. függelék 13—55. §-ait. 

Összevetve a polgári törvénykönyvet az uj há-
zassági törvényekkel, kitűnik 1-ör: hogy a kettő 
közt különbség van, akár magát a felosztást, akár 
az akadályok beosztását illetőleg; 2-or: a polgári 
törvénykönyvben vannak olly akadályok, mellyek 
a II. függelék szerint nem bontók; viszont a II. füg-
gelékben vannak olly bontó akadályok, mellyek a 
polgári törvénykönyvben nincsenek meg; és végre 
több olly akadályok, mellyek mind a polgári tör-
vénykönyvben , mind a IL függelékben bontók, de 
alakban egymástól eltérnek. E 2-or alatt felho-
zottakra nézve alább részletes kimutatást közlen-
dünk. Itt csak felosztási tekintetben szólván, megje-
gyezzük , hogy a polgári törvénykönyv osztályozá-
sában az I. a) alá nem tartozhatnak ; az engedélyt 
nem biró kiskorúak, a nagykorúak, a katonák, an-
nál kevésbbé az 53. §-ban előforduló amaz akadá-
lyok , mellyek a codex szerint is a házasságot csak 
gátolhatják. A b) alá nem tartozhatik : a férj által 
észrevett teherbe-ejtettség. A II. b) alá nem tartoz-
hatik : a súlyos bűnvádi elitéltetés miatti akadály. 
És végre a III. a) alá nem tartozhatik: a kihirdetés-
nek hiánya. Ám tudvalevőleg ezek csupán a codex-
ben vétettek föl bontó akadályokul : ellenben az uj 
házassági törvények II. függ. 69. § a értelmében, 
öszhangzásban a II. függ. 12. s 95. és az I. függ. 3. 
§§-val az állam nem is tehet bontó akadályt, és épen 
azért az 1856-diki oct. 8. nyiltparancs XIII. czikké-
ben ki is jelenti azon akadályoknak, mellyek a pol-
gári törvénykönyvben megirvák, érvénytelenségét 
annyiban, mennyiben az uj házassági törvényekkel 
ellenkeznek; minélfogva a codexből kivont iménti 
akadályok az osztályozásban semmi esetre sem kap-
hatnak helyet: mivel azok a katholikusoknál nem 
bontó akadályok. A kimaradtak helyét tehát a II. 
függelék bontó akadályaival pótlandók, előbb még 
magára a polgári törvénykönyv felosztására nézve 
megérintjük, hogy jóllehet az a codexben adatik elő, 
még sem kötelező; mindamellett hogy megszünteté-
se nincs kimondva : mert más részt meg kötelezése 
sincs kimondva, s a codex 4. §-a szerint a polgári 

törvények kötelezik ugyan mindazon alattvalókat,, 
kiknek számára kihirdetve vannak, ugy szintén a 9. 
§-ként a törvények erejöket mindaddig megtartják, 
mig a törvényhozó által meg nein szüntettetnek, vagy 
változtatnak : ámde mindezek a törvényeknek t a r-
t a 1 m á r a vonatkoznak, nem pedig a törvénykönyv-
b e n előforduló definitiókra, vagy felosztásokra, mel-
lyek fontosságukat szorosan véve csak az iskolában, 
vagy tudományban lelik föl, nem pedig az életben. 
Mindazáltal mi a polgári törvénykönyv érdeklett fel-
osztását, mindazon felosztások közt, mellyeket isme-
rünk, a legjobbnak találjuk; és figyelembe véve, 
hogy az egészen ártatlan dolog, melly az uj házas-
sági törvényeknek sem szellemébe, sem tartalmába 
legkevésbbé sem ütközik, az egyházi jog terén is al-
kalmazhatónak tartjuk : annyival inkább, hogy a 
bontó akadályoknak valamennyi eddig létező osztá-
lyozásai koránsem jogszabályok, hanem csak a jogá-
szoknak, tehát magán személyeknek a tájékozás kön-
nyebbitésére, a tárgy elemzésére, felvilágosítására 
szolgáló találmányai ; mellyeket követni, vagy nem 
követni, vagy ujjal pótolni kinekkinek belátásától 
függ. Valamint tehát azon osztályozások, mellyek 
mint a jogi tankönyvekben olvashatók, czikkünk ele-
jén mindjárt elősorolvák, az uj házassági törvények 
beálltával is használhatók: ugy részünkről a polgári 
törvénykönyv felosztási alakját elfogadva, ha ki-
hagyjuk a beosztásokban a kihagyandókat, és a tá-
madt hézagokat betöltjük a betöltendőkkel, tekin-
tettel a II. függelék bontó akadályainak számára, és 
neveire, a bontó akadályok felosztása és osztályozása 
következőleg fog állni : 

,Házassági bontó akadályok : I. A beegyezés fo-
gyatkozásából : a) a beegyezésrei tehetség miatt 
(képesség hiánya az egyezésre, serdületlenség) ; b) 
a valóságos beegyezés hiánya miatt (erőtetés és fé-
lelem, elragadás, tévedés a személyben, tévedés a 
rabszolgai állapot körül, föltétel). II. A czélrai tehet-
ség fogyatkozásából : a) a természeti tehetségé (tehe-
tetlenség miatt) ; b) az erkölcsi tehetségé (kötelék, 
egyházi rend és ünnepélyes fogadalom, vagy kivé-
telesen az egyszerű is, kereszteltek és nem-keresz-
teltek közti valláskülönbség, vérség, lelki rokonság, 
polgári rokonság és sógorság; elhált házasságbóli 
sógorság, házasság nélküli sógorság, köztisztesség 
követelménye,házasságtörés, hitvesgyilkolás miatt). 
III. A lényeges ünnepélyességek fogyatkozásából 
(lopvamenyegzés). V i l á g o s i . 

i 
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Pásztorkodás« tárgyalások. 
XI. 

(Az osztályonkinti húsvéti gyónásról. Vége.) Én ugy 
hiszem, hogy nekünk, mint lelkipásztoroknak el kell mindent 
követnünk Megváltónk eme legüdvösebb intézményének , a 
sz. gyónásnak átalánositása, és annak kivívása végett, hogy a 
hivők serege ,sit castrorum acies bene ordinata.' A lelkipász-
tor nem lehet egykedvű az iránt, valljon valamellyike hivei 
közül, elvégezte-e húsvéti gyónását, vagy sem ; hisz azért ren-
deltettünk pásztorokká híveink fölé. Következőleg nem lehet 
a lelkipásztor egykedvű azon mód iránt sem, melly által biz-
tosan megtudhatja : valljon egyik, vagy másik hive csakugyan 
eleget tett-e az egyház negyedik parancsának. Igaz, miszerint 
ez eljárás némileg kényszerűnek látszhatik : de hiszen a jók 
annál készségesebben fogják magukat e rendszabálynak alája-
vetni , mivel ekkép az érdem betudásánál a különös engedel-
messég is latba jön ; a hanyagoknak pedig különben is ösztön-
re van szükségök : és ez eljárás rájok nézve valóban jeles 
ösztönül szolgálhat, és fog is szolgálni. Ezeknek szól az oppor-
tune , importune.' 

Nem tagadom, mikép a buzgó lelkipásztor számtalan 
egyéb módot és eszközt is fog találni a sz. gyónásnak átalá-
ban , különösen pedig a húsvéti gyónásnak népszerűsítésére, 
s az ősrégi ker. fegyelem helyreállítására szolgálandót. En e 
módok egyikét az osztályonkinti húsvéti gyónás életbe-lépte-
tésében vélem föltalálhatni. Azt sem tagadom, hogy az illysze-
rü gyóntatás könnyebben vihető ki faluhelyeken, hol a hivek 
egyenlőbb foglalkozásúak , és életmóduak , s rendszerint en-
gedelmesebbek , mint a már fölvilágosodott (?) é3 sokféle ál-
lapotú városi nép ; de én nem esem kétségbe a fölött, hogy 
az osztályonkinti húsvéti gyónás némelly városokban is kivi-
hető ne volna. A honunkban itt-ott megtartott népmissiók 
eléggé bizonyítják, hogy a városi nép is örömest hódol némi 
rendszernek. Próbáljuk meg csak ; de ne ijedjünk azonnal 
vissza kísérletünk nem elég fényes sikere miatt. Kisértsük meg 
a dolgot kétszer, háromszor: és én hiszem, eljárásunkat ered-
mény fogja koronázni ; kivált ha azt lelkipásztori figyelmez-
tetés . oktatás , intés , a szent gyónásra való előkészités fogja 
megelőzni. Egy lelkiatya, kinek kevés gyónói voltak , hogy a 
hiveket a gyóntató-székhez édesgesse , azt tette , hogy min-
dennap bele ült a gyóntató-székbe, s ott várakozott a 
gyónókra. Az igaz, hogy kétszer, háromszor föl kellett 
állnia a gyóntató-székből a nélkül, hogy valaki jelentkezett 
volna : de végül megsokallották a hivek , és csupa szégyen-
ből is akadt egy-kettő, ki a gyóntató-székhez járult. A kezdet-
ben szégyenből végzett gyónás utóbb üdvös szent szokássá 
változott. ,Patientia nobis necessaria est' ; mond szent Pál. 
(Zsid. 10, 36 ). 

Az anyaszentegyház negyedik parancsolatja azt kívánja, 
hogy a ker. kath. ember minden évben legalább egyszer , és 
pedig Húsvét táján , bűneit meggyónja. Ama „legalább" föl-
tételezi , hogy a hivek éven át többször is járulhatnak , sőt 
hiszi és reményli az anyaszentegyház, hogy a buzgóbbak több 
izben fognak is járulni e szentség fölvételéhez : különösen 
mindannyiszor, valahányszor a bűnbánat szivökben föléled, 
vagy a sz. gyónásnak különös szükségét érzik. Valamint tehát 
ezen egyházi parancsolat nem korlátozza a hiveket a gyónás-
ban , ugy az osztályonkinti húsvéti gyónás sem korlátozza a 

hivek szabadságát, hogy valaki e miatt, a húsvéti gyónás 
majdnem hét hétig tartó ideje alatt Í3, annál inkább egész éven 
á t , a neki legalkalmasabb időben, a maga jóvoltából, önkényt 
ujolag , vagy többször is , meg ne gyónhatnék. 

Ellenben a laterani sz. zsinat komolyan határozza: „0-
mnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos diseretionis 
pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter saltem 
semel in anno proprio sacerdoti. . . . suscipiens reverenter ad-
minus in Pascha eucharistiae sacramentum ; . . . . alioquin et 
vivens ab ingressu ecclesiae arceatur et moriens Christiana ca-
reat sepultura." E határozatot a trienti zsinat fölelevenité : de 
korunkban olly széles magyarázatot nyert, miszerint száz eset-
ben alig találkozik egy, hogy a húsvéti gyónás elhanyagolása 
miatt valakinek az egyházi eltemettetés megtagadtatnék. Vall-
jon nyerünk-e valamit e túlzott engedékenységgel? Igaz, mi-
szerint e határozat szigorú végrehajtása nem csak a peniten-
cziátlan halottat, de annak talán ártatlan, élő rokonait is még 
inkább sújtja. De épen e körülmény nyújt reményt, miszerint 
az egyházi szigor megtartása mellett, a rokonok majd nagyobb 
gondosságot fognak tanúsítani, legalább a beteg ágya körül, 
hogy az a holtak szentségében részesüljön ; midőn igy fájda-
lommal tapasztaljuk, hogy sokszor épen a haldoklónak kör-
nyezete zárja el tőle az egyház végső segélyét, a szentségek 
fölvételének alkalmát. 

Ennél fogva el kell mindent követnünk , hogy az egy-
ház rendeleteinek érvényt szerezzünk , és a penitencziatartás 
szentségét eredeti méltóságába , a hivek szemében is , vissza-
helyezzük. Egyedül a penitencziatartás szentsége azon eszköz, 
melly minket az erkölcsi elaljasodás- és végromlásból kiragad-
ni, s a közerkölcsösség és mindennemű jóllét boldogitó hó-
nába visszahelyezni képes. Bármilly egyéb törekvés sem jö-
het mellette számba ; minden egyéb kísérlet hiu. A millyen 
nagy különbség létezik orvoslás és orvoslás közt, szintolly 
nagy különbség van a sz. gyónás, vagyis a penitencziatartás 
szentsége, s egyéb erkölcsjavitó módok közt. Egyik neme az 
orvoslatnak a nyavalyát csak takarólag gyógyítja, a fájdalma-
kat szelídíti s elaltatja ; a másik : habár fájdalmasabb aman-
nál , de üdvösebb , biztosabb is , a baj gyökerét is elhárítván. 
Illyszerü a penitencziatartás. „Ki maga magát vádolván, meg-
gyónik , nem csak vétkeit adja ki mintegy hánytató által, ha-
nem nyavalyájának okát is kihányja1)."Ugyanazért „valameny--
nyi kormányzási alakzat közt, mond Raynal a), bizonyára az 
istenkormányzati volna a legjobb, hol törvényszékül a gyón-
tató-szék állíttatnék föl." Nem különben helyesen jegyzé meg 
egy, Isten lelkétől áthatott keblű férfi : „hogy a gyónás az er-
kölcsiség hévmérője." Annál erkölcsösebb ugyanis valamelly 
ember , minél gyakrabban , és minél jobban gyónik. S a mit 
ekkép egyesekről mondhatunk, ugyanaz egész községekre, 
népekre nézve is áll : nem csak igy, de megfordítva is. 
A gyónó-székre üllepedett por a lelkek szennyét, az erköl-
csök hanyatlását jól mutatja. Annyit tépelődünk korunk 
újjáalakításán, a romladozó erkölcsök javításán ; eszközöket 
keresgélve, mellyek erkölcsiségünk veszni indult hajóját a vég-
elmerüléstől megmentsék. Pedig szemeink előtt az egyedüli 
üdvlelde : a penitencziatartás szentsége, mellyről Üdvözítőnk 
határozottan mondja : ,,si poenitentiam non egeritis, omnes 
similiter peribitis." (Luk. 13,5.). Miért a szent atyák joggal 
nevezik a penitencziatartás szentségét a hajótörés után egye— 
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diili mentő-deszkának.Noét, midőn Isten az egész világot viz-
özönnel látogatta, a bárka mentette meg; az uj-szövetségeme 
bárkája a kath. egyház gyónószéke. ,,Si poenitentiam non 
egeritis , omnes similiter peribitis." Az emberiség újjászületé-
sének milly hatalmas tényezőjét birja az anyaszentegyház a 
penitencziatartás szentségében, eléggé kitetszik ama dühös 
rohamból, mellyel azt a testiség apostolai megtámadták. „Ha 
tudni akarjuk : a keresztény egyház valamennyi dogmái és 
szent gyakorlatai közül mellyik a legcsudálatraméltóbb, csak 
azt kell kitudnunk, mellyik gyaláztatott meg legjobban. A 
habzó tajték csak diszeül szolgál a zabiának.'' 3) Kétségkívüli 
dolog pedig, hogy ha minden egyéb olly törekvés, melly egyesi-
tett erővel működik , a czélt leginkább biztosítja, ugy a peni-
tencziatartás szentségében (melly a küzdelmek legnemesbike,) 
való rendszerezett csapatokbani részesülés, hitem szerint leg-
több jót ígér. I r s i k Ferencz. 

E G Y H A Z T T ^ 
Ő cs. kir. Apostoli fölsége f. évi febr. 28-án kelt legfelsőbb el-

határozásánál f ogva , az esztergomi székes-főkáptalaimál, éneklő-kano-
nokká T ó t h Imre fölszentelt püspököt , apátot és őrkanonokot, őr-
kanonokká pedig kisfaludi L i p t h a y András prépostot és székes-
í g y h á z i főesperest méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. ( W . Z.) 

Ő cs. kir . Apostoli Fölsége f. évi mart. 1-én kelt legfelsőbb ha-
tározatánál fogva , B e r l i o z a Ferencz kanonokot . az iskolai ügyek-
ben ez ideig tanúsított érdemteljes működésének elismerése mellett, az 
iskolák főfelügyelőjének hivatalától a beszterczebányai megyében föl-
menteni , s egyszersmind ez állomásra D i v a 1 d Montán kanonokot 
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. ( W . Z.) 

P e s t , mart. 10. A Szent-István-Társulatnak ft. D a n i e-
l i k János kanonok és alelnök ő nsga előlülése alatt ma tartott 
havi választmányi gyűlésében, a közérdekű tárgyalások legin-
kább a még folyó évben a társulati tagok számára megindí-
tandó,Egyetemes encyclopaedíá'-nak közelebb sajtó alá adása, 
valamint a ,Szentek élete' czimü, bibornok lig-primás és esz-
tergomi érsek ő eminentiája még folyó évben megülendő 
arany miséjének országos egyházi ünnepélyére diszkiadásban 
megjelenendő munka, s az ennek megfelelő számú szent-ké-
pekkel való földiszítése, s egyéb, könyvek kiállítását illető 
ügyek és rendelkezések körül forogtak ; mellyek közül ugy, 
mint közérdekűt kiemelendőnek tartjuk azon választmá-
nyi határozatot, miszerint az utóbb nevezett ,Szentek élete' 
czimii munkát a jövő' s következő években a tagok is kap-
ják illetményül. Jelentetett, hogy L e c h n e r József, pesti 
óramüvész és társulati tag, a társulatnak egy díszes fal-
órát ajándékozott, melly szives adományért jegyzőkönyvi-
leg köszönet szavaztatott : annál is inkább, minthogy a je-
les óramüvész, tetemes javítást eszközölvén a toronyórák készí-
tése- s igazításában, valamint eddig is már sok plébániai község-
nek hazaszerte jó szolgálatot tett, ugy ezentúl is a t. cz. plébá-
nosok és templomgondnokok e nemű pártolására érdemes. Ked-
ves benyomást tőn a választmányi tagokra az andrásfalvi(Buko-
vinában) 150 magyar tanuló gyermekek hálatelt levele, melly-
ben a társulat által számukra küldött többrendbeli ajándék-
könyveket megköszönik, egyszersmind a szerencsétlen chinai 
gyermekek megmentésére fönálló társulat számára 1 p.frtot kül-
denek. A Strauchféle, a ker. kath. anyaszentegyház hit és er-
kölcsi szabályainak rövid tartalmát magában foglaló munka 
sajtó alá adatni határoztatott. Jelentetett, hogy egy, magát 

megneveztetni nem akaró, vácz-egyházmegyei áldozár, az Ur-
ban elhunyván , a társulatnak 1 p.frtot hagyományozott. A 
társulati lapokat illetőleg jelentetett : hogy a , Religio' előfize-
tőinek száma: 786; a ,Kath. Néplap'-éinak 1552; a ,Cath. 
Christ'-éinek 699. Cantu Caesar világtörténete II. folyamára 
előfizetett: 1793. A gyűlés folyama alattalapitó tagul gróf 
Andrássy Manó ő mltsga jelentetett be. Végre az ügynöki 
számadásból kitűnt, hogy mult februárban a társulat 1 alapitó 
(ft. Bogcha Ferencz veszprémi kanonok), és 316 rendes tag-
gal gyarapodott. 

V á c z , mart. 9-én. A váczi cs. k. siket-néma-intézetben 
e folyó hó 15-én délelőtti 10 órától 12-ig tartandó nyilvános 
félévi vizsgálatra, a t. cz. közönség ezennel tisztelettel meghi-
vatik az igazgatóság által. 

LiOibael i , mart. 1. A new-yorki egyházi lap ft. L a u -
t i s c h a r Lőrincz missiói coadjutor halála felől tudósit ; melly 
a buzgó férfit apostoli útjában, mult évi december 3-án meg-
lepte. Az elhunyt kath. téritő, az éjszak-amerikai, red-lakei 
missio-állomáson, az üdvözítő hitre téritett benszülöttek irán-
ti szeretetének lett áldozata; midőn a befagyott tónak jegén, 
egy kegyetlen hideg éjen átutazott. A jó pásztor megfagyva 
találtatott : és Karácson második ünnepén temettetett el Crow-
Wingben , Minnesotában. A szintolly nagy tudományu, mint 
ritka buzgalmu pap 1820-ban, dec. 11-én született Kronau-
ban, Karinthiában, s 1843-ban szenteltetett pappá Laibachban. 
1854-ben követte ft. Baraga püspök urat Amerikába ; hol a 
már keresztény ottawa-indiánok tanításában rendkívüli buz-
galmat fejtett ki. Azonban az e téreni működést nem elégel-
vén, a még pogány törzsekhezi áttételét kérte : s igy jött az 
otalipue-indíánokhoz ft. Pierz urnák segélyt nyújtandó, kitől 
a szomorú tudósítás is ered. (Oest. Volksfr.) 

Cocliincliiiiából vett ujabb tudósitások után azt 
irták a lapok, hogy mig a franczia admirál erősen készül az 
annamiak megtámadására, a császár is növekedő vadsággal 
folytatja a keresztények elleni dühöngést. Mons. Retord, a 
nyugoti Tonking apostoli helynöke felől, a téritők segélyezé-
sére kiküldött hajók mit sem hallhattak (s igy még volt re-
mény, hogy az apostoli férfiúnak éhhalál következtében tör-
tént kimúlása felőli hir nem valósul). „Néhány nap előtt még 
reménylék, őt megmenthetni ; de mindeddig nem teljesültek 
a vágyak. A tiszteletreméltó főpap a hegyek közt bolyong, 
hol őt folytonosan üldözik a mandarinok szolgái. Atalános 
az őt megmenthetés vágya : mivel mons. Retord érdemei na-
gyok , s ő egy magas lelkű, és bátor férfi. A ,Prégent' (gő-
zös) parancsnoka folytonosan és minden irányban küldöz ki 
fölkeresésére egyes csapatokat. Vajha sikerülne őt meg-
menthetni." Igy irtak még mult hóban a ,Pays'-nek. Azon-
ban legújabban, mart. 3-ikáról a ,1' Univers' ekkép ir: „Egy 
uj és fölöttébb sanyarú csapás érte a tonkingi missiót. Az an-
nami birodalomban levő apostoli helynökök legöregebbike, 
mons. Retord , acanthi püspök téritői-, s keresztényeinek kö-
réből kiragadtatott a halál által. A szent főpap vérhasban 
halt meg egy rémitő vadonban, hova az őt kereső mandarinok 
elől kénytelenittetett futni. Végpillanataiban pro-vicariusa, 
Charbonnier ur volt mellette. Mons. Retord a külföldi missi-
ók társulatának volt tagja ; s nyugoti Tonkingban már huszon-
nyolcz év óta hirdette az evangéliumot. Püspökké 1838-ban 
szenteltetett. Ő némileg feje volt az annami missiónak." 



1 7 6 

I R O D A L O M . 
A Szent-István-Társulat ügyében. 

A „S z e n t-I s t v á n-T á r s u 1 a t " f. hó 10-én megtar-
tott választmányi gyűlését kiváltképen a folyó, vagy legköze-
lebb folyamatba teendő nyomtatványok körüli s iránti intéz-
kedések foglalták el. 

Az „ E n c y c l o p a e d i a " és „ S z e n t e k E l e t e " 
nyomtatási példányainak száma 7500-ban állapíttatott meg : 
miután az utóbbi, tudnillik „Szentek Eleté"-re nézve is hatá-
r o z a t u l lőn kimondva, hogy az, onnan 1860-tól kezdve tel-
jes bevégzéseig, évenkinti 40 — 40 ivvel szintén a tagoknak 
évi illetményök fejében járjon ki. 

1860-tól kezdve tehát a következő három éven keresz-
tül a tagok csupán két rendbeli munkát, tudnillik az „Ency-
clopaediá"-t és a „Szentek Eleté"-t fogják kapni. A két rend-
beli munka tartalma olly változatos, hogy a t. tagoknak tel-
jességgel nincs okuk a csupán „két rendbeli" munka tekinte-
téből egyhangúságtól tartani. Bizonyára magában az egy „En-
cyclopaediá"-ban annyi különféleség lesz, mennyi a társulat 
által a tagok számára kiadható 10—20 külön munkában sem 
volna feltalálható. 

Arra, hogy az Encyclopaediához hasonlólag a „Szentek 
Elete" in a tagoknak adassék, a választmányt a következő 
fontos okok birták : a) e munkának ohajtott minél nagyobb 
elterjesztése ; és b) a számok , mellyekből kitűnt, hogy ha a 
nevezett munka csupán kereskedési utón fogna terjesztetni, 
annak árát olly magasra kellene szabni, miszerint kevés re-
mény van hozzá, hogy azt a szegényebb családok is magok-
nak megszerezhessék. Kisebb ár mellett, tekintve a munka ter-
jedelmét, szép kiállitását, képes illustratióit s a kereskedel-
mi százalékokat, a társulat tetemes veszteséget fogna szen-
vedni , s igy a helyett, hogy valami tiszta nyereséget takarit-
hatna meg a lipót-városi templom számára, maga is károsod-
nék. Holott ha a munka a tagoknak adatik, minden azonfölül 
eladott példány ára tiszta nyereségnek tekintethetik , s igy az 
emiitett szent czélra fordittathatik. Igy, s csakis ezen feltétel 
alatt vált lehetővé az is, hogy a melly munkát egészben ke-
reskedelmi terjesztés mellett 12 frton alól nem lehetne adni, 
arra nézve a választmány már most kimondhassa : hogy azt 
minden n e m -1 a g is évenkinti 1 frt 30 krnak p. p. (1 frt 
53 kr. a. é.) lekötése mellett magának megszerezhesse. 

A 7500 magas példány-számnak megállapítása azon ok-
ból történt : mert a társulat tagjainak száma már is a 6000-hez 
közeledik ; a választmány pedig nem akarhatta, hogy a csu-
pán ezen 6000 létszámnak megfelelő példány-mennyiség meg-
állapítása által a további nevekedésnek útját állja, vagy neve-
kedés esetében az uj tagokat más munkákkal talán nagyobb 
költséggel ellátni kénytelenittessék, mint <> mennyibe a két 
munka 1000 fölös példányainak kinyomása kerül. A társulat 
ugyanis pár év óta rendesen azon helyezetben volt, hogy a 
következő évre az előbbi évben megkezdett munkákat a fön-
álló létszámhoz mért példány-számban állíttatván ki , a tagi 
szaporodás által tulszárnyaltatott. s az uj tagokat más nemű 
munkákkal volt kénytelen kielégíteni ; nem hihető pedig, hogy 

a fönemlitett két rendbeli munka helyett bármilly más csere 
is kedves fogadtatásra találna. 

Az emiitett számnak megállapítása által tehát a választ-
mány a hajlamot, tagul belépni, kielégítésének biztosítása 
mellett jövőre is élénkíteni, a társulatot pedig lehető nagyobb 
költségek-, vesződség- és fáradságoktól megóvni igyekezett. 
A társulat annak idején megtartandó ez évi nagy gyűlésének 
előadásaiból ki fog tűnni, milly, s mennyi áldozatot hoz a tár-
sulat az emiitett két munka kiadásának, s a tagok közt 3 frt 
p. p. (3 frt 15 kr. a. é.) évdijok fejében kiosztásának elválla-
lása által. A mult évi nagygyűlés az ,Encyclopaedia' nagy 
ivének tekintetéből megengedte , hogy a 8-nál kisebb alak-
kiadásokat is megannyi 8-ad-rétüek gyanánt számíttathassuk 
be : jelen határozat folytán a tagok mind a 90 ivet nem illy 
módon leszállítva, de sőt ellenkezőleg az eddigi rendeset 
haladó nagyságú alakban veendik. A választmány ennél-
fogva reményli, nem csak , hogy a társulat körébe eddigelé 
gyűlt tisztelt és lelkes közönség kitartó fog maradni és lenni, 
hanem hogy száma jövőre is mindig azon arányban nevekedni 
fog, melly a társulat vállalkozási szellemének és áldozati 
készségének méltón megfelelhet. 

A fent előadottakhoz képest tehát alólirottnak szeren-
cséje van jelenteni : 

a) hogy a társulat tagjai sorába való beiratás mindenki 
számára még mindig nyitva áll ; a jelentkező uj tag még min-
dig biztosítva van, hogy évi tagdíja fejében az Encyclopaediát 
fogja kapni, s csak azon esetre, ha a tagszám a 7500-at meg-
haladná , fognak a később belépők másnemű munkákkal kie-
légíttetni ; és 

b) hogy a nem-tagoknak, különösen a buzgó és ajtatos 
keresztény népnek a társulat által kedvezésképen szabadság 
adatik, a „ S z e n t e k É l e t e " czimü munkára, 1 frt 30 
krnak p. p. (1 frt 53 kr. a. é.) évenkinti lekötése mellett külön 
aláírni. 

A bejegyzések és aláirások a szokott egyszerű uton tör-
ténnek. A t. társulati tagok, főleg lelkipásztor urak tisztelet-
teljesen megkéretnek, hogy eziránt minden tudakozónak kellő 
utasítást adni, s illetőleg híveiket különösen a ,,S z e n t e k 
E1 et e' czimü vállalatra figyelmeztetni ne terheltessenek. A je-
lentések a történt bejegyzések-, és aláírásokról elfogadtatnak 
nem csak a tiszteleti tagok, hanem, ha az, egyenesebb s köny-
nyebb útnak találtatik, minden társulati tag részéről is ; ki 
ezen esetben kéretik, hogy értesítését egyenesen Pestre a 
„Szent-István-Társulat ügynöki hivatalához" (Lipót-utcza, 8. 
sz.) intézni szíveskedjék. Kelt Pesten , mart. 10. 1859. 

Daniel ik János, m. k. társulati alelnök. 
K e g y e s a d o m á n y o k : 

Magyarország hg-primása, és esztergomi bibornok-érsek ő emi-
nentiája papi jubilaeumának örökítése végett , a Szent-István-Társulat 
által a pesti lípót-városi bazilikában sz. István kir . tiszteletére emelen-
dő emlékoltárra : 

Nagys. és f t . D a n i e l i k János kanonok , és társulati alel-
nök ur . . . . . . . 1 cs. ar. 

A váczi fegyenczek számára alakitandó alapítványra : 
egy pécs-megyei áldozár . . . 5 fr t p. 

A Jézus sz. gyermeksége társulatának : az andrásfalvi ta-
nulók Bukovinából. 1 frt . p. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi K. ár oly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer : szerdán, és szombaton. Az előfizetési dij félévre 5 f r t 25 kr., helyben 4 f r t 90 kr. (Régi pénzben 5 f r t , 
és illetőleg 4 f r t 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros. Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Plébánia-földek. (Vége.) — A házassági 
akadályokról. III. — Tapasztalatok a világegyház terén. VII. 
— Házszentelési járdalat Vízkereszt napján. — Egyházi tu-
dósítások. 

P l e b á n i a - f ö I d e k . 
(Vége.) 

Az 1856-ik évi aprilhó 16-án, 0 0 2 % 5 1 szám a. 
kelt , és a magyarországi főkormányhoz intézett, s 
ez által a politikai hatóságokkal, a püspökmegyei 
hivatalok utján pedig a lelkészekkel közlött magas 
cultus- és oktatásügyi ministeriumi leirat is oda kí-
vánja az 1836-ik évi úrbéri törvény rendelkezése 
folytán, a legelők elkülönítése alkalmával a polgári 
s egyházi hatóságok közreműködését irányoztatni, 
liogy a törvény által a lelkész-, és tanítónak megítélt 
legelői járandóság, sőt a kimértnél valamivel na-
gyobb , és mindig a helységhez közel fekvő helyen, 
kiadattassék. Lehet, hogy itt-ott talán hasznát veszik 
e rendeletnek ; azért azt az eredeti szöveg után, e 
becses lap hasábjain közölni annyival inkább jónak 
véljük, mivel az 1856-ik évi ,Religio'-ban erendelet 
nyomára nem találunk 1). 

A plébános-, és iskola-mesteren kivül több he-
lyeken az é n e k l ő k és h a r a n g o z o k is fé l , vagy 
n e g y e d telekkel vannak díjazva. Az 1836-ik évi úr-
béri törvény ezeket ugyan nem nevezi meg olly vilá-

' ) „Auszug einer Cultus-Ministerialnote an das Gene-
ral-Gouvernement für Ungarn dd. 16. April, 1856. Z. 6 0 2 2 /4 s l . 

Den Seelsorgern und Schullehrern aller in Ungarn ge-
setzlich anerkannten Religionsgenossenschaften gebührt nach 
den Bestimmungen des Gesetzartikels VI. vom Jahre 183% 
der Anspruch auf ein Theil der Gemeinde-Hutweide, wenn 
diese aus Anlass der sogenannten Commassation, oder Segre-
gation zwischen der ehemaligen Grundherrschaft und der 
Gemeinde getheilt wird. 

Gemäss der früheren in Ungarn bestehenden Uebung 
sollte der kath. Seelsorger überall eine ganze, und der Schul-
lehrer eine halbe Bauernansässigkeit zu seiner Dotation er-
halten. 

Durch das Eingangs citirte Gesetz wurde diese auf Re-
gierungs-Verordnungen beruhende Uebung in soferne dero-
girt , dass auch dem kath. Seelsorger nicht mehr ein ganzer, 
und dem Schullehrer nicht mehr ein halber Bauerngrund, 
sondern nur von der Hutweide soviel Antheil zugesichert 
wurde, als davon auf eine ganze, oder auf eine halbe Bauern-
ansässigkeit entfallen wird. Hienach wird die Gebühr auch 
des kath. Pfarrers zwischen 22, und 4, jene des Schullehrers 
aber zwischen 11, und 2 Joch Hutweide sich herausstellen. 

In sehr vielen Fällen wird die Commassation weder für den 
Seelsorger, noch für den Schullehrer erhebliche Vortheile ge-
währen, in gewisser Beziehung wird dieselbe für beide sogar 
nachtheilig ausfallen, da sie nach der gesetzlich durchgeführ-
ten Segregation lediglich auf die ihnen zustehende Competenz 
beschränkt, und nicht mehr befugt sein werden für ihr Vieh 
die ganze Hutweide wie bisher zu gebrauchen. 

Die in Rede stehende Regelung des Grundbesitzes kann 
jedoch als Anlass benützt werden, sowohl den Seelsorgern, 
als auch den Schullehrern aller gesetzlich anerkannten Reli-
gionsgenossenschaften einen, das gesetzlich festgesetzte 
Maass weit überwiegenden Grundbesitz zuzuwenden, wenn 
von Seite der politischen Behörden, namentlich derComitats-
Vorstände, und der Stuhlrichter unter Einflussnahme der 
Dechante, hauptsächlich auf die Gemeinde gehörig einge-
wirkt , und den letzteren dargestellt wird, durch Ueberlas-
sung einiger Joche Hutweide über die Gebühr einen Theil 
der ihnen obliegenden Pflicht hinsichtlich der Erhaltung des 
Seelsorgers und Schullehrers auf eine leichte, und kein Ge-
meindeglied empfindlich berührende Weise entsprechen kön-
nen. Thatsache ist es, dass seit dem Jahre 1836, aus diesem 
Anlasse die Lage vieler Seelsorger und Schullehrer bedeutend 
verbessert wurde, indem die Gemeinde sowohl, als auch die 
Grundherrschaften keinen Anstand nahmen, den Ersteren 
einen vollständigen Bauerngrund, den letzteren aber einen 
halben einzuräumen ; was in den früheren Jahren gelungen 
ist, wird dermalen um so gewisser zum erwünschten Ziele 
führen, weil unzweideutig Beweise vorliegen, dass von den 
Gemeinden das Bedürfniss einer wohlgeordneten Schule em-
pfunden wird, welche deshalb auch in der Regel die lobens-
wer te s t e Bereit., ,'ligkeit an den Tag legen, das Schulwesen 
mit bedeutendem Opfer zu fördern ; eine Verbesserung der 
Lage des Seelsorgers, wie des Schullehrers kann ferner aus 
Anlass der bevorstehenden Commassation auch dadurch er-
zielt werden, dass die ihnen zustehenden Grundstücke in der 
N ä h e d e r O r t s c h a f t e n verabfolgt werden. Brauchen 
Pfarrer und Schullehrer nicht Stunden dazu, um zu ihren 
Ackern zu gelangen, so sind sie in der Lage, dieselben ohne 
ihre Pflichten zu versäumen , zu besichtigen, und die Bear-
beitung derselben zu überwachen. Dieser Umstand ist in Un-
garn von grosser Bedeutung, wo so viele Ortschaften anzu-
treffen sind, deren Flächenraum mehrere Tausende von Jo-
che umfasst. Mehrere Filial-Ortschaften besitzen bisher noch 

22 
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gosan, mint az előbbieket: azonban igen ferde véle-
mény volna az, melly a törvénynek eme hallgatásából, 
az egyháznak utóbb emiitett szolgáit megfoszthatni 
gondolná a legelői járandóságtól. Az ok, miért a tör-
vény az előbbieket világosan megnevezé, nagyon 
is szembetűnő; tudnillik hogy a lelkésznek, és isko-
la-mesternek arrai tekintet nélkül, van-e, vagy nincs 
birtokában az egész, vagy fél telek földnek, az ez 
után való legelői járandóságot mindenesetre kiadat-
ni rendelte. Az é n e k l ő n e k és h a r a n g o z ó n a k 
az általuk birt fél, vagy negyed után járó illetmény 
a törvény értelmében, és a törvényhozó akaratja 
szerint szinte kiadandó : miután az érintett úrbéri 
törvény a községben levő telkek száma s mennyisé-
ge után határozta meg a legelő-illetmény kiadatását; 
és a törvényhozónak igazságszeretetétől, melly még 
a földet nem biró zsellér lakosnak is kimérte a lege-
lő-járandóságot, föl sem tehetni, hogy ugyanakkor 
az egyház eme szolgái iránt követte volna el azon 
igazságtalanságot, hogy egyedül őket fosztotta vol-
na meg attól. De ha nem bírnának az illetők az em-
iitett fél, vagy negyed telek földdel, tarthatnak-e 
jogos reményt ez esetben a legelői illetményre ? Min-
denesetre; s lia talán a földes ur még a zselléreknél 
is alábbvaló sorozatba képes volna őket a legelő meg-
tagadása által letaszítani: akkor az eddigi vagy szer-
ződés , vagy talán Canonica Visitatiók, vagy folyto-
nos gyakorlat által szentesitett legeltetési usus foly-
tán követelhetik a községtől, vagy a részökre járó 
legelői mennyiségnek, vagy az ennek megfelelő kár-
pótlás kiadatását. 

Emiitettük előbb, hogy ott, hol erdők vannak, 

keine Schule, und somit auch keinen Schullehrer, obschon 
die Errichtung einer solchen Anstalt angezeigt erscheint, 
und bisher nur darum nicht bewerkstelligt wurde, weil die 
dazu erforderlichen Mittel nicht herbeigeschaft werden konn-
ten. Es ist wünschenswerth, dass bei dem Commassiren hier-
auf Rücksicht genommen, und der für den Schullehrer be-
stimmte Antheil auch in solchen Gemeinden aus der allge-
meinen Hutweide ausgeschieden werde. Diese Massregel 
wird dazu dienen , um die Herstellung einer Schule auch in 
solchen Gemeinden beschleunigen und leichter durchführen 
zu können. 

Es wäre endlich für jedeSchule, wenn nicht mehr, so doch 
ein Joch aus der Hutweide für eine B a u m s c h u l e zu be-
stimmen, wo die Schüler von dem Schullehrer in der Obst-
baumzucht und Gartengewächse-Cultur Unterricht erhalten 
könnten, welche Gegenstände, so nutzbringend sie auch sind, 
in vielen Gegenden Ungarns noch sehr vernachlässigt wer-
den. Diese Massregeln wären übrigens nicht nur zu Gunsten 
der kath. Seelsorger und Schulen zu treffen, sondern auf die 
aller Confessionen nach Möglichkeit auszudehnen". 

a telkek után e r d ő-járandóságot is enged a törvény ; 
ott pedig, hol nádasok vannak, nádas-részt. Az 1853-ik 
évi martius 2-án kiadott, s az úrbéri viszonyokat ren-
dező patens 4. §-a kijelenti, hogy az úrbéri telkek-
kel a volt jobbágyok birtokába mennek át a már el-
különözött, vagy jövőben törvényes uton kihasítandó 
legelő, valamint azon erdő-, és nádas-rész is, melly 
úrbéri faizás, vagy nádazás végett a volt jobbágyok-
nak hasonlólag át volt engedve, vagy jövőre át fog 
engedtetni. — Az egyházi személyek által birt föld 
mennyiségéhez képest mindkettőből (az erdő- és ná-
dasból is) teljes joguk van az őket illető részt az el-
különítés alkalmával követelni, s minthogy az 1853-ik 
évi martius 2-ki patens az erdő elkülönítését már ki 
is mondta, egyúttal a lelkészt és tanítót illető erdő-
részt is megállapitá. §. 12. „A lelkész és tanitók szá-
mára, ha őket a korább kibocsátott törvények sze-
rint faizás illeti, az erdőrészek kihasitása alkalmá-
val, ha más egyezmény fön nem forog, az elsőnek 
egy e g é s z , az utóbbinak egy f é l t e l e k illetéke 
kiszakítandó." §. 13. „A kiszakított volt jobbágyi er-
dőrész községi erdőnek tekintendő, s a politikai ha-
tóságok felügyelete alatt tartandó. Ide tudandók a 
lelkészek és tanitók erdőrészei is ; kiknek ennélfog-
va a község a járó famennyiséget kiszolgáltatja. Kö-
rülmények szerint erdőosztás helyett évenkinti fa-
illetmény is szabathatik ki." —Mennyi legyen pedig 
egy egész teleknyi erdő-illeték, a l l . § . e szavakban 
határozza meg : „Rendesen minden egész telekre két 
holdnál nem kevesebb , és nyolcznál nem több (1200 
• öl) és csak ott, hol a helyi viszonyoknál fogva e 
kimérés az eddigi törvényes faizásnak meg nem fe-
lel, kivételesen nagyobb terület is, de 12 holdnál 
több semmi esetre nem alapittathatik meg." 

Jónak véltük ezeket most, midőn hírlapjaink 
majd nem naponkint hirdetik a legelő-elkülönités iránt 
itt-ott megindított pör-, vagy barátságos egyezkedési 
tárgyalásokat, közleni; s noha csak a parochialis föl-
deket tüztük ki értekezésünk tárgyául, ha itt-ott 
tárgyrokonságnál, vagy a hivatolt törvény szerke-
zeténél fogva az egyház egyéb szolgái által birt föl-
dekre is kiterjeszkedtünk : ez értekezésünknek csak 
annyiból ártott (?), mert ennek akaratunk ellenére 
különben is elég hosszura nyúlt fonalát meghosszab-
bitá ; de talán használt mégis annyiból, hogy az il-
letőknek előforduló esetekben (különben is a lelkész 
lévén nem csak tanácsadójok, hanem ügyészök is) 
tájékozást nyujthatunk *). Fő, és soha szem elől nem 

*) Mi pedig részünkről, az egyedül közjó iránti buzga-



tévesztendő elv gyanánt tartsuk azt 1 ) , hogy a lel-
kész, és az egyháznak egyéb szolgái, a legelő-elkü-
lönités, és tagositás alkalmával, az általuk birt föl-
dek után mindig követelhetik azt jogosan, mit az úr-
béri 1836-iki törvény, és az 1853-ik évi martius 2-i 
úrbéri patens más jobbágy telkek után megajánlott; 
mivel ámbátor ezen, az egyháziak kezében lévő tel-
kek, mentek voltak is az úrbéri szolgálattól, és ugy 
nevezett szabad sessiok voltak : az értekezésünk ele-
jén idézett III. Károly-, és Mária-Therezia-féle rende-
letek nem ok nélkül nevezik mégis azokat jobbágy-
telkeknek ; és csakugyan jelenleg az úrbéri viszonyok 
megszűntével, a jobbágyok kezén lévő telkek is men-
tek lévén minden úrbéri szolgálattól, ezek most már 
az egyháziak által birt telkekkel minden, még azon 
tekintetben is egyenlők, hogy a föld-, és más adó-
kat az egyháziak eme földektől szintolly mértékben 
fizetik, mint a volt jobbágyok az övéiktől. 

O l t v á n y i Pál. 

A h á z a s s á g i akadályokról . 
III. A h á z a s s á g i b o n t ó a k a d á l y o k v e r s e k -

b e n , m a g y a r u l és l a t i n u l . 
Könnyebb emlékezés végett szokás a házassági 

akadályokat versekbe önteni. Minthogy a tárgy, 
mellyre czikkeink vonatkoznak, az austriai polgári 
törvénykönyvvel viszonyban állnak : ide tartozónak 
véltük fölemliteni, hogy e törvénykönyvben előirt 
bontó akadályokat D o 11 i n e r Tamás osztrák pol-
gártárs következőleg verselte össze : 

,Error, conditio duplex, insania mentis, 
Nec non mandati vitium , puerilis et aetas, 
Raptus , adulterium , votum, cognatio , caedes, 
Cultus disparitas , vis , ordo, ligámén , honestas , 
Si sis aíFinis, si clandestinus, et impos, 
Carcere si plexus, si miles, vei minor annis, 
Aut sacra nunquam sis proclamatus in aede, 
Connubii socia existas si causa soluti, 
Ex alio si nupta tibi mare sponsa gravescat, 
Divorsum vivo si ejus tibi conjuge jungas.' 

E tiz vers közül az első öt a canonjogon, a há-
tulsó öt pedig a polgári törvénykönyvön alapuló 

lomból irt, és sokaknak hasznos értekezésért szivből köszöne-
tet mondunk. S z e r k. 

' ) Földeákon még 1844-ik évben megtörténvén a le-
gelő-elkülönités, 15,1200 • öles holdban méretett ki egy 
telek után a legelői járandóság. A barátságos egyezkedésre 
minden jobb tanácsok ellenére rá nem birhatott nép, a földes-
uraság által megajánlott 22 hold helyett pör utján nyert 15-öt. 
Intő, s ovó példa gyanánt szolgáljon ez más, netalán hason 
körülmények közt forgó községeknek. 

akadályokat tartalmazza; de mondanunk sem kelly 

hogy a codex készítőinek felfogása szerint. E versek 
honunkban a katholikusoknál soha sem jöhettek for-
galomba; mert az 1852-diki nov. 29. császári nyilt-
parancs IV. czikke előre kijelentette, hogy a tör-
vénykönyv II. fejezetében a házassági jog iránt fog-
lalt szabványok, a mennyiben azok a házasság ér-
vényes megkötését illetik, a katholikusoknak nem 
szólnak. A bontó akadályok tekintetében tehát ezen 
hitsorsosok tovább is azon egyházi szabályok alatt 
maradván, mellyek alá korábban is tartoztak: ez 
akadályokat nálunk, mint tudjuk, közönségesen eme 
versek fejezték ki latinul : 

,Error, conditio , votum , cognatio, crimen , 
Cultus disparitas, vis, ordo, ligámén, honestas , 
Si sis affinis, si clandestinus, et impos, 
Si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto, 
Haec facienda vêtant connubia, facta retractant.' 

F o g a r a s i János hazánkfia e verseket magyar-
ra tette át ; és láttuk azon szerencséjét, hogy mun-
kája kelendőségnek örvendett. A fordítás ez : 

,Tévesztés, föltét, fogadás , vérség, bün, erőszak , 
Tisztesség, papi-rend , kötelék , vallási-különbség , 
Nősztehetetlenség, sógorság, lopvamenyegzés, 
Rablott nőd ha szabad helyben nem monda ,igen' szót, 
Házasságodat elbontják , vagy tiltanak attól.' 
Miután az uj házassági törvények kihirdettet-

tek , a II. függelék bontó akadályainak felosztását 
látva, némelly éktől hallani lehetett, és itt-ott még 
folyvást hallhatni, hogy most bontó akadály több 
van, mint annakelőtte volt. E visiót bevett verseink 
kerekítették. Mert a korábban köztünk közönségesen 
forgott versekből csak 14 illy akadály jön ki : ellen-
ben a II. függ. 13—55. §§-ban 20-ig történik számo-
zás. Csakhogy az iménti verselmény azelőtt is hiá-
nyos volt; mivel korán sem foglalta kitételeiben ugy 
az akadályokat, hogy azok alatt mind felsorolhatók 
voltak volna azon okok, mellyek a házasságkötést 
érvénytelenítik. Ha közelebbi vizsgálat alá veszszük 
a dolgot, az önmagát fogja fölvilágosítani. Mint ki-
tetszik , a II. függelékből az ,egyezési hiány, és a 
serdületlenség' a fönebbi versek nevezetei közül 
egyikhez sem sorozhatók; a ,rabszolgaságot'is a /öl-
tét' (conditio) csak duplán értve képviselhette, s igy 
mindezek az előbbi versek neveihez képest most uj 
rovatot képeznek. Ugyanezt mondhatni az ,erőtetés 
és félelem, egyházi-rend és fogadalom, lelki-rokon-
ság , polgári-rokonság és sógorság, elhált házasság-
bóli sógorság, házasságkivüli sógorság, tisztesség, 
házasságtörés, és hitvesgyilkolás' alatt értendő aka-
dályokra nézve : mennyiben változás történt az ál t a^ 
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hogy az ,erőszak' mellé ,félelem'járult; a ,papi-rend 
és fogadás' együvé köttetett; a ,lelki-rokonság és 
örökbe-fogadás' önállósittattak a,vérségtÖl'; a ,sógor-
ság' mindkét fő ága , valamint a ,bün' két fő ágazata 
is külön rovatba estek ; az örökbe-fogadásból kelet-
kező sógorság azzal egy födél alá került : ellenben a 
,tisztesség' határozottabb osztályozást vett föl a 33 
35. §§-ban. Ha tehát figyelemmelleszünkarra, hogy 
jelenleg több olly akadály van külön kifejezés alatt, 
például a ,vérség, lelki-rokonság, polgári-rokonság 
és sógorság'; ismét a ,házasságbóli sógorság, házas-
ság nélküli sógorság' ; és ismét a ,házasságtörés és 
házastárs-gyilkolás', mellyeket azelőtt a versekben 
egy-egy szó képviselt ; hogy tovább az előbbi versekbe 
nem foglalt nevezetek is fordulnak elő a H. függe-
lékben ; mig ama versekből azonfölül kettő, a napi-
rend és fogadás' egy szám alá ju to t t : természetes, 
először, hogy az akadályok számának többre kell 
mennie névszerint 14-nél, a nélkül, hogy lényegileg 
most több bontó akadály volna, mint annakelőtte 
volt; s természetes másodszor, hogy a fönebbi versek 
nem fejeznek ki név- és számszerint 20 akadályt. 
Minélfogva mi alkalmazkodva a II. függelék idézett 
felosztásához, addig is, mig majd más jobbal fog elő-
állni , magunk számára a bontó akadályokat, hogy 
azokat elménkben annál könnyebben nyilván tart-
hassuk , igy verseltük össze : 

Tévesztés, egyezési-hiány, kor, lelki rokonság , 
Tisztesség, papi-reud s fogadás, vallási különbség, 
Házassági-törés, gyilkosság , lopva-menyegzés, 
Elragadás, kötelék, föltétel, örökbe-fogadlás, 
Félelem és az erő , vérség , rabszolgai-létel, 
Törvényes sógor, törvénytelen is, tehetetlen , 
Házasságodat elbontják és tiltanak attóL 

Error , conditio , cognatio spirituális , 
Raptus , adulterium , consangvinitas , metus et vis, 
Cultus disparitas, votum , ordo , ligámén, honestas , 
Servitus , impubes , occisio conjugialis, 
Illicitus si sis affinis, si licitusve, 
Impos, mentis egens, vei clandestinus , adoptans , 
Haec socianda vetant connubia, facta retractant. 

E versekre nézve megjegyezzük, hogy azokban 
a II. függelék ezen kitételét : a) ,Defectus aptitudinis 
ad consentiendum', e szavak: ,egyezési-hiány, men-
tis egens'; b) ,Error in persona' tovább is mint eddig: 
,tévesztés, error' ; c) ,Impubertas' : ,kor, impubes'; 
d) ,Cognatio affinitasque civilis': ,örökbe-fogadlás, 
adoptans'; és ezen kitételeket : e) , Affinitás ex copula 
licita et illicita' : ,törvényes sógor, törvénytelen is' 
a magyarban, a latinban : ,illicitus si sis affinis, si 

licitusve' képviselik. A többiekre, legalább nekünk, 
nincs észrevételünk. V i l á g o s i . 

Tapasztalatok a világ-egyház terén. 
VII. 

O l a s z o r s z á g , februárban, 1859. 
Mindenekelőtt egy államegyházat, a hajdani gallica-

nismus példájára alkotni, a kath. papságot Romától elszige-
telni , otthon szegénynyé, a nép által megvetetté , népszerűt-
lenné , s igy befolyás nélkülivé tenni : ez azon nagy czél, 
mellyre többi között, Cavour ministeriuma, egy párt segít-
ségével, következetes módon törekszik. Világosan kimondták 
ezt az egyetemi oktatást illető debattok alkalmával. Minthogy 
a turini s genuai egyetemek, a püspök fölügyelési jogának 
elvétele után , egyházellenes állást foglaltak : a püspökök nem 
engedik növendék-papjaiknak ez iskolákat látogatni. Meg-
fogyván ekkép a tanulók száma, interpellatio történt e miatt 
a kamarákban ; és inditvány tétetett, hogy az egyetemnél a 
theologiai kar megszüntettessék. A közoktatásügyi minister 
azonban elleneszegült, mondván: mikép a „turini egyetem 
theologiai kara nem csak Olaszhon-, de egész Európának e 1-
ső s z a b a d e l v ű k a t h . i s k o l á j a ; ezt tehát megszün-
tetni, annyit tenne, mint a statusnak összes papságát a ,1' 
Armonia' követőinek seregébe hajtani." Igen, mivel a ,1' Armo-
nia' képviseli az egyháznak Romávali egységét. Milly gyön-
géd szeretettel gondoskodik a cultusminister az ország papsá-
gáról ! Különben pedig tudjuk, mi minden történik e papság 
megrontására. A tavalyi követválasztásokból csak a vak, és a 
siket nem tanulhatott. Ft. Moreno, ivreai püspök, marchese 
Birago követ ügyében Cavourhoz intézett nyilt-levele örökké 
nevezetes okmány marad a sardiniai premier macchiavelli-
smusának kimutatását illetőleg. De azért ennek daczára is, 
megsemmisíttettek a kath. szellemben történt választások. E 
körülmény soknak kinyitotta szemeit ; de a dolgon segiteni 
nem lehetett. A második választásnál a megvesztegetés min-
den nemét fölhasználta Cavour a kormány jelöltjeinek érde-
kében. S midőn conte Solaro a ministeriumnak szemrehányá-
sokat tett e miatt, a ministerelnök nem pirult nyíltan kimon-
dani, hogy „az alkotmányos kormány kötelessége, azokat igye-
kezni érvényre hozni, miket a haza szükségével és óhajtásával 
megegyezőknek tart." Ne jusson itt eszünkbe XIV. Lajosnak 
azon mondata : ,1' état c' est moi ?' Hisz az ország épen az ál-
tal fejezte ki óhajtását, hogy ő neki nem tetsző követeket akart 
(hanem gátoltatik benne,) megválasztani: de Cavour máskép 
rendelkezett ; mivel ő az alkotmányos kormány. Most azon-
ban a liberálisok és radikálok is szépen hallgattak : mert hi-
szen csak az ultramontán papok voltak lealázva ! 

Hogy csak az egyház befolyásának megrontására czé-
loz minden igyekezet, azt a következőkből még jobban lát-
hatni. A jótékonysági ügyre nézve már az 1836-ki december 
16-ról kelt királyi rendeletnél fogva egy u j rendszer hozatott 
be, melly szerint a jótékony társulatok egyenesen a legfel-
sőbb hatalomnak lőnek alávetve : „hogy a f e l e b a r á t i szeretet 
(igy szól a rendelet,) napról-napra inkább fölvirágozzék." E 
rendelvény szerint a király nevezte ki a jótékony társulatok 
elnökeit. Carlo Alberto alatt azonban mindig lelkipásztorok 
neveztettek ki ez elnökségre ; mit a dolog természete is ugy 
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hozott; magával. A könyörületesség ugyanis egyenesen a val-
lás és hitérzet dolga lévén , ennek életben tartására, s az ala-
mizsnák kiosztására nézve legtöbb biztositék volt a lelkipász-
torokban. A szabad institutiók behozatala után azonban merő 
saecularizálási viszketegből, sok plébánostól elvétetett az el-
nökség , hogy világiakra ruháztassák. Mult évben a kormány 
a papokról már mit sem akart tudni : csak világiakban he-
lyezte bizalmát. Es milly személy- és helyismerettel intézte-
tett el ez ügy , a következőkből láthatni. Cherasco városban 
egy világi lett elnökké , ki már másfél évvel előbb Genuába 
ment lakni. Priaco nevü városkában pedig az elnökséggel egy 
buzgó keresztény, ,in faraa sanctitatis' élt egyén tiszteltetett 
meg: ki azonban már 1846-ban, tehát kineveztetése előtt 12 
évvel meghalt, és eltemettetett. Ez uj intézkedés, melly 
szintannyi tudatlanság-, mint rosszakarattal összekötve lépett 
életbe, igen rossz benyomást szült a népben. Még az együ-
gyüek is átlátták, mikép ez csak a papság elleni aljas gyű-
lölet következménye. A szegénység érzi legjobban, meny-
nyit vesztett ez uj intézkedés által. Erre vonatkozólag 
mondá nekem San-Remonak érdemekben megőszült egyik 
papja : „Domine ! ne statuas illis hoc peccatum ; non enim sci-
unt , quid faciunt"; és fájdalmas hangnyomattal tevé hozzá • 
„Abbiamo visto la guerra francese, ed anzi il nemico rispettő 
la sventura dei poverelli ; ma nei novatori le ragioni della mi-
sertà sciagurata non pesano." (Ertünk franczia háborút, és 
az ellenség is tisztelte a szegények nyomorát ; de az újítók 
nem hallgatnak a szűkölködők panaszaira.) Azután elmondta 
hogyan kézbesített egy franczia főtiszt 18 louisd'ort Onegliá-
ban a plébánosnak, a szegények közti elosztás végett. A pie-
monti segélyre szoruló nép egészséges fölfogása igen jól érzi 
a kárt , melly ez uj intézkedésből ráháramlik. Alassioban sé-
tálván a tengerparton, és sz. Agostonként elmélyedvén a vég-
telenség gondolatába, két, felém közeledett szegény elaggott-
nak segélykérései által ragadtattam ki szép álmaimból; s a tő-
lem telhető kis adomány után beszélgetésbe eredvén velők, 
az egyik mondá: mikép öt év óta minden Karácsonkor öltözet-
darabot, és Húsvétkor 4 francot és hust kapott a vicariotól 
(lelkésztől).Ezjldén nem tudja, hogyan lesz; mert azt mondják, 
hogy most a podesta gondoskodik a szegényekről: ennek pe-
dig egy fia , s négy leánya van. S midőn kerdezém : miért te-
szi ezt most világi, és nem pap ? „Mert az urak igy akarják", 
volt a felelet. ,Talán majd jobban lesz igy !' vevém észre. De 
fejét tagadólag rázva, mondá : „Ci vuol pazienza, non si odo-
no le campane picciole, quando le grandi suonano." (Türelem; 
a nagy harang zúgásától nem hallani a csengetyüt.) ,Addio !' 
inték nekik távozáskor : a fölhozott argumentum ereje ellen 
mit sem tudván szólani ; s a közel csergedező patakra gondo-
lék, mellynek csevegése el-elnyomatott a parthoz verődött 
tenger hullámainak tompa moraja által. De a septemberi nap 
teljes fényben ragyogott a gyönyörű égbolton, és a meginga-
tott habokról is visszasugárzott, megtört bár, de tiszta fény-
arcza : s én a gondviselésre eszmélve, Krisztus urunknak ,sic 
luceat lux vestra coram hominibus' szavaival a tengertől bú-
csút véve , indulék jótékony főrangú hölgyekből álló utitárs-
nőim fölkeresésére; útközben elmémben forgatva az ,Espero'-
nak jan. 17-ki számában foglalt ide vágó értekezését, melly-
ben dicsértetik a ministeriumnak ezen, többször emiitett ren-
delkezése : mivel, ugy mond az értekező, „a j ó t é k o n y s á g -

e g y l e t i e l n ö k s é g i g e n n é p s z e r ű e k k é t e t t e a 
p a p o k a t." Tehát a népszerűségtől megfosztás volt a czél, nem 
a szegényeken segíteni akarás ! Szegény ,Espero£, akaratlanul 
is megdicsérte a papságot : mert hiszen ha rosszul kezelték 
volna az alamizsnákat, nem igen lehettek volna népszerűekké. 
,Sic luceat lux vestra coram hominibus' *). 

Nem kell gondolnunk, hogy Piemontban nem ismerik 
az uralkodó pártnak áldást hozó (!) törekvéseit. Valerio követ 
egyik beszédében igen méltányolta a ministerelnök érdemeit ; 
bebizonyítván , hogy megért már a bukásra : mivel az orszá-
got örvény szélére taszitá; s mindig uj kölcsönre vagyon szük-
sége , mind a mellett is, hogy az egyetlen háború, mellyet 
Cavour visel, csak az apáczák, szerzetesek és a honpolgárok 
vagyona ellen van intézve. Az egész ország, még a radikálok 
is megtapsolták conte della Margarita, s Revel beszédeit : de 
azért a Deforesta-törvény mégis elfogadtatott. Mennyire örül 
az ország Cavour egyházellenes politikájának, ezt megmutatta 
a constitutio születésének évnapján.... 

Milly áldás szokta követni az egyházi vagyon elrablá-
sát , ezt Sardiniában ujolag láthatni. A kolostorok nagy része 
eltöröltetett azon czélból, hogy a javak eladásából az 1000 
líra jövedelemmel nem biró szegény plébánosok dotáltassa-
nak : a bevétel fölöslege a közoktatás javítására, s egyéb or-
szágos szükségekre lévén fordítandó. ,Semper idem !' Boldog 
és boldogtalan beszélt a mesés kincsekről, mellyeknek állító-
lagos birtokában van a szárd egyház. Létesült tehát az ugy 
nevezett ,Cassa Ecclesiastica' : kineveztettek a hivatalnokok 
légiói; árverésre került a dolog; és 1855-ik évi junius 11-én 
megkezdődött a kincs liquidatiója. Három év alatt a bevétel 
10,219,252 lírát tett; de csudák csudája! a kiadás 13,030,547 
lira-, s 46 centesimora rúgott. És igy minden józan arithmetika 
szerint 2,811,295 líra 54 cent. deficit került ki. A szegény 
plébánosok mai napig várják az igért javításokat. E ,parturi-
unt montes' sehogy sem fért a vérmes reményekkel telt sta-
tus-oeconomok fejébe: azért rendeltettek biztosok, kik a még 
eltörlendő zárdákat meglepjék , és az elrejtett kincset fölke-
ressék. Eddig nem sikerült azt fölfedezni sehol. De midőn az 
,Armonia' szerencsét kívánt a kincskereséshez, bezzeg megla-
kolt vakmerőségeért ; ő neki meg kellett fizetni a költségeket: 
7000 lira birságra ítélték az alkalmatlant. 

A pénzügy illy fényes állapotban lévén, Brofíerio követ 

*) A ,Gazzetta Piemontese' dec. 29-én kelt számában közlött fel-
hívás, legjobb bizonyítványt szolgáltat a szegényügy szomorú állapo-
tá t i l letőleg: bevallván, hogy az 1858-ban g y ű j t ö t t adományok , fu ro-
no di gran lunga inferiori aijbisogni, ' sokkal kisebbek voltak a mutat-
kozó szükségnél. S valóban, a turini kir. szegényápoló intézet igazga-
tósága számokban mutat ja k i , hogy lehető legnagyobb gazdálkodás 
mellett is (!) kénytelen volt 147,046 lírát elkölteni : az egész évi bevétel 
pedig nem ment többre 71,580 líránál ; és í g y a deficit egy év alat t 
75,466 lira ! U g y hogy rövid időn az egész intézet, melly most már 
tőkéjéből é l , el fog pusztulni : ha csak magán-adakozás által nem pó-
toltatik ki a hiány. Az igazgatóság mindenre el van szánva : „Sareb-
be una necessità per la Direzione il c o n s u m a r e i f o n d i c a p i -
t a l i della Pia Casa." O addig fog költeni, mig lesz valamije. Akkor 
azután majd ismét vissza fog bizonyosan a szegények eltartásának 
gondja a papságra szállni. ..A ,1' Armonía' , melly ez évi 1-ső számában 
közli e fölhívást, azt tanácsolja, hogy inkább a szegényekre ford í t tas -
sák az a sok pénz , melly darab idő óta aláírás ut ján emlékek-, érmek-, 
szobrok-, és effélékre szokott kierőszakoltatni a politikai pártok ál-
tal. S z e r k. 
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czélszerünek látta a ministeriumot fölszólítani, hogy a színé-
szek egyik társaságának évenkinti 50,000 lira segélypénzt ad-
jon, az olasz dráma emelésére. S a ministerium, melly igen 
szükkezü, ha templomok javítása felől van szó, tüstént készí-
tett egy törvényjavaslatot. Megvitatás alá került a tárgy : 
és nagy többséggel félrevettetett. Azonban hogy megmutattas-
sák, mikép a színészek méltók az ország pártfogására, sz. Pé-
ter és Pál napján a Carignan-szinházban Voltairenek ,Maome-
to il profeta', vagyis ,a fanatismus' czimü tragoediáját játszot-
ták. A ,Gazzetta del popolo' megjegyzé, hogy ez a pápa ellen 
intézett demonstratio volt ; s minthogy a közönség megérté a 
finom czélzást, előadás után elszavaltattak Danteből bizonyos 
versek, mellyekben egy elkeseredett ghibellin szidalmazza a 
pápát Szegény hazafiak ! illy nyomorúságokban keresik élve-
zetöket. 

Nem fejezhetjük be e pontot Istenhez irányzott ama fo-
hász nélkül : ,Constitue Domine legislatorem super eos : ut 
sciant gentes, quoniam homines sunt.' 

R é p á s z k y József. 

Házszentelési járdalat Vízkereszt napján. 
(Pótlékul a ,Religio1 9 - ik sz. közlött czikkhez.) 

Egy pár adattal kivánok a ,Vas. Újság' ez évi folyamá-
nak 19-ik lapján fölhozott, de nem indokolt, annál kevésbbé 
bizonyított, és igy egészen alaptalan vád megczáfolásához já-
rulni ; melly szerint : „a romai (kath.) egyházban szokásos 
házszentelés alkalmával k é n y t e l e n a h á z l a k ó j a a 
l e l k é s z n e k v a l a m i c s e k é l y a l a m i z s n á t a d n i ! " 
A kik már ollyatén kifakadásokat is hallottak b i z o n y o s 
j o g embereinek szájából, hogy nincs nagyobb abnormitas (és 
visszaélés), mint egyházi szertartásokat és papi működést meg-
fizettetni (holott az illyenek még ezt is hiu dicsőségre számitva 
mondják , és ingyen talán , ha tehetnék, még felebarátaikhoz 
sem szólnának) : azok nem igen ütköznek meg illy k ü l ö n ö s 
j ó s z á n d é k u kitételein egy olly lapnak, mellynek olvasói 
s előfizetői számát még máig is nagyrészt katholikus hivek te-
szik. Ha már annyira ki nem volna meritve e közös figyelmet 
ébresztő tárgy e lapokban, a legnagyobb örömmel tenném 
meg azon fáradságot, hogy a kath. h á z s z e n t e l é s minden 
részlete, ugy eredete, és mostani divatozása, vagy elhagyása 
felől is tüzetesebben értekezzem : mindazáltal nehogy az ille-
tők csupán türelmetlenséget lássanak az igazságnak semmi 
részrehajlást, és gyáván elnéző hallgatást meg nem engedő 
földerítésében (mi egyszersmind valóban a legszebb köteles-
ség is, hol tévedések, habár épen nyilvános rossz akarat nél-
kül akarnak fölülkerekedni) : egyedül a kath. egyházi köz-
életből szándékom egy pár tapasztalati észrevételt a már el-
mondottakhoz csatolni ; hogy ezen oldalról is kitűnjék, mely-
lyik rész forrásain lebeg az igazság Szentlelke? azon m á s 
v i z ü e k e n-e (1. ,Vas. Ujs.' 60. 1.), vagy ezen ezred-éves ha-
gyomány által megszentelt eredeti kristály-forrásokon? De 
amazokon az érintett szerkesztői jegyzet szerint is, van ám 
i g a z í t a n i v a l ó ; (valljon nem lehetett-e ezt előre sejte-
ni ?) a mi forrásaink pedig tisztán és föltartóztathatlanul foly-
nak sziklamedreikben , a nélkül, hogy az összetódult gaz miatt 
(mi ha esik is beléjek, könnyen kilocsolják) más irányt ve-
hetnének. Vagy nem Jézus Krisztus maga nyitotta-e meg e 

hit szentséges csatornáját saját szivén ? hogy a világ minden 
állhatatlanságai leszivárogjanak ugyan erős (keresztben épült) 
zsilipjei mellett, de a csatorna maga csak az örökkévalóság 
tengerében végződjék? . . . 

A házszentelés még igen sok helyen szokásban van. De 
hogy ez ürügy volna mellékes czélok elérésére, vagy csekély 
alamizsnák kicsikarására, olly merész állítás, mellyre az egész 
egyházi testület kész beadni saját hiteles védveit. A hivek 
illy lelkipásztori szertartásos látogatást nagy becsben tarta-
nak. Az ünnepélyt megelőző napokon rendkívüli küldöttség 
jelenik meg a plébánián a községek részéről, melly a legszivesb 
örvendezések közt kéri ki a vizkereszti házszentelést. A há-
zak kicsinosittatnak , az asztal fehér abroszszal teríttetik be, 
s az egész háznép templomi készülettel várja az érkező plé-
bánost ; ki felöltözött két ministráns gyermek közt a kántor 
előéneklése mellett, egy kis körmenet hozzácsatlakozásával, 
mint mikor ünnepnapon beteget látogat, vonul be az örvende-
ző lakosok házaiba; s ott, miután az áldási szertartásokat elvé-
gezte, az asztal jobb felén számára pirossal beterített vánkos-
ra leül, és rövid beszélgetést füz, minden jót kívánva, gyakran 
egyenkint is a ház tagjaival ; kik (még a legkisebbet sem véve 
ki), térdre borulva csókolják meg a búcsúzó kezében levő fe-
születet , és megköszönve a lelkiatya minden t a p o d á s á t , 
ünnepélyesen kisérik el a szomszédba, hol már hasonlag vár-
ják. Egész esztendő is elmegy gyakran : és sok kis gyermek 
nem láthatja meg a papot ; kit neki szülői mégis ollykor föl-
emlegetnek. Illyenkor azután van öröm határ nélkül, és di-
csekvés a gyermekek közt, hogy megcsókolhatták a Fölfeszi-
tettnek képét. A kinek e gyöngéd kegyelet nyilvánulásai visz-
szatetszenek, az másban is botrányt lát : mert távol áll az él-
tető hit és szeretet hőpontjától, s csak magát keresi mindenütt. 

Az idei Vízkereszt napján én is megtettem a szokásban 
levő házszentelést : annál is inkább, mivel ámult évben anya-, 
s fiók-községem nagyrészben kiégvén , igen korszerű szükség 
állott be a lelkipásztori vigasztalások osztogatására ez uton is. 
Én egyébiránt a szent-gyermekség társulatát is ez alkalommal 
szoktam némi gyarapodásba hozni. S íme itt a bökkenő. A 
kis gyermekek krajczárokkal várják a lelkiatyát, hogy a gyer-
mek Jézus tiszteletére áldozatot nyújthassanak. De némelly 
helyen maguk a hivek is adakoznak. Vagy szebb terményeik-
ből raknak az asztalra megszentelés végett, vagy, mint a szom-
széd Kékkeőben, néhány krajczárt tesznek oda; s a ki szegé-
nyebb . hogy mégis bebizonyítsa lelkipásztora iránt viseltető 
szeretetét, a ház asszonya szemérmes kínálással viszi neki az 
önsütötte kenyeret késsel, és ezt mondja : „Ne vesse meg fő-
tisztelendő urkám istenáldáskánkat." Van-e ebben valami 
kénytelenség, vagy kirivó haszonkeresés ? Föltehetni-e kath. 
papról, hogy híveinek kénytelen adományait bizonyos szertar-
tás ürügye alatt házról-házra járva, mintegy követelni merje? 
Illyesmit a legvégsőbb szükség sem engedne meg. De hát va-
lóban kénytelen adományok-e azok? Mint fönebb emlitém, 
híveim nagy része kiégett. Ennélfogva kijelentém, hogy a ház-
szentelés alkalmával a legkisebb adományt sem fogadjuk el, 
és a kántor fáradságát (mert leginkább az ő eddigi kiáltó 
szükségeiken való segítés tekintetéből fogadtattak el a szíves 
és önkénytes adakozások,) majd más uton fogom pótolni. 
Azonban mindez nem használt semmit. Kiki elhozta saját 
ajándékát; és még neheztelésem kifejezésére is csak azt vála-
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szólták: ,Adott az Isten, adunk mi is.' (Tehát Isten fizes-
se meg!) Illy erőszakos adományok divatoznak a katholi-
kusoknál '). S. M. 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
Szatlimári megyéből, mart. 6-án. A gyász , mellybe 

szivünk bold, főpásztorunk elhunyta miatt borula, eltűnt; 
szomorúságunk örömmé változott : megyénk elárvult fiait uj 
atyával áldá meg az isteni gondviselés. Ma foglalá el püspöki 
székét mélt. H a a s Mihály, egyházmegyénk főpásztora. Az 
örömnek hü tolmácsa lenni óhajtván, a főpásztornak f. hó 2-án 
történt ünnepélyes bevonulásával kezdem. 0 méltósága az 
imént nevezett nap délutánján, 2 órakor érkezett meg Debre-
czen felől városunkba. Alig hogy megyéje határait átlépte, 
legott a nagy-károlyi kerületi papság , esperesük , ft. K e 1-
I e r m a n n Ferencz ur élén fogadá az Ömbölynél ő méltósá-
gát , s kiséré Fényig. Itt ő mlga roppant népözön kiséretében 
a templomba vonult, Istennek megyéje határaira való sze-
rencsés megérkezéseért hálákat adandó. A hálaadó hymnus 
elzengése után csendet intvén ő mlga, az egybesereglett nép-
hez rögtön lelkes, szivreható beszédet tartott ; alkalmat véve 
magának erre az oltárképről, melly sz. Mihály arkangyalt áb-
rárolván , valamint a fényi egyháznak , ugy az ő védszentje 
is. Az éji nyugalmat ő mlga Fényen, a plebánia-lakban élvezé. 
Más nap reggel szent mise után ő mlga az oltártól ismét a nép-
hez fordult : üdvösen fejtegetvén a három utolsó farsangi nap 
keresztényszerü eltöltésének módját ; ezután megtekinté az is-
kolát, és gyermekké lőn a gyermekek közt: bámulandó pae-
dagogiai ügyességének fényes jeleit adván. A hivek , és a kis-
dedek legelső alkalommal is atyjokat ismerék föl ő méltóságá-
ban. Ez első fogadtatás olly kedves benyomást tőn ő méltóságá-
ra, hogy azért a Szathmáron tartott papi értekezlet alkalmával 
kegyes elismerését és köszönetét, a fogadtatást vezénylő es-
peres urnák ünnepélyesen nyilvánítani méltóztatott. Ugyané 
napon Nagy-Károlyon keresztül, hol ő mlga a kegyes-rendi 
atyák és az izraelita község elöljárói által fogadtaték, a kerü-
leti főszolgabíró ur kiséretében a Messze-látólioz érkezvén, az 
erdődi kerület papsága tevé meg tisztelgését ft. L a z a 
János esperes szónoklata mellett. 0 mlsga üdvözlő mo-
zsárdörgés, és a nagy-majthényi zenekar által előidézett ze-
ne harsogása között jutott ama történelmi nevezetességű 
helyre , a hajdan ugy nevezett Medve-dombra : hol egykor a 
hires szathmári béke köttetett. Légy azért üdvöz ez emléke-
zetes helyen , béke-angyala megyénknek ! E ponttól kezdve 
nőttön-nőtt ő mlsga kísérőinek száma. A nagy-majthényi ban-
dérium ugyanis Dobig ; az erdőkerületi papság egész Szath-

' ) Tudok fiók-helységeket, liol a prot. lelkész házról házra él, 
még pedig minden templom után követelve a magáét ; mit lia el nem 
költ, magával visz. Próbálják meg kedves atyafiak ! a keresztény sze-
retetnek kath. módoni fölélesztését : s ne tegyék mindenben alapkővé 
azt az okokkal vajmi kevéssé támogatható ,egyszerüsködést'; mintha 
az embernek csak önmagára volna szüksége, s magán kivül senkire, 
sem ezen , sem a más világon. Mintha a templomok is u g y volnának 
legszebbek , és Isten szemeiben is legtündöklőbbek , ha nincs bennök 
semmi. Ne is kecsegtessék magukat és híveiket azon reménynyel, hogy 
egykor az egész vi lág ezen elvet fogadandja el, t. i. hogy az Istennek 
nem lévén szüksége semmire , az ember csak magáról gondoskodjék, 
lllyesmi hat az igaz, főképen pénzszük világban ; de eljön az idö min-
den ember életében, mikor szeretné magán fölismerni amaz eltörülhet-
len bélyegét a Krisztus követésének, hogy nem élt haszontalanul. Mi-
vel vigasztaljuk magunkat halálunk óráján, ha visszatekintve, hátunk 
megett csak a saját ja ja inkat visszaadó mélységet és pusztaságot lá-
tandjuk, hol eredmény nélkül hangzot téi a pusztában kiáltónak szava ? 

márig csatlakozott a menethez. Dobon Szathmármegye főnö-
ke, F r i e d r i c h György ő nagysága számos kísérettel, a 
káptalan részéről pedig B í r ó László, és P e l i k á n József 
kanonok urak fogadák a főpásztort ; kit Szathmár városa ha-
tárán a város polgármestere többrendü hivatal társaival és szá-
mos tisztelgőkkel üdvözlött a város részéről. Innét Szathmár 
városának fényes diszöltözetü , legelőkelőbb iíjakból alakult 
tizenhét lovas bandériuma lovagolt elől. Valóban nagyszerűen 
gyönyörű látványt szolgáltatott a számos hintók- és kocsik-
ból álló hosszú vonal, melly az ujonkészült és jól emelkedett 
nagy-károlyi uton sebesen hajtatva végig húzódott. Olly rop-
pant néptömeget, minő ő mlsga megérkezésekor a város vala-
mennyi harangjainak ünnepélyes meghuzatásakor összefutott, 
boldog emlékezetű püspökünk temetésekor sem lehetett látni. 
Különös isteni gondviselésnek kell tulajdonítani, hogy a szé-
kes-egyházban a nagy tolongás alkalmával szerencsétlenség 
nem történt. „A mesterember elhagyá műhelyét, a beteg nyo-
szolyáját, az anya karjaira ragadá gyermekét, hogy a püspö-
köt láthassák. Ti nem mint embert, hanem mint angyalt fo-
gadtatok engem" : ő mlsga saját szavai a beigtatás alkalmával 
a néphez intézett beszédében. A templomban végzett hálaadás 
után fölkiséré a clerus ő misgát a püspöki lak fényesen földí-
szített, éi csinosan kifestett teremeibe. Szivemelő látvány volt 
itt a folyosón, a terem ajtajától a lépcsőkig, két sorban 
elhelyezett ártatlan sereget : az apáczáknál nevelésben levő 
uri leánykákat a nénékkel együtt, amazok egyenlő égszí-
nű kék öltözékben térdre borulva, s ő mlsgának atyai ál-
dását fogadva, szemlélni. Következtek rögtön a bemutatások. 
Legelsőben a clerus, azután a reform, egyház szónokai, 
végül a világi hivatalnokok bocsáttattak ő méltósága kegyes 
szine elé, s illetőleg kézcsókolásra. Igy végződött a fogad-
tatási ünnepély, minőt Szathmár falai még nem láttak. — 
Azt hittük, hogy ő mlsga a székfoglalásig hátralevő pár napot 
az utazás fáradalmainak kipihenésére fogja szentelni : de éde-
sen csalódtunk. O mlga rögtön visszaadá a főhivatalnokoknak a 
látogatást, valamint ujabb tisztelgéseket elfogadott, és meg-
tekinté Szathmár városának valamennyi intézeteit. Várva vár-
tuk a székfoglalás napját, martius 6-át. Fájdalom, hogy ez 
ünnepély épen vasárnapra esvén, az összes megyei papság 
össze nem gyűlhetett, és szemtanuja nem lehetett a közös 
atya lelkességének , szeretetének , fesztelen nyájasságának, 
kedvességének , népszerűségének és méltóságának ! Minda-
mellett olly számosan gyülekeztek össze , mint nem is remél-
tük. Végül megérkezett a nagy nap ; 9 órakor a helybeli s vi-
déki papságnak hosszú sora vezeté ő misgát a püspöki lakból a 
székes-egyházba. A Szentlélek segítségül hivása után elfoglalá 
ő mlsga püspöki székét ; mire felolvastattak az okmányok. Ezu-
tán ft. O b e r m a y e r András püspökhelyettes, kanonok és 
apát ő nagysága, elővezetvén a clerust, remek latin szerke-
zetű beszédet tartott ő mlsgához ; mellyben az isteni Gondvi-
selésnek titokszerü működését ecsetelvén, és a nagy fölségü 
Istennek hálát rebegvén azon kegyeért, hogy minket egy szi-
ve szerinti főpásztorral megáldott, a főtiszt, káptalannak, a 
tanároknak, a növendékpapoknak , szerzeteseknek , és az ösz-
szes hiveknek hódolatát tolmácsolá. Ezután következett a kéz-
csók. Ekkor ő mlsga nyitá meg erő-, s méltóságteljes hangon 
ajkait: mint atya szívélyesen üdvözölvén fiait, és Isten előtt 
azon ünnepélyes fogadást tevén , mint főpásztor, nomine et 
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omine Mihály kiván lenni ; nyáját a gonosz szellem megroha-
násaitól megvédendő, s a pokoli sárkánynak korunkban meré-
szen emelkedő fejét lesújtandó. Most ő mlsga a szószék-
re lépett, és nyájához intézé főpásztori szavát. Alig nyíl-
tak meg az elérzékenyülés hangján ajkai, a jelenlévők szi-
vei mintegy mózsesi varázs-vesszővel illettetvén, megeredt a 
hallgatók szemeiből a könypatak. Alkalmilag a szathmári bé-
kére hivatkozván, elődeik e dicső jellemvonásának, a béke 
szeretetének további ápolására hivá föl a hallgatókat ; inté 
továbbá őket, hogy békekötő elődeik példájára adják meg 
ők is a császárnak, a mi a császáré, s az Istennek, a mi az Is-
tené. Szépen szövé beszédébe ő mlsga a ker. szülők kötelmeit 
gyermekeik iránt ; különösen a neveltetés és iskoláztatás kö-
telmeit. (Vége köv.) 

Győr, mart. 12-én. Mig a mértékletlenség, az erköl-
csiség eme vészragálya s az illem gyalázója, minden gonoszság 
forrása, az ártatlanság hajótörése és a lélek gyilkolója meg-
zavarja az érzéket és nyelvet, szivet és észt: azalatt a böjt 
tisztítja az értelmet, eloszlatja a vétkes kívánságok ködét, 
a lélek uralma alá hódítja a testet, töredelmessé teszi a szivet, 
és meggyújtja a tisztaság világát. A mennyei magasztossággal 
megszentelt negyvennapi böjtöt, a kegyelem eme különös 
napjait, hogy a városbeli ker. hivek lelki megigazulásukra for-
dítsák , ő méltósága megyés püspökünk atyai gondoskodása 
következtében egyházi szent beszédeket tartandanak : ft. N o-
g á l l Károly, az ó-szövetségi szentirat tanára, s akis semina-
rium igazgatója, minden szerdán délutáni négy órakor a sz. Be-
nedek rendűek templomában német nyelven, nt. S t r e b i t z k y 
Alfonz capucinus , a mélt. győri püspök ur gyóntatója pedig 
minden pénteken a főtemplomban magyarul. Az első szónok 
elmélkedési tárgyul fölvevé ,az ur Jézus hét szavát'; a másik 
pedig „a mi urunk Jézus Krisztus kínszenvedését". Engedje 
az Is ten , kitől jön minden jó adomány és tökélyes ajándok, 
hogy az emiitett jeles szónokok a kebel meleg tüzének ára-
dozó szavaival nagyszámú hallgatóik szivhurjaira hatván, rá-
bírhassák őket a tisztán látott igazság megismerésére, az er-
kölcsi tökély példányképe nyomdokainak követésére, az Isten 
országának keresésére. — Megjelent a g y ő r i megyének 
1859-re szóló ,Névkönyve'. A megyei áldozárok összes száma 
313; közülök 263 lelkipásztorkodással foglalkozik; a szerzete-
sek összes száma 141 : az orsolya-apáczáké 52. A 20 esperes-
ség- és 230 plébániában a lelkek száma 414,394 ; közülök ka-
tholikus 323,079 ; az iskolások száma 42,533. A mult évben 
elhunytak az Urban : C s o n k a József bödögi, Gr á 11 o v i t s 
János rába-pordányi, K o n d v i c s k a Márton rákosi, V r a-
n i c h Károly darásfalvi, A r g a y István szill-sárkányi, Mol -
n á r Mihály mecséri, M e z e y Ferencz tamási, plébánosok. 
Az idén meghaláloztak : F i r 11 Mátyás nagybaromi, S o m o r -
j a y János érdemesült alesperes, eöttevény-szigeti helyettes 
lelkész, és S z á n t ó f y Antal derecskei lelkész. Nyugodjanak 
békében ! — Ma pedig délutáni négy óratájban a főtemplomi 
sírboltba örök nyugalomba tétettek hült tetemei nagys. B a r -
b é l y György, czimzetes prépost, győri kanonok és soproni 
főesperes urnák; ki f. h. 10-én életének 67-ik évében szélhűdés 
következtében nieghalálozott. E köztisztelet- és szeretetben 
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álló, Istenben boldogult férfit ő méltósága a megyés püs-
pök ur temeté. Az elenyészhetetlen világosság fényeskedjék 
neki. —bi— 

Jcrusaleia-ből jan. 17-én irják a ,Gazette du Midi' 
franczia lapnak , hogy Beith-Lem (Bethlehem) környékén a 
napokban nagy fontosságú fölfedezés történt azon helyen, ho-
va a hagyomány az angyalok jelenését teszi. „Beith-Lehemtől 
keletnek, a pásztoroknak megjelent angyalok hagyományos 
szentélyétől egyenlő távolságra, néhány méternyi mélységben, 
egy sz. Jeromos és Paula korabeli roppant kiterjedésű kolos-
tor érdekes romjai fedeztettek föl. A később sz. Ilona, s a ke-
resztesek által tett kijavítások még fölismerhetők rajta. A víz-
tartók iszonyú nagyok, rendesek, és tökéletes jó állapotban 
vannak. Már több szobának mozaik padlózatát kitakarták, s a 
templom márvány padlózatának is nyomába akadtak ; valamint 
a pinczékbe lejárás is föl van fedezve. A lelemény fölötti öröm 
és lelkesedés olly nagy, hogy Beith-Sakur (pásztorok városa) 
lakosai seregenkint jönnek, ingyen dolgozni akiásásoknál. 
E romok helyét az arabok Siar-ol-Ganem (bárányok sétája) 
név alatt ismerik; s nagy számú, mély barlangok környezik, 
hol a pásztorok eddig nyájaikat mint biztos helyre szokták 
rossz időben vezetni. Mindjárt mellettök egy nagy zsidó víz-
tartó van. Ha e nagy fontosságú romokat összehasonlítjuk a 
pásztorok szentélyének semmiségével, melly különben is csak 
egy kődobásnyi távolságra esik tőle, s hozzáteszszük azt is, 
miszerint a jelenlegi szentély semmi nyomát nem viseli ma-
gán, de hihetősséget sem nyújt arra nézve , hogy az valaha 
pásztorok-, vagy nyájaiknak menhelyül szolgálhatott volna ; 
végre ha az e tájon lakó nép százados szokásait és gyakorla-
tát vizsgáljuk : hajlandók leszünk az olly sokáig pártolt ha-
gyományt kétségbe vonni ; s akkor minden oda mutat, hogy 
a pásztorok valódi szentélyeül a romokból kiemelkedő kolostor 
tartandó. Minden hitfelekezetüek csudálkozással vannak eltel-
ve ; egyik sem meri ugyan még most bevallani, hogy csaló-
dott: de mindamellett mégis iszonyú nagy árak ajánltatnak 
naponkint a helyért a jelenlegi birtokosoknak: kik, ha a szen-
tély valóban ott lenne, azt a latinok számára fogják fölemelni." 

Észak-Amerika. Az itteni, jelenévi,Catholic Almanac' 
érdekes összehasonlítást tesz a kath. egyháznak jelen és tiz-
husz év előtti állapota közt. Szerinte 1839-ben az észak-ame-
rikai államokban létezett 1 érsek-, és 16 püspökség, 18 föl-
szentelt püspök , 478 áldozár és 418 templom. Tiz év múlva e 
szám csaknem megkettőzve lőn, sőt részben tul is ment. Az 
1859-ik évben pedig van hét érsekség, 43 püspöki megye, s 
ezen kivül 2 apostoli helyettesség 45 püspökkel. Az áldozárok 
száma 2108-ra, a templomoké pedig 2334-re megy. E fölött 
a katholikusok 24 egyházi nevelő-, s más intézettel birnak ; 
vau 85 férfi-, és 141 nő-kolostor, 75 tanító-intézet ifjak , 170 
fensőbb növeldeleányok számára, 158 árva- és kórház stb. 
Hogy pedig a katholikusok növekedését nem egyedül akiván-
dorlók nagyobb számmal érkeztének kell tulajdonítani, az is 
bizonyítani látszik, mivel egy amerikai prot. lap, a ,New-York -
Banner', névszerint elősorolja azon angol-egyházi papokat, kik 
utóbbi években a kath. egyház kebelébe tértek : és számuk 
37-re megy. Közülök 13-an áldozárokká szenteltettek föl. 

Felelős szerkesztő: S o m o g y i ÍHLároly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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Az erkölcstan-rendszer elleni i gények . 
il 

A hittanulmányi ágak tárgyukat keresik, de 
nem teremtik : működésük a fóllelés, taglalás, ösz-
szeállitás. Az erkölcstan tárgya, az Isten akarata és 
szándéka szerint intézett keresztény katholikus élet; 
tárgya kettős: az Isten akarata, s az ehhez alkalmaz-
kodás. — Nem szükség napjainkban heteket, hóna-
pokat tölteni az elkeseredésig, és élethalálra vivott 
harczban : valljon az Isten akarata, vagy az emberi 
elme ád-e zsinórmértéket az életnek? e kérdést az 
élet és kor eldöntötte : az erkölcstan-rendszer rövid 
fejtegetés segedelmével, azonnal az Isten akaratára 
fektethetik. Keresztény katholikus erkölcstannak a 
Megváltó Krisztus Jézus által előadott, és az egyház 
által érteményezett Isten akaratán kell alapulnia. A 
honnan az élet, Arra, és Ahhoz térjen az élet vissza ; 
hogy a múlékony életet váltsa föl az örök élet. Az 
első tárgy tehát az Isten akarata, mint ezt az egy-
ház érti: ez isteni akarat, parancs, szándék t á r g y , 
nem pedig k ú t f ő az erkölcstanban. Kútfő az, melly-
ből az Isten akaratát és szándékát merítjük : ez pedig 
közös a hittannal. Az erkölcstan nem az egyház, de 
a tanoda szüleménye : csalhatlanságot nem igényel; 
de i g é n y t v e t e l l e n e a z e g y h íi z} az életszent-
ség őre és mestere, hogy az egyház tanításával 
egyezzen, az egyház tanítását rendszerben adja elő, 
azaz: legyen p o s i t i v . Úgyis nemchinaiak, nem po-
gányok, nem eretnekek, de az egyház hivei számá-
ra írjuk az erkölcstant; fölösleges szélesebb egyete-
mességet vadászni, mint maga az egyház. 

Hogyan legyen p o s i t i v az erkölcstan ? Szét-
ágaznak a vélemények. Segit a dolog természete. 
Szigorúan csak az egyház dogmája positiv : az iskola 
tétele állítás, vitatás ; nagyobb positivitása nincs, mint 
a felhozott okok ereje. Egy erkölcstan sincs, mellyet 
az egyház magáénak vallott volna; s ha sz. Ágos-
ton állításainak föltétlen elfogadását nem követelte, 

nem követelheti azt egy erkölcstan-tanár sem. Az aka-
rat, és jó szándék, vagyis a hit lehet szigorú értelemben 
positiv az erkölcstan-tanárnál, de nem az ő előadott ta-
na. Amaz rendületlen alapon nyugszik; ez az iskolák ár-
jai- s fergetegeiben hányattathatik. Elég positiv az 
erkölcstan, ha a tárgy nem az iró elméjének szüle-
ménye, hanem az Isten, és ennek hatalmával megbí-
zott egyház positioja; vagyis ha az életszabályokat 
mint már l é t e z ő k e t fölteszi, keresi: a mellyekre 
nézve az egyház minden kétséget eloszlatott, azokat 
i l l y j e l l e g b e n hi ven visszaadja; a mellyek pe-
dig a kútfőkből még meritendők, azokat a tudomá-
nyosság minden eszközeinek segédletével, az egyház 
értelmében előadni iparkodik. Az egyház tekintélye 
iránt kegyeletes ész, engedelmes akarat, ehhez tiszta 
szándékú törekvés, az egyház tanítását tudománj'-os 
rendszerbe foglalni: ez az erkölcstan-tanár-, és taná-
nak positivitása. — Az egyház nem kiván, a hivatás 
nem parancsol, az iskola nem követelhet, de nem is 
tehet többet. Tudományos tekintély az ő positivitása; 
melly csak annyit nyom , a mennyit bevitat: nem 
olly positivitás, mint a millyennel bir a tétel, melly 
az egyház ajkairól hangzik. Ne tegyen többet vala-
ki , mint az egyház dogmáit sorba rakja ; könyve 
csak iskolai tekintély: nem azért fognak hitelt köve-
telni a dogmák, mivel e könyvben állnak, hanem mi-
vel az egyház által előadattak. 

Miután a tanágak elkülönittettek, kár volna 
positivitást a hitczikkek fejtegetésében keresni. Mit 
az iskola elkülönített, nem kell azt összezavarni. 
Vannak erkölcstani dogmáink is : mellyeket, mint 
t é t e l e k e t , a szorosan vett hittan bevitat ^ k e -
r e s z t é n y é l e t b e á t v i t t e t pedig az erkölcstan 
vitat be. A malaszt; az emberi munkásság szükséges-
sége, természete; az akarat szabadsága ; hit, remény, 
szeretet; a szentségek működése, befolyása, hasz-
nossága; a setétség országának akadályozó, s rontó 
hatalma : mindezek a hit- és erkölcstanban is előjön-
nek , de más szempont-, más czél-, más irány-, más 
rendszeri kötelékben egynél és másnál. A hittant föl-
téve , azon épiteni, de nem ismételve vitatni tartozik 
az erkölcstan : ugy hogy az erkölcstannak bármellyik 
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tételéből a mindkét ágban jártas ész azonnal ennek 
alapját, a hittani tételt fölismerhesse. ,Non potest be-
ne vivere, qui male credit' : a keresztény hitből saját-
lagos élet fejlődik; nem a hitet, de ezen hitből fej-
lődő életet taglalja az erkölcstan : és olly positiv le-
end, mint a hit maga. Ne arra tanítson, mit kelljen 
hinnünk, de mikép élnünk; és valamint a hittan 
rendszeres organismusban törekszik azt elénk állíta-
ni , a mit hinni kell, illy rendszerben törekszik elő-
adni az erkölcstan a keresztényéletet: s ha van a hit-
igazságokban rokoni kapocs, van az életigazságok-
ban is ; ha van rendszer az Isten müveiben, van az 
emberi jámbor életben is. Mi lehet rendszeresebb, 
mint az Isten akarata és szándéka szerint intézett 
élet? 

Legferdébb felfogása az erkölcstannak : ezt a 
hit alkalmazásának mondani. A kik őt ,applicata Do-
gmaticának' nevezik, jó szándékukban alig vizsgálták 
mélyebben, hogy mit mondanak. Szép hang, egyhá-
zias hűségre mutat, takaros positivitást jósol e foga-
lom : de valljon a positivitás megalapítására nem 
ügyetlen bánás-e? az más kérdés.—Tegyük fel, hogy 
semmi örök törvény (lex naturae, aut naturalis), sem-
mi isteni és emberi parancs nem létezik : és igy az 
erkölcstan-tanár a hitczikkelyekre legyen utalva, 
hogy onnan hozza le (deducere) az erkölcsi törvénye-
ket.Milly bizonyossága leend az illy lehozásnak? Épen 
annyi, mint a szent-irás önálló érteményezésének : — 
egyéni vélemény. Hol leend tehát a keresett catho-
licitas és positivitás? Egyik ezt, másik azt hozhat 
le a kérdéses hitczikkely-, vagy csak hittani tételből : 
mit az egyik a hittételben rejleni vél, azt a másik ott 
nem találja; egyik vitatni fogja, a másik tagadni: s 
ki lesz a biró? A vélemények országa nem nagy jog-
különbséget ismer : legfölebb a több-, és kevesebbre ; 
de a létre egyenjogot ád. Nem enyészik-e el minden 
biztossága, minden rendületlensége az erkölcsi rend-
nek, és törvényeknek illy lehozási eljárás mellett? 
Pedig az applicatio nem lehet más, mint lehozás. A 
hitczikkely csak az elmélkedő elmében szüli az er-
kölcsi szabályt; vagy szorosabban véve : a hitczik-
kelyről elmélkedő elme szülendi azt. S milly különb-
ség leend e lehozás és t ö r v é n y - a l k o t á s közt? 
Ja j az erkölcstannak, mellynek szerzője törvényeket 
alkot: az ő hivatása, a keresztény élet törvényeit 
rendszeresíteni, nem pedig alkotni. ,Aliud fundamen-
tum nemo potest ponere, nisi quod positum est.' A 
hírhedett applicatio nem más, mint positivitás örve 
alatt világba hozott rationalismus lenne. Az evange-
lium-, és a hitczikkelyekből olly rationalisticus er-

kölcstanokat lehet teremteni, mint épen ezeken ki-
vül. Nem szükséges kihozásokat tenni; miután az Is-
ten és az egyház minden erkölcstan-rendszer előtt 
tett illy kihozásokat : a keresztény élet törvényei a 
hittel a legszorosabb viszonyban vannak ugyan, de 
már n e m b e n n e r e j l e n e k , hanem m e g s z ü -
l e t v e é l n e k . Akkor születtek az örök törvények, 
mikor a hitigazságok : ha emberi nyelven szabad 
szólni, a hitigazságok az isteni elmében, az élettör-
vények az Isten szentséges akaratában öröktől fog-
va. Nem azon viszony van a hit- és erkölcsi igazsá-
gok közt, mintha ezek amazok méhében rejlenének, 
és születésök tettlegesitésére egy erkölcstan-tanárra 
várakoznának: hanem mivel mindkettőnek lét-, s alap-
oka az Isten. Születésre nézve, t á r g y i l a g , a hiti-
gazság előzi meg az erkölcsi igazságot; de nem idő-
r e nézve : épen ugy , mint az Atya, Fiu, és Szent-
lélek tárgyilagosan megelőzik egymást, de nem az 
időben; vagy pedig: ,prius expellitur peccatum, de-
inde infunditur gratia, p r i u s r e , n o n t e m p o r e . ' 
Azért mondja Drey : „Sie ist nicht eine angewandte 
Dogmatik : eine u m g e w a n d t e ist sie." E tárgyila-
gos elsőség a hit és erkölcsi igazság közt, nyitja fel 
előttünk a mindkettő közötti viszonyt is. A hittan az 
Istent kútfőnek nézi : az erkölcstan végczélunk; amaz 
az Istentől lefelé az emberhez: emez az embertől föl 
felé az Istenhez halad; amaz az Isten országának e 
földre jövetelét : emez az Istenhez visszatérését adja 
elő ; amaz az Isten irgalmas leereszkedését a bűnös 
emberhez: emez a megszentelt embernek emelkedését 
az Istenhez ; amaz az Istennek megváltó tetteit : emez 
az ember cselekedeteit rajzolja; a hol a hittan végződik, 
ott az erkölcstan kezdődik ; vagy hogy egyházi képlet-
tel éljünk, a hittan Advent első vasárnapjától Pünkös-
dig: az erkölcstan Pünkösdtől Adventig fut le; mind-
kettő rokon, testvér: nem pedig anya és gyermek ; a tu-
domány országában egyen sulyu tudományos függet-
lenséggel birnak: a melly ösvényen lejöttnek rajzolja 
a hittan az Isten országát, azon ösvényen haladó ke-
resztény életet ád ön tudományos erejével, készült-
ségével elő az erkölcstan. Nem függ jobban az 
erkölcstan a hittantól, mint bármilly tudomány-
ágak egymástól függeni szoktak: t á r g y a i k össze-
csatolvák, de mint tudomány-ágak, nem függési, ha-
nem testvéri viszonyban; sőt tárgyaik m a j d n e m 
azonosak : mivel mindkettőben az isten-emberi mun-
kálkodás előfordul ; majd nem azonosak leendnek ők 
az egekben is : ,v i s i o b e a t i f i c a' ; valamint ez élet-
ben is együtt voltak : ,c a r i t a t e p l e n a f i d e s ' . Az 
erkölcstan-tanár olly kevéssé alkot szabályokat, mint 
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a hittan-tanár hitczikkelyeket : mindketten kész tár-
gyat találnak a rendszerezésre. 

Más tehát a tudományosan feldolgozott t á r g y -
n a k , más ismét a tárgyat földolgozandó t u d o -
m á n y n a k a k ú t f e j e . Keserves vitákra adott al-
kalmat e félreértés, és fogalomzavar. Az erkölcstan-
ban földolgozandó törvénynek, vagy jámbor taná-
csoknak Isten a kútfeje : hanem egy tudós sincs köz-
vetlen érintkezésben az Istenséggel; Mohamed, vagy 
Youngh módjára nem szedi tőle az erkölcsi szabályo-
kat, hanem utalva van azon okmányokhoz, mellyek-
ben a hozott törvényeket letéve fölleli: ez lesz tehát 
t a n á n a k kútfeje; ismételjük: t a n á n a k , n e m 
t a n t á r g y á n a k k ú t f e j e . — Tartsuk meg ez éles 
megkülönböztetést: fölösleges leend positivitásiszán-
dékkal az észt a tankutfők sorából kizárni. A tan-
kutfő nem a l k o t , hanem a letéteményezettet ö n t i 
elénkbe ; — nem önt-e az emberi ész erkölcsi törvé-
nyeket ? 

A hova az Isten valamit letett, nem lehet azt 
onnan kidobni: elménkbe van letéve az erkölcsi igaz-
ságoknak tetemes száma; tagadjuk, hogy nincsenek 
oda letéve? A természeti névvel jelezett törvények 
észtörvényeknek is hivatnak: a mi önmagában jó, 
vagy rossz, többnyire azt elménk is feltalálja : f e 1-
t a l á l j a , nem pedig a 1 k o t j a ; észtörvény az, mégis 
Isten törvénye az; az Isten hozta, az ész önmagától 
megismerte : nem mint sajátját, de mint magába le-
tett isteni adományt. Ha az elme csak egy erkölcsi 
törvényt is tudna önmagától feltalálni, ezen egyre 
nézve maradna kútfő. — Más kérdés, valljon b i z t o s , 
és e l é g s é g e s kutfő-e az ész ? Más kérdés: v a l l j o n 
k u t f ő - e ? Más kérdés, valljon minden erkölcsi tör-
vényt magába letéve bir ; más kérdés, valljon vagy 
egyet letéve bir-e? Azért, mert nem elégséges, mert 
nem biztos, nem zárathatikkimillyen-ollyan erejére 
nézve : különben a szent-irást is e miatt ki kellene 
zárni ; szolgáljon, a mennyit szolgálhat : szolgálja-
nak az Isten dicsőségére, s az ember üdvösségére, 
mind a természeti, mind a természetfölötti adomá-
nyok és erők. Az ész s z o l g á l a t á t kedveli, ápolja 
az egyház : csak u r a l k o d á s á t , zsarnokságát 
nem tiiri. Zsarnok akart lenni a nem régen mult kor-
szakban az egyház terén: méltán ostromoltatott; ön-
álló , minden mást kizáró akart lenni a keresztény 
életben : méltán kapta büntetését ; de mikor szerény 
engedelmességgel ajánlja szolgálatát, nem követelve 
nagyobb tekintélyt, mint gyarlóságát megilleti : nem 
csak szabadsága , de joga is van az Isten országában 
munkálkodni. Sokan olly észről álmodoztak, melly 

a kinyilatkoztatáson kivül áll : méltán kelhetett föl 
ellenök az isteni igazságok e földöni őre ; kárhoztat-
ván, megfeszítvén tételöket. Tanácsosabb a kérdést 
égő pontján megkapni; bevitatván, hogy ollyan ész 
nem létezett soha, melly a kinyilatkoztatás minden 
befolyásán kivül állott volna Ádámtól napjainkig: 
semmint kizárására, elégtelenségét felhozni. Az Is-
ten nem várakozott arra, hogy az emberi elme ön-
magától századokig keresgesse : létezik-e egy Isten? 
millyenek az ő tulajdonságai? millyenek a mi vi-
szonyaink hozzá ? stb. ; hanem rögtön önmagát ki-
nyilatkoztatta , s parancsát hirdette. A mi egyszer az 
emberi elmébe tétetett, az onnan ki nem veszett. Ám-
bár nem tudnók megmutatni a kinyilatkoztatás be-
folyásának fokát a pogány bölcsek eszére ; de min-
den legkisebb befolyáson kívülinek nem mondhat-
juk: a népekről sem felejtkezett meg az Isten. — Illy 
ész-phantomot mi is elvetünk: sőt az észt a kinyilat-
koztatás sugarai, az isteni malaszt befolyása alatti-
nak tudjuk, valljuk : a mint történetileg igaz , hogy 
a kinyilatkoztatás, ujabb időkben az egyház neve-
lése alatt nevekedett; ő maga egyházias ész lett. — 
Ha az egyház tárházában élő kinyilatkoztatás bő jö-
vedelmet hoz tudományos eltartásunkra: ne feled-
j ü k , hogy nem tett az Isten fölöslegest, midőn saját 
eszünkből némi, bármi csekély jövedelmet hozhatni 
engedett. Mikor Krisztus Jézus mondta: ,non veni 
legem solvere, sed adimplere' : a természeti erkölcsi 
törvényeket is kitünőleg magáéivá tette : megszen-
telte hozzá az elmét, s adott egyházat, hogy teljes 
biztossággal élvezhesse saját leleményeit is. Ha tehát 
kútfőnek nem az alkotót nevezzük, de az eszközt, 
vagy a helyet, hol az erkölcsi törvényt tudományos 
czélunkra letéve feltaláljuk: ne féljünk, hogy ratio-
nalisticus erkölcstannak leszünk szerzői, midőn tudo-
mányunk kútfői közt az észnek is adunkegy szerény 
helyet. Azért van minden tudománynak több kútfeje, 
hogy egymásnak elégtelenségét pótolják. Különben 
emlékezzék meg az erkölcstan-tanár, hogy az ő tana 
senkinek életszabályt nem ád ; ezt tanának a tárgya, 
és t a n t á r g y á n a k kútfeje, a törvényhozói hatalom 
teszi: nem életszabályt alkot a tanár, de az életsza-
bály értelmét, és az életre teendő alkalmazását esz-
közli. Közeg ő a hozott törvény, és az élet közt: mi-
nister benevolus, non Dominus': azért dolgozik ő ész-
szel; keresi a szent-írásban, a hagyományban,az ész-
ben a már hozott életszabályokat : tana, mint mü, 
az ő sajátja; tul menne a szerénységen, tul hivatása 
korlátain, ha olly tárgyilagosságot akarna magának 
tulajdonítani, mint például az egyháznak van a ta-
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nitásban: tana, rendszere, az ő észszüleménye, min-
dig igen nagyon subjectivus: tárgyat adunk a tanu-
lásra, de nem az életre; nem azért , mivel a mi tan-
rendszerünkben áll a törvény, kötelez az ; kötelezne, 
ha tanunkból ki is hagvnók: a hittan sem szabály, 
csak hitczikk-értési kísérlet ; hogyan tehetjük tehát 
tanunkban az észt olly alacsony fokra? A tárgyra 
nézve semmi hatalma; de a t u d o m á n y sorompóin 
belül ő a hatalom, meddig a felsőbb hatalom által 
tévedéseiről meg nem intetik. „Cum nec humanarum 
rerum intelligentia divinarum rerum cognitioni ob-
sit, nec divinarum cognitio humanarum intelligentiae: 
neutram debemus in propria functione abjicere: nisi 
volumus esse Porro, qui Theologiam sic insti-
tuit , ut nihil habeat cum naturae ratione con junctum, 
omniaque egregiae d i s c i p l i n a e dogmata solascri-
pturarum fide metitur, hic, si in ea opinione persistât, 
et non interdum naturae bonitate vincatur, nec Theo-
logiam colere, tuerique potest, nec fidem, nec hu-
manitatem. Theologia citra naturae rationem non 
constat: ratio enim omnes res continet; quoquo te 
verteris, praesto est....Sacra doctrina mores naturae 
moderationi consentaneos praescribit, vitia naturae 
contraria réfutât; quo loco, sive in schola, de hisce 
definias quidquam, sive populo in concione per-
svadeas recta, prava disvadeas, naturae, rationis 
opem contemnere amentis erit" (Melchior Canus, De 
locis. Theol. 1. 9.c. 4.). Nem uralkodás-, sem zsarnok-
ság'-, vagy elégségességről szólunk : de azon birtokról, 
mellyet elménk az erkölcsi törvényekre nézve az Is-
tentől öröklött. P a l á s t h y . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
E s z t e r g o m , böjtmáshava 14-én. Eljött már a kelle-

mes idő; megérkeztek az üdvösség napjai : beköszöntött a böj-
ti szent időszak , midőn az év folytán lelkünkre ragadt port 
leverve, lelkileg újjászületnünk kell. Tegnap kezdettek meg 
nálunk is három szentegyházban a böjti szent beszédek. A 
vizivárosban nt. R i m e 1 y Károly tanár ur szónokolt német 
nyelven ; a nagyvárosban nt. T o 1 d y János tanár ur magya-
rul ; a várban ki egyéb, mint maga a főmagasságu bibornok-
érsekünk : ki igy gondolá legjobbnak, aranymiséjének ünne-
pére készülni. 0 magassága e szavakat vevé föl beszédjei 
tárgyául : „Krisztus szenvedett érettünk ; példát hagyván 
nektek, hogy kövessétek nyomdokait" (I. Pét. 2, 21.); s leg-
először is arról szólott, miben kell követnünk Krisztust ? Is-
ten engedjen erőt a megkezdett apostoli munka folytatására, 
s a hirdetett igének hatást ; hogy a mag, melly Isten nevében 
elvettetik , jó földbe hulljon és sokszoros gyümölcsöt hozzon ! 

Esztergom, böjtmáshava 13-án. „A folyam eredetét 
kevesen nézik ; de további futását tartományokon és országo-
kon keresztül százezrek , milliók szemlélik", mond Bouhours. 

Annál nagyobb dicséretre méltó tehát, ki e kevesek közt is fi-
gyelemre méltatja a kisded forrást, és közre is munkál, hogy 
az fenmaradjon és növekedjék : mintegy medret ásván neki, 
nehogy magára hagyatva, szülője, a föld által elnyelessék. Illy 
kisded forrásnak nevezhető azon egyházi-iskola is , mellyről 
nem régiben a ,Religio' szólott : s mi s ietünk köszönetünket 
nyilvánítani ft. M a j e r István kürthi plébános urnák, ki is-
kolánknak több jeles zenedarabbal kedveskedett, és pályadíjul 
azon tagnak, ki a folyó iskolai év alatt legsikerültebb dolgo-
zattal lépend föl, egyházi beszédeinek két kötetét, az ehhez 
legközelebb állónak pedig egy cs. aranyat kitűzni szíveske-
dett ; ugy szinte nt. K o r e n c h y Móricz pest-józsefvárosi 
segédlelkész urnák, ki mint egykori növendéke intézetünknek, 
az egyházi-iskola könyvtárának alapjaul 4 p.frtot szíveskedett 
kézbesíteni. Isten fizesse meg! Mindkét adomány legyen olly 
mag, melly százszoros gyümölcsöt teremjen ! 

Személyzetiek. Az e s z t e r g o m i fő m e g y é b e n 
kineveztettek : K o v á c s Imre egyházfalvai plébános szempcz-
kerületi rendes esperessé, P r i t z e 1 Ferencz felső-diósi plé-
bános, csataji, F ó d o r József grinavai plébános , felső-diósi, 
S c h w e n d t n e r Mihály bácsai, K ó c z i á n Elek unyi lel-
készszé. N y u g a l o m b a l é p t e k : B o c s k a y Ignácz , sas-
sini plébános, S a r 1 a y Ferencz, nagy-endrédi, C s e m e z An-
drás , albaári, K o c h József, felsővásárdi plébános. K á p 1 á-
n i m i n ő s é g b e n egyházi küldetést nyertek : P a c h m a n n 
Flórián Pöstyénbe, P o l i a k o v i c s János uj misés Selmeczre, 
B e 11 o n y Sándor ujm. Endrefalvára , ifj. T ó t h István ujm. 
Jászfalura. Az U r b a n e l h u n y t a k : O c s o v s z k y János, 
szempcz-kerületi esperes és csataji plébános, P r i h e 1 y József, 
nyugalmazott áldozár, P a u 1 i k József, pöstyéni káplán. 

Eger, mart. 16-án. Az egri egyházfőmegye nem cse-
kély buzgóságot tanúsított az iskola és nevelés-ügy iránt a 
kántorfanitói nyugdij-intézet létrejöttekor. Ez intézet alaptő-
kéjéhez, mint az 1857-ik és 1858-ik évekre megjelent hiteles 
tudósítás összevetéséből kitűnik, érsek ő nagyméltósága, kis-
apponyi B a r t a k o v i c s Béla ur 2000 pengő forinttal nyitotta 
meg az adakozók névsorát. A főkáptalan tagjai közül: nagys. 
és ft. L é v a y Sándor nagyprépost ur 400 , B e z e g Endre 
apát és kanonok ur 500 , M a r i á s s y Gábor apát és kanonok 
ur 1000, L e n g y e l Miklós prépost kanonok ur 100, néhai 
S c h e h o v i e s Ferencz apát és kanonok ur 1000 peng. forint-
tal követték kegyelmes főpásztoruk példáját. A megyei papság 
szintén teljes készséggel hozta meg áldozatfilléreit. Az ösz-
szeg, mellyel e czélhoz járult, 7065 frt- és 48 krra rug pengő 
pénzben. E számok igen szépen jellemzik az egri megye áldo-
zatkészségét és buzgalmát a nevelés-ügy iránt egy részről, 
más részről pedig fényes bizonyságot tesznek azon ragaszko-
dásról és készségről, mellyel a megyei papság kegyelmes fő-
pásztora eszméit fölkarolni, s tehetsége szerint előmozditani 
szokta. Ez alkalommal nem mellőzhetjük ft. K i ne z e 1 Antal 
czim. kanonok, alesperes és ujvencsellői plébános ur azon szép 
tettét, és szintén a közjó oltárára hozott áldozatát, hogy a 
múlt évben Szabolcs helységben, saját költségén 520 p.forint-
ért iskolaházat vett. S z a b o l c s helység hazánk történetében 
nevezetességgel bir. Itt tartatott 1092-ben sz. László kirá-
lyunk alatt nemzeti zsinat. Ft. Kinczel Antal ur illy történeti 
becscsel biró helységben legalább némi romjait akará biztosí-
tani a catholicismusnak az által, hogy az ott lakó 120 kath. 
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lélek számára iskoláról gondolkozott. E gondoskodása mind 
egyházi, mind hazai szempontból tekintve, a legnagyobb el-
ismerésre méltó. 

— A papra nézve szónoki tehetségének kiképezése már 
csak azért is elengedhetetlen kötelesség, mivel aquinoi sz. Ta-
más szerint, az Isten igéjének hirdetése rá nézve munus princi-
palissimum. Teljes elismerésre méltó tehát nt. T á r k á n y i Jó-
zsef egyeki plébános ur azon buzgósága és jó szokása, hogy 
évenkint hat darab aranyat szokott az egri papnövelde igazga-
tójának átadni azon kérelemmel : miszerint azok olly papnö-
vendékek közt osztassanak ki, kik magukat a próba-szónokla-
tok alkalmával az előadásban kitüntetik. De nem kevés hálá-
val tartozik az egri növendékpapság nt. I h á s z Gábor urnák 
is, ki azon szándékból, hogy a növendékpapoknak alkalmuk 
legyen a legjobb hazai s külföldi egyházi szónokok mun-
káival megismerkedhetni, ebbeli gazdag gyűjteményét, mond-
hatjuk 1,000 p.forintnyi értéket jóval meghaladó könyvtárát, 
az egri papnövelde könyvtárának ajándékozta. — Egri ér-
sek ő nagyméltósága a mult évben véghez vitt tagosí-
tás alkalmával, Maklár mezővárosának az iskola javára há-
rom belső telket ajándékozott : mellyek elárvereztetvén, 
1,800 p.forint jött be. Ugy szinte az egri főkáptalan Mező-
Tárkányban az iskola javára, illetőleg a fiúgyermekek ta-
nítójának fizetésére, a rendes illetőségen kivül, fél ház-he-
lyet adott. 

S z a l l l i n á r i megyéből, mart. 6. (Vége.) Végül mind-
nyájokra atyai áldását adván ő méltósága, következett az ün-
nepélyes sz. mise ; melly alatt a karzenészeken kivül szá-
mos vidéki művészetkedvelő vett részt az isteni-tisztelet 
magasztosságának hangszerek általi emelésében. Előtte, va-
lamint utána is, a növendékpapság tüntette ki magát, az 
ez ünnepélyre szerkesztett dallamok szabatos éneklése ál-
tal; melly ügy körül ft. G ü n t h e r József papnöveldei 
lelkiatya s tanár urat illeti a főérdem. E magasztos egyházi 
ünnepély után fényes ebéd következett, melly alatt a mintegy 
200-ra menő vendégek által üdvpoharak ürittettek pápa ő 
szentségeért, az uralkodó Fölségért, az országkormányzó ő 
fenségeért, az egész uralkodó austriai házért, püspök ur ő 
méltóságaért, s valamennyi országos méltóságokért. Az ebéd 
vége felé ő mlsga négy teremben szétosztott vendégeit mind 
meglátogatni, s üdvkivánataikat elfogadni méltóztatott. A jó-
kedvet és örömet, melly ő mlsga, s valamennyi jelenvoltak ar-
czain tükröződött, illetőleg, valóban föl lehetett kiáltani: ,Haec 
dies, quam fecit Dominus ; exultemus et laetemur in ea.' O 
mlsga tiszteletére nyomtatott, több rendbeli versezetek sem 
hiányzottak. Estve pedig a város piacza, sfőbbutczái fényesen 
kivilágíttattak. Még azon nap délutánján estve felé ő mlsga a vi-
déki papságot maga köré összegyűjtvén, értekezletet tartott, 
hogy részint a megye szükségeiről ezúttal is értesülhessen, ré-
szint a vidéki papságnak irányt adhasson. Mindenek előtt a 
templomok kellő díszét, és az isteni-tiszteletnek rendes időbeni 
pontos megtartását kötvén a lelkipásztorok szivére, felszóli-
tá többek közt a vidéki papságot a végett, hogy ha plé-
bániáik körében itt-ott jeles tehetségű, de szegény sorsú gyer-
mekekre akadnának , kiket szülőik nem volnának képesek to-
vább iskoláztatni, azokról neki jelentést tegyenek ; miután ő 
mlsga illy szegény gyermekeket saját udvarában eltartani s 
neveltetni, vagy neveltetésökről egyébkint gondoskodni szán-

dékozik : hogy igy ezekből egykor lelkes papok, vagy tanitók 
válhassanak. Valóban korszerű, áldásos intézkedés ! Szivünk-
re köté tovább az ifjúság szorgalmas nevelését, oktatását, fa-
iskolák létesítését, a temetők körülárkoltatását, és élő sövény-
nyeli bekerittetését, a hivatalos jelentések pontos megtételét,-
mi végett ő mlsga czimzettel ellátott egyenlő papír megszer-
zését , és az egyház és iskola ügyét illető körleveleknek ezen-
túl nyomtatásban történendő szétküldetését ígérte : minő 
alakban a három, latin, magyar és német nyelven szerkesztett 
főpásztori szózat máris szétküldetett. Egyebek közt felszó-
litá végül ő mlsga a lelkipásztorokat, hogy a plébániáik tör-
ténetére vonatkozó nevezetesb adatokat szorgalmasan össze-
gyűjtsék , és az uj névkönyv szerkesztése alkalmával veendő 
használat végett beküldjék, stb. A munkácsi görög szert, egy-
házi megye főpásztora, s káptalana két kanonok ur által volt a 
székfoglalás alkalmával személyesítve. Tudósításom végezeteül 
azon óhajtást nyilvánítom : adja az ég, hogy kegyes főpásztorunk 
védszárnyai alatt olly békének örvendhessünk , minőt a fáradt 
vándor a püspöki czimer paizsán jelzett pálma árnyában szo-
kott élvezni ; ellenben a borostyánt markoló férfikar bátorít-
son fel a küzdelemre; küzdelmünk tárgyát a felső, dicsősé-
günket pedig az alsó kereszt jelképezvén ! XXX. 

O r o s z k a (Lekér fiókegyháza), böjtmáshava 6-án. Egy 
időben igen fölkapták a szokást, az ur Istent „népek Istené-
nek" nevezni. S igaz, mindnyájan Isten népe vagyunk ; csak 
az nincs helyén, ha e szólásmódot kizárólag akkor használja 
valaki, midőn a szorosb értelemben vett néphez, vagyis a pór-
néphez szól ; mintha a többinek más, vagy talán semmi Istene 
sem volna ...Igen is, a népnek is van még Istene. Szép bi-
zonyságát tüntette föl ennek legközelebb a csak 300 és néhány 
lelket számláló O r o s z k a helysége : egy szép kápolnát emel-
vén Istennek nagyobb dicsőségére , és sz. V e n d e l tisztele-
tére. Különös dicséretet érdemel a helység birája, M o l n á r 
István, ki legtöbbet fáradott az épités körül, s ki azt egy-
szersmind belsőkép fölszereltette. A fölszentelési ünnepély f. 
hó 6-kán ment végbe ; melly alkalommal a fölszentelést vég-
ző n t S u 1 h a y János ker. h. alesperes ur, szent misét szol-
gálván a kápolnában, egyszersmind lelkes beszédet intézett 
a szép számú hallgatósághoz. 

( J ó t é k o n y s á g . ) A váczi cs. kir. siket-néma-intézet 
igazgatóságánál, lefolyt 1858-iki évben, következő adomá-
nyok, és kegyes hagyományok tétettek le, az intézet alaptő-
kéjének gyarapítására úgymint: Ő cs. kir. fönsége Albrecht 
főherczeg, Magyarország nagy kegyelmű kormányzója, az in-
tézetalaptőkéjének ajándékozni méltóztatott 100 frtot. A pesti 
takarék-pénztári t. cz. részvényes urak 500 frt, néhai gróf 
Wenkheim József vagyontömegéből beküldetett 32 frt, Ká-
rolyvármegye (?) néhány egyházköréből 1 frt 2 kr., Szabó Jó-
zsef kajdácsi plébános hagyományozott 10 frtot, Perger Fri-
gyes uj-antalvölgyi lakos 40 frt, Runcsek Vincze lackenbachi 
áldor 5 frt, Negyeiák Antal sz.-jobbi plébános 5 frt, Bognár 
István keéri plébános 4 frt, Bernáth Imre gaidobrai plébános 
5 frt, Loósz Balázs csantavéri plébános 10 frt, Berenházy 
Antal nagy-lévárdi plébános 10 frt, Hochekker Erzsébeth 
nagy-lévárdi lakos 5 frt, Burg József nagy-jécsai plébános 
5 frt, Felleghy István boros-jenői plébános 5 f r t , Sopronyi 
Ignácz nagy-harsághi plébános 10 frt, Schracz Anna pesti la-
kosnő 9 frt 12 kr,, Schröder Károly kosdi plébános 8 frt, Né-
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meth János cz. kanonok, és varasdi plebáncs 50 frt, Schnirch 
Antal nyug. sóstiszt 18 frt 24 kr., Gallovics János párdányi 
plébános 20 frt, Ferber József herczeg Eszterházy nyug. 
számvevője 400 frt, Vasdinnyei Mihály hirdi plehános 20 frt, 
Kleiszner Sebestyén alesperes és nádasdi plébános 17 frt, 
Béró János csanádmegyei nyug. plébános 5 frt, Patuschek 
Antal pesti polgár és asztalos 2 frt, Spreiczenbarth János cz. 
veszprémi kanonok 26 frt 40 kr., Jakab Menyhért sz.-jakabi 
plébános 10 frt. összessen 1333 frt 40 kr. p. p. ; vagy oszt. 
ért. uj pénzben 1399 frt 96% kr. A kegyes hagyományozók-
nak áldást poraikra, a nagylelkű adományozóknak pedig az in-
tézet nevében alázatos köszönetet mond 

az i n t é z e t i g a z g a t ó s á g a . 
Bécs, martius 14-én. Az egyházi zene barátai közt 

közbeszéd tárgya a leitmeritzi consistoriumnak mult hó végén 
kelt rendelete. A tárgy érdekessége miatt nem mulaszthatom 
el t. szerkesztő urat arról kivonatilag értesíteni. A rendelet-
ben , melly nem kevesebb , mint tiz negyedoldalt tölt be, meg-
ütközés nyilvánittatik a mostani egyházi zenének (a leitmeri-
tzi püspöki megyéről van szó,) ugy szerzés (compositio), mint 
előadás (productio) tekintetébeni elfajulásán. Hiányzik abbanj 
mondatik ott , a vallásos komolyság, a hitbensőség; a zeneki-
séret, mellynek az ének mellett alárendelt szerepet kellene 
viselnie, túlszárnyalja az éneket: szóval, az egyházi zene 
egyháziatlanná levén , a consistorium fölhiva érzi magát név-
szerint S c h i e d e r m a y e r , B ü h l e r , G e l l e r t , T a -
s c h e k , R ö s s l e r , K r o m e r és J u s t szerzeményeit, 
mellyekben a dallam olly tevéssé felel meg a szövegnek, mint 
az öszhangzat, az egyházból kitiltani ; meghagyván a karigaz-
gatóknak, hogy az előadandó miséket, ugy az előadó énekesek 
és zenészek számát, a kellő arány fentartása végett, a megyé-
ben alakítandó e g y h á z i - z e n e b i z o t t m á n y vizsgálatá-
nak alávessék. A rendelet az egyházi zene javításának érdeké-
ben indítványozza, hogy a népiskolákban jó énekkarok alakít-
tassanak , a püspöki alumnatusokban az egyházi ének elméle-
tileg és gyakorlatilag tauittassék , minden egyházkerületben 
egyházi é n e k - e g y l e t e k e t képezzenek a tanitók és mások 
stb. Az indignatio az egyházi zene elvilágiasodása miatt, fáj-
dalom! másutt is alapos. Nem csak áhitatnélküli, s az egyház 
szellemét föl nem fogó zenészek (legalább mégis ugy nevezett) 
e g y h á z i szerzeményeit halljuk : hanem oda jutott némelly 
irányt vesztett karigazgató, hogy graduale-, vagy offertorium-
képen opera-áriákat, valamelly zsoltárt véve szövegül, adat 
az egyházban. E télen hirdette egy itteni lap: ,, Am künftigen 
Sonntag...Offertorium , Arie aus R o b e r t d e m T e u f e l . " 
Ezen eljárás védelmére az impietas bűne,egyes-egyedül a dolog-
hoz értés föltevése mellett magára hagyott karigazgatónak tud-
ható be. Olaszhont szokták felhozni, hol az illy travestálás már 
föl sem tűnik (a tévedés soha se legyen minta), s az ária 
szépségét. De legyen az még olly gyönyörű, s énekeltessék a 
legszivrehatóbb színházi jelenetnél : képtelenség azt egyházi 
czélra használni ; minthogy azok lelkeit, kik az áriát a szent 
szöveg daczára is fölismerik, nem emeli Istenhez ; mint ezt a 
valódi egyházi zene tenni szokta, hanem a szinházba vezeti 
vissza. E hiba kimutatására különben fölösleges csak egy csepp 
tintát is pazarolnom. Miért holmi obscurus szerző fugáit adni, 
senki épülésére : midőn van classicus egyházi zenénk P a 1 a e-
s t r i n a-, H a y d n József- és Mihály-, B e e t h o v e n - , Mo-

z a r t - , H u m m e l - és másoktól ? Már hogy azon mód, 
mellyet a leitmeritzi consistorium használ, megfelelend-e 
a czélnak , egészen más kérdés : mellyet illetőleg talán sza-
bad némi kétséget is táplálni ; miután sokan tulszigoruság-
nak vélik, kimondatni, hogy „ezen és ezen szerzők m ü v e i 
nem adandók": legalább jelen esetben; minthogy S c h i e -
d e r m a y e r n e k jó egyházi szerzeményei is vannak, mely-
lyeket kár volna letiltani, mig több más meg nem neve-
zett zeneszerző némelly miséje sokkal nagyobb mértékben vö-
rös cerussát érdemelne. Csak a nagy M o z a r t-ot emlitem, ki-
nek egyik miséje, vagy legalább annak egy része, nem egy-
házba való ; miért is az itteni várkápolnában, és Sz.-István-
templomban kihagyják; de ezért Mozart egyházi zenéje fölött 
pálczát ki akarna törni ? . . . Különben hogy a censura sok he-
lyen szükségessé vált, és hasznos is lesz, azt senki sem fogja 
kétségbe vonni. — A böjti sz. beszédeket közkedvességü jeles 
szónokok tartják : az „am Hof"-i templomban a szónoklatiro-
dalmilag ismeretes Dr. V e i t h , a Sz.-Istvánban Dr. G r u-
s c h a, az egyetemiben K l i n k o w s t r ö m József atya. Utób-
binak lelkes, erőteljes erkölcstani beszédeire zsúfolásig szokott 
megtelni a tágas templom ; sokan óra hosszant várják a temp-
lomajtó kinyitását, hogy helyhez jussanak. A főmagasságu 
bibornok-érsek megérkezését e hó 20-ika körül várják. — Jó 
szolgálatot vélek tehetni azon t. hazámfiainak, kik Bécsben 
szokták beszerezni az egyházi öltönyöket, szereket, képeket, 
szobrokat stb. ; szivesen figyelmeztetvén őket arra, hogy a 
helybeli főmagasságu bibornok-érsek jóváhagyásával, ft. H o l -
z i n g e r József kanonok elnöklete alatt művészek- és kézmű-
vesekből még 1857-ben társulat alakult: melly lelkesülve azon 
önzetlen óhajtól, Isten dicsőségét e téren is előmozdítani, a 
rubrikákhoz szigorúan alkalmazkodva állítja ki az elsorolt czik-
keket, és azokat igen jutányosán és pontosan küldi a megren-
delőknek. (A nevezett elnök ur lakása : Domherrenhof, III. 
Stock.) A ,Religio' 11-ik számában olvastam nt. B a b ó c s a y 
Pál ur észrevételeit az egyházi szónoklatot érdeklő indítvá-
nyom fölött. Kellemesen hatott rám, hogy a nt. u r , kiben, 
mint értesültem, a magyar egyház egyik buzgó lelkipásztorát 
van szerencsém tisztelni, az indítvány iránt talán figyelmet 
gerjesztett. Minthogy azonban fölfogásunk és nézeteink na-
gyon elütnek egymástól, a támasztott kérdésből alkalmat ve-
szek magamnak, a tárgy kiváló fontossága miatt felfogásomat 
legközelebb külön czikkben elemezni, s illetőleg nt. B a b ó-
c s a y Pál ur kérdésére válaszolni. 

L i s s a b o n . A kath. egyház elleni vallásgyülölet, mely-
lyet a hitetlen sajtó , s angol-egyházi propaganda, a prot. bi-
bliatársulatok által nagyra növesztett, kitörésre jutott, és or-
gyilkosságokban termi meg véres gyümölcsét. Egy fiatal egy-
házi , ki az irgalmas szüzek részére gyűjtött aláírásokat ösz-
szeszedé, a forradalmi párt által megöletett ; egy franczia ál-
dozár pedig , a franczia követség káplánja, Lissabon utczáin 
kődobásokkal támadtatott meg. E szomorú esemény előrelát-
hatólag uj , és még nagyobb lángra fogja a csak alig, és 
nagy bajjal lecsillapított féltékenységet lobbantani a pártok 
közt ; s az összeütközés áldozata, legelőször is a concordatum 
megkötése által biztosíttatni remélt vallásbéke és catholicismus 
java fog lenni. A lapok a clerust nyilvánosan vádolják képmuta-
tással , azért, mivel az egyház parancsolatait megtartatni, ne-
vezetesen a vasárnap megülését, társulatok alakításával is 
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előmozdítani törekszik ; sőt a félhivatalos ,0 Portuguez' egye-
nesen fegyverre szólítja fel övéit „a reactio" legyőzésére. A 
reactio pedig szerinte annyit tesz, mint a kath. egyház jogait 
védeni, s tekintélyét visszaállitni. Mi az orozva meggyilkolt 
egyént illeti, a ,Naçao' lap szerint neve Manuel-Rodriguez 
Machado, s a Serra de Marào hegységben öletett meg. Kisebb 
rendekkel biró clericus volt; és az egyházellenes párt emberei 
által már több izben fenyegettetett azon buzgalmáért, mellyet 
a jó katholikusok részéről, az üldözött apáczák javára nyilvá-
nított szavazatok gyűjtésében tanúsított. Ő azonban a fenyege-
tésekkel mit sem gondolva, tovább is folytatta tevékenységét : 
mellynek áldozatává lett. A nevezett lap az elhunytnak lelké-
ért tartandó ájtatosságra hiván föl a portugaliakat, s főleg a 
nőket, ekképen zárja czikkét : „Az istentelenség rosszul szá-
mított , ha minket megfélemlíteni remélt. Mai naptól kezdve, 
a nép csak még élénkebb- és erőteljesebben fog az egyház el-
lenségeinek irányában tiltakozni. Mi daczolni fogunk az ő gyil-
kaikkal, és egy lépést sem hátrálunk ; mindenkor a kereszt 
zászlója alá gyűlve. Köszörülhetik setét barlangjaikban tőrei-
ket : a katholikusok milliói a világ láttára, nyíltan fogják az 
orgyilkosoknak bebizonyítani, mint tudják hitöket védelmezni". 
Ugyanazon lap szerint a bántalmazott áldozár febr. 28-án, 
mintegy esti hét óra felé támadtatott meg az utczán, olly 
kövekkel, hogy ha az ütés fején találja, leterittetik. Az üldö-
zők szándékát mutatta a támadó csoport kiáltozása : „Ez la-
zarista !" Azonban a pap franczia volt ugyan, de nem laza-
rista; hanem „oratoriumi pap, és a franczia követség lelkésze". 
Pinto Coelho követ a kamarában mindkét eseményt szóba hozta. 

B r i t a n n i a . Az ,Allg. Zeit.' irja : „Valamelly ország 
politikai szabadságának abban is mutatkoznia k e l l (?), hogy az 
estftelenségek minden neme akadálytalanul nyilatkozhatik ben-
ne, valamig sem veszélyt nem szül, sem botrányt nem okoz, 
hanem csak nevetésre szolgáltat okot. Némelly jámbor lelkek 
amaz ismeretes aggodalma, miszerint a walesi herczeg prote-
stantismusa Romában csorbát szenvedhetne , ft. E. L. Ward 
rectort (fő-plebánost) Blendworthban, Hampshireben, arra 
birá, hogy nyilatkozatot bocsátana ki illy értelemben : „Miután 
lord Derby azon eszélytelenséget követte el, hogy a walesi 
berezegnek Romába utazását megengedte, ennél fogva ő há-
rom vasárnapon egymás után, híveivel a templomban egye 
czélra készített külön imádságot mondott el ; hogy a minden-
ható Isten őrizze meg ő kir. magasságát mindazon veszedel-
mektől, mellyeknek léleküdve ki van a pápista tévely , babo-
naság és b á l v á n y o z á s ama legfőbb székhelyén téve." Az idé-
zett lap ebben csupán nevetséges dolgot lát : azonban ugy 
hiszszük, van komoly oldala is ; és ez, hogy egy angol egy-
házi ,fő-plebános' nyilvánosan, és Isten színe előtt, bün-
tetlenül bálványozással vádolhatja ma is azon egyházat, 
melly az üdvözítő hitet egyedül hirdette s őrizte meg nap-
jainkig eredeti épségben, s melly azt ma Í3 dicső vérta-
nuk által terjeszti a világ távoli részeiben olly népek közt 
is, mellyek közé az angol egyházi protestantismus csak 
hadi hajókon, és seregek élén mer menni. Azt sem szabad 
feledni, hogy azon aggodalmat, mellyel magát Ward ur ,ne-
vetségessé teszi', tekintélyes angol lapok keltették : és igy 
azokat kell vádolni egy, a polgári társaság ellen is elkövetett 
nagy, épen nem nevetséges bűnnel, az esztelenség terjeszté-
sével. Minden esetre szomorú, hogy mig a legújabb kir. ren-

delet még a hinduk bálványozó vallását is ,tiszteletben' tartat-
ni kivánja, csupán az ország ker. népességének csaknem fele 
által vallott hitet, a catliolicismust engedi becstelenitni. Jó 
még, hogy e ,bálványozó' hitnek az erkölcsiségre gyakorlott 
hatása felől maguk az angol lapok is olly tanúbizonyságot 
kénytelenek tenni, minőt például az , Irishman' után a ,Bien 
public' közöl legújabban. Egy angol lap tudnillik összehason-
litá az egész Irlandban esztendő folytán elkövetett vétségeket 
azokkal, mellyek az egy London városában bejegyeztettek. 
Az adatok 1848-ból valók ; a mostani népességre tehát csak 
azért nem alkalmazhatók, mivel azóta az éhenhalás elől kiván-
dorlott irlandiak száma milliókkal megfogyott, a londoni la-
kosságé pedig (vétségeivel együtt) csaknem kétszerezve lőn. 
Elkövettetett tehát a nevezett évben, Londonban egyedül 
orgyilkosság, mérgezés, stb. 91, egész Irlandban (legalább is 
négyszer nagyobb népesség közt) 51 : holott az akkori lakos-
ságra a londonit véve aráuyul, esett volna 364. Kétnejiiségért 
büntettetett Londonban 27 , Irlandban 11 (aránylag lett volna 
108). Öngyilkos volt Londonban 207 , egész Irlandban egy 
sem ! Holott esett volna rá 428. Csalásban bűnösnek találta-
tott, Londonban 238, Irlandban 89 (952 helyett); tolvajtár-
saságban részt vett , Londonban 387, Irlandban 128 (1548 
helyett); pénzhamisításban, Londonban 619, Irhonban 241 
(2476) ; csempészetben , Londonban 302 , Irhonban egy sem 
(1208 jutalék mellett) ; tolvajságban , Londonban 2399, Ir-
landban 353 (9596 helyett). És igy az összes vétségek száma 
Londonban 407l-re ment, a ,bálványozó' Irlandban pedig 
883-ra : olly népesség mellett, melly, a londoniról véve arányt, 
17,052-őt mutathatott volna fel, és csupán ekkor lett volna 
egyforma a világváros ,mivelt' közönségével. 

— Mint használják az angol korona alatt élő, s valóban 
bálványozó népek a nekik olly nagylelküleg (csakhogy nem 
egészen evangeliumi szellemben) adott vallásszabadságot, a 
travancori hinduk elleni panaszok mutatják. A ,bombayi Times' 
a sudrák felekezetének gőgös túlkapása felől i r , melly a ke-
resztény benszülötteket is a pogány szokások megtartására 
kényszeríti. „Déli Indiában, irja többi között, szokás az alsóbb 
osztályú nőknél, testök felső részét meztelen tartani ; s az ujabb 
királyi proclamatiónak elferditett értelmezése által, melly a ben-
szülötteket vallásuk- és cast-jogaikban v é d e n i ígérkezik" (itt 
tehát Ward ur nem tehetné azt, mit az anyaországban a katho-
likusok vallásával tesz! A hindu vallást v é d i a kormány !) „a 
sudrák a shanar-castbeli keresztény nőket is ama félmeztelen-
ségre akarák kényszeriteni. A téritők tanácsára a nők e kivána-
tot visszautasitották; s az eredmény az volt, hogy a sudrák által 
sok missio-kápolna fölégettetett, és a nőkről a ruha nyilvánosan 
letépetett. . . . Legnagyobb kihágás volt 70—80, rom. katho-
likusokhoz tartozó háznak leégetése Kotarban ; melly alkalom-
mal egy nő és gyermek is elveszett, mint mondatik, a tűzben." 
Az illy, erkölcstelenséggel párosult bálványozás ellen kikelni, 
s azt megszüntetni, sokkal dicsőbb missio volna, mint örökké 
a kath. egyház állítólagos bálványozása ellen szónokolni : mit 
nem csak az angol egyházi protestantismus szokott tenni. 

C h i n a i tudósítások szerint az európai hatalmasságok-
kal kötött szerződés még mindig csak papiron áll a birodalom 
legnagyobb részére nézve ; s a keresztények, egyes kormány-
zói kerületekben csak ugy, vagy még inkább üldöztetnek, 
mint annakelőtte : minek nem egyedül a ravaszságban utolér-
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hetién chinaiak szószegése az oka, hanem azon körülmény is, 
hogy a folytonos forradalmak következtében megtágult fegye-
lem és a császári tekintélynek alászállása, nem engedik a kor-
mány rendeleteinek szigorú végrehajtását. E nép olly jellem-
szegény, és demoralizált, hogy nagy részének fogalma sincs a 
jogosság- és lélekismeretességről, hanem egyedül csak a fé-
lelem által fékeztetik ; s a hol ez nem létezik, megvet és láb-
bal tipor minden felsőséget. Az európai, őket megalázó hata-
lom is csak addig áll előttök tiszteletben, mig közvetlenül 
súj t ja : mihelyt távozik, eltűnt az irányábani meghunyászko-
dás; ós a kegyesség-, mint gyengeségből, még csúfot is űz-
nek. „Ezek az európaiak, mondják ők , nem épen legrosszabb 
természetű ördögök ; tehát meg kell őket, a hol csak lehet, 
csalni: s ez annál könnyebb, mivel mindent elhisznek, a mit 
csak mond az ember nekik. Azonban közelről nem jó velők 
szembeszállni. . . . Azért simogatni kell e félelmes ördögöt, és 
minden jól fog menni." S ezt teszik, a mennyire lehet, csá-
szárjokkal is; ha kormánya nem elég ravasz, még rajtok Í3 
kifogni. Azért egyes tartományok csaknem tökéletes függet-
lenségben élnek: nevezetesen a Cochinchinával határos ke-
rületekben a keresztényeket csak ugy üldözik, mint a szom-
széd annami birodalomban. Hozzájárul a pártütők dúlása, 
kik az általuk elfoglalt tért egy lakatlan pusztasággá tették. 
Maguk a birodalom beljébe kirándulást tett angolok is meg 
voltak e rombolás által lepve; s nem tudták Elgin lord úti-
társai megfogni, mikép állíthatták az angol-egyházi téritők, 
nevezetesen a hongkongi angol püspök, e forradalomról azt, 
hogy a kereszténység érdekében dönti meg a birodalmat, és 
Chinât christianizálni törekszik. A püspök ur a kath. nép- és 
téritőknek a lázadóktóli idegenkedését annak tulajdonította, 
hogy a pártütők gyűlölik a pogányságot átalában (s igy az 
angol-egyházi szép felfogás szerint a catholicismust is) : holott 
a valódi ok az irtózatos kegyetlenségben rejlik, mellyel a le-
győzötteket irtják. Az annakelőtte nyolcz millió lakost szám-
lált hármas város (Han-keu , Ilan-yang és Outshang-fu), je -
lenleg egy millióra leszállott. Mult év vége felé kelt levelek 
szerint Hunan püspöke tömlöczben várta az őt üldöző manda-
rinok által sürgetve kért halálát. Egy városban minden kü-
szöb elé keresztek voltak helyezve , hol a benlakókat katholi-
kusoknak lenni gyaniták : hogy a keresztre lépni nem akarás 
fölfedezze hitöket, és őket kinpadra lehessen vinni. Egy má-
sik, nov. 23-án kelt tudósításban pedig Danicourt Ferencz A , 
antiphellesi fölszentelt püspök és kiang-syi apostoli helyettes 
irja le azon üldöztetést, mellyet ő hiveivel együtt kiállott. A 
levél Kiou-tu-ban Íratott, hol a püspöki seminarium is van. 
A főpap előrebocsátva, mikép őt , és intézetét még a fölke-
lők serege is megkimélte, irja, hogy a császári hadak junius 
2-án mindent kiraboltak és feldúltak ; s midőn életét megmen-
tendő , s oltalomért folyamodni akarván. a fővezérhez indult, 
megragadtatva, mint a pártütők vezére, Juan Lőrincz chinai 
téritővel együtt, egy pagodába vitetett elitéltetés végett. Már 
csak a jelt várták a hóhérok, hogy megkötözött áldozataikat 
kivont fegyvereikkel átverjék, midőn egy pogány vallású chi-
nai jótállására életben hagyattak. Innen elvitetve tehát, a fő-
törvényszék elé hurczoltattak, három mérföldre ; s ut közben 
minden öltözetöktől megfosztatván, egy ingben érték el utjok 
czélját: hol nehéz lánczczal nyakukon, s hátrakötött kezekkel, 

még hosszú haj fonadékuk is egy asztal lábához köttetett, ne-
hogy elszökjenek. „Fájdalmaim, irja a püspök, kimondhatla-
nok voltak ; a láncz kezeimet olly igen szorította, hogy azok 
csakhamar egészen megmerevedtek. Hosszas könyörgés után 
kinyertem egyik őrtől kezeim szabadon eresztését : de a még 
lábaimon volt harisnyákat kellett neki jutalmul átengednem ; 
a czipőket pedig egy másik nyomorult porkolábnak, ki min-
denkép elkinzott. Két katona kivont karddal állott mel-
lettünk , és három kinteljes óráig vártuk, hogy a sor ránk 
kerüljön. Végre három egyénnek megvesszőztetése, és egyik-
nek kivégeztetése után . . . mi is megjelentünk a mandarin 
előtt. A törvényszéki eljáráshoz kellvén magunkat tartani, 
földre borultunk, és térden állva maradtunk. . . . A vallatás 
sokáig tartott, és a legapróbb körülményekre kiterjedt. De fé-
lelem és tartózkodás nélkül bevallám, hogy franczia püspök 
vagyok; hogy 24év óta lakom Chinában : ötöt Macaoban, tizen-
kettőt pedig Ning-to-fuban töltvén ; s jelen tartózkodási he-
lyem Kiou-tu; hogy én Chinába nem politikai czélból, sem 
arany és ezüst gyűjtése végett, hanem azért jöttem, miszerint 
az elhagyott gyermekeket fölszedjem, az Ínségben levőknek 
segítségére legyek stb. Végre temérdek fogárd kérdések 
után, mellyekből ki lehetett a chinai ravaszságot ismernem... 
az elnök kielégítettnek látszott : levéteté rólam a lánczot, és 
fölkelni engedvén, egy székre ültem stb. Ismételve, s minden-
re kértem a főnököt, hagyjon valakit közülünk szabadon men-
ni , s megnézni, milly állapotban van a növelde ; s hogy híve-
inket megnyugtassuk. De a mandarin kérlelhetlen volt. Azon-
ban Isten máskép rendelte. Egész éjen át hallatszott a kiál-
tozás : ,a sy-pingek' (lázadók) î S egyszerre az egész nép, ka-
tonaság és fegyvertelen lakosság, futásnak eredt. A gondvise-
lésnek eme közbeszólása által kiszabadíthattuk magunkat cni-
nai őreink kezei közül, kik egyedül azért tartottak fogva min-
ket , hogy gazdag váltságdijt csikarhassanak ki tőlünk. Más-
nap visszatértünk Kiou-tuba ; hálát adva Istennek a kegye-
lemért, hogy méltók voltunk érette szenvedni, s hogy minket 
ellenségeink kezei közül megszabadított. Leirhatlan az öröm, 
melly valamennyi keresztények, téritők és növendékek kebe-
lét megtölté, kik körülöttünk örvendve seregeltek össze. A 
nyugalom azonban csak jun. 14-ike körül tért vissza : addig 
rejtegetni kelle magunkat, és gyakran a hegyek közt keresni 
menedéket. . . Az Isten haragja borzasztó módon száll le Chi-
nára. E birodalom, legalább annak déli része, nem egyéb, mint 
egy iszonyú csatatér , mellyen egymást érve tolong, jön-megy 
és keveredik össze, itt a fölkelők, ott a császáriak serege, s 
nyomába mindenütt pusztítás, tüz és halál lép. Kiang-sy, ugy 
látszik, a fölkelés központja lett: 800,000 lázadó tanyáz i t t ; 
s minden perczben várják a császáriak berontását, kik ránk 
ujabb szerencsétlenséget hozandnak. Ez évben négy kápol-
nánk égett le , három földig rontatott, ki lencz kiraboltatott; 
nyolczból az egész készület, kehely stb. elvitetett ; mi magunk 
11,000 franknyi veszteséget szenvedtünk készpénzben, mig a 
növeldéből a császáriak által elrabolt holmi, s okozott kár 
16,000 frankra megy föl. Folytonos nyomor : egyik kereszt a 
másikat éri !" 

Kegyes adományok : 
A pesti lipótvárosi templom részére : 

a szombathelyi t. növendékpapságtól . . 1 cs. ar. 
ugy szinte 6 fr t p. 
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T a r t a l o m : Tekintély és szabadság.— Tapasztala-
tok a világegyliáz terén. VIII. — Egyházi tudósitások : Ma-
gyar- és Francziaországból. 

Tekintély é s s zabadság . 
Europa elkomorodott egén megannyi baljóslatú 

fellegekként mutatkoznak ama társadalmi bajok, 
mellyek végkifejlódésökben már nem a különféle ál-
lamformákat, hanem magát a társadalmat látszanak 
veszélyeztetni. 

Ezen égető bajoknak különféle okai lehetnek 
ugyan : de ezek közt alkalmasint nem utolsó helyet 
foglal a szabadság azon ferde, s eredményében any-
nyira vészes fölfogása, melly ezt a tekintélylyel 
hozza merev ellentétbe; mintha a népek szabadsága, 
csak annak örök nyugalomra fektetett sirromjain in-
dulhatna biztos fejlődés- és virágzásnak : ellenkező-
leg a komolyabb őskor hitével, melly a tekintély-
ben a törvényes szabadság egyik legfőbb támaszát 
és tényezőjét nézvén, annak szivesen hozta a köz-
tisztelet , kegyelet, és hódolat adóját áldozatul. 

E tévnézetnek szomorú, de egyszersmind min-
den józanul gondolkozó főt komolyabb eszméletre 
ébresztő tüneményét láthatjuk különösen ama ránk 
nézve nem épen örömteljes jelenetben, melly szerint 
a magát napjainkban kizárólag szabadelvűnek neve-
ző párt, Európa-szerte végre is a kath. egyház meg-
döntésére irányozza kárhozatos törekvéseit : ha lehet, 
ezt az élők sorából kipusztítandó ; ha pedig ez min-
den erőmegfeszités daczára sem sikerülhetne, leg-
alább is olly állapotra szorítandó, mellyben a halál-
hörgés* és végvonagláson kivül más életjelt ne ad-
hasson azoknak, kik azt még mindig az igazság 
fényoszlopa, s az élet vezércsillagagyanánttisztelik 
és üdvözlik Mivel az e párthoz tartozók igenis 

' ) A sok közül, mi a magyar irodalmat is annyira com-
promittálja , legyen szabad erre vonatkozólag a napokban vé-
letlenül kezembe került, eredetileg angol, de 1856-ban meg-
magyarositott illy czimü könyvből : ,Napoleon császár élete 
és az 1792-ki forradalom', a következőket ide irnom : „A re-
formatio , segitve a könyvnyomtatás találmánya által, volt az 

mélyen érzik ama feltűnő, és semmi sophisticus 
okoskodás által meg nem dönthető igazság hordere-
jé t , miként az egész földtekén csak ezen egyház az, 
melly isteni missioját a mivelt népek közt is győző 
okokkal bebizonyítván, felsőbb tekintélyt és szente-
sítést kölcsönözhet mindannak, mi a társadalmi meg-
alapított rend és jogállapotok tiszteletben tartására 
nélkülözhetlenül megkívántatik. 

Részünkről legalább ezen kivül más okát nem 
képzelhetjük ama, kitöréseiben vad, és lefolyásában 
annyira következetlen eljárásnak, melly szerint épen 
azok, kik folytonosan a cultus-, szó-, sajtó- és tan-
szabadság mellett hallatják szavaikat, a kath. egy-
házat a jogegyenlőség és testvériség nevében akar-
ják az általuk alakítandó népfölség által törvényki-
vülinek kijelentetni; addig is, a hol csak lehet, an-
nak cultusát, hierarchiáját, guny , megvetés, és ki-
számított üldözés tárgyául tűzvén ki. Hiszen ezen 
egyház múltja sokkal fényesebben ragyog a népek 
történetében, hogy sem ezért azt üldözőbe venni le-
hetne : főleg azoknak, kiket a keresztény hit áldá-
saiban részesítvén, a vadság és bárdolatlanság álla-
potjából ő emelt föl a műveltség és polgárosultság 

ujabb kor ama nagy eseménye, melly megtörvén ,a papismus 
hatalmát', minden kényuralmat legmélyebb alapjaiban meg-
rendite. A tiara és korona elveszték varázsukat. A szellem föl-
világosodása első lépés volt a népek fölszabadulására , s egy a 
fellegek fölibe emelkedő, s fejedelmeket és népeket letipró 
,óriási vakhit' romjain vetteték meg a politikai jogok és álla-
dalmak függetlenségének alapja" (60. 1.). Máshol meg ezeket 
irja, nem tudjuk, a jobb lelkű protestan.s atyánkfiainak is minő 
lelki vigasztalásukra : „A katholikusok igen alkalmas jobbá-
gyok lehetnek , de igen rossz lázadók. Ok annyira megszokták 
a ,tekintély' igáját , hogy e nélkül vagy nem tudnak mit ten-
ni , vagy (mint a szabadon bocsájtott rabszolga) csak akkor 
vélik élvezhetni szabadságukat, ha kicsapongásokra vetemül-
nek". (Mintha forradalom kicsapongások nélkül lehetséges 
volna ; ha mindjárt nem a tekintély igája alatt nyögök által 
tétetnék is az mozgásba.) „A forradalom csak protestáns ala-
pokon szerezhet magának tartósságot és épséget" (67.1.). Ha 
ezt valamelly kath. iró találná kimondani, lenne majd zaj és 
lárma ; de igy kimondva, a kath. egyház és tekintély rovására, 
szivesen eltüretik : nem csak, de abban még talán némellyek 
felekezeti büszkeségöket is felmagasztalva találják. 



azon színvonalára , mellyen ma állnak, s mellyel ma 
annyira, többször majd nem egészen a csömörletig, 
kérkedni szeretnek. Mi pedig jelenét illeti, ez szinte 
nem szolgáltathat illy alacsony megtámadásra okot; 
miután a keresztény testvéries szeretet csudamüvei-
ben olly annyira tündöklik, hogy a jó miatt bosszús 
ellenei épen ennek lehető meggátolását is czélba vet-
ték, csak azért, nehogy e téren az ellene szórt mér-
ges rágalmakat tagadhatatlan tényekkel megczáfol-
ván, uj hódításokat vívhasson ki részére azok sorai-
ban, kik előtt még a jótékony áldozatkészség, az 
önmagát testvéreiért szívesen föláldozó keresztény 
szeretet, és az ebből önkényt kifejlődő nemes,hősies 
elszántság bir némi érdemmel és elismeréssel. 

Mi ugyan legkevesebbé sem hízeleghetünk ma-
gunknak, hogy az illy nézet, és ingerkedő törekvé-
sek ellenében diadallal harczolván, az ellenkező né-
zetben megrögzött elméket helyesebb és igazságo-
sabb gondolkozásra bírhassuk ; mivel tübbé-kevésbbé 
mi magunk is osztjuk azok nézetét, kik napjainkban, 
minden tartózkodás nélkül, egész nyíltsággal bevall-
ják , hogy részökről már a capacitatiók kora lejárt. 
Az elvek innen is, tul is eléggé megvitatvák ; az em-
berek pártnézeteik szerint rendezik magukat; a vál-
ság küszöbén állunk ; a zászlók már lobognak : és 
nincs egyéb hátra a megmérközésnél, melly a hosz-~ 
szan tartott haszontalan szótusa és tollharcz után, eré-
lyesebb eszközökkel léptesse életbe a hőn karolt, és 
már szivvérré vált eszméket : ha mindjárt ez a párt-
hívek ezreinek szomorú föláldozásába kerülne is. 
Mindazáltal mi mind e mellett is a küzdtért gyáván 
kerülni, s az ellenfél erélyesen folytatott cselszövé-
nyeit minden leleplezés nélkül, egymásba dugott ke-
zekkel, kényelmesen szemlélgetni már csak azon oknál 
fogva sem akarnók : mivel arról is erősen meg va-
gyunk győződve, hogy a többször elmondott igaz-
ság fölelevenitése szinte nincs haszon nélkül, s hogy 
az ollykor vagy minmagunk, vagy elvrokonink meg-
erősítésére is szükséges : nehogy a bekövetkezhető 
kisértetek napjain gyengébbeknek találtatván, a dia-
dalt , ha bár csak kis időre is, az ellenfélnek játszuk 
át vétkes gyávaságunkban. Az evangelium buzgó 
hirdetése még akkor is fölszámithatatlan áldásokat 
eredményez, midőn az kizárólag csak a hivek épü-
lésére irányoztatik. Különben pedig, ama, már sok-
szor megvalósult tapasztalatról sem volna kedvünk 
végkép lemondani, melly azt bizonyítja, hogy olly-
kor a már kilenczvenkilenczszer sikertelenül el-
hangzott igazság, századik izben csakugyan megtette 
a hatást, és szerencsésen elfogadtatott. 

Nem más, hanem épen e nézpontok lebegtek 
megannyi indokok gyanánt szemünk előtt akkor, 
midőn a , R e l i g i o ' uj stadiumába történt szerencsés 
átlépésekor, ezen örvendetes tény üdvözlésére elha-
tároztuk magunkat, a már annyiszor megvitatott te-
kintély és szabadság összefüggését akkép állítani elő, 
hogy ebből egyszersmind az is kitűnjék, miszerint a 
kath. anyaszentegyház valamint egyetlen biztos tá-
masza a törvényes tekintélynek, kezdve a családfő-
től fel, egészen a trónnak magaslatán, a népek sor-
sa fölött határozó uralkodó, fejedelmekig: ugy őre 
az egyszersmind a törvényes népszabadság-és jogok-
nak is, mellyeket közbevetett magas, mert isteni te-
kintélyével megszentel, fölavat, és megerősít. Min-
denesetre ezzel mi semmi ujat nem fogunk mondani: 
hanem a mit mondandunk, az csak a különben is is-
mert igazságnak más alakba öntött, s talán tanulsá-
gos ismételése fog lenni. 

Nincs itt szó sem azon szellemi tehetségről, 
mellyet mi szabad akaratnak nevezünk, sem azon 
erkölcsi szabadságról, melly a folyvást jóra törekvő 
akaratkészség erénytetteiben nyilatkozik : hanem 
azon cselekedhetési jogról, melly az embert bizonyos 
meghatározott körben, a szabad, és minden mástól 
független cselekvés- és mozgásra annyira fölhatalmaz-
za, hogy az idevonatkozó minden észszerű beleegye-
zésünk nélkül történt megszorítás, vagy beavatkozás, 
az igazságtalanság, bitorlás és elnyomás bélyegét 
viseli homlokán. Hajdan a pogányok e szabadságot 
az önkénynyel azonositák, Cicero ama mondata sze-
rint : „ S z a b a d a z , a k i t e h e t i a z t , a m i t 
a k a r." És ugy látszik, a szabadság e pogány fölfo-
gása szinte napjainkban is uralkodóvá kezd válni, 
különösen azoknál, kik R o u s s e a u ábrándjainak 
mind e napig hódolva, azon véleményen vannak, 
hogy az emberrel született, és szerintök föltétlen sza-
badság, semmi más korlátot, vagy megszorítást nem 
tűrhet önmaga megsemmisítése nélkül annál, mellyet 
maga az akarat önmaga szab, vagy állit magának. 
Ez volna legalább azon kihirhedt a u t o n o m i a , mi-
re az ujdivatu állambölcsészet szerint a népeknek tö-
rekedniük kell, ha nem akarnak tovább is, kiskorú 
gyermekekként leczkéztető mentori hang alatt nyög-
ni, s lelketlen bábokként mások által önkényileg ide 
s tova vont szalagok szálain kormányoztatni. 

De az ekkép gondolkozó, s nézeteiknek saját-
ságos tekintélyt követelő állambölcsészek észre nem 
veszik, vagy észre venni nem akarják, hogy a né-
pek polgári szabadsága is az örök i g a z s á g b a n 
gyökeredzik. Ennek tisztelete, s neki tett hódolat 
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nélkül,minden az önkény szinét ölti magára, s nincs 
megnyugtató garantia, melly akár a törvény-, akár 
a jogtiszteletet, csak pillanatnyira is biztosithatná. 
Illy állapotban igen könnyen megtörténik, hogy mi 
még nap keltekor az ember elidegeníthetetlen jogai 
közé számíttatott, az már naplemenetkor az elavult, 
s a közérdekkel meg nem egyeztethető, és azért el 
is törlendő bitor kiváltságok közé számittassék. Ámde 
illy szomorú helyzetben a szabadság mi egyéb gúny-
nál; mellynek nagy jelentőségű szavát, az azt meg-
becstelenítők csak azért bitorolják, hogy azzal kitű-
zött czéljokhoz képest mások elnyomására annál si-
keresebben visszaélhessenek. 

Ismeretes ugyan előttünk is, hogy az illy szem-
beszökő visszaélések legalább színleges meggátlására 
azok, kik az embernek , Rousseau nézetei után, ter-
mészeténél fogva teljes függetlenséget, és föltétlen 
szabadságot tulajdonítanak, a kölcsönös szabad bele-
egyezést föltételező néptöbbség akaratának félreis-
merhetetlen nyilatkozatát akarják, az örök igazság 
csalhatatlan nyilatkozata helyett, a jog és szabadság 
megóvására biztosítékul fölállítani; miután nézetök 
szerint ott, hol a nép önsorsa felől önmaga határoz, 
elnyomás- és jogsértésről még csak szó sem lehet. 
Nem akarunk itt mi azon kérdés eldöntésébe eresz-
kedni: valljon az ezen állambölcsészek által a jog és 
szabadság biztositékaul követelt többségi akaratnak 
meggyőződésből származott szabad nyilatkozata er-
kölcsileg lehetséges-e? csak aztállitjuk, hogy a több-
ségi akarat is csak akkor lehet az igazi polgári sza-
badság gyámola és biztositéka, ha az is az örök igaz-
ságnak hódol, és ennek nyilatkozatához méri saját 
határozatait, követelményeit. Az elnyomás az által 
nem szűnik meg igazságtalanság lenni, mivel ez az 
állítólagos néptöbbség souverain akaratának kifo-
lyása. S végre is egyre megy, akár egyénileg, akár 
collective nyilatkozzék az örök igazságtól elpártolt, 
és ennél fogva csak az indulat- és szenvedélynek hó-
doló akarat. Mit várhatni ettől egyebet, bármilly 
alakban jelenjék is meg az, vad despotismusnál; melly 
minden vele nem egyező akaratot eltipor, és meg-
semmisít : ekkép a megdőlt szabadság vérmezején 
akarván a bus jogromokon építeni föl korlátlan ha-
talmú trónját; rettegtetésére mindannak, ki még ré-
szére egyéni, családi, vagy épen testületi jogot és 
szabadságot igényelni merészel... A szabadságot 
nem szüli a nyers erő : de azt föntartani sem képes. 
Eszmék adnak egyedül neki életet; és azok tartják 
fön is, a szerint, a mint azok egyesek és a népek 
szivében viszhangra találnak. Az erőhatalom egye-

dül a szabadság ellen elkövetett merényletek vissza-
torlására szolgálhat eszközül ; de erre is csak ugy, 
ha magát e közbelépő erőhatalmat is azon szellem 
lelkesíti, melly a szabadságot megtermő s fóntartó 
eszmék iránti őszinte szivvonzalomból származik. 
Azért mondja az Ur is : „ M é g i s m e r i t e k az i g a z -
s á g o t , és az i g a z s á g m e g s z a b a d í t t i t e -
k e t " (Ján. 8, 36.). Csalhatatlan igék ezek, mellyek 
igaz értelmét mi sem pótolhatja az életben. 

Egyébiránt midőn mi az örök igazság nyilat-
kozatát állítjuk a népszabadság egyetlen biztosité-
kául : igen természetes, hogy az örök igazság eme 
nyilatkozatát nem kereshetjük sem az annyira vál-
tozékony, örökös ellenmondással küzdő, közönsége-
sen az érthetetlen üres szavak tömkelegében botor-
káló, s legfólebb is csak a kor gondolkozását vissza-
tükröző bölcseletekben ; sem azon divatos, sokak sze-
meit annyira kápráztató, s még többeket tévútra 
szédítő államtanokban, mellyeknek bevallott főelvök, 
a gyakran igen rögtön változó körülményekből ki-
fejlett érdekindigentiák, mik előtt mindennek, még 
a legszentebbnek is, meg kellene hajolni. Az illy 
örökké változó, semmi állandósággal nem biró, s 
egyedül a szeszélyes egyéni fölfogás-, hajlam- és ész-
leletekben gyökeredző nézetek sokkal ingatabbak, 
hogy sem ezek akár a soha nem változható igazság 
természetét ölthetnék magukra, akár pedig biztos 
alapul szolgálhatnának a népek jóllétét, fölvirágozá-
sát, és valódi szabadságát előmozdító intézmények 
fölépítésére, megszilárdítására. Mi a megszabadító, s 
minden törvénytelen elnyomásnak véget vető örök 
igazság nyilatkozatát egyedül azon, minden emberi 
nézet és akarat fölött álló, mindenkitől elismerést és 
föltétlen engedelmességet követelő, s az emberi sze-
szély-, vagy szenvedélytől sem félre nem vezethető, 
sem meg nem vesztegethető tényleges isteni kijelen-
tésben keressük, melly Krisztusban, az Isten örök 
bölcseségében nyilatkozva, mindenkor, és minden-
kinek egyaránt, bámidatos következetesség- és hajt-
hatatlan határozottsággal hirdeti ama semmi kor, ég-
alj , szokás, vagy kormányforma alatt meg nem vál-
toztatható társadalmi nagy elveket, mellyeknek kell 
minden viszonyok és jogállapotok alapjául szolgálni, 
ha akarjuk, hogy a társadalmi szerkezet szilárd, 
biztos , és ollyan legyen , melly telhetőleg minden-
kinek kiszolgáltatván az övét, a békés együttlét mel-
lett az igazi polgári szabadságot is előteremtse, fel-
virágoztassa. 

E szerint tehát a népeknek mindenesetre kikeli 
józanodni azon fejszéditő koreszmékből, mellyek a 
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szabadságot a szabadossággal, a függetlenséget a tör-
v é n y nélküliséggel, a rendet az elnyomással, a ter-
mészeti jogot a főltüzelt képzelődés erejének soha 
meg nem valósitható ábrándjaival összezavarván, 
megvetették azon szomorú állapot alapját, mellynek 
nyomasztó terhe alatt nyög Europa több mint félszá-
zad óta; és ismét nyilt őszinteséggel visszatérni az 
isteni tekintélyhez, vissza a keresztény miveltséget 
megalapitó, s azt ezentúl is továbbra föntartó és fej-
lesztő Krisztus-hit boldogító kormánya alá: ha még-
is akar ják, hogy igazán szabadok legyenek, és él-
vezhessék egyedül a keresztény miveltség által kifej-
leszthető szabad institutioknak, a, népeket évszázado-
kon át boldogító gyümölcseit. A népeknek csak a 
pogányság ós kereszténység közt van választásuk: 
de a pogányság bármilly alakban nyilatkozzék is, 
mindenkor az igazságtalanság, durva erőszak és el-
nyomás szellemét leheli ; mig ellenben a keresztény-
ség a szelídség, jogosság, méltányosság és szeretet 
lelkét, melly egyszersmind a szabadság lelke. Té-
nyek bizonyítják ezt, miket megczáfolni nem lehet. 

("Folyt, követk.) K o v á t s József. 
— 

Tapasztalatok a világegyliáz terén. 
VIII. 

O l a s z o r s z á g , februárban, 1859. 
,Illy tapasztalatokban nincs köszönet,' mondja talán a ke-

gyes olvasó. Megengedjük: de ha máskép nem használnak, 
legalább arra tanítanak minket, hogy ismerjük meg azokat, 
kikről az irás szól : „Quorum os maledictione et amaritudine 
plenum est : veloces pedes eorum ad effundendum sangvinem." 
Magunk is szivesen elfordulunk ez irtózattól : ,ubi nullus or-
do, sed sempiternus horror inhabitat;' hogy szemeinket von-
zóbb tárgyra fordítsuk : de tehetünk-e róla, hogy midőn szép 
virág után nyulunk, előbb a sűrűben ólálkodó kígyóra kell kö-
vet dobnunk ? 

Az előbbiekhez hasonló tapasztalatokat gyűjtvén Pie-
montban , önkénytelenül illy kérdés merül föl elménkben : 
,Valljon van-e itt még nyoma a catholicismusnak ? vagy talán 
boldogabb népek szivébe költözött: áldást terjesztendő egy 
még nem barbár civilisatio közepette' ? S valóban Isten csu-
dája csak , hogy 10 éves, élethalálra folytatott harcz után is, 
mellyben az istentelenség önmagához méltó fegyvereket hasz-
nált , még ki nem veszett az Udvözitő szent vallása. Azonban 
hála az őrködő Gondviselésnek, a catholicismus itt is megmu-
tatta életrevalóságát, s a nyomás és sanyargatás daczára is 
még mindig megtermi üdvös gyümölcseit. Érzik ezt az isten-
telen lapok is, és e miatt dühösködnek mérgökben ; de sokszo-
ros keserű kifakadásaikkal önkénytelenül is megdicsőítik J é -
zus szent vallását, és tanúbizonyságot tesznek arról, hogy az 
Istent szeretőknek minden javukra fordul. A mult évi majus-
ban olly nevetséges kudarczot vallott nemzeti ünnepély idejé-
re esett a bold, szűz Mária havi ajtatossága is : melly egész 

Olaszhonban gyermeki gyöngéd kegyelettel szokott megtartat-
ni. A piemonti kath. nép buzgalma olly rendkívüli volt ez al-
kalommal, hogy sok helyen az illető templomok nem fogadhat-
ván be egyszerre a buzgó sokaságot, ugyanezen ajtatosságot 
ismételni kellett, a részt venni akarók nagy örömére. Illy je-
leneteket látván, nem nevetségesek-e a ministeriumnak, és a 
hitetlen pártnak egyházunk elleni gyülölségei, s a 23,000 pro-
testáns és 14,600 valdensi érdekében tett demonstratiók ? Azt 
egyébiránt ne higye senki, hogy itt korlátlan a cultusok sza-
badsága ; s azért következetes volna a valdensiek pártolása. 
A zsidók például még most is kötelesek valami sárga szinü 
szövetdarabot hordani ismertető jelül ; és zsinagoga-épitésrei 
engedélyt csak igen terhes pénzbeli áldozatok által kénytele-
nek vásárolni. Egész országban csak 15 protestáns, és a mos-
tani genuaival 8 valdensi egyházközség létezik. Az 5,000,000 
katholikus fölött őrködik 7 érsek és 34 püspök. Két érsek, 
fájdalom! még most is számkivetésben van. A férfi-kolosto-
rok száma 283, a nőkéi pedig 145. Ezek közül 103 birtok-
nélküli capucinusoké, 86 minorita atyáké, s 45 irgalmas szü-
zeké. íme ez intézetek ellen viselnek a ,haladás' emberei há-
borút Piemontban : meg nem fontolván azt, hogy a szegények 
e házai-, vagyis inkább konyháinak megsemmisítésével hason-
líthatatlanul nagyobb és félelmesebb lesz a proletariusok szá-
ma. Ezzel azonban mit sem gondolnak a mostani ,nagy' embe-
rek ; elvök úgyis amaz ismeretes : „qui reste doit fermer la 
porte : après moi le deluge." (A ki utolsó lesz, zárja be az 
ajtót; jöhet utánam a vízözön.) Minthogy a catholicismus el-
leni bántalmak majdnem mindig büntetlenül maradtak, sőt né-
mellykor felsőbb helyen tetszésben is részesültek: a rajongók 
szemtelensége már annyira ment, hogy Turin- és Genuában 
minden áron botrányokat igyekeztek előidézni. Voltak ollya-
nok, kik kalapföltéve, mások, kik égő szivarral mentek a temp-
lomba ; sőt olly vakmerő is találkozott Genuában, ki a temp-
lom közepén lévő candelaberen égő gyertyán akará szivaráfc 
meggyújtani. E szentségtelen merény egészen kimerité a hit-
szilárd katholikusok türelmét : minek következtében az elke-
seredés junius 18-án végre olly pontra hágott, hogy a liitök-
ben olly mélyen sértettek maguk akartak rettentő módon 
igazságot szolgáltatni. A hatóság erre meghökkent, és egy 
rendeletében a bűnösök megfenyitését ígérvén, a hasonló hit-
sértegetéseket szigorúan megtiltá : s igy sikerült az ingerült-
séget is lecsillapítania. 

De elegendő ennyi a keserűből. Tekintsünk szét : nem 
találunk-e valahol zavartalan örömre is? Jó csillagzatomépen 
azon időtájban vezetett Piemontba, midőn a szárd missiona-
riusok javára intézett segélygyüjtések javában folytak. A be-
gyült mindenféle tárgyakból valódi mükiállitás rendeztetett. 
A hivek buzgalma, s a ker. szeretet segíteni kész igyekezete 
örömre gerjesztő volt. A bizottmányhoz folytonosan érkeztek 
levelek, uj küldemények uton lételét jelentők. E tárgyak 
szemléletére seregesen tódult nem csak a turini lakosság ; de 
a vidéki nép is , el annyira, hogy közel 80,000 bemeneti jegy 
adatott el , és a csekély díj majdnem 12,000 lirát jövedelme-
zett. Illy lelkesedést látván a püspökök, elhatározták, hogy a 
jelen pénzbeli segítségen kivül, mellyet a piemonti katholiku-
sok, hazájokból eredő, s Üdvözítőnk szent vallásának terjesz-
tésében fáradozó apostoloknak nyújtottak, még egy intézet is 
alapittassék, s z á z , missiókra alkalmazandó ifjú fölnevelésére, 
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s a buzgó hivek áldozatkészségének megörökítésére. Dicső 
gondolat! Jobb segélyt nem is lehetett volna nyújtani a lel-
kes hittéritőknek. Ez intézet csak a hivek jelen , és jövendő 
kegyes adományaira van alapítva : mégis az alapítási mun-
kák nagy sebességgel folytak ; ugy hogy mai napig a ház 
készen lesz az ifjak befogadására. Ki Istenben bizik, meg nem 
csalatkozik ! Ez a ker. szeretetnek egy uj szép diadala, melly 
minden zaj , minden dicsekvés nélkül megtermi gyümölcseit. 
Az isteni gondviselés, melly e szerencsétlen államnak politikai 
veszélyei közt is majdnem folytonos csuda által fölvirá-
goztatta s fentartja a turini ,Piccola casa della Provvidenza' 
czimü páratlan intézetet, ez uj missionariusi háznak létreho-
zása által is megmutatta, mikép a catholicismusnak termő ere-
je örökké ifjú, s örökké virágozó. A világ zajt ü t , fitogtatja 
öntetszelgéssel koholt terveit ; kivitelökre milliókat pazarol : 
és csak ekkor látja, hogy a siker nem felel meg a várakozás-
nak ; s mint az egykori alchimista kénytelen megvallani, „mi-
kép a tégely fenekén csillámló egy szemernyi arany, igen 
sokba került, — egy emberi életbe , s egy ország kincsébe." 
Krisztus valódi szeretete ellenben csöndesen működve, kevés 
napok folytán olly intézeteket hoz létre, mellyek rövid idő 
alatt erős gyökereket verve, századokra kiható üdvös befolyást 
gyakorolnak. 

Intézetekről szólván , helyén lesz néhányat a Piemont-
ban lévőkből megemliteni. Szabadjon mindenekelőtt egy ész-
revételt tennünk, mellytől a kath. jótékonyság említésekor 
semmikép sem szabadulhatunk. A madarat tolláról, a fát gyü-
mölcséről lehet ismerni: ezt tartja a közmondás; melly fölvett 
tárgyunkra alkalmazva , igen tanulságos elmélkedésre vezet. 
A hitetlenség, és a vele járó libertinismus, valamint másutt, 
ugy Piemontban sem alkotott semmit, mi az emberiség javára 
szolgálhatna ; s a mit alkotott is, ez századunk-, és a civilisa-
tionak örök gyalázatára fog válni. A renaissance óta elterjedt 
uj pogányság a prostitutiókról gondoskodik, és önmagához 
méltó korinthusi nyilvános helyek alapítására törekszik. El-
lenben a catholicismus , a szellem és erények vallása, midőn a 
nyomornak lelki vigasztalást nyújt , a test ezernemü bajainak 
orvoslásáról sem feledkezik meg. Ezekről elmélkedve szomorú, 
s mégis végetlenül vigaszteljes kérdés támad a jó katholikus 
szemében. Honnan van, hogy ujabb korban, a hitmeggyőző-
dés fogytával, Europa éjszaki részében alig jön létre egyet-
len-egy, a közinség enyhítésére számított, figyelmet érdemlő, 
nagyobb jótékony intézet ? Honnan van , hogy ott az illető 
kormányoknak kell d e c r e t á l n i a k ö n y ö r ü l e t e s s é -
g e t , épen ugy, mint kormányrendeletek által kell megparan-
csolni a bizonyos egyházi egységet és cultust ? És végre hon-
nan van, hogy Olaszhonban, hol a hitérzet ugy, valamint 
Italia szép napja melegebb, a szenvedés iránti könyörület is 
ragyogó ; s hogy ujabb korban, sőt napjainkban is emelkednek 
k o r m á n y o k s e g í t s é g e n é l k ü l , e g y e s e k b u z g a l -
ma á l t a l , olly bámulatos jótékony intézetek, minőkről a 
zordon ködös éjszaknak fogalma sincsen? Nemde onnan, mi-
vel irgalmat a szivekben sem Hegel philosophiája, sem a val-
lás helyébe tett humanismus, hanem csak az Istentől szárma-
zó belső , és eleven hitmeggyőződés szülhet ? S ha a józan 
észtan szabályai szerint az okozatról az okra lehet helyes kö-
vetkeztetést vonni : ugy ezen, ,ex fructibus eorum cognoscetis 
cos' legfényesebb tanúbizonyságot tesz mind Olaszhonnak mély 

vallásossága , mind pedig a catholicismus fönsége, s Istentőli 
származása felől. Az éjszaki ezerfejü protestantismus, mint az 
,én'-nek vallása, szűkkeblű egoismust szült ; a catholicismu3 
ellenben valamint dogmáira nézve v i l á g v a l l á s , ugy ál-
dásai- , jótéteményei-, s intézvényeiben is az e g y e t e m e s -
r e törekszik. Egy rövidke pillanat a catholicismus teréni köz-
jótékonyságra, eléggé bebizonyítja ez állítás igazságát. 

Rövid lenne egy emberélet mindazon jótékony intézetek 
leírására, mellyeket az emberi szenvedés enyhítésére Olasz-
honban a catholicismus alkotott. A kis sardiniai királyságban 
is olly tágas, és olly gazdag e tér, hogy a nagy változatosság-
ban elvész a legfigyelmesebb néző tekintete. Mi csak kettőről 
fogunk szólni, melly meggyőződésünk szerint egész Európá-
ban páratlan. A többire nézve röviden megjegyezzük, hogy 
nagyobb részint olly terjedelmesek, mint például a turini Os-
pedale di San Giovanni 6000 beteggel, és a genuai Ospedale 
grande 4000 szenvedővel, szervezetökre nézve pedig olly tö-
kéletesek , miszerint a különben nem nagy olaszbarát Förster 
is utánzásra méltóknak állitja. 

Piemontnak, és a világnak jótékony intézetei közt első 
helyen áll a turini ,Piccola Casa della Provvidenza'. Ez a ke-
resztény önfeláldozó szeretetnek olly emléke, mellyhez ha-
sonlót a világ előmutatni nem képes. Alapitója Cottolengo tu-
rini volt kanonok : kinek neve élni fog, mig e földön szenve-
dő fog találtatni, s mig a fájdalomnak egy könye, s a hálada-
tosságnak egy fohásza marad. E csudálatos, egész köztársasá-
got képező jótékony intézet eredete a következő*): Cottolen-
go, a ,Corpus Domini' nevet viselő turini káptalan tagja, s jó-
tékonyságáról ismeretes pap, 1828-ik évi augustus egyik nap-
ján a templomból haza térvén, megpillantott két idegent : egy 
lyoni származású , veszélyesen beteg asszonyt, és siránkozó 
férjét. Az asszony útközben megbetegedvén, és idegen város-
ban lévén, nem tudott nyughelyet találni. Cottolengo látván 
az elhagyottakat, biztos helyre vezette őket, és ápolónét foga-
dott a beteghez. E jó tettnek hire mihamar elterjedvén Tu-
rinban, más elhagyatott betegek is jelentkeztek Cottolengo-
nál : ki egyet sem taszitott el magától. Nem sokára azonban 
szűkké vált az általa bérlett lakocska : más, és tágasabb hely-
ről kellett gondoskodnia. Betegápolónékul önkényt ajánlkoz-
tak némelly könyörületes szivü nők ; kik később „irgalmas 
asszonyoknak" elneveztettek, és egy sziv-alaku érmet viseltek 
mellökön ismertető jelül, illy felirattal : „Charitas Christi 
urget nos." Három év alatt folytonosan növekedett a jóté-
vő szent férfi betegeinek száma. Erdemei is növekedtek Isten 
előtt : de különben is mérsékelt vagyona, végkép elfogyott. 
Birt azonban egy kincscsel, melly a tökély felé törekvő ke-
resztény szivében soha sem hiányzik : e kincs az isteni gond-
viselésben helyezett bizodalom „Charitas Christi urget nos" 
jelszava által lelkesittetvén, liázról-házra járt; ápolt szegényei 
nevében a könyörületet fölhívandó. De e földön minden va-
lódi érdemnek sorsa, a — félreismertetés ! Az önző érdekek ke-

*) A ker. szeretet és jótékonyság e dicső emléke ugyan a R e l i -
gio és Nevelés'-ben (1842. II. 38- és 39-ik számában) volt ismertetve : 
de azért újbóli leirása már csak azért sem fölösleges, mivel a jó példá-
nak minél gyakrabbani felmutatása nem árt, s csaknem egy egész u j 
nemzedék lépett azóta e lapok olvasói közé, melly az akkor közlöttek-
re nehezen fog emlékezni. Különben az intézet jelen állása felől ujab-
bat hallani annak is érdekes, ki az emiitett czikket olvasta. S z e r k . 

» 
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resésében eltörpült szükkeblüek aljas gyanúsításaitól még egy 
tiszta szándék sem maradt illetetleniil. Ezt kelle tapasztalnia 
Cottolengonak is. Gondoskodása közepett sokszor szidalmaz-
tatott , egyesek által kigunyoltatott, sok házakból gyöngédte-
len módon kiutasittatott: de a valódi s z e r e t e t t ü r e l m e s ; 
mellyel fölfegyverkezve a buzgó pap minden akadályokat le-
győzött. Terhes körülményei közt annál több lelki öröme volt, 
látva, mikép pénz és vagyon nélkül is föntarthatja szegény 
betegeit. Most már az irgalmas szüzek behozataláról gondos-
kodott : mi a turini érsek beleegyezésével meg is történt. 
1832-ben jelen alakját nyerte az intézet : bizonyos rendszer 
és szervezeti szabályok csak lassan, és később fejlődtek ki. 
Sok nehézséggel kellett küzködnie ; de a szilárd férfiú rend-
kivüli türelmén megtört minden akadály : és önfeláldozási 
készsége, csudával határos eredményeket szült. Egy pillanat-
nyi kicsinyhitüség, egy rövid kétely, — s müve széthullott és 
elenyészett volna, mint a légben uszó szappanbuborék. De e 
kicsinyhitüséget Cottolengo nem ismeré, s e kételyt eloszlatta 
az Isten jóságábani bizalom. Midőn mindenből kifogyott, kór-
házai ajtajára kifüggesztette szükségeinek jegyzékét ; vagy 
pedig végig ment az utczákon, be-bekiáltván a házakba, hogy 
betegei só-, bor-, étel-, vagy ruhanemükben szükséget szen-
vednek : s körútjáról haza térvén , szükségeit fedezve találta. 
Adósságok sokszor elűzték szemeiről az álmot ; sokszor estve 
nem tudta, hol vesz reggel erősitő ételt maga, s betegei szá-
mára ; olvasót vett kezébe, vagy a Gondviseléshez imádkozott : 
s hajnalkor a kis csengetyü hangja által fölébresztetvén, m2g-
fízetett adósságairól szóló nyugtatvány, vagy kisebb-nagyobb 
összeg pénz nyújtatott neki ismeretlen kezek által, vagy pe-
dig élelmi szerek , bor, fa , stb. szállíttattak a házba. Illyen-
kor azután éghez emelvén szemeit, fölsóhajtott : „qui sperat 
in Domino, non confundetur in aeternum" ; s indult a nyomor 
hajlékaiba, ujabb szenvedők fölkeresésére. Reményében nem 
csalatkozott soha : az adományok , mint az özvegy korsójában 
az olaj , nőttön-nőttek, a „piccola casa", melly nevét (kisded 
ház) már meghazudtolta, nyert telket és házat, s napról-nap-
ra inkább terjedett. A turini nép már megszokta, s megsze-
rette a szegények e menhelyét : minden gyermek tudja az oda 
vezető utat ; minden, bármilly szegény napszámos is oda viszi 
csekély adományát. A ,piccola casa' Turin büszkesége. Igy 
folyt a dolog 14 évig. Ekkor (1842-ben), az Isten magához 
szólította hív szolgáját, hogy érdemeit örök dicsőséggel ju-
talmazza. Sirjára liusz ezernek bánatkönyei hulltak. Szegény 
betegeinek keservét emberi toll nem képes leirni : többen sziv-
bánatukban meghaltak. Azonban a Gondviselés támasztott egy 
más szent életű férfiút, ki az öröklétre átszenderült jótevőnek 
munkáját átvette: ez Anglesio kanonok, ki a,Piccola casa del-
la Provvidenza'-nak ügyeit Cottolengohoz méltó buzgalommal 
mai napig vezeti. 

Ezen intézet, mint fönebb emiitők, egy egész köztársa-
ságot képez, és 37 osztályból áll ; mellyek a ,Civiltà Cattolica' 
mult évi sept. 4-iki füzete szerint a következők : 

1. L e l k i p á s z t o r o k ; kik éltöket a szegények és be-
tegek lelki vigasztalására szentelik : fáradságukérti jutalmat 
az Istentől várván. 

2. Sz. V i n c z e s z ü z e i ; hivatásuk betegápolás, és a 
kórházakróli gondoskodás. 

3. Sz. e s e d e z é s r ő l c z i m z e t t n ő v é r e k (Suore 

del Sufiragio) ; szerzetes fogadalommal és zárral (clausura) : 
kötelességök imádkozni, s böjtölni a hivek lelki üdvéért. 

4. F á j d a l m a s l e á n y o k (Figlie addolorate) ; foga-
dalom- és zárral : hivatásuk, Üdvözítőnk és a bold. Szűz fáj-
dalmainak emlékét különösen tisztelni, és a haldoklókért 
imádkozni. 

5. C a r m e l i t a s z ü z e k ; szigorú fogadalommal. 
6. M á r i a s z e n t s z i v é r ő l n e v e z e t t (Suore del 

cuor di Maria) s i k e t-n é m a s z ü z e k ; fogadalom- és zár-
ral. Európában példanélküli intézet. Hivatásuk a kórházak fe-
hérneműinek , és a templomi ruháknak tisztán tartása. 

7. P á s z t o r n ő k (Le Pastorelle) ; fogadalom- és fél 
zárral. Hivatásuk a beteg nőket vallásban oktatni, vigasztalni, 
s mellettök éjjel virrasztani. 

8. „ L e T a i d i n e " nevezet alatt, bűnbánó nők, foga-
dalom- és zárral. 

9. Sz. E l l i a n a s z ü z e i ; fogadalommal, zár nélkül. 
Ezek az irgalmas szüzek segédjei , s Krisztus urunk szent 
szivének jelvényét hordják mellükön. Keresztény tökéletes-
ségre törekvő szüzek , kik testi hibájok, vagy beteges voltuk 
miatt nem vétethetnek föl más nő-zárdákba. íme tehát a p ic-
cola casa'-ban ezen elhagyottakra is létezik szerzetes-rend. 

10. Sz. k e r e s z t l e á n y a i (Le Crocine) ; fogadalom-
mal, zár nélkül. Kötelességök az intézeten kivül fekvő szegény 
betegeket ápolni, ruhájokat mosni, és a szent keresztet kü-
lönösen tisztelni. 

11. Sz. V i n c z e s z ü z e i n e k n ö v e n d é k e i (Le 
Provande) ; ép és erős leányok, kik gyakorlatból tanulják az 
irgalmas nénék terhes kötelességeit, s a próbaévek elmultával 
^fogadalmat tesznek. 

12. O r s o l y a - s z ü z e k ; szegény szülők leányai, kik 
itt jó nevelésben részesülnek, s érett korukban tetszésök sze-
rint egybe a fönnevezett szerzetes-rendek közül léphetnek, 
vagy pedig szülőikhez visszatérhetnek. 

13. Á r v a l e á n y o k ; ugyanazon előnyökkel, mint az 
Orsolya-szüzek. 

14. S i k e t n é m a l e á n y o k ; vallás-, olvasás-, irás-, 
és női munkákra oktattatnak : ezek közül választatnak a Mária 
sz. szivéről czimzett apáczák. 

15. A t e h e t e t l e n e k (Le Invalide) osztálya áll min-
denkoru nyomorékokból, kik nem képesek élelmöket meg-
szerezni. 

16. L u d o v i k a - l e á n y o k (Le Luigine); ide tartoz-
nak az elárvult, vagy a szülői gondtól megfosztott kis leányok. 

17. és 18. Szegény , mindkét nemű kis gyermekek, kü-
lön-külön osztályban ; kik nappal tanittatnak és élelmeztetnek, 
estve pedig szülőiknek visszaadatnak. 

19. Minden korú n e h é z n y a v a l y á s o k (L'Epilettiche). 
20. J ó l e á n y o k (Le buone figlie); minden korú esze-

lős nők. 
21. S z.-V i n c z e -1 e s t v é r e k (Fratelli di San Vin-

cenzo) ; szerzetesi szabályok alatt élő férfiak, kik az intézet-
nek terhesebb munkáit végzik : a képesebbek segédtanitói 
szolgálatot is teljesítenek. 

22. Sz. T a m á s f i a i (I Tommasini); latin tanulmányok-
kal foglalkozó, papságra, s különösen missiókra készülő, jóvi-
seletü szegény , vagy árva ifjak. 

23. T e s t v é r e k (Fratini); gyenge tehetségű árva gyer-
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mekek : tanulnak olvasni, irai, számolni, azután pedig mes-
terségre adatnak. 

24. S i k e t n é m a i f j a k ; vallás-, olvasás-, irás-, és 
mesterségre tanittatnak. 

25. T e h e t e t l e n e k (Gl' Invalidi) chronicus kórban 
szenvedők, vagy taghiányos iíjak. Ezek közt van egy, ki csak 
felső karral és egy ép lábbal született, s mégis tud meglehe-
tősen járni , könyökeivel enni, sőt irónnal nevét is kiirja. Egy 
másik pedig siketnéma és vak. 

26. N e h é z k ó r o s o k (Gl' Epilettici); minden korú, 
illynemii bajban sinlődő férfiak. 

27- 36-ig. Tiz, mindenféle betegek ápolására szolgáló 
kórház. Ezek közt egy a beteg papok, és egy másik, beteg apá-
czák számára. 

Végre 37., keletkezőben van egy nyugház, elaggott lel-
kipásztorok számára. Ezen harminczhét osztályhoz járul most 
a tavaly alapitott, és általunk fönebb emiitett uj intézet a hit-
térítő növendékek számára. 

A ,Piccola casa della Provvidenza' magában foglal 
1500—1800 lelket. A nyomor-, vagy betegségnek egy neme 
sem záratik ki. Mig hely van, addig minden jelentkező befo-
gadtatik. Ez intézet elevenen emlékeztet Üdvözítőnknek ama 
csudatettére, mellyel öt kenyérrel, és ugyanannyi hallal ötezer 
embert kielégített. A „Piccola casanak" nincs s e m m i biz-
t o s jövedelme: s mégis 31 év óta él benne évenkint legalább 
1500 ember; s a Gondviselésnek valódi csudája által, kenyér 
és leves van mindennap bőven; a többi majd bőven, majd 
szűkebben , a mint Isten akarja. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir . Apostoli Fölsége f. évi mart. 9-én kelt legfelsőbb ha-

tározatánál fogva, a zágrábi székes főkáptalannál S a 11 v á r Péter 
apát- és kanonokot olvasó-kanonokká, S a c s i c s József okiosi kerületi 
esperest és stupniki plébánost, F i 1 i c s Mátyás nasicsi kerületi esperest 
és fericsancei plébánost, u g y szinte D a v i d Károly körösi plébánost, 
ugyanazon érseki főkáptalan tiszteletbeli kanonokaivá kinevezni ; végre 
T u m p i c s Imre mária-beszterczei esperest és plébánost a bold. Szűz 
iváni czimzetes apátságával legkegyelmesebben felruházni méltóztatott. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi mart . 12-én kelt legfelsőbb ha-
tározatánál f o g v a , a pécsi székes-káptalannál theologus kanonokká 
S 1 á b y Ferenczet, a pécsi lyceumnál Pogmatica tanárát, és sz.-széki 
ülnököt legkegyelmesebbeu kinevezni méltóztatott. ("W". Z.) 

(Egyházi statistika.) Csanád egyházi megyének 1859-
re kiadott névkönyve , a püspökség keletkeztének rövid tör-
ténetét, és első apostoli királyunk általi alapítását előrebo-
csátván, 1035-től fogva , sz. Gellérten kezdve, 84 püspököt 
sorol föl. A káptalan kanonokjai közül már 1216-ban fordul 
elő, kit az okmányok név szerint említenek : de 1523-tól fogva 
1723-ig, tehát két egész századig, kinevezéâ a török iga alatt 
nyögő, s elpusztult káptalanba nem történt. A kath. hit vég-
képeni kiirtatása felől tanúskodik az is, hogy a jelenleg lé-
tező , s csak később visszaállított (205) plébániák közül a ma-
kói legrégibb; s ez is csak 1700-ban keletkezett. Ezt követék 
1702-ben Ó-Arad és Borosjenő, 1703-ban Oravicza, 1705-ben 
Arad vár , 1717-ben Lippa, következő évben Temesvár és Lú-
gos , és igy tovább : ugy hogy a plébániák nagy része (74) 
csak e században állíttatott fel, vagy vissza; nevezetesen 13, 
a megyét jelenleg atyailag kormányzó mélt. püspök alatt, 1851-
től fogva. Tudományos intézetek a megye kebelében, a püs-

pöki seminarium- és lyceumon kivül, a következők : nagyobb 
gymnasium Temesváron, Szegeden és Aradon ; kisebb gy-
mnasium Nagy-Becskereken és Lúgoson ; tanitó-képezde Ver-
seczen 36 , Szegeden 58 tanitói jelölttel. Ájtatos egyletek : a 
sz. gyermekségről, bold. Sziiz Mária sz. szivéről, és sz. olva-
sóról nevezett társulatok. Szerzetes-rendek : kegyes rendűek 
Temesváron , Szegeden, és Nagy-Becskereken ; minoriták Ara-
don , Szegeden , Lúgoson ; capistrani, s ezekkel egyesült bol-
gár-oláh ferencziek Arad várban , Radnán, Pancsován, és 
Vingán (Erzsébetváros) ; Üdvözitőről nevezett ferencziek Sze-
geden ; irgalmas-barátok Temesváron ; s ugyanott Nagyasszo-
nyunkról nevezett iskolanénék (behozva 1858-ban); Szegeden 
pedig szeretet apáczái (irgalmas szüzek). Nyelvre nézve a né-
met 64 , magyar 23 , német és magyar együtt 45 , más nyel-
vek , például illyr (4) , magyar és illyr, magyar és oláh stb., 
kevesebb plébániákon használtatnak ; a franczia, s olasz, egye-
dül, most már sehol sem. A lelkek száma 1.678,814-re megy; 
kik közül 550,926 rom. kath., 34,467 gör. egyesült, 993,048 
gör. nem-egyes., 44,298 ágost., 39,393 helv. hitv., 16,685 
zsidó. Vegyes-házasságban él 2240 pár: a megtérések 1857/g-
ban 82-, az elszakadások 13-ra mentek. Iskolaképes 74,880 
gyermek közül valóban járt 66,433. E roppant számú népes-
ségnek lelkiekbeni ellátása mindössze 289 áldozárra nehe-
zedik ; kik közül 144 plébános, 56 pleb.-helyettes, 4 se-
gédplebános (coadjutor), és 69 káplán. S ámbátor e számból 
35 a szerzetesekre esik, még ezek igénybe vétele mellett is 5 
plébánia teljesen nélkülözi a lelkészt, káplánság pedig 20 nincs 
betöltve*). Itt is betüszerint igaz tehát, hogy: „Messis qui-
dem multa, operarii autem pauci" (Luk. 10, 2.). Miért a mélt. 
főpásztor, e lapokban is közlött atyai szózatában nem ok nélkül 
ajánlja híveinek azon kisegitési eszközt, meliyre már isteni 
Mesterünk utalt, mondván : „Rogate ergo Dominum messis, 
ut mittat operarios in messem suam." Vajha az e kérésnek 
sziv mélyéből eredtét óhajtó egyház szándéka, a kántor-böjtök 
kellő megtartásával országszerte nagyobb hévvel méltányoltat-
nék ! Atalában e megyei névkönyvet, melly kiállítás tekinte-
tében is a legszebbek közé tartozik, dus tartalmánál fogva 
méltán tekinthetni akkép, mint mellyben az egész megye 
állapotát mintegy tükörben láthatni.—A s z e p e s i megyének 
állapotát a ,Religio' 3-ik sz. közlött tudósitás (26. 1.) már ki-
meritőleg vázolta ; — a g y ő r i felől pedig 22-dik számunk-
ban (148. 1.) tétetett emlités : ez utóbbinak névkönyvéből 
mégis némellyeket pótlólag ideteendőnek véltünk. A bold. 
Szűz szeplőtelen fogantatásáról nevezett kisebb seminarium-
ban t. i. 36 ifjú nyer egyházias neveltetést, négy osztályban 
(5—8-ik) gymnasiumi tanulmányokkal foglalkozva. A szerze-
tes-rendek pedig a megye kebelében következők : prae-
monstráti rendű szabályos kanonokok Csornán ; kegyes rendű-
ek Magyar-Ováron és Tatán ; sz.-benedekiek Győrött és Sop-
ronban ; domonkosiak utóbbi helyen ; ferencziek Kismarton-
ban, és Boldog-Asszonyfalván ; capucinusok Tatán ; serviták 
Fraknóban; carmeliták Győrött; irgalmas barátok Kismar-

*) Épen az ,Oesterr. Volksfreund'-nak mart. 20-iki számában 
olvasható a laibachi püspöki megyének ,Catalogus'-a felől tett azon 
észrevétel, hogy : „Az egyházi rend ennél fogva Krainban igen mérsé-
kelten van képviselve." Pedig e megyében a lelkek száma kisebb 
(505,227) , a papoké pedig csaknem kétszer annyi (miután 706 áldozár 
közül , 599 pásztorkodással foglalkozik,) a szerzetesekkel együtt , hogy 
sem a roppant kiterjedésű csanádi megyében. S z e r k. 
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tonban; Orsolya-szüzek Győrött és Sopronban.—A v á c z i püs-
pöki megye, névkönyve szerint (melly minden más vallásuakat 
mellőzve, csupán a kath. hivekre szorítkozik,) 3 főesperes alatt, 
17 alesperesség-, és 111 plébániában, összesen 358,956 lelket 
számlál. A 65 káplánság közül itt is csak 52 van betöltve : az 
áldozárok száma pedig nem haladja meg a 188-at. A megye 
területén, a szétszórtan élő pusztai nép lelki vezérletével Öt 
missiói kerület is létezik , jelenleg 4 missionariussal. A szer-
zetes-rendü egyének, 7 házban, 109 egyént számlálnak. Ele-
mi iskolába 32,244 gyermek jár. A nyelv csaknem egészen 
magyar; német plébánia mindössze öt van : használtatik 
azonban valamint a német, ugy tót nyelv is a magyarral együtt 
több plébániában. — A bold, szűz Mária nevét viselő sz. F e -
r e n c z rendű tartomány névkönyve a következő helyeket so-
rolja elő, hol házai vannak : Andocs, Boldog-Asszony, Érsek-
újvár, Esztergom, Komárom, Malaczka, Nagyszombat, Német-
Ujvár , Nyitra, Pápa, Pest, Posony, Simontornya, Székes-Fe-
hérvár, Sz.-Antal, Sz.-László, Szombathely, Sümeg, és Veszp-
rém. Mindössze 339 egyén tartozik e tartományba ; kik kö-
zül 196 áldozár; a többi részint tanuló, részint laicus fráter. 
Az Ü d v ö z i t ő r ő l nevezett, szinte ferencziek tartománya pedig 
Bártfa, Beczkó, Eger , Eperjes , Fülek, Galgócz, Gyöngyös, 
Jászberény, Kaplony , Kecskemét, Körmöcz, Nagy-Szőllős, 
Okolics. Pruszka, Rosnyó, Sebes, Szakolcza, Szeged, Szécsény, 
Szolnok, Sztropko, Trsztena, Vácz és Zsolna városokban szé-
kelvén, összesen 373 tagot számlál ; kik közül 52 clericus, 82 
laicus fráter. Az áldozárok rendházakhoz csatolt nyolcz plé-
bániában 46,568 lelket vezérelnek, s 10,458 gyermeket taní-
tanak nem csupán az elemi iskolákban, hanem a tanítókkal ré-
szint egészen (1), részint nem egészen (3) általuk ellátott ki-
sebb , és nagyobb gymnasiumokban is. Gymnasiumi tanár-
és igazgatósággal 20 van megbízva ; elemi főiskolában tanit 
11, katecheta 18, a lelkipásztorkodásban segítséget nyújt 59, 
tábori pap 12, udvari káplán 2, nevelő 1, téritő Egyptomban 
1, kerületi missionarius 3, fogházakban lelkészkedik 3 stb. 

Franczia ország. Csudálatos a tevékenység, mely-
lyet az antikath. irányú, s ösztönt és pénzt kívülről nyerő pár-
tok, Francziaországban az által fejtenek ki, hogy prot. neve-
zet alatt társulatokat létesítenek, lapokat adnak ki, s könyve-
ket, értekezéseket nyomatnak, mellyeknek sem irása-, sem 
kiadása-, annál kevésbbé megvásárlására nem volna képes 
az ott lakó, valóban protestáns és számra csekély közönség. A 
salesi sz. Ferencz egylete őrszemmel kisérvén e működést, leg-
újabban elősorolá orgánjában ama t i z e n e g y nevezetesebb 
prot. egyletet (mert van több is), melly megfeszített erővel dolgo-
zik a franczia népben erősödni kezdő kath. meggyőződések 
megrenditésén. Az e társulatok által évenkint kiadott röpira-
tok és könyvek száma olly nagy, hogy ha Istennek különös 
oltalma nem védi meg a kath. egyházat, rövid idő alatt képes 
volna az egész országot elözönleni tractatusainak és bibliáinak 
árjával. Mint mondtuk, egyedül nevök protestáns e vállalatok 
többségének: mert t,ürelme3 érzelmeikkel minden vallásfelekeze-
tet szívesen ölelnek, csak kath. ne legyen. Igy a krajczáros egy-
let (,1' Association du sou protestant'), melly évenkint 3 — 
400,000 frankkal rendelkezik „az ég harmatát valamennyi fele-

kezetekre" szándékozik hullatni. A toulousi, vallásos könyveket 
kiadó társulat (,Société des livres religieux') fönállása óta 16— 
17 év alatt két millió harminczöt ezer kötetet terjesztett el, és 
948 prot. könyvtár alapítását eszközlé. Legutóbbi jelentése óta 
több mint 77,000 frankot vett be ; melly összegből 20,000 esik 
külföldre. A központi prot. evangelizáló társulat 1856-ban 
103,000 frankkal rendelkezett; s mint 1857-ik évi majusban 
közzétett tudósitványa dicsekszik , Francziaország éjszaki ré-
szén nagy előmenetelt tesz kiküldött prédikátorai által. Evi 
jövedelmét 93,000 frankra teszi. Az elemi oktatásnak Franczia-
országbani előmozdítását czélozó egylet 1851 óta 130 iskolát 
nyitott, 1856-ban 17-et, Az utolsó évi jövedelme 72,000 fran-
kot tett. A vallási értekezletek társulata 15 év alatt h u s z 
m i l l i ó füzetet terjesztett e l , s csupán 1856-ban egy mil-
liót és 28 ezeret. Az , Almanach des bons conseils' maga 
k é t s z á z h u s z o n h é t e z e r példányban nyomatott 1856-
ban. A ,Société évangelique de France' 1856-ban 150,000 
frankot vett be ; a vasárnapi iskolák egylete Párisban öt év 
alatt harminczkét vasárnapi iskolát nyitott. A bibliai franczia 
s külföldi társulat (,Société biblique française et étrangère') 
alapítása óta egy millió négyszáz huszonnyolcz ezer prot. bib-
liát terjesztett e l , és csupán 1856-ban 55,900-at adott el 
többnyire házalás utján. Bevétele utóbbi évben 53,000 frankot 
tőn. Az általa kiadandó ujabb ,népsz erü szent-irást', jól bekötve, 
1 frank és 75 cent.-értszándékozik adni; ugy szinte az uj-szö-
vetséget külön, prot. értelmezéssel, stb. Ide járul még a bri-
tanniai biblia-társulat is, melly kezdete óta több mint 32 mil-
lió bibliát adván ki 102 millió franknyi költséggel, ügynökei-
nek sikerült munkásságával kérkedik Francziaországban. O 
maga hét millióra teszi az ezen országban eladott példányok 
számát ; s egyedül utóbbi év alatt százegy házalója (colpor-
teur), daczára minden fönálló tilalomn ak az eladás e nemét ille-
tőleg, több mint 101 ezer példányon adott tul. (Egyedül az angol 
biblia- s missio-társulatok esztendei bevétele tizenhárom mil-
lióra rúgott 1856-ban!) A proselytismus középpontja Páris : 
és a prot. lapok a magánházakban tartatni szokott ajtatossá-
gokon kivül tizenhatra teszik a prot. nyilvános isteni-tisztelet 
helyeit a fővárosban : holott félszázad előtt csak három volt. 
Ugy szinte szerintök akkor csak reformáltak léteztek Páris-
ban : mig ma vannak lutheránok, methodisták, independensek, 
angol-egyháziak , és baptisták , sok más nem nevezett feleke-
zeten kivül, mellyek ott „működnek" (.travaillent'). Illy ada-
tok elősorolásával a kath. orgánumok egyedül a kettőztetett 
buzgalom- és vigyázatra'akarják az illetőket fölhívni. 

Kegyes adományok : 

A pest-lipótvárosi bazilikában a Sz.-István-Társulat által 
emeltetendő Sz.-István-oltárra beküldetett : 

Léváról, e jelige alatt : ,Jobb adni, mint kapni ' . 44 f r t . 10 kr. a. é. 
Nt. Z s i l i o v i c s Ferencz u r , a pesti központi 

papnövendékek lelki igazgatója á l t a l , e jel-
igével : ,Domine dilexi decorem domus tuae ' 1 cs. ar. 

A pesti r. kath. növendék-papság részéről, e jel-
igével : ,Uram , szeretém a te házad ékességét 
és dicsőséged lakhelyét ' (Zsol t . 25.) . . 10 fr t . aust. ért . 

A Jézus sz. gyermekségéről nevezett társulatnak : 
,Bona est oratio cum jejunio et eleemosyna' 1 f r t . aust. ért. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. - Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

azulnál. Pesten, 1859. 
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Tekintély é s szabadság . 
(Folytatás.) 

Tudjuk ugyan jól, hogy a XIX. század mivelt-
sége s haladása előcsatáraiul föltolakodni akarók kö-
zül többen, a nekik annyira természetes túlkapása-
ikban , az evangeliumi tanokat ma már elégtelenek-
nek nyilvánítják a népek ohajtott szabadságának 
megalapítására , és arra, hogy az emberiségnek a 
jelen messzehaladt miveltség-stadiumában vezércsil-
lagul, és életszabályozó zsinórmértékül szolgálhas-
sanak. Ámde az illy kába, s minden becsületes ke-
belben valóságos undort keltő haszontalan fecsegés, 
nem rut káromlása-e az igazságnak? Nem valóságos 
szembeszállás-e ez a józan értelemmel, és szemtelen 
meghazudtolása a történelemnek és életnek; mellyek 
lapjain soha le nem törülhető betűkkel van fölvésve, 
hogy : ,A miveltség, és ezzel szoros kapcsolatban álló 
népszabadság, a szent kereszt tövéből hajtott ki ; s nem 
is indulhat másutt virágzásnak, mint annak áldásteljes 
árnya alatt.' Az evangelium morálja, melly az ember 
személyes méltósága-, s magasztos rendeltetésében 
gyökeredző viszonyokból származtatja fönséges élet-
szabályait, hasonlíthatatlanul magasabban áll min-
dennél, mit valaha e tekintetben a búvárkodó ember-
ész saját elveiből kifejtett, vagy fölállitni képes volt. 
S ha bár ez egészen oda látszik is irányozva lenni, 
hogy a józan önmegtagadás, és a mulandók iránt 
közönyös magaviselet, ellenben a szellemiek, a 
mennyeiek iránt határt nem ismerő lángszeretet által 
az embert a siron tul üdvözítse : mégis, sőt épen ezért 
annak is megveti alapját, mi az embert itt alant, 
ugy is, mint egyént, ugy is, mint népet, boldogít-
hatja. Milly nagyszerűek, elragadok, és az ember 
összes szükségeinek megfelelők az ő törvényei, mely-
lyekkel az ember és társadalom különféle viszonya-
it rendezi, megerősíti ? Átalános közszeretetet hirdet 
a szentebb kötelékek széttépése, egyenlőséget az en-

gedelmesség aláásása, emberszeretetet a jog és igaz-
ság sérelme, és testvériséget a hatalom és tekintély 
föiforgatása nélkül. A szükséges szigort érzékeny-
séggel , a hatalmat engedékenységgel, az igazságos-
ságot irgalommal, és a büntető igazságot szelídség-
gel mérsékli. Az államhatalmat végetlen magasra 
emeli ugyan, de annál inkább fölmagasztalja az 
őszinte engedelmességet ; sérthetetlenné teszi a bir-
tokjogot, de épen ebben nyitja meg a jótékonyság 
kiapadhatatlan forrását ; leereszkedőleg nyit szabad 
tért az ártatlan örömeknek, de meg nem engedi, hogy 
a sziv az anyagias érzelmek mámorában elmerüljön. 
Szóval, elveket állit föl, elveket hirdet, mellyek átalá-
nos elfogadás esetében nem csak az embert emelnék 
föl a tökéletesség n e t o v á b b fénypontjára, hanem 
egyszersmind a földre visszaidéznék a bün által el-

Ment, a költőktől olly sokszor és szépen 
megénekelt aranykort; mellyben a szabadság, test-
vériség, és egyenlőség karöltve, nem üres és enyésző 
szavakban, hanem tettleg és maradandólag boldo-
gitnák Ádámnak annyi baj- és nyomorral küzdő iva-
dékit Mást nem állithatunk dogmáiról sem. Ezek 
az egyedüli kulcs az ember czélja-, s föladatának igaz 
megértéséhez. Nélkülök az emberélet nem egyéb, 
megoldhatatlan talánynál; a népek föladata, értelem 
nélküli szó ; s az annyira ünnepelt haladás, és töké-
letesbülés csupa czéltalan bolyongás a semmiség sö-
tét űrje felé. Egyedül e dogmák vetnek fényt az em-
ber különféle viszonyaira; egyedül ezek nyitják meg 
az értelem előtt az eszmék ama szellem világát, melly-
nek magaslatáról tisztán láthatni a multat, bizton 
tekinthetni a jövőbe, s e szerint ugy meg lehet ala-
pitni a jelent, hogy ez ne csak tűrhető és kedves, 
hanem egy szebb jövő földerültének is gazdag for-
rása legyen. E dogmák nélkül maga azon morál is 
összerogy, mint alap nélkül a magasra fölvitt épü-
let; és egészen megfosztatik azon erőtől, melly an-
nak életet és tiszteletet kölcsönöz. Egyedül e dogmák 
alapján megszilárdult erkölcsiség lépcsőzetén érhetik 
el a népek a szellem-erkölcsi élet azon magaslatát, 
mellyen ők szabadok, és ennél fogva boldogok is le-
hetnek. Ha valaki előtt netalán túlzottnak látszanék 
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ezen állitásunk, hatalmában áll a történelem nyomán 
összehasonlitást tenni ama kor közt, midőn ama dog-
mák még ismeretlenek voltak a népek életében, és 
a közt, mellyben azok már elfogadtatva, s a népek 
nem csak egyházi, de polgári intézményeik- és tör-
vényeiknek is alapul, és vezérelvül szolgáltak. Igen 
érdekes munkát tenne, ha ki e szerint irná le a né-
pek fejlődési történetét ; és mi előre is kezeskedhe-
tünk róla, hogy ennek vég-resultatuma az lenne, mi-
szerint: a népek főlvilágosodása, miveltsége, jólléte 
és szabadsága azon arányban növekedett, vagy szállt 
alá, a milly arányban erősbült, vagy gyengült a 
hit, melly e dogmákban találta föl mind a népek vi-
lágosságának vezércsillagát, mind azok jólléte- és 
szabadságának támaszát és forrását. 

Azoknak tehát, kik az evangéliumi tanokat 
elégtelenek gyanánt akarják kihiresztelni a népek 
szabadságának megalapítására; s elégteleneknek ar-
ra , hogy a miveltségben annyira előrehaladott em-
beri-nemnek ezentúl is életkalauzul szolgálhassanak : 
először is körül kellene tekinteniek, s a történet és 
tapasztalás utján szoros vizsgálat alá venniek, mi 
volt , sőt mi még ma is az emberi-nem a keresztény 
hit boldogító világa nélkül? És azután a XIX. szá-
zad olly evangeliuma felől gondoskodni, melly*- röffű-
den tekintetben, tehát mélység- és magasztoltság-, 
erő- és kenettség-, átalakító szellem- és hatalomra, 
a világ Megváltójának tanítását fölülmúlná, annyira, 
hogy ennek életbe léptetésétől méltán várhassuk 
meg a népek eddig nem ismert nagysága-, fénye-, 
és boldogságának megalapítását. Igaz, a St.-Simo-
nismus, és ezzel rokon philanthropismus és huinani-
smus napjainkban nagyobb hódításokat tesznek; s 
már-már az ezekből bimbóként fejledező socialismus 
és communismus meg is kezdette irniuj evangéliumát, 
melly a ,világ világosságánál' nagyobb világosság 
után vágyódó ,felvilágosultabb' népek meglepetésé-
re , a mindenkit egyaránt megillető, és senkiben 
megszorítást nem tűrhető, átalános é l v e z h e t é s i 
j o g o t tűzi ki alapjául azon morálnak, mellynek föl-
adata , diadalmas harcz után legyőzni minden elő-
és balitéleteket, le minden babonát és papi kuruzso-
lást, és ezek romjain építeni föl az egyenlőség, sza-
badság és testvériség eldorádóját; mellyből még ama 
hideg, önző, s annyi sok baj- és bűnnek forrása, az 
en y im és t i e d eszméi is örökre száműzve lenné-
nek. De ugy látszik, hogy ezen uj evangelium ten-
dentiája épen nem tetszik még azoknak is, kik kü-
lönben csupa szabadelvüségből annak alapdogmáját 
örömest elfogadnák, csak következtetései ne volná-

nak olly szörnyen különösek; s korlátlan liberali-
smusa ne venné mások birtokát és szerzeményét 
annyira, és olly bőkezűen igénybe ! Innen van, hogy 
ezek közül is többen kezdenek kiábrándulni, s visz-
sza-visszatekintgetni a F ö l f e s z i t e t t n e k evan-
géliumára, mellyből talán ollykor gunytüzni se tar-
tották főbenjáró dolognak. Sőt ezek soraiból már 
ollyak sem hiányoznak, kik a távolból kerekedő se-
tét , de még talán jókor észrevett felhők lefegyver-
zésére nem találnak más módot a keresztény eszmék-
hezi őszinte visszatérésnél, mint ollyanokhoz, mely-
lyek vetették meg a világ civilisatiojának alapját, 
s mellyeken fejlődhetik is mindaz tovább, mit a 
polgárosultság áldásai közé közönségesen szoktak 
sorozni. 

Sajnos azonban, hogy ezek, és ezekkel sok más 
tisztábban látó , s a ,bigottok'-hoz épen nem számit-
ható férfiak a félúton megállnak: a nélkül, hogy to-
vább követnék az igazságot utjokban, és elfogadnák 
azt, mire őket különben is a logikai vaskövetkeze-
tesség szükségkép vezérelné. Ezek ,kereszténységet 
akarnak; de kereszténységet egyház, meghatározott 
dogmák és Istentől rendelt hierarchia nélkül.' Szerin-
tök ,a bibliáhozi hü ragaszkodás elégséges a keresz-
tény eszmék és ezeken épült keresztény élet füntar-
tására,kifejtésére,sőt fölvirágoztatására is: anélkül, 
hogy az ész szabad röptét annyira korlátozó dogmák, 
és a türelmetlenséget okvetetlenül előidéző, szoros ér-
telemben vett egyházra, vagy épen hierarchiára vol-
na szükség; melly ugy is, minő rokonszenvvel visel-
tetik a keresztény miveltség, emberjogok és népsza-
badság iránt, a mult komor képei mutatják, mellynek 
véres iveire a máglyák lángbetüivel irta föl anyai 
szeretetének tanúbizonyságát, mellyel a népeket 
ölelte.' 

Nem tudjuk, de alig hiszszük, hogy az ekkép 
gondolkozók komolyabb figyelmökre méltatták vol-
na azon nyilt igazságot, hogy meghatározott dog-
mák, egyház , és Istentől rendelt hierarchia nélkül 
a kereszténység csupán e s z m e k é p, mellynek sem 
jelentősége, sem élete nem lehet. Annyi bizonyos, 
hogy ha mi a kereszténységben az örök bölcseség, a 
végetlen értelem nyilatkozatát tiszteljük, csak óhaj-
tanunk kell, hogy e nyilatkozat teljes épségében lu-
ven terjesztessék előnkbe; meg lévén erősen győződ-
ve róla, hogy nem a kereszténység neve, vagy ár-
nyéka , hanem annak igazsága, nem annak elforgá-
csolt romjai, vagy szétszaggatott foszlányai, hanem 
tökéletes épsége terjesztheti ama boldogító fényt, 
melly mig az elméket bámulatosan fölvilágosítja, 
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a szivet sem hagyja hidegen, hanem melegével ama 
szentebb érzelmekre buzdítja, mellyek az igaz mivelt-
ség erénytetteinek kiapadhatatlan forrásai. A fél-
szegség semmire sem való; egyedül a bátor elhatá-
rozottság vezérelhet czélra. Azt se feledjük, hogy a 
szorosan meghatározott, s az emberész ünkénykedé-
sét végkép kizáx'ó dogmák, koránt sem pedig az örök-
ké változó, soha tiszta megállapodáshoz nem jutha-
tó , s mindig ujabb és ujabb szint öltő egyéni véle-
ményezések nevelhetnek csak olly jellemteljes népet, 
melly érezve hivatása nagyságát és kötelmei fontos-
ságát, nem fog ingadozó nádként a szél minden fu-
valmára a szerint megindulni, miként ez fölülről, 
vagy alulról fuj ; hanem az Isten, fejedelem és haza 
iránti hűségben minden körülmények közt, jó és bal 
sorsban , a békeség és felzúdult viharok napjaiban 
olly szilárdul fog megállni, mint a milly rendület-
lenül állanak ama dogmák, mellyek hitéből szivja 
állhatatosságát, kitartó buzgalmát, erejét és bátorsá-
gát. Ez pedig a legelső, és nélkülözhetetlen föltétel, 
melly alatt lehetnek csak a népek nagyokká, hatal-
masok-, és szabadokká. Hol az elmék még arról sin-
csenek tisztában, az iránt is ingadoznak és kétked-
nek : ,valljon a hideg sir hantjai nem zárják-e örökre 
le a kihalt életet? van-e számunkra biztosítva re-
mény? létünk mulandó, vagy örökké tar tó-e? lehet-
e a szellem egykori megdicsőitésében hinni, vagy 
talán minden csak por-anyag, melly elemeibe fölo-
szolva csak is a porban találhatja fel fönmaradását'? 
igen, hol a keresztény dogmák eme legelső tételeiről 
sincs tiszta s határozott fogalom, nincs erős hit és 
meggyőződés: ott a népnek szükségkép anyagiságba 
kell merülnie; melly annak szivét, és eszét megron-
gálva , végre képtelenné teszi mindarra, mi felsőbb, 
mi szellemi, tehát magára a szabadságra is. Valamint 
az anyag, ugy az anyagias ember is csak anyagi 
erő által kormányoztathatik. Épen a történet bizo-
nyítja, hogy a népek vallásosságával azok erkölcsi 
élete, erkölcsi életökkel pedig szabadságuk, függet-
lenségök, hatalmuk és dicsőségök is egy arányban 
emelkedett, vagy alábbszállt. 

Más az, ha mi a keresztény eszmék és elvek 
alapján akarjuk tovább fűzni, megszilárdítani, s fo-
konkint magasabb tökélyre emelni ama miveltséget, 
melly a népszabadságának és jóllétének félreismerhe-
tetlen föltétele, akkor okvetlenül arra kell töreked-
nünk, hogy az eszmék ne legyenek irott malaszt, 
hanem szellem és élet. Ámde ez ismét szorosan vett 
egyház, és az egyházban Istentől rendelt fensőbb 
tekintélyű hierarchia nélkül merő lehetetlenség. Min-

den eszme, s igy a kereszténység nagy, magasztos, 
isteni eszméje is csak az által nyer életet és valósu-
lást, ha az egy általa előteremtett intézetben meg-
testesül, ott közértelem-, és közszellemmé fejlődik ; 
melly ugyanazon intézetet élteti, s életmozzanatait 
vezércsillagként vezeti, szabályozza. Helyesen jegy-
zi meg e tekintetben korunk egyik legkitűnőbb ke-
resztény bölcsésze, az olly korán elhunyt B a l m e s : 
„Minden eszme létele, ugy mond, bármilly magas és 
nagyszerű legyen is ez különben, mindaddig bizony-
talan, mig megvalósulva, magát mintegy érezhető-
vé nem teszi, olly intézet előteremtése által, melly 
tőle kölcsönözi életét, mozgalmait és irányát,smelly 
viszont neki ismét más eszmék és érdekek sllenében, 
biztos menedéket nyújt. Az ember test és lélek ; a vi-
lág-egyetem anyagi és szellemi lények összege : rend-
szere az erkölcsi, és természeti viszonyok egymásra 
hatásának. Feledékenységbe azért csak akkor jöhet 
a legmagasztosabb eszme is, ha magát a világban 
nem teheti többé érezhetővé ; nélkülözvén a közeget, 
melly neki tiszteletet és kihallgatást eszközölhetne. Ha 
tehát valamelly eszme magának jövőt és befolyást 
akar biztosítani, szükségkép arra kell munkálnia, 
hogy magát egy általa létrehozott intézetben szemé-
lyesítse, képviseltesse: meg nem elégedvén azzal, 
hogy csak közvetve hasson a gyakorlati életre, tisz-
tán értelmi hatás által ; hanem adjon az anyagnak ala-
kot, és magát az emberek közt érezhetővé tegye." 

S csakugyan ha Üdvözítőnk evangéliumának 
az ezt személyesítő, s képviselő, látható anyaszent-
egyháza által nem ád léteit, és nem teszi azt a vi-
lágban érezhetővé ; ha az apostolok és ezek hivatal-
utódai nem ennek tovább építése és terjesztése által 
akarnak a keresztény eszmék- és elveknek a gya-
korlati életre hatást, és ez által fönmaradást biztosí-
tani: legyünk meggyőződve, az evangeliumi eszmék 
rég elenyésztek volna földünk láthatáráról, vagy 
legalább is holt betűkké törpülendettek, mint So-
crates, Plato, és más hajdankori bölcsészek magasz-
tos elmeszüleményei ; mellyek a porlepte könyvtárak 
setét fiókjaiban nyugszanak, ollykor-ollykor talán 
fölkerestetve egynémelly komorabb arczu tudóstól, 
de a nélkül, hogy akár életre ébresztessenek, akár 
életet kölcsönözzenek. Innen méltán ferde fölfogás-
nak nevezhetjük azon balvéleményt, melly a ,bibliát' 
egymagát elégségesnek véli a keresztény eszmék fön-
tartására, s azoknak a népek életébeni felvirágozta-
tására. A mi valaminek nem adott életet, az azt élet-
ben sem tarthatja fön. Minden csak a maga gyöke-
rén örvendhet virulás- és fejlődésnek; s a vessző, 

* 
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melly tövéről leszakittatott, fonnyadásnak indul, és 
elvész. Nem a .biblia' adott a kereszténységnek lé-
telt, hanem a kereszténység fölmerült szükségei szül-
ték ezt : tehát a ,biblia' azt föl sem is tarthatja. Az 
egyházban a kereszténység már régen valósítva volt, 
sőt virágzott is, midőn az uj-szövetségi szent köny-
vek írattak, és egybeszedettek; és az virágozhatnék 
akkor is, ha az apostolok (Istennek az üdvösség esz-
közeit inkább szaporítani, mint a kerülhetlenül szük-
ségesekre szoríttatni hagyó sz. akaratánál fogva) arra 
nem ösztönöztetnek, hogy a mi nagyobb épülésünk-
re írjanak is, ne csupán élő szóval tanítsanak : virá-
goznék azon eleven és elevenítő eszmék által, mely-
lyek az egyház testébe beoltva, azon közértelmet 
és közszellemet fejtik k i , melly kezdettől fogva az 
egyházat minden intézkedéseiben vezeti, lelkesíti. 
Mit tehet a ,biblia' egymaga a keresztény eszmék 
föntartása- és életben maradására nézve, arról a napi 
események nyíltabban szólnak, hogy sem azokat itt 
e végből constatirozni kellene. Magát a protestanti-
smust sem tartja fön a ,biblia', hanem azon főeszme, 
melly annak léteit adott; s melly ma is eleveníti s 
vezérli azt minden vállalkozásaiban, mozgása- és tö-
rekvéseiben. A holt betű nem eleveníthet. (Folyt, köv.) 

K o v á t s József. • 
— § — 

Pásztorkotlási tárgyalások. 
XII. 

(A más vallásuaknak kath. hitre téritése-, elfogadása-, 
és fölavatásáról.) Minden jóravaló katholikusnak (minthogy 
lelke mélyében meg van győződve, meg kell győződve lennie, 
mikép egyedül a rom. kath. anyaszentegyház Krisztus Jézus-
nak igaz anyaszentegyháza, s igy egyedül üdvözitő is.) azt 
kell óhajtania, s tehetsége szerint azon kell iparkodnia, hogy 
minden halandó ezen egyedül üdvözitő anyaszentegyháznak 
legyen valóságos tagja, mindenki ezen bárkába vonuljon, s 
ennek biztos menedékében megnyugodva, hajózza át ez élet 
viharos tengerét, hogy az örökkévalóság boldog révébe eljut-
hasson. Annyival inkább kell pedig, hogy a kath. lelkipásztor-
nak ez legyen mindennapi óhajtása, és törekedése : minthogy 
ő már állásánál fogva különösen hivatva van Isten földi or-
szágának terjesztésére. Sokan a kath. papot folytatólagos 
Krisztusnak nevezik. És nem minden alap nélkül. Mert ő Is-
tentől rendelt főpásztorától törvényes küldetést nyervén, a 
Krisztus általi üdvözités nagy munkájának folytatásában fá-
radozik. Az idő és hely körülményeihez képest teljesíti, tel-
jesítenie kell Üdvözítőnk ama parancsát: ,.Elmenvén az egész 
világra, tanítsatok minden nemzeteket; megkeresztelvén őket 
az Atyának , és Fiúnak , és Szentléleknek nevében ; tanítván 
őket megtartani mind, a miket parancsoltam nektek." (Mát. 
28, 19. 20.) 

E fő elvben minden katholikus egyetért, megegyez : de 
annak alkalmazásában, kivitelében, különösen a m i k é n t i tel-

jesítésre nézve, némi tekintetben eltérők a vélemények, s né-
zetek. Jelesen vannak, kik azon kath. lelkipásztort, ki a más 
vallásfelekezetekhez tartozót a kath. hit fölvételére e g y e -
n e s e n m e g h í v n á , hibáztatják : és pedig azon okoskodás-
ból indulva ki, mivel vagy elfogadtatik a meghívás, vagy 
visszavettetik. Ha elfogadtatik, attól tarthatni, hogy a meg-
hívott tettét később megbánván, a kath. hittől ismét eltér, 
vagy csak külsőleg, és meggyőződése ellen lesz katholikussá. 
Ha pedig a meghívás visszavettetik, a meghivottal könnyen 
az történhetik , hogy ámbár a meghívás előtt győzhetlen tu-
datlanság-, vagy nevelési elfogultságból volt az anyaszentegy-
házon kivül, meghívás után mindazáltal vagy tudva, vagy 
legalább meggyőzhető tudatlanságból marad az anyaszent-
egyházon kivül ; és igy a ki előbb igaz értelemben eretneknek 
sem tartatott, a meghivás után, makacssága miatt méltán an-
nak mondathatik. (Powondra, Systema Theologiae Pastoralis. 
Tom. IV. p. 69—70 ; és utána Szilasy, Lelkipásztorság tudo-
mánya. II. Köt. 255. 1.) 

Én megvallom, minden legmélyebb tiszteletemmellett 
is, mellyel e nézet nyilvánítóinak főleg utóbbika, mint egyko-
ri szeretve tisztelt tanárom iránt viseltetem, nem tudom a 
fönebbieket egész terjedelmökben osztani. Mert ha az e g y e -
n e s m e g h i v á s kárhoztatandó azon okból, mivel ez eset-
ben a t t ó l t a r t h a t n i , hogy a meghívott később megbán-
ván tettét , ismét eltér a kath. hittől, vagy csak külsőleg, és 
meggyőződése ellen lesz katholikussá : ugy az önkényt jelent-
kezőt sem kellene elfogadni, sem a kisdedet a keresztség 
szentségének föladása által a kath. anyaszentegyház tagjává 
fölavatni ; mivel amannál is, bár kevesebb mérvben, de mégis 
t a r t h a t n i , valamint emennél is szinte, attól, hogy fölneve-
kedvén , el fog térni a kath. hittől, vagy csak külsőképen, 
névre lesz katholikus. íme hova vezet ama félénk kicsinyhi-
tüségre alapított okoskodás ! De még kevésbbé helyeselhető-
nek, sőt igazabban mondva, egyenesen rosszalandónak látszik 
előttem azon okoskodás , mellyel a dilemma másik fele indo-
koltatik. Mert azon okoskodás igen is sokat bizonyit. Annak 
alapján a más vallásfelekezetüek előtt a kath. hit igazságait 
védelmezni, saját meggyőző okaikkal bebizonyítani, az iroda-
lom terén kellőleg bevitatni, stb. szinte nem volna tanácsos, 
és szabad : nehogy a fönebbi okoskodás szerint, a kik előbb 
igaz értelemben eretnekeknek sem tartathattak, a kath. hit 
igazságait, és azok megczáfolliatlan védveit hallván, s talán 
mégis bármelly mellékes okoknál fogva el nem fogadván, kár-
hozatos makacsságuk miatt az eretnekség bűnével méltán 
terheltessenek. Ide járul , hogy az egyenes meghivástóli ret-
tegés egyedül ama puszta föltevésen : ,hátha a meghívott el 
nem fogadja a meghívást' ? és az innen leszármaztatott kö-
vetkeztetéseken alapszik. Ámde ennek azon ellenkező fölte-
vést állithatni ellenébe : ,hátha elfogadja, s arra mintegy csak 
várakozik? hátha a szeretetteljes egyenes meghivás, az egye-
düli mód az örök üdvösség dolgában tévelygőt az igazságnak, 
s ezzel együtt az örök üdvösségnek megnyerni' ? Hogyan fog 
azon kath. lelkipásztor lelkismeretével kibékülni, ki ezen egye-
düli módot felhasználni csupán kislelkü félénkségből elmulasz-
tá ? Azért szerintem kell, hogy a kath. lelkipásztor ne csak példás 
életmódja által ajánlja a kath. hitet, és anyaszentegyházat, s 
iparkodjék azt a más vallásfelekezetüek előtt is kedvessé tenni, 
ne csak nyilvános beszédeiben, főleg ha azokat más vallásúak 
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is hallgatják, fejtse ki, s igazolja a kath. hit igazságait vilá-
gosan , és a lehető legmeggyőzőbb véd vekkel, s védje a kath. 
religiót az ellenvetések ellen, valahányszor erre jó alkalom 
nyílik, mint egyedül üdvözítőt ; egész szelídséggel ugyan, de 
mégis határozottan , minden más religiói rendszerek fölött 
kiemelvén, s a többiek hiányait, fogyatkozásait stb. kimutatni 
iparkodván : hanem ezeken kivül és fölül ha, és a midőn, a kö-
rülményeket tekintetbe véve, az egyenes meghívást czélra 
vezetőnek látja, azon scrupulosus .hátha mégis vagy el nem 
fogadja az illető a meghívást, vagy más tekintetből rosszul üt 
ki' stb. miatt, azt se mulaszsza el. Ker. sz. János Judaeának 
környékén hirdetvén az igét, egyenesen és határozottan fel-
hívta hallgatóit : „Tartsatok penitencziát, mert elközelgetett 
a mennyek országa" ; s a farizeusokhoz és sadducaeusokhoz 
igy szólott: „Facite fructum dignum poenitentiae. Et ne veli-
tis dicere intra vos: Patrem habemus Abraham Jam enim 
securis ad radicem arborum posita est. Omnis arbor, quae 
non facit fructum bonum, exscindetur, et in ignem mittetur" 
(Mát. 3 , 2 . stb.). Az ur Jézus is egyenesen fölszólította Pé-
tert és Andrást, Jakabot és Jánost. Tehát nem elégelte, hogy 
nyilvánosan hirdeté az üdvösség igéit, és mondá : „Tartsatok 
penitencziát, mert elközelgetett a mennyek országa" : hanem 
igy adja elő tovább az evangelista a történteket : „Ambuláns 
autem Jesus iuxta mare Galileae, vidít duos fratres, Simonem, 
qui vocatur Petrus, et Andrearo. fratrem eius, mittentes rete 
in mare (erant enim piscatores). Et ait illis" (tehát egyenesen 
megszólitá, meghivá őket) : „Venite post me , et faciam vos 
fieri piscatores hominum. At illi continuo , relictis retibus, se-
cuti sunt eum. Et procedens inde, vidít alios duos fratres, Ja-
cobum Zebedaei, et Joannem fratrem eius, in navi cum Zebedaeo 
patre eorum, reficientes retia sua : e t v o c a v i t e o s " (Mát. 
4, 18—21.). Sz. Péter apostol megtelvén Szentlélekkel, s hir-
detvén Pünkösd napján a fölfeszitett, és halottaiból dicsősé-
gesen föltámadt ur Jézust, egyenesen fölhívta hallgatóit : 
„Poenitentiam agite, et baptisetur unusquisque vestrum in 
nomine Jesu Christi" (Apóst. csel. 2, 38.). S az annyi érde-
mekben gazdag kath. hittéritők, missionariusok, kik Jézus 
igaz religiójának terjesztését nem csupán bibliák osztogatá-
sával iparkodnak eszközölni, hanem életöket is készek kion-
tani , csak hogy ,sangvis Martyrum sit semen christianorum', 
alig ha e g y e d ü l k ö z v e t v e terjesztik csak az igaz hitet, 
és nem egyszersmind , ha, és midőn czélszerünek látják, egye-
nes meghívás által is. A ft. rochellei püspök, V i l l e c o u r t 
Kelemen szinte nem találta helyén kívülinek , s a lelkipásztor-
ság szabályaival ellenkezőnek , 1839-iki február 12-én kelt, s 
a tudós V o i g t János-, előbb hallei, de már akkor königs-
bergi tanárhoz intézett levelében őt , a VII. G e r g e l y pápa 
szellemdus életiróját, egyenesen felszólítani, hogy kilépve a 
tévely tömkelegéből, térjen a kath. egyház anyai karjai közé. 
(,Hildebrand als Papst Gregorius der siebente und sein Zeit-
alter, von Johannes Voigt. II. Auflage. Weimar, 1846.' Elő-
szób. IX. lap.) 

Azonban midőn ezennel a más vallásúak egyenes meg-
hívásának rosszalása ellen nyilatkozom , nem akarok ugy ér-
tetni, mintha azon véleményben volnék, miszerint a kath. lel-
kipásztor , akárhol találkozván valamelly más vallásuval, azt 
minden egyébre való tekintet nélkül vallásának a kath. hitteli 
fölcserélésére, s illetőleg ennek elfogadására felszólitani, kö-

telességének ismerni tartozzék. Épen nem ! A pásztori okosság, 
eszélyesség, és ildomosság mindenkor szem előtt tartandó ; s 
kell, hogy tetteink szabályozója legyen. Azért fejeztem igy ki 
magamat fönebb : ha, és a midőn a körülményeket tekintetbe 
véve, az egyenes meghívást czélra vezetőnek látja, azt se mu-
laszsza el. Szóval, a hit dolgában tévedőt az igazság ismere-
tére juttatni, tartsa főszabálynak a kath. lelkipásztor: ne pe-
dig azon, szerintem túlságos, sőt vallási közönyösséget kifejező, 
s a hit- és igazságérti buzgalmat ,vesanum proselytos faciendi 
studium'-nak nevező elvet, mellyet Powondra, idézett munká-
jának 68—69-ik lapjain ekkép fejez ki: „Neitaqueipsi(catho-
lico sacerdoti,) et per eum ecclesiae catholicae vesanum pro-
selytos faciendi S t u d i u m obiici possit, a) pastor catholicus. . . 
alienae religionis adseclas directo et speciali, utut quoad cae-
tera licito, iusto, et modesto modo ad sua sacra deserenda, 
nostra amplectenda n e u n q u a m i n v i t e t." Hiszen ha a 
földi utazásban eltévedt vándort útba igazítani dicső és nemes 
tett : mennyivel inkább illyennek kell tartani azt, midőn az 
örök üdvösség utjáni vándorlásban a tévelyek tömkelegében 
eltévedt halandó, az örök hazába vezető útra téríttetik , és 
vezettetik ? A tévelygőt az igazságnak megnyerni, egyike a 
legdicsőbb, és az öntudatban méltán boldogító tetteknek ! 

Mi pedig a kath. vallásra térni kivánó- , s önkényt je-
lentkezőnek e l f o g a d á s á t illeti : a kath. lelkipásztor szere-
tetteljesen, szíves előzékenységgel, és megnyerő nyájasság-
gal fogadja őt ; kijelentett szándokát érdemileg helyeselje , s 
dicsérje : mi közben egyszersmind iparkodjék kitudni, mi in-
ditotta őt azon életbe vágó lépésre , mellyet tenni szándéko-
zik , és mi adott neki arra alkalmat? S ha netalánollyasminek 
jönne is nyomára, miből alaposan gyaníthatja, hogy nem egye-
dül a tiszta igazság szomja, s a felőlei benső meggyőződés ál-
tal vezéreltetik ; hanem talán inkább mellékes czélok elérése 
utáni vágyódás játsza a főbb szerepet : mindazáltal szerintem 
nem helyesen cselekednék azon kath. lelkipásztor, ki az illyet 
egyszerűen, vagy talán még jól lehordva, megpirongatva is 
elutasítaná. Inkább kijelentett szándokát kellőleg megdicsér-
vén , iparkodnia kellene , tisztább indokok előterjesztése által 
az illetőnek ingatag meggyőződését igazivá fejleszteni, s ér-
lelni. Szóval, e tekintetben egyéni nézetem, s véleményem 
az , hogy nem kell nagyon szigorúnak lenni a kath. hitre térni 
kivánók elfogadásában. Hiszen a sziveket és veséket csak Is-
ten vizsgálja, a szándékot csak ő ítélheti meg igazán : s ha 
netalán nem a legtisztább meggyőződésből történnék is az 
igazság felé közelítés, legalább meg van az első lépés téve, 
melly után remélhetni, hogy Isten malasztjának segítségével, 
az mindig gyarapodni fog, és erősbülni. Minél inkább megis-
merendi a kath. hitet és anyaszentegyházat, annál inkább meg-
tanulandja azt szeretni, becsülni, és szivvérével összeforrasz-
tani. Hiszen tudjuk, hogy csak azok vetik meg, és gyalázzák 
a kath. anyaszentegyházat, és intézményeit, kik nem ismerik; 
vagy elfogulva levén , ismerni nem akarják. Már pedig minél 
közelebbi viszonyba lép a kath. hitre térő ezen tette által a 
kath. anyaszentegyházzal, annál több, és kedvezőbb alkalmat 
nyerend e jó anyát megismerni, s ez által szeretni, becsülni, 
és az Üdvözítő által rábízott kincstárból lelkét, az örök üdvét 
illető, s biztositó javakkal gazdagitani. Könnyebben merít az 
a kútból, ki már oda eljutott, mint a ki még távol van tőle. 

Ide járul, hogy az illyen kath. hitre térő legalább re-
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ménységet nyújt , miszerint övéi, ha vannak utódjai, a kath. 
anyaszentegyház híveinek számát, és örömét fogják nevelni. 
Sz. Ágoston egyebek közt ezt irja (epist. 84. ad Vincentium) : 
„Mea primitus sententia erat, neminem ad unitatem Christi 
esse cogendum , verbo esse agendum, disputatione pugnan-
dum , ratione vincendum , ne fictos catholicos haberemus, quos 
apertos haereticos noveramus. Sed haec opinio mea non con-
tradicentium verbis , sed demonstrantium superabatur exem-
plis. Nam primo mihi opponebatur civitas mea, quae cum tota 
esset in parte Donati, ad unitatem catholicam timore legum 
imperialium conversa est : quam nunc videmus ita liuius ve-
strae animositatis perniciem detestari, ut in ea nunquam fuis-
se credatur. Ita aliae multae, quae mihi nomioatim commemo-
rabantur, ut ipsis rebus agnoscerem, etiam in hac causa recte 
intelligi posse, quod scriptum est Proverb. c. 9. v. 9. Da sapienti 
occasionem, et sapientior erit" (Caus. XXIII. quaest. VI. can. 
3.). Ez mind a legközelebbi-, mind a fönebbiekre vonatkozó-
lag kellő nyomatékkal bir. 

Vannak továbbá, kik szükségesnek tartják,hogy a kath. 
lelkipásztor azon alkalommal, midőn valamelly más vallású a 
kath. hitre való térése iránti szándékát kijelenti, s illetőleg 
ez iránt jelentkezik , beszélgetés közben az illetőtől tudja ki, 
valljon tudja-e ez a vallásváltoztatást szabályozó törvényeket; 
jelesen, hogy az áttérni akaró, ebbeli szándékát önmaga által 
választott két tanú jelenlétében tartozik azon vallásbeli lelki-
pásztor előtt, kinek egyházi községéhez addig tartozott, négy 
hét lefolyása alatt kétszer kinyilatkoztatni, s erről vagy a szó-
ban levő lelkipásztortól, vagy a két tanutói, kik előtt a nyi-
latkozás történt, bizonyítványt előmutatni ; s ha a megtérni 
akaró ezt nem tudja, a kath. lelkipásztor őt erre tanitsa meg, 
és hogy ezen törvénynek eleget tegyen , bírja rá ; sőt ha a 
hitfelekezetebeliek közül nem kaphatna tanukat, két jólelkű, 
s ennélfogva hitelt érdemlő katholikust ez iránt szólítson föl : 
hogy az áttérni akarónak e cselekvényénél legyenek tanuk , s 
lia az illető lelkész nem akar, adjanak ők a megtörtént két-
szeri nyilatkozatról bizonyítványt. 

Azonban szerintem ez nem szükséges. Mert az 1844-ki 
3-ik törvényczikkely 6-ik és következő §§-ai, mellyekben a 
vallásváltoztatás a fönebbi értelemben szabályoztatik, csak a 
rom. kath. vallásból a prot. vallások bármellyikére leendő át-
térés eseteit, és nem viszont a más vallásból a kath. hitre té-
rést is, szabályozzák. (Vége követk.) 

Tapasztalatok a világ-egyház terén. 
VIII. 

O l a s z o r s z á g , februárban, 1859. 
(Vége.) A bevételi s kiadási számadások csak az égben 

vezettetnek : Isten kezében van, és kamatozik ez intézet tő-
kéje. Ezért az önfeláldozók és szenvedők e köztársasága, na-
ponkint kétszer megáldatik a Gondviselés nevében. És a nagy 
változatosság-, és osztályok sokaságának daczára is , legjobb 
rend , mély csend , tökéletes nyugalom uralkodik e házban : 
mellynek minden tagja az egyetlen-egy elöljárónak (Signor 
Padre) alá van rendelve; kinek engedelme nélkül, a szó tel-
jes értelmében, egy lépés sem történik. 

Senki sem megy ki a házból az ő közvetlen engedelme, 
s áldása nélkül. Egy kijárás vezet az egyesitett óriási épüle-
tekből , mellyek egymással földalatti utak által közlekednek. 
Az egésznek csak egy konyhája, egy sütőkemenczéje, egy 
gyógyszertára van. Minden egyes osztály el van szigetelve a 
többiektől, mindegyiknek saját udvara, s nagyobbrészt ker-
tecskéje is van, hol az illető osztály tagjai kirendelt órákban 
mulatnak. Minden látogatónak feltűnik a csend, melly e rop-
pant falak közt létezik : csak a templomban zengenek éjjel-
nappal hálaadó solozsmák, s az egyes osztályok itt is egészen 
elválasztvák egymástól. 

Legfőbb foglalatosság e házban az imádság : mert a ben-
lévők 3/s része alkalmatlan a munkára. Az ajtatosság rendje 
következő : reggel '/25-re közimák ; vallásos olvasmány, és el-
mélkedés ; utána rózsafüzér, szent mise, és naponkint több 
százra menő áldozás ; azután a napi evangelium, vagy a szen-
tek élete fölött tartott erkölcsi tanitás. Később egy második 
szent mise azok számára, kik az elsőn meg nem jelenhettek. 
A napnak többi óráiban egyes osztályok szerinti ajtatosságok. 
Délben újra egyesülnek a templomban. Reggel és estve áldás 
az Oltári-szentséggel. Éjszaka a szerzetes nők járulnak órák 
szerint az Oltári-szentségben jelenlevő Istenlia imádásához. 
Itt van a legszebb módon valósitva a „sine intermissione ora-
te." Az ima azon egyedüli hálaadó , melly a jóltevőknek szen-
teltetik. Az épek varrnak , kötnek , és hímeznek , vagy pedig 
a ház szükségeinek fedezésére szolgáló holmikat készitenek. 
Legalább másfél száz jól fizetett tisztviselő kellene egy illy 
közintczet vezetésére, melly most csak egy egyszerű, s a házon 
kivül alig ismert pap által kormányoztatik, és olly sok év óta 
fönáll, és virágzik ! 

Ez a „Piccola casa della Provvidenza" ; Isten után Cot-
tolengonak, egy szegény, de szilárd és jóakaratú papnak hal-
hatatlan müve. 

Van még Piemontnak egy más intézete, az ország má-
sodik fővárosában, Genuában ; melly nagyszerűsége által a 
turini „Piccolacasa-t" fölülmúlja: 2000 — 2300 szegényt fog-
lalván magában. Ez a világhírű ,Albergo dei poveri1; mellynek 
elrendezése olly rendkívüli bölcseséggel van szervezve , hogy 
a leghíresebb humanistáknak, vagy inkább philanthropoknak 
ide kell jönniek tanulni. Ennek első alapitója volt Brignole 
Emmanuel ; ki nejét és gyermekeit elvesztvén, pappá lett, s 
családi gazdagságát a szegényeknek ajándékozta. A királyi 
palotának méltó épület 1655-ben fejeztetett be. Ez alapítvány-
hoz járultak más gazdag hagyományok, mellyek az intézetnek 
illynemü elrendezését lehetségessé tették. Itt is vannak egye-
sülve mindenféle szenvedők, árvák, testi és lelki bajokban 
szenvedők, siketnémák , vakok, bénák. Szóval, itt lehet látni 
az emberi nyomornak teljes képét, de egyszersmind megvál-
tását is. Mint mindenütt, itt is apáczák és papok a szenvedő 
emberiség jóltévői; kik önfeláldozó munkájúkért, mint valódi 
követői a Megváltónak, uton-utfélen kigunyoltatnak, és megtá-
madtatnak. Az ,Albergo dei poveri'-nek ép kezű lakosai minden-
féle készitménynyel foglalkoznak ; minden emberi mesterség 
van itt képviselve, az ácsmunkától a márványban dolgozó szob-
rászatig,és fonástól a leggyönyörűbb csipkeszövésig. Minden év-
ben nyilvános miikiállitás rendeztetik, s a legügyesebbek meg-
jutalmaztatnak. Az iparos igyekezetek fölváltatnak ker. okta-
tással és imádsággal. Négyes templomuknak közepén áll a főol-
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tár: mindenki láthatja a szent titkok végzését; de az egymástól 
szigorúan elkülönzött osztályok egymást kölcsönösen soha sem 
látják. E templomnak egyik részében van Michel Angelonak car-
rarai márványba vésett remekművű Mater dolorosája, a fájda-
lomnak olly kifejezésével, melly a nézőt térdre borulni, s föl-
kiáltani készteti : „Eja Mater fons amoris, me sentire vim do-
loris, fac, ut tecum lugeam." A jótévők szobrai is láthatók a 
bemenetnél részint ülő, részint álló helyezetben, a szerint, a 
mint többet, vagy kevesebbet hagyományoztak az intézetnek. 
E valóban fejedelmi intézet, mint a hajdani romai consularisok, 
számos cliensekkel bir, kiket táplál az intézeten kivül : ezek-
nek egyedüli kötelességük, megjelenni edényeikkel, részt ven-
ni a szegények fölöslegéből, s imádni a Gondviselést, melly a 
Lázárok hulladékaiból is gyűjtet tizenkét kosárnyit az ügye-
fogyott, és gyermekekkel bőven megáldott özvegyek táplá-
lására. 

Illyeneket látván az olaszhoni catholicismus terén , nem 
tudjuk, bosszonkodjunk-e némelly brandenburgi, vagy olden-
burgi szemüveges utazó bölcseknek vallásunk elleni gyűlöle-
tén ; vagy sajnálkozzunk inkább a vakságon, mellynek szeme 
van, és nem látja fényétől a napot : kicsinylőleg nézvén le 
mindenre, a mivel itt találkozik, és olly Ítéletet mondván, 
mellynek nevetséges voltát csak a mondónak rossz akarata 
múlja felül ; mint például Stahrét ; ki nem szégyenli magát, 
könnyelműen kimondani : „Wer in Italien katholisch ist, der 
ist entweder schwachen Verstandes , oder ein Schelm" *) : 
holott a catholicismusnak semmi más vallás által el nem ér-
hető jótéteményeit tekintve, mellyekkel itt minden lépten-nyo-
mon találkozunk, épen megforditva kell értenünk Stahr mon-
datát , olly formán : „Wer in Italien unterlässt, katholisch zu 
werden, der ist entweder schwachen Verstandes, oder ein 
Schelm." Ennek inkább van értelme ; kivált ha valaki a 
hitüres és szeretetnélküli hideg éjszakról vándorol a földközi 
tenger mosolygó partvirányira. R é p á s z k y József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi február 10-dikén kelt legfel-

sőbb határozatánál fogva, R o s k o v á n y i Ágoston váczi püspököt 
nyi t ra i püspökké , váczi püspökké pedig P e i t l e r Antal t , a pécsi 
káptalannál székes-egyházi föesperest, s a cultus- és közoktatási mi-
nisteriumnál osztálytanácsost méltóztatott legkegyelmesebben kine-
vezni. (W. Z.) 

Pest, mart. 22. A helybeli kath. legény-egylet tagjai 
mult vasárnap ülték meg sz. Józsefnek, ugy mint az egylet sz. 
védnökének ünnepét. A tagok a pest-therézvárosi plébánia-
templomban , ezúttal testületileg a húsvéti sz. gyónást végez-
ve, az egyleti zászló elővitele mellett, a nagy számmal egybe-
sereglett hivők valóban lélekemelő épülésére, példás ajtatos-
sággal járultak az Ur asztalához, az egylet helyiségeiben az 
élökön álló áldozártól sz. József védnök életrajzát, és erényeit 
hallván megmagyaráztatni, s követendő például felmutattat-
ni. Az est, miután a vecsernye-ajtatosságon is testületileg meg-
jelentek, minden rendű s rangú vendégkoszoru előtt, egyhá-

*) Minthogy t. levelezőnk nem tartá érdemesnek a lefordításra, 
mi megteszszük. ,,Ki Olaszországban katholikus, az vagy gyenge eszű, 
vagy — Stahr." A ,Schelm' szóra ugy sem lévén a magyarnak alkalmas 
szava , ideiglenesen a fönebbit használhatjuk. S z e r k . 

zi s hazai tárgyú szavalatok , valamint két rövidebb, erkölcsi 
irányú szindarabocska előadása közt telt el. 

Pest , mart. 23-án. A kassai székes-egyház megújítása 
és kiegészítése felől e lapokban is több izben tétetvén említés, 
hogy t. olvasóink kellő fogalommal bírjanak e honunkra, s az 
egyházi építészetre nézve igen fontos műnek mi módoni vég-
rehajtását , nevezetesen az e czélra szükséges anyagi s értelmi 
erők, eszközök, pénz stb. beszerzését illetőleg : örömest kö-
zöljük legalább kivonatilag azon szabályokat, mellyek a ,Sz. 
Erzsébetről nevezett kassai társulat'-nak ez épitésre vonat-
kozó tevékenységét körülírják. Bár az adott jó példa, másutt 
is hasonló egyletek keletkezésére szolgáljon ösztönül. A sza-
bályok , mellyek még 1857-dik évi április 19-én hozattak, és 
ugyanazon évi apr. 30-án a kassai cs. kir. helytartósági osztály 
által megerősíttettek , mélt. F á b r y Ignácz kassai püspök, 
K l o c z k o polgármester, és T ö r ö k Sándor városi jegyző 
urak által vannak aláirva. Mondatik ezekben, hogy: „Ezen 
társulat vallásos buzgalom s mükedvelés által ihletett ezéljául 
s működése köréül választotta... Kassa városában özvegy sz. 
Erzsébetről nevezett székes-egyházat eredeti góth alakjához 
képest helyreállítani, hiányait, romladozott részeit kipótolni, 
mind bel-, mind külsőképen kiegészíteni s diszesiteni. Felsőbb 
engedély s jóváhagyás mellett e társulat évenkinti adakozása, 
segélygyüjtése, jótévők felhívása által nevelni, szaporítani 
fogja azon pénzmennyiséget, mellyet sz. kir. Kassa város köz-
ségi tanácsa , mint ezen egyház védnöki testülete , ennek ki-
javítására évenkint 4000 p.frtnyi összegben kiállítani határo-
zott. Kötelességének ismerni fogja, értekezésbe lépni teendői 
iránt az ó építészi emlékek fentartására Bécsben fönálló cs. 
kir. bizottmánynyal, s ennek tanácsát, pártolását, segedel-
mét kikérni. A társulat egyszer mindenkorra választja , meg-
kéri, és elnökének ismerni fogja a helybeli megyés püspök ur 
ő méltóságát. A társulat tagja lehet mindenki, ki évenkint 
legalább két pengő forinttal a társulat czéljához járul, s vala-
meddig nem szűnik meg emez ajánlatát önkényt teljesíteni, 
mindaddig annak tekintetik. Örökös tagjává az lesz, ki leg-
alább ezen évi részvénynek megfelelő 40 p.frtnyi tőkét egy-
szer mindenkorra lefizet. A társulat összetartására, s lelki ér-
dekére meghatároztatik, hogy minden évben a helybeli sz. 
Erzsébet egyházában , az e végre megállapitandó napon ünne-
pélyes sz. mise-áldozat fog az élő tagok és jótévők mind idei, 
mind örökkévaló jóllétükért a Mindenhatónak bemutattatni ; 
más következő napon pedig a meghalt tagok és jótévők örök 
nyugalmáért gyászmise fog tartatni". (Vége követk.) 

K o m á b ó l a ,L' Univers'-nek mart. 8-án olly esemény-
ről írtak, melly ujabban bizonyítja azon nagy igazságot, hogy 
a politikai mozgalmak által külbékéje- s nyugalmában veszé-
lyeztetett apostoli széknek, minden viszontagságok közt meg-
hozza időnkint az isteni gondviselés a mennyei vigasztaláso-
kat is : mellyek gazdag kárpótlásul szolgálnak a földi szenvedé-
sek-, és Krisztus Jézus hü szolgáit érni szokott háborúságok-
ért. Ugyanis febr. 25-én Ghiorgis herczeg, Emnatu áldozár, 
és egy más kisérő társaságában, mindhármau Abyssiniából, 
don Sapeto József apostoli missionarius által bemutattatva , ő 
szentsége lábainál tették le minden eretnekség- és szakadás-
ról lemondó hitvallásukat Negussie, tigrei és semeni király 
nevében. Ez az első eset, hogy egy szerecsen király, a kath. 
hitvallás, és Krisztus Jézus helytartója iránti hódolat illyetén 



nyilvánítására magát elhatározta : mivel Susenios aethiopiai 
császár, ki 1523-ban lett katholikussá, eléglé Paëz atya kezé-
be tenni le hitvallását, és őt magát küldeni Romába. Az ezt 
iró személyesen, és többször társalkodván a fönnevezett egyé-
nekkel, Ghiorgis herczeget mintegy 20 éves ifjúnak irja, ér-
telmet és gondolkodást kifejező kellemes, bronz szinü arcz-
czal ; karján fejedelmi rangjának jelével, az arany karperecz-
czel, és oroszlánbőrrel hátán. Abba Emnatu, a király gyónta-
tója , fején fejér musselin-turbánt visel, és szinte fejér hosszú 
ruhája vörös selyem-ővvel van derekához szorítva. Szelídség, 
és mély áhitatosság kifejezése ül ez áldozár fekete arczán. A mint 
bevezettettek, azonnal ő szentsége lábaihoz borultak, arczukat 
földig lehajtván : és IX Pius jóságának csak nem erőtetésbe ke-
rült, őket e helyezetből fölegyenesitni. Különféle, a király egész-
sége , az Abyssiniában működő apostoli térítő, mons. de Ja-
cobis hogyan léte, az utazás, és egyéb körülmények iránt tett 
kérdések, s tisztelet- és méltósággal adott feleletek után, abba 
Emnatu ismét földre borulván, amharic nyelven a következő, 
don Sapeto által olaszul tolmácsolt beszédet mondta : „Szent-
séges atya! a mi urunk, Negussie, Tigre és Semen királya, 
szentségedhez küldött minket ; hogy lábaidhoz tegyük le az ő 
királyi pecsétjével erősitett iratot, mellyben lemond az eret-
nekségről , egész lelkének teljéből ragaszkodik a kath. hittan 
czikkeihez, s hódolatát, és engedelmességét nyilvánítja irán-
tad , szentséges atya, sz. Péternek valódi utódja, s Krisztus 
Jézus helytartója ! A mi urunk kívánja, hogy hitvallásának 
örök emlékeül, eretnekségrőli lemondásának ténye kőbe vé-
sessék , és sz. Péter főtemplomában tétessék le. Továbbá Ne-
gussie még azzal is megbizott, hogy helyette, s nevében meg-
csókoljam szentséged lábait, és boldog atyaságodtól apostoli 
áldást kérjek, és pártfogásodért esedezzem az ő, a király, és 
egész népe számára". Ekkor egy selyem szövetű erszényből, 
melly nyakán függött, iratot vett ki, s adott át ő szentségé-
nek ; ki ég felé emelt karokkal, s a leggyengédebb szeretet és 
megindulás könyeivel szemében, mint valódi, élethű képe az 
elveszett juhot megtalált jó pásztornak, vagy a tékozló fiút 
megtérése után boldogság érzetében ölelő atyának, mintegy 
elragadtatásban imádkozott egy ideig Istenhez ; azután pedig 
ránk vetve szemeit, fönséges méltósággal szavai- s taglejtésé-
ben, igy szólott: „Isten áldjon meg titeket fiaim! Isten áldása 
legyen királyotokon ! Áldja meg az Ur a ti Szerecsen-országo-
tokat, melly nekem is országom. Adjatok Istennek hálát az ő 
csudálatos ajándékáért, a hitért, melly titeket Krisztus Jé-
susban az ő fiaivá tett. Oh kedves fiaim ! egész lelkem mélyéből 
fogok értetek imádkozni; mert ebben rejlik ama segítség, 
mellyet főpapi szeretetem nyújthat. Isten gyámolítani fog töre-
kedéstekben, és bevégzendi a munkát, mellyet bennetek el-
kezdett." Az abyssiniai küldöttség hálás csudálkozással fogadá 
az áldást, és az ajándékokat, mellyekkel ő szentsége, mielőtt 
elbúcsúznék, megörvendeztető őket. Negussie királynak ez 
ünnepélyes tette örömmel tölthet be minden kath. szivet ; 
mert alapos reményt nyújt, hogy példáját alattvalói közül még 
többen követendik, mint már eddig is sokan megelőzték : és 
e tágas birodalomban ujolag fel fog az ősi kath. hit és mivelt-
ség virágozni, mellynek ma már csak töredékes emlékezetét 

tartják föl a nyelvemlékek, romok , és don Sapeto által értel-
mezett fölirások. Es e tény kétszeres fontosságot nyer a suezi 
szoros átmetszésének pillanatában , melly által a ker. mivelt-
ség , nevezetesen Olasz-, és Francziaország, nem csak Afrika 
népeivel fog közelebbi viszonyba lépni, hanem India s Óceánia 
távol részeit is több mint 3000 franczia mérfölddel közelebb ho-
zandja a catholicismus első székéhez és központjához. Ugyana-
zért ő szentségének apostoli gondoskodása, és előrelátása, mely-
lyel az afrikai népekre a missiók által üdvösen hatni törekszik, 
szintolly belátásra mutat, mint szeretetet tanusit. A sz. szék 
elleni torzsalkodások, a vádaskodás és politikai izgatás, melly 
időnkint nyugtalanítja sz. Péter-, a lelkek halászának utódit, 
csak múlékony és átvonuló fellegek ; mellyek elhomályosíthat-
ják ugyan egy ideig, az ég boltozatáról sugárait mindenfelé 
szóró napot : de annak jótékony hatását nem akadályozhatják, 
sem a borulatot nem tehetik maradandóvá. S ha Európának 
még annyi fehér arczu lakói megtagadnák is a valódi mivelt-
ség eme kútfejét, lehet, hogy kis idő múlva Afrika fekete la-
kói pótolandják , még pedig sokszorosan , a hálátlan hiteha-
gyottak számát. Az 1838-ban don Sapeto által alapított missio 
ma már három püspökséget számlál : egyik a gallusok tarto-
mányában , másik Tigre országban, harmadik Bogosban van. 
Hatvan áldozár több mint 50,000 kath. hivet táplál itt az Is-
ten igéje-, és szentségek erősítő malasztjával. Egyedül az ke-
serves , hogy e tartományok beljében egy, az angol bibliai 
társulatok- és prot. befolyásnak megnyert szakadár püspök , 
Abun , kegyetlen üldözést folytat a megtérők ellen. Abun, de 
Jacobis tigrei püspök ellen is kimondta a halálitéletet : s 
egyedül a kiküldött orgyilkosok bátorsághiányának tulajdo-
nithatni , hogy a rendelet nem hajtatott végre. A tudósitó 
egyenesen az angol befolyást vádolja, melly e távoli részeken 
a mohamedán gyűlölettel szövetkezve igyekszik a katholici-
smus előhaladását meggátolni. A Propaganda nyomdájából 
imént került ki D. Sapeto müve: ,Viaggio e Missione catto-
lica fra i Mensà, i Bogos, e gli Habab con un cenno geogra-
fico e storico dell' Abyssinia' ; Barnabo cardinalisnak ajánlva. 

— Ő szentsége mart. 1-én a caravitai szentegyházban 
tartott negyven órai ajtatosságban részt véve, több templomot 
és kórházat meglátogatott, nevezetesen sz. Péter és Marcel-
lin egyházát is; mellyben az ott őrzött csudás feszület előtt le-
borulva , mély megindulással, és hallhatólag, fenszóval imád-
kozott. A világ által rágalmazott, és minden oldalról megtá-
madott főpap, megható szavakban önté ki szivének érzelmeit, 
és esedezett irgalomért maga és gyermekei számára. Belátva 
az anyaszentegyházat fenyegető veszélyek nagyságát, s a hi-
tetlenek czélját, Jézussal az olajfák kertjében ekkép kiáltott 
föl : „Abba Pater ! omnia tibi possibilia sunt ; transfer hune 
calicem a me ; sed non quod ego volo, sed quod tu." Mind, 
kik a pápát imádkozni hallották, könyekre fakadtak a bánatos 
panaszszavak elhangzásán. A pápai államban minden papnak 
kötelességeül tétetett, hogy a jelen körülményekhez alkalma-
zott imádságokat (a Salve Reginát, és három üdvözletet ; a 
békességért, ellenségekért, és bűnök bocsánatáért mondatni 
szokott imákkal) sz. mise után, az oltár előtt térden állva 
mondják el egészen nagy-szerdáig. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi (tároly. 
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Tekintély é s s zabadság . 
(Folytatás.) 

Ha azonban nincs kereszténység egyház nél-
kül : egyház sincs fensőbb eredetű s tekintélyű hie-
rarchia nélkül. Az eszmemenet itt a következő : a ke-
reszténység csak az egyházban, és az egyház által 
nyer valósulást és életet; az egyház pedig, Istentől 
nyert hierarchiája által. Ezt a dolog világos termé-
szetén kivül, a következők is bizonyítják. Hiányos, 
hogy ne mondjuk, igen lealacsonyító nézet az, melly 
a kereszténységben csupán csak a természeti becsü-
letesség életmozzanatait akarja föltalálni. Igaz, hogy 
ez is a kereszténység által nyer nagyobb szilárdu-
lást és szentesítést ; de innen nem következik, hogy 
a kettő egy. A keresztény élet a természeti becsüle-
tességet minden tekintetben végetlenül felülhaladja. 
Fensőbb élet ez Istenben Krisztus által ; vagyis azon 
szellemi egyesülés Istennel igazság- és szentségben, 
melly az embert a földiek fölé emelve, képessé teszi 
a szeretet azon magasztos erény tetteire, mellyeket a 
világ bámul ugyan , de előteremteni nem képes. Is-
teni szeretetből fejlődik ez ki , isteni szeretettel táp-
lálkozik , és isteni szeretetben termi meg boldogító 
gyümölcseit. Valamint tehát ez élet nem földi, nem 
az ember kifejtett szellemerkölcsi tehetségeinek, ha-
nem a Szentlélek, és ez által belénk öntött isteni ma-
lasztnak szülöttje: ugy ezen életnek, hogy az a né-
pek , az emberiség élete is legyen, szükségkép ter-
mészetfölötti közegek- és közvetítőkre van szüksége. 
De hol találjuk föl ezeket, ha nem a fensőbb eredetű 
hierarchiában, melly a Szentlélektől vezéreltetve s 
lelkesittetve, egyfelől ugyan tanítása- és szentesitett 
életszabályainak magasabb tekintélyt kölcsönözhet, 
más részről pedig azon cultus birtokában van, melly 
nem üres, és tán legfölebb is szivemelő szertartások 
összege, hanem gazdag forrása azon isteni kegyel-
meknek, mellyek az abban hivők- és ajtatosan ré-

szesülőkre olly nagy mértékben, s annyi lelki jóval 
átömledeznek. Meglehet, ez napjainkban igen my-
stice hangzik, és nem nagyon látszik ajánlani a hie-
rarchia szükséges voltát: ámde ott , hol a szeretet 
életéről van szó, a mystikát mellőzni nem lehet. A 
szeretet maga a legnagyobb mystika. Yan azonban 
e dolognak nem annyira mysticus, sőt ha ugy tet-
szik, igen természetes oldala is. 

Mit tehet a magára hagyatott ember-ész, böl-
cseség, erő, s az ezeken nyugvó emberi tekintély 
az ész és sziv meghódításában ott, hol az ember benső 
életének gyökeres átváltoztatása, a megszokott ké-
nyelem- , élvezet- és vágyakróli lemondás, a testies 
érzület, akarat és szenvedély megfékezése felől van 
szó : azt a történet és tapasztalás egyaránt bizonyit-
jáí:. Eddig még sem a legmélyebb bölcsészet, sem 
a legfellengzőbb erkölcsi leczkék nem mutattak föl 
eredmény t, melly egy népet magasabb gondolkozás-, 
és szelídebb erkölcsökre emelt volna föl. És legyünk 
meggyőződve,hogy ha a hierarchia szinte meg nem 
győzi a népeket saját magasabb küldetése- és tekin-
télyéről , ez sem lesz képes a népeket arra birni, hogy 
lemondván vad, ősi szokásaikról, a babonát vallá-
sossággal, a durvaságot szelídséggel, a féktelenséget 
engedelmességgel, a szemtelen kicsapongást szűzies 
szeméremmel, a hatalmaskodást kegyességgel, a 
bosszút emberszeretettel, a fosztogatást adakozással, 
szóval, a pogány életet keresztény élettel váltsák föl. 
Ez igy is örökös csuda marad: e nélkül pedig való-
ságos lehetetlenség lett volna. Az emberi ész és sziv 
a felsőbb isteni t ~ ' ítélynek ugyan, s még ennek 
sem mindig: de az e m b e r i n e k meg nem hajol ott, 
hol lemondás, önmegtagadás, áldozat, és egy szigo-
rúbb életrendszer elfogadása forog kérdésben. 

Ha tehát mindezekből következtetni szabad, vi-
lágosan áll előttünk azon igazság, hogy azoknak, 
kik a keresztény eszmék és nézetek valósításában 
találják föl a polgárosultság, és ezzel karöltve járó 
népjog és szabadság forrását, szükségkép meg kell 
hajolniok a hierarchia magasabb tekintélye előtt is; 
melly egyedül képes azoknak életet és elismerést 
szerezni, következőleg kivívni azt, hogy az igazi 
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miveltség, közjava legyen a népeknek, mindazon 
áldásokkal együtt , mellyek innen azokra önkényt 
háromolnak. Meghiszszük, hogy mi ezzel olly esz-
mét pendítettünk meg, melly alkalmas lenne többe-
ket a kereszténységtől magától is elidegenitni ; de 
erről mi nem tehetünk: mert hatalmunkban nem áll 
az igazságot megváltoztatni; ez pedig állandóan hir-
deti, hogy a valódi miveltség, és az ebben gyöke-
redző törvényes népjog és szabadság , a keresztény 
eszmékből sarjadzik ki ; a keresztény eszmék pedig 
életet és valósulást egyedül az egyházban, és ennek 
fensőbb tekintélyű hierarchiája által nyernek. Ki te-
hát a következményeket akarja, annak az előzmé-
nyeket is el kell fogadnia. Különben, roppant elfo-
gultság, és az elő- s balitéleteknek egész tömege kí-
vántatik arra, hogy a hierarchiában valami olly fé-
lelmes szörnyet lehessen megpillantani, rnelly tői min-
den becsületes, a nép javát és szabadságát szivén vi-
selő emberkebelnek visszaijedni kellene. Mi egész 
egyszerűséggel kimondjuk, hogy nincs a földtekén 
a kath. egyház hierarchiájánál szabadabb institutio; 
s hogy ez volt az, melly a világon a népjogot és sza-
badságot megalapította ; sőt ma is ez az, melly ugyané 
kettőt leginkább föntarthatja, tovább fejtheti, fölvi-
rágoztathatja, s az utókorra is teljes épségében át-
hagyományozhatja. 

Vegyük legelőször is fontolóra a hierarchia ter-
mészetét. E hatalom sem létét, sem tartósságát nem 
kölcsönözi az erőhatalomtól; melly igen sokszor azo-
kat is uralma alá görbeszti, kik különben neki meg-
hajolni nem fogtak soha. Ez egyedül a hit- és meg-
győződésre támaszkodik, melly neki olly bámulatos 
hatalmat, fényt és tiszteletet kölcsönöz; és azért nem 
is fejti ki mások, hanem csak azok fölött szellem-
erkölcsi uralmát, kik az ő felsőbb küldetése- és ter-
mészetéről meggyőződvén, önkényt, szabadon, egész 
odaadással, és csak azért hódolnak meg neki, mivel 
egyedül általa hiszik kielégíthetőknek szellem-er-
kölcsi indigentiáikat. Az axióma: ,Ecclesia volentes 
regit', nem a XIX-ik században állíttatott föl először 
canoni alapelvül ; el volt az ismerve, s életbe léptetve 
a véres üldözések korszakában is csak ugy , mint a 
középkorban, midőn a hierarchia külső tekintete leg-
fényesebb ponton állott. Eléggé bizonyítja ezt az 
egyháztól mindig követett, de az ujabb időkben annyi 
sok guny, gáncs, és ellentörekvés által ostromlott 
amaz eljárás, mellynél fogva ugyanezen hatalom 
mindazokat, kik neki többé önkényt, a hit és meg-
győződés szava szerint meghajolni, lelki hatalmát 
elismerni, s ennek engedelmeskedni daczos makacs-

sággal vonakodnak, az egyház kebeléből kizárja; 
megfosztván őket mind ama javaktól, mellyekhez 
rangkülönbség nélkül minden hívőnek, de csak is 
ezeknek van törvényes joguk és igényök. Azt hisz-
szük, az önkénykedő kényuralom egészen máskép, 
más uton, más rendszabályok- és eszközökkel foly-
tatja leigázó kormányát — És azután, ha a hierar-
chia csakugyan önkénykedő, s eltipró hatalom volna, 
illyen volna ez vagy a törvényhozásban, vagy en-
nek végrehajtásában. Ámde e kettő közül jogosan és 
igazságosan egyiket sem lehet állítani. Itt a törvény-
hozásban az egyéni nézet, vélemény, vagy akarat 
még akkor sem bir döntő erővel, ha az a legelső 
hierarcháé volna is : itt mindenkor és mindenben 
csak ama soha sem változó, örökké következetes, és 
magával megegyező közhit, közértelem és közszel-
lem határoz, melly a kereszt tövéből emelkedve föl, 
közel két évezreden át annyi sok vihar és szirtek 
közt bizton és sértetlenül vezérli Krisztus igaz anya-
szentegyházát az üdvösség boldog révpartja felé. 
Es e törvények nem csak a hívekre, hanem hozatvák 
a hierarchia tagjaira is, minden különbség és sze-
mélyválogatás nélkül. Azoknak engedelmeskedni, 
azokat a léleküdv veszélyeztetése alatt megtartani, 
a pápa a püspökökkel, a püspökök az ő papjaikkal, 
csak ugy tartoznak , mint átalán a keresztény nép ; 
mivel e tekintetben ők is a közönséges keresztény 
nép nagy családjához tartoznak, kikhez szinte szól 
Urunk amaz intése : ,K i az e g y h á z a t n e m h a 11-
g a t j a , o l l y b á t a r t a s s á k , m i n t a p o g á n y 
és p u b l i k á n us." Mikor ezek mint püspökök és 
papok foglalkoznak azokban, mik a hierarchia köré-
hez tartoznak, Krisztus személyét képviselik: más-
kor önmagukét; és e tekintetben a többi néptől nem 
különböznek, nem különösen ott, hol a canonok 
iránti engedelmességről van szó. Ennek igen fönsé-
ges jelenetét látjuk a szentségek-, és különösen a 
gyónás szentségének kiszolgáltatásában. Senki, sem 
püspök, sem pap ki nem szolgáltathatja önmagának 
a szentséget. S milly nagyszerű látvány az, midőn 
az egyház szentséges feje is, a legutolsó bűnös ember-
ként, az egyszerű presbyter birói széke elé térdel; 
innen várva a fölmentő, vagy kárhoztató Ítéletet, a 
szerint, a mint ezt az ő lelki állapotja követeli. Hol 
van a törvények előtt illy bámulatos egyenlőség? 
Hol van ennyire megkülönböztetve az életben a ha-
talom , az ezt képviselő személyzettől ? Ha tehát a 
hierarchia akár a törvényhozásban, akár annak vég-
rehajtásában szellemi zsarnokságot követne el, ezek 
következtében azt természetesen legelőször is önma-
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ga fölött kellene elkövetnie ; miután ő is szinte, sőt 
még inkább tartozik a hozott törvényeket megtar-
tani , azoknak engedelmeskedni, nekik meghódolni. 
Van ugyan a hierarchiának hatalma bizonyos esetek-
ben , canonszerü okoknál fogva a törvénytől fölmen-
tést engedélyezni : de önmagát senki a törvények 
kötelezettsége alól föl nem mentheti ; mint önmagát, 
önhatalmából bűneitől sem oldozhatja föl senki. A ki 
ezt tenné, az a törvénynek csak kétszeres megsértője 
lenne; s ezért felelős Isten és az ő szentegyháza előtt: 
bármilly magas egyházi méltóságot képviselne is 
különben. Hosszura, fölöttébb hosszura terjedne elő-
adásunk, ha ide akarnók még ezek után igtatni a 
canonok ama hosszú sorát is, mellyekből világosan 
kitűnik, mennyire szelid, mennyire törvényszerű a 
hierarchia, végrehajtói hatalma kezelésében. Azt 
azonban figyelmeztetés nélkül még sem hagyhatjuk, 
először ugyan, hogy birói hatalmat csak azok fölött 
gyakorol, kik a léleküdv tekintetéből, Isten rende-
lete szerint önkényt, mint katholikusok vetik magu-
kat annak alája; s másodszor, hogy a büntetés itt 
soha sem bosszúálló, hanem csak javitó ; egész fe-
gyelmi codexébe azon elv szellemét vévén föl, mely-
lyet az Ur a következőkben mondott ki: „Nem a k a -
r o m a b ű n ö s h a l á l á t , h a n e m h o g y m e g -
t é r j e n , és é l j e n . " Azt nem is emlitve, hogy ama 
becsületes önvédelemre szükséges , i u r i s r e m e d i -
u m o k ' , mellyeket a polgárosult nemzetek törvény-
kezési rendszere napjainkban átalán elfogadott, a 
canonicumban találják föl lét-elemök forrását, éltök 
első kezdetét. (Vége köv.) K o v á t s József. 

A h á z a s s á g i akadályokról . 
IV. A b o n t ó a k a d á l y o k e g y e n k i n t . 

Ámbár ez akadályok részletes minőségének fej-
tegetése szándékunkon kivül esik : figyelmeztetünk 
mégis azon különböző álláspontokra, mellyeket azok 
körül az értelmezők részéről tapasztalunk. Különö-
sen a II. függelék 19. és "28. §§-ai szolgálnak nehéz-
ségek alkalmaiul. Kivánatos volna, ha valaki e két§. 
tárgyát körülményesen felfogná. Az a mi értekezé-
sünkbe nem vág; mert ez, mint előre bejelentettük, 
más czélt tűzött ki magának. Midőn tehát mi a bon-
tó akadályok egyenkinti felmutatásához fogunk, tisz-
telettel nyilvánítjuk, hogy az itt tüzetesen azon ol-
dalról történik, mellyről az uj házassági törvények, 
és az átalános polgári törvénykönyv §§ ai egymás-
hoz viszonylanak. Tehát az szóba sem jöhet: valljon 

a II. függelék, és az egyházi törvények közt nincs-e 
valami összeütköző? Mi ezt fölteszszük; és ugyhisz-
szük, az instructiónak olly magas állású szerzője, 
s a romai jogtudósok nyilvános bizonyitványa után 
— jogosan : jóllehet az sem lenne felségsértés, hava-
laki tanulságos elemzésbe illy szempontból ereszked-
nék. Azon §§., mellyek a bontó akadályokra a II. 
függelékben, és a polgári t.könyvben vonatkoznak, 
egymással összeegyeztethetők az által, hogy a polg. 
t.könyv elfogadja azt , a mi benne nincs meg, de a 
II. függelékben megvan; és hozzáidomitja azt, a mi 
a polg. t.könyvben ellenkezőleg hangzik : ellenben 
a II. függelék is elfogadja azt, mi a polg. t.könyv-
ben a canonjoggal összeegyező, vagy legalább lé-
nyegesben nem-ellenkező találtatik. Az 1856-iki o-
ctober 8. nyiltparancs XIII. czikkében ugyanis ki van 
mondva, hogy az osztrák codex §§-ai a katholiku-
sokra nézve a n n y i b a n érvénytelenek, m e n n y i -
b e n az uj házassági törvényekkel, az I. függ. 3. §-a 
szerint, mint a canonjog viszhangjaival, ellenkeznek; 
ellenkezőleg tehát annyiban hatálylyal birók és ér-
vényesek , mennyiben azokkal összeegyeznek. Ezért, 
és ezt fogjuk mi különösen tekintetbe venni ; némi 
töltést akarván hordani részünkről is azon hézagra, 
mellyet honunkban az uj házassági törvények ma-
gyarázói ez érdemben mások napszámoskodására 
hagytak. Meg fogjuk kisérleni, hogy ama bizonyos 
különbségeket, mellyek itt-ott mutatkoznak, össze-
egyeztethessük és kiegyenlíthessük : egyszersmind 
tehát, ha munkálatunk folytán valami észrevételünk 
lenne, egyszerűen azt is nyilvánitandjuk. Előre még 
csak azt bocsátjuk, hogy a főnebbi nyiltparancs em-
iitett nyilatkozata mellett is természetes maradt, hogy 
a polgári törvénykönyvben előforduló akadályok, ha 
mindjárt, és a mennyiben a canonjoggal öszhangza-
nak is, nem azért bontók, vagy érvényesek, mert itt 
előfordulnak : hanem a polgári t.könyv csak közöl-
hetvén azokat, bontók, és igy érvényesek ez aka-
dályok azért, mert az egyház azokat bontókul, és 
érvényesekül határozta ; ám, mint tudjuk, bontó aka-
dályokat egyedül az egyház hozhat. 

1) K é p e s s é g h i á n y a az e g y e z é s r e . A 
II. függ. 13. §-a igy szól: „Amentes, furiosi, i n f a n -
t e s , et quicunque impares sunt talem, qualem rei 
natura exigit, consensum praestando, matrimonium 
contrahere nequeunt". E tárgyban a polg. t.könyv 
48. §-a igy hangzik : „Dühöngök , őrültek, kábák és 
serdületlen korúak,érvényes házassági szerződés kö-
tésére nem képesek". A II. függelékben nem nevez-
tetnek meg a k á b á k , de oda értendők; mivel e 
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megnevezések : ,őrültek, dühöngök', csak példának 
okáért hozvák fel: mint kitetszik a §. többi szavaiból; 
különben is az igazán kábák (Blödsinnige) eszökben 
csak ugy fönakadnak, mint a dühöngök, vagy őrjön-
gök. A polg. t.könyv 273. §-a őrültnek, vagy kábá-
nak azt tar t ja , ki magaviseletének szoros megvizs-
gálása, és a bíróság által szintén e végre kirendelt 
orvosok meghallgatása után, b í r ó i l a g annak nyil-
ván ittatik. Szerinte az illy ennek házasságkötése ér-
vénytelen. Ellenkezőleg tehát, ha valakiről bíróilag 
nines kimondva, hogy kába, vagy őrült: az tiszta, 
világos időközeiben (lucidum intervallum) érvénye-
sen házasodhatik. Ez időközök érvényére nézve meg-
egyez a polgárjog az egyházjoggal ; hanem látni való, 
hogy az őrültek, dühöngök stb., már csak e tárgy-
nál fogva is, mellyben előkerülnek, két külön rendű 
törvényhozás, és két külön rendű bíróság gondos-
kodásának tárgyai. A concordatum X. czikkében ki 
van emelve, hogy minden egyházi jogesetek , s kü-
lönösen , mellyek a szentségeket tárgyazzák, egye-
dül az egyházi biró elé tartoznak ; ki ehhez képest 
egyedüli biró a házassági ügyekben is: kivéve azok-
nak polgári hatályait , mellyek világi bíróhoz uta-
sitvák. Már most az a kérdés : valljon az ollyannak, 
a tilalom ellenére is netaláni házasságkötése, ki a 
polgári bíróság által őrültnek, vagy kábának jelen-
tetett k i , pusztán ezen, a p o l g á r i b í r ó s á g által 
tett kijelentés alapján, egyszersmind egyházilag ér-
vénytelen-e? A polg. t.könyv joggal intézkedik min-
den merőben világi jogügyek, szerződések stb., és 
azok világi bíróságok általi vizsgáitatása fölött; te-
hát azt is joggal jelentheti k i , hogy kik képesek, 
vagy képtelenek köteleztetésre p o l g á r i l a g , vagyis 
az ő törvényhozása tárgyaiban kik a kábák, dühön-
gök stb. Ámde itt bontó akadály fenforgásáról van 
szó: mellyet a II. függ. 12. §-a értelmében kizárólag 
az egyház tehet ; vagyis a házasság érvénye, vagy 
érvénytelensége forog kérdésben, mellyben a II. függ. 
95. §-a szerint egyedüli biró az egyház. Tovább a l l . 
függ. 12. §-a még azt is mondja, hogy a házasság-
kötésre csak azok képtelenek, kik az isteni, s egy-
házi törvények szerint képtelenek ; ezekben pedig a 
polg. t.könyv rendtartásának e r e j é r ő l nincs em-
lékezés. Mindezeknél fogva a polg. t.könyv 273. §-
nak azon rendelkezése, melly után a polgárzatilag 
megvizsgált, és kábául, vagy dühöngőül kijelentett-
nek házasságkötése eo ipso érvénytelen volna, a ka-
tholikusok házasságára kötelező nem lehet. De ké-
rünk félre nem értetni ; nem arról beszélünk, és oliy-
formán, mintha a ki a polg. vizsgálat utján bolond-

nak nyilváníttatott, annak netaláni házasságkötése 
majd azért is érvényes maradna ; itt a következmény-
ben maga a f ő e 1 v szerepelvén, ezen elv körül fo-
rog a beszéd. Elfogadva ugyanis a codex határoza-
tát zsinórmértékül a házassági ügyekben, kiki lát-
hat ja , hogy alkalmazásban az egyház bontó akadá-
lyokhozi kizárólagos joga és elve tagadtatnék meg. 
Lehet tehát a polgári bíróság által kijelentett dü-
höngőnek, vagy kábának házasságkötése érvényte-
len: de nem már m a g á b a n , és annak következmé-
nye gyanánt, a z é r t , hogy valaki azon bíróság által 
ollyanul kijelentetett; hanem ha az egyházi törvény-
szék is a dühöngést, kábaságot, mint a kötéskor lé-
tezettet, kimondja valaki fölött. Csak ez a különbség 
a kettő közt.— A II. függelékben: ,infantes', a polg. 
t.könyvben:,serdületlen korúak' említtetnek. Ez utób-
bit illetőleg, az 5) alatt teendjük meg észrevételein-
ket; miután a II. függ. 17. §-ban van szó a serdület-
lenekről: itt csak az előbbire szorítkozva, felhozzuk, 
hogy a hivatalos német fordításban : ,Kinder', a ma-
gyar fordításban : ,gyermekek'-nek mondatnak az : 
,infantes'. Ámbár a latin: ,infans', a magyarban: k is -
ded' (csecsemő) : látva a II. függeléknek azon igye-
kezetét, mellynél fogva az idősbek, jelesen a kis-
korúak és ezekhez hasonlitandók kornevezeteiben is 
a polg. t.könyvhez illeszkedni kíván, (v. ö. a II. függ. 
41. §-át,) tán azért, hogy a korfokozatok számításá-
ban az öszhangzás könnyittessék : e czélt tartva szem 
előtt, nincs elég okunk az: ,infans'-nak ,gyermek'-re 
fordítása ellen kifogáskodni. Mert jóllehet szorosan 
véve az ,infans' a latinban sem .puer'; de ennek végre 
is synonymja; s jóllehet a magyarban is az ,infans': 
.kisded'; de-ha kisded is, mégis ,gyermek'; e szerint 
kis , kicsiny, kisded g y e r m e k . Tehát elhagyva e 
minősítőket: ,kis, kicsiny, kisded': fejtegetésünk 
nyomán utoljára is az ,infans' annyi , mint ,gyer-
mek', csakhogy ,kis gyermek'. Ezenértelem-magya-
ritást ide varázsoltuk azért, mert először is azt vél-
jük , hogy t ö r v é n y s z e r z é s i l e g az idézett II. 
függeléki §-ban inkább a német és magyar , mint a 
latin kifejezés akar értetni; másodszor, hogy átme-
netül szolgáljon a polg. t.könyv és II. függelék korszá-
mítására, s nevezetére vonatkozólag. (Folyt, köv.) 

Pásztorkodás! tárgyalások. 
XII. 

(Vége.) Ugyanis az idézett 3-ik t.-czikk 5-ik §-a igy 
szól : „A romai kath. vallásból az evangelika vallások bár-
mellyikére leendő átmenet eseteit illetőleg rendeltetik :" Itt te-
hát csak a rom. kath. vallásból az evangelika vallások bár-
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mellyikére leendő átmenet eseteiről van szó, s nem viszont a 
más vallásokból kath. vallásra térésről is. Már pedig a törvény 
rendelkezésén tul terjeszkedni nem szabad. És az 57-ik jogi 
szabály szerint: „Contra eum, qui legem dicere potuit aper-
tius, est interpretatio facienda". Egy másik jogi elv szerint: 
„Expressa docent, non expressa non nocent". Igaz, hogy az 
1847/8-ik évi országgyűlési XX. t.-czikk 2-ik §-a szerint : „E ha-
zában törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve 
különbség nélkül, tökéletes egyenlőség, és viszonosság álla-
pittatik meg." Ámde ezen egyenlőség és viszonosság nem ter-
jesztetik ki egyszersmind az áttérésre is. Mert különben ugyan-
csak az idézett XX. t.-czikk 6-ik §-a fölöslegesen rendelné, 
hogy: „Az 1844-iki 3-ik törvényczikknek rendelete a görög 
nem egyesült vallásuakra is kiterjesztetik." És valóban tudnék 
több esetet fölemliteni, melly szerint a prot. vallásról a kath. 
hitre térésnél az 1844-ik évi 3-ik t.-czikkben előirt formasá-
gok nem tartattak meg; az áttérni akaró nem jelentette ki e 
szándokát az addig volt lelkésze előtt két tanú jelenlétében, 
nem csak kétszer, de egyszer sem, és igy errőli bizonyitványt 
sem mutatott, de nem is mutathatott elő : s mégis legkisebb 
kifogás sem történt az illetők részéről az illy áttérés ellen. Pe-
dig tudjuk, milly féltékenyek sokan e tekintetben, s mennyire 
kikelnek minden legkisebb, még képzelt sérelmek miatt is. 

Nem kell tehát a kath. hitre térni akarót oda utasiiani, 
hogy addig volt lelkésze előtt e szándokát nyilatkoztassa ki, s 
erről tőle bizonyitványt hozzon : hanem a fönebb előadott el-
fogadás után hozzá kell fogni tanitásához. Ezt a kath. hitre 
térni akarónak a vallás dolgábani jártasságához, és egyéb 
körülményekhez kell alkalmazni, mind az oktatás tartóssága-, 
mind az előadási modorra nézve. Egyébiránt oktatás közben 
nem csak a hitágazatokat kell alaposan előterjeszteni, világo-
san kifejteni, s a lehető legmeggyőzőbb védvekkel bebizonyí-
tani, a közönségesen felhozatni szokott ellenvetéseket meg-
czáfolni stb.-. hanem egyszersmind a kath. anyaszentegyház 
parancsait, szokásait, és szertartásait is elő kell adni, megma-
gyarázni , azok gyakorlatára a hitujonczot betanítani, s szivé-
re kötni, hogy azokat gyakorolja. Mivel noha elég rosszul 
történik , ha bárki is elhanyagolja az anyaszentegyház paran-
csait megtartani, szokásait, és szertartásait gyakorolni: mégis 
a tapasztalás azt bizonyítja, mikép nem annyira szembetűnő, 
s az emberek nem annyira ütköznek meg rajta, ha egy ollyan, 
ki születésétől fogva katholikus, például a templomba belép-
vén , nem mártja a szentelt vizbe ujjait, és nem vet magára 
keresztet, vagy a kereszt előtt elmenvén, nem veszi le föve-
gét ; mint ha az ujdon megtért hanyagolja el ezt, s elmulaszt-
ja tenni. Az emberek gyarlósága igen hajlandó az illy elmu-
lasztásból azon következtetést vonni, hogy az illetőnek meg-
térése nem őszinte. Végre az ujon megtértet figyelmeztetni, 
s inteni kell, hogy ne csak erősen higyje a kath. hitnek min-
den ágazatait: hanem iparkodjék egyszersmind kath. ember-
hez illő jámbor, istenfélő, példás életet élni. 

A mi végre a kath. hitre térőnek f ö l a v a t á s á t illeti, 
nézetem ez. Miután kellőleg megtaníttatott, és elkészíttetett 
a hitujoncz, határoztassék meg valamelly nap, rendszerint ün-
nep, vagy vasárnap, a fölavatásra. Időközben jelentse be a 
lelkipásztor az esetet az egyházi elöljáróságnál, s kérjen en-
gedélyt, az illetőt, ha nem keresztény, megkeresztelhetni, vagy 
ha valamelly ker. vallásfelekezetbeli ,őt fölavathatni, s a külső 

eretnekségtől feloldozhatni. Elközelgetvén pedig a meghatá-
rozott nap, a nem keresztény hitujonczot ugyan a Ritualeban 
megirt módon, és szertartások közt keresztelje meg; a keresz-
tény vallásfelekezetek valamellyikéből átjövő által pedig, szent 
mise közben, evangelium után, egy kis alkalmi beszédet előre-
bocsátván, e végre megkért tanú előtt1), az anyaszentegyház-
nak szokásban levő hitvallását ünnepélyesen mondassa el, ugy, 
hogy a hitujoncz, élő hitének jeléül, bal kezében égő viasz 
gyertyát tartson, és letérdelvén, jobb kezével az evangeliumos 
könyvet érintse. Ekkép ünnepélyesen fölavattatván a kath. 
anyaszentegyház tagjává, ha csak a megmásithatlan körülmé-
nyek mást nem kívánnak, a hitujoncz végezze el gyónását 2) : 
mellynek átalánosnak kell lenni ; s még a sz. mise alatt ünne-
pélyesen részesittessék az imádandó Oltári-szentségben. 

Végre az ekkép áttérő hitujonczot az illető anyakönyvbe 
bejegyezvén , folytonos figyelemmel kisérje a lelkipásztor , őt 
minden adandó alkalommal a hit dolgában bővebben oktassa, 
erősitse, a keresztényi jámbor életben gyámolitsa , erényes 
magaviseletre serkentse ; s ha netalán az élet sikamlós utján 
elesnék, jó tanács- és oktatásaival segélje, s ismét az erény-, 
és jámborságnak megnyerni iparkodjék. 

Vajha illy kedves kötelesség teljesitése, tudnillik a hit 
dolgában tévelygőnek az igaz anyaszentegyház kebelébe való 
visszafogadása minél gyakoribb lenne! S mindazok , kik a hit 
dolgábani tévelygés setétségében vannak , megismernék a vi-
lág Világosságát, és nyiltan vallanák azon egyedül igaz hitet, 
melly az egyedül igaz religio szerzője-, Jézus Krisztustól hir-
dettetvén, a rom. kath. anyaszentegyházban minden változta-
tás nélkül hibátlanul megőriztetett, és a világ végéig meg fog 
őriztetni. Adja Isten, ugy legyen ! B e n d e József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, mart. 23-án. (A sz. Erzsébetről nevezett kassai 

társulat szabályai. Vége.) „A társulat tagjainak névsora, va-
lamint azoké is, kik a társulat czéljának sikeresitéséhez bár 
milly kis ajánlattal járultak , időről-időre nyomda utján nyil-
vánossá tétetik. Minden harmadik évben, köztudomásra ho-
zandó napon, a cs. kir. tartományi hatóságnál történt előleges 

' ) Főtiszt. S z i 1 a s y János,Lelkipásztorság tudománya' , II. kö-
tetének 273-ik lapján k é t tanút kivan ; de ugy látszik, az ünnepélyes 
fölavatásnál egy is elegendő. Legalább a szokás ezt bizonyítja. A be-
teg ágybani vallástételnél, mint minden törvényszerüleg bebizonyí-
tandó tény igazolására legalább két tanú szükséges ; de a templomban 
a második tanút pótolja a jelen levő népség. 

2) Erre nézve is különbözők a vélemények ; vannak, kik a hit-
ujonczot előbb meggyónta t ják , és azután sz. mise közben tétetnek vele 
nyilvános vallást. Én megvallom, helyesebbnek és természetesebbnek 
tartom , lia előbb leteszi az ünnepélyes vallástételt, és azután bocsátta-
tik a penitencziatartás szentségében! részesülésre. Mivel a penitenczia-
tartás szentségébeni részesülésre csak mint katholikus bocsáttathatik ; 
pedig illyennek tulajdonképen csak az ünnepélyes vallástétel által 
nyi lvání t ja magát. S azután ha betegágyában nem szabad meggyón-
tatni a más val lásut , mig előbb legalább két tanú előtt le nem tette a 
hi tval lást : miért kellene az egészségeset előbb meggyóntatni ? Igaz, 
hogy az Í3 ba jos , hogy a pap mise közben a vallástétel után ott hagy-
va az oltárt, gyóntassa az illetőt; a rendkívüli eset talán kimenti e rend-
kivüliséget. Vagy segithetni a dolgon, lia más pap fogadja el a vallás-
tételt , és más gyón ta t j a meg a hitujonczot. Egyébiránt én csak helye-
sebbnek és természetesebbnek tartom azt , lia előbb teszi le a vallásté-
telt, s azután gyónik, a nélkül, hogy a máskép vélekedők-, és cselekvők-
nek eljárását teljességgel kárhoztatnám. Azért fejeztem igy ki maga-
mat : lia a megmásithatlan körülmények mást nem kívánnak. 
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bejelentés után, a társulat közgyűlést fog Kassán tartani a 
végett, bogy a tagok a társulat mennyire előhaladt munkál-
kodásáról értesüljenek , az eredmény megtekintése közvetle-
nül minden részvényesnek lehetővé váljék, s a siker magasz-
tos érzete által a közerő, részvét, és lelkesedés kitartásra fel-
buzduljon. A társulat gyűléseiben minden társulati rendes, 
vagy örökös tag teljes szavazati joggal megjelenhet. A távol-
levő , vagy meg nem jelenő tagok magukat a közgyűlésen je-
lenlevő tagok által képviseltethetik , s minden jelenlevő tag, 
saját szavazata mellett, tiz távollevő által szavazatra Írásban 
felhatalmaztathatik. A társulat képviselése, s a teendők ösz-
pontositása végett az első közgyűlésben egyszerű szavazat-
többséggel választatik egy huszonnégy társulati tagból álló 
igazgató testület, melly a társulat ügyeit intézi. Az igazgató 
tagokon kivül az igazgató testület állandó rendes tagjai, tel-
jes szavazati joggal : a város polgármestere, a községi tanács 
két e végre kiküldött tagja, a helybeli káptalan képviselője, 
a város rom. kath. plébánosa, az igazgató választmány által 
alkalmazott főépítész, a társulat mindazon tagjai, kik an-
nak czéljához legalább 50 p.frttal évenkint járulnak, vagy 
alapképen egyszerre 500 p.frtot ajánlottak. A társulat elnöke, 
egyszersmind az igazgató testületnek , melly a társulatot har-
madik személy, és a hatóságok irányában képviselendi, ál-
landó elnöke leend. Akadályoztatása, vagy a püspöki szék meg-
üresedése esetében a püspöki, vagy káptalani helyettes viszi 
az elnökséget. Az igazgató választmány az aláirt részvény-
pénzek beszedéséről stb. intézkedik ; a társulat czéljának el-
éréséhez megkívánt terveket, költségvetéseket, s ezeknek 
szakértők általi megbirálását eszközli ; a székes-egyház egyes 
részeiben a társulati alap erejéhez képest, minden következő 
évben eszközlendő építések s helyreállítások részletes rajzait, 
s költségszámításokat elkészíttet, s ezeket a kérdéses év ta-
vasza előtt megbiráltatja, s megállapítja; az épités rendje- s 
folyamatára felügyel, a számadásokat megvizsgálja, s megbí-
rálja; az alkalmazandó építészt megválasztja, felfogadja , diját 
meghatározza, utasítással ellátja, s szükség esetében elbo-
csátja stb. Az igazgató testület egyes tárgyaknak a maga által 
megállapított rend szerinti elintézését átruházhatja egy , saját 
kebeléből választandó intéző bizottmányra, mellyben az épí-
tész teljes befolyással bir. Ezen bizottmány hét, Kassán lakó 
tagból alakul, s az igazgató választmány határozatihoz, s uta-
sításához szorosan ragaszkodva, magát csupán ezek végre-
hajtójául tekintheti, s az igazgató választmánynak mindenben 
jelentéssel s illetőleg felelősséggel tartozik". Nem lehet iránta 
kétség, miszerint egy illy társulat keletkezése, már maga is 
elegendő biztosíték arra nézve, hogy a felkarolt ügy iránti 
részvét folytonosan élénk maradjon egy, a kitűzött czél el-
érésére mindig elegendő erővel biró nagy közönségnél : és ama 
tevékenységet ébren tartsa, mellynek, ha csak egy-két egyénre 
szorul, könnyen bekövetkező ellankadása, többnyire a meg-
indított vállalatot is elalunni, s az elvesztett kedv , és csök-
kent bizodalom miatt megdőlni hagyja. Illyesmitől, olly jól 
szervezett társulat közremunkálása mellett, minőt az ismer-
tetett szabályok után Kassán létesültnek örömmel tudunk, nem 
lehet félni. S azért valamint az azt életbe léptetett nmélt. püs-
pök urnák, és egyéb lelkes pártolóknak Kassa városa, sőt az 
egész ország, mellynek egyik legfőbb dísze felől van szó, méltó 
hálával tartozik : ugy lehetetlen ujolag nem kívánnunk, hogy 

bár hasonló egyletek keletkezése másutt is lehetővé tenné 
az olly nagyobbszerü építkezéseket, minőktől visszaijed az 
egyes jótevők, és plébániai községek megfogyatkozott akár 
anyagi ereje , akár buzgalma s áldozatkészsége. — Mi a remek 
épitészetü székes-egyházat illeti, annak történeti s egyéb vi-
szonyait egy tisztelt munkatársunktól imént vett külön czikk-
sorozatban kívánjuk t. olvasóinkkal megismertetni : addig is 
a főtemplom kiigazítása végett alakult társulatról előlegesen 
tudatván annyit, hogy az f. évi január 29-én tartá meg első 
közgyűlését; melly alkalommal elnökileg értesíttetett róla, hogy 
a társulat tagjainak száma eddig 240-re, az évi adományok 
6,000 , az átalános, azaz : egyszer-mindenkorra tett ajánlatok 
pedig 14,000 p.frtra mennek. 

SzékeS ' F e j é r v á r , martius 19-én. Örvendetes, ha-
nem egyszersmind komoly ünnepély gyüjte ma sok hivet a 
papnöveldei, máskép sz. József templomába ; olly ünnepély, 
mellynek mély értelmét minden jelenvolt érzé részvevő keb-
lében , s melly örömet és hálát kelte mindenki szivében. Fél-
század előtt, ugyané napon, s talán ugyanez órában kondul-
tak meg az emiitett templom harangjai, tárultak ki ajtai, s 
lépett egy erőteljes ifjú pap Istennek sz. oltára elé, bemuta-
tandó első, zsenge áldozatát. S ma ismét megkondultak ugyan-
azon harangok, megnyíltak ugyanazon ajtók, és az Isten ol-
tára előtt egy erőben megfogyott aggastyán állott : hogy hála-
áldozatot mutasson be az Urnák az ő házában, mindazon jókért, 
mellyekkel olly hosszú idő folytán elhalmozta ; megemlékezvén 
az apostol szavairól : „Mindenekért hálákat adjatok ; mert 
ezt kivánja tőletek az Isten, Jézus Krisztus tanítása szerint" 
(I. Thess. 5, 18.). Ezen aggastyán pap, nagys. és ft. F a r k a s 
Ferencz prépost ur ; ki az általa fölkért szónok, nt. L ó s k a y 
Benedek zircz-eis terei áldor és tanár ur szavai szerint, meg-
jelent az oltár zsámolyánál, fölemelte karjait, hogy hálát ad-
jon Annak, kitől minden tökéletes adomány jő , s megáldja a 
földet, mellyen életbölcsője ringott ; még egyszer megjelent, 
hogy, mint a jótevő nap, mielőtt kialunnék éltető s melegítő 
sugara, végig nézzen lelki szemeivel a befutott nehéz pályán." 
Az arany-misésnagyprépost ur 1786-ban láta először napvilágot. 
Szorgalma, s tudománya korán kiemelte őt a mindennapi 
élet köréből. Pappá lett. Majd Szombathely, majd a pesti 
központi növelde bámulta tudományát. 1809-ben tanfelügye-
lővé , nem sokara hittanár-, és püspöki titkárrá neveztetett 
ki; melly hivatalokban 20 évet tölte. 1828-ban kanonokká, 10 
év múlva nagypréposttá neveztetett : melly hivatalában két-
szer nehezültek vállaira a megárvult megye gondjai. Az 1843-
ik évi tűzvész alkalmával 100 p.frtot adott, és ugyanannyi 
mérő búzát; azonkívül számos szerencsétlen nyert tőle külön-
féle segítséget. A nőnöveldére letett 30,000 p.frtot, s ezen-
fölül 2,000 p.frt kamatgyüjtő tőkét; nem különben átiratá 
24,000 p.frtra becsült lakházát Két tanuló számára alapít-
ványt tett, mellynek évi jövedelme 100 p.frt; a helybeli szé-
kes-egyháznak 2,400 p.frtot, a cs. k. katonai kórháznak,a nö-
vendékpapság alapjának ugyanannyit ajándékozott stb. E jeles 
férfi ünnepelte ma aranymiséjét Mélt. F a r k a s Imre püspök 
urunk hozá őt kocsiján a templom elé ; hol az egész káptalan 
és papság által fogadtatván , ünnepélyesen kisértettek az ol-
tár elé. Az isteni-szolgálat alatt ő méltósága vezetnöki, nagys. 
és ft. A i g n e r Károly, és N y i r á k Ignácz kanonok urak se-
gédkező tisztséget viseltek : mindhárman tanitványai levén 
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egykor az aranymisésnek : kikre egyenkint, az egész népre 
pedig összesen adta a szokásos áldást. Végre pedig egy csinos 
zászlót szentele meg, mellyet a minta-leánytanodának aján-
dékozott e ritka nap emlékeül. Estve 100-ra menő fáklyás, és 
tömérdek ember jelent meg ő nagyságának laka előtt ; hol az 
iskolai ifjúság énekeket zengett, a katonai zenekar több dara-
bot játszott, és tek. Z s e m b e r y Ede ügyvéd ur által ma-
gyar szózattal üdvözöltetett. Ennyire tünteté ki városunk ér-
demteljes jótevőjét, ki, hiszszük , nem ohajtá mindezt : mivel 
az ünnepély szónoka szerint : „A virágfüzér , mellyet a világ 
ád, elfonnyad ; a tapsok elhangzanak ; az emlékoszlopok las-
sankint elporlanak; és a megtiszteltek elvették, az irás szerint, 
jutalmukat": mig „a kik illyesmit nem keresnek , az örök élet 
hervadhatlan jutalom-koronájával ékesittetnek, s az örök bol-
dogság örömeivel koronáztatnak meg." 

Temesvár , böjthava 20-án. Alig mult öt hava, hogy 
örvendező szivvel közlöttük e becses lap hasábjain ama ked-
ves hirt , mikép honunkba, a kath. Magyarországba, közös 
anyánk-, a kath. egyháznak szeretet-ápolta, s édes Megváltónk 
drága vérével öntözte bőven tenyésző kertéből még itt nem 
ismert virágot ültetett át mélt. főpásztorunk, t. i. a s z e -
g é n y i s k o l a n é n é k e t a müncheni főanyaházból ; kikre 
városunk sarjadzó nőnemének valláserkölcsös nevelését bizta. 
S valóban a rövid idő alatt tett előmenetel, melly különösen 
a félév végével ő méltósága személyes vezénylete alatt 
tartott vizsgák alkalmával tünt ki, nyilván hirdeti Isten bő ál-
dását, melly ez ajtatos riőrend működésén nyugszik. E szent 
szándékú intézkedésnek, hogy t. i. a zsenge korú nőnem ne-
velése ugyancsak Istenért és Istennek, az emberiség javára 
magát föláldozó nőnemre bizassék, czélszerüségét, sőt üdvös-
ségét a városi tanács is elismerte az által, hogy a növendékek 
szaporodásával szükségessé vált 3-ik tanosztályt a nevelés 
javára örömest fölállitá, s az azt vezénylő tanitónő díjazására 
350 p.frtnyi évi járulékot szavazott. A helynek naponkint in-
kább érezhető szűke már uj leány tanoda épitésére is hivá föl 
a tanács figyelmét egy részről ; más részt pedig ő méltósága 
szinte tapasztalván a ház kicsiny voltát, melly az Ur jegyesei-
nek zárdául szolgál, uj kolostor épitésére a templom körött 
két üres házhelyet máris megvásárolt. Az intézetnek szép jö-
vővel kecsegtető virágzásáról tanúskodik azon körülmény, 
hogy mig a mult évben mindössze alig járt 70 leány iskolába, 
jelenleg a nénék gondja alatt összesen 223 leányka áll ; kik 
közül számra 180 a nyilvános iskolákat látogatják , 27 bejáró 
intézeti tag, 16 pedig benső növendék : kik ott mindenképe-
ni elláttatásukat kapják , s kiknek száma hason módon sokkal 
szaporodott volna, ha a helyiség hiánya nem szolgál gátul. 
De fájdalom ! a tapasztalás újra eszünkbe juttatá, mikép e si-
ralom- í-ölgyben nincs öröm bu nélkül, sem vigasz fájdalom 
nélkül. Igen érzékeny csapás érte ezen csirájában alig meg-
fogamzott uj növényt, annál érzékenyebb, minél nagyobb a 
veszteség, mellyet az intézet szenved. Alig néhány percze 
ugyanis, hogy az a n y a h á z főnöknőjét, S c h e n k M. Lud-
millát kikisérők a temetőbe, s hallók elhangzani tompa mo-
raját a ravatalra hulló rideg györöngyöknek, mellyek a ked-
ves testvér szűz hulláját a nagy napig szemeink elől eltakar-
ják. Néhány napig tartó betegség után jobb létre szenderült ; 
áldozatul esve hő buzgalma-, s ernyedetlen fáradozásának hi-
vatásában. Nem csak a temesvári anyaház, hanem az egész 

rend egyik legkitűnőbb, s legkedveltebb tagját veszté benne. 
Csak azon egy körülményt emlitem föl ennek bebizonyítására, 
mikép ama néger gyermekek, kiket a hires Olivieri atya hozott 
Európába, s kik közül a szegény iskolanénék is többet átvet-
tek, nevelés végett ő rá voltak bizva : ki is ennek sikeres elő-
mozdítására , azoknak arab anyanyelvűket is megtanulta ; s 
anyai szives bánásmódja miatt annyira megszerették, hogy 
midőn Ludmilla, a fejedelemasszony rendeletére Temesvárra 
jövendő volt, a néger gyermekek az által tanusiták irántai hü 
ragaszkodásukat, hogy heves természetöknél fogva, az ajtóba 
fekve akarák gátolni távozását. S mi most ker. önmegtaga-
dással az isteni gondviselés végetlen bölcseségü végzetei 
előtt meghajolva, s azokat némán imádva, veszteségünk fölöt-
ti mély fájdalmunk alázatos fölajánlása mellett, bizunk a 
mennyei Atya irgalmasságában , hogy a ki szeretetünk legne-
mesb tárgyát kivánta áldozatul, ennek fejében annál bőveb-
ben árasztandja ránk, s különösen a szegény nénék intézetére 
mennyei áldását; melly veszteségünket százszorosan pótoland-
ja , s az a fölöttt érzett fájdalmunkat enyhitendi. Mint való-
ban jótékony Írként hatott a sebzett szivre már azon átalános 
részvét is, melly a halotti kiséret alkalmával a közönség ré-
széről mutatkozott, annyira, hogy mind a temetést kisérő nagy 
népsokaság, mind pedig az átalános szivbeli megindulás tekin-
tetéből, városunkban hosszú idők óta páratlannak kell monda-
nunk e szomorú gyászmenetet. A beszentelést püspök ur ő mlga 
maga végezte, észrevehető megindulással, részint az intézet 
sorsa fölött, mellyet olly nagy áldozatokkal maga hozott lét-
re^ melly most főnöknéjét vesztve,olly érzékenyen meglátogat-
tatott, részint pedig a boldogult iránti tiszteletből; kinek 
gyermekded igénytelenségét és ártatlanságát, Isten irgalmas-
ságában helyezett határtalan bizodalmát, s ifjú kora daczára 
bölcs anyai kormányát, saját rendtársnői nem tudják eléggé 
dicsérni s bámulni. A növendékek nagy része fejér öltözet-
ben , koszorúval ékitve jelent meg; s mig tanítványainak leg-
kedvesbike , két hason szerencsében részesült társnőjétől kör-
nyezve sírkeresztét, egy másik ártatlan kisded pedig a szűz 
jegyes koszorúját vitték a ravatal előtt: a többiek ezt kör-
nyezve kisérék ki a nyugalom helyére, hol pihenni fog, vala-
mig égi Jegyese mennyei vigasságába lesz őt hívandó. S itt 
tünt ki, mennyire érezték e romlatlan gyermeki szivek a há-
lát, mellyel az elhunyt iránt le valának kötelezve, s mennyire 
fájt nekik a veszteség, mellyet szenvedtek. Tanúskodott erről 
keserves zokogásuk, melly minden jelenlevőt megindított: ugy 
hogy ha valaha, e temetésnél nem volt jelen ember, kinek 
szemei könybe ne lábadtak volna ; főleg midőn látták, mint 
veszik le a kedves növendékek fejőkről a diszkoszorut, s vetik 
feledhetlen tanitónéjok koporsója után a sírba, gyászos szívok 
állapotának jelképezésére. Bizonyára szép elégtétel a boldo-
gult szűznek mindazon önmegtagadásért, mellyel párosult ál-
dozatot hozott, midőn édes hónát cdahagyva, olly messze, de 
nem idegen országba jöve a kisdedekért, kiké a mennyek or-
szága, s kik neki viszontszeretetök illy szép áldozatát hozák 
mindannyitól áldott sírhantjára. Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

Személyzetiek. Fejérmegyében kineveztettek : nt. 
T a n k ö v y Ferencz monostori plébánossá , és felső-budai ke-
rületi esperessé; nt. B a c s á k Imre budakeszi plébános alsó-
budai kerületi esperessé ; nt. B o g n á r József Bicskére, nt. 
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G1 a z e r József Solmárra ; nt. L e n z s é r Ignácz Pázmánd-
ra, nt. D u t k e József Sárkányba plébánosokká ; J u h á s z 
Ferencz, M e l e g h Imre, J u n g m a y e r György Fejér-
várra , P r u n y i Endre Budakeszibe , S z a b ó Ferencz Tö-
rök-Bálintra , G1 a v á k Ferencz Ráczkevibe , Y i n i s Fe-
rencz Válba, K i s s József Vaj tára, káplánokká rendeltettek. 
Á c s József káptalani karkáplánná tétetett.—Nyugalomba 
léptek.: G y u r t s e k József csobánkai, Ny á r y Ferencz 
sárkányi plébános. Meghaláloztak : B1 a c h Adám lovasbe-
rényi plébános , életének 58-ik, T a r r József fej érvári káp-
lán, életének 34-ik esztendejében. Nyugodjanak békeségben! 

Észak-amerikai , nevezetesen uj-orleansi tudósí-
tások szerint, az ujabb időben mindig gyakoriabbakká váló 
megtérések közt, különösen mély benyomást tett, a Nicaragua 
elleni vállalatáról hires Walker ünnepélyes fölvétetése a kath. 
anyaszentegyház kebelébe. W a l k e r Vilmos 1820-banTenessee 
államban, skot eredetű prot. családban született. Ügyvédi pá-
lyára készülve , tanulmányait a heidelbergi egyetemben foly-
tatta; később pedig Párisba ment, az orvosi tudomány tanu-
lása végett. 1849-ben Uj-Orleansban lapot adott ki; mellyben 
főleg Cuba csatlakozása mellett izgatott, é3 Lopez vállalatát 
minden erővel támogatá. A következő év már Californiában 
találta; 1853-ban pedig Sonora állam fellázadván Santa-Anna 
ellen , Walker Mexicoba rontott kevés emberrel, a fölkelőket 
gyámolitandó ; azonban itt czélt nem érve , Nicaragua tarto-
mányra ütött csak 65 társával : s két egész évig tartá fön ma-
gát egy nép közt és országban, melly őt fejéül nem akarta. 
Folytonos harczot folytatva nem csak a nevezett állam lakói, 
de a külső diplomatia ellen is, nem egyszer legyőzvén ellen-
ségeit, a jó és balsors minden változatait átélte : mignem végre 
a nicaraguai köztársaság elnökének megválasztatott. Csak az 
összes közép-amerikai államok uniója fosztliatá meg a merész 
foglalót e magas hivatalától. Visszatérvén az egyesült álla-
mokba , még nem régen is egy uj expeditio létesítésén dolgo-
zott : s csupán kath. hitre-térésétől lehet várni, hogy felhagyva 
az erőszakos eszközök használatával, a jogosság és béke szel-
lemében , mindenesetre ritka tettereje- s tevékenységének 
méltóbb tért választand. Megtérése felől ekkép ir az uj-orleansi 
,Propagateur catholique', febr. 12-dikén: „Mult szombaton je-
lentettük a mobiléi Mercury után , Walker generalis megté-
rését. Mi ez újságot minden megjegyzés nélkül, és némi tar-
tózkodással adtuk ,- de egy imént kapott levél nem hágy semmi 
kétségnek helyet iránta ... A mobiléi levélben febr. 1-ről irják: 
„Tegnap hétfőn, jan. 31-én székes-egyházunkban olly esemény 
adta magát elő, melly mindenütt közbeszéd tárgya . . . . Mint-
egy három hete , hogy Walker Vilmos generalis mons. Portier 
urat fölkeresé ; beszélni akarván vele, vagy pedig átalános-
helyettesével, Chalon úrral. Egyiket sem találta honn. Más 
nap, vagy harmadnap Walker ur barátjainak egyike jött 
Chalon úrhoz, és kéré őt, ha elfogadná a generalist e napon ; 
mint kinek egy fontos ügy iránti közlendője volna. A látogatás 
nyájasan fogadtatott. . . s az első összejövetel alkalmával meg-
egyeztek, hogy minden nap kétszer eljövend a generalis, és 
meghányandják az okokat, mellyeknél fogva a kath. egyház 
az egyedül igazinak tartatik. En nem tudom , mint folytak az 

értekezések : csak annyit tudok , hogy tíz napig folytattattak, 
és a generalis egészen katonás pontossággal jelent meg azokra. 
Többnyire mindazok, a kik őt ismerik, azt vallják róla, hogy 
bevégzett miveltségü, ritka eszű , és vas akarattal biró férfi ; 
és meg vannak róla győződve, mikép katholikussá csak azért 
lett, mivel ezt hatalmas és ellenállhatlan meggyőződése kí-
vánta. Mi engem illet, Chalon urnák a hitvallás letételekor 
mondott beszéde után , azt hiszem , hogy a generalis megté-
rése az isteni malaszt rendkivüli befolyásának eredménye. A 
hitvallás letevésére kitűzött nap hétfő , vagyis a tegnapi volt. 
Fél ötre a bold. Szűz oltára előtt foglalt helyet a generalis ; é3 
csupán két benső barátja kiséretében jött. Nem akart figyel-
met ébreszteni : de a dolognak hire menvén , nagy számú kö-
zönség jött össze; némellyeket a buzgóság, másokat a kíván-
csiság vonván, az érdekes szertartást láthatni. Az átalános-
helynök ur , kar-ingben,váll-Iepel- és stolával az oltár lépcső-
jén letérdelt ; mire a generalis is hasonlót tőn oldala mellett 
gyermekded szerénységgel : mig a kar a ,Veni Creator'-t éne-
kelte. Ének után Chalon ur lelkes beszédet mondott sz. János 
evangéliumából vett amaz igék fölött: ,Senki sem jöhet hoz-
zám , ha csak az Atya, ki engem küldött, nem vonja őt; és én 
feltámasztandom őt az utolsó napon'. Husz perczig tartott a 
beszéd, mellyben a szónok szívből és mély megindulással ér-
tekezett az igaz hit birtokának boldogitó volta, s az általa kö-
telességül tett erények, az alázatosság, önmegtagadás, áldo-
zatkészség szelleme felől, s a mennyei boldogságot helyezé 
végül kilátásba. A szivreható szavak után, mellyeket vallásos 
figyelemmel hallgattak, a generalis ujolag letérdelt, és kezé-
ben viaszgyertyát tartva, szilárd és csengő hangon olvasá föl 
a romai szertartásos könyvben lévő hitvallást. Különösen mi-
dőn jobbját a sz. evangéliumra tevén , e szókat: ,1 promise, 
I wow, I swear' (Ígérem, fogadom, esküszöm) kimondta, ta-
nusitá hangjával a legmélyebb meggyőződést ; s a komoly, és 
bensőséggel mondott ünnepélyes szók minden jelen voltakra 
nagy benyomást tőnek. Erre néhány imádság következett ; és 
a szertartást ,Te Deum' eléneklése fejezé be. Bizonyossá te-
hetem önt róla, hogy a templomot elhagyó sokaság mélyen 
meg volt indulva, s hogy többen közülök egészen elmélyedtek-
nek látszottak gondolatukba lenni. A mint hallom, a generalis 
első áldozását ma reggel végezte : s a mélt. püspök ur a bér-
málás szentségében részesitette . . . " Közöltük egész terjedel-
mében a szertartás rendjét : hogy a kath. hitvallás letevésének 
módját, mint az Észak-Amerikában divatozik, a t,. olvasók e 
példában is láthassák. (V. ö. 213. 1.) 

Kegyes adományok : 
A pest-lipótvárosi bazilikában a Sz.-István-Társulat által emel-

tetendő Sz.-István-oltárra : 
Apesti t. növendék-papság egyház-irodalmi iskolájától 5 f r t . p. 

A Jézus sz. gyermekségéről nevezett társulatnak : 
A pécsi kath. felgymnasiumi if júságnak társulati tag-

ja i , a jelen 185s/,,-ik iskolai évre 24 f r t . p. 
A szathmár-néraethi apácza-zárdai intézetben t. En-

gel Emiliana által gyű j t e t e t t 26 fr t . 30 kr. p . 
A váczi fegyenczek számára alakítandó alapít-

ványra : 
O méltósága, a székes-fejérvári püspök ú r t ó l . . . 2 0 f r t . p. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Tekintély és szabadság. (Vége.) — A há-
zassági akadályokról. IV. (Folyt.) — Pásztorkodási tárgyalá-
sok. XIII. — Könyvgyüjtésről. — Egyházi tudósítások : Ma-
gyar- és Olaszországból. 

Tekintély é s s zabadság . 
(Vége.) 

Hátra van még, hogy az iránt is beváltsuk sza-
vunkat, miszerint a hierarchia nem csak önmagában 
véve a legszabadabb institutiók egy ike, hanem hogy 
az volt a népjog és szabadság első megalapítója is a 
földtekén ; sőt hogy még ma is legerősebb támasza 
és biztositéka annak, melly azt a megsemmisülés vég-
veszélyétől megmenti, megóvja. Ezt már azon ter-
mészetes , és senkitől kétségbe nem vonható dolgok 
állása is bizonyítaná, hogy: ,a szabad institutiók, sza-
bad i n s t i t u t i ó k előteremtésében fáradoznak', ter-
mészetesen már csak azért is, mivel barátot és támaszt 
csak a hasonló természetüekben remélhetnek okosan. 
Azonban ezen kivül vannak erre még más indokok 
is, mik állításunkat kétségen kivül helyezik. 

Ki tagadhatná, hogy a népjog és szabadság 
csak akkor virágozhatik föl , ha az ember magasabb 
rendeltetése- és hivatásában gyökeredző személyes 
méltósága, s ezzel a vele született elidegeníthetetlen 
jogok, az államok részéről is elismertetnek. Mig ez 
meg nem történik, addig az ember, mint illyen, az 
államban nem egyéb lelketlen eszköznél; mellyel az 
államhatalom kénye-kedve szerint élhet az ő saját 
czélja és törekvései kivitelére, megvalósítására. Szo-
morú példáját tüntetik elő ennek a pogány államok 
átalán,az igaz hit elvesztése után, egészen Krisztusig. 
Mindenesetre tehát az a hatalom, melly magasabb 
erkölcsi tekintélye, s üdves befolyása által ezen nagy-
szerű, annyira termékeny és boldogító eszméknek 
az államok rendszereiben is érvényt tudott szerezni, 
sőt melly még ma is ugyanazon magasabb tekinté-
lyével folytonosan őrt áll, küzd és áldozatokat nem 
kiméi, hogy azok átalán mindenütt elfogadtassanak 
és életruganyosságukban megtartassanak: megér-
demli azon tiszteletet, hogy azt a jog és szabadság 
megalapítója s föntartója gyanánt üdvözölje minden-

ki; megadván neki az annyira kiérdemlett elismerés 
tiszteletteljes hódolati adóját. És tagadhatná-e valaki, 
hogy e hatalom, az épen annyira gúnyolt, annyira 
megtámadott, és minden részről egész dühösséggel 
ostromlott kath. egyház hierarchiája? Ezen örök-
re dicsőséges első hatalom képviselői voltak azok, 
kik egész elszántsággal, a pogány embertelen állam-
rendszerrel szemközt, legelőször figyelmeztették a vi-
lágot az ember magasabb rendeltetése-, méltósága-, s 
innen kisugárzó, és tőle soha el nem pörölhető jogai-
ra; mellyeket Isten és ember elleni bün nélkül meg-
sérteni senkinek, tehát még a legfőbb államhatalom-
nak sem szabad. Ezek voltak, kik ama nagyszerű 
eszmék elismertetése- és elfogadtatásaért apostoli bá-
torsággal sikra szállva, azoknak nem csak szó- és 
Írással, de vérökkel is életet adni törekedtek : és le-
gyünk meggyőződve, a martyrok vére dúsan kama-
tozott a polgári szabadság megalapítására is. Ezek 
voltak továbbá, kik az üldözések szünése után is, 
hathatós befolyásuk által rajta voltak, hogy ezen 
eszmék szellemében, ha nem is rögtön, a régi viszo-
nyok megrázkódtató fölforgatásáv d , hanem lassan-
kint , a szerzett ős jogok és körülmények kíméletes 
számba vételével, és épen azért sikeresebben, a lé-
tező, vagy újra keletkező államokat átalakítsák, fel-
virágoztassák. Erről az egyházatyák eszmedus iratai, 
a pápák és zsinatok keresztény emberszeretetet le-
helő rendeletei, nem csak, de maguk az ős korból 
fel maradt polgári törvénykönyvek is kezeskednek, 
úgyannyira, hogy e tekintetben minden ránk ma-
radt c o d e x e t kellene megsemmisíteni, ha ezt két-
ségbe vonni akarnók. He kezeskednek erről nyilt és 
olly világos tények is, miket meghazudtolni nem 
lehet. Avagy nem e hatalom üdves befolyása törte-e 
szét ama rabbilincseket, mellyek békóiban évezre-
deken át nyögött az emberi-nem legtekintélyesb ré-
sze ? Nem ez emelte-e föl az annyira lealacsonyított 
nőt is nyomorult helyzetéből, a férj oldala mellé élet-
társul? Nem ez adta-e vissza jogát az anyának gyer-
mekeihez ? Nem ez oldotta-e föl a gyermeket az olly-
kor egészen véres kegyetlenségig fajult apai önkény 
uralma alól? Nem ez adott-e a szolgának ura, s az 

27 



« 218 

államtagnak az állam irányában is jogot; és igy nem 
e hatalom volt-e az, melly ekkép megdöntve a sta-
tus omnipotentiáját, egyszersmind megdöntötte ama 
kútfőt , mellyből forrásoz minden jogtalanság, vad-
ság és elnyomás? Sőt nem e hatalom-e még mindig, 
melly létele, s milliók és milliók által elismert, tisz-
telt és védett magas erkölcsi tekintélye által, örökös 
vetőként áll a népek közepett a világ szinterén : ne-
hogy az állam ismét, mint a pogány ős korban, mi-
dőn még e hatalom a népek javára nem létezett, tör-
vényes jogköréről megfelejtkezve, ama szentélybe 
törjön, hova behatni neki Isten és az emberiség sé-
relme nélkül nem lehet, nem szabad? Elemezzük 
csak kissé bővebben ez utolsó tételt: s a dolog igen is 
világos lesz előttünk ! 

Nem fogja azt senki tagadni, hogy az ember 
személyes méltósága, s vele született jogai a legke-
resztényiesebb államban sem nyomulhatnak olly any-
nyira előtérbe, hogy az állam ezeknek legyen szemé-
lyesitője, képviselője. Az állam fogalmánál fogva az 
embert csak mint polgárt, mint a nemzet-, vagy állam-
test tagját képviselheti : miután rendeltetésénél fog-
va sem szövetkezik egyenesen azon magasztos czélki-
vivása-, vagy megközelítésére, melly az embert mint 
i l lyent, tehát mint szellem-erkölcsi lényt , teremtésé-
nél fogva megilleti ; hanem csak a polgári, nemzeti, 
s álladalmi érdekek és kivánatok jogos kielégítésé-
re, tehát a nemzeti nagyság, polgári jóllét és államha-
talom kifejtésére, megszilárdítására. Mindezek ugyan 
nincsenek semmi természetes ellentétben az ember 
magasabb rendeltetése- és czéljával: de azt mégis 
bizonyítják, hogy az állami czélok nem egyenesen 
ugyanazok az ember személyes czéljával és rendel-
tetésével, mire neki mint embernek törekednie kell; 
következőleg, hogy az államban az ember mint em-
ber egyenesen nem, hanem csak mint polgár, mint 
az államtest tagja jöhet és vétethetik tekintetbe, fi-
gyelembe. Innen van, hogy az államokat nem a 
cosmopolitismus, vagy philanthropismus, hanem az 
igaz és őszinte Patriotismus szelleme védheti meg, s 
teheti hatalmasokká; mellynek h a b á r nem szabad 
soha a keresztény emberszeretetet sértő szükkeblü-
séggé törpülni, de még sem lehelheti azon átalános 
szeretetet, melly az embert, és az emberiség nagy 
érdekeit minden nemzetiségekrei tekintetek nélkül 
átkarolja, öleli. A dolgoknak tehát ezen állásában 
kiki könnyen beláthatja egy olly társadalmi szövet-
kezés nélkülözhetlen szükségét, mellyben az ember 
mint ember, tehát mint szellem-erkölcsi lény , az ő 
magas rendeltetése, méltósága, s innen kifolyó jogai 

s igényei szerint képviseltessék: nehogy ellenkező 
esetben az állam az egész embert, minden tekintet 
nélkül az ő magasabb szellem-erkölcsi igényei- és 
érdekeire, polgári hatalma alá kerítse; s ekkép túl-
terjeszkedve tiszteletteljes jogkörén, az embert a pol-
gárnak, az emberjogokat a polgárjogoknak, s az em-
ber magasabb igényeit és érdekeit az államczélok-
nak vigye áldozatul. És szerencsénkre, ugy látszik, 
hogy e szavak horderejét napjainkban többen még 
azok közül is belátják, kik különben az egyházi ha-
talom nem nagy barátjaiként tűnnek föl; erősen vi-
ta tva , hogy a népjog és polgári szabadság első föl-
tétele: a világi, s egyházi hatalom szoros elkülön-
zése. Mondjuk mi: e g y m á s t ó l i , ö n á l l ó f ü g g e t -
l e n s é g e ; de mégis u g y , hogy e két , az emberi-
nem boldogitására Istentől rendelt hatalom ne egy-
mással szemközt, hanem barátságos egyetértés és 
szövetkezés által , mindegyik a maga saját jogköré-
ben, szabadon, de egymástól kölcsönösen segittetve, 
törekedjék magas hivatása szerint az emberi-nem 
kettős javát, a földit és mennyeit, a hatalmában álló 
eszközökkel előmozdítani, megvalósitni. 

Honnan már az is világos, mennyire lehet, 
mennyire kell szabadelvűnek, vagy a szabadság érde-
kében történendőnek nevezni azon méltatlan, s igen is 
szűkkeblű eljárást, melly czélul tűzi ki : a legnemtele-
nebb fegyverekkel viselt folytonos harcz által, épen 
azon hatalmat a statushatalom alá szorítani, melly 
természeténél fogva legtekintélyesebb őre s védője 
az igaz, törvényes népjog- és szabadságnak : észre 
nem vévén, hogy a nem önálló, nem független,nem 
szabad egyház, még politikai czélok kivivására is 
rossz eszköz ; arra pedig épen nem való, hogy az 
emberiség legszentebb érdekeit, jogait és igényeit 
képviselje, ezeket a méltatlan megtámadásoktól eré-
lyesen megvédje, s teljes ép voltukban, mint az em-
beriség legszentebb kincsét, az utókorra is átszállít-
hassa. Ha ezen szerencsétlen eljárásra az említettek 
magukat följogosítottaknak hiszik azon visszaélések 
miatt, mellyeket netalán itt-ott a hierarchák némellyei 
elkövethettek : észre nem veszik, hogy ez által csak 
önmaguk árulják el roppant szükelmüségöket. Ugyan 
minő czimmel üdvözölnék ők a netalán részünkről 
követett illyszerü okoskodást: ,A s z a b a d , a független 
sajtóval az emberi gyengeség, vagy gonoszság már 
olly sokszor, és olly rutul visszaélt: tehát fölötte ki 
kell mondani az örökös d e l e a t u r t ! ' Egyébiránt 
ha az annyira fölhányt, annyiszor ismételt, s újra meg 
újra fölmelegített ama visszaélések, mellyek minden 
tekintet nélkül ar ra , hogy azok nem a független 
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egyházi hatalom természetes kifolyásai, hanem egye-
sek, és átalán az emberi tévedés, vagy szenvedély 
magzatjai, a hierarchiának rovatnak föl bünül, az 
itészet birói széke elé állíttatnak: nem csak roppan-
tul csökken azoknak készakarva fölöttébb nagyított 
száma, hanem az is kiderül, hogy azok olly bűnté-
nyek voltak, mellyekben a nagyravágyás, vagy ha-
talom-féltés politikája játszotta az állam részéről a 
fő szerepet. Azoknak, kik a hierarchiában kedvencz 
nézetök szerint az elnyomás, letiprás és szellemi de-
spotia megtestesült systemáját akarják látni, annyi 
legalább is kötelességökben állana, hogy vakmerő, 
s a világon legtiszteletre-méltóbb testületet galádul 
rágalmazó s megbecstelenitő állitásuk bebizonyításá-
ra, olly pápai, vagy zsinati rendelvényt hitelesítve 
mutatnának fői, mellynek nyílt és világos értelme 
egyenesen a népek leigázására, s a népjog és szabad-
ság megsemmisítésére volt volna irányozva. De ezt 
ők nem teszik ; megelégedvén a puszta fogásokkal, 
mellyek annál inkább tetszenek, minél jobban sér-
tenek. Mi ugy tudjuk, hogy a reformatio előtti kor-
szakban Europa terén nem állott egy ország is ki-
sebb-nagyobb szabadságot biztosító alkotmány nél-
kül ; és hogy a népek chartái, épen azon korból datál-
ják magukat,mellyben a hierarchiának olly nagy,olly 
fényes volt állása, még polgári tekintetben is. Talán 
erre is jó volna ollykor-ollykor egy kissé reflectálni 
azoknak, kiknek szabadelvüségök azonnal görcsös 
vonaglásba esik, mihelyt a hierarchia nevét hallják 
fölemlittetni. 

Kettőt azonban még sem tagadhatunk : először 
azt, hogy a hierarchia minden törvényesen megala-
pult államhatalomnak tekintélyét, minden becsületes 
és hatalmában levő eszközökkel emelni, megerősíte-
ni, és minden igazságtalan megtámadások ellen meg-
védeni, egyik legszebb kötelességének ismeri; és má-
sodszor, hogy a forradalommal szakit, mellyet alap-
elveiben kárhoztat. De azt hiszszük, hogy a hierar-
chia ezen loyalis eljárásából annál kevésbbé lehet 
arra következtetni, mintha ez a népjog és szabadság 
nem pártolója, hanem ellensége volna, mivel innen, 
a dolgok komoly összevetéséből, épen az ellenkező 
következik. Nincs szabadság eléggé biztosított jog-
állapot nélkül : azt hiszszük, ez olly állítás, mellyet, 
nyíltan legalább, az első forradalmár sem vonhatna 
kétségbe ; ez pedig csak ott található fői, hol egy 
erőteljes kormányhatalom van, melly önmagának 
és a törvénynek tiszteletet, a jognak érvényt, s az 
igazságnak védelmet tud szerezni. E nélkül a jog és 
szabadság kártyavár, mellynek halomra döntésére 

untig elegendő a lehelet gyenge fuvalma is. A melly 
hatalom tehát a törvényes kormányhatalom tekinté-
lye emelése- és szilárdítására közreműködik, melly 
ön magasabb tekintélyéből is kész annak fényt és 
tiszteletet gerjesztő nimbust kölcsönözni, s a melly 
azon van, hogy a polgári törvények, és megszente-
sitett jogállapotok épen tartását a vallás szent szava 
is támogassa : azt hiszszük, hogy az ekkép működő 
hatalom csak is a népjog és szabadság érdekében 
cselekszik. Nem mondhatunk mást a hierarchiáról 
akkor is, midőn ez magasabb hivatása öntudatában 
a forradalomra kimondja, az egész kath. világban 
viszhangzó kárhoztatás ítéletét. Mivel igen is világos, 
hogy az erőszak, rendetlenség, hatalmaskodás, fe-
jetlenség, jogbitorlás , a szabadságnak barátjai nem, 
hanem született ellenségei; midőn tehát az egyházi 
hatalom, főiülemelkedve minden kicsinyes nézetek 
és érdekek fölé, az örök igazság nevében az elszámí-
tott szörnyek megtestesült rendszerét a forradalom-
ban kárhoztatja: bűnnek, halálos bűnnek kiáltván 
ki örökre a hűtlenséget, az esküszegést, a rablást, a 
testvérgyilkolást, és más hasonló iszonyatosságokat, 
mik rend szerint a forradalomtól el nem maradhatnak, 
azt hiszszük, hogy ismét csak a szabadság és jogosság 
érdekében cselekszik. Ugyan mi lenne, szükségkép 
mivé kellene lennie a világnak, ha e földön a legfel-
sőbb erkölcsi hatalom is elvileg szentesítené a forra-
dalmat; ekkép fölmentve a népek lelkiismeretét a hű-
ség , eskü, engedelmesség és jogtisztelet sérthetetlen 
kötelmei alól ? Nem bonyolitaná-e be ez által az egész 
világot örökös véres lázadásokba; mellyek a legég-
bekiáltóbb iszonyatosságok közt folynának mindad-
dig, valamig talán egy rendet parancsoló hatalmas kar-
nak sikerülne, a borzasztó öldökléseknek véget vet-
ni, s az ellenséges elemeken vasakarat- és hatalom-
mal uralkodni mindaddig, mig az emberek, újra má-
moraikból ki nem józanodva, a rend-, és az ezt főn-
tartó tekintélynek, erkölcsi indokoknál fogva is, szi-
ves készséggel meghajolnának.... Miből tehát ön-
kényt következik, hogy a forradalmat, és forradal-
mi elveket nyilt sisakkal kárhoztató egyházi hata-
lom nem, hanem maguk a forradalmak, és ezeket elv 
szerint szító s föllázitó forradalmárok a nép valódi 
szabadsága- és jogainak átkai, ellenségei. Ja j a nép-
nek , melly ezek nyomasztó járma alá kerül : ennek 
nem marad más választása, mint vagy veszni, vagy 
ezek igáját ha máskép nem, erőszakkal is lerázva, az 
egyház örökös figyelmeztetése szerint, a törvényes 
tekintély hódolatához visszatérni. 

De kissé már messzebbre is terjedtünk értekez-
* 
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lei linkben , mint eleve szándékunkban volt. A mon-
dottakból világos, hogy a népjog és szabadság, va-
lamint az ezeket föltételező miveltség is, a keresz-
tény eszmékben találja fól biztos, sőt egyetlen forrá-
sát; a népjogot és szabadságot teremtő keresztény 
eszmék pedig valósulást, és életet egyedül azon egy-
házmagasabb, isteni tekintete által nyernek, mellynek 
független, s épen azért az igazság érdekében szaba-
don működhető hatalma, azokat az államokban is 
érvény-, jog-, és tiszteletre juttathatja. Tehát a leg-
ferdébb, ne mondjuk, a legesztelenebb törekvés az, 
melly megmagyarázhatlan gyűlöletében épen azon 
megdöntendő hatalom tekintélyének bus romjaira 
akarná fölépíteni a népjog és szabadság uj, minded-
dig nem létesithetett országát, mellynek anyai szár-
nyai alatt indulhat az egyedül életnek és virágzásnak. 
Megemlékezhetnének ezek ollykor-ollykor Asia és 
Afrika kietlen téréiről is, mellyeken csak addig vi-
rultak polgárosult államok és nemzetek, mig ott püs-
pöki székek és egyházak is virágoztak; pedig az 
Ágostonok és Cypriánok hazájánál nagyobb kivált-
ságban Europa sem részesült. De mit tegyünk, ha 
vannak emberek, kik okulni még saját kárukon sem 
tudnak, vagy akarnak ! K o v á t s József. 

A h á z a s s á g i akadályokról . 
IV. A b o n t ó a k a d á l y o k e g y e n k i n t. (Folyt.) 

A polg. t.könyv 21. §. osztályozása után t. i. 
,gyermekek' azok, kik a 7-ik évet még tul nem ha-
ladták; ezek a II. függ. 13. §-a szerint: ,kisdedek', 
vagy ,kis g y e r m e k e k ' , kiknek tehát, mint a ma-
gyar és német fordításban különben is a polg. tör-
vénykönyvvel egyenlően nevezett gyermekeknek, 
ugyanazon kor, vagyis 1 — 7 év felel meg, melly 
az osztrák polgári törvénykönyvben nevezett gyer-
mekeknek. E kor-osztályozás és nevezet, a canon-
joggal ugyan, melly tudvalevőleg a kornak két-
felé osztását (serdültség és serdületlenség) követi, 
nem azonegy, de vele meg is férhet ; mert az a ,ser-
dületlenségben' csupán egy a l s z á m i t á s , és a l -
s ó b b k o r megjelölése, melly a canonjogon nem 
tesz erőszakot : miután e ,kor' úgyis létezik a serdü-
letlenségben ; tehát az egész különbség csupán abban 
áll , hogy ama serdületlenek, kik a canonjogszerint 
illyenek, megkülönböztetőleg 8-ik évökig gyerme-
keknek' hivatnak, a nélkül, hogy serdületlenek meg-
szűntek volna lenni. Mind a két jog nyelvén egy-
szerre beszélve : serdületlen-gyermekek. 

2) T é v e d é s a s z e m é l y b en. A II. függ. 14. 

§-val megegyez a polg. t.könyv 57. §-a, ha hozzá-
veszszük az 59. §-nak ezen szavait : „A házastársak 
minden egyéb tévedései, valamint a képzelt várako-
zásaikbani csalódások is, a házasság érvényességé-
nek ellent nem állnak". Mert eme szavakban pótolva 
találjuk a személyre visszaható tévedés fölvilágosító 
tárgyát, melly a II. függ. 14. §-ban körül van írva. 
Apolg.t.k. 59. §-ban még ezek is fordulnak elő: „vagy 
kikötött föltételek iránti", tudnillik csalódások, a há-
zasságot érvénytelenné nem teszik. A polg. t.k. ezen 
rendelkezésére itt mi megjegyzéstsem teszünk; miután 
a ,föltételeket' ott érintendjük meg, hol a II. függe-
lékben a ,conditio' adatik elő ; tehát a 20) alatt. Egé-
szen hatálytalan pedig, az 1856-iki oct. 8. nyiltpa-
rancs XIII. czikke alapján is, mert az egyházjoggal 
ellenkező a polg. t.könyvnek 58. §-a; melly a férj-
nek követelést enged, hogy házasságát érvénytelen-
nek nyilváníttathassa, ha egybekeléseutánnejétmár 
más által teherbe ejtettnek találja. Mert ez esetben a 
tulajdonság körüli tévedés nem a személyre háram-
lik vissza : jóllehet a t.könyvből ugy látszik, mintha 
azzal azonosnak vétetett volna. 

3) T é v e d é s a r a b s z o l g a i á l l a p o t kö-
r ü l . A polg. t.könyvben a rabszolgaság mint házas-
sági akadály nem olvasható, talán azért, mivel a 
16. §. értelmében nálunk rabszolgaság nem létezhe-
tik : miután itt a rabszolga azonnal szabaddá válik. 
Ugyané szempontból hagyják ki némelly európai 
canonisták a rabszolgai állapotot a bontó akadályok 
közül. De az egyházjog, nézetünk szerint, nem utá-
nozhatja a polgári törvényköny veket ; mivel egy az, 
hogy a rabszolgaság kiegészitő része az egyház ál-
talkiadott bontó akadályoknak, s igy nélküle csonka a 
kiadás ; más meg, ha polg. t.köny vünk , mint egy 
birodalombeli, a rabszolgaságot házassági ügyben 
többé tekintetbe sem vehetőnek tartja, mert az ese-
tet rá a birodalomban lehetetlennek veszi : az egy-
házjog e lehetetlenséget már csak azért is, mivel a 
bontó akadályok nem egy országra szólók, nem oszt-
hatja; a minthogy nem is lehetetlen, még Austriára 
nézve sem az, ha é p e n a l e h e t e t l e n s é g e t 
v e s z s z ü k . Például valamelly louisianai rabszolga 
Austriába kerülvén, itt valami módon megházaso-
dik, a nélkül, hogy korábbi állapotát házastársával 
megismertette volna. Később, mielőtt osztrák pol-
gárrá vált volna, visszatér hazájába, s ott mint rab-
szolga letartóztattatik. Azután a követségek utján ki-
sül az egész. E házasság érvénytelen. Rabszolgá-
vali összekelésbe külföldön utazó, vagy tartózkodó 
osztrák alattvaló is bonyolódhatik. E lehetőségeket 
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csak azért említettük föl, hogy megingassuk a lehetet-
lenséget, mellynél fogva a rabszolgaság mint házassá-
gi bontó akadály hazánkban is némelly egyházi jog-
kön yvekből kiküszöböltetett. Az osztrák codex immár 
fölveszi kebelébe a II. függ. 15. §-át 1). (Vége köv.) 

Pásztorkotlási tárgyalások. 
XIII. 

„Minthogy az Isten egyházában mi sem szentebb és 
hasznosabb, mi sem kitűnőbb és istenibb, mint a Krisztus ál-
tal az emberi-nem üdvére szerzett szentségek" : mi sem is ki-
ván a lelkipásztor részéről nagyobb buzgóságot, és lelkismere-
tesebb pontosságot, a hivek részéről pedig mélyebb áhitatot, 
— m i n t a s z e n t s é g e k k i s z o l g á l t a t á s a , i l l e t ő l e g 
f ö l ve v é s e. A legbiztosabb hévmérő, mellyen a lelkipász-
tornak lelki buzgóságát megmérni lehet : a mód, melly szerint 
a szentségeket kiosztja ; nem különben valamelly község val-
lási, s erkölcsi állapotának legpontosabb mérlege: a mód, melly 
szerint a szentségeket fölveszi. Ezért fektet a tridenti sz. zsi-
nat olly nagy fontosságot az egyház által a szentségek ki-
szolgáltatásában megszabott szertartások pontos megtartásá-
ban, hogy szinte átokkal sújtja azokat, kik az emiitett szertar-
tásokat becsmérelni merik. ,,Si quis dixerit, receptos et ap-
probates Ecclesiae Catholicae ritus, in solenni Sacramentorum 
administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine 
peccato a ministris pro lubitu omitti, aut in novos alios per 
quemcunque Ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema 
sit" (Sess. 7. can. 13.). Ugyanazon lelkismeretes pontos-
sággal kell megtartani azon határozatokat is, mellyeket a ro-
mai szertartásos gyülekezet a szentségek kiszolgáltatása körül 
hozott ; minthogy ezen határozatok az egyház látható fejének 
tudtával, sőt egyenesen az ő nevében hozatnak. Nem ritkán 
azon eset fordul elő , hogy maguknak a hívőknek kell segéd-
kezet nyújtani azok megszerzésében, mellyek a szentségek ki-
szolgáltatásában szükségesek. Illy eset fordul elő például, ha a 
súlyosan beteg magán házában részesül az imádandó Oltári-
szentségben, vagy az utolsó kenet szentségében. Megtörténik 
néha, hogy a betegnek házbeliei tudatlanságból nem készítik 
el előre mindazt, mi a szertartásos könyv rubricái szerint a 
beteg szobájában inegkivántatik, millyen például a fehér tiszta 
abroszszal teritett asztal, égő gyertya, só, kenyér, pamut. Ha 
illy eset előfordul, nem tanácsos, az illetőket könnyű szerrel 
fölmenteni a szükségesek megszerzésétől, azon gondolattal : 
hiszen majd segítek valahogy magamon. Sőt inkább nyugod-
tan, és szelíden elő kell kívánni azt, a mi hiányzik. Ezen pontos-
ság a szentségek iránti tiszteletet a hivek szemei előtt csak 
nevelni fogja : mert fontos dolgokban semmi sem tekinthető pa-
rányiságnak ; s a hivek szent hitünk magasztos cselekvényei-
ről csak is annyit fognak tartani, a mennyit mi róluk tartani 
látszatunk. Mit fognak például a hivek az utolsó kenet szentsé-
gének méltósága felől gondolni, ha netalán azt látják, hogy lel-
kipásztoruk annak kiszolgáltatása végett érdemesnek sem tart-
ja, a karinget és stólát magára venni, vagy ha látja, hogy az a 
szentség feladása után, a körülállókkal azonnal világias tár-

1) A fölvételt egyszer mindenkorra megjegyezzük mind 
arra nézve, mi a polg. törvénykönyvben hiányzik a II. függe-
lék szőnyegen forgó §§-ból. 

gyak iránt szóba ered, vagy épenséggel tréfálódzik. . . . 
Mennyivel inkább épülnek azon, ha látják, hogy a pap a szent-
ség feladása után halk hálaimára térdel le, s azután a beteghez 
s környezetéhez néhány vigasztaló, bátorító és oktató szót intéz. 

Előrebocsátván ezeket átalában a szertartások ponto3 
megtartásának szükségességéről, áttérek az egyes szentségek 
kiszolgáltatására ; néhány igénytelen , de ugy hiszem, fiata-
labb paptársaim által talán haszonvehető észrevételt csatolván 
a szentségek kiszolgáltatásánál előforduló némelly gyakorlati 
kérdésekhez. — Ismert dolog, miszerint a katholika egyház 
pontosan körülirta a kellékeket, mellyekkel a k e r e s z t -
a t y á k n a k birniok kell, s egyszersmind meghatározta, hogy 
kik nem lehetnek keresztatyák. „Sciant praeterea Parochi", 
mondja az esztergomi Rituale , „ad hoc munus non esse ad-
mittendos infideles , aut haereticos : non publice excommuni-
cates, aut interdictos, non publice eriminosos aut infames, nec 
praeterea, qui sana mente non sunt, nec qui ignorant rudi-
menta fidei". Ha tehát illyenek mutattatnak be keresztatyákul, 
a keresztelő lelkész tartozik őket visszautasítani. De az illy 
visszautasítás, melly már magában véve is keserves feladat, 
még keservesebbé válik, ha azon időre halasztatik, midőn már 
csak az illetők megszégyenítésével lehet foganatosítani : ha 
például már magában a templomban , az összesereglett hivek 
előtt adja az ünnepiesen bevonuló keresztatyáknak t u d t u k r a , 

hogy őket visszautasítani kénytelen. Az imígy keletkező zavar 
növekedik még az által, hogy nincs mindig kéznél pótférfi, 
kit a visszautasított helyett azonnal helyettesíteni lehetne ; s 
igy megtörténhetik , hogy az ünnepiesen templomba érkezők 
nagy bosszúsan re infecta haza menni kénytelenittetnek. Mind-
ezen zavarnak elejét lehet venni az által, ha arra szoktatjuk 
híveinket, hogy ne a bába által jelentessék be a gyermekszü-
letését; hanem maga a gyermek atyja jöjjön plébánosához, és 
kérje meg ezt fiának megkeresztelése végett. Ha pedig a gyer-
mek törvénytelen, a netalán apául jelentkező férfival még a 
megesettnek anyja is jöjjön el. Ugyanis már maga az illem is 
megkívánja, hogy olly fontos dolgokat, minő a keresztségrei 
fölkérés , ne végeztessünk alárendelt személyek által. De to-
vább ezen alkalom igen kedvező arra, hogy az illetőket hasz-
nosan oktassuk olly dolgokra nézve, mellyeket tudniok kell, s 
mellyek az egyház törvényeivel, a közerkölcsiséggel, és az 
egyházi fegyelemmel legszorosabb összeköttetésben vannak. 
Ezen alkalommal továbbá ki lehet tudni, hogy kit választot-
tak a szülők keresztatyának, vagy anyának, s valljon a válasz-
tott bir-e az egyház által megkívánt kellékekkel, vagy sem ? 
Ha nem bir, az atyát erre azonnal figyelmeztetni kell. Illy el-
járással egyrészt az egyháznak, fájdalom ! olly gyakran meg-
vetett tilalmát érvényre emelhetjük ; másrészt pedig elke-
rüljük azon kellemetlen zavart, melly támad, ha magánál a 
keresztelési ténynél utasitjuk vissza a választott keresztszülé-
ket. Csak is illy eljárás által felel meg a lelkipásztor a Rituale 
azon kivánatának : „Parochus, antequam ad baptisandum ac-
cedat, ab iis, ad quos spectat, exquirat d i 1 i g e n t e r , quem, 

vei quos susceptores , seu Patrinos elegerint ne plures, 
quam liceat, aut indignos, vei ineptos admittat". 

Továbbá igen kívánatosnak találjuk, hogy az emiitett 
látogatás alkalmával, a választott keresztszülők is jöjjenek el 
az atyával a lelkészhez, ki, ha netalán a választottak a kereszt-
atyai hivatalra alkalmatlanok volnának, őket az egyház rende-
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létéiről, valamint ezeknek bölcs okairól fölvilágosíthatja, s igy 
minden félreértésnek, és az innen támadható gyülöletesség-
nek jókor elejét veheti. Ha pedig azok alkalmasok, ugy oktat-
hatja őket keresztatyai kötelmökre. De még arra is kell oktatni 
őket, hogy mit feleljenek a keresztség alkalmával nekik adott 
kérdésekre. Nem igen épületes dolog, ha a keresztelés alkal-
mával a bábának kell a sugó szerepét vinni ; kinek szavai e 
mellett még néha félre is értetnek, s nevetséget okozó módon 
adatnak vissza. A keresztség szentségének méltósága, de meg 
az annak kiszolgáltatása alatt fentartandó illem is megkivánja, 
h o g y mindazok , kik abban ténykednek, ismerjék kötelessé-
göket. De még egy más ok is van, melly napjainkban a ke-
resztatyáknak azon előleges oktatását szükségessé teszi, azon 
körülmény tudnillik , hogy az ujonan kiadott esztergomi Ri-
tuale-ban néhány uj kérdés inteztetik a keresztszülékhez, 
mellyek a régi Rituale-ban nincsenek. Ezen uj kérdések ér-
telmét meg kell magyarázni a híveknek : nehogy olly ferde 
véleményre vegyenek alkalmat, minő itt is, hol e sorokat írom, 
támadt : hol némelly tudatlan azt gondolta, hogy az ó Ritu-
ale szerint kereszteltetni annyi, mint az ó hitre keresztel-
tetni, ellenben hogy az uj Rituale szerinti keresztelés uj hitre 
való keresztséget jelent. — Volna a keresztelés iránt még 
néhány észrevételem , de azokról majd jövőben. i"H" 

R ö n y v g y ü j t é s r ő 1. 
(A honi egyházi irodalom érdekében.) 

A napokban tiszteletes kezekből illy czimü könyvet kap-
tam : ,Scriptores Facultatis Theologicae, qui ad c. r. scientiarum 
Universitatem pestinensem ab ejus origine, a 1635. ad annum 
1858-um operabantur.' A könyvecske tehát azok munkáinak 
jegyzékét adja, kik az egyetem hittani karánál tanárkodtak. 
Ezek száma 117; munkáiké haladja a 630-at. A gondolat va-
lóban kitűnő : mert csak illyetén részletes gyűjtések képezik 
amaz alapköveket, mellyek egy átalános magyar bibliographia 
épületét alkotandják. Ezek hiánya okozá, hogy a néhány év 
előtt illy vállalatba fogott Kertbeny, minden szorgalma mel-
lett is megbukott. Hogy mennyire vihetik egyesek a gyűj-
tést, láthatni gróf Teleky Samu, Pray György, Jankovits 
Miklós, de leginkább gr. Széchényi Ferencz gyűjteményeiből. 
Ez utolsónak azon kegyeletes gondolata, hogy minden magyar 
tárgyú, vagy hazánkfiától irt könyvet megszerzett, alkotja mai 
napig a m. n. muzeum alapkincsét Mennyivel többet eszkö-
zölhet egy egész kar ! Azonban illő is volt, hogy illyetén moz-
galom a magyar egyházi tudományosság forrpontjábcl kelet-
kezzék. A kezdet megvan ; az egyetemi egyházi irók munkái-
nak emlékezete, nagy részben mentve van az enyészettől : ám-
de a lelkes hittani kar férfiai tovább haladnak; és ujabb gyűj-
tési tevékenységök czélja, az egyetemes magyar egyházi ter-
mékek egybegyűjtése. „Magna pars , igy szól a könyvecske, 

1 ) „Der edle Graf hat te seit langer Zeit den Plan gefasst , al le 
D r u c k - und Handschr i f ten so vol l s tändig als möglich zusammen zu 
bringen; welche über Ungern, in Ungern, oder von gebornen Ungern 
geschrieben worden. So entstand nicht nur eine bis auf wenige Defe-
cte höchst vol ls tändige ungrische Bibliothek) deren alphabetische und 
Realverzi ichnisse der gelehrten W e l t bereits gedruckt vor Augen lie-
gen , sondern auch eine sehr reichhalt ige Handschr i f tensammlung." 
(,Geschichte des Ung. Reich, v . J . Ch. v. Engel. Wien , 1813.' I. Th. S. 9.) 

utriusque generis librorum jam intercidit. Residuis autem 
et dignis, quoad ejus fieri potest, asylum praebere, tanto ma-
ius operae pretium visum fuit, quanto certius est, eruditionis 
theologicae, vel in his , praeclarum esse relictum thesaurum, 
praesertim ex illa temporis periodo, quae ferventibus in 
Patria nostra religionis controversiis, fertilem litterarum se-
getem procreavit. Collectioni, favore munificorum DD. Colle-
gaj-um, initium iam est factum ; quod ut felicius progrediatur, 
Catalogum librorum ad eam pertinentium, seu desideratorum, 
in vulgus emittimus , ut siquis fautorum nostrorum Collecti-
onem Facultatis, praesertim vetustioribus operibus, velit au-
gere : quid quaeramus, videat. Atque iste est scopus huius Ca-
talogi ; non autem plcnam sive Scriptorum, sive operum se-
riem, Históriáé litterariae relinquendam exhibere. In praesen-
tiarum primam Catalogi partem, Scriptores Facultatis, damus, 
quam altera multo uberior, Theologia hungarica excipiet." 

A ft. hittani kar ezen nemzeti, s hazafiúi törekvése mél-
tán megérdemli a magyar papság közremunkálását : azért 
mindenkit, de leginkább tagtársaimat, a káplánokat szeretettel 
bátorkodom fölkérni, hogy a ft. hittani karnak segédkezet 
nyújtani szíveskedjenek. Bizonyára az, ki előtt szent volt az 
irodalom ügye, e gyűjtést eddig sem mulasztotta el: hanem 
annak tudata, hogy egy átalános támadást intézünk a magán-
könyvtárak poros zugai, és mestergerendák tartalma ellen, 
mindegyikünket kitartásra, s némi áldozatra is buzdítson fel ! 
Napjainkban ez sokkal könnyebbé vált. Ugyanis a tagosztályból 
kövérebb földre tartván kiki számot, bármilly igényeit is ér-
vényre igyekszik emelni ; s ez okból maguk hozzák el bekor-
mosult irományaikat átolvasás végett . . . Minap hozzám is jött 
egy géczi nemes: hogy olvasnám el neki 1412-ben, Gara ná-
dortól kelt eredeti adománylevelét. Illyen kor bátran neki me-
hetni az elrongyolt könyveknek ; és még örülnek, ha azokat 
az okmány olvasásdijául odaadhatják, s legrosszabb esetben 
egy kis ima-, vagy olvasó-könyvért beválthatják. Nem fölösle-
ges, a vásárokra járó könyvárusokat is felszólítani e czélból. 
Ezekhez szinte gyakran hoz a föld népe ócska könyveket ; és 
örül, ha Abc-ét kap értök. Igaz ugyan, hogy ne gyüjtsünk 
haszontalanul azonegy munkából több példányt : s erre a meg-
levők jegyzéke szükségeltetik; de jegyzékirás egy kis könyv-
tár nélkül megint nem létesíthető. Ennélfogva kivánatos, 
hogy minden, ki az ügy fontos voltáról meg van győződve, s 
illyetén könyvekkel bir, azokat a t. egyetemi karnak felkül-
deni siessen. Pótoljuk, a mint lehet, a mult idők mulasztásait : 
ha s o k a t vesztettünk, ne veszítsünk legalább m i n d e n t . 
Korunkat kitűnően jellemzi a régiség bármilly maradványai-
nak egybegyűjtése. Anglia s Francziaország ezreket költenek 
az assyr romok ásatása- és átszállítására. A muzeum bourboni-
cum szintén annyi kincset emészt föl, mint eddig soha. Csak 
nem rég is Erdély, Galiczia, és más országok állítottak muze-
umokat ; hova régi dicsőségük romjait letéve, éleszszék raj-
tuk lelkesedésök tüzét. Minden család bir levéltárral : ősei 
buzogányát gondosan őrzi ; s kegyelettel van az apák bármilly 
ereklyéje iránt. Nekünk irodalmunk, nem mondom, minden 
kincsünk , hanem életleheletünk ; s minthogy az egészet lehe-
tetlen emelnünk, karoljuk föl egyik ágát, az egyházit. Elha-
nyagoltuk gyűjteni, elmulasztók felmutatni az elmúlt száza-
dok törekedéseit : és íme mi történik ? Élhetetlen tollrágók 
ránk fogták, hogy irodalmunk sincs. Természetesen ők helyet" 
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tünk búvárkodni nem fognak ; azért hebehurgyán ránk mon-
dák az Ítéletet. Ha ennyi méltatlanságra nem feszülnek testünk-
lelkünk izmai, megérdemeltük a gyávaság nevezetét. Ne ret-
tentsen e munkától a csekély eredmény vissza : mert hiszen 
morzsából áll a kenyér. Gyüjtsünk tehát előbb, hogy őseink 
vállain fölebb emelkedhessünk. Legyen jutalmunk azon áldó 
helyeslés , mellyet a családja dicsőségét előmozditó érez a 
családtagok részéről ; mert tagtársaim ! családunk az egyház. 

Nem hagyhatom emlités nélkül a könyvgyűjtők esz-
ményképét , M a t t s Pohto finn embert ; ki ámbátor szellemi 
tehetségei soha kellően ki nem képeztettek, már ifjabb évei-
ben igen sok könyvet szerzett, velők kizárólag társalgott, és 
azokból sok ismeretet meritett. Miokáért ő a gyűjtők eszmény-
képe lett. Példája lelkesítsen bennünket is. A ,Pesti Napló' 
mult évi 233-ik száma igy értesit felőle : Pipping svéd tudós 
a finn nyelven, vagy nyelvről, vagy bárminő ügyekről, 1543-
tól bezárólag 1855-ig irt munkákról, negyedrétben közel 800 
lapnyi bibliographiai munkát adott ki. E munka bevezetésé-
ben olvassuk Matts Pohto-ról, hogy ő a wasai kormányzóság 
egyik falvában, 1817-ben született. Gyermekkorában finn 
Abc-és könyven kivül más könyvet nem ismert ; azután fel-
ügyelet, és oktatás nélkül hagyták őt egészen : ugy hogy 11 
éves koráig játék- , és nyáron át puszta ingben csatangolással 
töltötte idejét. Azonközben szülőinek házhelye idegen kezek-
be ment át ; és Matts azon idő óta nyáron pásztorkodással, té-
len koldulva táplálkozott. Eleinte csak a szomszéd vidékeken, 
utóbb távolabb, sőt más kormányzóságokban is koldult. 1833-
ban nem lévén útlevele, a bjernoi egyházmegyében elfogták, 
és az aboi várbörtönbe, azután pedig kigyógyulván az ott ka-
pott betegségből, a helsingforsi koronatömlöczbe küldötték. 
Itt ült az egész következett télen ; s miután születése helyét 
elvégre kitudták, 1834-ki nyáron oda kisértették a fiatal csa-
vargót. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , mart. 30-án. A ,Wiener Zeitung' 69-ik számában 

egy, a hithagyott kath. egyháziak házasodhatására vonatkozó 
nyilatkozatot közöl ; mellyet, miután több lapok szóba hozák, 
mi is fölveszünk tudomásul : a ,Budapesti Hirlap' fordítását 
használva. „Némelly itteni napi-lapok nemrég a es. k. cultus-, 
és oktatásügyi ministeriumnak egy , a bécsi ágostai s helvét 
hitvallású evangelicus consistoriumokhoz intézett kibocsátvá-
nyáról tettek említést, mellyben az átalános polgári törvény-
könyv 63-ik §-ának eltörlése (mellynek értelmében a katholi-
kus papok , vagy egyházi rendek tagjai, kik ünnepélyes foga-
dalmakat tettek , még akkor sem kégesek érvényes házasság 
kötésére, ha a kath. egyháztól elszakadnak) megtagadtatott. 
Miután ezen kibocsátvány csak hiányosan adatott át a nyil-
vánosságnak , föl vagyunk hatalmazva, olvasóinkkal annak 
teljes szövegét közölni, melly igy hangzik : „ „A cs. k k 
ismételve igénybe vevék közbenjárásomat, az átalános polgári 
törvénykönyv 63-ik §-ának eltörlése iránt. Késztetve érzem 
magamat, ez iránt következőket megjegyezni. Mint átalánosan 
tudva van , ismételve, s a legújabb időben is megtörtént, hogy 
kath. papok, kik az egyháztól elszakadtak, egy idő múlva 
ahhoz bünbánólag visszatértek. Ha egy, időközben általuk kö-
tött házasság törvényes érvénynyel birna, ebből megoldhatlan 

nehézségek erednének, mindaddig, mig a kath. egyház in-
tézményei, mellyek értelmében a magasabb fölszentelések sa-
cramentumot (szentséget) képeznek, s kitörülhetlen bélyeget 
nyomnak föl, törvényes elismertetést élveznek ; s ezért az egy-
ház keblébe visszatért egyént szükségkép ismét papnak kell 
tekinteni, s akkép kell vele bánni. Ebből látható, hogy az áta-
lános polgári törvénykönyv 63-ik §-a szükséges következmé-
nye ama törvényes elismerésnek , mellyet a kath. egyház Au-
striában eleitől fogva élvezett, s melly a concordatum által 
annak számára ujolag ünnepélyesen biztosíttatott. Az átalános 
polgári törvénykönyvnek ama §-át nyilvános következetlenség 
nélkül csak akkor lehetne eltörölni, ha az austriai kormány 
vagy minden tényleges egyházi rendtől el akarná vonni táma-
szát , vagy legalább minden erre vonatkozó kérdések kezelé-
sében egyedül a protestáns hitvallások álláspontjára akarná 
magát helyezni. Mint magától értetik , sem az egyikről, sem a 
másikról nem lehet szó. Bármilly készséggel ismerem is el 
azon elvet, miszerint az Austriában elismert összes hitfeleke-
zetek tagjainak a lehető legnagyobb szabadság adassék meg, a 
saját vallási meggyőződésök szabályai szerint élhetésre nézve, 
mindazáltal ezen elvnek létesítésében ott kell határait találnia, 
a hol arról van szó, hogy a polgári törvényhozás utján olly 
kérdések oldassanak meg, mellyeknek eldöntése, hatásában 
nem szoritkozhatik csupán egy hitfelekezet tagjaira. Ha illy 
esetben valakinek a világi törvény által megtiltatik az, mi sa-
ját vallási törvényei szerint meg van neki engedve, ezt szint-
olly kevéssé lehet a lelkismereti szabadság megsértésének ne-
vezni , mint a milly kevéssé eszközöltetik illy megsértés a más 
tekintetekből kiadott hasonló tilalmak , igy p. o. a katonai 
rend házassági akadálya által. Már csak maga ezen felfogás 
sem engedné meg nekem, hogy az átalános polg. t.könyv 63-ik 
§-ának eltörlését pártoljam. Ezen fölül abban jutalmat látnék 
az apostasia számára ; melly csupán arra szolgálhatna, hogy 
a tisztátlan indokokon alapuló vallásváltoztatásnak a közer-
kölesiségre nézve annyira vészteljes esetei szaporittassanak.'' " 

Esztergom, böjtmáshava 29-én. „Kerestek engem", 
mondá édes Üdvözitőnkaz utána jötteknek, „a kenyerek miatt, 
mellyekből ettetek, és jóllaktatok." Ámde azt is olvassuk mind-
járt nyomban e szavak után, hogy inti őket az Ur Jézus, mi-
szerint ne ezen mulandó , hanem az örökkétartandó eledelt ke-
ressék inkább ; és tanulékony szívvel kérdi őt a sereg : ,Mit 
tevők legyünk tehát, hogy Istennek kedves cselekedetekkel 
foglalatoskodjunk ?' (Ján. 6 , 28.) íme a földi kenyér mint lesz 
a mennyei kenyér utáni vágy fölébresztőjévé! Az irgalmasság 
testi cselekedetei, mint válhatnak lelki segélylyé ! Igy keresték 
az esztergomi szegények is a mult pénteken , ugy mint Gyü-
mölcsoltó-Boldogasszony napján a főmagasságu bibornok-érse-
ket az alamizsna miatt, mellyet a nagyböjt alatt péntekenkint 
szokott nekik a vizi-városban végzett szent mise után (melly 
alatt a szegények töredezett hangú imája a zene ,) kegyesen 
kiosztatni. Keresték mondom : nem tudván, hogy ő főmagas-
sága e napon már korán reggel misézett házi kápolnájában ; 
minthogy épen azon napok alatt szentelt föl megyéje részére 
kettőt ugyan szerpappá, kettőt pedig áldozárrá. Az ünnepé-
lyes szent misét ezúttal a Bakács-kápolnában hallgatta ő fő-
magassága ; midőn egyszersmind örömmel szemlélhette a szép 
számú áldozókat : kik részint helyből, részint a vidékről se-
reglettek össze ; részt veendők a teljes búcsúban, és mint tár-
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sulat! tagok tisztelendők a bold. Sziiz szeplőtelen szivét, melly-
nek társulata épen évfordulóját ünnepelte Esztergomban. De 
alamizsnáról szólván, nem lesz fölösleges, néhány szót szólni 
az esztergomi érseki-városban , Sz.-Tamás és Sz.-György me-
zővárosokban , az utczai és házankinti koldulás megszünteté-
sére alakult egyletnek, a legközelebb lefolyt évi számadásából 
a következő adatokat közzé tenni. Bibornok és herezeg-primás 
ő főmagassága az egylet pénztárába adott 500 váltó forintot ; 
mélt. N é m e t h György püspök ur 50 v.ftt ; mélt. F e k e t e 
Mihály püspök u r , ki egyszersmind 500 v.ftnyi alapitványt 
tett már azelőtt a szegények ez egyletének számára, 100 v.ftt; 
mélt. V i b e r József püspök ur 60 v.ftt ; mélt. T ó t h Imre 
püspök ur 62 v.ft t , és igy tovább. Ő főmagassága és a m. fő-
káptalan összesen adott: 1270 v.ftt. Az érsekvárosi adakozá-
sok összege: 192 frt, és 30 kr. v.p.; a sz.-tamásiak adtak: 66 
frt, és 20 krt. v.p. ; a sz.-györgyiek végre 50 frt, és 55 krt. v.p. 
Az 1858-ik évi összes bevétel, hozzáadván a fönlevőalapítvá-
nyok kamatjait is , tesz 3467 frt. és 27 krt v.p. ; a kiadás pe-
dig 3070 f r t , és 35 krt v.p. 1841-ik óta, midőn ez egylet ala-
kult , hány áldás szállt már azokra , kik a szegények könyeit 
részvevő szivvel letörölni siettek! Szálljon ez áldás a mostani 
adakozókra is ; hogy minél többet adnak a szegénynek, annál 
többet adjon nekik az Isten, kinek nevében adakoztak ! 

Olaszország. Csupa méltányosságból is közölnünk 
kell egy, az ágostai ,Allg. Zeitung' 83-ik számában megjelent, 
és az egyházi állam kormányrendszerét gyönyörű fénybe ál-
lító czikket; minthogy azt olly lap adja, melly efféle dicsére-
tekben a pápai kormányt úgyis igen ritkán részesíti : a mint 
hogy a következő számokban mindjárt el is mond róla minden 
gondolható rosszat; ő is, mint a prot. Anglia, egyetlen módot látva, 
s hirdetve a békéjében megzavart, legalább fenyegetett Europa 
nyugalmának helyreállítására.... S ez : ,a pápa ideiglenes hatal-
mának megszüntetése'; melly javaslatot természetesen az anti-
kath. sajtó másutt is örömmel karol föl, és mint a ,Siècle' Pá-
risban, legbiztosabb szernek tart arra , hogy ollyatén összeüt-
közések , minőknek VI. és VII. Pius áldozatai lőnek, kikerül-
tessenek. Természetesen, a mindenétől megfosztottat többé 
senkinek sem lesz oka megtámadni ; ama régi vers szerint : ,Can-
tabit vacuus....' Csakhogy a megnyugtatás e nemét talán szint-
olly kevéssé lehetend az igazsággal megegyeztetni, mint a milly 
kevéssé szeretik alkalmaztatni magukra még az azt ajánlók is ; a 
kiknek tudnillik van valami elveszteni valójok. Az ,A. Zeit.'-nak 
ezt irja egy , az olasz viszonyokat hosszabb tapasztalásból is-
merő férfi Romából : „Ha az ember elég sokáig élt az egyházi 
államban , s ama nehézségeket ismerni tanulta, mellyek vala-
melly ország szükségei s kormányformája felőli helyes Ítélet 
hozásában gátul szolgálnak : ugy érthetővé lesz előtte, mikép 
egy idegen soha sem juthat odáig, hogy annak viszonyait, 
bárha egész átalánosságban is kellőleg felfoghassa ; különösen 
meg fog győződni róla , mikép teljes lehetetlenség, a pápai kor-
mányzat patriarchalis , és politico-vallási rendszerének lénye-
gébe világos pillantást vetnie; s legfölebb is azon eredményre ju-
tand, hogy ez ország törvényei s intézményei nemcsak igen je-
lesek, hanem egyszersmind ollyanok, miszerint azoknál minden 
más tartománybeliek sokkal alábbvalók, a törvényhozás bölcse-

ségét és philosophiáját illetőleg. Gyakran megszállja az embert 
a gyanitás, hogy a fönálló intézkedések egészen kimivelt em-
berek számára tétettek ; s ha mi északi fogalmainkkal mérle-
geljük azokat, mellyek a pápák által hozattak létre, azon gon-
dolatra kell jönnünk, hogy a pápák utópisták voltak, és egy 
platói köztársaságot tartottak szemeik előtt. Ha valaki ez in-
tézkedések megváltoztatásához fog, csakhamar észreveendi, 
mikép itt nem előre, hanem hátra keilend neki mennie. Akkor 
világosan látható lesz, hogy a romai nép még mindig nem 
vergődött fel törvényhozásának színvonalára, s hogy átalában 
az emberi-nem még nagyon messze van attól, miszerint egy illy 
kormányzási rendszert megbirjon. Ha az emberek mindannyian 
bölcsészek, vagy pedig angyalok volnának , ugy a pápai in-
tézkedések bölcsesége és alkalmazhatósága felől csakhamar 
megfognának győződni : a helyett, hogy most olly vélemény-
ben vannak, mintha csak egy rakás érthetetlen és oktalan 
rendszabályról volna itt kérdés. Midőn mi e törvények és in-
tézkedések fölülmulhatlan jelességét megismerjük, ezzel nem 
mondjuk azt , mintha azok mindenkor kellőleg alkalmazva is 
lettek volna : sőt még azt sem, hogy századunkat illetőleg" 
(mi ennek nem nagy dicsőségére szolgál) „gyakorlatiak volná-
nak. Örömest megengedjük , hogy a kormány patriarchalis 
alapszinezete visszaélésekre, s az emberi igazság egyenlőt-
len kiosztására (?) szolgál alkalmul ; valamint azt is, hogy ama 
tények legnagyobb része, mellyek ellen panasz emeltetik, az 
emberi gyarlóságok iránti túlságos elnézésből ered." (Annál 
csudálatosabb, hogy a pápai kormány ellenségei, főleg Angliá-
ban , mégis az ezen túlságosan szelid rendszernek még sze-
lidebb alkalmazóját emlékeztették a könyörületre , és megbo-
csátásra! Valóban az emberek ellenmondó követelésének lehe-
tetlen eleget tenni.) „A pápai kormányrendszerben temérdek 
hézag és fogyatkozás van : de ezen hézagokat Párisból, vagy 
egy congressus által, soha sem fogják betölthetni; s ha kezün-
ket őszintén szivünkre tesz3zük, meg kell vallanunk, hogy 
azok nem is olly lényegesek, miszerint egy erőszakos, és nyers 
módosítást igényelnének. A pápaság ugyan mindig lassan ha-
ladt előre a maga törvényhozásában : de azért mégis a tökélynek 
olly fokára jutott, mellyet a világnak egyetlen más állama sem 
ért el. Alig van a világon törvényhozás, melly az emberi akarat 
szabadságát nagyobb mértékben számba venné, s melly az em-
bernek szabadabb és fesztelenebb mozgást engedne, mint épen 
a pápai államé". (Talán ezért határozta el magát a walesi her-
czeg is arra, hogy Romában mulatásának idejét még hosszabb-
ra nyújtsa : holott sokan az előlegesen kiszabottat is olly túl-
ságosnak Ítélték.) „A ki összeesküvés- és hit-ujitásban nem 
töri fejét , az itt tökéletesen nyugodt életet élhet. A beszélhe-
tés szabadsága nagyobb^mint akárhol a világon; s épen e túl-
ságos szabadság , és korlátozatlanság volt oka, hogy a panasz-
kodás és ócsárló kikelés divattá , s most már ki nem irtható 
bajjá lett. Itt csakugyan elmondhatni, hogy : ,az állam jobb, 
mint sem hire'. Örökké a szükséges reformokról beszélnek; pe-
dig fölöttébb nagy zavarba jönnének az illetők , ha komolyan 
azon kérdés intéztetnék hozzájok : ,valljon mellyek különösen 
ama reformok, mellyek foganatba veendők volnának?' Köny-
nyebb valamit rosszalni, mint megjavitni." (Vége köv.) 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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Az erkölcstan-rendszer elleni i g é n y e k . 
m . 

A positiv jelleg tehát nem egyes tételekben, de 
az egyetemes eljárási modorban rejlik ; azaz : hatá-
rozott szándéka, szilárd meggyőződése-e azon mon-
dat: ,doctrina mea, non est mea, sed ejus, quae mi-
sit et docuit me, Ecclesiae' ? A tévbotlások ellen pe-
dig: ,errare potero,sed haereticus non ero'. Olly jel-
leg a positivitás, melly miként a szerző egész lelkén, 
ugy a rendszeren is elömlik ; melly az egyház tanitá-
sávali ugyanazonosságot vallja, habár erre tudomá-
nyos tekintélyen kivül semmi esalliatlanságot sem 
követelhet: tudományos uton oda törekszik, hova 
az erkölcsi rend szerzője, s kezelője tudomány segéd-
lete nélkül jutott. 

Illy irány- és készültséggel fölfegyverezve hoz-
zá foghat nehéz vállalatához ; és nem leendmás czélja, 
mint: az i s k o l á k a t , és az é l e t e t k i e l é g i t e n i ; 
az iskolának t u d o m á n y o s s á g á v a l , az életnek 
rendszere h a s z n o s s á g á v a l szolgálván. Legyen 
alapos, szilárd , világos, öszhangzatos : de legyen az 
életre alkalmazható is ; szóval, a ker. kath. életnek 
igaz és tiszta tükre. És itt az igények az i s k o l a , 
és az é l e t részéről. 

Az iskola t ü z e t e s e n más igényekkel föl nem 
lép, mint a mellyeket a rendszer követel : á t a l á -
b a n csak a ker. kath. életnek helyes rendszerét kö-
veteli. Az életnek vannak tüzetes igényei, hogy ma-
gát az Isten akaratának teljesítésében szerinte tájé-
kozhassa , irányozhassa. Mindkettőnek igényeit há-
rom szóba foglalhatjuk : S c h o l a s t i c a , M y s t i c a , 
C a s u i s t i c első a l a p o s s á g o t , a másik j á m-
b o r s á g o t , a harmadik b i z t o s s á g o t ádáz élet-
ben. ; hogy keresztény kötelmeink és vállalataink he-
lyességét, igazságát világosan ismerjük, szükségét 
belássuk, üdvösségéről ne kételkedjünk; hogy azt 
megszeressük, szivünkben feléje indíttassunk ; végre, 

hogy egyes esetekben biztosak legyünk, miszerint 
épen azt, és ugy teszszük, mint Isten akarja. Ha a 
rendszer az életnek igaz rendszere akar lenni, az 
életnek eme három mozzanatát fejtegetéseiben nem 
nélkülözheti. Ha csupán a tudományosságnak akarna 
szolgálni, messze esnék az élettől, hideg csontvázzá 
törpülne, élettelen halmazzá tornyosulna; mellyet az 
élet bámulhat, de meg nem szerethet, tájékozásul, 
tanácsul el nem fogadhat. Atanoncz szerez magának 
világosságot, de ollyat, millyet a téli zúzban der-
medő táj fölött a hold szétönteni szokott; tanul válni 
tudóssá, de nem indul válni jó kereszténynyé ; tu-
dományával csöröghet a tanoda termeiben, de lépést 
sem tud tenni a külső életben. Innen van a szomorú 
tünemény, hogy némelly együgyü agg nőnek lán-
golóbb az Isten iránti szeretete, s jámborabb az élete, 
mint a tudomány sugaraival övedzett, az iskolák 
babérjaival koszorúzott tudornak. Az agg, a mi ke-
veset tudott, megszeretett, és életre alkalmazott; ez 
pedig tudományos buvárlatai közt szivében, lelké-
ben kiaszott: tudni akart az erkölcstan terén, de 
akarni és cselekedni elfelejtett az élet mezején. 

A Mystica, mellynek czélja a jámbor élet rugó 
erejét, kedvességét az önmegtagadásokban, könnyü-
ségét a nélkülözésekben, eszközgazdagságát, hatha-
tósságát az akadályok és nehézségek letiprásában, 
szóval az élet, a sziv, az isteni malaszt és emberi 
lélekerő működésének sajátságos titkait fejtegetni, 
olly nélkülözhetlen az erkölcstan-rendszerben, mint 
mindezek nélkülözhetlenek az életben; az életről 
szól a tan; az élet e mozzanat nélkül nincs: hogy le-
gyen nélküle amaz életnek tana, ha mégis helyes 
akar lenni? Mindaz, mit a Mystica szó alatt előso-
roltunk, az életnek szivlüktetése : élettelen életet 
akar-e tárgyalni az erkölcstan-tanár, vagy pedig ele-
vent? Figyeljen, hogy rendszerében mindezek ne 
hiányozzanak. Ez által az erkölcstan-tanár nem csak 
oktat, de buzdít is : nem csak rajzolja az életet, de 
meg is szeretteti; ugy hogy méltán fölsóhajthat a 
papi növendék : Komornak gondoltam az életet, el-
érhetlen magasságnak, különös csudának tartottam 
az életszentséget: és ime látom, miszerint minden 
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csak tőlem, az Isten malasztjávali közremunkálá-
somtól függ. Könnyebb is a jámbor élet, mint a 
gonosz élet. Mondták egykoron: ,lassati sumus in 
via iniquitatis, ambulavimus vias difficiles'; de nem 
mondták ezt az igazak, sőt : ,fulgebunt justi, et tam-
quam scintillae in arundineto discurrent'. Volt idő, 
midőn minden illy mysticus szagú tételek a tanodák 
padjairól gunyorral illettettek, vagy egyszerűen, 
mint jámbor anyókák müve, mint zárdák bűze, em-
lítésre sem méltattak : de ezen idő volt is az erkölcstan-
rendszereknek legsiralmasabb korszaka. Nem szük-
ség felidézni a holtakat ; az Urban nyugosznak ők : 
a könyvtárak sírkertjében pihennek müveik is; örök 
intésül az utókorra nézve : millyennek nem kell lenni 
az erkölcstannak, milly ösvényen nem kell járni az 
erkölcstan-tanárnak. Hanem önmagában, a mysticus 
irány és törekvés is hiányos: mivel azt lehet, és kell 
megszeretni, a mit igaznak ismerünk; a jó után va-
kon indulni talán veszélyesebb, mint a megismert 
jót hideg kebellel fogadni ; például lehetnek a közép 
századok ábrándozó , révedező eretnekei. A jó szán-
déknak vezérlámpára van szüksége; hogy a setét-
ségben el ne bukjék, vagy jó, de ügyetlen szándék-
kal másoknak siralmas bukását elő ne segítse : mikép 
a ,Deutsche Theologie' szerzője. 

Nem kevésbbé elengedhetlen igény, az a l k a l -
m a z h a t ó s á g , vagyis a Casuistica. Egyes perczek-
ben, egyes cselekedetekben folyik le életünk, mint 
egyes lépésekben az utunk. A jó szándékú ember biz-
tos akar lenni, hogy a mit tesz, épen az legyen, 
mit a törvény parancsol, vagy az Isten javasol : biz-
tos akar lenni nem csak a törvény igazsága-, és hasz-
nosságáról, hanem saját cselekedeteinek a hozott töi'-
vénynyeli öszhangzásáról is. Azért tanulunk, hogy 
a szerint igazodjunk ; tudományunk nem magában, 
de az életben birja végczélját: az erkölcstan-tanár-
nak tehát nem lehet az élet egyes eseteit tantermé-
ből kizárni; sőt tudnia kell, hogy tudományos rend-
szere az életben sehol fel nem találtatik: egyes téte-
lének hosszú utat kell tennie, mig egyes tényben 
föltűnhetik ; ez utat tehát nem lehet elhanyagolnia, 
hacsak önmagát az életből ki nem akarja zárni, s tan-
tárgyát a holtaknak rendszerezni. Az Isten akaratát 
ismerni, s a szerint igazodni tudni, két erény : amaz 
tudomány, ez okosság; amaz elmélrtí, ez tényleges 
ügyesség; amaz az okoskodásban, ez a helyes ítélet-
ben áll. Adhat a növendék legszebb feleletet, talpra 
esett választ tudományos kérdésünkre; kísértsük meg 
elméleti ellenvetésekkel ingatni állításait, győzelmes 
erővel fogja megvédeni ; mélyére hat , magaslataira 

száll minden tételeinek: ki fogja mondani, hogy nem 
érti,mit beszélt? Sőt inkább tökéletesen érti. Adjunk 
fel ezután az életből a mondottakra vonatkozó ese-
te t , könnyűt, minden fogárdos, vagy szövevényes 
körülmény nélkül : mit fogunk tapasztalni ? Zavart, 
szorongást, aggályt , bizonytalankodást, félelmet 
Ítéletének előadásában. A mit mond, maga sem hi-
szi ; annál kevésbbé tudná okát adni ítéletének. Mi 
ennek oka ? Tanult érteni , de nem tanult í t é l n i ; 
ismeri a törvényt, de nem az életet : azért nem tud-
ja helyesen az iskolát az életbe átvinni, mindkettőt 
helyesen összecsatolni; lett szoba-, de nem élet-
tudóssá. 

Ha e három mozzanatot, nem külön szakaszok-
ban , de létszeres modorban összecsatolva, rendszere 
lefolytán kifejti : lehetend mondani, hogy a keresz-
tény életnek elméleti tükrét kiállitá, az élet mélyeit 
felkutatta, titkait lehetőleg felnyitotta, az Isten tör-
vénye, s a külső viselet közötti hidat fölépítette; az 
életről szólt, a mint valóságában van ; tudományos 
utazásának révpartja, az igazi, az Isten akarata és 
szándéka szerint rendezett élet, hol kikötött ; rend-
szeres tana : ,Doctriua mea, non est mea, sed Eccle-
siae: mea, et non mea; mea', mennyiben tudományos 
rendszer; ,non mea', mennyiben az Isten szerint iga-
zodott életnek rendszere. 

Az egyházban nem hiányzott e három soha sem. 
Sz. Pál tulnyomólag scholasticus ; sz. János mysti-
cus; leveleiben pedig ő, és sz. Jakab casuisticus. 
Egyes szent atyák majd egyik, majd másik irányt 
követték : a mint a külső szükség követelte, a mint 
lelkületök sugalta. Alexandriai Kelemen, az első szá-
zadi tudósok óriása, ,.Legatio po Christianis-', Paedago-
gus-', és ,Stromata'-iban külön-külön scholasticus, ca-
suisticus, mysticus irányt követett. A középkor elvá-
lasztva növelte e hármat; a legújabb időbeli iskolák 
elhanyagolták Elveszendett, ha az Isten nem hí-
vott volna szent elméket az élet mysticus oldalának 
mivelésére. Mind háromra nézve mérhetlen az iroda-
lom ; inkább a segélybőség súlyosítja munkálatun-
kat , semmint az aszály. Visszamenni a XV. és XVI. 
századokra az irány feltalálásában, onnan visszate-
kinteni napjainkra az igények kielégítésében , annyi 
századokat elmében átkarolni, az iskolának, az élet-
nek föltárni...s még a helyiség, a tanonczok saját-
ságait is számba venni nagy, — nagy munka. Tud-
hatjuk teendőinket, ismerhetjük a módot, az eszközt, 
a hiányt, a tökélyt s mégis egy utolsó óriással 
kell megküzdenünk: az ü g y e s s é g g e l , mindezt 
végrehajtani. ,Scire, et dexterum esse': két erény, 
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melly a legjobb szándék mellett is gyakorta külön 
létezik. 

Az ügyesség nem jöhetvén fejtegetésbe, e moz-
zanatok kiállítására szolgáló modorról szándékozunk 
szerény véleményünket közzé tenni. P a 1 á s t h y. 

A h á z a s s á g i akadályokról . 
IV. A b o n t ó a k a d á l y o k e g y e n k i n t . (Vége.) 

4) T e h e t e t l e n s é g a h á z a s s á g i t a r t o -
z á s t e l j e s í t é s é r e . A II. függ. 16. §-a megegyez 
a polg. t.könyv 60. §-val. 

5) S e r d ü 1 e 11 e n s é g. Ide hivatkoztunk az 1) 
alatt ; hol egyszersmind megjegyeztük a kornak két-
felé osztását, mellyet az egyházjog követ. Tekintve 
e felosztás évkijelöléseit, látjuk, hogy a serdületlen-
ség v é g é n e k meghatározásában, a polgárjog egé-
szen megegyez az egyházjoggal — a fiuknál : mert 
ezek a canonjog szerint is épen 15-ik évökig serdü-
letlenek; a leányoknál azonban a serdületlen kor 
csupán a 13-ik évig számíttatik egyházjogilag: s épen 
azért, mivel e serdületlenség vége az egyházjogban 
pontosan ki van tűzve, ebben, mennyire a házasság 
köteléke forog kérdésben, a polgárjognak szükség 
engednie; azért a II. függelék a leányoknál a polg. 
t.könyvhez nem simulhatott, de nem is simult, ha-
nem megtartotta szorosan a canonjogi számítást a 
k o r v é g z e t ben . Ellenben a serdületlenségben, 
mint az 1) alatt láttuk, tekintettel a polg. t.könyv-
re, egy alsóbb kor-osztály is jelöltetvén meg, a melly-
ben levők neve megkülönböztetőleg ,gyermekek': 
már most ismét a polgári jog szempontjából ugyan-
csak a canonjogi serdületlenségben egy felsőbb kor-
osztály is keletkezik; mellynek kezdete,számításban 
az alsóbb kor-osztály bevégződése után következik 
mind a két jogban egyenlően, végzete azonban ki-
zárólag az egyházjog szerint áll be. E szerkezet, 
mert az a canonjogi serdületlenségben csupán egy 
névleges felsőbb kor-osztály megjelölése, szintén 
m e g f é r a canonjoggal ; annál inkább, hogy az ez osz-
tályba lépők, kiket a polg. t.könyv egyenesen ser-
dületleneknek keresztelt el , a canonjog szerint kü-
lönben is igy hivatnak : a serdületlenségi kor bevég-
ződésében pedig, házasság-akadályi ügyekben úgyis 
enged a polg. jog az egyházjognak. Tehát itt sem 
követtetik el erőszak az egyházjogon, ha annak lé-
nyegességeit szigorúan megtartva, a serdületlenség 
felsőbbi kor-osztályának k e z d e t e számításában, — 
a v é g z e t e t illetőleg (s ez a lényeges,) a számítás 

ne m - k ü l ö n b s é g s z e r i n t i maradván, — az ösz-
hangzás könnyebbsége végett a polg. t.könyvhez al-
kalmazkodunk. Minélfogva összebékéltetve a polg. 
t .k. 21-ik §-át, és a II. függ. 17.§-át egymással: kü-
lönösen s e r d ü l e t l e n e k kezdenek lenni a serdü-
letlen g y e r m e k e k , n e m - k ü l ö n b s é g n é l k ü l , 
a 8-ik évben, és azok maradnak a fiuk 14-ik, a leá-
nyok 12-ik évökig bezárólag. Mivel pedig a polg. t.k-
48. §-a a serdületlen koruakat átalában, és pedig a 
maga számítása szerint, nem-különbség nélkül mondja 
képteleneknek a házasságkötésre : e számítás tehát a 
II. függ. 17. §-a szerint módosul; mellynél fogva a 
serdületlenek, mint ez a polg. t.könyvben is monda-
tik , képtelenek a házasságkötésre : csak hogy tekin-
tettel a canonjog korfokozatának számítására, s nem 
egyátalában kivétel nélkül, mint a polg. t. k. érti, ha-
nem csak rend szerint (de regula). Mert jóllehet sem 
a fiuk, kik a 14-ik, sem a leányok, kik a 12-ik évet 
még be nem töltötték, ha mindjárt a házasságkötésre 
megkívántató testi, s erkölcsi képességgel bírnának 
is, r e n d s z e r i n t érvényes házasságot önmaguktól 
szabadon nem köthetnek : de ha valaha megesnék , 
hogy az olly serdületlenek, kik a házasságkötésre 
megkívántató testi, s erkölcsi képességgel bírnak, há-
zasságkötésre a püspök-, vagy apostoli széktől (II. 
függ. 17. §.) előbb megerősítő nyilatkozatot nyerné-
nek, az illyenek házassága érvényes lenne ; melly 
érvényt az I. függelék is elismerni kénytelen, any-
nyival inkább, hogy a 33. §. rendelkezésével, az 
elegendő testi képességgel nem biró, például!2éves 
leánynak, netalán a tilalom ellenére is kötött házas-
ságának érvénye iránti elismerését is nyilvánítja. Ez 
a különbség a canonjog, és a polg. t.k. illető §§-ainak 
értelme közt; melly különbség egyszersmind kézzel-
foghatóvá teszi, hogy a canonjog a házasság érvé-
nyét a maga korszámítása szerinti serdületlenség le-
járása után megállapítván, a polg. t.könyvnek mind-
azon §§-ai, mellyek a kor iránt rendelkeznek, a há-
zasság érvénye előtt elenyésznek: minél fogva a polg. 
t.k. akár kiskorúság, akár nagykorúság miatti, név-
szerint 49., 50., 51., 52., 53., 153. §§-ai, mennyi-
ben a házasság érvénytelenségét állítják, az 1856-iki 
oct. 8. nyiltparancs XIII-a szerint is, erőnélküliek.— 
A II. függ. 17. §-ában latinul ,pueri', magyarul ,fiuk< 
említtetnek ; ez utóbbi következetesb, és öszhangzóbb 
a mi magyarázatainkkal : de azt véljük, a szöveghez 
is jobban illik. 

6) E r ő t e t é s és f é l e l e m . Ezekben a II. füg-
gelék 18., és a polg. t.k. 55. §-a egyeznek. 

7) E l r a g a d ás. Erre nézve fordul elő a II. 
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függ. 19. §-ában azon nevezetes tétel, melly szerint 
e l r a g a d o t t n a k állíttatik lenni azon nőszemély 
is, „ki valamelly férfi által, a kinek a tett előtt jog-
szerűen eljegyezve nem volt, s a j á t b e l e e g y e -
z é s é v e l , d e s z ü l ő i n e k , v a g y g y á m j a i n a k 
t u d t a n é l k ü l , v a g y a k a r a t a e l l e n e l v i t e -
t i k . " Ennyi a polg. t.könyv 56. §-ában ugyan nem 
mondatik, de azért ellenkezés közte, s a II. függ. 
idézett §-a közt nincsen. 

8) K ö t e l é k . A II. függ. 20. §-ával nincs ellen-
mondásban a polg. t.k. 62. §-a; hiányzik azonban a 
polg. t.könyvben a II. függ. 21. §-ának tartalma, meg-
semmisülésére az érvényes, de még el nem hált há-
zasságoknak, ünnepélyes fogadalom, vagy pápai föl-
mentés által. A megtért zsidó házasfél létező házas-
ságának felbonthatására nézve, a polg. t.könyv 136. 
§-a nem ellenkezik a II. függ. 23. §-ával elvben ; csu-
pán a fel oldhatási okok helyébe, mellyeket illetőleg 
a polg. t.könyv 133 —135. §§-aira történik hivatkozás, 
értendő oda a II. függ. 23. §-ában kifejezett ok-adás. 
Más pontokban is összehatás tapasztalható. Ugyanis a 
II. függ. 21. és 22. §§-aiban mintegy ez mondatik: a 
k e r e s z t é n y e k k ö z ö t t az elhált házasságot csak 
a halál bontja fel ; következőleg az egyház, tekintettel 
saját akadályaira, a nem-kath. keresztények egymás 
közti házasságaikat is feloldhatlanoknak tartja: s ha 
a nem-kath. keresztények mégis máskép vélekednek, 
sőt máskép is cselekesznek , miután az egyház e vé-
lekedést és gyakorlatot meg nem akadályozhatja, 
csak sajnálkozik fölötte; de azt nem türi, hogy e té-
vely h í v e i b e n , még a vegyes-házasságoknál is 
visszatükröztessék. Ez elvekkel öszhangzólag intéz-
kednek a polgárzati törvények. Minthogy tudnillik 
az egyház sem akadályozhatja a más vallásúak vé-
lekedését és gyakorlatát, csak siratja tévedéseiket: 
a polg. t.könyv 115. §-a sem ellenzi , hogy vallási 
fogalmaik szerint a házasságot halál nélkül is fel-
bonthassák. Ellenben a katholikusok elhált házassá-
gának feloldhatását a polg. t.könyv 111. §-a is épen 
ugy a halálra bizza, mint a II. függ. 21. §-a. Minél 
fogva feloldhatlan marad a házasság akkor is, ha 
csak egyik fél a kötéskor katholikus volt, ugyanazon 
§. szerint; hasonlóképen, ha a felek mint katholiku-
sok léptek házasságra, azután pedig mindketten el-
pártolnának ; vagy ha a nem-kath. házastársak mind-
ketten katholikusok lettek, habár ismét mind a ket-
ten nem-katholikusokká válnának. (I. Függ. 57. §.) 
Minthogy pedig, mint mondatott, a kath. egyház a 
más vallásúak érintett tévelyét h í v e i b e n nem en-
gedi visszatükröztetni: azon esetben, ha a felek mint 

nem-katholikusok kötöttek házasságot, azután pedig 
egyik fél katholikussá lesz, ámbátor a polg. t.könyv 
116. és az I. függ. 68. § a szerint, a megmaradt ide-
gen felekezetű más házasságra léphet, csak hogy 
nem kath. személylyel (II. függ. 21. §., és 1856. oct. 
8. nyiltparancs V.) : mindazáltal a katholikussá vált 
fél még ekkor sem követheti e tévelyt, hanem a kö-
telék szentségét tovább is köteles annak tartamáig 
megőrizni (I. függ. 67. §., és 1856. oct. 8. ny.par. V.). 
Ugyanezen összehatás munkálkodik az austriai alatt-
valók külföldön történő házasságaikra nézve is ; mi-
vel e házasságok megítélése k ö t e l é k i t e k i n t e t -
b e n , ugyanezen 8) alatt felhordott szempontok sze-
rint megy (I. függ. 74. §.). 

9) P a p i - r e n d , és f o g a d á s . A polg. t.könyv 
63. §-a összevág a II. függ. 24. §-ával ; csakhogy nincs 
meg benne, a mi ebben megvan,és e szavakban fog-
laltatik : „A szerzetben tett e g y s z e r ű fogadványok 
mennyire eszközöljék a házasság érvénytelenségét : 
a sz.-szék által jóváhagyott rendi törvények szerint 
Ítélendő meg". Tudtunkra ide tartoznak a jezuiták, 
kiknek egyszerű szüzességi fogadása, mellyet a no-
vitiatus után tesznek, hogy bontó akadályt von ma-
ga után, kitűnik XIII. Gergely pápa ,Ascendente 
Domino' bullájából; mellyben mondatik: „ . . .qu in 
imo omnes illos ad contrahendum inhabiles, ac con-
tractus hujusmodi nullos et irritos facimus". Ez egy-
szerű fogadás e r e j é n e k jogi okául elég arra hivat-
koznunk, hogy a bontó akadályok törvényhozása 
az egyház tulajdonjoga. Hazai canonistáink e tárgyat 
ezután munkáikban nem mellőzhetik. 

10) V a l l ás i - k ü l ö n b ség. A polg. t.k. 64. 
§-a teljesen megegyez a II. függ. 25. §-ával. 

11) V é r s é g . A vérségi izek számításában, mint 
tudva van, kétféle rendszer ismertetik : egyik a ca-
nonjog, másik a romai jog szabálya szerint. A kü-
lönbség nevezetesen a nem-egyenes ágoni rokonok 
fokainak számításában fordul elő. Polgári törvény-
könyvünk a romai jog számítása felé hajlik, és an-
nak alapját már a 4l.§-ban letette; érezvén azonban 
a canonjog számításának is tekintélyét, hogy a ke-
letkezhető nehézségeknek egyszerre elejét vegye : a 
hol csak a canonjog számítása is érdekelt lehetne, a 
személyeket, kik közt a viszonyok szabályoztatnak, 
mindenütt egyenkint szólítja fel. Igy a 65. §-ban, fi-
gyelemmel a romai jog útmutatására, egyenkint ne-
vezi meg a személyeket, kik közt érvényes házasság 
a vérségnél fogva nem köttethetik. Szerinte ugy a 
házasságbeli, mint házasságon kivüli vérség csak a 
canonjogi 2-ik ízig tart: holott ennek számítási sza-
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bálya nyomán a 4-ik izig terjed bezárólag. Ali. függ. 
26. §-a természetesen az egyházjogszabályátjuttatja 
érvényre ; minélfogva a kath. házasság érvényére 
vonatkozó ügyekben a polg. t.k. mind 4 1 m i n d 65. §-a 
a II. függ. 26. §-a számításának értelmében módosul. 

12) L e l k i - r o k o n s á g . Lásd a II. függ. 27. 
§-át. Ez akadály a polg. t.könyvben nincs meg. 

13) O r ö k b e-f o g a d á s. Ugyanazt kell nyil-
vánítanunk erre nézve is. V. ö. tehát a II. függ. 28-
és 29. §§-ait; mellyekből megértjük, hogy az örökbe-
fogadás mégis házassági akadály. Mivel pedig, mint 
érintettük, polg. t.könyvünk az örökbe-fogadás által 
semmi rokonság, és igy semmi házasság-akadály 
keletkezését sem teszi föl : annakokáért az 1856-iki 
oct. 8. ny.-par. XIII-a nyomán, a polg. t.könyv 183. 
§-ának ezen szavai: „A fogadó szülők, és a fogadott 
gyermek közötti viszonynak, a fogadó szülők csa-
ládjának többi tagjaira befolyása nincs", elvesztik 
azon jelenthetőségöket, mintha a polg. t.könyv sze-
rinti örökbe-fogadás semmi házassági akadályt sem 
húzna soha maga után. Mert igenis huz : c s a k h o g y 
n e m m i n d i g , v a l a h á n y s z o r ö r ö k b e - f o g a -
d á s t ö r t é n i k ; mivel a polg. codex egészen saját-
ságosan rendezi az örökbe-fogadást : mi végett átte-
kintendők a codex 179—185. §§-ai, kapcsolatban a 
II. függ. 29. §-nak utasitásával. Ha ezen §-ban olvas-
ható lényeges két föltételnek valamellyike az örökbe-
fogadásnál beáll, mire a lelkészeknek folytonos fi-
gyelemmel kell lenniök a házasságkötéseknél : akkor 
az örökbe-fogadás mindig házassági akadályt huz 
maga után ; de c s a k m i n d i g a z o n s z e m é l y e k 
k ö z t , kiket a II. függ. 28. §-a kijelöl. Igy megvan 
az öszhangzás a II. függ. és a polg.t.k. közt.Havala-
ki több személyre terjeszti ki örökbe-fogadások után 
az akadályt: ez által öszhangzatlanságot ugyan a 
kettő közt nem támaszt ; de igenis azt tesz kilátásba 
a II. függ. és a canonjog közt: azon kivül, hogy töb-
bet állit, mint a mennyi a II. függelékben van. 

14) T ö r v é n y e s s ó g o r s á g . Valamint a vér-
ségi izeket, mint a 11) alatt kimutattuk, a polg. t.-
könyv 65. §-a, a romai jogra fektetett 41. §-ból in-
dulva ki , a vérrokonok közt csak a 2-ik izig számítja: 
ugy a 66-ik §-ban a törvényes sógorságra nézve a 
65-ik §-ra hivatkozván, e sógorság izeit illetőleg is 
az emiitett 41. §. szabálya szerint csupán a 2-ik izig 
szoritja. Holott a katholikusoknál, mint a II. függ. 
30. §-a láttatja, 4-ik izig nyúlik bezárólag a törvé-
nyes sógorság. E szabályhoz képest változnak tehát 
a törvényes sógorság izeinek számításánál, a polg. t.-
könyv 41. és 66. §§-ai. 

15) T ö r v é n y t e l e n s ó g o r s á g . Nézd át a 
II. függ. 31. §-át. Olvasd el a következőt is. Az au-
striai polg. t.könyv titkolja a törvénytelen sógorságot. 

16) T i s z t e s s é g . Erről is hallgat a polg. t.-
könyv. Tisztességiek a II. függ. 33—35. §§-ai. 

17) H á z a s s á g t ö r é s . A polg. t.könyv67.§-a 
a puszta házasságtörést a vétkesek közt, protestáns 
módra érvénytelenítő akadályul tűzi ki. A katholi-
kusoknál tudjuk, hogy a házasságtörésnek, misze-
rint bontó akadály legyen, az ártatlan házasfél ha-
lála esetére tett házassági ígérettel, vagy összekelheté-
si czélból legalább az egyik házasságtörő befolyásával 
történt megöléssel összekapcsoltnak kell lennie. Miért 
is a polg. t.könyv idézett § II. függ. 36. §-ához 
alkalmazandó. 

18) H i t v e s t á r s - g y i l k o l á s . Erről szólnak 
a polg. t.könyv 68., és a II. függ. 37. §-a, azon kü-
lönbséggel, hogy a polg. t.k. fölállítja az akadályt, ha 
a gyilkosság valósággal végbe nem vitetett is, csak 
megkísértetett : ellenben a II. függ. valóságos végre-
hajtásról beszél. 

19) L o p v a - m e n y e g z é s . A polg. t.könyv a 
kihirdetés nélküli házasságkötést, föl nem mentés ese-
tében, lopva-menyegzésnek nézi; innét a 69. §-ban a 
kihirdetést a házasság érvényének föltétele alatt kö-
veteli: ámbár e kihirdetést a 74.§-ban ugy érti, hogy 
az, ha legalább egyszer megtörtént, a házasságot a 
kihirdetésnek többszöri hiánya már nem érvényte-
lenítheti. A II. függ. 38. §-a természetesen a kihirde-
tés hiányának bontó erőt nem tulajdonithat; mivel a 
canonjog szerint csak az ünnepélyes beleegyezés nyil-
vánítása lényeges, és mellőzhetlen kelléke mindenütt 
a keresztény házasságok érvényességének. A bele-
egyezés ez ünnepélyes kijelentésének alakját, a polg. 
t.könyv 75. és 76. §§-ai akkép határozzák meg, hogy 
annak: „a házasulandók egyikének rendes lelkésze 
előtt, neveztessék ez bár a vallások különbsége sze-
rint , plébánosnak, prédikátornak, vagy bármi más-
nak, vagy annak helyettese előtt, két tanú jelenlé-
tében kell történnie. Ha egy kath., és egy nem-kath. 
személy lépnek egymással házasságra: a beleegyezés 
kijelentésének, a kath. lelkész előtt, két tanú jelen-
létében kell történnie ; azonban a másik félnek kí-
vánságára, ez ünnepélyes cselekvénynél a nem-kath. 
lelkész is jelen lehet". Ezek szerint a katholikusok 
egymás közti, valamint vegyes-házasságaiknak nem 
a kath. lelkész előtti kötése is érvénytelen maradt. 
De már a Magyar-, Horvát- és Tótországokra, a 
Szerbvajdaság- és Temesi-bánságra kiható 1852-iki 
nov. 29. bevezetési ny.-par. IV-ke ugjr nyilatkozott, 
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hogy az iménti koronaországokban, eltérve a polg. 
t.könyv 77. §-ától, a beleegyezés nyilvánítása, ve-
gyes-házasságokban a nem-kath. lelkész előtt is vég-
be mehet. Ezzel viszonyban hozza fel a II. függ. 38. 
§-a, melly egyébkint a házasság érvényére megkí-
vántató tanuk számában a polgári t.könyvvel ösz-
hangzik, hogy a birodalom azon részeiben, mellyek-
re a sz.-szék az 1841. apr. 30. utasítást kibocsátotta, 
a kath. lelkész hiányzása a vegyes-házasságok köté-
sénél , azokat érvénytelenekké nem teszi. Külföldön 
kötött házasságok lopva-menyegzését illetőleg az I. 
függ. 74. §-a tájékoz. — Kivéve azt, hogy a lelkész 
helyettese előtti házasságköthetésről a polg. t.k. 75. 
§-a emlékezik, és hogy a m i n t e g y t u l a j d o n k é p e -
ni lakás (quasi domicilium) a polg. t.k. 72. §- a szellemé-
ben is épen ugy, mint a II. függ. 44. §-a értelmében 6 
hét : többiben a tulajdonképeni, s nem-tulajdonképeni 
lakásnak, a katonai személyek illetékes lelkészének, 
az esketés teljesítése iránti hallgatagos, vagy pusz-
tán vélelmezett engedelemnek, és a lelkész-helyet-
tesitési jognak befolyásáról a házasság érvényére, 
vagy érvénytelenségére, ugy szintén arról, hogy két-
ségkor mellyik lelkész van feljogosítva az esketésre : 
csupán a II. függelékben találhatni említést. Ezek-
ben tehát a polg. t.könyv a II. függ. 39—49§§-ainak 
tartalmaihoz alkalmazkodik: ellenben a II. függelék 
is illeszkedni akar a polg. t.künyvhez, midőn a 41. 
§-ban rendelkezve igy beszél : „A nőnek ott van tu-
lajdonképeni lakhelye, hol férje, s a k i s k o r ú n a k 
ott , hol a természetes, örökbe-fogadó, vagy tápszü-
lői, vagy gyámja lakik. Azon hely, hol például a nő 
szolgálati viszonyban áll , a k i s k o r ú mint tanuló 
tartózkodik, a katonának állomása van, nem tulaj-
donképeni lakhelyök. K i t e k i n t e s s é k k i s k o r ú -
n a k , és k i t k e l l j e n a k i s k o r ú v a l j o g i l a g 
(a hivatalos német fordításban is igy ; a latinban : 
,quoad relationes juridicas') e g y e n l ő n e k t a r t a -
ni , az a u s t r i a i t ö r v é n y s z e r i n t í t é l e n d ő 
meg." A 41. §-nak ezen utóbbi megjegyzése talán 
alkalmasabban fordulhatott volna elő másutt, a II. 
függelékben ; minthogy itt a bontó akadályok közt, 
és magában véve, a §-t, ugy a mint áll, még azon 
félreértésre is okot adhat: mintha a kiskorúak, vagy 
ezekhez hasonlítandó teljeskoruak házasságkötésének 
érvénye, vagy érvénytelensége az austriai törvé-
nyektől függne ? Holott ezt a II. függ. épen nem 
akarja; sőt a G9. §-ban egyenesen kimondja, hogy az 
állam törvényei nem Ítélnek a házasság érvénye-, 
vagy érvénytelenségében ; mi több, az I. függ. §§-ai 
által maga az állam leszállította kellő g á t l ó értékre 

a polg. t.könyv 49., 50., 51. stb. §§-aiban fölemiitett 
kiskorúak, és ezekhez hasonlítható nagykorúak há-
zasságkötése fölött itélt érvénytelenséget. Midőn te-
hát a 41. §. az austriai törvényekre utal annak megíté-
lésében, hogy ki tekintessék kiskorúnak, vagy a 
kiskorúval egyenlőnek j o g i l a g : ezen jogi utalás 
korán sem vonatkozik azokra a házasságban, mely-
lyek annak lényegéhez tartoznak, hanem a házasság 
ugy nevezett accidentaliáira, s azokra, mikben a 
katholikusok is, mint polgári alattvalók, az austriai 
törvények szerint esnek ítélet alá, például az állami 
tilalmakban. S talán épen ezért beszél itt a II. füg-
gelék az austriai törvények nyelvén, kiskorúakat és 
ezekhez jogilag, tehát polgárjogilag hasonlókat emle-
getvén : úgymint kiknek az austriai törvények, név-
szerint az I. függ. és a polg. t.k. tiltja, házassági köte-
lezettséget, szövetséget kötni az illetők beegyezése 
nélkül. Ha a kort veszszük, mellyben e kiskorúak, 
és a hozzájokhasonlitandók vannak: ugy az egyház 
nyelvén azok ,serdültek' ; miután a canonjog kétféle 
kort , serdületlen és serdült kort nevez meg. Hogy 
tehát az osztrák törvények szerint azt is megítélhes-
sük, kik a kiskorúak, és a velők jogilag egyenlők, 
egyszersmind a canonjog, és a polgárjog közti kor-
felosztásbani különbséget itt is, mint másutt tettük, 
összeegyeztessük : szükséges, hogy a serdiiltségben 
is, miként a serdületlenségben tettük, két kor-osz-
tá lyt : alsót és felsőt, különböztessünk meg. Amahhoz 
fognak'tartozni nem-különbség nélkül az egyház ser-
dültjei, 14 éves koruktól 24-ik életévökig bezárólag: 
ehhez, kik a 24 évet már túlhaladták ; ezek az au-
striai törvények szerint: teljeskoruak, azok: kisko-
rúak. (Polg. t.k. 21. §.) Azt véljük, a polgárjoggali 
ezen összeegyeztetést is békésen elsziveli az egyház-
jog. Mindkét jog nyelvén egyszerre szólítgatva afel-
hivott koruakat: serdült-kiskoruakat, és serdiilt-teljes-
koruakat fogunk látni magunk előtt. Jogilag egyen-
lőknek a kiskorúakkal ama nagykorúak tartatnak az 
austriai törvények szerint, kik önmaguktól jogköte-
lezettséget szabadon nem tehetnek, például a bírói-
lag kijelentett pazarlók. (Lásd a polg. t.k. 21., 173., 
183. stb. §§.) A meghatalmazott általi házasságra néz-
ve a polg. t.k. 76.§-a megegyez a II. függ. 50. §-ával: 
csakhogy e házasságot egy részről az országos kor-
mányszék (helytartóság), más részről a püspök en-
gedélyének kell megelőznie. 

20) F ö l t é t e l . E számra hivatkoztunk a 2) 
alatt, mert a polg. t.k. ugyanazon 59. §-ában, melly-
ben a ,tévedésről' szól, a föltételekről is megemléke-
zik illyképen : hogy a házastársaknak . . . . „valamint 
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a képzelt, vagy kikötött föltételek iránti várakozá-
saikbani csalódásaik is, a házasság érvényességének 
ellent nem állanak". Az egyházjog azonban máskép, 
és átalában a föltételről kimerítőbben intézkedik ; mi-
nél fogva a polg. t.k. 59. §. felhozott tartalma helyé-
be, a II. függ. 51 — 55. §§-ai lépnek. 

J e g y z é s . A II. függelékben föl nem vétethetett, mert 
nem bontó akadály, a többi közé, a súlyos büntetésre itéltetés: 
azért mint bontó akadály a polg. tk. 61. §-ában is megszűnt len-
ni. A bontó akadályok tárgyával összefüggő egyéb kérdések-
ben pedig, mellyekről a II. függelékben ninc3 szó, a közjog 
szabályoz. (II. függ. 251. § ) V i l á g o s i . 

K ö il y v g y ü j t é s r « 1. 
(A honi egyházi irodalom érdekében.) 

(Vége.) Azonban Pohto ártatlan életmódja, s bűntelen 
szándokai lassankint ismeretesekké lőnek : úgyhogy közönsége-
sen senki sem gátolta imént emiitett kenyérkeresete folytatásá-
ban. Ekkor még más keresetághoz is nyúlt : a parasztok könyveit 
kitatarozá, vagy beköté ; s a mellett, ha megtágult lapok oda-
szoritandók, vagy a szakadozottak aláfoltozandók valának, 
némelly kitanult könyvkötőnél is nagyobb gondossággal, és 
mindenben, mi az aranyozott, vagy más czifráknélküli,egyTszerü, 
de erős bekötéshez tartozott, gáncsolhatlan ügyességgel, mint 
azt számtalan saját könyve bizonyitja, járt el. Könyveit már 
1838-ban kezdé gyűjteni ; s azóta szakadatlanul folytatta. Olly 
fényes volt fáradalmainak eredménye, hogy 1857. közepe tá-
ján , kivéve néhány más , nem-finn nyelven irt könyvet, sa-
ját állítása szerint h á r o m e z e r , s n é h á n y s z á z k ö n y -
v e t birt azon, mintegy négy ezeret meghaladó munkák kö-
zül, mellyeket Pipping emiitett munkája felmutat ; és közülök 
1500, Finnországnak az Orosz-birodalommal egyesülése előtt 
jelent meg (az illyenek száma Pipping munkájában mintegy 
1900-at tesz). E szerint Pohto könyvgyűjteményének közel 
fele olly munkák- és munkácskákból állott, mellyek könyvke-
reskedésben most nem kaphatók ; sőt némellyek közöttük a lég-
ritkábbak közé tartoznak, s lia árveréskor előfordulnak , na-
gyon drágán fizettetnek. Nem is habozott ő az illy ritkaságo-
kat, vagy a kiegészitésökhez netalán szükséges, és műértő 
szemével valahol fölfedezett lapot illően megfizetni. — Volt 
azonban , még ugyan nem nagy, sem nemes érczből vert da-
rabokban gazdag, de nem is igen értéktelen pénzgyüjtemé-
nye. Mind a két gyűjteménye évi szaporítására jövedelméhez 
képest tetemes összeget kelle forditania; ámbátor sok könyve 
neki nagyon kevésbe került : mert valószinü , hogy a legtöbb 
kisebb nyomtatványt vagy ingyen, vagy fizetés fejében könyv-
kötő munkájáért, vagy cserében azon könyvekért, mellyekkel 
házalt, és a kiadóktól tetemes lerovattal vett , kapta. Sokat 
azonban tetemes pénzáldozattal kellett megszereznie ; s méltán 
kérdhetjük, hogyan telhetett az ki e férfiúnak nagyon cse-
kély vagyonából. A felelet Pohtonak igen nagy takarékossá-
gában keresendő. Sok nélkülözés-, sok szenvedéshez gyermek-
sége óta szokva, nagyon kevéssel könnyen érhette be. Zsebé-
ben darab száraz kenyér neki elég volt az útra egyik helység-
ből a másikba, hol égető könyvvágyát kielégíthetni remélte ; 
s lia épen fizetnie kellett, többnyire pár fillérért megtalálta 

az egész tápot, mellyet teste szükségelt. Szállása, a pa-
rasztoknál saját lakaikban, a magasabb rendüeknél a cse-
lédszobában , városokban néha padláson , vagy valamelly mel-
léképületben , vagy fűtetlen szobában volt. Rendes itala viz 
volt ; lia megkinálták, sert is ivott : de pálinkát, és más sze-
szes italokat soha. Kávét, theát is vonakodott elfogadni ; azt 
mondván, hogy semmivel sem akar élni, bármilly ártalmatlan 
legyen is az, a mihez szoknia nem szabad ; azaz : a mivel élni 
a körülmények meg nem engedik. Az eladásra, vagy cserére 
szánt, és vándorlásakor szerzett könyveket több iv táblapa-
pirosba göngyölte , s hogy át ne ázzanak, még egy darab bőr-
darabba is takarta ; s igy hátán vitte, vagy szánon húzta. 

Helsingforsba minden évben, néha kétszer is elment : 
mindig egy csomag kisebb munkákat, mindenek fölött pedig 
ollyanokat vivén magával, mellyeket máshol ritkán, csak pa-
rasztok kezei közt, és a kevésbbé mivelt néposztályban talál-
hatni. E munkák közül néha néhány százat adott az egyetemi 
könyvtárnak ; azonkívül csekély pénzbeli kárpótlást, vagy 
nélkülözhető kettes példányokért több olly nagyobb munkát 
és régibb könyvet adott a könyvtárnak, mellyeket ez nem, ő 
pedig két, vagy több példányban birt. Sokszor, mondja Pip-
ping , voltak vele unicák ; vagy csak egy példányban létező 
munkák ; hogy azokat ,Lajstromában', melly őt élénken érde-
kelte, használja. Vándorlásai közben, az 1857-iki év juliushó 
végnapjainak egyikén, Wiborg városától délfelé 9werstnyire, 
midőn aludt, megrohanták, és meggyilkolták ! — Mennyire tel-
jesedett be azon tudományos nyereménynek, melly utolsó lép-
teit vezérlette, reménye , még nem tudhatni : de hogy milly 
óvatosan és jókor gondoskodott arról, miszerint fáradalmai-
nak legjobb gyümölcsei a közönség javára legillőbb módon 
szolgáljanak, azt bizonyitja már 185 l-iki juniusban tett vég-
rendelete ; mellyben ugy intézkedék, hogy a helsingforsi csá-
szári könyvtár, a koupioi, aboi, s wasai gymnasiumok könyv-
tárai akkép osztozzanak meg könyvtárán , hogy mindegyik azt 
kapja, a mi neki nincs meg. E végrendelet két tanú jelenlété-
ben , svéd nyelven, idegen kézzel van föltéve, s Pohto kézvo-
násával aláirva : mert svédül nagyon keveset értett , az irást 
pedig csak annyira vitte, hogy nyomtatott latin kezdő-betüket 
és közönséges számokat nyomorúan utánozhatott. Annál gya-
korlottabb volt emlékező-tehetsége. Sokszor valamelly könyv-
ből kiszakadt lapról, azonnal megmondta, mellyik munkából 
való ; s midőn arról volt szó , hogy azonegy kiadáshoz tarto-
zóknak látszó példányok hol különböznek egymástól, ő az illy 
eltérések lapját és sorát pontosan megmondta. Öröm volt őt 
nem csak hallani, de látni is , midőn egy liosszu, ki nem nyo-
matott dalt, mellynek tartalma neki különösen megtetszett, 
emlékezetéből elmonda ; mert akkor rend szerint csaknem egé-
szen jelentéktelen arcza, valódi szellemi kifejezést nyert. Szint-
úgy ragyogtak belélettől arczvonásai, midőn beszélgetés köz-
ben szóba jött a nyomdatulajdonosok, fájdalom! nagyon elter-
jedt hanyagsága, mellynél fogva elmulasztják, bizonyos számú 
példányokat nyomtatványaikból a kijelölt hatóságoknak elosz-
tás végett beküldeni. Illy beszélgetés közben Pohto erélye^bb 
rendszabályokat ajánlott nemes bosszonkodásában, nehogy az 
egyetemi könyvtár e hanyagság miatt nélkülözze (mi régóta 
történik már) azt, mit illy uton kapnia joga van. (Pohto mint-
ha csak némelly magyarországi nyomda-tulajdonost ismert 
volna.) 
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Ha ezen egyszerű ember merő ösztönből annyit tett 
nemzetéért : mennyivel többet tehet a meggyőződés , mellyet 
nemzeti indokon kivül, a vallás nemtője is munkásságra un-
szol? M ég azon kérésem van t. tagtársaimhoz*), hogy ne csak 
kath. könyvek után nézzünk, hanem szerezzük meg az acatho-
likusokat is. Nem csak a festészetben, hanem az irodalomban 
is , és leginkább a vitairatokban, végetlenül sok függ az ár-
nyalástól! T o r n i a j o Arthur. 

EGYHÂZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , április 4-én. A ker. szeretet valamennyi népeket 

testvéri szövetségbe szőrit, és a jótékonyság gyakorlatának 
határokat egyedül az anyagi tehetetlenség (vagy feledett kö-
telesség-érzet) szabhat. E tágas rokonság ki nem hült érzel-
meiben bizva , keresé meg honunkat is ft. B e r n a r d A. 
apostoli téritő , s plébános Svédországból : hol tudvalevőleg a 
kath. hit puszta megvallása is csaknem vértanúi bátorságot 
kiván a lelkismeretökért minden földi javakat, még honunkat 
is (mellyből e miatt száműzetnek) , feláldozni kénytelen hit-
vallóktól. Példákat erre még csak mult évben is szolgáltatott 
a svéd törvényhozás türelmetlensége ; sőt a norweg főváros-
ban jelenleg is folyik hasonló gyűlöletes pör. Bernard A. plé-
bános ur egy Stockholmban felállítandó kórházra gyűjt jelen-
leg ; melly az e tájakon nem csupán lakó, de keresztül utazó, 
s megbetegedett katholikusok ápolására is fog szolgálni : kik 
egyébkint a nyelv-, nemzetiség-, vallás- és egyéb elvekbeni 
különbség miatt semmi, vagy csak igen csekély részvétre 
tarthatnak szánandó helyezetökben , e távoli s idegen része-
ken számot. A kórház irgalmas nénék gondviselése alá fog bí-
zatni ; a szükséges helyiség már megvásároltatott, és részben 
ki is fizettetett : azonban a kissé tehetősebb kath. hivek szá-
ma csekélyebb, hogy sem az építkezés , és fölszerelés terhét 
egészen megbírnák. Azért a kath. egyház nagy családjának 
egész föld kerekségén elszórt valamennyi tagjaihoz fordul a 
stockholmi község ; és a m. kormány engedelmével honunkban 
is felhívja őket, a talán itt-ott e czélra is juttatható segedelem 
nagylelkű nyújtására. Mi a szent czélu szeretetmünek legjobb 
sikert óhajtunk. 

B é c s , április 2-án. Ft . B r u n ne r Sebestén urnák, 
a ,Wiener Kirchenzeitung' szerkesztőjének, a bécsi ,Presse'-
veli pöre, mellyről a ,Religio' is szólott (19. 1), szerencsés 
véget ért ; a mennyiben a ,Presse' tulajdonosa és szerkesztője 
(Zang) által becstelenitéssel vádolt Dr. Brunner, a mart. 31-én 
tartott végtárgyaláskor, az illető törvényszék által fölmente-
tett ; még pedig azon oknál fogva, mivel a bármilly keserűen 
eshetett szemrehányást, mellynél fogva Dr. Brunner a ,Pres-
sent s ennek irányát erkölcstelenség- és hazugsággal (,Pro-
stitution' és ,Lüge'), vallástalanság- (,Irreligion') és veszélyes 
^gndentiákkal vádolta, a vádlott által idézett czikkek a 1 a-

*) Szabad azonban e felhivást másoknak is akkép venni , mint 
hozzájok intézettet : és azt fogják is , ugy hiszszük, nem kevesen 
tenni. S z e r k . 

p o s n a k bizonyitják; s a megtámadás, mellyre egy vallás-
erkölcsi lap nem csak feljogosítva, de hasonló körülmények 
közt hivatva is van, a rossz elveket terjesztő lap, nem pedig 
Zang ur személye ellen volt intézve. Különben a ,Presse' ügy-
véde a pört fölebbezte. 

O l a s z o r s z á g ; . (Az egyházi állam kormányáról az 
ágostai ,AUg. Zeit.' Vége.) „Rayneval gróf, a franczia követ, 
talpig becsületes ember, és valódi philosophus volt. Ő az egyházi 
állam viszonyait igazi szempontból fogta föl ; s az általa né-
hány év előtt, császárjának tett jelentés, tökéletes igazságon 
alapult. E férfit azon előérzet indította , melly minden , halá-
lához közelítő embert megragad ; ő tanúságot tett az igazság-
ról , mellyről Romábani, több évig tartott időzése alatt meg-
győződést szerzett : ámbátor tudta , hogy nem beszél urának 
szája ize szerint. Jelentése nem illett ennek terveibe : s neki 
le kellett lépni. Szintolly kevéssé tartunk mi is arra számot, 
hogy meg fogunk értetni, s hogy az emberek el fogják azt, a mit 
mondunk, puszta szavunkra hinni. A Roma elleni ellenszenv 
egy részről, más részről pedig a szolgai szentnek-tartás (?), a 
pápai kormány irányában egész világ által táplált előítélet, 
mind olly dolgok, mellyeket sem megezáfolni nem lehet, sem 
felvilágositni : illyesminél az embernek nyugodtan , egymásba 
fűzött karokkal, ámbátor szánakozólag kell az igazság félreis-
mertetését a földön elnézni. Attól azonban mi se tartóztasson 
vissza bennünket, hogy az egyházi állambani hosszas tartóz-
kodásunkon alapuló nézetünket ki nemondjuk : miszerint a 
pápai kormány olly jó , mint a minő csak lehet; hogy annak 
helyébe semmi jobbat sem fognak tehetni ; s hogy a hiányok-
nak minden megkísértett foltozgatása, csupán arra fog szol-
gálni , hogy még csak ezután következzék be a valódi zavar. 
Az 1846-diki ev ez utóbbi állítást eléggé bebizonyította. Ha 
valaki azon szempontból indul ki, miszerint jobb volna , ha a 
pápa épen nem birna világi hatalommal : ugy, az igaz, mi 
sincs hátra, mint a pápát egész hozzátartozóságával együtt 
elkergetni. De akkor azután nem kell többé a szerződések 
szentsége, jog és méltányosság felől beszélni, hanem egye-
nesen a vörösek táborába átmenni . . . ." Az idézett sorok 
alaposságát bővebben kimutatja a ,Civiltá Cattolica'-nak, az 
olasz kérdésről, ez évi füzeteinek egyikében közlött czikke ; 
mellyből szándékunk legközelebb annyit legalább kivonni, 
mennyi a számokra valamit adó gyakorlati észt is képes ar-
ról meggyőzni, hogy a pápák igen is megtették a világi 
kormányt, és a népek földi javát illetőleg azt, mit a világ-
ból mennyországot alakitani soha sem képes emberi bölcse-
ség és jóakarat, a földi léttől elválhatlan bajok könnyebbité-
sére kigondolt, s mivel egyéb jól rendezett államok, mint kor-
szerű haladás jeleivel szeretnek dicsekedni. 

Kegyes adományok : 

A pest-lipótvárosi bazilikában a Szent-István-Társulat által emel-
tetendő Sz.-István-oltárra adakoztak : 

Nagys. H u s z á r Ferencz főtörvényszéki tanácsos ur . 3 f r t a. é . 
T. cz. M a t u l á n y i Béla ur, joghal lgató . . . 2 f r t a. é. 
Nagys. B r ü n e k József cs. kir. tanácsos ur . . . 5 f r t a. é. 
Mélt. B a b a r c z y Antal báró, cs. kir..tanácsos ur . 5 f r t a. é. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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Az erkölcstan-rendszer elleni i gények . 
IV. 

Jó hosszú korszak már, hogy a tudomány az 
életet eszményi alapjaiban átkarolva emelni, elmé-
letben minden szervezeteivel együtt visszaadni, s ez 
uton annak titkait megfejteni törekszik. Kettős ér-
telme lehet ez iránynak: az egyik álomkép, tudo-
mányos álarcz alatt minden tudományosságnak el-
lensége ; s méltán sajnálhatni, a tudományos komoly-
ságot illy bábjátékkal foglalkozni látni : a másik 
biztos alapú, jó szándékú, s ha szerénysége határai 
közt megmarad, az igazságnak szolgál, a nélkül, 
hogy az iskola fölött álló tekintélyt sértené. 

Átalános névvel s u b j e c t i v u s n a k mondhat-
nók ez irányt; ellentétben a középkor irányával, 
mellyet objectivnak jellegez a tudománytörténelem : 
mintha ez a tárgyat csak ismerni, de nem egyszer-
smind eszményben (idea) felfogni törekedett volna ; 
mintha közeledett volna a tárgyhoz, de nem emel-
kedett a fölé ; az elmét adta át a tárgynak, de nem 
adta sajátul a tárgyat az elmének : az ujabb korszak-
nak maradván föl a hivatás, a tárgyat az elmébe át-
ültetni, s itt szőnyegként elteríteni. 

Legyen ennek az ő hite szerint : ennek igazsá-
gát mérlegezni, nincs czélunkban. Elég, hogye sub-
jectivus irány merészsége, első tekintetre is sziv-
dobbanást kelthet a hitigazság sérthetlenségén csüg-
gő kebelben. És méltán. Megszokván az igazságot, a 
mint ezt az iskola veszi, a tárgyban keresni, most 
ennek tulsulyját az egyénben kell föltételezni: a hit-
igazságok sérthetlenségét minden egyéni felfogás 
önkénykedése ellen jogosultnak ismervén, rémüle-
tes lehet, most ezt épen az egyéni felfogás olvasztó 
kemenczéjébe dobva megpillantani. S ha ott nem hi-
ányoztak botlások, hol az elme kizárólagosan a tárgy-
hoz alkalmazkodott : mennyivel inkább kellett a té-
vedések rémeit előre jósolni, ha már az elme a tár-

gyat magához alkalmazni merészelte? Az iskolán 
őrködő hatalom szorult kebellel, aggályos szivvel 
szemlélte az uj irányt: az iskolai tekintélyek legna-
gyobb része bizalmatlansággal, vagy nyilt megtá-
madással fogadta azt. 

Ha a subjectivus irány előre minden tárgyila-
gossággal szakit, nem engedve más tárgynak létet, 
mint a mit pók gyanánt saját egyéniségének szelle-
mi kamarájából kifejleszteni, jobban mondva, kifo-
lyasztani, vagy kiugrasztani (száraz, vagy nedves 
uton; atomismus, pantheiegius)• képes: a katholikus 
iskolákban teljességgel nem türethetik. De ha olly 
értelemben kezdeményeztetik, hogy föltéve, hive, 
bevallva, sérthetlennek tisztelve, változatlannak, két-
ségkivülinek ismerve mindazt, mit az egyház tanit, 
tudományos fejtegetéseit saját ,én'-jén kezdve, vég-
leg.,sen azt állítja elő, mit hü keresztényképen min-
den tudományosság nélkül is igaznak vall ; azért is, 
mind az egyes részletekben tudományos fejtegetései-
nek eredményét, mind pedig az egész rendszer épü-
letének összegét a tárgyilagos hitigazsággal össze-
hasonlítja; nyugodtan örül, ha a tudományosság saj-
káján a hit partjánál kikötött ; de rögtön elveti bu-
várlatainak szüleményét, mihelyt az összehasonlí-
tásból szüleményeit a hitigazsággal ellentétben lát-
ja : — az illy értelemben fölkapott subjectiv irány, az 
egyház és iskola, a hit és tudomány, a kinyilatkoztatás 
és ész párvonala; fejtegetési folyamban, és végleges 
eredményben, az egyházi tekintély alá rendelve. Mit 
tartsunk felőle? Már az egyház szorongattatásainak 
közepette dicsőn uralkodó feje szólott. Ha biztos is 
az alapja, de nem biztos a foglalkodása : miután 
vajmi nehéz az öntudatlanul tévedő észlelések ered-
ményeit később eldobni, az akarattal az elmére rápa-
rancsolni. Kevés illy nagy lelket jegyzett föl a tör-
ténet. Azért is, az erkölcstanra csak az a kérdés ma-
rad: bonczoló (analytiea), vagy ősszitő (synthetica) 
modorban lejtsen-e fejtegetéseiben ; mivel a mit né-
melly tárgyakra nézve veszélyesnek mondott a szent-
séges a tya , más tárgyaknál bizalmasan lehet alkal-
mazni. Adjon bár a tanoncznak a törvényről, az aka-
rat-szabadságról egy deűnitiót, bonczolja eztszavan 
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kint; vagy pedig e definitiót szem előtt tartva, in-
duljon ki az ismert tételekből; hosszabb-rövidebb 
fejtegetés után, szedje össze ennek szálait, és a defi-
nitiót, mellyet ott készen előterelt, itt mint ered-
ményt adja elő : — mind a két modornak van fény-, 
van árnyoldala : hanem itt azt is nyeri, hogy a ta-
noncz nem csudálkozik raj ta, honnan esett le az is-
kola padjára e definitio? mert születését fokonkint 
figyelemmel kisérte; nem szükség többé bonczolni, 
szavankint értelmezni : mert ha a fejtegetés izeiben 
az alkatrészeket megismerte, az egészet érti ; nem csak, 
de hogy illyen, és nem más fogalma lehet a tárgy-
nak, figyelmeztetés nélkül is átlátja. Itt tehát csak 
az előnyösség jöhet mérlegbe, nem pedig a kizáró-
lagos jogosság. A bonczolásban olly ferde vágást te-
het az igazság rovására, mint az épületben a követ 
ferdén helyezve : akarat-, és értelem-engedelmesség 
mindkettőnek a menhelye. Itt csak egyet merésze-
lünk említeni, az erkölcstan-rendszer elleni igények 
fejtegetésében : ,nem a d n i á t m a g á t f ö l t é t l e -
n ü l az u j a b b k o r n a k ; s n e m s z a k í t a n i az 
u t ó k o r r a l a t u d o m á n y b a n sem. 'Az egyház 
szeretetteljes kebele őrzi a hitet: de helyet adott a 
tudományosságnak is. Nincs az egyház és iskola olly 
messze egymástól, hogy külön fedél alatt,külön tűz-
helyen élnének; szent atyáink áthagyományozták a 
hitet, de egyszersmind ennek tudományát is : van 
nekünk tudományos, iskolai hagyományunk is, melly 
az apostoloktól, századokról-századokra napjainkig 
folyik. Letéve találjuk tudományosságunk alaj>jait 
is a szent atyák müveiben ; kisebb-nagyobb tökély-
lyel kimivelve találjuk azokat a scholasticusok fo-
liantjaiban: a katholikus igazságnak van kath. tudo-
mányossága is. Nyissa fel bárki őzen századok mü-
veit: olly érveket talál a szent atyákban, mellyeket 
korunk ignorálhat,de soha meg nem dönthet; minek 
dobnók ki ezeket iskoláinkból ? Uj alak-, uj szerve-
zetbe foglalhatjuk őseink tudományosságát; nem 
szükség a gyengébb ujabbak után vadászatot tar-
tani. A középkor rémitő készültségü iskoláiban is 
ugyanazt láthatjuk. Vádoljuk bár őket arról, hogy 
Aristotelesnek hódoltak : de sz. Tamás temérdek té-
teleiben nem olvassuk-e: „Dicendum tamen, quia Au-
gustinus, Ambrosius, Hieronymus. . . . dicit"? ,In 
corpore' pedig igen sok helyütt a szent atyák gon-
dolatait finom élességgel kifejti. A 16 —17-ik szá-
zadi commentátorok még inkább visszamentek a 
szent atyák gondolatai-, s érv-okaira. Lapozzuk Sua-
rez-t, Lugo-t, Soto-t, Layman-t, a Salmanticenses-
eket : hol találunk bővebb folyamban Ömlő tudo-

mány-hagyományt ? Az ó-kor érveihez adhatunk jó 
ujakat : de párvonalositva alig teremthetünk szilár-
dabbakat. 

Miután az erkölcstan-rendszerben tehát az élet 
három mozzanatát, a Scholasticát, Mysticát, és Ca-
suisticát, létmüvezetes olvadással kell előállítani: a 
keresztény élet alapkérdéseit, hol a Scholastica túl-
nyomó leend, az ember végczélja-, törvény-, lelkis-
meret, a szabadság- és erkölcsiségről ugy taglalhat-
juk , hogy őseink tudományfonalát továbbfüzzük. 
Legszebb tulajdona az erkölcstan-tanárnak, ha háta 
megett védelmül az utókor legjelesebb tekintélyei 
állnak: sőt ha egyes tételeiben is támpontul őket vá-
lasztja. Mit a Scholastica felállít, azt helyes, világos 
fogalomba venni, s bevitatni tartozik. Alig van tu-
domány-ág, hol a tekintélyek sokasága, sulyja, na-
gyobb szerepet játszanék, mint az erkölcstanban. Ez 
dönt többnyire az erkölcstörvény erejének nagysága-, 
és szélességéről, az erény magassága-, s a bün sú-
lyosságáról. 

Ha csak a tudományos világ-, és nem egyszer-
smind az iskolának Írnánk, e hagyományosságunkat 
szövegbe vett idézetek seregével biztosithatjuk: de 
ha az iskolának irunk, akarván az életnek is hasz-
nálni , legtanácsosabb a szent atyák gondolatait, és 
a kath. tekintélyek tételeit elménkben fölemésztve, 
saját szövegünk gyanánt földolgozni ; s a tárgy le-
end hagyományos, minden kétpontozott idézet nél-
kül. Ezt pedig tételről-tételre a szöveg alatt megje-
lezhetni, hol találjuk föl e gondolatot; sőt, ha szüksé-
ges, azt csillag alatt szövegesen idézzük. A tudomány, 
melly egyházunk kebelén felnőtt, tovább ápoltatik ; 
a tanoncz pedig, a legnagyobb tekintélyek felolvasz-
tott gondolatait és tárnokait sajátítja el .-sérteni fogja 
a tárgyat u g y , a mint ezt a tudósok az egyházban 
századokon át értették. E szöveg alatti idézés, vagy 
utalás által fölgerjed: hogy a kapott, és kijelölt ve-
zérszalag segedelmével tovább induljon, vizsgálja 
azt saját kútfejében, s tanuljon szigorú alapossággal 
eljárni minden tudományos vállalataiban; tanuljon 
az ősöknél tanácsot keresni, önmagában szerény lenni, 
s a tudományosság tekintélyei előtt meghajolni. 

Nehéz, és lehetőleg legsúlyosabb az illy válla-
latu erkölcstan-rendszer : mivel ha az évek nappalán 
s éjjelén mindent meggyőzött, utoljára még a mozaik-
alaku irályt is le kell győznie. Lehet rövid, tömött, 
egy évre kiszámított: mivel sok értelmezést a szöveg 
alatti idézetek pótolhatnak ; de miglen tárgyát elmé-
jében olly finomra őrlendi, hogy könnyen folyó 
irályban ömölhessék, sok évek fognak fölötte elpe-



regni, arczára a halálsápadtságot, fürtjeire a hó-
szint öntve. 

Nem akarunk tespedés, vagy hátralépés czélza-
taival vádoltatni : legyünk nyilt szemmel előre, és 
hátra, markunkat az igazság aczéljára fektetve; hi-
szen korunknak, nem pedig' a régen mult századok-
nak élünk. Zsákmányoljuk ki a legújabb fölfedezé-
sek kincseit gazdagulásunkra :. csak hogy midőn ko-
runknak érdemleges becset adni szándékozunk, azt 
dicsőséges multunktól ne tagadjuk el. Nem volna vi-
szásabb eljárás, mint az erkölcstant némelly diva-
tozó bölcsészeti rendszer fogai közé szorítani. s in-
kább bölcsészetet, semmint erkölcstant tárgyalni. 
Mindeniknek van saját tere, s ügyvivője : akkor nyer 
a tudomány, ha mindenik saját terén maradand. Nem 
a bölcsészet, nem a lélektan adand nekünk rendszert, 
hanem a k e r e s z t é n y k a t h o 1 i k u s é l e t s a j á t-
l a g o s s á g a , melly tanunknak tárgya. 

Ezen élet objectiv alapjainak fejtegetése tulnyo-
mólag scholasticus irányú : a hol pedig ezen alapo-
kon születik és fejlődik az élet, tehát az erkölcs, a 
hit, remény, és szeretet : az öntökéletesedési tárgyalá-
sokban túlnyomó lesz a Mystica, mind rendes, mind 
rendkivüli tüneményeivel. A megigazulás elmélete, 
a mint ez kezdeményeztetek, fejlődik, és végződik, 
az önmegszentelődés magasabb-magasabb fokain, egé-
szen a contemplatio- és szellemi elragadásig, vagy pe-
dig lefelé egészen az önmegsemmisülésig (józanul ért-
ve) halad : őseink nyomán, hangján, és szavaival lenne 
előadandó; s a szentek életéből fölhozott példákkal, 
mellyeknek olly bőségét birjuk, földerítendő. A szen-
tek élete egyetemben egy élő, személyes erkölcstan; 
hol nem csak az egyes erkölcsöt tényben föltaláljuk, 
hanem az egyes jó tettek öszhangzatos összegét: oku-
lásunk* , és buzdulásunkra, s a jámbor élet nélkülö-
zéseiből szülemlett kislelküségünk, remegésünk le-
tevésére. A Victorini-k ugyan elmaradnak, ugy szin-
te Roisbrok- Taulerek; elég, ha a szeretetnek titok-
szerü édessége egész rendszerünkön végig folyik : 
árnyalván a contemplativus mysticismust is, de ki-
tünőleg törekedvén a practicus, a tettekben, ön és 
mások megszentelésére törő mysticismus tanaira; 
mellyeket úgyis az egyház jobban kedvelt, habár 
az előbbinek is életet engedett. Jó Isten ! mennyi 
visszaélés a ,mysticismus' szóval ? ! Mintha ez valaha 
az érzemények üres duzzadozásaiban állt volna ! Ol-
vassuk sz. Bernardot, Bonaventurát, Bonát, Alvarez-t? 

de Ponte-t, Scaramelli-t : milly tettdus, fáradhatlan, 
a szeretet nyilatkozataiban ernyedetlen életről fogunk 
fogalmat szerezni! Az egyes kötelmek taglalásaiban 

is leend helye a Mysticának ; a mint is minden köte-
lem számtalan jó tanácsokkal van övedzve : van te-
hát mindenütt mód és alkalom a szeretet magasabb 
fellobbanásaira, annak tökélyesebb müveire. Sok szép 
előnye van annak is, ha a Mystica az ugy nevezett 
Ascesisban külön tárgyaltatik ; de miután az életben 
ez nincs elkülönözve , sőt mindenütt a kötelmek tel-
jesítéseihez nőve: miért ne lehetne ezt együtt tár-
gyalni? Az elválasztást csak a szükség igazolja. Tör-
téntek kísérletek e kettőnek egybeolvasztására : miért 
ne müveinők e tant ez irányban ; miután a sz. atyák 
is együtt mivelték ? Vajha azon szivet, azon elmét, 
melly az erkölcstan-rendszer teremtéséhez jó szán-
dékkal hozzá fog, e szent ihlet, és erkölcsi tökély 
ékitené ! A mysticus, vagyis az élet-megszentelődési 
irány, olly önkényt ömlenék el erkölcstanán, mint a 
virányos réten a virágszőnyeg a tavasz meleg nap-
jaiban. Az önmegszentelődési sugalom, mások keblé-
ben is hasonló buzgalmat szokott gyulasztani. ,Pax 
nobis.' 

A Casuisticának tüzetes helye, a kötelmek, egyes 
erények, és bűnök tárgyalásában van. Ha az átalá-
nos szabályoknál kijeleljük a módot, mikép alkal-
maztatnak ezek a részletes teendőinkre ; ha a kötel-
mek-, erények-, és bűnöket saját n e v é n megnevez-
zük, tulajdon osztályukba soroljuk, sulyjokat mér-
legeljük ; egyes tényeket az átalános szabályokhoz 
alkalmazunk, mozzanataikat kijeleljük, erkölcsi be-
csükről okadatolt Ítéletet hozunk : az erkölcstant az 
élettel egybecsatoljuk, tanonczainkat nem csak a tu-
dományban, de az élet mezején is tájékozzuk, ön, és 
mások vezényletére ügyesekké teszszük. Könnyű 
fejtegetni az erkölcsök magasságát, szépségét, be-
csét; könnyű megmondani, jó-e, vagy rossz eme tény; 
de kérdezzük : mi a neve ezen jó-, vagy rossznak? 
milly törvénynyel van viszonyban? milly osztályba 
tartozik az ? milly fönsége van, ha jó ; milly sulyja, 
ha rossz? Ez már nem olly könnyű. Mit érne pél-
dául az egyház parancsáról, „ünnepnapokat szen-
telj", tanári tekintélylyel szónokolni, ha hallgatóink 
még azt sem tudják, milly tágas tere van e törvény-
nek? mi parancsoltatik ezzel tüzetesen? a szent mi-
se? az Isten igéjének hallgatása? a délesti ajtatos-
ság? vagy más magán-ajtatosságok is? mi a szolgai 
tény (opus servile)? mellyek ennek ismérvéi? milly 
sulyu e törvény? mennyi idő szükséges a halálos 
bűnre? mit kelljen tartani az egy napon ismételt ki-
sebb időközi foglalkozásokról? stb. Mindezek casu-
isticus tárgyalások ; mellyeket az erkölcstan-rend-
szer, ha nem akar minden határozásai daczára a leg-
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határozatlanabb lenni, nem nélkülözhet. Távol le-
gyen , hogy szőrszálhasogatásokba, vagy csűrcsava-
rásba tévedjen el: elég, ha a nevezett kérdésekre 
alapos feleletet ád ; és a szöveg alatti némelly példá-
zatokban az olvasót hason Ítéletre hivja föl. Úgyis 
leleményes az élet : kifogyhatlan a szövevényes ese-
tekben ; egy tanár sem képes azt elméletileg utóiér-
ni. De illy kevésben is hasznos a figyelmeztetés : milly 
éber figyelemmel kell mindent számba venni ; a vé-
leményt az első belsugalatra nem bizni, hanem te-
kintélyeket tanácsul hivni, véleményeiket összeha-
sonlítani, tárnokaikat latolni, s ezen, és más tudás-esz-
közök szorgalmas és nyugodt alkalmazása után, sa-
ját , szilárd védvekre fektetett Ítéletet hozni ; minde-
zek után pedig másoknak túlzottan keveset, magá-
nak túlzottan sokat nem tulajdonítani ; az idegen vé-
lemények iránt tisztelettel, ön véleménye iránt pedig 
szerénységgel lenni. 

De tegyük le a tollat. Igénytelen véleményezés 
ez az erkölcstan-rendszerről, barátságos eszmecsere 
testvéreinkkel, ritka vonalozása a főpontoknak : pra-
cticus irányú a tárgy, mellyről szólottunk; mellyben 
a tudás csak előleges föltétel, az ügyesség a kivitelben 
a fődolog. Magas a czél; hozzá közelíteni is, nagy 
haladás: adjon az Isten sugallatot, adjon erőt, és ki-
tartást , ha ki illy nehéz, de mégis annyira szüksé-
ges , keresztény életünkre olly nagy horderejű vál-
lalathoz fogna. P a 1 á s t h y. 

A latin nyelv papnöveldéinkben*"*). 
VII. 

E tárgyhoz, ugy vélem, most már bevezetés 
nélkül is lehet hozzászólni. 

A VIII. gymnasiumi osztályt végzett növendék-
től annyi jártasságot a latin nyelvben nem követelhe-
tünk , hogy egyéb előkészület nélkül, a terjedelmes 
theologiai tantárgyakat kivánt sikerrel tanulhassa. 
Ennek oka magában a gymnasiumi tanrendszerben 
rejlik. Itt nem vétetik tekintetbe : hogy a latin nyelv 
az egyház élő nyelve ; hogy a papnöveldékben a 
Theologia latin nyelven adatik elő. Itt a latin nyelv 
egyedül mint ó-classicai nyelv, épen ugy , mint a 
görög, kezeltetik. E két mivelt nyelv csarnokába a 
növendéket bevezetni, mindkettőnek nevezetesb, és 
örök becsű termékeit vele megismertetni, szóval, az 

*) Már csak a hetes szám iránti tisztelet is meo-kivánni O 
látszik, hogy e tárgyat jelen, különben is igen gyakorlati, s 
jól irt értekezéssel befejezettnek nyilvánítsuk. S z e r k . 

ó-classikai irodalom mezején egy tudományosan ne-
velt ifjúhoz illő tájékozást eszközölni, czélja a g y -
mnasium i nyelv-tanításnak. Valljon maga a görög 
nyelv tanára, ki nem csak a nyelvnek grammatikai 
szerkezetét alaposan tudja, hanem a görög remeke-
ket élvezettel is olvassa: képes volna-e a két havi 
szünet elteltével, akár a történelmet, akár a Dogma-
ticát görögül előadni ? Micsoda előmenetelt várha-
tunk tehát aTheologiában egy olly növendéktől, ki a 
latin nyelvet csak a grammatikából ismeri, s a reme-
kek olvasása- és fejtegetéséből, az itt-ott fölfedezett 
rhetorikai alakzatokon és szép kifejezési formákon 
kivül, legfölebb annyit tulajdonított el magának, 
hogy Horácz a legnevezetesebb lantos költő, Virgil 
hősköltő, Livius és Julius Caesar történetírók, stb. ? 
Nem természetes következmény-e ama valóban szo-
morú iskolai jelenet, midőn a felelő növendék dara-
bos, össze nem függő, érthetlen, és a mellett fölötte 
nehézkes előadása által, sem, hogy a dolgot érti, sem, 
hogy tudja , hanem egyedül azt árulja el, hogy azt 
mondhatlan kínnal tanulta ? 

Midőn átalános lőn a panasz, hogy a gymnasi-
umi pályavégzett növendékek a theologiai tanter-
mek látogatására, a latin nyelv nem tudása miatt, 
éretlenek : felsőbb rendelet következtében a latin 
tan-órák száma megszaporittatott ; de, mint a követ-
kezmény megmutatta, ezen gondoskodás sem veze-
tett a várt eredményhez. Miért ? mert az illető tanár, 
a tanrendszer kitűzött czélja alapján nem tett, és nem 
tehetett egyebet, mint hogy néhány lappal többet 
olvastatott, és fordíttatott. 

Nagy különbség vagyon a classikai latin nyelv, 
és az egyház é lő nyelve között: ugy hogy egy, a 
classikai nyelv alapján szerkesztett grammatikának 
betanulása, és ama kevés olvasmány, melly a clas-
sikai irodalom kincstárába csak bevezetésül szolgál, 
épen nem tekintethetik illő előkészületül a theolo-
giai tanulmányokra. Ki a theologiai tanterembelép, 
annak az egyház élő nyelvét kell értenie, tudnia; 
ezt pedig a gymnasium nem eszközli ; s mig a latin 
nyelv egyedül mint ó-classikai nyelv, és nem egy-
szersmind mint élő adatik elő, nem is fogja esz-
közölhetni. 

Az egri kath. nagy-gymnasium 185 4/5 tanévi 
programmjában ,a latin nyelv sikeresb kezeléséről' 
értekező tanár valóban lelkemből szólott, midőn a kez-
dő növendékek olvasmányánál a fokozatos haladást 
elvül állítván föl,— miután a tankönyvekben foglalt 
gyakorlatokat,mint ollyanokat, mellyektetemesb ré-
sze a remekírókból van kiszedve, nem találta alkal-
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masoknak a kezdők számára, mert a remekírók nem 
képezik az alsó fokot, — a latin olvasmányok helyes 
megválasztását illető véleményét e szavakban fejezé 
k i : „Szerkeszszünk 1-ső, és 2-dik oszt. növendékek 
részére, kérdés- és feleletekben gyermekéletből me-
rített könnyű párbeszédeket; válaszszunk a latinsz.-
irásból alkalmas darabokat, megtartván t. i. ezekben 
is a fokozatos menetelt; a 3-dik és 4-dik oszt. növen-
dékek részére szedjünk ki a sz. atyák irataiból szép 
deáksággal, de nem classikai tömöttséggel és]magas-
sággal irt részeket; a felső tanodában azután tárjuk 
föl a már gyakorlott növendékeknek a classikai ir-
modort, szinte fokozatos menetelben: fölfogásom 
szerint ez volna tanodáinkban a latin olvasmányok 
helyes megválasztása." — És így taníttatnék a latin 
nyelv nem egyedül mint ó-classikai nyelv, hanem 
mint egyszersmind élő is De az értekező szavai 
elhangzottak, miként a kiáltó szava a pusztában. 

Ezek után önkényt következik, hogy magának 
az egyháznak kell gondoskodnia azon módról, mi-
szerint a Theologiára fölvett növendékek előbb a 
nyelvet tudják, mielőtt a fönséges tanok hallgatásá-
ra bocsáttatnának. Különben a czél az eszköznek, a 
tudomány a nyelvnek esik áldozatul. — Idegen nyel-
vek irodalmi kincseiből gazdagithatjuk ismeretein-
ket jó szótárak segedelmével is ; de ettől nagyon is 
különbözik a rendszeres tanulás. Ki a tudomány 
bármelly szakának tanulmányozásához kezd, ,oleum 
et operám perdidit', ha a nyelv nehézségeivel is küz-
denie kell.— A pap, mint az isteni tudománynak hivei 
közötti őre és tanítója, nem elégedhetik meg encyclo-
paed ias theologiai ismeretekkel: neki a Theologiá-
ban mélyebben avatottnak kell lennie. Ez korunk 
igénye. S valljon, ha a theologiai tanfolyam alatt a 
növendék nem bir annyi nyelvképességgel, hogy az 
illető tanárok előadásait szótárak lapozgatása nélkül 
követhesse, mikor fogja majd a mulasztottat kipótolni? 
Hát a tanárnak , ki a növendékek jellemére hatni, s 
őket Krisztus bajnokaivá akarja képezni, milly ne-
héz feladata van ? „Audientes enim non intelligunt !" 
Olly fontos kérdések ezek, hogy föleinlitésöket mel-
lőzhetlennek véltem. Sőt épen itt rejlik a gordiusi 
csomó, mellynek megoldásához e becses lapok utján 
eddig már többen járultak. 

Az egész ügy régóta a napi kérdések egyike, s 
nem egy körben ismételve vitattatott meg. Az én 
nézeteim mind máig nem változtak; de nem mondom, 
ho gy alaposabbakká nem változtathatók. 

Első, minek kiáltó szükségét látom, egy olvasó-
könyv kiállítása volna : olly könyvé, melly fokoza-

tosan rövidebb-hosszabb mondatokban, okoskodások-
ban, érdekesebb szakaszokban, a t h e o l o g i a i tu-
d o m á n y o s n y e l v e t : valamint a bibliai, s egy-
házi történelemből kiszemelt elbeszélésekben az egy-
szerű, kcnnyenfolyó, s mégis tiszta é l ő n y e l v e t 
tüntetné föl. A könyvet két részre osztanám ; melly-
nek elseje latin-magyar (értem az anyanyelvet), má-
sika tisztán latin lenne : tudnillik kezdők és haladók 
számára; vagy pedig ugy szerkeszteném, hogy a 
magyar szöveg elmaradna; hanem minden lap alján, 
minden előforduló idegen szónak jelentése föltalál-
ható lenne. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
G y ő r , martiushóban. A ít. győri püspök, S i m o r János 

ur ő méltósága, több rendbeli körlevelek által tanusitja azon hő 
buzgalmat, mellyel őt apostoli sz. hivatalának magasztos ön-
tudata, a gondviselése alá bizott hivő sereg üdvére eltölti. Igy 
a jelen évi Septvagesima-vasárnapon kiadott, s a negyvennapi 
böjt kellő megtartására vonatkozó főpásztori szózatában külö-
nösen ajánlja az Üdvözítő kínszenvedése, és halála fölötti gya-
kori elmélkedést; minthogy nagy Leo pápa szavaiként (Serm. 
54.) is: „Isten irgalmasságának valamennyi, az emberi-nem 
üdvére vonatkozó müvei közt nincs csudálatosabb, és magasz-
tosabb, mint Krisztus Urunknak a világérti fölfeszittetése" ; 
minthogy az ember törvényszegése okozta első és átalános rom-
lottság után, senki sem menekülhetne a gonosz lélek kárho-
zatos rabságából, senki sem bontakozhatnék ki a bün iszonyú 
bilincseiből ; de a kiengesztelődés általi bocsánat-, és az életbei 
visszatérésre sem tehetne szert, ha csak az Atya-Istennel örök-
től fogva létező, s egyenlő Isten Fia, ember fiává Í3 lenni nem 
kegyeskedett volna : hogy „eljönne fölkeresni, és üdvöziteni, a 
mi elveszett" (Luk. 19, 10.); hogy „miként Ádám által mind-
nyájan meghalnak, ugy a mi Urunk Jézus Krisztus által mind-
nyájan fölelevenittessenek" (I. Kor. 15,22.) Mert, mint anya-
szentegyházunk húsvéti öröm-énekében röviden kifejezi : „Mi 
haszna lett volna születnünk, ha megváltatnunk nem használt 
volna"? — Jóllehet pedig a sz. mise-áldozatban naponkint meg-
üli az egyház megváltásunk ez imádandó titkát ; tudván, hogy 
,valahányszor ez áldozat emléke ünnepeltetik, mindannyiszor 
megváltásunk müve ismételtetik' (egyházi ima , Pünkösd után 
IX. vasárnap) : mindazáltal jó anyánk, az anyaszentegyház azt 
kívánja, hogy e mély, soha ki nem merithető titkot minden 
kath. keresztény különösen a negyvennapi böjt folytán tüze-
tesebben nyomozza, fölötte elmélkedjék, és irántai tiszteletét 
buzgón tanúsítsa : „szemeit a hit szerzője- , s jutalmazójára, 
Jézusra függesztvén, ki a hatalmában l e v ő ö r ö m helyébe a 
keresztre feszittetést állá ki" (Zsid. 12, 2.); a negyvennapi böjt 
nem levén egyéb, mint a vezeklés, szomorúság, és könyhul-
latás ideje Márpedig semmisem képes bennünk a bánatot 
annyira fölgerjeszteni, szemeinkből könyeket csalni ki, s a 
bün gyűlöletére indítani minket, mint a Krisztus Urunk szen-
vedése- , és halálárai folytonos emlékezés. De nem is képzel-
hető clly érczkebel, mellyet Krisztus Urunk tövis koronája, 
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fájdalmai, s kinjai meg ne hassanak ; midőn az Üdvözitő ha-
lálán még a nap is elkomorult, a sirok, és legkeményebb kő-
sziklák is megrendültek , a pogány százados, és ez iszonyú 
látmányra összetódult népcsoport is megindult, s az egész ter-
mészet gyászba öltözött. Ezután az ohajtott siker legfőbb biz-
tositóját , az egyháziak jó példáját emelvén ki ő méltósága : a 
lelkipásztorokhoz intézi atyai szózatát; apostoli szellemben,és 
a szentek tudományábani jártassággal fejtegetve mindazon 
okokat, mellyek az egyház szolgáit feddhetlen jámbor élet-, 
és ennek magasztos példa általi nyilvánítására kötelezik. „Pie-
tas, ugy mond, tam propria Sacerdotum virtus est, ut cum 
eorum persona, institute vitae, cum veste ipsa, et nomine, iure 
optimo , nec sola hominum opinione coniuncta esse censeatur. 
Et profecto a seculi oblectamentis, curisque propterea divinis 
humanisque legibus soluti esse iubemur, ut res divinas ani-
mo nunquam distento , nunquam impedito, nunquam vulgari-
bus negotiis occupato curandas esse, ut vitae sanctioris ofGcia 
diligentius exequi, pietatem non communi, ut vulgus solet, 
modo , sed praecipuo quodam studio complecti, hoc nostrum 
munus , propriasque partes esse intelligeremus. Quales enim, 
quam probos, quam pios illos esse oportet, qui, prout ait 
Petrus Blesensis , reges animarum , et coadiutores Redemto-
ris constituti sunt ; quibus , teste S. Joanne Chrys. (Horn. I. 
ad Rom.) Dominus hoc ipsum commisit, quod nobiscum, dum 
viveret, ipse fecit ? . . . Neque sufficit, ut qualemcunque nos Sa-
cerdotes exhibeamus pietatem : publicam ad exemplum esse 
illam oportet. Sumus enim ,,Velut lucernae accensae, et super 
candelabrum positae" (Luc. 11, 33.) „Christi bonus odor sumus 
Deo in iis, qui salvi fiunt". (II. Cor. 2, 15.) Ad nos praecipue 
pertinent illa Apostoli verba : „Sitis sine querela, sine repre-
hensione in medio nationis pravae, et perversae". (Phil. 2,15.) 
„Modestia vestra nota sit omnibus hominibus" (4, 5.); „non, 
quemadmodum S. Gregor. M. (Horn. II. in Evang.) ait, ut 
laudes exterius queramus, quod scribarum erat, et pharisae-
orum, sed ut sancti simus, et occulta intentione de bono opere 
proximis praebeamus exemplum.... Nunquam insolentiam, su-
perbiam , et contumaciam , nisi humilitate et patientia nostra 
expugnabimus ; nunquam tollemus avaritiam , quae est ido-
lorum servitus ; nunquam froeno eoëreebimus libidinem, turpe 
hoc vitium, quod inter christianos ne nominari quidem debe-
ret (Ephes. 5 , 3 ) ; nunquam acuemus aliorum acediam, iner-
tiam : nisi liberalitate, nisi continentia, nisi industria nostra. 
Haec est causa , quod Salvator suis discipulis, et in persona 
illorum nobis Sacerdotibus praeceperit : „Sic luceat lux vestra 
coram hominibus, ut vidcant opera vestra bona, et glorificent 
Patrem vestrum, qui in coelis est" (Matth. 5 , 16.). Az egy-
ház-történet tanúságaira utalva, kifejti a főpásztor, hogy a kö-
zönséges és részletes zsinatok, az egyház látható fejei, s a 
kötelességeik roppant felelősségi terhét érző püspökök, nem ok 
nélkül tartották legfőbb feladatuknak : a jámborságot és fedd-
hetlen életet az egyház szolgáiban ápolni, ha csökkent, föl-
éleszteni, s minden törekvésöket oda irányozni, hogy a kikeztön-
kényt választották szent örökségökül, soha semmi inger, vaçy 
csáb által se hagyják magukat eltántorittatni az egyház leg-
szentebb intézményeitől, s az erény ösvényéről, meliyre hi-
vatásuknál fogva tértek. Minél fogva meghatólag ujitja föl az 
áldozárrá-szenteltetés ama szavainak emlékezetét : „Itaque 11-
lii dilectissimi ! Servate in moribus vestris castae et sanctae 

vitae integritatem. Agnoscite , quod agitis ; imitemini, quod 
tractatis : quatenus mortis Domini mysterium celebrantes, mor-
tilicare membra vestra a vitiis, et concupiscentiis omnibus pro-
curetis. Sit doctrina vestra spirituális medicina populo Dei ; sit 
odor vitae vestrae delectamentum Ecclesiae Christi : ut prae-
dicatione atque exemplo aedificetis domum, id est familiam 
Dei ; quatenus nec nos de vestra provectione, nec nos de tanti 
officii susceptione damnari a Domino, sed remunerari potius 
mereamur" (Pontif. Rom.). — Más ré=zről szivemelő bizony-
ságot tesz a győrmegyei nt. lelkipásztorok kifogyhatlan jóté-
konysági szelleme felől, a legszentebb czélok, és a ker. szeretet 
csudás müveinek gyámolitásában, a mélt. püspöknek egy má-
sik (jan. 6-án kelt) körlevele ; mellyben a főpásztor meg-
dicséri a buzgó lelkipásztorokat, egyházi czélokra szentelt ada-
kozásaik ért. (Vége köv.) 
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IRODALOM. 
, H e i d e n t h u m u n d J u d e n t h u m ' . (Folyt.) 
A tiz könyvre osztott munkának legnagyobb részét, 

vagyis az első kilencz könyvet, a pogányságnak szánta szerző; 
s csak az utolsóban (735—859. 1.) tárgyalja a zsidó nép tör-
ténetét, és vallását. Az I. könyv áttekintést nyújt a romai bi-
rodalom virágzásakor ismert világ állapotáról ; a II. a hellenek 
vallása , a görög polytheismus kezdete, a hellenek istenei, dae-
monai s hősei felől értekezik. A Ill-ban a mysteriumok és or-
pheusi cultus tárgyaltatik ; a IV. a papság- , jóslatok-, oracu-
lumok-, áldozatok-, imák-, ünnepek-, oltárok-, képek- és 
isteni-tiszteletről szól. Az V. könyv tárgya : ,A görög bölcsé-
szet , és annak befolyása a nép vallási gondolkozásmódjára s 
magaviseletére' ; nevezetesen ,a görögök vallási fogalmainak 
fejlődése, a 6-ik századtól Krisztus előtt, a kereszténység első 
századáig'. A VI. Elő- s Közép-Asia, ugy szinte Afrika vallá-
sait ismerteti ; a VII. a nyugoti népekét, az etruskok-, ro-
maiak-, gallusok- és germánokét. A VIII. szól a bölcsészet és 
vallás állapotáról a romai birodalomban , a köztársaság meg-
szűntétől az Antoninokig ; a IX. pedig a társadalmi s erkölcsi 
viszonyokat mutatja ki Görögországban, Romában, s az egész 
birodalomban. Az utolsó könyv, mint mondtuk , a zsidók tör-
ténetét előrebocsátván, a különféle zsidó felekezetek (chasidim, 
sadducaeusok, pharisaeusok, essaenusok, és therapevták) fe-
lől , ugy szinte a mózsesi törvény- , vallásosság-, irás- és ha-
gyomány-, messiási jóslatok-, alexandriai zsidóság-, Philo 
tanai-, s a zsidók államának végsorsáról értekezik. — A tárgy-
nak roppant kiterjedése okozza, hogy sz. egyes czikkeket 
egész átalánosságban, és kevés szóval kénytelen nem kimerit-
ni, hanem csak érinteni ; s több olly nézetet, mint a tudo-
mány jelen állása mellett közönségesen elfogadottul tartottat 
helyeselni, melly talán a további nyomozások következtében 
tetemes módositást is fog szenvedhetni : minő például azon ál-
litás (47.1.), hogy Chinának nem csak ,hiteles'(?)története megy 
föl egészen a 11-ik századig Kr. előtt, hanem egyszersmind 
ott már ekkor egy ősrégi, az európait régiségénél fogva mesz-
sze túlhaladó polgárisodás uralkodott ; és „lényeges részeiben 
az egész chinai birodalom rendszere ki volt már Kr. előtt tizen-
egy századdal képezve" ; hogy a Kong-fu-tse által ,nem is re-
formált (?), hanem csak megerősített régi államvallásban' az 
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ég szelleme, a földével, és az emberi-nemével együtt, isteni 
háromságot képezett (48.1.) ; minden papságot, templomot, és 
ünnepet nélkülözve ; hogy Tao tanitása, a brahmanismus 
gyenge s erőtlen viszfénye : melly Indiából épen azért hatott be 
Chinába , mivel az államvallás sem a képzelődést, sem az isme-
retvágyat nem birta eléggé foglalkoztatni, stb. Azonban sz. 
nem rendeli mégis alá nézeteit a szokott felfogásoknak, hol 
elegendő adattal vél birni az azokkal ellenkezni látszó véle-
mény fölállítására. Igy ő (7. 1.) épen a némellyek által olly bol-
dogítónak hirdetett Caesar-féle dictaturának tulajdonítja Italia 
elnéptelenitését, és ez által a birodalom vesztét. Caesar példá-
ját követve, Augustus is katonai gyarmatokat telepitett meg a 
kiköltözésre kényszeritett régi lakosok földein ; s egyetlen év 
alatt 120,000 gyarmatos hagyta el Olaszhont, hogy a meghó-
dított világ minden részeibe szétoszoljék. Caesar pedig 63 
várost fosztott meg földjeitől már előbb, s kényszeritette lakóit 
kivándorlásra : mig az elűzött helyébe jött lakosság, a megju-
talmazott veteránok, sem munkához kedvvel, sem a népesség 
szaporítására szükséges családi erényekkel nem birván , nem 
csak a gazdaság elpusztulását okozá, hanem rövid idő múlva 
ki is halt. Egyedül Roma szaporodott folyvást uj , élvezetet 
kereső, könnyen élni akaró, henye néppel, melly a világ min-
den részéből oda tódult : ingyen-kenyér, hivatal, és játékok 
után sovárogva. — A II. könyvben tulajdonképeni tárgyához 
kezd sz., s a hellenek vallását ismerteti.Valamennyi ,a romai bi-
rodalom területén lakó népek pogány vallásai, ugy mond (54. 
1.), a természeti erők istenitésén alapultak. Miután tudnillik az 
Istennek igaz ismerete elhomályosodott „az egy élő Istentől ön-
vétkök miatt elidegenedett" emberekben : a Végetlennek isme-
rete után természeténél fogva sóvárgó értelem, saját, kisebb-na-
gyobb mértékben hibás, és az erkölcsi sülyedéssel lépést tartó 
eszméivel pótolta az elvesztett igazságot; s minthogy a Minden-
ható, müveiben kétségtelen bizonyítványait hagyta létének, és 
isteni tulajdonságainak : legelőször is a természet, és ennek ős 
ereje, az elemek lettek tisztelet tárgyaivá (55.1.); az egyes tarto-
mányok viszonyaihoz képest majd az Astrolatria (csillag-imá-
dás), majd a Gaeolatria, a föld termő ereje-, s a tenyészet férfi-
és nőnemre különözött eszközeinek istenitése jutván túlsúlyra: 
mig másutt ezen erők szellemi lényekül tartattak (cosmicus 
hatalmak) , mellyek a napot, holdat, földet, stb. igazgatták. 
Nagy tévedésre okot adó hanyagság azonban, nem tartani 
mindig szem előtt a pogány mythologia tanulmányozásánál a 
különböző korszakokat, mellyekben e, vagy ama cultus, egyik 
vagy másik népnél kezdődött, uralkodott, vagy csak töredé-
kesen tengett. Sokan a romai, s görög, többnyire későbbi irók 
munkáiban bevégzett theogoniákat hajlandók akkép nézni, mint 
valamelly ősrégi, hagyományilag átvett, s hiven megőrzött 
változatlan hitrendszereket: holott pedig csak azon alakját lát-
juk az örökké változó, s mindig más-más szinben feltűnő po-
gányságnak, mellyet a görög és romai miveltség, végső, hoz-
zánk legteljesebb kinyomatában eljutott, s azóta stereotyppá 
vált fejlődése felmutat. Mi csak a fönmaradt művészi képek, 
vagy a Phidias és Praxiteles csudamüveit látott szemtanuk 
irásai után ismerjük a hellen Olymp lakóit: de ha pár század-
dal fölebb megyünk, ugy találjuk, hogy még Görögország sem 
mindig illy alakokban képzelte s imádta isteneit ; s hogy emez 
emberitése az isteninek , aránylag uj , s csak az ásiai (assyr és 
phoeniciai), vagy egyptomi romlottság elterjedésének eredmé-

nye. (Homer Heliosa, még egészen más isten, mint a későbbi 
Apollo : pedig a mai felfogás egynek nézeti őket. 71. 1.) Mó-
zses és Salomon közt ötszáz évnyi jelentékeny korszak fekszik; 
pedig Salomonig is , midőn a Jehovának nagyszerű temploma 
már állott, alig érnek föl a hellenek legrégibb, s némi hitellel 
biró hagyományai. Mert hogy Homer költeményeit illyenekül 
nem veszszük, igen jó , s alapos okaink vannak rá. A bizo-
nyára nem gyanús Thucydides Göröghonnak őt megelőző 
egész ,hiteles' történetét vajmi kevés lapra szorította! (I. K. 
20. fej. XIV.) Pedig ő elég közel állott hozzá; s érdekelve is volt, 
minél tökéletesebb képét adni hazája múltjának. Már ha ezen 
régibb idők vallási fogalmait és szertartásait nyomozzuk, szer-
zővel ugy találjuk , hogy a pelasg istenségek még nem voltak 
istenitett hősök és királyok, minőkké azokat a későbbi hízelgők, 
főleg költők, egy Homer és Hesiodus tették : hanem merő ter-
mészeti erők ; s az ezeket képviselő jelvények sem viseltek 
emberi alakot. Még későbbi időkben is Hérát Arcadia- s Ar-
gosban, Samosban és Thespiaeben egy deszka, Athénét Lin-
dusban faragatlan törzs, a meilichiosi Zevst Sicyonban egy 
gula-alak, a casiit egy szikla, agyievsi Apollot egy háromszög, 
az orchomenosi Charisokat meteorkövek , Hermest az utálatos 
phallus képviselte (58. 1.) ; mint a pessinusi Cybelét is Asiában 
egy négyszögű kő, Venus Urániát még Athene kertjeiben is 
Hermes-féle határkő , Hesiod honában a teremtőt, Erőst, egy 
durva kődarab , Apollot Spartában oszlop alakjában imádták 
(59. 60. 70.1.) : az őshit hagyományai által megszentelt emiék-
és oltárköveket, az elbutult nép maga a nem ismert Istenség he-
lyett nézvén. Az isteneknek emberi alakbani imádása , és az 
emberi tulajdonságoknak, a bűnök- és szenvedélyeknek iste-
nekre alkalmazása , csupán a későbbi romlottság müve ; s az 
eredetileg durva népekhez (minők Thucydides szerint a pe-
lasgok és görögök is egészen az ő koráig voltak) , a tulmivelt-
ség és feslettség állapotába korábban eljutott ásiaiak , phoeni-
ciek stb. által vitetett (58. 1.). Az istenségek elszaporodtát a 
kezdetben külön élt , és később egy nemzet-testbe csatolt né-
pek egyesülésének is kell tulajdonítani : a tiz-tizenkét kisebb 
nép, egyesülte után is megtartván saját cultusát ; de megtűr-
vén , és elfogadván a magáé mellett azokét is, a kikkel sorsa 
össze volt kötve (63. 1.). Mi annál könnyebben megtörténhe-
tett , mivel e bárdolatlan , és rablásból élő népek igen gyér, és 
átalános fogalmakat kötöttek az általuk imádott lények nevé-
vel össze ; s csak némi hasonlatosság is elegendő volt, gondo-
latukban , a különféle tulajdonságok egyesítésére. Az uralko-
dók politikája, s a költők megtették a többit ; elsimítván, vagy 
mesékkel egészítvén ki az egyes hagyományok közötti ellen-
tétet, vagy hézagokat: jóllehet még igy is annyi maradt My-
thologiájokban össze nem függő , s ellenmondásos , hogy nagy 
esztelenség volna , abba csak akarni is egységet hozni. Külö-
nösen 12 fő-istenség keletkezett a helleneknél az egyesült né-
pek számához képest (65. 1.); mellyek az Amphiclyonok régi 
tanácsában is e számmal képviseltettek. S különösnek látsz-
hatnék , ha nem volna egészen természetes, hogy a legyőzött, 
elűzött, vagy megsemmisített népek istenei, épen ezért szintúgy 
eltűntek a templomok- és szivekből, mint az azokat tisztelők le-
léptek az élet színpadáról. Uranust például az ujabb, hódító né-
pek egyike sem tisztelte (kivételesen maradván fel néhol emléke-
zete, 65.1.) ; pedig ő legfőbb, még Zevs- és Jupiternél is régibb 
(mivel Saturnust nemzett) isten volt. Azon nép,melly őt imádta, 
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levettetett az uralkodói székről ; azért istene is száműzte elődét 
az égből, és oltárait elfoglalta a földön. A hinduknál épen igy 
ment feledékenységbe az ős Brahma, s engedett helyet az ujabb 
istenségeknek, Vishnu-, Shiva- és Krishnának. (Folyt, köv.) 

Megjelent, és a Szent-István-Társulat ügynöki hivata-
lában (Pesten, Lipót-utczában, 8. szám alatt,) valamint H a r t -
l e b e n K. A. társulati könyvkereskedőnél (váczi utczában) 
megszerezhető : 

,Pá z m á n y - f ű z e t e k. Egyházi beszédek, homiliák, 
templomi és iskolai katekezisek gyűjteménye. Kiadja a Szent-
István-Társulat. Szerkeszti R o d e r Alajos Pest, 1859.' (IV. 
Kötet 1-ső füzete.) 8-r. 240 1. Toldalékul hozzájárulván még 
(XXXIII—LXVIII. 1.) az érsekújvári Codexből közlött ,régi 
sz. beszédek' folytatása és vége. — Ara e füzetnek is 1 frt 
20 kr. p. ; vagyis 1 frt 40 kr. au. é. — Az egész folyamra még 
mindig előfizethetni a társulat ügynöki hivatalában 4, postán 
küldés mellett 5 p. írtjával. — A jelen füzetnek gazdag tartal-
mát teszik : Húsvét vasárnapjára két beszéd, egy oltárbeszéd-
del a megszentelt ennivalók fölött: Húsvét hétfőre egy ho-
milia, s egy elmélkedés; négy beszéd a gyermekek első gyó-
nása- és áldozásakor; oltárbeszéd buzaszenteléskor; két be-
széd a sz. kereszt föltalálásának napjára; kettő nepomuki sz. 
János napjára ; egy homilia, s beszéd Krisztus urunk menny-
be-menetének ünnepére ; négy e l s ő sz. mise-áldozatkor ; há-
rom buesujárási sz. beszéd; tovább aranymenyegzőre való, és 
vasut-fölszenteléskori alkalmi beszédek : mellyekhez végül a 
ft. szerk. ur által mondott jeles beszéd is csatlakozik (csupán 
a templom történetére vonatkozó jegyzetek kihagyásával) : 
,Midőn a pesti egyetemnek uj fénybe öltözött temploma az 
isteni-szolgálatnak újra megnyittatott.' (Ez, a történeti becsű 
jegyzetekkel együtt, külön is kapható a fönebb nevezett könyv-
kereskedésben.) A ,Katekezisek' rovatában előjönnek : ,1. Hit-
elemzési oktatás az Istenről és tulajdonságairól.' (Folyt, és 
vége.) ,Tanitások a bucsujárásokról' ; és iskolai katekezisek. 
,A sz. miséről.' (Folyt, és vége.) Az egészet bezárja egy ,Szét-
tekintés a bomiletika és kateketika irodalmában'; mintVe-
z e r l e Ignácz ünnepi, alkalmi s böjti sz. beszédeinek ismer-
tetése. 

A csanádi püspöki hivatalos lap, f. évi február 22-én 
(420. sz. alatt, a 105. lapon) következő hirdetést közöl : 

„ P a u l u s O l t v á n y i parochus Földeákiensis novum 
specimen laboris litterarii prelo submisit ; una nobis supplica-
vit , ut illud tum annutu probaremus, cum etiam vobis V. F. 
e tF . D. commendaremus. Facimus id praesentibus eo luben-
tius, quod ex huiusmodi literario partu non solum Eccle-
siae Christi commodum accedat, sed in Dioecesim quoque 
Csanadiensem nonnihil emolumenti redundet et honoris. Cae-
terum audite ipsum Auctorem et Editorem : 

„Benevole Lector ! Tribus fragmentis litterariis, utpote 
H i s t ó r i a S y n o d i N a t i o n a l i s P o s o n i e n s i s 1822., 
S y n o d i D i o e c e s a n a e C s a n a d . 1821., et Instructione 
pastorali Antonii Comitis E n g e l de Vagrain, Eppi olim Csa-
nadiensis, ceu totidem armis munitum rursus in arenam litte-
rariam descendentem me conspicis. Benevole Lector! dum 
ante lustrum d e m i x t i s M a t r i m o n i i s fasciculum tibi 
exhiberem, his te allocutus sum verbis : „Fama ferente 

Kiadja a 

Illmus D. Eppus Csanadiensis pro educatione tenellae pubis 
sacratas Deo virgines Temesvarinum inducere statuit; eis 
igitur emolumentum, si quod fasciculus quasdam de mixtis 
matrimoniis notitias continens proferret, ceu primitias fru-
gum litterariorum dico et offero, te rogando, ut fasciculum 
emas, et emendo benefacias." Post Deum, me in scribendo, te 
in emendo ac benefaciendo adjuvantem, non meum, sed tuum 
est Benevole Lector meritum , quod praementionatus d e m i -
x t i s m a t r i m o n i i s fasciculus 320. fl. M. summam pro 
Sanetimonialibus, quae se S o r o r e s s c h o l a r e s vocant, 
et institutionem ac educationem christianam foemellae pubis 
procurant, protulerit. Dum tibi Benevole Lector! nomine cau-
sae sanctae et Virginum harum maximas quas corde tenere, et 
calamo exprimere valeo, pro tua hac munificentia nuncupo 
grates, nunc, dum ex arena litteraria novum hunc tibi porrigo 
fasciculum, novis te rursum fatigo precibus. Vix te iam latebit 
laetissimum illud, quod Illumi Praesulis Csanadiensis liberali-
tate et sollicitudine, per Magistratum etiam Temesvariensem 
et Ven. Capitulum , aliosque de ordine nostro succolata, jam 
ante trimestre sacratae Deo Virgines Temesvarinum introdu-
ctae, officio sibi credito, maxima cum sui commendatione de-
fungantur. His, causa Dei dulce natale solum reliquentibus et 
isthic considentibus , has quoque dono et offero pagellas : te 
Benevole Lector ! enixius orando, ut qui absentes adhuc fovere 
non renuebas , nunc jam praesentes benevola Charitate ultro 
prosequaris." 

Ezek után a kiadni szándékolt munkának, már csak a 
jótékony czél tekintetéből is, buzgó pártolására hiván föl szer-
ző a t. cz. olvasó-közönséget, a könyv árát akkép szabja meg, 
hogy ez annak előre nem mondható terjedelmétől fog függni: 
de az 1 p. frtnyi (1 frt 5 kr. aust. é.) összeget alig haladandja. 

A t. cz. olvasó-közönség figyelmeztetik nt. P e l t z m a n 
Gergely atya templomi, s házi oktató és elmélkedő imaköny-
vére ; melly a keresztény katholikusnak minden léptein valódi 
oktató , buzdító , vigasztaló , és épületes kalauzul szolgálhat : 
,L e 1 k i K a l a u z ' czim alatt (harmadik kiadásban, hat aczél-
metszettel ékesitve). Ara, fűzve, csak 1 p. frt. Ugyanezen 
épületes imakönyv, hasonló tartalom- és jelességgel német nyel-
ven is megjelent, , G e i s t l i c h e r W e g w e i s e r ' czim alatt, 
Heckenast Gusztáv könyvkiadónál ; ki is tiz példányra két in-
gyenpéldányt ajánl, csakhogy a beteges öreg szerzőnek uj ira-
tai minél előbb sajtó alá juthassanak.—Továbbá található, a 
szeplőtelen boldogságos szűz Mária átalános tiszteletére, s min-
den ünnepeire szolgáló imakönyv is, ,M a r i a n i s c h e r B l u -
m e n k r a n z ' czim alatt, ugyanazon szerzőtől a Sz.-István-Tár-
sulat ügynöki hivatalában : hat szép aczélmetszettel ékesitve. 
(Fűzve, csak 1 p. frt az ára.) Melly szép, bő tartalma könyv, 
hogy magyar nyelven is mielőbb megjelenhessen, ismételve 
ajánltatnak a t. cz. olvasó-közönség figyelmébe a fön nevezett 
imakönyvek : annál is inkább, minthogy a kevesebb vagyonú, 
mint buzgalmu, fáradhatlan öreg szerző, (kit az ajtatossági jó 
könyvek terjesztésében tanúsított buzgalmának elismeréseül 
Romából,Generalis Praedicator' czimmel tisztelt meg rendje, 
legújabban pedig ugyanonnan munkáinak átalános helyeslését 
vala szerencsés kinyerni), eddigi fáradságainak diját szent 
czélokra fordította. —a— 

Szent-István-Társulat.—Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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M e g y e i z s i n a t o k r ó l . 
i . 

„Non obstat uti l i tati salutari, aut eadem retexere 
ad eonfirmandam veritatem, aut et quaedam ad-
dere ad eumulandam probationem. Si quid au-
tem a nobis additum fuerit, non sic additur, 
quasi a vobis aliquid minus dictum fueri t ." 

(S. F i r m i i i a n u s , Episcop. Caesarien. 
Cappadoe. Epist. ad S. Cyprian. N. 75.) 

Az 1858-ik évi septemberhóban Esztergomban 
megtartott tartományi zsinat határozatai Romából, 
hova V. Sixtus ,Impensa' rendeletének alapján, át-
tekintés és megvizsgálás végett fölterjesztettek, ez 
évi februárhó elején Esztergomba visszaérkezvén : a 
megyei zsinatoknak, legalább az esztergomi egy-
házi tartományban megtartását, és ezzel a századok 
hő epedése-, és szent kivánatának teljesülését legköze-
lebbi kilátásba helyezik. Nem hiszünk ennél fogva 
egészen érdek nélküli dolgot tenni, midőn az egy-
háznak eme, vele egykorú institutióját illetőleg, sz. 
Firmilian püspöktől kölcsönözött jeligénk értelmében 
följegyzett igénytelen észrevételeinket, azon biztos 
reménynyel bátorkodunk közzé tenni, miszerint ele-
gendő e tárgyat csak érinteni is : és lesznek azonnal 
szak-avatott férfiak, kik e részbeni búvárkodásuk be-
cses és tanulságteljes eredményét annál nagyobb 
készséggel fogják e lapokban nyilvánitni, minél ége-
tőbb a szükség, hogy ezen, a százados elhagyottság 
félreismerhetlen nyomait magán hordozó téren, a nem 
csak különböző irányú, de (mi sajnosabb, hogy 
szinte vannak,) ferde, s az egyház tanaival ellenkező 
nézetek és vélemények meghányásával is felvilágositó-
lag hatni, s több olly kérdéseket illetőleg, mellyek 
körül a tévedhetésnek valamint veszélyes, ugy köny-
nyü voltát is számtalan, különben jeles férfiak botlása 
időről-időre fenhangon hirdeti, a tudománybarátnak 
némi tájékozásul szolgálni; azoknak pedig, kik az 
igazságot őszinte szivvel fogadják, bárha keresésére 
nem mindig birnak elegendő idő-, s eszközökkel, 

irányt is adni siessenek. Örömtől áradozó szivvel mond 
hálát a mérhetlen tengerre szálló utas azon bajnokok 
emlékének, kik a szirtek és örvények kijelölése által, 
őt az e részbeni veszélyektől óva, a boldog kikötő 
szerencsés elérhetésének reményét benne föntartják. 
Nem különben a tudománykedvelő keblét is hasonló 
érzelmek feszítik azok irányában, kiknek utmutatása 
mellett biztos irányt tarthatván, távol az eltévedés ve-
szélyétől, fáradozásainak jutalmát czélja elérhetésé-
vel bizonyosnak tudja. 

Nincs emberi társulat, melly léte biztosítására 
nem találná szükségesnek az időnkinti regeneratiót. 
Ezt saját természete, s ebből eredő szervezete, ön-
fentartási kötelességül rója reája. Az egyházi társulat 
sem tesz tagjait illetőleg kivételt; és isteni alapitója 
neki ebben nem adott kiváltságot. Ha az egyház el-
hanyagolná ennek, -a reá bizott hatalom- és eszkö-
zökkel, s a kor igényei szerinti végrehajtását, ugy 
félnie kellene, hogy erre az idők rohama más hatal-
mat hiv föl , melly magát semmi fönálló szabályok-
hoz kötve nem hivén, önerejének érzetében sem mér-
téket nem ismer, sem pedig czéljainak elérésében az 
önző szándékoktól nem szokott idegen lenni. 

Az egyháznak saját kebelében, hagyománya 
szent okmányiban, önszervezetében kell üdvét ke-
resnie, s föllelnie. Nem is enged a történet a fölött 
kételkedni, hogy ezt, mint léte egyik sarkpontját, 
alapittatásának első perczétől fogva, minden száza-
dokon át egészen korunkig, soha szemei elől nem 
tévesztette, s hogy ennek öntudatában kezdé meg, 
és folytatja az üldözések tüskéivel sokképen átszőtt 
ezredéves pályáját. Sanyargatása napjaiban nemkü-
lönben, mint a diadalát követő béke idején, e meny-
nyei mesterétől öröklött öntudatában lelte fel ő viga-
szát a nyomorok közt, s erejét azok elviselésére. Ab-
ból eredt állásán és működésén tompult el a pogá-
nyoknak ellene fölemelt pallosa ; erről pattantak visz-
sza a. számtalan szakadárok nyilai; ezen szégyenül-
tek, és szégyenülendnek meg a XIX. század di-
csőitette elleneinek, különféle színezetű zászlók alatt, 
ellene intézett ostromlásai. 

Ámde a lényege- és szervezetében letett emez 
30 ^ 



isteni erő kifejtésének egyik l e g c z é l s z e r ü b b 
módját isteni Ura- és mesterének azon parancsaiban 
találja kimutatva, mellyek a soha fői nem bontandó 
testvéri szeretet és egyetértés fentartására czéloznak; 
s mellyek már az apostolok, és első tanitványok el-
járását is félreismerheti énül kiszabták, és örök ha-
tárokkal kijelölték. E mód pedig azon gyülekezetek-
ben nyilvánul, mellyeket az egyház nyelvén ,Syno-
dus', ,Concilium', ,zsinat' szóval szoktunk nevezni. E 
gyülekezetekben tűnik ő fel azon magasztos nagy-
ságában, mellyet neki ama fönséges rendeltetése köl-
csönöz , mellynél fogva az egész világot, ugyanazon 
hit örök igazságaiban, ugyanazon boldog remény 
szent epedéseiben, ugyanazon szeretet édes kapcsá-
ban fűzvén össze, egy közös érdekű nagy családdá 
egyesíti. E gyülekezetekben olvad egygyé a külön-
ben szétszórt és elforgácsolt erők törekvése és hatása 
olly egyetemes egészszé, melly az isteni Ígéretek 
mellett a mennyek zárt kapuit is megnyitni, s a ta-
lán másként megtagadandott kérések meghallgatá-
sát képes az Ur zsámolyánál kinyerni. ,Si duo ex 
vobis consenserint super terram, de omni re , quam-
cunque petierint, fiet illis a Patre meo.' 

S valóban nem is szűnt meg az egyház e gyü-
lekezetekben valamint legfontosabb ügyeit rendez-
ni , a bűnök és visszaélések kiirtását, fegyelme fön-
tartását, békéjének és birtokának biztosítását, vala-
mint az idők szükségeihez képest, saját reformatióját 
is eszközölni: ugy azokban saját életereje természetes 
processusának rendes manifestatióját látván, a fő-
pásztorokat ismételve fölhívni, s néha szigorúan is 
sürgetni, hogy az időnkint mutatkozó kóranyag ki-
vetése-, vagy feloszlatására ez isteni gyógyszerhez 
nyúljanak; és majd önmaguk, majd pedig saját mun-
katársaikkal összegyűlvén, a felforgatott rendet 
visszaállítani, az Ur szentélyét a levitákkal egyetem-
ben a visszaélések eltávolítása által előbbi fényébe 
visszahelyezni, s az egyedül üdvözitő hit diadalmas 
jelének kitűzésével, a már lankadozó katholikus ér-
zület fólelevenitése- és növelésére boldogitólag hatni 
törekedjenek. A pásztorok e részbeni működése, a 
történet hiteles bizonysága szerint, a legszebb siker-
nek örvendett: s az elszórt mag százszoros gyümölcs-
csel jutalmazta a buzgó magvetők fáradságát. 

Honnan van tehát, hogy az egyház ezen, ere-
detére isteni, eredményében pedig olly áldásdus insti-
tutiót mintegy egészen elhagyván, e téren, annyi idő 
óta, legalább egyes részeit tekintve, életerejét ki 
nem fejtette ? Talán bizony a hajdan annyira termé-
keny , és olly bő aratással jutalmazó föld , a fölötte 

elvonuló százados időjárások mostoha befolyása alatt 
annyira meddő-, s terméketlenné vált , hogy rajta 
már minden munka haszontalanná, minden fáradság 
csak idő- s erőpazarlássá lett? 

A protestantismus, a catholicismus irányábani 
létezésének biztosítása végett, a fejedelmek tekinté-
lyét elfogadván, a kath. egyháztól megtagadott jo-
gokat ezekre ruházta át; s 1517— 1648-ig ezen, a 
fejedelmeknek átengedett, az egyház külső manife-
statiójára nem különben, mint belszervezetére vonat-
kozó jogokat rendszeresítvén: ez által nem csak egyik 
legfőbb kincsét, a függetlenséget adta cserébe ama 
világi gyámságért ; melly rövid idő alatt elviselhet-
len nyűggé, ós sanyarú járommá fajulván, őt sok-
kal nyomasztóbb szolgaságba vitte, mint az volt, 
mellytől állítólag a kath. egyháztóli elszakadásával 
szabadulni vágyott : hanem a kath. egyház ellenében 
is uj ostromlási módot jelölt ki; melly, idő folytán 
alkalmazásának legveszélyesebb fokárajutott az egy-
ház elleneinek kezei közt. Ugyanis ez idő óta kath. 
országokban is, a kormányok gyeplőit vezetők, só-
vár lélekkel pillantgattak a növekedett status-ha-
talomra; és saját erejek megkettőztethetése remé-
nyében, minden törekvéseikkel fáradhatlanul oda czé-
loztak, hogy a kath. egyház ellenében ők is hasonló 
jogokat emeljenek érvényre. Ezt pedig annál sikeres-
ben vélték elérhetni, minél kitartóbban haladnak az 
egyszer megkezdett uton; mellyen máris, habár csak 
lassan, de az idők viszonyainál fogva, mellyek a 
pápáknak már a XVII. század közepe táján a kath. 
kormányok irányában az engedékenységet nem csak 
tanácsolták, de néha parancsolták is, biztos nyere-
ményekhez jutottak. Az egyház korlátozására irány-
zott efféle szándék- és törekvésre ismerünk már azon 
egyenetlenség- és súrlódásban, melly 1610—1620-
ig V. Pál , és a velenczei köztársaság közt folyt ; s 
mellyben az elhírhedt servita barát Sarpi Pál, a köz-
társaság mellett közlött védiratai által jelentékeny 
részt vévén, azokban amaz elemeket tevé le, mely-
lyekből később a jansenismus, gallicanismus, és fe-
bronianismus követői, az egyház ellen fegyvereiket 
kovácsolták; mellyek segélyével a saját, elidegenit-
hetlen jogaitól megfosztottat, itt-ott nyomorult szol-
gaságra törpitélc. 

Midőn a Sorbonne hittudorai, VIII. Urbánnak e 
részbeni tilalmával mit sem gondolva, az udvar és 
papság ellenében Jansen könyveinek védelmére, a 
Port-royal kolostorban más tudósokkal egyesültek : 
Jansen ügyének ez által olly fontosságot kölcsönöz-
tek, hogy ez, különösen midőn X. Incze 1653-ban 
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az ismeretes öt tételt kárhoztatta, Frankhon egyik 
legnevezetesebb belkérdésévé lett ; s a kedélyek iz-
gatottságára károsan hatván, hosszú és keserű vita 
tárgyát képezte : melly alatt egy sötét szövedék ké-
pezése- és szilárdítására azon baljóslatú körülmények 
is egyesültek, mellyek közé e honnak bonyolódnia 
kellendett. A vita folytán azonban, főleg midőn a 
jansenisták (daczára azon sajátszerű, a többi eret-
nekek és szakadárok állítása- és tetteivel merőben 
ellenkező föllépésöknek, melly szerint, mig a többiek 
az egyháztóli elszakadásukkal dicsekedve kérkedtek, 
ők mindig ez Isten plántálta ezredéves fa élő ágának 
vallák magukat,) Romában elitéltettek : a fejedelmek 
felé hajolva, ezek érdekeit ügyesen saját ügyökhez 
tudták fűzni ; s ez által vettetett meg alapja azon egy-
házellenes rendszernek , melly a gallicanismus neve-
zete alatt annyi bajok nemzője lett. 

XIV. Lajos, az egyházi javadalmak adományo-
zására képezett törvénytelen igényei miatt Romával 
kezdett vitája következtében, mindenhatóságát sértve 
vélvén, az egyház és állam, s a pápa és püspökök 
közti viszonyok meghatározására, Colbert ministere 
tanácsának értelmében, 1681-ben 35 püspököt hivott 
össze. Ezek, a király befolyása alatt, az egyháznak 
kizárólagosan lelkiekre szorítása-, és a püspöki tes-
tületnek a pápa fölé helyezésével nyilvánították a 
képzelt frank egyházi szabadságot fejedelmök értel-
mében (1682.); meg nem gondolván, hogy a pápai 
hatalom korlátozása, ugy a polgárinak a pápai jo-
gok rovására történt tágítása által, épen ők nyujták 
az első munkás kezeket az egyház szabadságát elte-
mető sir zárkövének idomitásához ; és hogy ők szór-
ták el ama veszélyes élősdi növény magvait, melly 
az egyház szabadságának izmos fáját fojtó gyűrűi-
vel körülfonva, egykoron el vala fulasztandó. Igaz 
ugyan, hogy mind Lajos, mind pedig a tanácskozó 
püspökök e declaratiót visszahúzták : de ez forma sze-
rint és nyilván nem történvén, meg nem akadályoz-
hatta többé, hogy az egyszer szárnyra kelt tan útját, 
és veszélyes hatását tovább ne folytassa. Folytatta 
is ezt ellenállhatlanul : s rövid idő alatt minden el-
lene emelt gátot áttörvén, erőszakos rohamként egész 
Európát elboritá ; s különféle határok közt, jelenté-
kenyebb pártolói s előmozdítói alatt, c s a k n e v é t 
változtatva, majd mint febronianismus, majd pedig 
mint josephinismus, az egyház örökifjú létén, s élet-
erején rágódott. 

Tapsok és ovatiók közt üdvözlék őt az államfér-
fiak, mint olly rendszert, melly régóta táplált vágyai-
kat csalékony modorban valósítva, kezeikbe játszá 

ama fegyvereket, mellyekkel ők (miután azok mes-
teri szerkezetöknél fogva kevésbbé veszélyesekül 
mutatkoztak, sőt gyakran a gondatlan- és szakava-
tatlannal gyilkoló természetöket is felejteték,) annál 
könnyebben megfoszták az egyházat, lépésenkint ha-
ladva, örök és elévülhetlen jogaitól; s öregbítették 
a csupán dogma- s morálra, mint állítólag egyetlen, 
és saját terére szorított egyház ellenében, a status 
omnipotentiáját. S valóban, az e rendszerhez szegő-
dött polgári közhatalom, az egyház jogát a ,ius su-
premae inspections', és ,advocatiae ecclesiasticae' 
czim alatt magához ragadván, ennek fegybeli s kor-
mányzati legparányibb rendeleteire is kiterjeszti a 
legtulságosabb consequentiáig feszitett igényeit; va-
lamint gyámkodása, s nyomasztó pártfogása vas há-
lóját a hierarchia tetőpontjától le, a ministráns gyer-
mekig , az oltártól a sekrestyéig, a szószéktől a fa-
lusi iskolapadig, az egyház minden mozzanataira 
kivetvén, őt teljesen tehetetlenné teszi. Mindennemű 
óvszerekkel körülövedzve, résen áll ő szüntelen az 
egyház, eme képzelt vetélytársa ellen : nehogy ez, 
szabadságát érezve s élvezve, minden pillanatban 
középkori követeléseihez térjen vissza, s ezek árjá-
val őt elsodorja. 

A status ez önkénykedése alatt, kivált ha hoz-
zá gondoljuk, miszerint ő minden, az egyházat illető 
intézkedéseit ennek terjesztése- és felvirágzását őszin-
tén kívánó leghűbb barátság színében tette, mi vala 
más várható, mint hogy a hivők lethargiának indult 
aléltságba essenek : főleg midőn a pásztorok közül 
is sokan, részint az alapos theologiai tudomány hiá-
nya , részint pedig az erélytelenség és kegyvesztés 
félelme miatt ellenkezni nem mervén, ez állapotot 
lassankint (mivel ,est sua etiam servituti dulcedo',) 
annyira megszokták, hogy egyik legkitűnőbb egy-
házi irónk szerint, idő folytával a kényelem karjain 
ama szánandó apathiába szenderegtek át , mellyben 
minden külnyomás ellen eltompulva, többé még csak 
nem is panaszolkodtak, és azt sem érték, hogy az 
egyház e dermesztő oltalom alatt észrevehetlenül 
merő rendőrségi intézetté törpült; és igen közelvolt 
hozzá, hogy hivei, kikben a katholikus öntudat 
mindinkább gyengült, lassankint a catholicismus 
teréről is lesikamlanak. 

A dolgok ez állása, a viszonyok e constellatiója 
mellett, mellyeket, tüzetes kifejtésök máshova tar-
tozván, mintegy dióhéjba foglalva, itt csak érinténk, 
lehetetlen volt ezen, az egyház függetlenségét, és 
az ebből sarjadzó kath. élet öntudatát föltételező in-
stitutio megtartását józanul remélni; ugy szinte a 
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pium desiderium' színvonalán tul emelkedniük azon 
kevesek erre vonatkozó epedő vágyának, kiket jobb 
szellemük annyi kisértetek küzt sem hagyott el , és 
kiket isteni Mesterük hün megőrzütt lelke eleve-
nített. 

Azonban az ellenségeinek zaklatásait panaszta-
lanul tiirő egyház fülütt őrük szeretettel virrasztó Is-
ten, meghallgatva jámbor gyermekeinek künyürgé-
sét „Excita potentiam tuam et veni, ut salvos facias 
nos": az orkán küzepette üté fül itélő-székét, és a 
legborzasztóbb vihart is egyháza javára fordítván, 
az időket, és ezek viszonyait, ürük bülcsesége s jó-
sága szerint megváltoztatta. ,Haec mutatio dexterae 
Excelsi'. Ugyanis egy magasabb akarat által kije-
lölt férfiak széttürék ama szégyenitő bilincseket, 
mellyeket elődeik olly sanyarú szilárdsággal szorí-
tottak édes anyjokra: s engesztelődést esdekelve az 
előttük ment nemzedék hálátlansága és félreértése 
miatt, a szolgaságban tartott édes anyának vissza-
adák mind természetes , mind jól szerzett jogait. ,A 
Domino factum est istud. et est mirabile in oculis 
nostris'. És igy nálunk az egyház azon állapotba 
jutván, hogy önkürében és rendeltetésére nézve csak 
saját feje s egyéb elöljárói által, és egyedül saját 
törvényei szerint kormányoztassák, minden esetre 
azon módokhoz fog nyúlni, mellyeket az Ur lelke 
mind az átalános zsinatokban, mind pedig a szent 
atya által kijelölt, és kimutatott. Ezek küzt pedig, mint 
mondók, k i v á l t k é p e n feltűnnek a tartományi, s 
megyei zsinatok. Ez oknál fogva nem kell már so-
káig tűnődve kérdenünk : ,quis revolvet nobis lapi-
dem ab ostio monumenti?' — Vagy talán igazán an-
gyalra várjunk, ki e küvet, mellyet a zsinat-instituti-
ot magában záró sirra az idők mostohasága fekte-
tett, elhengerítse? M a g u k az a r a t ó k az a n g y a -
l o k .Mittet filius hominis Angelos suos, et colii-
gent de regno eius omnia scandala, et eos, quifaciunt 
iniquitatem.' 

Való ugyan, hogy az annyi ideig fentartott 
keréknek újra megmozditása és helyes irányzása, 
tagadhatlanul biztos mesterkezekre vár. De hát emi-
att elcsüggedjünk? Épen nem; sőt az Ur bátoritó 
Ígéretei mellett, e részben is teljesen nyugodtan va-
gyunk. ,Nyugodtan', mondtuk ; azonban nem tétle-
nül. Miért is e téren nem tartunk egészen fülüsleges-
nek némi kürültekintést. Mit is a t. szerkesztő ur en-
gedelmével, egynémelly előleges megjegyzés után, 
tekintettel az e tárgyra vonatkozó ujabb termékek-
re is, jeligénk értelmében, a következő öt pontban 
bátorkodandunk az Ur oltalma alatt tenni: 

1) A megyei zsinatok gyakran tartattak előké-
szítésül a tartományi zsinatokra. 

2) Kik e zsinat tagjai? 
3) Mik e zsinat tárgyai? 
4) A ,votum consultativum' értelme az egyház 

szellemében. 
5) A zsinat határideje. J . S —M. 

A latin nyelv papnöveldéinkben. 
VII. (Vége.) 

Ha az ó-classikai nyelv, és az egyház élő nyel-
ve közti külünbséget átgondoljuk, be fogjuk lát-
ni , hogy illy künyv eddig is fölötte hasznos lett 
volna.—S mire való lesz ezen könyv? Tudtomra leg-
több egyházi megyének vannak olly növendékei, 
kik a VI. osztályból vétetvén föl, a püspöki székvá-
rosban létező gymnasium VII., és VIII. osztályába 
járnak. Adjuk e könyvet mindenik nüvendék kezé-
be; kütelezzük őket annak szorgalmas olvasására, s a 
kéthavi szünidő alatt azonkívül a kijelölt részek be-
tanulására, stb.: s tapasztalni fogjuk, hogy két év 
alatt, főleg a tanulmányi felügyelő urak tapintatos 
vezetése mellett, milly haladást eszközültünk. Még 
nagyobb sikert merek igérni azon megyéknek, mely-
lyek a VI. osztályból fölvett növendékeik részére a 
hajdani lyceumi, két-évi bölcsészeti tanfolyamot meg-
tartották (Eger, Nyitra), vagy ujonan fölállítot-
ták (Szepes); mert itt az említett olvasó-könyv, a hoz-
zá hasonlókkal, kézi-könyvül szolgálna. Ne tartsunk 
tőle, hogy ez által a classikai nyelv háttérbe szorul. 
Én ugy tapasztaltam, hogy c s a k a z o k gyönyör-
ködnek aclassicusok olvasásában is, kik az é lő nyel-
vet jól birják. 

Másodszor , nem volna-e czélszerübb, az uj tan-
rendszer életbe-léptetésekor, a felgymnasiumba beol-
vasztott régi lyceumi, két-évi bölcsészeti tanfolyamot 
nehánymegyébenvisszaállitanijsillyeténközponti he-
lyeken, a VI. osztályból fölveendő növendékeket egy-
begyűjteni? *) Csakhogy én e központi intézeteket 

*) Ezt illetőleg legyen Szabad egy más , még f o n t o-
s a b b tekintetnél fogva is, mellyről talán más alkalommal 
fogunk nyilatkozhatni, az ezen ügyet figyelemmel kísérőknek 
elmélkedési tárgyul Dr. Z i m m e r m a n n prágai egyetemi ta-
nárnak , magában 

a m. tanitasi ministerium felhivasara irt 
tankönyvében (,Philosophische Propaedevtik für Obergymna-
sien , etc. Formale Logik. Wien, 1856'.), kimondott amaz Íté-
letét felhozni : „Wer das Gymnasium nicht allein als gelehrte 
Vorbereitungsschule für die Universität, sondern zugleich als 
einen für sich abgeschlossenen Cyclus der Bildung zu betrach-
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olly virágzóknak óhajtanám, miszerint azok egy kor-
szerüleg szervezett, és taneszközökkel illetőleg föl-
szerelt tanintézet eszményének minden tekintetben 
megfeleljenek. Itt lehetne a latin nyelvnek olly tért 
engedni, hogy az ne csak mint kötelezett tantárgy, 
és pedig az élő nyelvek tanmodora nyomán taníttat-
nék : hanem a hit- és erkölcstan, mint alapjaiban is-
meretesek , ugy szinte a Philosophia is, természete-
sen ama részeiben, mellyek a Theologiára átmeneti 
fokokul tekinthetők, ugyanazon nyelven adatnék 
elő. ,A tervezett olvasó-könyv, milly szépen vágna 
össze a hittannal? Tájékozásul az egri lyceumotkell 
fölemlitenem. Itt a hajdani ,Facultas philosophica' 
ma ,Studium philosophicum pro clero juniore dioe-
cesano' név alatt létezik. A tanfolyam két évig tart. 
A növendékek hetenkint 25 tan-órában részesülnek; 
ide nem értve a növeldei magán-tanórákat. A hittan 
latin nyelven adatik elő. Latin olvasmányra a növel-
dei könyvtárból egyház-történelmi, hittani, s asceti-
cus munkák vétetnek igénybe. Egyéb tantárgyak a 
bevett tanrendszer igényeinek megfelelőleg kezel-
tetnek; egyedül a görög nyelvre jutott kevesebb 
óra, azon oknál fogva, mivel a Theologiában az új-
szövetségi sz. iratok görögül olvastatván, itt uj alka-
lom nyilik a további haladásra. S mit mondjak az 
eredményről? A másod-évi bölcsészettanulók között, 
tudtomra, minden évben találkoznak többen, kik 
önkényt, a nélkül, hogy a tanárok, vagy elöljárók 
részéről, legalább közvetve, egyetlen óhajtás kifejezé-
sével is köteleztetnének, az érettségi vizsgának vetik 
alá magukat. A latin nyelvre nézve pedig ugy va-
gyok értesülve, hogy az intézeti növendékek az el-
ső évi Theologiában sokkal biztosabban haladnak, 
mint azon egy-két növendék, ki azonfölül egyik 
vagy másik gymnasium VIII. osztályából a Theolo-
giára vétetik föl. Iii egyébiránt az egri lyceum tan-
szereit, kivált a természettani museumot megtekinti, 
valamint bizton elmondhatja, hogy itt a nagy Esz-
terházy szelleme lelkes utódaiban él: ugynemkétel-
kedhetik a sikerdus eredményről sem. 

Harmadszor, hogy a Theologiában is az anya-
nyelvnek egy kis tér engedtessék, fölötte fontos okok 

ten geneigt ist, wird ungern jenen Grundriss der praktischen" 
(és átalában minden) „Philosophie vermissen, welcher in den 
b e s t a n d e n e n p h i l o s o p h i s c h e n J a h r g ä n g e n ei-
nen integrirenden" (latin nyelven előadott) „Unterrichtszweig 
bildete, unci dem , nach dem neuen Plane unmittelbar in das 
Facultätsstudium übertretenden Schüler u n e n t b e h r l i c h 
ist". E tanfoly am visszaállítása az egyházi megyékben méltán 
tekintetik életszükségül. S z e r k. 

kívánják. Nem akarok e tárgyról többet mondani. 
Ide tartozott mégis megemlítenem, hogy a latin 
nyelv-tudásnak mai állapotában milly roppant teher 
emeltetnék le a tanulók vállairól, s mennyivel biz-
tosabb haladást lehetne eszközölni. Azon véleményt 
pedig épenséggel nem osztom, hogy főleg ot t , hol 
a növendékség tetemes része VII., és VIII. osztályi 
ifjakból áll, a vasárnapi s ünnepi szent beszédek, 
valamint az évenkint kétszer tartatni szokott lelki 
sz. gyakorlatok is latin nyelven végeztessenek. A 
lelki-atya nem nyelvtanár ! Szívhez csak az anyanyelv 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi apri l ishó 4-én kelt legfelsőbb 

határozatánál fogva , a váczi székes-káptalannál B a 11 a József püspöki 
t i tkár t és sz. széki ülnököt kanonokká legkegyelmesebben kinevezni 
méltóztatott . 

O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi apri l ishó 2-án kelt legfelsőbb 
ha tároza táná l f o g v a , a Csanádi székes-káptalannál M a r t i n s z k y 
József öregebb mester -kanonokot és megyei iskolai főfe lügyelőt , bold. 
Szűzről czimzett b i h a r i czimzetes a p á t s á g g a l , B o n n a z Sándor 
i f j abb mester-kanonokot és helytar tósági osztálytanácsost, a szentséges 
Üdvözítőről nevezet t szekszárdi czimzetes apá tsággal méltóztatot t leg-
kegyelmesebben fölruházni . ( W . Z.) 

Pest , április 8. A S z e n t-I s t v á n-T á r s u l a t f. hó 
7-én tartotta meg jelen havi választmányi gyűlését ft. D a n i e -
l ik János, kanonok és alelnök ő nagyságának előlü lése alatt. 
A jelen évi közgyűlés megtartásának ideje egyelőre f. évi 
junius hava első felében állapíttatott meg ; alelnök ur megké-
retvén , hogy erről a mult telet egészségi szempontból Páris-
ban töltött, és jelenleg is még ott időző társulati gróf-elnök 
urat hivatalosan értesitse. Az , E n c y c l o p a e d i a ' szerkesz-
tősége jelentést tett, hogy e munka nyomtatása már megin-
dult ; mint ezt a már elkészült s előmutatott, alak- és tartal-
mával a gyűlésre kedvesen hatott két első ív tanusitá. Olvas-
tatott M aj er Károly nőténcsi földbirtokos, és N i c o l a s ,Böl-
csészeti tanulmányok a kereszténységről' czimü munkájának 
fordítója által, ugyané munka kiadásának érdemében a választ-
mányhoz benyújtott folyamodványa : a határozat a jövő gyűlés-
re halasztatott; az alelnök ur bizatván meg, hogy akkoron a 
választmánynak indokolt véleményét terjeszsze elő a kiadást 
eddigelé gátolt nehézségekről, s azok lehető elhárításáról. 
Ft. P á l m a Pál patai főesperes és makiári plébános ur , a 
S t r a u c h Benedek után készült, s most második kiadásra 
általa átvizsgált és kijavított áhítatos- és ima könyvből, melly 
a társulat költségén közelebb Egerben fog megjelenni, 10 p. 
frtig példányokat rendelt meg, ez összeget előlegesen lefi-
zetvén. A munka alakjának és a nyomtatandó példányszámnak 
meghatározása a társulati elöljáróságra bízatott. Alelnök ur 
jelentést tett a társulati könyvárus által tett befizetésekről ; 
alkalmat nyervén egyúttal kiemelni a társulati pénztárnak a 
tetemes kiadások daczára folyvást kielégitő állását. Olvasta-
tott mélt. és ft. G a g a n e c z József eperjesi g. e. püspök ur-
nák kegyteljes levele, mellyben, 100 ezüst frtnak hozzácsa-
tolása mellett, a társulat alapitó-tagjai s o r á b a való beléptét 
kijelenteni méltóztatik. B o h u s - S z ö g y é n y i Antonia asz-



—•+• 246 »»•• 

szony, mint nőegyleti elnöknő megkeresése folytán, a választ-
mány örömest megengedte, hogy a szegények közti kiosztásul 
ajándékozni kért t a n k ö n y v e k , az emiitett jótékony egy-
letnek az ügynöki hivatalból kiszolgáltassanak. M i k l o s o -
v i c h Alajos csúzi plébános u r , S z e n t ö s v é n y ' stb. czimü 
imakönyve példányainak, 350 aust. é. frton, W i g a n d poso-
nyi könyvárustól megvétele elhatároztatott : azon föltétellel, 
hogy e könyv jövőre föltétlenül a társulat tulajdonává vál-
jék , és arra sem a szerző, sem pedig a volt kiadó többé 
semmi igényt se képezhessenek. M u n k a y Jánosnak ,B o 1-
d o g s á g o s S z ű z é 1 e te ' cz imü munkájára nézve, melly-
nek kiadását a társulat már elhatározta volt, előterjesztet-
vén , hogy ugyané munka jelenleg B u c s á n s z k y Alajos 
pesti nyomdász tulajdona, nehogy a társulat utánnyomási pör-
be keveredjék , kimondatott, hogy azt mindaddig nem szabad 
sajtó alá adni, valamig a t. szerző az eddigi kiadó és tulajdo-
nos részéről törvényes erejű lemondást, és átruházást nem 
fog a társulati választmánynak bemutatni. Jelenté az alelnök, 
hogy a gymnasiumi felső osztályok számára szolgáló ,Ma-
g y a r o l v a s ó - k ö n y v ' 2-ik kötetének revisiója már befe-
jeztetett. Az egri érseki lyceumi nyomdának bérbevétele ügyé-
ben az előleges lépések megtételével alelnök ur bízatott meg. 
A társulat tagjainak száma martius havában 179-el, (ezek 
közt négy alapitó, u. m. a fönemlitett mólt. eperjesi püs-
pök , továbbá gróf A n d r á s s y Manó, R a d n i c s Imre er-
csényi plébános és esperes, és S z e n t a n d r á s s y Lajos 
ügyvéd Eperjesen,) szaporodott. 

( J ó t é k o n y s á g . ) Szombathelyen, a G i z e la fön-
séges főherczegnő magas nevéről czimzett gyámda javára, 
mellynek czélja, elhagyatott árvák neveltetése, s melly élet-
be léptetve máris négy árvát nevel, c s á s z á r n é ő F e l -
s é g e száz forintot ausztriai értékben legkegyelmesebben 
ajándékozni méltóztatott. 

— Ugyané czélra a soprou-kerületi cs. kir. mérnökség két 
forintot austr. értékben adományozott ; végre febr. 23-dikán, a 
Szabó-Bonyhády Angyalka másod elnöknő által rendezett 
tánczvigalomból, 42 frt austriai értékben folyt be a gyámda 
pénztárába. 

Győr, martiusban. (Vége.) „Midőn, ugy mond többi kö-
zött a mélt. főpásztor, a megyémben mult évben gyűjtött ajtatos 
adományok jegyzékét mult évi utolsó körlevelemben közzé tet-
tem, szemeim előtt feltűntek a szegények, kiknek könyeiket fel-
szikkasztottátok ; a szánandó kisdedek, kiket, miután saját szü-
lőik eldobva sorsukra biztak, nem csak a haláltól megmentette-
tek, hanem mint sarjakat az igaz szőllőtőbe, melly Jézus Krisz-
tus, beoltottatok; a hittéritők, kiknek a béke hirdetése-, s minden 
jó közlésében tisztes lépteiket, a sötétség és halál árnyékában 
tévedező népek közé irányoztátok ; az oltár szolgái, kiknek, 
midőn a hitünktől elpártoltak közt lakván , az Ur szétszórt 
nyája fölött őrködtenek, ellátásukról gondoskodtatok ; a kö-
vek , mellyeket az Ur szentélyeinek fölépitésére összehordta-
tok . . . . Mert e czélokra ajánlottatok, és gyűjtöttetek szent 
adományokat, tisztelt testvérim, és fiaim ! —Jól tudom, hogy 
sem ti, sem a gondviseléstekre bizott hivek más okból nem 
gyakoriátok a jótékonyság müveit, mint Isten dicsőségének 
öregbítése, és a lelkek üdvének előmozdítása végett. Es mivel 
munkás szeretet szülte müveitek e legtisztább forrásból fakad-
tak , minden esetre be fog következni, mit Üdvözitőnk jöven-

dölt ; kijelentve, hogy a mennyei Atya meg fogja jutalmazni 
azokat, kiknek kezeik készek a helyesen nyújtandó alamizs-
nára. E nyilvánítás tehát épen nem csökkenti érdemeiteket, 
épen nem csonkitja jótékonyságtok becsét. Mert a ki azt monda: 
„Vigyázzatok , hogy az emberek szeme láttára ne gyakoroljá-
tok igazságtokat, hogy láttassatok azoktól" , meghagyta egy-
szersmind azt is , hogy : „akkép fényeskedjék a ti világosság-
tok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és di-
csőítsék Atyátokat, a ki mennyekben van" ; s már sz. Gergely 
pápa kifejtette, mikép kell ez isteni nyilatkozatokat egymással 
megegyeztetni, midőn igy irt: „Ezt pedig nem azért mondom, 
hogy felebarátink ne lássák jó tetteinket, hanem hogy azzal, 
a mit ekkép cselekszünk, ne vadászszunk külső dicsőséget. 
Akkép legyen pedig a tett nyilvános, hogy a szándék rejtve 
maradjon ; és igy felebarátinknak is példát adjunk a jó tett 
által, de mégis szándékunknak, melly által egyedül törek-
szünk Istennek tetszeni, mindig titokban maradását kívánjuk". 
Ezért méltán mulasztásnak tekintendettem, ha elhanyagolom 
ezen, olly kitűnően tanusitott jótékonyságtok emlékét meg-
örökíteni , s annak jelen körlevelemben bármilly parányi em-
léket emelni : hogy kortársaitok előtt legyen jelvény, melly 
szerint mind a ti , mind hiveink serénységét, és buzgalmát a 
jótékonyságban megítélhessék; az utódok előtt pedig példa, 
mellyet utánozhassanak, hogy számokból lássák, milly hatású 
a religiónak, mellynek tanitása szerint a törvény telje a sze-
retet, ereje ; s milly befolyással bir a lelkipásztor szivből faka-
dó , és szívhez irányzott szava, még az anyagi haszonlesésbe 
merült korban is a hivő keblekre ! Főleg miután amaz össze-
számítással sem a ti, sem e megye híveinek jámbor ajánlatai 
nincsenek kimeritve. Mert ha ezeket közzé akarnám tenni, el 
kellene sorolnom azon oltárokat, mellyeket vagy földíszítette-
tek , vagy megujitottatok ; ama szent öltözeteket, mellyeket a 
templomok számára szereztetek ; a sz. képeket, mellyeket fes-
tettetek ; szobrokat, mellyeket emeltettetek ; harangokat, mely-
lyeket vagy ti, vagy az általatok felbuzditott hivek öntettek. 
Az ezekről általatok tett jelentéseket legnagyobb örömmel ol-
vastam; mert ezekből tapasztaltam, hogy igen jól ismeretesek 
előttetek sz. Ambrus eme szavai : „Leginkább papokhoz illik, 
Isten templomát méltó diszszel fölékesiteni ; hogy e küldisz 
által is tündököljék Isten pitvara". Láttam, milly jól tudjátok, 
hogy a sz. atyák az Isten háza, és a sz. eszközök emez ékes-
ségét legnagyobb dicséretekkel magasztalják ; igy sz. Jeromos, 
ki különben minden fényűzést és hiúságot utálván, Heliodor-
hoz irt levelében Nepotian többi erényei közt, annak siriratába 
e következőt is bele fűzte: „Gondja volt rá, ékes-e az oltár, 
nem kormosak-e a falak, szennytelen-e a talapzat, gyakran 
megfordul-e az ajtó-őr az ajtónál, van-e mindig függöny, 
tiszta-e a szentély, fényesek-e a szent edények. Az egyházak 
szentélyeit, és a vértanuk sírjait különféle virágok-, fa-lom-
bok- , és szőllő-levelekkel diszesité föl ; hogy bármilly akár 
szervezet, akár szembeötlés által tetszenék a templomban az 
áldozár munkássága, és tanúsítaná buzgalmát". Végre e je-
lentések arról is meggyőztek , hogy érzitek , mennyire igényli 
a templom szentsége, s a benne ünnepelt hittitkok magasz-
tossága ezen gondot, és ügyeletet : mint Istennek szentelt, 
nyilvános, és magán imára kitűzött helyet, mellyben az imá-
dandó Oltári-szentségben Üdvözitőnk szent teste jelen van. 
Minél fogva aranyszájú sz. János templomainkat angyalok, és 
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archangyalok lakának, a mennyország királyi palotájának, sőt 
mennyországnak nevezte. A kik közületek Isten házának disze 
iránt illy szeretetet tanúsítottak, jól tudják, és belátják, 
mennyire éleszti, s neveli a szentegyház disze, és az egyházi 
eszközök tisztasága az Isten, és vallás iránti tiszteletet ; miután 
a hivő nép az Isten házát illőleg díszítve, a szent öltözeteket 
ha nem is épen nagy becsüeknek, legalább ékeseknek, s magát 
az egyház szolgáját mind külseje-, mind öltözetében tisztának 
látva , a szent tárgyakat kellőleg tanulja becsülni : mig ellen-
ben mindenki rossz néven veszi, ha csak minden jobb izlés ki 
nem halt belőle, midőn látja, hogy a szent foglalkozások il-
letlenül kezeltetnek ; s már természeti ösztönünknél fogva ki-
térünk a mocskos , és piszok-lepte emberek elől, sőt őket mél-
tán megfeddjük, ha bensőleg nem tiszták, és illedelmesek. 
Áldott legyen tehát az Ur , a ki bennetek , és a gondviselés-
tekre bizott hívekben a Szentlélek szellemi templomai iránti 
jótékonyságra kész hajlamon kivül, még a templomok, és a 
bennök végzett szent foglalkozások magasztossága iránti kellő 
méltánylást, és tiszteletet gerjesztett; és veletek együtt őket 
is megindította, s felbuzditotta , hogy Isten nagyobb dicsősé-
ge- , és tiszteletére átalában szorgos munkásságot, és ernye-
detlen buzgalmat fejtsetek ki az emiitettem tárgyak disze, és 
fénye eszközlésében. De igen jól tudom, s épen nem tartóz-
kodom nyilvánitni, hogy megyém híveinek illy bő adakozá-
saikat leginkább a ti buzgalmatok-, törekvéstek-, és közremű-
ködésieknek kell tulajdonitanom ; minthogy főpásztortok sza-
vát nem csak meghallgattátok, hanem kész engedelmességgel 
is fogadtátok. Fogadjátok ezért őszinte köszönetemet, mellyet 
azok nevében mondok nektek, kik az általatok nyújtott, és 
szerzett jótéteményekben részesültek. Áldásban vetettetek : ál-
dást fogtok aratni is ; mert Isten keze termékeny föld , melly 
minden bele takarított magért százszoros gyümölcsöt fog visz-
szaadni. „Oh milly nagy boldogság! felkiált sz. Jeromos, pa-
rányiakért nagyot, mulandókért örökkévalókat, veszendőkért 
örökké élőket nyerni, s az Ur Istennek hitelezni". E minden-
ható Hitelező adjon a népnek, mellyet ápoltok , itt az ég har-
matából, és a föld zsírjából mindenben bőséget, óvja meg azt 
az éhség-, mirigy-, és háborútól, minden veszély- és viszon-
tagságtól , minden testi, és lelki szükségtől, minden gond-, és 
nyomorúságtól... 

IRODALOM. 
, H e i d e n t h u m u n d J u d e n t h u m . ' (Folyt.) 

Sorra végig menvén sz. a görögök istenségein, s kijelöl-
vén ama különböző, nagy részben ellentétes fogalmakat, mely-
lyeket azok tisztelői ez istenségek neveivel összekötöttek, s 
kiket emberáldozat- és nyers-husevéssel, paráznaság- és min-
den gondolható kicsapongásokkal véltek tisztelhetni ; még az 
őrült Dionysosnak (Bacchus), a vigalom istenének is embere-
ket vivén áldozatul (81. 121. 1.); ugy hogy ez iszonyú cultus 
kétségtelen bizonyítványául, még „ P l u t a r c h i d e j é b e n 
is egy, az Agrioniák ünnepén,az Orchomenosban feláldoztatásra 
szánt szüzek közül" (kik e későbbi, némileg emberibb korszak-
ban már, a futás által kikerülhették rendesen e borzasztó sor-
sot), „az őt űzőbe vett pap által eléretvén, valóban feláldozta-
tott" (82. 1.) : áttér a daemonok ismertetésére (89. 1.) ; kiket 

még Homer ugyan nem ismert, de kiknek számát Hesiodus 
már legalább is 30,000-re vélte tehetni, s kik a levegőt vá-
lasztották lakásul; mint a népek apostola is Őket látszik érte-
ni (Ephes. 6, 12.) ; a setétség eme hatalmai ellen küzdeni 
kénytelen kereszténység hivatása felől szólván. S az áldoza-
tokkal tisztelt eme temérdek istenségek számát nevelék 
ezen kivül a hősök (herosok) különféle nemei ; e, részint leg-
gonoszabb halandókból lett égiek : minőkké nem csak Ly-
curg, Harmonius és Aristogiton, hanem a vallásból csú-
fot üző Otus és Ephialtes is lehettek ; sőt Euthymus athleta 
még életében közéjek soroltatott (91. 1.); nevelték az anti-
quált, és nyugalom állapotába helyezett, mert tisztelőiket el-
vesztett istenek: minők a legyőzött népek imádottjai szoktak 
a pogányságban lenni. Ámbátor épen ez oknál fogva megtör-
tént , hogy az egyik helyen és nép közt csak egyszerű hősnek 
tekintett egyén, másutt legfőbb istenségül tiszteltetett : mint 
többi között Heracles , Trophonius , stb. Méltán nevezi sz. la-
byrinthusnak a görög istenségekrőli tant (95. 1.) ; de nem ke-
vésbbé volt a pogányság illyen Assyriában , Indiában , Egyp-
tomban és Romában, sőt az éjszaki Scandinaviában is ; a mint 
hogy kellett is azzá válni minden mesés, ellenmondással teljes, 
nem igaz tannak. Nem is tudtak ebből kiokosodni maguk a 
pogány bölcsészek is : azért vagy az egészet megvetve, taga-
dói lettek a vallásnak, vagy pedig a bölcseség netovábbjának 
amaz ismeretes szabályt tartották : az égieket ,patrio more co-
lendos esse'. Ez náluk korán sem valamelly magasabb szem-
pontból , még hazafiságból sem állíttatott föl elvül ; hanem 
egyszerűen eszélyességből : nehogy Mythologiájokba egységet 
akarván hozni, eszöket teljesen elveszítsék. Nem is csupán or-
szágos és tartományi isteneket ismert a hellen nép, hanem meg 
voltak saját városi, községi, családi istenei is; kiket még a házbe-
lieknek sem volt szabad ismerniek, ha csak szorosan a család 
tagjai nem voltak : ugy hogy a temérdek mysteriumokat, ora-
culumokat és babonát tekintetbe véve, a szó teljes értelmében 
elmondhatá sz. Pál az athenei ,philosophus népről' : „Viri athe-
nienses! per omnia quasi superstitiosiores vos video" (Ap. 
csel. 17, 22.). Az eddig elősorolt istenek ugyanis többnyire 
nyilvánosan tiszteltettek : pedig a titokszerü cultus tárgyai e 
mellett szinte nem hiányoztak. Sz. a III. könyvben értekezik 
részletesen ama mysteriumok, s különösen az orpheusi ta-
nok felől. (Folyt, köv.) 

( É r t e s í t é s . ) A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t elöl-
járósága újból emlékezetébe hozza a t. közönségnek, hogy a 
, S z e n t e k é l e t e ' czimü munkára, mellyet a nevezett 
társulat a tagok számára évenkint 40, 4-edrétü ivet tevő, és 
számos képekkel diszitett kötetekben ad ki, külön is aláírhatni, 
és pedig kötetenkint 1 frt 30 krral p. p. , vagyis 1 frt 58 
krral a. é. Az aláírások elfogadására és beküldésére a társu-
lat minden tagjai, főleg pedig a t. cz. lelkipásztor urak ké-
retnek föl. 

H o r v á t h József néhai kalocsai kanonok alapitványát 
illető jelentés : 

A pesti theologiai kar a szóban lévő alapítvány rend-
szabályai szerint, 1858-ik évi május 15-én kelt jelentés által 
tudtára adá a tisztelt közönségnek : miszerint az 185% évre 
járandó jutalommal, minden előleges kérdésfeladás nélkül, 
azon munka szerzője fog megtiszteltetni, melly a közelebb 
lefolyt négy esztendőben magyar nyelven megjelent munkák 
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közt (a polemicusok az alapitvány értelménél fogva, tudvale-
vőleg kivannak zárva), a theologiai kar Ítélete szerint legjobb-
nak találtatik. E végre a fönemlitett kar kebeléből eleve két 
bírálót választott, azon utasítással, hogy véleményöket folyó 
évi martius közepéig adják be. Ennek folytán ez évi martius 
28-án tartott ülésében ft. L o n o v i c s József püspök ő nagy-
méltóságának , , N é p s z e r ű k e r e s z t é n y A r c h a e o l o -
g i a ' czimü munkáját határozá 420 forinttal aust. é. jutalma-
zandónak. 

A nagym. püspök ur kegyesen fogadván ebbeli megtisz-
teltetését , Bécsben, április 2-án kelt kegyes válaszában, azon 
nagylelkű óhaját méltóztatott kijelenteni : miszerint a munká-
jának megkoszorúzására odaítélt alapítványi jutalom, az egye-
temi hittani kar által meghatározandó két rendbeli theologiai 
kérdés legjobb megfejtésének díjazására fordittassék. A hitta-
ni kar hálával fogadván ő excellentiájának a hittudományok 
iránti magas figyelme ezen ujabb tanúságát, a Lonovics-féle 
jutalomra pályázás végett legközelebb két hittani kérdést je-
lölend ki. 

Ezen alkalommal pedig a többször említett theologiai 
kar a következő 1859/60 iskolai évre, a Horváth-féle jutalom-
ra ezen tárgyat tűzi ki: „Készíttessék egy tudományos érte-
kezés a m e g y e i z s i n a t o k r ó l , melly azok sajátságos jel-
legét, történetét, tartását, és az egyházi életre, a hivatalok 
hü teljesítésére, a püspök és papság közötti kötelék szilárdí-
tására hasznos hatását, alaposan , de szivrehatólag is meg-
fejtse; egyszersmind pedig a zsinati határozatok tekintélyét, 
és a többi püspöki határozatokhoz mért viszonyát, valamint 
a kifolyó kötelességeket is tárgyalja." 

A legjobb dolgozat jutalma 400 frt a. é. A pályairatok 
beküldésének határnapja, mellyen tul senki munkája el nem 
fogadtatik, martius 19-ke 1860-ban. Minden pályázó munká-
ját idegen kézzel és tisztán irva, lapozva, kötve, név nélkül 
tartozik a theologiai kar dékánjához bérmentesen beküldeni. 
A munka jelmondata, a szerző nevét különös boritékban rej-
tő levélre is igtattassék. A pályairat átadója, minden zavar 
elhárítása végett, téritvényt kap. Kelt Pesten, april 7-én, 1859. 

L o p u s s n y Ferencz, a hittani kar dékánja. 
Előfizetési felhivás M i n d s z e n t i Gedeon költemé-

nyeire. 
Valahára elmondhatom V i r á g Benedekkel : „Lelkem 

örülj , közelit az óra!" Valahára kezd egy kis rokonszenv éb-
redezni a vallásos költészet iránt is. Mintha igazolni akarnók 
a költő szép szavait : „Balzsamul a hit malasztja légyen — az 
elrejtett néma könyeken", kezdjük sejteni a megnyugtató, föl-
emelő s magasztositó erőt, melly a tisztán kezelt vallásos 
lantból kisugárzik. Nem is lehet az másképen. Az emberi lélek, 
bár pillanatra magához ragadta is a föld, önkénytelen vissza-
vágyik oda, honnan származik ; s azért örömest tekint az égre, 
mellynek örök-égő reménycsillagai leginkább a vallásos költé-
szetben tükröződnek vissza. A valláso3 lyra az emberi kebel 
legősibb, s legmélyebben gyökerezett lyrája, melly a bölcső-
től kezdve a sírig zeng, és annak hantjain is csak addig csen-
desül el, mig az angyalok lyrájával egyesül. A vallásos költé-

Kiadja a Szent-István-Társulat. 

szet az irodalom szentföldje, hol a hit pálmafái alatt az örök-
szép tiszta forrását iszsza a fáradt vándor, ki az élet tengeré-
ből csak könyeket és zivatart merített. Igaz ugyan, hogy a 
költészet e faja, melly Istenből ered, messze elüt minden más-
tól , s főleg attól , melly földi szépségek hervatag bájaiból 
merit ihletést ; mindazonáltal nem kevésbbé emberi, sőt 
az anyag-istenités e korában kétszeres fontossággal bir az 
emberre nézve, kinél tudnillik a lélek is valami. Hogy van-
nak, kik ezt érteni sehogy sem akarják, kik legyőzhetlen 
idegenséggel viseltetnek minden iránt, mi a vallás isteni 
bélyegét hordozza magán, s ennek folytán a vallásos köl-
tészetről is csak félvállról és ugy beszélnek, mintha az ked-
vetlenitő, hosszuképü tanköltészet, s nem egyéb volna, mint 
az erkölcsi maximák örök variatiója, azon nem csudálkozunk : 
mert a vallásosat megérteni és átérzeni tiszta jó akarat, és 
mélyen vallásos sziv kell : de nem is busulunk fölötte, miután 
erősen meg vagyunk győződve. hogy a költeménynek, ha a 
szép törvényeivel megegyezik, még akkor is, ha vallásos, min-
dig megmarad belbecse, az idők és akaratok ellen; s miután tud-
juk , hogy a vallásos lyrának is megvannak szintúgy érzelmei, 
szépségei, gyönyörei, sőt mondhatnám : szerelmei. . . . Ezeket 
találtam szükségeseknek előre bocsátani, midőn müveimet 
egyházam s nemzetem oltárára teszem. E költemények, mely-
lyek nagy része már a lapokból ismeretes, tulnyomólag val-
lásos szelleműek, és pedig a szerintem legszentebb, t. i. k a-
t h o 1 i k u s értelemben : mit azért jegyzek meg, nehogy vala-
ki müveimben megcsalódjék. Találok azonban hangot a tisz-
ta honszerelemnek is , melly érzelem Jézus könyei által van 
megszentelve. Szent kötelességem itt a legmélyebb hálával 
megemliteni, mikép e költemények kiadási költségét a ma-
gyar egyház nagy apostola , a nemzeti irodalom halhatlan ér-
demű maecenása, s az én igénytelen lantom napja, nm. s ft. 
kisapponyi B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ur ő kegyelmes-
sége méltóztatott nagylelküleg megajánlani ; minek folytán 
azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy biztosithatom a t. 
olvasó közönséget, miszerint verseimet valódi érseki kiadás-
ban , legfinomabb dupla-velin papiron, s csak most először 
használandó uj betűkkel nyomtatva fogja kapni. A 20 ivet 
haladó, s rendes 8-adban kiállítandó kötet ára: 2 f o r i n t 
p e n g ő b e n , v a g y i s : 2 f r t 10 kr . u j p é n z b e n . — 
Kérem t. gyűjtőimet, kiknek 10 példány után egygyel ked-
veskedem , hogy az előfizetési pénzt hozzám, legfölebb május 
15-éig beküldeni sziveskedjenek. A példányok szétküldése 
iránt, mint már máskor is , a legszigorúbb pontossággal fogok 
intézkedni. írtam Egerben, a 40 vértanú napján, 1859. 

M i n d s z e n t i Gedeon. 

Kegyes adományok : 
A pest-lipótvárosi bazilikában a Szent-István-Társulat által emel-

tetendő Sz.-István-oltárra adakoztak : 
Nagys. G y e r t y á n f f y Dávid , es. kir. tanácsos és 

házbirtokos ur 10 fr t a. é. 
Nagys. V i t á i Alajos főtörvényszéki tanácsos ur . 3 f r t a. é. 

— Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Heródes, a ,nagy'-nak nevezett, és né-
hány bibliai esemény. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. 

Heródes , a ,nagy 4 -nak n e v e z e t t , é s néliány 
bibliai esemény. 

„Non auferetur sceptrum de Juda , et dux de 
foemore eius", szólt mennyei ihlettséggel a válasz-
tott nép egyik ősatyja, Jákob, az ó-szövetség e ki-
tűnő látnoka s apostola, „donec veniat, qui mit-
tendus est". 

Lehetlen nem csudálnunk ezen, a haldokló pa-
triarchának legkésőbbi időket illető szavaiban egy 
részt a látnoki merész képet, annak sok oldaluságát, 
dus tartalmát ; más részről csudás teljesülését. 

E g y , a halál küszöbén álló, jelentéktelen no-
mád, ki a népek milliói között, mint porszem Sahara 
sivatagán elenyészik, néhány figyermekiöl környez-
ve, midőn ezek jövendő sorsára gondol, két ezer éven 
lát keresztül lelkének erejével ; és eseményekről szól, 
tényeket emlit, mellyek létesülhetéséhez nem talál 
okot az emberi ész legnagyobb bölcsesége — „Non 
auferetur sceptrum de Juda", mondja a pásztor férfi : 
fiának ekkép megjövendölve, hogy királyi hatalom-
ban fognak utódai részesülni ; hogy e királyi hata-
lom véget ér ; hogy a királyi jogar akkor fog Judá-
tól elvétetni, mikor a „küldendő" (n'V>ttj) eljövend. 
A patriarcha meghalt. Az idők multak, és súlyosan 
nehezültek az elhunyt ősatyának szavait megczá-
folni látszó viszonyokban a késő unokákra. Azok, 
kiknek királyi jogar igértetett, Egyptom rablánczait 
kényszerülnek csakhamar viselni ; ők, kiknek a trón 
dicsősége volt megigérve, a büszke Faraók síremlé-
keit segítik szolgai napszámosokként épitni, s több-
ször följajdulnak a büntető korbács súlyos csapásai 
alatt (Exod. 5 , 6—9. 14.). Jákob jós-szava egy szép 
álomnak látszék, mellyet, mint az atyai szeretet 
ábrándképét, az élet keserűn meghazudtolt — De a 
hol Isten lelke szól, ott sem idő, sem emberek aka-
dályt nem támaszthatnak. Az, kinek hatalmában van-
nak az idők és perczek, legyőzi diadalmasan az évek 

keservét, és szétszórja mindenható erejével az aka-
dályt , mellyet törpe emberi törekvés hengerített 
szent czéljainak ellenébe. Hogy egész fényében nyi-
latkozzék Isten mindenható erejének működése, szük-
ség némellykor, hogy az emberi viszonyok kétség-
beesésig rosszabbuljanak. 

Igy történt az ős látnók jövendölésével. Szük-
ség volt megaláztatniok, Egyptom büszke szobrainak 
közelében a rablánczok terhe alatt meggörnyedni-, 
s a szolgaság legkínosabb terhétől kinoztatniok Jákob 
unokáinak : hogy világosan kitűnjék, miszerint is-
teni erő virraszt e nép fölött; isteni bölcseség vezeti 
annak viszonyait. Csak ekkor, a szolgai megalázta-
tás váló-perczében támaszt az Ur egy férfit, ki isteni 
küldetésben törje szét Egyptom rablánczait, és erős 
karokkal vezesse őt az igéret földének birtokába. 

Valamint jelentékeny, ugy magasztos, az isteni 
hatalmat egész fönségében hirdető cselekvény volt 
e' szaijaaiaHs Egypiuui xaujamaK. eietioiyamílban. 
Századok multak el a frigy után, mellyet Jehova 
kötött Ábrahámmal : és most eljött az idő, a kétség-
beesés kinos ideje, hogy Isten magát mint „létezőt", 
ígéretére emlékezőt, kijelentse. Azért el nem enyé-
sző, a tüzlángok ereje által meg nem semmisülő 
csipkebokornál jelenik meg annak, ki az isteni, e tüz-
lángok által képviselt hatalomnak erejével volt meg-
tisztítandó, s megdicsőítendő Jákobnak a testiségben 
elvadult, és a vad csipkebokor által jellemzett gyer-
mekeit. Milly magasztos képe tűnik lelkünk elé ez 
eseménynél az isteni működésnek ! Tüzlángok, az is-
teni szeretet tüzlángjai karolják át az egy időre el-
hagyatott, elvadult Izrael jelképét, a vad csipkebok-
rot ; bizonyságul, mikép az ember, ki Isten nélkül 
alásülyed, elaljasodik, egyedül az isteni hatalom és 
szeretet lángjai által, mellyek mégis föl nem emész-
tenek , megtisztítandó. — Nem csalódunk, ha azt ál-
lítjuk , mikép a tüzlángok közt el nem enyésző csip-
kebokor képe, legmagasztosabb értelemben egyszer-
smind az „incarnatio" fölséges tényére is vonatkozik: 
midőn az isteni hatalom tüzlángjai az emberi gyarló 
testtel egyesülének, hogy általuk ez megtisztíttatnék, 
és megdicsőülne. 
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„Én vagyok, a ki vagyok", szólt a lángok kö-
zül Jehova, isteni böleseséget hirdető szavakban ; 
mellyeknél nem lehet találóbb kifejezést lelni az örök, 
legfelsőbb, létező, s élő szellem jellemzésére. Mint 
„létező" akar Mózses által megismertetni, ki évszá-
zadok után kiván érvet szerezni Ábrahám irányában 
tett Ígéretének. S Mózses is Annak nevében, a ki 
„van", tartozik kérni Faraótól Izrael népének elbo-
csátását : és ezen örök ,létező' nevében szétfutnak a 
tenger hullámai ; s Jákob nemzetségének e névben 
megnyílik az ut ama hazába, hol ismét évszázadok 
után Juda királyi jogart nyer, és Jákob látnoki sza-
va teljesül. 

Nem akarjuk körülményesebben tárgyalni a 
kort, melly a látnók jóslata, és e jóslat teljesülése 
közt elvonult: noha hitünk szerint alig van valami, 
az isteni hatalom és bölcseség megismerésére bizto-
sabb u t , mint e kor fölötti komolyabb elmélkedés. E 
kor Isten ismertetésének kora, Isten hatalma nyil-
vánulásának sajátszerű időszaka. „Qui apparui Abra-
ham , Isaac et Jacob in Deo omnipotente" (Exod. 6, 
3.), mondja az Ur : azért ha az uj-szövetséget az is-
teni szeretet korának lehet méltán nevezni, az ó-
frigyben mint „Adonai", mint „Schaddai" akará ma-
gát legfőkép megismertetni Isten ; kiről Izraelnek a 
meggyőződés .çgész erejével be kellett vallania: „0-
mnipotens nomen Ejus" (JtLxou. irr, o.jj es niunte a 
hit egész lelkesedésével : „Dominus regnabit in ae-
ternum, et ultra" (Exod. 15, 18.). 

Mi mégis, mondjuk, mellőzve e kor tüzetes tár-
gyalását, azon időszakra óhajtjuk csupán t. olvasóink 
figyelmét átvinni, mellyben az ős patriarchának jós 
szava végteljesülését lelte ; a szeretet hajnalkorára, 
melly az ó-kor hatalomfényét dicsőségben túlszár-
nyalta; az ,incarnatio' fönséges korszakára: mikor a 
küldendő, az idők teljében csakugyan elküldetett, és 
Juda nemzetsége elveszté, mint megmondatott, kor-
mányi hatalmát. 

E korszak, mint a zsidó nép vallásos és politi-
kai életének jelentékeny korszaka, Heródesnek, kit 
,nagy'-nak neveztek, trónra jutásával szoros viszony-
ban áll. Azért az meggyőződésem, hogy e személyi-
ségtüzetes megismertetése, és a viszony oknak, mely-
lyekben élt, vázlata, nemcsak az idézett ős jóslatot 
tünteti ki egész fönségében, hanem fényt dérit egy-
szersmind a kegyelem és szeretet országának első 
napjaira is. Nagyszerűn van jutalmazva a léleknek 
azon fáradsága, melly által amaz időponton mereng 
vallásos gondolatival, hol az isteni hatalom és ke-
gyelem , bölcseség és szeretet legdicsőbb szövetség-

ben találkoznak. Ha szabad volna, én ez időpontot 
ama váló-pillanatnak nevezném, mellyben két örök-
kévalóság egymással először találkozik, és ismét 
örökre bucsut vesz egymástól csak azért, hogy még 
inkább kitűnjék, miszerint az idők és perczek Isten 
hatalmában vannak határozottan. 

Mindenekelőtt a hatalmas Roma, a pogány Roma 
e kori történetét emiitjük föl; melly nem csak Heró-
des jellemét képes velünk megismertetni, hanem sok 
tekintetben világot vet az isteni gondviselés ama tit-
kos eszközeire is, mellyek az ,incarnatio' fénykorát 
előkésziték és valósiták. Részünkről azon meggyőző-
désben élünk, mikép a pogány Roma, midőn dia-
dalmas fegyverei által a világ urává lőn, épen ugy 
állt az isteni tervek kivitelének szolgálatában, mint 
midőn bálványaival együtt hatalma is a kereszt min-
denható ereje előtt elenyészett. 

Ugy szólván minden nemzet életében, melly 
mégis a „nemzet" nevet magasztosabb értelemben 
megérdemli, van néhány váló-pillanat, mellyek közt 
ha szilárd jellemet tanusit, és higgadtan számol a 
körülményekkel, ki kell szükségkép emelkednie a 
mindennapiasság köréből. Romát a honszeretet, har-
czias dicsvágy, kiszámitott szigor és kimélet biztos 
lépéssel vezeté a térre, mellyen győzelmi koszorúját 
fűzhette. Erő az erő ellen, barátság a rokonérzelem 
iránt, p á r t f o g á s a g y e n g é b b fölött, mindannyi ténye-
zők voltak, mellyekkel a világkormány pálczáját 
kezébe ragadta. De csalatkoznék, ki azt hinné, hogy 
Roma világuralma egyedül a harczias erények, vagy 
a politikai viszonyok közönséges eredménye volt. 
Ha Roma kardjával legyőzte elleneit, ha paizsával 
megvédte barátiait, és jobbjával magához vonta har-
czias erényeinek tisztelőit: e körülmények mégis csu-
pán az isteni magasabb tervek eszközeiül tekinthe-
tők, mellyek által Romának, a népek uraikodónőjé-
nek (Domina gentium), a pogányság decretált kép-
viselőjének nagygyá, -világhírűvé kellett válnia, mi-
dőn Isten hatalma készült a kereszt erejében a po-
gánysággal harczra kelni, s fölötte diadalt ünnepelni. 
Ezen eszme világánál láthatjuk csak Roma harcz-
szerencséjének egész jelentőségét. Igy fogható meg 
igen könnyen, mint volt lehetséges, hogy Roma, 
alapittatásának korától egy pár század múlva, a vi-
lág fejévé lőn, és a rabló, koldus nép a világ fölött 
uralkodék. 

Mielőtt még Julius Caesar megverte volna, mint 
ezt ő élezésén maga megjegyzé, a vezér nélküli se-
reget, és később a sereg nélküli vezért, Pompeiust, 
és ekkép a világ legdicsőbb egyeduralmát megala-
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pitaná, már bámulásig terjedtek volt Roma hatal-
mának határai. Pompeius Asiát, Caesar Európát tár-
ták, mint proconsulok, hatalmuk alatt, vagy félelem-
ben. Afrika is nagy részt elismerte Roma hatalmát. 
Csapásai alatt Göröghon elveszté szabadságát. Cartha-
go , a büszke, romban fekszik. A eel ta népek meghó-
ditvák; midőn ismét némelly fejedelmek, páratlan tisz-
teletből Romát nevezik ki tartományaikban örökösül. 
Szóval, ha az akkor ismert világnak bármilly jelenté-
kenyebb részére tekintünk, alig látunk egyebet, 
mint: .,devota pectora morti liberae" (Horat.). 

Szükséges volt ez egyetemes, óriási mérvben 
kiterjedt hatalom arra, hogy belőle Isten hatalmá-
nak országa keletkezzék. Roma e páratlan győzelmek 
közt nem lehetett csupán arra hivatva, hogy orszá-
gokat lerontva, s az egész világra kiterjedt hírnevet 
szerezve, csakhamar elenyészszék. Nem ! e névvel és 
hatalommal a kereszt világuralmának hozott mara-
dandó áldozatot. E név és hatalom által, a népeknek 
szorosabb politikai viszonyokba kellett szövődniök, 
szokás- és életmódban közeledniük : hogy ekkép az 
üdvösség szava, ha majdan az idők telje megérkezik, 
gyors utat találjon az emberek sziveibe (Stolberg, 
Geschichte der Relig. Jesu Christi. IV. Theil. S. 343.). 

Legjelentékenyebb egy kath. gondolkozóra Ro-
mának azon hatalma, mellyel az igéret sz. földjén 
és Palaestinán uralkodott. A Hyrkan és Aristobulus 
(Jannaus Sándor fiai) közt fönforgótrónvitajóalkal-
mul szolgált arra, hogy romai fegyverek intézked-
jenek Palaestina sorsa fölött. Hyrkan, ámbátor öre-
gebb fiu létére az anyai rendelet erejénél fogva az 
uralkodásból kizáratott, Antipater, Heródes atyja 
által ifjabb testvére ellen ingereltetett. E testvérharcz-
ban a romaiak, kikben mindkét fél kereste ügyének 
támaszát, eldöntő részt vettek. Pompeius némi habo-
zás után Hyrkan védelmére hajolt, és Siont ostro-
molni kezdte. Hősies volt ugyan a zsidók ellentállá-
sa: de végre a romai fegyverek itt is győzedelmes-
kedtek. Pompeius 12 ezer megölt zsidó tetemein tört 
utat magának Jehova templomához; hol szakadatlanul 
folytak az ostrom gyilkolásai közt is az áldozatok, 
és hangzottak a zsoltároknak Istent dicsérő szavai : 
mignem a berontott katonák öldöklő fegyverei alatt 
az áldozó papok áldozás közben elhulltak, és a meg-
gyilkoltak utolsó fohászában a zsoltár dicshangjai 
elnémultak. A győztes vezér megcsudálta e vallásos 
lelkesedést; megcsudálta a bálványok hiány át a szen-
tek szentjében, hova minden figyelmeztetés ellenére, 
Ptolemaeus Philopator balesetét sem tekintve, belép-
ni merészelt ; s ámbátor az áldozat folytatását elren-

delé, mégis Hyrkan, kit védett, romai hatalom alá 
lőn helyezve; mellynek sulyja alatt elvégre Judaea 
összeomlott, és az önálló népek sorából elenyészett. 

Isten, mielőtt mindenható kezének egész erejé-
vel sújtana, megelőző jelekben figyelmeztet. Pompe-
iusnak a zsidó nép fölötti emiitett győzelme, s a 
szentek szentjébeni megjelenése hasonlóképen egy intő 
jel volt arra, hogy Judaea hatalmának végperczei 
tünedeznek. Csapás csapást ért ezután Judaea ügyei-
ben. Alig hagyá el Pompeius a megalázott Siont, is-
mét Crassus, a pénzszomjas romai katona jő ; ki nem-
csak, mint Pompeius, benyomulva megfertőzteté, 
hanem ki is rabolta a templomot : erőszakosan vivén 
el abból az áldozatra szánt arany és ezüst edényeket. 

Jehova ugyan igazságos haragban bosszulta meg 
csakhamar nevének megbecstelenitését. Pompeius 
ugyanis a hálátlan Ptolemaeusnak, kit trónra segí-
tett, poroszlói által gyilkolt atott meg ; és ezek gyilkos 
tőre által éretve, palástjába burkoltan lehelé ki lel-
két az, ki kevéssel előbb Sionban a szentek szentjé-
nek mysticus függönyeit vakmerőn szétoszlatni pa-
rancsolta, és győzelmes kardjával elfojtá az éneklők 
keblében a zsoltár szent hangjait. A meggyilkoltnak 
elhagyott testét egy régi harczosa égeté meg könyö-
rületből a tengerparton elszórt hajódarabokból ra-
kott tűzben, s ekkép megmenté hajdani dicső vezé-
rét az el nem temettetés szégyenétől, kit a világi 
szerencse karjai a dicsőség legmagasb polczára emel-
tek, s később a porig megalázva lesujtának, elvesz-
tének. Crassus a parthusok nyilaiban találta föl az 
isteni büntetés eszközét; kinek meggyilkolt és cson-
kított teste az ebeknek, és madaraknak vettetett pré-
dául. Nem használt neki semmit a nyolcz ezer talen-
tum , mellyet elrabolt Jehova templomából— Ámde 
még akkor sem szűnt meg sem Pompeius, sem Cras-
sus Isten kezében eszköz lenni, melly Judaeának örök 
végzetben elhatározott bukását siettette. 

A pharsali ütközet, mint tudják t. olvasóink, 
megalapitá Julius Caesarnak a romai birodalom fö-
lötti egyeduralmát; melly által Judaea sorsával is 
szabadon rendelkezett. 0 Hyrkant megerősité a fő-
papi méltóságban, és ujabb képviselőjévé lett az is-
teni terveknek annyiban, a mennyiben Antipatert, He-
ródes a ty já t , Judaeában „«.Ttr^o-Toe'-nak nevezvén 
ki, alkalmat nyújtott e csalárd idumaeusnak, meg-
alapítani hatalmát, s fiainak részére elkészíteni az 
utat Judaea trónjára : Jákob jós szavának végtelje-
sülését eszközlendő. 

Julius Caesar ugyanis Brutus és Cassius gyil-
kos tőrei által rövid uralom után elveszvén, midőn 
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Octaviant és Antoniust látjuk Roma-, s ezzel a világ 
uralmáért küzdeni : már Heródes e világküzdelmek 
színvonalán jelenik meg. Ő , ki alig nyervén atyjá-
tól Gralilaea kormányzását, mint 25 éves ifjuEzeciás-, 
és társainak meggyilkolásával szennyezte be kezét, 
és daczos büszkeségét, midőn e büntette miatt Hyr-
kan elé idéztetnék, a birák előtt fegyveres erővel jelen-
vén meg, már akkor tanusitá: most véres kezeit nyíl-
tan terjeszti ki Judaea koronája után. Hogy e tervét 
valósithassa, Antonius szövetségese lőn; kitől, mint 
Egyptom urától, inkább remélt istápolást. mint Octa-
viantól. A zsidók hasztalan ohajtának Heródes ellen 
Antonius előtt föllépni azért, hogy az Hyrkannál 
csupán árnyékát hagyta meg a hatalomnak. A nagy 
pénzösszeg, mellyel magát Heródes, Antonius ke-
gyeibe bevásárlá, elzárta az utat a panaszkodni akaró 
zsidó követeknek (Jos. Flav. Antiqu. Jud. XIV.). Kü-
lönben is Cleopatra, Egyptomnak magasztalt szép-
ségű , de ravasz és testvérgyilkos királynéja, már 
inkább uralkodott Antonius fölött, mint sem hogy ko-
molyan törődnék ez a zsidóknak kicsinyszerü pana-
szaival. A tarsusi találkozás óta könnyű játékszer 
volt Antonius, a különben jeles katona, e ledér nő 
kezeiben. Tarsusba mint vétkest idézé meg Anto-
nius Cleopatrát,"Brutus és Cassius legyőzése után: és 
az idéző hatalmas romai vezér, a számadásra vont 
nőnek szépsége által elvakitva, ennek rabjává lőn. 
A legcsalárdabb női számítással tudta Cleopatra e ta-
lálkozást fölhasználni Antonius legyőzésére. Arany-
tól gazdag naszádban, ezüst evezők könnyed csapá-
saival , bársony vitorlák szárnyain evezett Cleopatra 
a Cydnuson föl, melly Tarsust áthasítja. 0 maga, 
szépségének öntudatában, mint Venus öltözve, arany 
mennyezet alatt nyugvék. Szép fiuk,mint a szerelem 
pogány istenei,!egyezék a szendergőt. Nereidákként 
öltözködött nők látszottak irányozni a kormányru-
dat, s megnyitni a szélnek a vitorlákat. Fuvola-szó 
kisérte a sajka lantjának bájos hangjait. A folyó két 
partja kelet illatszereiben áradozott: és Antonius, ki 
az ekkép érkezőt látta, legyőzetett; s nyakára vette a 
kéjelgő szerelem bilincseit, mellyeket haláláig hor-
dozott. Pedig a testiségben elmerült kormányzó nem 
lehet igazságos. Ő zsarnokká lesz,mihelyt legkisebb 
körülmény fölizgatja szenvedélyét. Gyilkol és gyil-
koltat, minden lelkismereti aggály nélkül : mig végre 
a kéjelgés mérgével megöli önmagát is. Azért Anto-
nius is a kérelmező zsidókat először vasra vereté, 
később pedig ama száz könyörgővel együtt, kikTy-
rusban vádolták be Heródest, a gyiloknak áldozá föl. 

Illy összezilált nemzeti viszonyok közt Antigonus 

Aristobulusnak (kit Pompeius párt ja, mint Julius 
Caesar frigytársát megmérgezett,) fia, és Sándor-
nak, a Scipio Metellus által lefejezettnek testvére, 
megkísérté a meggyilkolt atyának és testvérnek jo-
gait visszaszerezni, Judaea függetlenségét megmen-
teni , leginkább pedig Heródesnek, a hasmonaei ház 
kiirtására használt hatalmát megtörni. Törekvései a 
parthusok segedelmével pillanatnyi diadalra vezet-
ték : Hyrkant, nagybátyját, kit Heródes mint esz-
közt palástul használt terveinek kivitelében, és Pha-
saelt, Heródes testvérét hatalmába kerítvén, s az el-
sőnek füleit, nehogy a főpapságot tovább is bírhassa, 
levágatván 1). Phasael, halálát sejtve, fejét a kövön 
szétzuzá. 

Heródes, Antigonus fegyverei által szorítva, Ro-
mában keresett ügyének barátokat. Antonius és Octa-
vian épen akkor kibékülvén, uj frigyet ünnepeltek: 
Júliát, Octavian nővérét vévén Antonius feleségül. 
Herodesre nézve a kedélyes időszak kedvező volt; 
mert mindkettőben pártfogóra talált: kiknek ugyan, 
mint Flavius József mondja, Aristobulust (a lefejezett 
Sándornak fiát, Mariamnenek, a szeretettnek, s ké-
sőbbi nejének testvérét) ajánlotta Judaea kormányá-
ra ; hihetőbb azonban, hogy tulajdon érdekeiben 
ügyködött. A senatus ugyanis Antonius és Octavian 
parancsára, Heródest Judaea királyává nevezé ki: 
eltérve azon törvénytől, melly szerint mindaddig, 
mig királyi családból talált Roma a meghóditott tar-
tományokban , érdekeivel nem ellenkező fejedelmet, 
idegent trónra nem szokott emelni. S ekkép Heródes, 
ki reményvesztetten majdnem mint földönfutó jött 
Romába, mint király, a romai hatalom aegise alatt 
tért vissza Judaeába! Legyőzé Antigonust Sosius 
romai vezér segítségével, és pénzzel megvásárlá e 
makkabaeusi sarjadék meggyilkolását. Karóhoz köt-
tetve vesszőztetett meg, és fejeztetett le Heródes 
cselszövényei következtében a szerencsétlen fejede-
lem; kinek öreg-atyja által volt Heródes atyja, s igy 
Heródes is a porból kiemelve ! Ö most megöleté azt, 
kinek ősei által olly kitűnő állást nyert családja az 
állam-kormányzatban ; és a megöltnek trónját hálát-
lanul elfoglalta. Első eset volt e szigorú bánásmód 
egy fejedelem irányában a romaiak részéről. 

(Vége követk.) 

„Antigonus, a parthis rex constitutus, Hyrcani auricu-
las dentibus truncat, ut ne solutus quidem mutatis rebus un-
quam pontificatum recipiat : ab integris enim celebrari sacra 
oportet." Igy Flavius József (De Bello Judaic. L. I. cap. XI.). 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Grjor , april 8-án. Előttem fekszik egy érdekes leve-

lezés, melly a napjainkbau, kivált a mivelt és magasb osztályú 
angolok közt olly sürün fölmerülő megtérési esetekhez egy 
ujabb adatot szolgáltat. Ki a hit megbeesülhetlen malasztját 
önmagában tapasztalja ; ki tudja, hogy az a gyökér, mellyből 
a szellemi élet a megigazulás első mozzanatától az örök üd-
vösség és Isten boldogító szemléletének élvezeteig fölvirágzik ; 
lehetetlen, hogy szent őrömre ne lelkesüljön, valahányszor 
látja, mikép a titkon, de hathatósan működő isteni kegyelem 
akkép vezeti a tévelyben önvétke nélkül elfogultat, miszerint 
lelki szemei az igazság világának valahára megnyíljanak, és ő 
lerázva a kora ifjúsága óta belécsepegtetett előítéletek bilin-
cseit , s legyőzve a földi érdek által torlasztott akadályokat, 
hodoló kegyelettel siessen az őt kitárt karokkal fogadó, egye-
dül üdvözitő anyaszentegyházba ; melly, mint a megváltás 
nagy müvének istenileg rendelt közvetítője, a megtérő hom-
lokára tűzött békecsókjával, a kételyektől hányatott elmét 
megnyugtatja, s a bün, vagy szenvedély által szétzilált kedélyt 
megszenteli. Mennyi befolyása legyen az illy megtéréseknél 
az emberi tevékenységnek, például egy szerető nő forró imád-
ságának , egy buzgó pap, maga helyén és idején ejtett szavá-
nak stb., ki volna képes bizton meghatározni ? A remény, mi-
szerint az emiitett levelezés tárgyát e becsecs lap olvasói kö-
zül is többen kedves tudomásul veendik, bátoritott föl a követ-
kezők rövid közlésére. — 1856-ban egy idegen, fiatal házas-
pár utazott hazánkban. A férj anglikán vallású, a nő katbo-
lika volt. Watkins ur, ez a férj neve, osztozva honfitársainak 
utazási hajlamában, ritka miveltségü nejével czélul tüzé ki 
magának a Kárpátok regényes vidékeit megjárni, s onnan át-
kelni Galicziába : azonban a felső megyéknek többnyire zsidók 
kezén levő, s a kényesb ízlés igényeinek meg nem felelő ven-
déglői arra birák, hogy felhagyva szándokával, visszatérjen 
Pestre. Itt egyvalaki azt tanáeslá az idegeneknek: ha Ma-
gyarország legkiesb vidékeinek egyikét élvezni óhajtják, rán-
dulnának Balaton-Füredre. A tanács elfogadtatott. Füreden 
épen akkor vigan folyt a szüret. Az idegenek mind a táj meg-
lepő szépségétől, mind a soha nem tapasztalt magyar vendég-
szeretettől elbájolva, megelégedetten hagyák oda Füredet, és 
Bécsnek vevék utjokat. Veszprémben esetleg hozzájok csatla-
kozott nagys. és ft. Bogcha Ferencz kanonok ur, kinek gazdag 
élettapasztalása és széltiben ismert nemes nyiltszivüsége csak-
hamar teljes mértékben megnyeré útitársainak bizodalmát. A 
társalgás franczia nyelven folyt, és mint szokás illy körülmé-
nyek közt, a legkülönnemübb tárgyak körül forgott, még pe-
dig a szellemdus hölgy kedélyes élénksége által a legkelle-
mesb hangulatban. Watkins ur azonban csak kevés részt vett 
a társalgásban, s komoly gondolatokba látszott elmerülve len-
ni. Ft. Bogcha ur a neki saját nyájassággal tudakozódván e 
hallgatag komolyság oka felől, miután Watkins tartózkodás 
nélkül megvallá, hogy részint gyengélkedő egészsége, részint 
sokféle olvasmányai, s ezek közt leginkább a hittani munkák, 
hangolják le kedélyét, és ostromolják nyugtalanító gondola-
tokkal, azt tanáeslá neki : választaná meg gondosabban olvas-
mányait, mi különben is a hasznos olvasásnak lényeges fölté-
tele , s főleg a bölcsészeti és hittani könyvek özönéből csupán 
az átalánosan elismert értéküekre fordítaná idejét és figyel-

mét; egyébiránt keresné mindenha őszintén és elfogultság 
nélkül az egy igazságot ; folyamodnék gyakran Istenhez a 
megvilágitás malasztjáért ; és nem kétlem, tevé hozzá mosoly-
gó jóakarattal, ön niég katholikussá lehetend: mit is szivem-
ből kivánok... Győrött a város megtekintésében szinte a ft. 
kanonok ur , kihez az idegenek kegyeletes tisztelettel simul-
tak, volt szives kalauzul szolgálni. Többek közt a székesegy-
házba lépve, s annak belsejét szemlélgetve, e szavakkal fordult 
Watkins úrhoz : ,Ime nézze uram ! önöknél Londonban a sz-
Pál templomában nagyrészt föllelhetők mindazok, a miket itt 
lát : van ott is püspök, káptalan , vannak oltárok, vannak 
szertartások, hasonlók azokhoz, mellyek itt végeztetnek ; s 
önök mégis protestánsok : nem találja-e ön ezt némileg nevet-
ségesnek ?' „C* est orai ; c' est bien ridicul" (igaza van ; ez 
csakugyan nevetséges), feleié Watkins. Más nap a bécsi vas-
pályán tovább indulának utasaink ; de a ft. kanonok urat uta-
zási czélja kényszerité a zurányi állomáson eddigi társaitól 
megválni. Ezek a derék férfiúnak irántuk tanúsított szivélyes-
ségét meghálálva, érzékeny szavakban vőnek tőle bucsut, s 
a többi együttutazóknak, kik e jelenet szemtanúi valának, nem 
kis bámulatára félig térdre ereszkedve, áldásaért esdének, mit 
is a buzgó pap szép lelkének egész ihletével adott reájok. Igy 
mind a két rész egy kedves és felejthetlen találkozás emlékeze-
tét vive magával, különböző irányban folytatta útját. Néhány 
hó előtt Watkins u r , követve az isteni malaszt sugalatát, a 
kath. hitre tért ; melly örvendetes eseményről Watkins asz-
szonyság, ki férjének e lépése által hihetőleg keble legforróbb 
óhajtását teljesülve látta, ft. Bogcha urat egy legközelebb 
hozzá intézett levelében értesité. A levél tartalma hü fordítás-
ban imez : „Páris, martius 5-én 1859. Uram! önnek áldása 
szerencsét hozott ránk! Emlékezik-e még ön a fiatal angolra, 
ki pásztor-, vagyis zarándok-kalapos nejével utazott? A kocsi, 
melly minket tovaszállitandó vala, megállott önnek házajtaja 
előtt Veszprémben, és ön mellettünk foglalva helyet, e gész 
úthosszát velünk franczia nyelven társalgott, és olly szívessé-
get , olly jóságot tanúsított irányunkban, mellyről mindenha 
hálásan megemlékezendünk. Azóta, kedves ur ! a fiatal angol, 
ki protestáns volt, Isten kegyelméből katholikussá lőn ! — 
Tudva van ön előtt, hogy mi vándormadarak vagyunk. A leg-
közelebb mult évben egy kis kéjutazást teendők, Guernsey 
szigetére rándultunk. Milly kies vidékü föld ez! Tetszett 
azonban a jóistennek bennünket olly súlyos nyavalyával meg-
látogatni , melly azonegy időben mindkettőnket a sir széléig 
vitt. Kénytelenek valánk egy évig Guernseyben maradni ; s 
ez idő alatt gyakrabban volt szerencsénk a jó lelkész látoga-
tásában részesülni, ki betegségein óta gondomat viselte. Ez 
egy szent életű férfi, kinek higgadt tudománya, megható egy-
szerűsége és buzgalma meginditák szeretett férjem szivét, s 
Guernsey, e szegény, annyi egymással ellenkező, s csupán a 
kath. egyház iránti gyűlöletben egyetértő felekezetek által 
megoszlott és szétszaggatott Guernsey a hely, hol férjem ka-
tholikussá akart lenni ; ihletve Isten malasztjától, ki benDe 
ellenállhatlan vágyat keltett, miszerint az ő annyira rágalma-
zott szentegyházával és szegény hiveivel egyesüljön. Jelen-
leg visszatérve Párisba, kedves családom körében, testi és 
lelki egészségnek örvendünk. Én pedig hittéritőné levék! 
Gyámolitva édes nővérem által, ketten járunk mindenfelé ala-
mizsnát szedni a szegény guernsey-i egyház, és ennek szint-
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olly szegény, mint érdemes lelkésze számára. Szerencsések 
valánk a főméit, párisi érsek által fogadtatni, ki szinte részt 
akart venni vállalatunkban, s miután áldását adta volna 
ránk, kitűnő kegyességgel szerencsét kivánt missiónkhoz. 
Mélt. Segur, pápa ő szentségének praelatusa, április 7-én 
tartand szent beszédet, a hivek adakozó szeretetét a guern-
sey-i szegény missió iránt felhívandó. Szándokunk , évenkint 
néhány hónapot bűvös szépségű szigetünkön tölteni, csupán 
a végből, hogy lelkünk egész erejéből segéljük és gyámolit-
suk Guernsey jó lelkészét, és annak egyházát. Immár uram ! 
miután elbeszéltem életünket, leszen-e ön azon határtalan 
jósággal, hogy maga felől szinte tudósítson minket? Nem jö-
vend-e ön Párisba ? Fölötte boldogoknak éreznők magunkat, 
önt fogadhatni; valamintön annyi szivjósággal sajnálta, hogy 
ezt irányunkban nem tehette Veszprémben. Emlékszik-e ön a 
sétáról, mellyet Győrött tevénk, hol annyi szívességgel kalau-
zolt minket ? És emlékezik-e, hogy midőn a bécsi vaspályán el-
vált tőlünk, a waggonban ránk adta áldását ? Ön igenis látja 
uram! hogy szerencsét hozott ránk. Fogadja, kérem, a fiatal 
angol és neje tiszteletének s őszinte hálájának nyilvánítását. 
C o l o m b e W a t k i n s . " 

Unghvár, martius 20-án. Örömtől sugárzó arczczal 
sereglett ma össze szük templomunkban híveink apraja-nagyja, 
azaz : városunk kath. népe ; melly tanusitott részvéte által 
szerencsésnek és boldognak érzé magát, hogy fiai közül egy 
ismét az Ur oltárához lép, zsenge áldozatát bemutatandó. 
Igen, Unghvár boldognak érzé magát, és méltán érezhette is 
annak tudatában, hogy a szathmári egyház-megyének olly 
sok jeles egyént adott már. Csak jelenleg is mintegy 16 ungh-
vári születésű áldozár működik megyénkben Azért örven-
dett Unghvár ma is ; midőn nt. Z o 1 c s á k János ur, a hely-
beli es. k. gymnasiumban a magyar nyelv és irodalom tanára, 
teljes egyházi segédlet, és ft. V a r g a István főesperes és 
plébános ur vezetése mellett, első miséjét az Urnák bemutatá. 
Az ünnepély magasztalója nt. L u k á c s Tivadar, kis-ráthi 
plébános ur, az ünnepelthez intézett beszédében hivatása kö-
rét fejtegetvén, valamint máskor, ugy ez alkalommal is meg-
lágyította a kebleket, és könyeket csalt ki a jelenlevők szemei-
ből. Sz. mise közben a tanuló ifjúság tek. Abt és Tyrnauer 
tanár urak vezénylete alatt, négy hangon énekelte el az „Óh 
Isten szent Fölségedet," magasztos dallamu éneket. Az ünne-
pélynek délben lőn vége: miután az uj-misés a jelenvolt nagy-
számú híveket áldásában részesité. Az ebédet ft. Varga Ist-
ván főesperes ur adta : mellyre az egész tanári testület hiva-
talos volt. Hogy milly baj az, ha valahol szük templomba kell 
összeszorulni a híveknek, milly sok kellemetlenséget kell ki-
állni a népnek csak ugy, mint a lelkésznek, szomorúan, s elég-
gé tapasztalhatjuk mi itt, hol hála Istennek azzal dicsekedhe-
tünk, hogy kath. népünk az Ur házát látogatni szereti : minek 
indokolására csak azt hozom fel, hogy vasár- és ünnepnapo-
kon három szent-mise szolgáltatván, mindegyiken tele van 
templomunk ; rendkívüli ünnepélyek alkalmával pedig annyi-
ra tömve van, hogy az oltárhoz alig mehetni, s a hivek nagy 
része mégis kivül marad. Tehát a milly kívánatosnak tünt föl 
a templom nagyítása , szintolly örvendetesen lepett meg ben-
nünket a hir , hogy ez ügyben már az elővizsgálatok és mun-

' ) De más megyéknek is ad Unghvár egyéneket ; kik közül csak 
ft. Perger János urat legyen szabad említenem az egri megyéből. 

kálatok ft. Varga István ur fölterjesztése, s erélyes közbenjá-
rása folytán megtörténtek ; jóllehet a ft. főesperes ur nézete 
szerint, mellyben sokan osztoznak, czélirányosabb volna az 
Ungh balpartján fekvő városrészben egy uj templomot építe-
ni ; miután a régi templomot bár tetemes költséggel, de any-
nyira átalakítani nem lehet, hogy a kivánatnak tökéletesen 
megfeleljen. Hogy mi fog történni? érdekkel várjuk. A ,Re-
ligio'-nak irván, megemlitendőnek vélem, hogy pár év alatt itt 
4 helv. vallású tért vissza egyházunk kebelébe, s két izraelita 
kereszteltetett meg ft. Varga István főesperes ur által. A mult 
napokban pedig ismét két h. v. leány jelentkezett : abbeli szán-
dékukat nyilvánítván, hogy egyházunk keblébe akarnak térni ; 
most tanításra járnak, és Húsvétkor teendik le a hitvallást. Se-
gítse őket az irgalmas Isten ! Mihez még csak azon óhajtásun-
kat csatoljuk , hogy böjt lévén, a magába szállás és bűnbánat 
ideje, vajha azon idétlen és botrányos dalolást és ujongatást, 
mellyet a felpálinkázott legények előidéznek , ha már elszokni 
tőle nem akarnak, legalább más, alkalmasb időre, például far-
sangra hagynák. 

Temesvár , sz. György hava 10-én. A temesi bán-
ságban fekvő P é s z a k nevü helység kath. lakói, kik mind-
annyian szegény zsellérek, a jótékonyság olly nemes tettében 
részesültek, hogy el nem mulaszthatjuk azt örvendező sziv-
vel köztudomásra juttatni. A nevezett faluban lakó hitsorso-
sink ugyanis nem voltak képesek átalános inségök miatt, melly-
ben sinlődnek, gyermekeiknek szükséges oktatása felől kellő-
leg gondoskodni. Szereztek ugyan nagy áldozatokkal egy is-
kolaházat évek előtt, de azt a gyakori javitgatások daczára, 
ujabb időkben a végösszeroskadástól alig tudták megmenteni. 
A több ízben kiküldött építészeti vizsgáló bizottmány, hogy 
minden történhető szerencsétlenség elhárittassék, a ház leron-
tását elhatározta : miután a kath. hivek szegénységök miatt 
nem képesek azt helyreállítani; s e rendelet végrehajtása csak 
a híveknek ama kérelme által függesztetett föl, hogy, mit ön-
maguk képtelenek teljesíteni , egyes jótevők kegyes adomá-
nyai által reményiették létre hozhatni. És Istennek hála, re-
ményűkben nem csalatkoztak : bizalmuk máris szépen jutal-
mazva van. A szegény lakosok tudnillik gyermekded bizalom-
mal folyamodtak Ő F e l s é g e F e r d i n a n d császár atyai 
szivéhez, és világhírű adakozó nagylelkűségétől kértek se-
gélyt inségökben. Ő Felsége a nyomasztó körülmények való-
ságáról a csanád-egyházmegyei püspöki hatóság utján biztos 
tudomást szerezve, meghallgatta a szegények könyörgését, 
és azonnal 500 frtot uj pénzben rendelt legkegyelmesebben 
elküldetni a nevezett püspöki hatósághoz a pészaki iskolaház 
fölépítésére. A Fölséges császár ismert nagylelkűsége felől 
tanúskodó ezen legkegyelmesebb jótéteményt öröm- és hála-
telt szivvel hirdetve , azon legbensőbb óhajjal zárjuk sorain-
kat , hogy a kegyes Isten áldja meg mind e nagylelkű szép 
adományt, mind pedig a magas jótevőt, és jutalmazza meg őt 
ott, hol „ő maga jutalmazó s jutalom is lesz örökké." 

A váczi cs. kir. siketnéma-intézetben e jelen tanév végé-
vel 8 országos alapitvány, és pedig 6 íiu-,és 2 leány-gyermek 
részére, ezen fölül 8 magán-alapitványi helyek ürülendenek 
meg. Az országos alapítványokra a nm. budai cs. kir. helytar-
tó-tanácsi osztály magas közbenjárása mellett ő cs. kir. Fön-
sége A l b r e c h t főherczeg, Magyarország kormányzója fog 
egyéneket kegyelmesen kinevezni ; a raagán-alapitványok be-
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töltésére pedig az illető alapítók , vagy azok utódai, neveze-
tesen néhai gr. N á d a s d y Ferencz , mint váczi püspök ala-
pítványára a váczi püspök ő méltósága; szinte gr. N á d a s -
d y , mint kalocsai érsek alapitványára a nagys. és ft. kalocsai 
főkáptalan ; gr. B a t t h y á n y alapitványára mélt. gróf Zichy 
Károly ur; G a s p a r i k alapitványára nagys. és ft. Gasparik 
Kázmér, a váczi székesegyházi káptalan nagy-prépostja, mint 
alapitó; a n a g y v á r a d i káptalan alapitványára az ottani 
nagys. és ft. káptalan ; szabad kir. P e s t városa alapitványá-
ra ugyané város tek. polgármesteri hivatala, és a tanács; 
T a l i á n - C s u z i alapitványára a tisztelt család ; K i r á l y 
Antal siketnéma-intézeti tanár alapitványára az intézet igaz-
gatósága által történik a kijelölés. A folyamodványokhoz a 
következő okmányok kapcsoltassanak. 1) A keresztlevél, melly-
ből a gyermek kora látható legyen, hogy az 9 évesnél nem 
ifjabb , és 14-nél nem idősebb. 2) Arról szóló ,orvosi bizonyít-
vány', hogy a gyermek nem tompa elméjű , a tanításra fogé-
konysággal bir, és siketségen kivül más testi hibában, vagy 
nyavalyában nem szenved, és hogy a himlődzést vagy termé-
szetesen állotta ki , vagy sikerrel beoltatott légyen : mert ha 
a helybeli orvosi vizsgálatból ellenkező tűnnék ki, a fölvéte-
tett gyermek felsőbb rendelet szerint visszautasittatik. 3) A 
folyamodó lakhelyén lévő városi hatóság, vagy községi elöl-
járóság által kiadott, a helybeli lelkészi hivataltól megerősí-
tett , valamint az illető cs. kir. szolgabirói hivatal részéről lá-
tomásozott ,szegénységi bizonyítványt' ; mellyből kitűnjék, 
hogy a folyamodó vagyonbeli tehetetlenségénél fogva gyer-
mekét tulajdon költségén az intézetben neveltetni nem képes; 
ebben egyszersmind s a szülők erkölcsi, valamint politikai ma-
gukviselete , polgári állása, és gyermekeik száma is megemlí-
tendő lészen. — Az illetők, kik siketnéma gyermekök , vagy 
gyámnokaik részére egy országos alapítványi hely elnjrerhe-
téseért esedezni óhajtanak , a fönmegirt három okmányokkal 
ellátott kérvényes irataikat ő cs. kir. Fönsége A l b r e c h t 
főherczeg, Magyarország nagykegyelmü kormányzójához czi-
mezve , az illető cs. kir. kerületi szolgabirói hivatalnak felsőbb 
helyre leendő fölterjesztés végett legfölebb e f. évi majushó 
25-éig benyújtani el ne mulaszszák. Az eredményről az illető 
felek annak idejében tudósíttatni fognak. Azok pedig, kik a 
fönmegnevezett magán-alapitványi helyek valamellyikét meg-
szerezni kívánják , ugyanazon kellékekkel ellátott folyamodá-
sukat az illető kegyurak-, vagy azok utódaihoz intézzék. A 
fölvett gyermekek egy öltönyön kivül ha nem 6 , legalább 4 
pár fehérruhával kikészülten , e folyó évi septemberhó utolsó, 
vagy octoberhó első napjaiban Váczon az intézeti igazgatóság-
nál bemutattassanak. Az intézetnek évenkint fizetendő 126 a. 
é. frt tartási és ruházási díjért siketnéma gyermekek az inté-
zetbe bármelly időben fölvétetnek. Gyermekeik részére külön 
ellátást igénylő szülék bővebb felvilágosítást e részben az 
igazgatóságtól nyerhetnek. — Váczon, aprilhó 9-én, 1859. 

Az i n t é z e t i g a z g a t ó j a . 

IRODALOM. 
y j J u l i a és M á r i a . Levelek a katholikus isteni-tiszte-

letről. Cordelia után H u s z á r Károly, fehérmegyei áldozár. A 
püspöki hatóság jóváhagyásával. Székes-Fehérvárott, 1858'. 

16-r. 3641. Ara, fűzve 1 frt 12 kr. — Anyaszentegyházunknak 
sz. intézményeit, szokásait és szertartásait nem ismerni annyi, 
mint annak szépségeit, és vallásos áhítatra buzdító leghatha-
tósabb szereit nem ismerni ; ismerve pedig és látva azokat, 
mennyei érzetekre nem buzdulni annyi, mint a lelki s vallási 
halál dermesztő karjai közt dideregni. S mégis hányan van-
nak , kik azokat nem ismerik ! ? hányan , kivált prot. atyánk-
fiai közt, kik még folyvást ismétlik, hogy a kath. hit csak 
buta embereknek való ; miután az merő szertartások szöve-
vénye , babonaság és hitetlenség keveréke, s csak olly népnek 
van szánva, mellyet tudatlanságban akarnak tartani, hogy 
zsarnokság által fékezzék, és szellemi emelkedését akadályoz-
zák. Ők isteni-szolgálatunkban nem ismerik föl ama nagy, és 
magasztos hódolatot, melly méltó az Isten felségéhez, ki előtt 
a nemzetek imádva hajolnak meg. E tudatlanságot és sérelmes 
előitéletet fogyasztani, czélja jelen munkának. Igen tévedne 
azonban, ki attól tartana, hogy itt sz. intézményeink- és szer-
tartásainknak csupán iskolaszerű, száraz, untató fejtegetésé-
vel fog találkozni. Szerző helyesen fölfogván a kor igényét, 
melly szerint a regény-irodalom, főleg nőinknél, legnagyobb 
olvasó-közönségnek örvend , mulatva akarván oktatni, az Írás-
beli előadás e nemét választotta czéljának elérésére. Regé-
nyének személyei angolok; hősei Julia és Mária: amaz egy 
szellemdus , az anglicanismo-rationalismus iskolájában hitet-
lenségig mivelt anglikán ; emez egy szende , alázatos , mély 
vallásos kedélyű s miveltségü, az egész utazó társaságban 
egyetlen kath. vallású hajadon. Az utazás Köln-, Strassburg-, 
és egyéb városokon át Olaszhonba történik egy, csupán Ar-
thur lord, és Julia által merészelt kirándulással a babonaság 
és bálványozás rettegett fészkébe, Romába.- Az utazás egyik 
czélja : saját szemeikkel szerezni meggyőződést a catholicismus 
babonasága- és bálványozásáról. De épen ellenkező eredmény-
nyel. Látván ugyanis ama szent és magasztos czélt, és erőt, 
melly anyaszentegyházunk minden intézményeit, szokásait és 
szertartásait vezérli s átlengi, ennek kebelébe tér nem csak az 
igazságot őszinte szándékkal kereső Arthur, hanem a hitet-
lenség denevér-szárnyain röpkedő Julia is ; ugy hogy ki a 93-ik 
lapon igy ir Nizzából : „Ismeri ön nézeteimet az emberi lélek 
jövőjéről; kimondám nyíltan véleményemet, bármilly kedvet-
lenül szokta hallgatni Zsófia lady. Arthur lord hevesen meg-
támadá állitásomat, és ismeretes szónoki tehetségével ipar-
kodott meggyőzni arról, hogy az emberi lélek örök élete mel-
lett szól a keresztény hit , s a józan ész tanítása ; én mindig 
tovább menék, és bátran tagadám minden védveit...", ugyan-
az a 320-ik lapon ezeket irja : „Milly különösen megváltozott 
mindazok sorsa, kik akkor Nizzában összegyülekeztek ! Egészen 
máskép tértem vissza hazámba ! Kedvetlenül, boldogtalanul 
hagyám el : nyugodtan , és boldogul tértem vissza ; mert meg-
találtam az igazságot, világosságot és életet". Mi véget ért 
az Alexia és István közt szövődött viszony ? Valljon, és hol 
talált megnyugvást a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes Zsó-
fia lady , ki a 201. lapon ezeket jegyzé naplójába : „Az én vét-
kem-e , hogy soha sem érezhettem magamat igazán szívből 
kielégítve és boldogítva hitemben? Hiven teljesitém vallá-
somat, megismerém, s megvallám kötelmeimet a világ előtt-
mégis ugy éreztem magamat, mintha hiányzanék valamim , 
mintha nem igy kellene lennie. A religionak, mellyre az Isten 
maga tanított minket, nem szabad ürességet hagynia szivünk 
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ben ; tehát kell valami jobbnak lenni, mint a mi nekem adatott." 
Mi lett végre Máriából ? . . . . ezeknek megtudását a munka ol-
vasására hagyja ismertető ; miután neki ugy is annak nem regé-
nyi , hanem tanitói oldalát fölmutatni volt szándékában. — 
Kifejtve, s alapos védvekkel támogatva találni e munkában 
nem csak minden szertartásainkat, a keresztvetéstől kezdve 
egészen az utolsó egyházi ruha czélja-és jelentőségeig: ha-
nem több vitás hit-czikkeinket is, millyen például, a szentek, 
képek és ereklyék tisztelete, a pápa, bucsu, gyónás, sz. mise-
áldozat stb. nem csak szertartási, hanem részben dogmai te-
kintetben is. S mindezt nem egy huzamban, hanem amúgy 
mellesleg, a regény eseményei közé szőve, mint a prot. ku-
tatók szemei előtt fölmerülnek, vagy kérdezősködésükre meg-
magyaráztatnak ; mi által a mint nagyobb világosságban mu-
tatkoznak , ugy kevesebb unalom-, s több érdekkel is olvastat-
nak , s mintegy észrevétlenül megjegyeztetnek. E munkával 
azért könyvtárunkból, kivált miveltebb híveink- és hivőnőink-
nek mindig kedves és hasznos olvasmánykép szolgálhatunk. 
Iskoláinkban szertartásaink rendesen kezdenek taníttatni, mi-
nek örvendetes jelenségeül szolgál, hogy a nm. veszprémi 
püspök úr által több ezer példányban nyomatott szertarsásos 
könyv már harmadik kiadásnak örvend : miért ne lehetne te-
hát dicséretesnek mondani az igyekezetet, melly a kezdett 
alapon tovább törekszik épiteni ; s azoknak, kik mint kisde-
dek, tejjel táplálkoztak, utóbb erősebb eledelt nyújt ? A for-
ditás ellen nem tehetni kifogást : tiszta az, világos, és szaba-
tos ; a kiállítás csinos ; az ár mérsékelt ; mivel a 364 lapra 
terjedő, csinosan nyomott, és vászonba kötött munka 1 frt, 
vagy szállítási költséggel 1 frt 12 kron árultatik. F. 

, H e i d e n t h u m u n d J u d e n t h u m.' (Folyt.) 
A görögországi mysteriumokat, főleg az Eleusisben ün-

nepeltetni szokottakat illetőleg sok hibás nézet uralkodik még 
most is az irodalom- és közvéleményben , mellyeket sz. nagy 
tudománynyal igyekszik kijavitni. Az elágazó vélemények e 
tekintetben annál inkább kimagyarázhatok, minthogy maguk 
a régi pogány irók is különböző, s egymással ellenkező meg-
győződést nyilvánítottak müveikben, különösen e mysteriu-
mok erkölcsi becsére nézve. Már eredetök is homályos : melly 
részint ama valláselnyomás- és üldözésekben keresendő, mely-
lyek a legyőzött népek cultusát elrejtődzésre kényszeritették 
(112. 1) ; részint ama sajátságos, államilag is fentartott intéz-
kedésben , mellynél fogva a vallási hagyományok egy része 
csupán olly szertartásokban tartatott fön, mellyek a nyilvá-
nosság-, és nagy tömeg szemeitől, akár tisztelet-, akár a visz-
szaélések elhárításának szándékából elvonattak. Csak is szer-
tartásokban állott azok lényege ; mivel a mysteriumok semmi 
határozott tanitást sem tartalmaztak (108. 1.). A bálványozó 
papság ezekben csak ugy nem viselt oktatói szerepet, mint 
nyilvános cultusában : ő átalában nem foglalkozott a nép ta-
nításával ; és ezt a mysteriumok megülésekor sem tette. Nem 
is foglaltak ennél fogva magukban olly titkos tanokat, például 
az Istennek egysége stb. felől, mellyek a nyilvánosan űzött 
bálványozási rendszerrel, mellyen az államok törvényei s in-
tézetei nyugodtak, egyenes ellentétben állottak volna : illyes-
mit a polgári hatalom, melly a bevett cultustól eltérést halál-
lal büntette, el nem tűrhetett volna ; pedig a mysteriumok tar-

talmát nemcsak tudta, hanem még maga rendezte is. A my-
steriumok sz. szerint merő színpadias ábrázolatok voltak, lát-
ványos előadások-, borzalmas képek-, zene- és énekkel össze-
kötve ; az érzékekre hatott benyomás, nem pedig elvek nyil-
vánítása által hatván az azokban részt vett egyének képzelő-
désére : s ezek a látott- és hallottakból csak azt, és annyit ta-
nultak, mennyit ismereteik- vagy sejtelmöknél fogva azokban 
kifejeztetni véltek. A nézők felfogása- és magyarázati képes-
ségétől függött tehát e hagyományos szertartásokból azt von-
ni ki, mit legokszerübb-, vagy pedig vágyaikkal legegyezőbb-
nek tartottak. Az azokhoz hit nélkül járuló csak ugy csalást 
látott és ábrándos képzelődés müvét itt is, valamint a nyilvá-
nos isteni-tiszteletben : még az ősi hagyományokról jobbat 
föltevő, az örök élet , és ennek jutalmazó, vagy büntető ter-
mészete felőli meggyőződését látta általuk megerősíttetni. 
Különben is illy pusztán gépileg utánozott, színpadias mutat-
ványok majd jól, majd rosszul adathattak elő, a szerepvivők 
miveltsége- és felfogásához képest ; s ugyanaz, mi az azt ko-
molyan végzők magatartása által épületes is lehetett , mások 
szándékos gúnyja-, vagy hitlen közönyösségénél fogva paródiá-
vá , s nevetséges játékká válhatott, vagy épen feslettségek 
üzésére szabadíthatta föl a közönséget. Hisz még a jól irt 
színdarabok hatása is az előadástól függ : mennyivel inkább 
függött tehát a mysteriumok felőli jó, vagy rossz vélemény, 
azok gyakorlásának módjától ! Tudjuk , mint lehet még a ke-
reszténység szent, és valóban üdvös gyakorlatait, az azokkal 
űzött visszaélések miatt rossz hírbe hozni. Ekkép meg volna 
fejtve a görög mysteriumok iránti véleménykülönbség a kor-
társaknál : némellyek helyeslő szavai, s másoknak nyilt rosz-
szalása. De kitetszik innen az is, hogy az azokat előadók s maguk 
a beavatók sem értettek azokból többet, sőt néha kevesebbet, 
mint a beavatott hitujonczok ; s hogy ezek ollykor azt is sejt-
hették , mi felől amazoknak fogalmuk sem volt. Sz. mindkét 
részre idézi a nevezetesb irók tanuságtételeit, kik vagy hatá-
rozott dicsérői (Isocrates, Sophocles, Arrian, Diodorus), vagy 
rosszalói a mysteriumoknak (Philetaerus, Plato, Varró, Cotta, 
Philo, Dionys. Halic., és a ker. apologeták átalában) ; vagy 
pedig különböző helyen és időben, ellenkező véleménynyel is 
voltak : mint Cicero, Plutarch stb. De olly nagy is volt e my-
steriumok száma, s annyi külön nemei léteztek valamint a gö-
rög , ugy a romai birodalomban, hogy az ellentétes nézetek 
nagyon is könnyen kimagyarázhatok még ugyanazon Írónál is. 
Az orpheusi mysteriumoknak (Telete) külön fejezetet szentel 
sz. (120. 1.), s e nagy fontosságú kérdést kimeritőleg tárgyal-
ja; az Orpheus halála felőli mythusban a tisztább cultusnak 
egy érzékibb vallás általi üldöztetését, és elnyomatását lát-
ván, melly végre is egy titkos isteni-tisztelet maradványaiban 
őrizhette csak meg régi befolyásának némi emlékét. Az uj, és 
romlottabb vallás kétségkívül bortermő vidékekről, és ezt túlsá-
gosan is használó népektől indult ki ; s a Bacchus felőli mesék 
és történeti hagyományok Nysa vidékére (sz. Cretát, Egypto-
mot, és az Osiris-, vagy Zagrevssel azonos Adonis-Bacchust 
állítja előtérbe,) látszanak a nyomozót visszavezetni ; melly 
ugyanaz a hinduk mesés hónával, honnan az ő mivelődésök 
is eredetét vette: tudnillik a hajdani Arabia, vagy Persia Ny-
sája. (Folyt, köv.) 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 
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Heródes , a ,nagy' -nak n e v e z e t t , é s néhány 
bibliai esemény. 

(Vége.) 
Juda és Dávid trónján ülvén az idumaeus, An-

tigonus barátjait legyilkoltatá : s 45 illy egyén esett 
csakhamar gyanakodó bosszújának áldozatul. Lemé-
szárlá a Sanhédrin tagjait i s , kik vele már mint 
Galilaea kormányzójával ellenkezének. Két vetély-
társ háborithatá még Heródes királyi nyugalmát : 
Aristobulus, és Hyrkan; mindkettő a jeles hasmonaei 
család ivadéka, kik iránt a zsidó nép vallásos tisz-
telettel viseltetett. Osztani látszott e tiszteletet kül-
sőleg Heródes is, ravasz kiszámítással, és addig,mig 
jó alkalom kínálkozott azok titkos elvesztésére. Ari-
stobulust ugyanis fürdés alkalmával, meliyre fölbiz-
tatá , kibérelt emberei által, bukdácsolási játék közt 
a vizbe fojtatá ; Hyrkant pedig, az öreget, a már meg 
is csonkitottat, mint hatalmára nézve kevésbbé ve-
szélyest, tűrte ugyan egy ideig, de végre őt is 
elveszté. 

Aristobulus anyja, Alexandra, meggyilkolt 
gyermekét megbosszulandó, Gleopatrához folyamo-
dott Heródes ellen ; kit is Antonius, Cleopatra által 
izgatva, megidézett. Komoly veszély látszott ez al-
kalommal Heródest fenyegetni. Ismeré Cleopatrának 
irányábani ellenséges indulatát : azért is a halálra-
itéltetés titkos sejtelmével jelenvén meg Antonius 
előtt, egy ujabb fekete bünt forralt irigy lelkében, 
melly halála után leendett foganatba veendő. József-
nek , nagybátyjának ugyanis, kire a kormányt ide-
iglenesen bizta, titokban megparancsolta, hogy ha 
Antonius által megöletnék, Mariamnét gyilkolja meg : 
irigyelvén mástól szép neje birtokát, vagy a hasmo-
naei családnak akarván e veszteségből szerezni ujabb 
fájdalmat. Azonban bántatlanul térvén vissza Antoni-
us itélő-széke elől, Mariamne ugyan ezúttal életben 
maradt : de midőn e nő, a hátrahagyott parancs miatt, 

mellyet megtudott, szemrehányást tenne férjének, 
azon gyanúból, hogy Mariamne titkos viszonyban 
áll Józseffel, ezt, a gyilkolásitervbizományosát, öle-
té meg. 

Octavian, és a romai nép megsokalták e közben 
Antoniusnak Cleopatrávali lealázó viszonyát. Fegy-
verrel akart ennélfogva Octavian véget vetni e szö-
vetkezésnek és hatalomnak, mellyet Antonius egy 
ledér nő szeszélyeinek játékszerévé aljasitott. An-
tonius Actiumnál legyőzetett; és a győző Octavian 
ellen Alexandriában, Cleopatra közelében, keresett 
gyáván menedéket. Heródes ekkor a legyőzöttnek 
Cleopatra meggyilkolását ajánlá; kinek hatalmát 
már többször sujtólag érezte, és segítsége felől biz-
tositá őt azon esetben, ha tanácsát elfogadja. Anto-
niusnak talán a gyilkolásra igen, de arra nem volt 
lelki ereje, hogy Cleopatrávali kéjelgő viszonyairól 
lemondjon. Azért Heródes elhatározta magát, Octa-
vian pártjához csatlakozni. Készületeket is tőn már, 
hogy a győző Caesarnál hódolatát tehesse ; de félt, 
hogy távolléte alatt az öreg Hyrkan, ki iránt a zsi-
dók még mindig kegyelettel viseltettek, az ur-vál-
toztatás kétes perczében, hatalmára veszélyes leend: 
azért e félelemből, mielőtt Octaviannal találkoznék, 
a 80 éves aggastyánt megölette. Heródes Octaviant 
Rhodusban találta. Találkozása, és magaviselete a 
hatalmas romai iránt, a kiszámított ravasz ügyesség 
példányaként tekinthető. Szükség volt e váló-percz-
ben Octavian lelkére hatni az ügyes kiszámítás egész 
mesterfogásával, hogy ügyét el ne veszítse. Jól tudta 
ő, hogy egy romai győztes vezért büszkesége-, s 
nagylelkűségénél fogva lehet leginkább megragadni. 
Letevén azért fejéről a királyi fasciát, midőn Octa-
vian előtt megjelent, őszinteségének jeléül szabadon 
bevallá Antoniussali barátságát. Nem tagadá azt sem, 
hogy Cleopatra meggyilkolásának föltétele alatt, még 
az actiumi csata után is, segélyt igért frigytársának : 
kit mégis, minthogy e tanácsot el nem fogadta, im-
már elveszettnek tar t ; sőt, mondá, elveszettnek tart-
ja önmagát is. „Azért, tevé hozzá végül, Caesarhoz 
fordulva, te hozzád jövék, azon reményben, hogy 

fontolóra veended nem csak azt ; hogy kinek barátja 
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valék, hanem azt is, hogy millyen barát voltam". 
Caesar, meghatva ez ügyes számítással mondott, és 
nyilt vallomásnak vélt szavak által, a letett fasciát 
Heródes halantékára fűzé; s megerősité őt Judaea 
trónján, mellyet a hős machabaeus család tagjainak 
általa kiöntött bosszuvére pirosított. 

„Non est pax impiis", mondja az irás (Jes. 48, 
22.). Heródes annál kevésbbé élvezheté a világi ura-
lom békenapjait, mert Mariamne, kit mégis szenve-
délyesen szeretett, kinek testvérét, és Alexandra, 
kinek fiát meggyilkolá, mint a hasmonaei királyi 
család tagjai, közelében valának, kifogyhatlan gya-
nújának élő tápszerei. Azért is e gyanúnak, miután 
Sohemus, Mariamne őre, áldozatul esett, maga Ma-
riamne is föláldoztatott. A szeretett nő halálát vad 
dühhel siratá meg a zsarnok: többször zavartatva 
álmában annak emléke által; többször kiáltva Ma-
riamne nevét, és szólítgatván őt hízelgő szavakkal, 
mintha élne még a meggyilkolt, s mintha érzelgő sza-
vaival föl birná támasztani azt, ki mint véres gyil-
kának ártatlan áldozata, aluszsza már az erős halálnak 
nehéz álmait. 

Mégis lelkismeretének kínzó intelmei között sem 
felejtkezett meg Caesarnak, mint urának és jótevő-
jének kegyéről magát biztosítani. Caesareát épitteté 
azért Caesar tiszteletére : hol ismét ugyanannak 
templomot emelt; a templomba Roma és Caesar szob-
rát behelyezve. Illy czélból emelt Paniasnál is temp-
lomot fehér márványból. Nem hiányoztak a thea-
trumok és amphitheatrumok sem, a romai kedvtöl-
tésnek nagyra becsült helyei (Jos. Flav. Ant.L. 15.). 
A nép illy pogány szellemű, Judaea királyához és 
Jehova képviselőjéhez épen nem illő tettek által föl-
izgatva, bevádolá ugyan őt Octaviannál: de, mint 
előre lehetett látni, hasztalan ; sőt midőn egy részről 
az adó harmadi'észének elengedése által a népet meg-
nyerni , lekenyerezni iparkodnék, más részről min-
den összejövetelt szigorúan megtiltott, és a kik ellen-
kezének : „ducebantur in Castellum Hyrcaniam, et 
dabant supplicium." Annyira gyanakodóvá lett min-
denki iránt: „ut saepe ipse plebeio cultu noctu mi-
sceret se vulgo, ut experiretur, quid de se sentiret 
populus, et quotcunque pertinaciter improbarent eius 
studia, in omnes inclementer anima dvertebat, eos 
quocunque pacto poterat, tollebat e medio" (Jos. 
Flav. 1. c.). Illy helyzetben némelly összeesküvő (s 
ezek közt egy vak, ki habár semmit sem tehetett, 
legalább gyűlöletből a veszélyt osztani akará), meg-
kísérteni szándékozott, orgyilkolás által elveszteni 
azt, ki ellen nem talált védelmet : azonban az össze-

esküvés főlfedeztetett, és az abban résztvevők meg-
ölettek ; melly alkalommal a nép az által engedett 
Heródes elleni gyűlöletének szabad kifolyást, hogy 
a kémet, ki az összeesküvőket elárulá, szétszaggatta. 

Heródes illy nyilatkozatok után meggyőződött, 
miként a zsidók vallásos érzelmökben lőnek általa 
leginkább megsértve, s hogy rossz néven veszik Ju-
daea királyától a pogány elvek iránti hódolatot. Je-
hova törvényét ők megsértve, s az ősatyák emlékét 
meggyalázva látták. Illy viszonyok a választott nép 
életében ismeretlenek valának. Midőn hitetlen, bál-
ványimádó királyok ültek azelőtt egynémelly idő-
ben Dávid trónján : a próféták szavai feddőleg, és vi-
gasztalólag hangzottak a király , és a nép füleiben. 
A számkivetés keserű perczeit isteni büntetésnek te-
kinté, s megnyugodott : fölsóhajtva a szabadulásért, 
mellyről isteni szó által biztosittaték. Most fénypont-
ját látszott ugyan elérni Judaea a politikai dicsőség-
nek : de e dicsőség hátterében a végbukás ijesztő ké-
pe mutatkozott. A próféták szavai elnémultak ; mély 
csend uralkodott: hasonló ahhoz, melly egy, a föl-
det sarkaiban megingató rengést szokott megelőzni. 
Dávid trónján idumaeus ült, ki a pogány romaiak 
zsoldosává, szolgájává lőn : hogy háboritlanul ural-
kodhassék Izrael népe fölött. Azért Heródes a zsidó 
nép vallásos érzelmeinek lecsillapítására forditá fi-
gyelmét. Jehovának u j , fényes templomot akart 
építeni, s ez által paralysálni azon tettét, mellyel a 
romai Caesarokat istenité. A zsidók alig merték hinni 
ez igéret teljesítését : azt hivén inkább, hogy leron-
tani akarja csak jó ürügy alatt a templomot, a nél-
kül , hogy egy újnak építésére komolyan gondolna. 
Nem is fogadák el mindaddig Heródes ajánlatát, 
valamig csak ez ünnepélyesen meg nem ígérte, hogy 
a bontás és újraépítés egy arányban fog történni 
(Jos. Flav. Ant. L. 15.). Hihető, mikép Heródes e 
templomépítés által nem annyira Jehova dicsőségét 
tartá szem előtt, mint inkább a próféták ama sza-
vainak megsemmisítését, mellyekkel a második temp-
lom dicsőségét, a Messiás eljövetele által, megjöven-
dölték. Azonban a zsidók gyanakodásának következ-
tében terve meghiusult; minthogy e templomot, az 
újraépítés módját tekintve, nem lehete másnak, mint 
megújított második templomnak tekinteni, mellyet 
Haggaeus jóslata (2 ,8—10. ) igazán megillet. Sőt 
Heródes e nagyobbszerü épités által is akaratlanul 
eszközzé vált Isten kezében, ki profétája által e temp-
lom dicsőségét megjövendölte. A világ csakugyan 
megcsudálta e nagyszerű müvet, melly később az 
isteni büntetés csapásai alatt összeomlott. Az apos-
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tolok is, meghatva ezen, előttök is uj műnek fönsé-
gétől , elragadtatás közt figyelmeztették isteni Mes-
teröket: „quales lapides, et qualis structura"; és 
mégis Jézusnak szavai : „non relinquetur lapis super 
lapidem", csakhamar beteljesültek. Midőn a zsidók 
csudát kértek, e templomra hivatkozott isteni Meg-
váltónk: „Solvite templum hoc, et in tribus diebus 
excitabo illud"; melly szavaival dicsőséges fóltáma-
dását megjövendölvén, e templom fönségét is hir-
dette. A zsidók maguk is, ama kétkedő szavakban : 
„Quadraginta et sex annis aedificatum est (ipxodowQtfy 
templum hoc, et tu in tribus diebus excitabis illud?" 
teszik nyilvánossá e templom fölötti büszkeségüket 
(Ján. 2, 18 — 20.). De Heródesnek e nagyszerű müve 
is , miután ő maga mint eszköz állt Isten kezében 
Jákob jóslatának teljesítésére, másra nem szolgál-
hatott, mint hogy romjaiban tanúskodjék Istennek 
mindenható erejéről, és arról, ki az idők teljében el-
küldetett. „Et civitatem, et Sanctuarium dissipabit 
populus cum duce venturo ; et finis eius. vastitas, et 
post finem belli statuta desolatio" (Dán. 9 , 26.). 

Milly kevés vallási érzelem szerepelt Heródes 
templomépitésében, arról világos tanúságot tesz ama 
szívtelen merény, melly által Dávidnak, a Judanem-
zetségbeli, s Isten szive szerinti dicső királynak sír-
j á t , pénzszomjból kirabolta. Éjjel, a setétségbünper-
czeiben megy le az idumaeus, Dávidnak, az isteni 
parancsból fölkent királynak, és Salomonnak évszá-
zados sírboltjaihoz; és azon helyen, mellyet az egész 
zsidó nép osztatlan kegyelete tisztelt, ő rabolni szán-
dékozik! (Jos. Flav. Ant. Jud. L. 16. c. 14.) Mint 
Flavius mondja, Heródesnek e bűnös merényét 
„erumpens ex aditis flamma", az isteni haragjelképe 
kisérte : annyi bizonyos, hogy ő, ki az isteni végzet 
megengedéséből ragadhatá el Juda királyi pálczáját, 
és eszköze lett ekkép Jákob, az ős patriarcha jóslata 
teljesülésének, végső napjaiban az Isten büntető ke-
zét is súlyosan érezte. 

A gonosznak tettei is Isten hatalmában állnak. 
Ha istentelen ember lesz netalán az örök mennyei 
tervek valósításának eszközévé : eljön kétségkívül 
magára a gonoszra is, a kiérdemlett büntetés keserű 
percze. Heródes is, ki mint eszköz állt az isteni gond-
viselés hatalma alatt, uralmának végéveiben érzéke-
nyen tapasztalta Isten hatalmát és igazságát. Maria-
mnenek, a meggyilkolt nőnek emlékétől nem birt 
szabadulni. Folytonos rémkép volt ez a zsarnok lel-
ke előtt. Sőt az ettől származott figyermekek is, Sán-
dor és Aristobulus, mint vérrokonai anyjok után a 
hasmonaei fejedelmeknek , kiket már Heródes kivé-

geztetett, éleszték kinzó gyanúját ; mellynek hogy vé-
get vessen, kivetkezve az atyai érzelmekből, e két 
tulajdon fiát is megölette. Caesar maga is elborzadt 
Heródesnek e tette fölött, úgyannyira, hogy Ma-
crobius állításaként fölkiáltana : „Jobb Heródes disz-
najának, mint fiának lenni." Mit is lehetne mást Ítél-
ni a felől, ki nem kímélte nejét, elveszté gyermeke-
i t , meggyilkolta barátjait, lemészárlá elleneit ! Illy 
sok gyilkolás után, mellyek a jogtalanul szerzett ki-
rályi hatalmat féltő gyanújának voltak véres kifo-
lyásai, nem is emiitjük föl Antipaternek, Dorite ne-
vű nejétől származott fiának megöletését; csupán, 
és egyszerűen ama cselszövényes ravaszságot, és vad 
kegyetlenséget említjük föl, mellyet halála előtt 
követett el. 

Judas Sariphaeus, és Mathias Margaloth, két 
jeles törvénytudó s tanitó, látván közeledni Heródes 
végperczeit, fölizgatták tanítványaikat, hogy a meg-
sértett isteni törvényeket, honnan a haza szerencsét-
lensége származik, bosszulnák meg ; levetvén külö-
nösen az arany sast, mellyet Heródes, a romaiaknak 
kedveskedvén, a templom homlokzatára tétetett. Az 
ifjak teljesiték e tanácsot : fényes délben lehányván 
a pogány jelvényt, és darabokra vagdalván. 

Heródes e merény fölött iszonyúan felbőszült, 
félvén, hogy az komolyabb lázadássá fajul a romai 
hatalom ellen, mellynek ő zsoldosa volt. Elhagyván 
azért betegágyát, a bámészkodó, s fólingerült nép 
közé ment ; többeket közülök felkonczoltatván, s a 
merény szerzőit és tanácsadóit kérdőre vonván. Az 
ifjak lelkesült bátorsággal válaszolák, mikép e tettre 
előleges tanácskozás után, mint szilárd férfiakhoz 
illik, határozták el magukat. „Nam et honori divino 
succurrimus, mondák, et legem, cuius discipuli su-
mus, vindicavimus. Nec est, quod tuis decretis leges 
praeponimus, quas nobis Moyses auctore et ductore 
Deo pertulit ; nec recusamus mortem, ac supplicium, 
quodcunque nobis intuleris, conscii nos non ob male-
ficium, sed pietatis causa haec perpeti" ; s a főpapon 
kivül, kit hivatalától megfosztott, valamennyit meg-
égettette. 

Ezalatt, mint Flavius irja : „Regi morbus factus 
est gravior, poenam impietatis exigente numine ; lento 
enim calore torquebatur, qui non tam externo tactu 
deprehenderetur, quam intus popularetur viscera. 
Aderat et vehemens voracitas, cui necesse esset con-
tinuo cibos suggerere, simulque vexabatur intestino-
rum exulceratione, et colicis (xwAov) passionibus. Pe-
des tumebant phlegmate humido et pellucido, simili-
terque inguina. Ipsa quoque verenda putrefacta sca-
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tebant vermiculis, accedente foeda, nec minus mole-
sta tentigine, non sine foetoregravissimo. Super haec 
omnia nervorum contractione laborabat, et difficul-
tate anhelitus." Eusebius (Hist. Eccl. L. I. 8.) ugyan-
ezeket említi. Flavius pedig a mondottakhoz még azt 
is hozzáteszi, hogy : „Constans erat inter viros divi-
nos, et fatidicos opinio, regem laesae tot módis pieta-
tis Deo poenas expendere" (Ant. Jud. L. 17.). 

Hogy valaki életének végperczeig egész meg-
átalkodottsággal üzi a pokolnak mesterségét, erre 
több példa van : de hogy valaki halála után is go-
nosz tetteiben akar fönmaradni, ezt hinni is alig le-
het. Heródes mégis egy kiváló példánya e leggono-
szabb akaratnak. Erezvén ugyanis közeledni halálát, 
midőn azon öntudat gyötré lelkét, hogy e halál fö-
lött a kesergés helyett majd örömben áradozand Ju-
daea népe, egy ördögi terv szülemlett meg agyában. 
Több előkelő családos zsidót ugyanis befogatván, 
testvérhugának Salomének, kiben mindig leginkább 
bizott, és Salome férjének meghagyá, hogy mihelyt 
ő kiadja lelkét, e foglyokat meggyilkoltassák. A meg-
gyilkoltak rokonai, mondá, majd sirni fognak, „és az 
őjaj jaikban, mint megsiratott fogok Judaea népe 
előtt feltűnni". E tanács ugyan nem teljesíttetett ; de 
a körülmény nem mentheti ki a tanácsadó iszonyú 
gonoszságát. Hlyen volt a király , ki által teljesülni 
kellett Jákob látnoki szavának, elvétetvén Juda nem-
zetségétől a jogar , mellyet Dávid óta, bár rabság 
által megzavarva hordozott. Illyen volt a fejedelem, 
ki alatt az idők teljessége bekövetkezett, s a ki kül-
dendő vala, a Szent, elérkezett. 

Imádandóan magasztosak az isteni gondviselés-
nek utjai. A halálos ítéletben, melly az első törvény 
első megszegésére kimondatott, a jövendő uj életnek 
egy reménysugara hat keresztül : „Inimicitiasponam 
inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius, 
ipsa conteret caput tuum" (Gren. 3 , 15.), mondá az 
Ur. Az idők haladtak ; évezredek sodortatván le az 
örök semmiségbe : s végre Az, a ki ,vanc, fokozatosan 
fejti ki e gyenge reménysugárból az igazságnak 
mennyei fényben tündöklő napját. Az idők teljében 
ime feltűnik a „sol justitiae, Christus Deus noster." 
Porig meg kellett aláztatni az Isten és törvénye el-
len büszkén föllázadt embernek, hogy méltó lehes-
sen Az által fölemeltetni, „qui cum in forma Dei esset, 
exinanivit se usque ad mortem, mortem autem crucis" 
(Philipp. 2,6—7.). A zsidó nép Ábrahám hiteért elő-
legesen nyer némi kegyelmet, hogy hagyományos 
fentartója legyen az isteni nyilatkozatoknak, s meg-
őrizze a Megváltó iránti reményt: ki azért kebeléből 

volt származandó. De szükséges volt az is, hogy a 
hatalmas romai fegyverek a világuralmat megsze-
rezvén , a békefejedelem békeszavának utat készítse-
nek minden irányban ; s hogy e világhatalomnak 
örök emlékben fönmaradandó székhelyét, Romát An-
nak , ki a kereszten gúnyosan megfeszíttetett, hely-
tartója foglalván el, a világ nyilt tanúságát szem-
lélhesse mindörökre, miként ezen, a maga nemében 
egyetlen esemény, Isten hatalmas kezének titkos, 
imádandó müve. A megtestesült „Logos", ki egyhá-
zának szellemi diadaláról gondoskodott, földi sorsá-
nak központi helyét sem hagyhatá ki figyelméből ; 
mellyet habár a hitetlenség ügynökei sárral beszeny-
nyezhetnelc is, de megdönteni soha sem lesznek ké-
pesek. „Et portae inferi non praevalebunt adversus 
earn" (Mát. 16, 18.). 

Heródesnek itt adott jellemvonása után csudál-
nunk kell a sz. lapoknak teljesen összevágó elbeszé-
lését mind e jellemet, mind pedig Heródes korának 
viszonyait illetőleg ; mellyekről egyszersmind az 
igazságnak gyermekiesen egyszerű szavával tesz-
nek vallomást. Midőn a leghatalmasabb romai impe-
rátor diadalmas csaták után lábainál látja fetrengeni 
a népek millióit (mint Isten akarván általuk dicsőít-
tetni, s tettleg igy dicsőíttetik is); midőn Isten föld-
jének királya, Heródes is templomokat emel Caesar 
istenitésére Judaea sz. területén; midőn a hasmonaei 
fejedelmek lemészárlása után ő, az idumaeus, fog-
lalja el Judaeának és Dávidnak vértől beszennyezett 
trónját, és zsarnoki kormánya által száműzi Judaea 
kebeléből a béke és nyugalom becses érzetét: ekkor 
zendül meg Dávid sz. városának közelében az an-
gyali örömszó : „Gloria in altissimis Deo, et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis" (Luc. 2 , 14.). Te-
hát Istent, mondja e mennyei szó, nem halandó em-
bereket illet az imádás : ezek föladata, a jó akarat 
utáni törekvés ; melly megszerzi számukra az Isten 
fiainak békéjét. 

E kor különben is, mintegy átalános meggyő-
ződés szerint, a Megváltó eljövetelének kora volt. 
„Percrebuerat in oriente toto", mond Svetonius ; és 
Tacitus, „in oriente toto,veterem et constantem opi-
nionem: esse in fatis, ut eo tempore Judaea profecti 
rerum potirentur" (C. Cornel. Tacitus, Hist. L. IV.). 
Azért, midőn már maga a zsidó nép is érezte, mikép 
Judától a kormány és a jogar elvétetett, Caesar ha-
talmas parancsára Dávidnak elszegényült unokái, 
mint vándorok jelennek meg őseik székvárosa mel-
lett. Az összeiratás kellemetlen törvényének kény-
szerülnek hódolni azok, kiknek királyi őse összeírást 
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parancsolva vonta az isteni fenyitést magára. Szó-
val , midőn az, a minek meg kellett aláztatnia, a po-
gányság a hatalom tetőpontját elérte, s midőn az, a 
miből a hatalom és dicsőség fénykora volt kifejten-
dő, Juda és Dávid nemzetsége porig aláztatott: ek-
kor, e váló-perczben jelenik meg az ég magasán egy 
szokatlan fényű csillag, melly útra készteti Arabiá-
nak fiait : hogy megkérdezzék Dávid városában : 
„Ubi est, qui natus est Rex Judaeorum"? E szó mint 
villanyerő hat Heródes gyanutelt lelkére, mondják 
a sz. lapok: s miután megtudja a helyet, mellyel ed-
dig, istentelen jellemét tekintve, bizonyára mit sem 
törődött, mit tehetett mást a ravasz lélek, mellyet 
ismerni tanultunk, mint mit az evangelista egyszerű 
szavakban mond : „Clam, vocatis magis, d i l i g e n t e r 
didiéit ab eis tempus stellae, quae apparuit eis ; et 
mittens illos in Bethlehem, dixit : l té, et interrogate 
d i l i g e n t e r de puero; etcuminveneritis,renuntiate 
mihi, ut et ego veniensadorem eum" (Mát. 2, 7—8.). 
Holott pedig az imádás helyett gyilokra gondol ; 
mellyet a mágusok által kijátszatván, „iratus valde" 
(Mát. 2, 16.), nem irtózik Bethlehem kisdedeinek szi-
vébe mártani: azon csalárd számítással, hogy majd 
a „rex Judaeorum" is, kinek Bethlehemben kelle 
születnie, bizonynyal elvesz, ha azokat, kik ez idő-
tájban itt születtek, mindannyit meggyilkolja. 

Kétségbevonják némellyek az evangelium emez 
állításának történeti igazságát, leginkább azon oknál 
fogva, mivel a profán történetírók e gyermekgyil-
kolásról nem emlékeznek. Részemről, miután a két-
kedők jobbadán ollyanok, kik mindent szeretnek 
hinni, csak azt nem, mit Isten mond és küldöttjei, 
nem nagy előnyt látok az ellenmondókkali felese-
lésben. Ellenökben leghatalmasb fegyver az igazság-
nak okadatolt kifejtése. Azért e tényt illetőleg is azt 
hiszszük, hogy Heródes leirt jelleme, kit Flavius 
gyermekgyilkolásról is vádol (Ant. Jud. L. XIV. c. 17.) 
szükségtelenné tesz minden apologiát. Szétoszlatja 
Heródes jellemének és viszonyainak ismerete azon, 
Strauss által fölhozott, és plausibilisnek látszó ellen-
vetést is, mellyel sz.Máté s Lukács azon oknál fogva 
vádoltatnak ellenmondással, mivel ez utóbbinak ál-
lítása szerint a született Megváltó a tisztulási idő 
után vitetett Jerusalembe, hol is Simeon által ma-
gasztos szavakban üdvözöltetett: holott e körülmény 
a magusoknak sz. Máté által előadott történetével 
össze nem fér; miután mint Strauss állítja, sem a 
tisztulás előtt, sem azután nem lehet időt találni, 
mellyben a Megváltónak a templombani bemutatása 
történhetett volna. Vagy a mágusok jövetele előtt, 

vagy azután vitetett Jézus, mond Strauss, a jerusa-
lemi templomba. Ha előtte, ugy nem lehet megfogni, 
mint lehetett megzavarva Heródes, és egész Jerusa-
lem; miután Simeon, az öreg, magasztos szavakban 
hirdeté már a templomban a Megváltó eljövetelét. 
Hogy pedig a mágusok elmenetele után történt volna 
a bemutatás, képzelni sem lehet; minthogy sz. Máté 
állítja, hogy a mágusok érkezése után József meg-
intetvén , Egyptomba futott a gyermekkel és anyjá-
val : bizonynyal a nélkül, hogy Jerusalembe ment 
volna, Heródes székhelyére, őt a templomban be-
mutatandó. 

Mi részünkről ez utolsó véleményt elfogadjuk : 
azt állítva, hogy a mágusok csak azután jövének, 
miután már a körülmetéltetés és bemutatás törvényé-
nek elég tétetett. A pásztorok előbb is megtudhat-
ták a Megváltó születését; mivel ezek tudománya 
bizonynyal nem hatott olly hamar Heródes királyi 
csarnokába: s míg a csillagnak keleteni feltünte 
után a mágusok Jerusalembe érkeztek, megtörtén-
hetett a bemutatás. De nem ismeri Strauss Heródes 
jellemét, nem a politikai viszonyokat, mellyeket an-
nak kormánya előidézett, hahogy állítni meri, mikép 
a mágusok nem jöhettek a körülmetéltetés és bemu-
tatási tény után Heródeshez, ki még ekkor mit sem 
tudott a született Megváltóról. Jehovának ősz szol-
gája , Simeon, bizonynyal legnagyobb mértékben 
osztá paptársainak buját , kik Heródesnek törvény-
tapodó tettein keseregtek; azért ő ,k i isteni szó által 
érté meg a Megváltónak a templombani megjelené-
sét, kétségkivül ovakodott, elárulni az égi titkot, 
mellytől függött Izrael szabadulása, és Heródes is-
tentelen kormányának megbukása. Ki merné külön-
ben is állitani, hogy ő, ki mennyei ihlet után tudta 
meg a Megváltó születését, addigi hallgatásra is ne 
intetett volna, mig Heródes ravaszsága a gyermek 
életére veszélyes lehetett? Heródes még azt sem tu-
dá meg egyátalán, hogy a zsidók született királya 
Egyptomban tartózkodik. Azért ha e titkot megtud-
ták őrizni az avatottak utóbb, bizonyára ovakodának 
annak előleges és könnyelmű elárulásától is. Azért 
Strauss ellenében is , jóllehet már az öreg Simeon 
dicséneket mondott a karjain nyugvó Megváltónak; 
mindig lehetséges volt, hogy a mágusok megjelené-
sénél Heródes, és egész Jerusalem zavarba jött le-
gyen ; annál is inkább, minthogy Heródes a jöven-
dő Messiással, ugy látszik,nem sokat törődött eleinte: 
most pedig, a mágusok megjelenésekor, összegyűjt-
vén a papságot, „Principes Sacerdotum et scribas po-
puli", tudakozódott tőlök : „ubi Christus nasceretur" ? 
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Azonban nem szándékunk apologiát irni. Az ,Incai'-
natio' dicső korszakának némelly viszonyait óhajtók 
csupán t. olvasóink emlékezetébe visszaidézni : hogy 
tisztelettel hajoljunk meg az isteni bölcseség és hata-
lom végetlensége előtt, melly az emberi viszonyoknak 
idő szerinti alakulásában nyilatkozik. Dr. B a á n J . 

Pásztorkodás! tárgyalások. 
XIV. 

( V e g y e s-h á z a s s á g o k.) A ki vegyes vallású köz-
ségben lelkészi hivatalt visel, saját tapasztalásából fogja tudni, 
mennyi sok bajt, és kárt okoznak a vegyes-házasságok. Baj 
van a házas-társakkal, ha a kath. fél vallásos kötelmeit ponto-
san meg akarja tartani ; baj a gyermekek nevelésével, kivált 
ha a kath. fél korábban meghalálozik : mikor a leggondosabb 
lelkész figyelme sem képes minden veszedelmet elháritani. 
Például álljon a következő eset. Mintegy 30 évvel ezelőtt köl-
tözött ki egy prot. hajadon, boldogabb vidéken szolgálatot ke-
resendő. Utja ötödik vármegyébe vitte. Ott megállapodván, 
vegyes-házasságba lépett. Házasságának gyümölcse egy leány 
volt, törvény szerint kath. vallásban nevelendő. Azonban a 
kath. atya csakhamar meghalálozott. Az özvegy születési he-
lyére térvén vissza, lehet hogy önfejéből, lehet hogy mások 
tanácsára, Özvegyi állapotát eltitkolta, s magát és leányát 
nem megholt férje, hanem saját szülői után nevezvén, sőt a 
conscriptióba is beíratván, azon véleményt keltette magáról, 
mintha leánya törvénytelen elhálásból származott volna. Illy-
képen leányát háborítatlanul prot. vallásban nevelte , mignem 
ez legközelebb vegyes-házasságra lépni akarván, és keresztelő 
levelét előmutatnia kellvén, a csalás napfényre hozatott : de 
a leány már 22 éves ! Igaz, hogy illynemü eseteknek elejét 
lehetne venni az által, ha minden lelkész minden kiköltözött 
vegyes-házasságot bejelentene oda, hova az illető fél kiköltö-
zött : de mig a ki- és beköltözés mostani rendezetlen állapot-
ban marad, mig a lelkésznek a ki- és beköltözöttekről csak ak-
kor lehet biztos tudomása, ha községét maga házról-házra 
bejárja, sőt akkor sem boldogulhat, ha szántszándékos val-
láseltitkolás forog fön, addig ezen, különben igen üdves ren-
delet csak némi részben segít a bajon. — Már ha most elgon-
doljuk , hogy az elmondtam eset nem egy maga lehet e nem-
ben; ha hozzá adjuk, hogy a vegyes-házasságok azon ut, 
mellyen a vallásos indifferentismus mindinkább terjed; s hogy 
az illynemü házasságokban sok katholikus lelke szenvedett 
már üdvösségén hajótörést: ugy valóban lelkismeretben járó 
dolog, minden szorgalommal oda törekedni, hogy híveinket 
azoktól visszatartóztassuk. 

Nem lehet tagadni, hogy a szelídséggel párosult okta-
tás , és jóakaratú megintés még most is helyt talál : de más 
részről azt sem lehet tagadni, hogy nem minden kebel haj-
landó a jó tanács elfogadására. Az ember természeti alkotásá-
nál fogva két világhoz tartozik, két felé, ég és föld felé vonatik: s 
minthogy a föld közelebb áll hozzá , mint az örökkévalóság, 
sokszor, kivált a mostani materialisticus korban, hajlandó 
képzelt földi boldogságát lelki üdvének árán megvásárolni. 
Uly szomorú eltántorodás esetében siket füleknek prédikál a 

pap, és végre egyebet sem tehet , mint eltűrni azt, mit meg-
gátolni nem állott hatalmában. Nem régen volt esetem, hogy 
egy kath. férfi vegyes-házasságra akarván lépni, két nappal 
esketése előtt nálam megjelent, s előre bocsátván, hogy 
menyasszonya kívánságára, szándékolt házasságát prot. lelkész 
előtt megkötni, s általa megáldatni, megmásithatlan akaratja, 
tőlem háromszori kihirdetésről szóló bizonyitványt kért. Nem 
szükség mondanom, hogy jelentést tettem püspökömnek , és 
nem cselekedtem máskép, mint az rendelte. A vőlegény kíván-
sága teljesült ; miután becsületében járó dolognak nyilvání-
totta menyasszonyának egyszer adott szavát megszegni : s ké-
szebb volt a legvégső lépést is megtenni, hogysem magát a 
világ előtt compromittálni.... Megtörtént tovább, hogy a hely-
beli prot. lelkész kötelességének tartotta, engem bizodalma-
san, sőt fenyegetődzve is a bizonyítvány kiadására felszólítani, 
végre pedig a kerületi hatóságnál bepanaszolni : az 1852-iki 
novemb. 29-én kelt legfelsőbb patens IV. czikkére levén figyel-
meztetve. Azonban mindezekről nem akarok tovább szólni: 
hanem csak azon vélemény ellen föllépni, mellyet a helybeli 
prot. lelkész vitatott, miszerint tudnillik a házasulandó felek 
tetszésétől függ, valljon házasságukat kath., vagy prot. lelkész 
előtt akarják-e megkötni. 

Jól érzem, hogy e téren nem állhatok csupán azon véd-
vekkel elő, mellyek egyedül kath. vallásos és egyházi szem-
pontból felhozhatók; ámbár egy katholikusra nézve semmi 
sem lehet kötelezőbb, mint sz. vallásának parancsolata, anya-
szentegyházának rendelete. Valóban idegen isteneket keres a 
katholikus, midőn más vallásúak isteni-tiszteletében vesz részt, 
midőn a szentségeket ott akarja elfogadni, s az Isten nevében 
attól kiván megáldatni, hol, és a kinek kezeibe Krisztus Urunk 
az isteni kegyelem kincseit le nem tette, sem Istentől nincs 
felhatalmazva, nevében áldást osztogatni. Positiv törvény fo-
rog kérdésben, ahhoz kell szólanom. A törvény ide vágó 19. 
§-a igy hangzik : „Katholikus és nem-katholikus keresztények 
közötti házasságoknál, a beleegyezés kijelentésének a kath. 
lelkész előtt kell történnie ; kivételnek a császárság azon ré-
szeiben van helye, mellyekre nézve a szent-szék az 1841-iki 
április 30-án kelt utasítást kibocsátotta ; ezeknek területén a 
házasulandóknak a nem-katholikus fél lelkésze előtt, s a kath. 
plébános távollétében nyilvánitott beleegyezése törvényszerű-
nek tekintendő." A ki a törvény eme szavait olvassa, első te-
kintetre belátandja, hogy itt a házasuló felek tetszése felől 
szó sincs ,De tehát mi más értelme lehet annak, hogy : a 
nem-katholikus lelkész előtt nyilvánitott beleegyezés is tör-
vényszerű'? fogja valaki kérdeni. Ezt majd alább megfejtend-
jük. A törvény az 1841-iki april 30-án kelt pápai utasitást ve-
szi alapul ; ez pedig a magyarországi püspöki kar folyamodá-
sára adatott ki. Lássuk tehát legelőször : mit kért a püspöki 
kar ? Ezt tudnunk szükséges; mivel ő szentsége 1841-iki a-
pril 30-án kelt brevéjében oda nyilatkozván : ,Sincerissime co-
ram Deo profitemur, nos ad ipsam (tolerantiae rationem) uni-
ca de causa adduci, seu verius pertrahi, ne graviora Ecclesiae 
Catholicae incommoda eveniant', józan észszel föl nem tehet-
ni, hogy engedélyében tul ment volna a kérelmen. A püspöki 
kar beadványa egész terjedelmében olvasható R o s k o v á n y i 
,de mixtis Matrimoniis' czimü munkájában (II. Köt. 403. sz. 
alatt, 804. lapon). Lényege ebben pontosul össze: a) meg-
vallja , hogy szokás volt Magyarországban, a vegyes-házassá-
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gokat minden különbség nélkül, akkor is egyházilag megál-
dani, midőn a gyermekek kath. neveltetése nem biztosíttatott; 
b) előadja az ezen szokástól ujabb időkben történt e részbeni 
eltérést : hogy midőn a gyermekek kath. neveltetése nem biz-
tosíttatik , az egyházi megáldásnak nem, de csak az ugy neve-
zett passiva assistentiának lehessen helye. E két pontra nézve 
világos szavakkal kéretett : „ut huic nostro , urgente necessi-
tate extorto, et non sine fundata spe secuturae a S. V. ratiha-
bitionis suscepto consilio apostolicum suum annutum addere.... 
dignetur" ; végre c) aggodalmukat jelentették ki a püspökök 
az iránt, hogy passiva assistentiával a katholikusok sem elé-
gesznek meg, sőt attól irtóznak; valamint hogy föltenniök kell 
egy ollyatén törvény hozatalát, mellynél fogva a vegyes-há-
zasságok mindenkor a vőlegény lelkipásztora előtt köttessenek. 
Erre vonatkozó kérelmöket következő szavakba foglalták : „ut 
(Sanctitas Vestra) pro necessitatis ratione, casuque in omni, 
Sua nobis auctoritate et sapientia benigne adesse , viamque 
monstrare dignetur, quam ab errandi periculo tute ingredi 
prosequique valeamus." A mi itt nincs határozott alakba öntve, 
az a csanádi püspök 1840-iki december 8-án kelt beadványá-
ban feltalálható. „Cum tamen ipse (szól a püspök) ex altissima 
C. R. fiducia in hoc negotio partes etiam Regiminis sustinen-
das habeam, indulgebit mihi clementer S. V. si intuitu feren-
dorum ex apostolicae Suae potestatis plenitudine remediorum 
modesta quaepiam desideria Eidem de genu manifestaudi mihi 
sumsero audaciam. Horum Summa eoredit: ut in casibus mix -
torum Matrimoniorum, dum pars acatholica validam de catho-
lica omnium nasciturarum prolium educatione cautionem prae-
vie praestare récusât, concernentes Parochi desponsos reticita 
alioquin eorum religione ter ex ambone proclamare, et de per-
actis trinis his denunciationibus testimonium appositis conce-
ptum terminis extradare, porro in huiusmodi etiam casibus, si 
ratio avertendorum ab Ecclesia gravium malorum id nefors ex-
posceret absque ullo ceteroquin ritu ecclesiastico . . . passi-
vaia pro mutua Sponsorum consensus declaratione assisten-
tiam praebere.. . . dum autem per partem acatholicam omnibus 
per Ecclesiam praescriptis conditionibus exacte satisfit, taie 
mixtum Matrimonium solito ritu benedicere possint." E sza-
vakhoz sem kell commentar. (Vége köv.) 

EGYHÁZI T U D Ó S Í T Á S O K . 
Ő cs. kir . Apostoli Fölsége f. évi aprilishó 7-én kelt legfelsőbb 

határozatánál fogva O r d 6 d y Tivadart , az esztergomi fő-székes-egy-
ház kanonokját sz. Egyed kapronezai (alias Koprovnicza) czimzetes 
a p á t j á v á ; K á n t z Lázár t , ugyanazon főkáptalannál kanonokot, és a 
Pázmány-intézet rectorát a bold. Sziiz kerezi apát jává (in Terra Foga-
ras) ; K r e m n i c s k a Tamást, a posonyi társas-káptalan kanonokját 
sz. Antal draveczi prépostjává, s B u b 1 a Káro ly t , ugyanazon társas-
káptalan kanonokját örök Bölcseségről nevezett (S. Sapientiae) titeli 
préposttá méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. ( W . Z.) 

Pest, aprilhó 15-kén. A főmagasságu bibornok- és ma-
gyarországi primásnak főpásztori helybenhagyásával, a kath. 
egyházban mindenütt szokásos májusi ajtatosság a bold. Szűz 
Máriának, a mi kegyes anyánknak és országunk védasszonyá-
nak tiszteletére, az itteni angol-kisasszonyok templomában az 
idén is meg fog tartatni. Mindazok, kik már ezelőtt az evan-
géliumban dicséretesen emiitett özvegynek fillérével ez ajta-
tosság megalapításához járultak, valamint azok, kik a jövő má-

jus folytán ebben részt venni kivánnak, jobbat nem tehetnek, 
mint ha buzgó áhítattal ez istenes gyakorlathoz csatlakoznak. 
A bold. Szűz képszobrávali ünnepélyes bevonulás aprilhó 30-
kán, esti 6 órakor sz. beszéddel, és erre következő áldással 
fog megtartatni. Tovább egész május folytán reggeli nyol-
czadfél órakor [az imádandó Oltári-szentség kitételével sz. 
mise, és esti 6 órakor elmélkedés, ezt követő litániával fog 
tartatni. Ez ajtatosság vasárnapokon magyar nyelven, közna-
pokon pedig németül végeztetik. Május 31-kén (kedden) esti 
6 órakor sz. beszéd és vecsernye lesz ; mire a bold. Szűznek 
képszobrávali ünnepélyes körmenet és ennek a házi kápolná-
bai visszavitele következik, vele az ajtatosság véget érend-
vén : mellyre ezennel minden jámbor hivő az Urban ker. sze-
retettel meghivatik. 

— Bibornok-hg-primás és esztergomi érsek ő eminentiá-
ja nt. S z a b ó k y Adolf kegyesrendü tanárt a pesti kath. le-
gény-egylet elnökévé kinevezni méltóztatott. 

E g e r , április 15-én. E napokban a városunkban áldá-
sosán működő irgalmas-nénék szegény intézetét és betegházát 
látogatván meg , némi csudálkozással tapasztaltam, hogy az 
egri főmegyei papság rövid idő alatt majdnem három ezer 
pengő forinttal járult az intézet fölsegéléséhez ')• Azonban e 
csudálkozásom teljesen eltűnt, midőn ma dolgaim elintézése 
végett a helybeli harangöntőhez tértem be. Beléptemkor az 
udvaron három uj harang vonta magára figyelmemet. Kérdé-
seimre azon választ nyerém , hogy : „e harangokat, mellyek 
2000 pengő forintnál jóval többe kerültek , nagymélt. kisap-
ponyi B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ur öntette a hajdu-
doroghi latin szert. kath. hivek részére." E válasz némi kiegé-
szítéséül szükségesnek tartjuk megemlíteni, miszerint a temp-
lomot is, mellynek tornyába e harangok szánvák , szinte ér-
sek ő nagyméltósága építteti saját költségén. Mondjam-e, hogy 
illy példa után majdnem természetesnek találom, a megyei 
papság által a hitélet föl virágzására hozott áldozatokat ? Avagy 
lehet-e az illy példát utánzás nélkül hagyni ? S nem természe-
tes következmény-e, ha a tavaszi kellemes napok visszatérté-
vel minden uj életnek indul ? — E héten több szegényt lehetett 
látni a lyceumi épületből örömkönyes szemekkel kijőni. Ez 
esemény magyarázata igen egyszerű. Az egri főegyházmegye 
nestora, nt. s tudós S z e m e c s k e y József, érdemült lyce-
umi tanár és egyházmegyei könyvtárnok, élete 81-ik évében 
f. hó 2-án örök életre szenderülvén, átalános örököseivé a házi 
szegényeket tette, azon meghagyással, hogy senki 10 frtnál 
többet ne kapjon. Valóban az egri főegyházmegye nestorához 
méltó végrendelet ! A szegények örömkönyeit e végrendelet 
okozá ; mert épen e héten 600 pengő forint osztatott ki közöt-
tük. — Jelen tudósításom kiegészitéseül még egy körülményt 
kell megemlítenem, mellynek f. hó 10-én valék tanuja, s melly 
számos hiveknek igen nagy lelki örömet szerzett. Reggeli 
nyolez órakor a szent-ferencziek temploma mellett kellett el-
mennem. Útközben a templomból szokottnál nagyobb tömeg-
ben kijövő hivek közül egy hozzám , mint ismeretlenhez for-
dult, és nem annyira örömtől, mint ajtatosságtól sugárzó arcz-
czal mondá, hogy „menjek a templomba, mert ott érsek ő ex-
cellentiája áldoztatja a híveket." A templomba térve, tudako-

' ) A jótevők közt a világiak részéről a jótékonyságaikról isme-
retes Maj tényi Pá lnő , s Fehérváry Amalia ő nagyságaik nevével ta-
lálkoztam. 
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zódásaimra felvilágosításul ezt nyertem : „Érsek ő n.méltósága 
évenkint három napra a szent-ferencziek zárdájába szokott 
vonulni, szent elmélkedés végett. A hivek e napokat óhajtva 
várják, és erről értesülve, igen számosan szoktak megjelenni, 
hogy kegyelmes főpásztoruk fölszentelt kezeiből vehessék az 
élet Urát". Boldog egri hivek ! hozzátok nem csak szavakban 
szól kegyelmes főpásztorotok, hanem példát is ád , hogy mit 
cselekedjetek. ,Exemplum dedi vobis , ut quemadmodum ego 
feci, ita et vos faciatis.' 

T e m e s v á r , sz. György hava 10-én. Milly vésztel-
jes jövő fenyeget, és milly baljóslatú borús felhők borítják el 
Europa láthatárát, az a jelen helyezetet ismerők előtt szintolly 
kétségtelen, mint a minő bizonytalan a forrongó zavarok ki-
törtével ezek eredménye, s az államok minden rétegeit meg-
rendítő hatása. A mennyire azonban az emberi ész a jövő tit-
kaiba bepillanthat, s a szomorú tapasztalás és bölcs számitás 
utján következtethet, senki sem sínylődik a forrongások és 
háborúk következményei miatt és alatt annyira, s olly sokáig, 
mint az egyház, főleg az Európát jelen helyzetében fenyege-
tő megrendités mellett : miután ez annak feje, a romai pápa, 
s ennek világi uralma ellen van intézve. E körülmények bir-
ták rá szentséges atyánkat a pápát, hogy államában napon-
kint imákat rendelt végeztetni a b é k e é r t . S minthogy ha 
a fő szorongattatik , a test minden egyes részei vele együtt 
szenvednek: ez üdves példát a f r e i b u r g i s p r á g a i ér-
seki hatóságok után, hol szinte imádságok végeztetnek a bé-
keért , a csanádi mélt. megyés püspök ur is követé ; az isteni 
gondviselés végetlen bölcseségü s titkos intézeteiben bizva, 
hogy sz. Péter hajója a fenyegető vész árjában el nem merü-
Iend, hanem abból még dicsőségesebben fog inkább kibonta-
kozni. A megyei papsághoz intézett ebbeli körlevelét eredeti 
szövegben idecsatoljuk. „Inscrutabili divinae providentiae 
permissione saluti rerum publicarum universae pene Europae 
tempestas malorum pessimorum gravida videtur imminere, 
sine armorum strepitu, et calamitatibus, quae illa comitantur, 
cum irruerit, haud sedanda : quae quidem tanto minacior ipsi 
Ecclesiae impendet, quanto visibile eiusdem caput petitura 
praevidetur. Cum igitur in manu Dei sint non tantum corda 
regum, sed omnes fines terrae, qui et equum et ascensorem eius 
deficit in mare et operit fluctibus ; nec sit alius, qui pugnet pro 
nobis, nisi Deus noster, qui attingit a fine usque ad finem for-
titer: humiliemur sub potenti manu eius, et inter vestibulum et 
altare ploremus et invocemus nomen sanctum eius, ut misertus 
populi sui avertat indignationem suam a nobis, et illos, qui bella 
volunt, potenti manu sua dissipet ; det vero pacem in diebus 
nostris, ut sublata formidine vitam tranquillam agentes in ter-
ris , ad aeternae pacis portum securius pervenire valeamus." 
Rendeli ezután a körlevél, hogy mindennap a békeért „colle-
cta" vétessék a sz. misében ; ennek végén pedig a kitett leg-
mélt. Oltári-szentség előtt az erről eleve figyelmeztetett hívek-
kel három ,Miatyánkot' és három ,Üdvözlet'-et imádkozzanak 
a lelkipásztorok, az ismeretes ,Deus, a quo sancta desideria' 
imával együtt anyanyelven; mire szívből sóhajtunk: „Uram! 
hallgasd meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson elődbe". 

IRODALOM. 
,Journal des dimanches et des fêtes, publie sous la di-

rection de L. T. A. Frelon. Paris, 1859.' II. évi folyam. N. 
4-r. Ara 10 frank. E mû, melly a franczia egyházi zenének el 
nem korcsosult életerejéről tanúskodik, olly egyházak számá-
ra íratott, hol az isteni-tiszteleten leginkább csak az orgona 
bájos hangja kiséri a karénekeï egyhangú (unisono) latin 
éneket; mint ezt hazánkban némelly székes-egyházaknál az 
úgynevezett conventualis misék alatt hallhatni, midőn a pap 
imáit majd önállólag, mint a ,Kyrie'-nél, majd folytatólag, 
mint a ,Gloria'- és ,Credo'-nál, egyszerű orgona-kiséret mel-
lett énekli a karénekes. A mü két részből áll, az első rész tar-
talmát több nemű misék és hymnusok teszik , mindannyian az 
emiitett modorban szerkesztve ; s azért leginkább a székes-
egyházak karénekeseinek ajánlható. A második rész tartalma 
sokkal átalánosabb fontosságú. Ez kizárólagosan úgynevezett 
praeludiumokból áll, a legjelesebb zeneszerzők müveiből vá-
logatva ; kiknek nevei közül némellyeket megemlítek. Ezek : 
Bethoven, Mozart, Haydn, Prosper-Pascal, Marcello, Danzi, 
Rameau, Regnier, Genel, Cavallo, Bonoldi stb., melly nevek 
kétségen kivül helyezik a mü belbecsét. Igen czélszerüen le-
hetne azt mindenütt használni ; hogy megszűnnének azon in-
dulószerü phantasiák , mellyekkel a mesterek a hivők áhitatát 
sok helyütt inkább csökkentik, mint emelik. 

P á l y a k é r d é s . 
Néhai S c h w a r t n e r Márton pesti egyetemi tanár és 

könyvtár-őr alapítványából 105 a. é. forint tűzetik ki jutalmul 
a következő pályakérdés megfejtésére: „Quaeritur, quid mo-
menti ad promovendam gentis hungarae culturam a Princi-
pibus stirpis Andegavensis accesserit ?" A pályairatok magyar, 
latin, német, vagy franczia nyelven szerkesztve, s a szerző ne-
vét rejtő pecsétes levélre hivatkozó jeligével ellátva, 1860-iki 
május 1-éig a pesti cs. kir. egyetem nagyságos rectorához bér-
mentesen beküldendők. A pályanyertes értekezés a szerző tu-
lajdona marad. Pest , 1859. april 15-én. 

Megjelent, és a Szent-István-Társulat ügynöki hivata-
lában , ugy szinte Hartleben K. A. társulati könyvkereskedő-
nél kapható : 

.Jézus sz. szivének imádása. Szerkeszté T á r k á n y i B . 
József. Harmadik kiadás. Pes t , 1859.' 16-r. 64 1. Ára, kemé-
nyen kötve: 11 kr. a. é. 

,A bold. Szűz Mária szeplőtelen sz. szivének tisztelete, a 
hitetlenek és bűnösök megtérítéséért. (Második kiadás.) Pes-
ten.' 12-r. 96.1. Ara, egy aczélmetszetü képpel, és kemény 
kötésben: 18 kr. a. é. 

Megjelent és kapható L a u f f e r és S t o l p könyváru-
soknál Pesten : 

,A szent keresztút, vagyis Krisztus kínszenvedése- és 
haláláról való ajtatosság gyakorlata. A hivek használatára 
szerkeszté M a j e r István kürthi plébános. 16 színezett kép-
pel Mihalovics Jánostól. Pesten, 1858.' 8-r. 128 1. Ara színes 
borítékba fűzve : 56 kr. a. é. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Megyei zsinatokról. II. — Pásztorkodási 
tárgyalások. XIV. (Vége.) — Észrevételek a ker. kath. egy-
ház némelly szertartásait illetőleg. — Egyházi tudósítások. 

M e g y e i z s i n a t o k r ó l . 
il 

A megyei zsinatok eredetét illető kérdést nem 
csekély vitaponttá tette a tudósok egyéni felfogása. 
Mi e vitát rövidség okáért mellőzve, egyszerűen 
azok táborába szegődünk, kik a megyei zsinatok je-
len elnevezése- s alakjától eltekintve, csupán azok 
lényegét veszik szemügyre : mint ama legbiztosb 
Ariadne-fonalat, melly őket e történeti kérdés kuta-
tásánál a századok tömkelegéből szerencsésen kise-
gíti. Már pedig a megyei zsinatok, errei tekintette], 
olly e g y h á z i g y ü l e k e z e t e k , mellyekben a 
püspök saját, alárendelt papságával, a gondviselé-
sére bizott hivő seregnek az igaz hit- és tiszta erköl-
csösségben nyilvánuló jámbor keresztény életét hi-
ven megőrizni s emelni szándékozva tanácskozik, s 
e végre püspöki hatalmával rendeleteket szab és fo-
ganatosít. E meghatározás szerint tehát a megyei 
zsinatok, lényegöket tekintve, az egyház isteni szer-
vezetében, s a hierarchia-rend természetében mé-
lyen gyökeredzvén, szükségkép kora kifejlődést is 
nyertek. S ámbátor azokat jelen külső nagyságuk-
ban, az üldözött kereszténység első korszakában föl 
nem találjuk: lényegileg azonban már akkor is meg-
voltak. Igy volt ez átalán az egyházi hatalom- és 
kormánynyal, melly csak az őt szoritó kéz tágultá-
val nyerhette későbbi nagyszerű kifejlését ; ámbátor 
alakja-, s minden lényeges elemeiben isteni Urától 
vévén eredetét, változatlan maradt, és maradand a vi-
lág végezetéig. Ezért tehát, habár az idő viszontag-
ságai közt elveszett időemlékek hiányában nem tud-
nók is ez institutio kifejlődését minden mozzanatá-
ban követni, még sem tagadhatnék annak, az egyház 
organismusában rejlő természeténél fogva, már az 
egyház első korszakában keresendő kezdetét és foly-
tonulását. Jelenleg pedig ezt annál kevésbbé tehet-
jük , minél bizonyosabb, hogy erre vonatkozólag a 

történelem oktató lapjain is kielégitő tudósításra 
találunk. 

Igy az apostolok, kívánván amaz ösvényt ki-
mutatni, mellyen kell az utódoknak is az egyház és 
hivek szükségei- s közügyeinek elintézése végett ha-
ladniok, Jerusalemben, a fakadó egyház központján 
példát és mintaképet adva gyűltek össze, a hivők 
közügyeit elintézendők. Föl is fogták ezt az első ta-
nítványok : és mint atyáik tanának leghívebb őrei, 
ebben is példájokat követék. Es az üldözések mos-
toha körülményei közt is munkatársaikkal egyetem-
ben intézték el egyházaik dolgait. Kétségtelen bi-
zonyságot tesznek erről sz. Ignácz, antiochiai püs-
pök és vértanú többrendü levelei. Igy a philadel-
phiekhez irt levelében egy, a püspök vezetése alatt 
álló gyülekezetről tesz említést, mellyet a régi latin 
fordítás ,Concilium Episcopi', az ujabb pedig ,ad 
Episcopi concessum', vagy a görög szöveg szerint 
,Synedrion Episcopi' kifejezéssel ad vissza. Sz. Poly-
carphoz irt levelében pedig e gyülekezeteknek gya-
koribb megtartását egy régibb kiadás eme szavai 
szerint : ,crebrius celebrentur conventus et synodi' *), 
óhajtja. Ugyanazon levelében egy más, utódja vá-
lasztását eszközlendő hason gyülekezetet emlit, mely-
lyet a görög szövegben ,Symbolion', a régi latin for-
dításban pedig ,Concilium' megnevezéssel találunk 
kifejezve. Ez tehát tényleges bizonysága annak, mi-
kép azonnal a kereszténység első korában összegyűl-
tek a püspökök tanácskozás végett papjaikkal. 

Tovább azon tartományi zsinatokból, mellyek 
a II. és III. században részint Montan ügyében, ré-
szint a Húsvét mikori tartása felől, és az eretnekek 
által kiszolgáltatott keresztség érvényességéről folyt 
viták alkalmával, keleten és nyugoton többször tar-
tattak, egész bizonyossággal következtethetjük, hogy 
az egyház eme viharos korszakában még inkább hi-
vattak össze a megyei zsinatok. Mert e zaklatott idő-
ben könnyebb volt egyes , bármilly kiterjedésű ke-
rület papjainak, a püspökök széke köré gyülekez-
niek, mint a különböző, s gyakran igen messze eső 

!) Bibliothec. SS. Patrum. Edit. Colon. Tom. II. p. 89. 
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vidékek püspökeinek a metropolita székhelyére jön-
niek. A donatisták amaz állitására, mintha az annyi-
ra üldöztetett egyház első korszakában zsinatok nem 
tartathattak volna, sz. Ágoston hason okoskodással, 
Saturnin, és más vértanuk életéből szedett adatok 
alapján, nagy és számos zsinatokkal felelt *). 

De mit a helyes következtetésből méltán gya-
nítunk , azt valósággal létesítve is találjuk a törté-
netben. Igy sz. Firmilian-, Origenes tanítványának, 
sz. Cyprianhoz irt levelében 2) a következőkre aka-
dunk : „Necessario apud nos fit, ut per singulos an-
nos Seniores et Praepositi in unum conveniamus ad 
disponenda ea, quae curae nostrae commissa sunt , 
ut, si quae graviora sunt, communi consilio dirigan-
tur". E szerint tehát már a III. század elején, miután 
F i r m i l i a n 233-ik év körül lett Caesareában püspökké, 
az egyházban ama szokás uralkodott , melly szerint 
a püspök évenkint, vagy a tudós Fellus angol püs-
pök e levélhez irt jegyzékének értelmében, évenkint 
kétszer, tavaszkor tudnillik és őszkor, a presbyte-
rekkel összejött, vagyis zsinatot tartott, A levélben 
előforduló ,Seniores' szót presbyter (áldozár) érte-
lemben veszsztik; mert az afrikai egyházban ezek 
igy hivattak : a mint ezt Tertullian (Apologetic, c. 
39.), és Victor Vit. (Histor. persecut. Vandal. Libr. 
V. c. 19. p. 91.) könyveiben olvashatni. Maga sz. 
Ambrus is e szót ,De officiis' czimü munkájában (Libr. 
I. c. 20.) vegyest, a püspökök- és áldozárokról hasz-
nálja. Követve tovább Eusebiust 3 ) , a következők-
kel támogatjuk tételünket. G-ermanus püspök feddő-
leg lép fel sz. Dionysius ellen, hogy az üldözések 
kitörésénél (254.) a kitartásrai buzdítás és életsza-
bályok meghatározása végett sem testvéreit, sem 
pedig a népet nem hívta össze. Már pedig miként 
lobbanthatta volna ezt G-ermanus sz. Dionysius sze-
mére , ha nem lett volna szokás, sőt, mint látszik, 
kötelesség is, illy veszélyes és komoly körülmények 
közt zsinatokat tartani? Ugyanazon sz. Dionysius 
életéből tudjuk, hogy ő Nepos tévtanainak megczá-
folása végett Arsia vidékének papjaival h á r o m napi 
zsinatot tartott *). De e tárgyról ezúttal ennyi ele-

' ) „Catliolici responderunt, multo facilius duodecim ho-
mines (Episcopi) in domum convenire potuisse eo tempore , 
quo etiam congregationes plurium fieri solebant, quamvis 
persecutione saeviente , sicut ipsis gestis martyrum monstra-
batur". Brevicul. Collation, die 3. c. 17. Tom. IX. p. 573. 

3) E levél fölött Dr. Mohlkenbuhr külön értekezést irt; 
mellyet Lumper ,Histor. theologico-critica' czimü munkája 
XIII. kötetében is olvashatni. 

3) H. E. L. VIII c. II. ed Vales. 
Ugyanott, c. 24. 

gendő : miután e bizonyságok józan kétségnek he-
lyet nem adnak a felől, hogy már a II. és III. szá-
zadban , a legnagyobb veszélyek daczára is, a hier-
archia joggyakorlatában rejlő megyei zsinatok 
megtartattak. 

Azonban mondja talán valaki , hogy tekintet 
nélkül az idők- és körülményekre, két különböző 
institutiót, a presbyteriumot tudnillik, és a megyei 
zsinatokat zavarjuk össze ; meg nem gondolván, hogy 
a II. és III. században a városokon kivül sehol vi-
déki papok nem léteztek. A széles tudományu Tho-
massin után Phillips *), és Dieringer 2) is, a vidéki 
papok illy kora létét tagadják. Ámde e nagy tekinté-
lyű férfiak állításaikat csak negativ alakban támo-
gatván, azt a história ellenében meg nem állapit-
hatják : tudhatván, hogy a tényéknél merő okosko-
dás, vagy puszta negatio után meggyőző, s nyug-
tató feleleteket nem nyerhetni. 

Rendeltetése levén a ker. hitnek, üdvözitő taná-
val az e g é s z v i l á g o t boldogítani : a mustármag, 
mellyhez Jézus egyházát és igéit hasonlította, olly 
hamar emelkedett, hogy kelet- és nyugoton, dél-
és éjszakon gyorsan virágoznék. Legszebb bizony-
ságaink erre sz. Just in, Plinius, Tertullian, Lactan-
tius ide vonatkozó szavai; mellyek után egy n» me 
sem volt a halandóknak, bármilly néven nevezi >s-
senek ; egy csekély részecskéje sem az akkor ismt i; 
világnak, hol a keresztre feszitett Isten-fiának men -
nyei tana csudálatos sikerrel nem hirdettetett voln; . 
Mindenütt képeztettek tehát az üdvözitő jel alatt 
ker. községek ; mindenütt is kellett ez oknál fogva 
áldozároknak lenni, kik a püspöktől kapott hatalom 
folytán a hit t i tkait , a kegyszereket a híveknek ki-
szolgáltassák, s értök és nevökben a vérontás nél-
küli áldozatot az Urnák bemutassák. A hivők lelki 
szüksége követelte tehát az áldozárok állandó alkal-
mazását, hogy amazok különösen ama vészteljes ki-
sértetek közt szilárdul megálljanak, s az igazságnak 
a szenvedések és kínok közt is, az Ur szolgája nyúj-
totta kegyszerek által erősödve, bizonyságot tegye-
nek. A kőszirtként őrt álló főpásztorok elleni bün 
volna, föltenni, hogy ők az Ur aklának ezen juhait, 
csak azért, mert székvárosaikon kivül éltek, pász-
tor nélkül hagyták volna : jól tudván, mint szokott 
az emberi társulat feloszlani, ha ennek főntartó kap-
csai, elöljárói s kormányzói nincsenek. Azonban mit 
a következetesség lánczszenxein szükségesnek talál-

,Die Diöcesansynode. Freiburg , 1849.' 35 ,37 .1 . 
,Offenes Sendschreiben an J. Hirscher. Mainz, 1849.' 
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tunk, annak megtörténte felől bizonyossá tesznek 
az egyháztörténet lapjai. 

Mellőzve, mit sz. Vazul, Gordius vértanú dicsőí-
tésére mondott beszédében felhoz *) ; mellőzve to-
vábbá sz. Athanáznak azon falusi templomra vonat-
kozó észrevételeit, mellyben Ischyras alkalmazva 
volt (miután ezek N.-Constantin után is építtethet-
tek) , figyelmünket az Archelaus püspök és Manes 
eretnek közti vitára (277.) forditjuk, mellyben Dio-
dor falusi papról, e hozzáadással: ,loci illius presby-
ter', történik emlités. Az Archelaus és Diodor közti 
levelezésből pedig kitűnik, hogy ez, mint Archelaus 
püspök alárendeltje, ezen, a püspöki székvárostól 
messze eső helyen állandó papi alkalmazásban, az 
isteni-szolgálatot végezte. Továbbá, mit előbb kel-
lett volna említenünk, sz. Kelemen a korinthiakhoz 
irt I. levelében olly papokról emlékezik, kik vidé-
ken, falvak- és majorokban végzék szent hivatásuk 
kötelességeit. Mellettünk szól Cäcil. Lactantius is, 
midőn .De mort, persec.' czimü munkájának 15-ik 
fejezetében ekkép nyilatkozik: ,Az áldozárok és szer-
papok minden hozzájok tartozókkal (cum omnibus 
suis) elfogattak és kínoztattak'. Igaz ugyan, hogy a 
tudós bencze Nourry e kifejezés alatt ,cum omnibus 
suis' házi népeiket érti ; de be nem látjuk, miért ne 
lehetne itt is, mint egyebütt, inkább a hiveket ér-
teni : miután tudjuk, hogy ezek papjaikkal rendesen 
együtt hurczoltattak a kínpadra (Acta Martyrum S. 
Saturnini et aliorum. Ruinart.). Bizonyítják ezt to-
vább asyrus vértanuk életrajzaiból szedett adatok 2): 
mellyekben igen gyakran történik emlités olly pa-
pokról is , kik kastélyok-, majorok-, tanyák- és fal-
vakban működtek; hirdetvén az Ur igéjét, és kiszol-
gáltatván az Ur Jézus rendelte kegyszereket. Erről 
tanúskodik végre, hogy már megszakítsuk adataink 
lánczolatát, a tudós Morcellus is, ki ama (az elestek 
irányábani túlságos engedékenysége miatt ismere-
tes) Gaius nevű presbytert, Carthago kürnyékebeli 
papnak mondja. Ekkép tehát az ellenvetést, mint 
hiszszük, a történet szájával megczáfolván, nyugod-
tan mondhatjuk, miszerint e két institutiót, t. i. a 
presbyteriumot, mellyet a városbeli t i t u l i név alatt 
ismeretes papok; és a megyei zsinatot, mellyet eze-
ken kivül még a vidéki papok is képeztek, igen is 
jól tudjuk magunknak egymástól függetlenül gon-

Populus ex civitatis aedificiis tamquam ex apum al-
vearibus, hilaris egressus , ad suburbanum decus praeclarum 
martyris stadium confluit. 

2) Acta Martyrum Orientalium et Occidentalium. Ro-
máé, 1748. 

dőlni, s hatásköreiket is kijelölni, a nélkül, hogy azo-
kat összezavarni, vagy fölcserélni kelljen. 

Nem szenved tehát kétséget, miszerint a me-
gyei zsinatok, hogy ezekhez visszatérjünk, a II. és 
III. században lényegileg már léteztek ; és hogy a 
történet bizony sága szerint, av> idők folytában a hier-
archiai önkormányzás kifejtésében nagyobbszerü 
kifejlésöket nyervén, a tiszta hit megőrzése-, az 
egyházi fegyelem, és keresztény erkölcsiség ébresz-
tése-, föntartása- és gyarapítására igen üdvös-, hasz-
nos- , sőt néha szükségesekül is bizonyultak be. 

Innen magyarázható ki , hogy időnkint támad-
tak férfiak, kik az idők viszonyait éles szemmel át-
pillantván , e hatásos institutio felé tekintgettek, és 
annak megtartását minden erélylyel sürgették; amaz 
üdves partot üdvözölvén benne, mellyet elérve, Péter-
nek az idők viharai közt megrongált hajóját kijavít-
hatni. Ámde e sz. törekvéseikben nem maradtak 
mindnyájan azon positiv téren, mellyet az egyház 
elejétől fogva kiszabott. Egyesek iratain tudnillik 
félreismerhetleniil finom erecskékben vonul keresz-
tül a Richer-, és Febroniusféle veszélyes elem, melly 
képes volt, sokak szemében, ez áldásdus institutiót 
is gyanússá tenni. Ezek előharozosaul lép föl (az 
1849-ik előttieket meg sem említve,) a nagy befo-
lyású constanzi vicarius és fölszentelt püspök *), Was-
senberg J .H. , e czimü iratával: ,Die'Bisthums-Syno-
de und die Erfordernisse und Bedingungen einer 
heilsamen Herstellung derselben. Stuttgart undTübin-
gen, 1849'. Őt követék: Hirscher K. J . , titkos taná-
csos és freiburgi tanár : ,Die kirchlichen Zustände 
der Gegenwart. Tübingen, 1849.'; Haiz F. kanonok: 
,Das kirchliche Synodal-Institut vom positiven histo-
rischen Standpunkte aus bearbeitet, mit besonderer 
Rücksicht auf die gegenwärtige Zeit. Freiburg in 
Breisgau, 1849.'; végre egy névtelen: ,VondemAn-
theil des Presbyteriums am Kirchenregimente. Re-
gensburg, 1849'. (E röpirat, rövid kivonata Claud. 
Fontejus, valódi nevén Boileau Jakab, ,De antiquo 
iure presbyterorum in regimine Ecclesiastico. 1678.' 
czimü iratának.) Ezek közt (Wessenberg irata név-
telen levén.) legnagyobb figyelmet ébresztett Hir-
scher, ki a tudományos világban, nevezetes munkái 
által tiszteletteljes állást foglalt el ; s épen azért te-
kintélyes ellenekre talált. Első emelte ellene tollát 
egykori tanitványa Dieringer, bonni tanár; ki az 

1813-ban Dalberg regensburgi érsek herczeg-primás 
által a fuldai várkápolnában , Roma engedelme nélkül, püs-
pökké szenteltetett. A herczeg-primás e miatt nehany havi 
poenitentiát tartott a meersburgi seminariumban. 
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egyház tana iránti rendületlen ragaszkodását semmi 
tekintetnek föl nem áldozván, tanítója ellen is sikra 
kel t , ,Offenes Sendschreiben an J. B. Hirscher' czimü 
iratában (Mainz, 1849.). Kevéssel ezután láttak nap-
világot : ,Die Diöcesan-Synode und ihre Aufgaben in 
unserer Zeit. Eine Beleuchtung der Schrift J . B. 
Hirschers: Hie kirchlichen Zustände etc. Regens-
burg , 1849.'; ,Hirscher und die katholische Kirche. 
Eine Beleuchtung der Hirscher'schen Reformpläne. 
Limburg, 1849'. Fr. Teipel, ,Offenes Sendschreiben 
an Hirscher. Paderborn, 1850'. Ide számitandók 
a különféle kath. lapokban (,Katholik1, ,Hist. Pol.-
Blät.' stb.) megjelent, erre vonatkozó czikkek is. E 
vita élénken foglalkoztatván a közfigyelmet, napról-
napra nagyobb dimensiót nyert. E közben azonban 
Hirscher, állítólag félreértett, vagy elferdített néze-
teit ujabb röpiratban : ,Antwort an die Gegner mei-
ner Schrift : Hie kirchlichen Zustände der Gegenwart. 
Tübingen, 1850.' magyarázni, s világosabban kifej-
teni törekedett. He ez által csak olajat öntvén a tűz-
re , ki nem kerülhette iratának az ,Index' lapjára 
történt följegyeztetését. Feszült kebellel várta most 
a kath. világ további elhatározását : és ime, ő a job-
bak reményeit meg nem hazudtolá; mert Roma Íté-
letét fiúi engedelmességgel fogadván, léleknagysá-
gának ujabb kitüntetésével jelét adá annak, bogy 
inkább tiszteli és szereti az igazságot, mint sem az 
egyházi tan rovására, ön személyének hízelegni. ,Er-
rare humánum est, confiteri errorem, prudentis'. (S. 
Hieronymus. Epist. ad Pammach.) A fönnevezett 
jobb szellemű s irányú iratokon kivül még magasz-
talólag említendők : Fiiser, ,Die Diöcesan-Synode. 
Augsburg, 1849.'; Amberger, a regensburgi papnö-
velde igazgatója : ,Der Klerus auf der Diöcesan-Sy-
node. Ein kirchliches Gemälde. Regensburg, 1849'. 
Fessier, ,Über die Provincial-Concilien, und Diöce-
san-Synoden. Innsbruck, 1849'; és a különös jeles-
ségü: ,Die Diöcesan-Synode von Georg Phillips. 
Fre iburg, 1849'. Ezen jelesek vezére pedig, vala-
mint átalán minden e téren fáradozók világító szö-
vétneke , volt a roppant tudományu XIV. Benedek 
világhírű, ,De Synodo Dioecesana' czimü munkája. 

J . S—M. 

Pásztorkodás tárgyalások. 
XIV. 

(Vége.) A császári és püspöki megbízott nem azt kéri, 
hogy legyen szabad a vegyes-házasságot azután katholikus, 
vagy nem-katholikus lelkész előtt, a házasulandó felek tet-
szése szerint megkötni ; hanem azt kéri határozottan, hogy : 

a) Legyen szabad Magyarországban a vegyes-házasságokat 
tovább is egyházilag megáldani akkor, midőn a gyerme-
kek kath. neveltetése kellőleg biztosíttatik ; ha pedig e biz-
tosítás meg nem adatnék, akkor : b) ,,Si ratio avertendorum 
ab Ecclesia gravium malorum id nefors exposceret", az illy-
nemü házasságokat is kath. lelkész előtt, hanem ,passiva as-
sistentia' mellett megkötni, különben pedig a kath. plébános-
nak a házasulókat háromszor kihirdetni, s arról bizonyítványt 
kiadni szinte szabad legyen. Ez utolsó volna tehát azon egy 
eset, mellyben a vegyes-házasságok megkötése nem-kath. 
lelkész előtt megengedtetnék. Ha már most meggondoljuk, 
hogy akkor az 179%-iki törvény, melly a vegyes-házasságok 
megkötését különbség nélkül a kath. plébánosokhoz utasítja, 
még állott; hogy a vegyes-házasságok iránti zivatar támadtá-
val nem az volt az ország kivánata, hogy a vegyes-házassá-
gok a kath. lelkészektől elvonassanak , hanem hogy a kath. 
lelkészek a vegyes-házasságok különbség nélküli megáldására 
szoríttassanak ; végre, hogy egy törvényjavaslat ő Felségének 
már föl is terjesztetett, melly szerint a vegyes-házasságokból 
születendő gyermekek atyjok vallásában nevelendők , a rever-
salisok eltörlendők, és a vegyes-házasságok mindenkor a vő-
legény lelkésze előtt kötendők volnának ; hogy tehát az or-
szágnak a mondottakban nyilvánított akarata az volt, miszerint 
a vegyes-házasságok akkor, midőn a vőlegény katholikus , és 
a gyermek kath. neveltetése törvény által biztosíttatik, és igy 
az egyházi megáldásnak helye van, azután is a kath. lelkész, 
ha pedig a vőlegény nem-katholikus, a gyermekek kath. ne-
veltetése törvény által nincs biztosítva, sőt törvénynél fogva 
nem is volna biztositható, és igy csak passiva assistentiának 
volna helye, a nem-kath. lelkész előtt köttessenek meg : meg 
kell vallanunk, hogy a szent-székhez intézett kérelmek az or-
szág eme kivánataihoz alkalmaztattak, és ezektől csak annyi-
ban térnek el, mennyiben a passiva assistentia megengedése 
kéretett azokra nézve, kik azzal megelégednének. Azonban 
országunk akkori körülményeiben a szükséges orvoslás a fö-
nebb előhozott kérelmekkel egészen kimerítve még nem volt. 
Ugyanis már akkor számos vegyes-házasság volt a tridenti 
zsinat, és az 179°/j. törvény rendeletének ellenére, nem-kath. 
lelkész előtt megkötve ; ezen házasságok egyházilag és polgá-
rilag is érvénytelenek voltak : de a katholikusok még akkor 
sem lehettek lelkismeretökben nyugodtak, ha netalán az illy-
nemü házasságok polgári törvény által, a múltra s jövőre is 
érvényesekül mondatnának ki. Azért a császári és püspöki meg-
bízott tovább fonva kérelmét, igy szól : ,Denique cum inducta 
per Hungáriáé Episcopos passiva illa assiätentia regnicolis nimi-
ura invisa, omniumque nunc in regno ferventium disturbiorum 
causa sít, ac iuncti hac forma coniuges lege patria id liaud pro-
hibente oratorium acatholicorum pro recipiendis illic usitatis 
solemniis accedere observentur, taliterque necessitate solum 
extorta haec provisio optato suo effectu caritura sit, mixta 
matrimonia, quae ita ferente nefors condenda lege civili citra 
formám Concilii Trid. iniri contigerit, pro illicitis quidem, ad 
tranquillitatem tarnen conscientiarum pro validis per S. V. 
benigne declarentur." Ezekhez csak azt akarom mondani, 
hogy itt kizárólag csak passiva assistentiáról, és abból szárma-
zó bajokról van szó, hogy a hozandó polgári törvény megem-
lítése, csak a már akkor fölterjesztett törvényjavaslatra vonat-
kozhatik. 



. 2 6 9 

Lássuk már most a szent-szék válaszát. Mit a magyar-
országi püspökök motu proprio , és a szent-széki jóváhagyás 
reményében a vegyes-házasságokra nézve rendeltek, azt ő 
szentsége 1841-iki április 30-án kelt brevéjében megerősítet-
te. E szerint az akkor még fönálló 179 % törvényhez képest 
átalános szabályul tartandó, hogy a vegyes-házasságok min-
denkor kath. plébános előtt kötendők : egyházi áldás mellett, 
ha a gyermekek kath. neveltetése kellőleg biztosíttatik ; pas-
siva assistentia mellett, ha e biztosítás megtagadtatnék. 
Mennyiben szabad a püspököknek e szabálytól eltérniök ? és 
mi tévők legyenek, ha netalán a passiva assistentia elégtelen-
nek bizonyulna be, s a felterjesztett törvény erejére emeltet-
nék ? a püspökök ebbeli aggodalmaira, s a császári megbízott 
által erre vonatkozólag nyilvánított kivánaiaira, az ugyanazon 
napon kelt ,Instructio' válaszol. Ezen utolsó, az uj házassági 
törvényben is szabályul lévén elfogadva , azt bővebben szük-
séges vizsgálnunk. Végig olvasván ezen Instructiot, ugy ta-
láljuk, hogy ez kizárólag és egyes-egyedül csak azon vegyes-
házasságokról szól, mellyekben a gyermekek kath. nevelteté-
se nem biztosittatik. Ha tehát áll ezen axióma : ,exceptio fir-
mat legem', ugy be kell vallanunk, hogy a többi vegyes-házassá-
gokra nézve szabályul áll ő szentségének a brevében foglalt 
rendelete, miszerint azon vegyes-házasságokat, mellyekben a 
gyermekek kath. neveltetése kellőleg van biztositva, tovább-
ra is, és most is szükséges kath. lelkész előtt megkötni, s 
hogy ezekre nézve semmi ,dispensatio a forma ConciliiTriden-
tini' nem adatott. E véleményben az is megerősít, hogy az In-
structio azon esetekre nézve is, midőn a gyermekek kath. ne-
veltetése nem biztosittatik, oda nyilatkozik : „ut quoties Ec-
clesiae utilitati, communique bono expedire videatur, si illud, 
quantumvis illicitum (matrimonium) coram parocho cath. poti-
us , quam coram ministro acatholico, ad quem partes facile 
confugerent, contrahatur" ; és tovább : „Quod autem attinet 
ad connubiorum istorum coram acatholico ministro, seu non 
servata Concilii Trid. forma, celebrationem : erit omnino Sacro-
rum Praesulum ac Parochorum studiosissime' instare, atque 
in charitate Dei et patientia Christi partem cath. hortari ac 
monere, ut illám nimirum a tanti scandali turpitudine, quan-
tum possint, absterreant." Melly esetekben van különösen he-
lye a tridenti zsinat határozataitól való eltérésnek, azt a kö-
vetkező szavak mutatják : „Siquidem vero huiusmodi ipso-
rum monitis atque hortamentis nihil, quod absit, proficientibus, 
mixta matrimonia ea ratione (coram ministro acatholico) fuerint 
inita : inspectis tam praeteritis, quam praesentibus locorum, de 
quibus sermo est, peculiaribus circumstantiis, erunt ab Episco-
pis et parochis prudenter dissimulanda, et quamvis illicita, 
pro validis habenda." Hogy pedig e szavak csupán és egyes-
egyedül azon házasságokról szólnak , mellyek az egyházi ál-
dás megtagadása miatt nem-kath. lelkész előtt köttetnek, bi-
zonyítják a nyomban következő szavak : „Ceterum quocunque 
demum modo mixta haeo matrimonia citra Ecclesiae dispen-
sationem et necessarias cautiones, sive per passivam cath. 
parochi praesentiam, sive coram acatholico ministro contracta 
fuer int" . . . . Ezt bizonyitják tovább az Instructio következő 
szavai is : „Si recensitae superius circumstantiae (t. i. habita 
ratione nuptiarum, quas ob denegatam etiam ex defectu cau-
tionum catholici parochi benedictionem coram acatholico mi-
nistro iniri contingat) in re, de qua agitur (tudnilik azon ve-

gyes-házasságokról, mellyekben a gyermekek kath. nevelte-
tése biztositva nincsen , mellyekről kizárólag szól az ,Instru-
ctio') intercesserint, pati ipsos (Antistites) ulterius posse, ut a 
Parocho catholico tum consvetae promulgationes fiant,.... 
tum etiam de peractis hisce proclamationibus literae mere 
testimoniales concedantur " Végre meg kell még emlite-
nera a magyar püspököknek 1852-diki junius 7-éről ő Felsé-
géhez intézett panaszát, többi között az iránt is : „Imo nec 
in eo desunt exempla, ut sponsus quoque catholicus in gratiam 
sponsae acatholicae, non obstante etiam eo, quod ad exigentiam 
art. 26. (179%) omnes proles in cath. religione educandae 
veniant, ministrum protestanticum fine copulationis adeat : 
ministri acatholici vero, legem aequalitatis de anno 1848. in 
suum sensum detorquendo, mixto Matrimonio, etiam dum 
sponsus catholicus est, in obversum legis assistere haud vere-
antur;" kérelmöket azzal is támogatván, hogy ezen eljárás 
az 1841-iki április 30-án kelt pápai utasítással ellenkezik. 

Mindezeknél fogva a szent-széki határozatokra nézve 
egyéni véleményem, sőt meggyőződésem az : 1) Kötelező sza-
bályul áll, hogy azon esetekben, midőn a gyermekek kath. ne-
veltetése kellőleg biztosittatik , a vegyes-házasság katholikus 
lelkész előtt kötendő. E vegyes-házasságokra nézve valamint 
semmi dispensatio a szent-széktől nem kéretett, ugy attól nem 
is adatott ; a mint hogy valóban kivételnek, dispensatiónak 
nyomára sem a brevében, sem az ,Instructióban' nem akadunk. 
2) Ha a biztosítás megtagadtatik, akkor is oda kell törekednie 
a kath. lelkésznek, hogy a házasság előtte, passiva assistentia 
mellett köttessék meg ; ha pedig intései sikeretlenek volnának, 
akkor hirdesse ki háromszor, és arról szóló bizonyitványt ad-
jon ki : melly esetben a nem-kath. lelkész előtt kötendő matri-
monium, ,illicitum quidem, attamen validum.' 

Átmegyek most az uj házassági törvényre. 0 Felsége 
1856-iki october 8-án kelt bevezető parancsában oda nyilat-
kozván : ,olly czélból, hogy a p o l g á r i j o g n a k a katholi-
kusok házassága iránti s z a b á l y a i t a katholika egyház ren-
deleteivel öszhangzásba hozzuk;' és a törvény 3. § a azt ren-
delvén : ,Egy katholikusnak sem szabad az austriai császár-
ságban máskép házasságra lépnie, mint mindazon szabályok 
megtartásával, mellyeket az egyházi jog a házasság érvényes-
sége iránt fölállit. Az egyházi házassági törvény határozatai 
a császárság egyházi bíróságai számára rendelt, s ezen tör-
vényhez (a II. függelékben) csatolt utasításából láthatók,' 
önkényt következik, hogy a törvény mit sem foglalhat magá-
ban , mi az egyházi törvénybe ütköznék ; s ha valami az egy-
házi törvénybe ütközőnek lenni látszik, azt az egyházi tör-
vény szerint kell értelmezni. Ez oka, hogy a 19. §. az 1841-
diki április 30-án kelt szent-széki utasitást szabályul fogadta. 
De szabályul fogadván a szent-széki utasitást, világos, hogy 
a törvény ereje tovább nem terjedhet, mint terjed maga az 
jUtasitás'. Már pedig láttuk fönebb, hogy ezen utasitás sem a 
házasulok önkényére nem bizza a házasságnak mellyik lelkész 
előtti megkötését, sem pedig azon vegyes-házassági esetekre 
nem vonatkozik , mellyekben a gyermekek kath. neveltetése 
biztosittatik : hanem egyes-egyedül azon vegyes-házasságok-
ról szól, mellyektől a biztosíték hiánya miatt az egyházi áldás 
megtagadtatik ; sőt ezeket sem utasitja egyszerűen a nem-
kath. lelkészekhez, hanem óhajtja, miszerint a felek a passiva 
assistentiával akkor is elégedjenek meg; s csak ha nem akarná-



nak megelégedni, mehessenek a nem kath. lelkészhez. Ez lé-
vén az utasitás szóbeli értelme, a törvény sem foglalhat töb-
bet magában ; kiható ereje tovább nem terjedhet. 

Ez egyéni nézetem ; ide mutatnak a törvény permissiv 
szavai is. Meglehet, tévedésben vagyok : és azért óhajtanám 
mások véleményét is e tárgyról hallani. A dolog, a mint én 
azt felfogtam, sokkal fontosabb, hogysem azt hallgatással mel-
lőznünk szabad volna. Azonban czikkem ugy is már hosszura 
nyúlván , ezúttal tovább nem szólok arról, hogy mit tartok az 
184%-iki III. törv.-czikk 2. § áról? mit véleményem szüksé-
ges következéséről. Előbb be akarom várni mások nyilatko-
zatát, aztán majd meglehet, hogy többet is szólandok e 
tárgyról. ^ ^ ^ (162.) 

Észrevételek 
a ker. kath. egyház némelly szertartásait illetőleg. 

E napokban *) jelent meg Debreczenben R é v é s z Bá-
lint debreczeni reform, lelkész szerkesztése mellett, az ,Egy-
házi könyvtár' czimü folyóirat III. füzete; mellynek tartalma 
következő: ,Az Írástudókról, farizeusokról, sadducaeusok-
ról ; a szombatról, tavaszi, őszi, és templomszentelési ünne-
pekről ; zsinagógáról. M e n y h á r t Jánostól. Néhány jellem-
vonás János, Péter és Pál apostolok erkölcsi képéhez. S z e n t -
e g y h á z i t ó l . Az ó-szövetség védelmére vonatkozó eszmék 
és gondolatok. V a r g a Lajostól. Párhuzam, vagyis rövid ösz-
szehasonlitása a reformátusok és rom. katholikusok egyházi 
szertartásainak. V á r i S z a b ó Sámueltől. Mutatvány némelly 
uj-szövetségi sz. történetek elbeszéléséből. B e n e d e k Lajos 
esperestől. Uj-évi, téli, farsangi, virág-vasárnapi, nagy-pén-
teki , húsvéti elmélkedések. B ä k s a y Dánieltől. Végre : Mu-
tatvány C z e 1 d e r Márton imakönyvéből'. Mi futólag átla-
pozva e munkácskát, ámbátor a többire nézve irányunkbani 
mérsékletet, és a tárgyakhoz mért illetékes kifejezéseket ve-
vénk észre : de szemeink és lelkünk egyaránt megbotránkoz-
tak, midőn a ,Párhuzam'-ot, vagyis a kath. és prot szertartások 
összehasonlításáról irt rövid értekezést átolvastuk. Távol le-
gyen tőlünk a polémiái viszketegség, távol a viszonti sérte-
getés, miután egyik sem vezet czélhoz : de csudálkozásunkat 
nem birjuk eléggé kifejezni, midőn a magukat fölvilágosul-
takul nevezni szeretők, a már számtalanszor megczáfolí, és 
templomi, s iskolai előadásokban , hittani, szertartásos köny-
veinkben visszautasított alaptalan vádakat ismételve nem szé-
gyenlik fölhozni, habár csak indirecte is, ellenünk. Azonban 
lássuk, milly nyilakat röpit ellenünk rövid értekezletében a 
jó ur. Hiven idézendem egyes helyeit; nem liagyandvaazokat 
észrevételek nélkül, amaz arany elvnél fogva : „Veritas dum 
non defenditur, opprimitur". 

Munkája előzményeiben többi között ezeket irja az ér-
tekező : „Midőn a reformátusok és romai katholikusok egyházi 
szertartásait rövid kivonatban összehasonlítom : nem támadom 
meg a katholikus hitet, nem háborítom meg isteni-tiszteletét, 
nem mutatok ellenszenvet, vagy gyűlöletet". Vizsgáljuk, 
mennyire maradt hü föltételéhez, és emez állításához? 

*) A régebben kézhez vett czikket csak most kezdhetjük meg. 
Eddig a tárgyhalmaz miatt nem férhettünk hozzá ; s hogy a külföldi 
tudósitások rovására is adjuk , az annyiszor igazolt ügy szentsége 
kivánja. S z e r k. 

„A romai kath. egyház", ugy mond 2. §., „nem egyköny-
nyen fölszámitható ünnepélyes szertartásokat és szokásokat 
rendelt"; majd összehasonlítja az értekező egyházi öltönyein-
ket az ó-szövetségi papok öltönyeivel, s előszámlálja az öltö-
nyök nemeit ; azután hozzá teszi, miszerint az öt egyházi szin 
a tizenkettedik században hozatott be. Tovább igy folytatja: 
„A reformátusoknál a millyen mértékben halad a vallásos mi-
veltség, ollyan mértékben kevesednek a nem lényeges szer-
tartások". Azután idézi sz. Pálnak a Kolossaebeliekhez irt le-
veléből a 2-ik fejezet 8-, 14-és 20-ik verseit, és a ,Helv. 
hitvallás' czimü symbolikus könyv XXVII. részének 1. §-át ; 
mellynek többi között csípősek az általunk jól ismert követ-
kező sorai : „Ugyanazért legkevésbbé sem helyeseljük azok 
nézetét, kik jónak látták , Krisztus egyházát sok és különféle 
szertartásokkal, mint bizonyos nevelési eszközökkel korlátozni. 
Mert ha az apostolok Istentől adatott rend- és szertartásokat 
sem akartak a kereszténységre erőszakolni : ugyan mellyik okos 
ember köthet ennek nyakára emberi k o h o l m á n y o k a t ? 
Minél inkább szaporodnak a rend és szertartások az egyház-
ban : annál inkább gyérül nem csak a keresztény szabadság, 
hanem a Krisztus is, és az abban helyezett hit ; miután a nép 
azt keresi a rend- és szertartásokban , mit különben egyedül 
Isten fia-, Jézus Krisztusban keresne". 

Nem ugy, atyafiak ! A kath. szentegyház, isteni Jegyese 
példáját követi ; ki 33 évekig fáradozott üdvünkért , s nem 
csak az isteni intézményeket, hitünk titkait szertartások kö-
zött végezte, hanem, bárha fölül állott is azokon , mint tiszta 
világosság a homályon : mégis alávetette magát a zsidó szo-
kások- , és szertartásoknak is. Igaz, hogy az ur Jézus nem 
kötelezte egyházát az ó-3zövetségi szertartások használatára; 
mivel azok az uj törvények és erkölcsi szokások behozatalával 
fölöslegesekké váltak : de nem is tiltotta el egyházát, mellyet 
hatalommal ruházott föl arra, hogy a mit a hivek buzdítására 
jónak és hasznosnak látand , megrendelhesse. Továbbá szent 
hitünk i g a z s á g a i közt nincsenek lényeges-, és nem-lénye-
gesekrei megkülönböztetések ; hanem valamennyi e g y a r á n t 
l é n y e g e s , egyaránt kötelező : ugy szertartásaink is egya-
ránt j e 1 e n t é k e n y e k , magasztos értelműek, és áhítatra 
buzdítok ! — Nem tudom, hogyan veszi értekező a vallásos 
miveltséget : tárgyilng-e , vagy anyagilag? Tudhatná, hogy 
mi tárgyilagos tökéletesedést és miveltségi előhaladást nem 
ismerünk. Egyházunk, t á r g y i l a g o s igazságaira nézve, 
Jézus és apostolainak idejével egykorú; s ollyan marad a vi-
lág végnapjáig, sőt örökre: mivel az Isten-fia kezeskedik azok 
mellett, „Eg és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak." 
Szertartásaink változhatnak ugyan a kor igényei szerint : de 
egyházunk soha sem fog fukarkodni azokban , mik az isteni-
tisztelet fényét, méltóságát, és a hivők buzgalmát olly hatá-
lyosan előmozdítják. S u b j e c t i v k ö t e l e s s é g e pedig 
minden hívőnek, valamint a hit igazságait,ugy a szertartások 
magasztos értelmét is megismerni : mire nézve nem hiányzanak 
a kellő oktatások , expediensek. 

Csalatkozik az értekező, midőn sz. Pál idézett helyeit 
ellenünk hozza föl : mert szent-irás-értelmezési bővebb isme-
ret nélkül is, az első tekintetre mindjárt észre vehetné figyel-
mes átolvasás után a szöveg világos értelmét ; mellynél fogva 
az apostol csak ama tévtanitók állítmányait rója meg, mellyek 
részint az ó-szövetségi szertartásokra, részint a pogányok vé-



leményeire vonatkoztak ; kik, mint a farizeusok, csak a külső-
ségekben keresték a vallásosságot. Ha eddigelé nem tudta, 
tudja meg az értekező, hogy mi a szertartásokat akkép tekint-
jük és használjuk, mint eszközt a czélra, tudnillik a belső val-
lásosság emelésére. Ha az ember tisztán szellemi lény volna, 
akkor igenis nélkülözhetők lennének a külső formalitások : de 
miután az ember testi valóság is egyszersmind, külső jelekkel 
is kell arra hatni, s annak belső vallásos érzelmét ébreszte-
ni. — Jól tudjuk, miszerint lélek az Isten, és őt lélek- és igaz-
ságban kell imádni : de ha Egyszülöttje nem vetette meg Je-
rusalembe történt utolsó bevonulásakor a nép harsogó hosan-
na-kiáltásai között, ünnepélyes szertartással végzett fogadta-
tását : teljes megnyugvással hiszszük, miszerint szeplőtelen 
jegyesének tiszta érzelmeiből fakadó, az Ur dicsőségére, s 
buzgalmunk kettőztetésére czélzani szokott ünnepélyes szer-
tartásait sem veti meg. Szent szokásaink, szertartásaink, 
egyházi öltönyeink épen nem csökkentik a Krisztusbani hitet ; 
sőt edzik, s a hivők lelkét magasztos elmélkedésre serkentik. 
— Az idézett symbolikus könyv ellenében legyen elegendő 
többi között a trienti sz. zsinat eme fölvilágosító határozatát 
idéznünk : „Pia mater Ecclesia.. . . in Missa ritus quosdam, 
ceremonias item adhibuit, ut mysticas benedictiones, lumina, 
tymiamata, vestes etc. ex apostolica disciplina et traditione ; 
quo et maiestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes fi-
delium per haec religionis et pietatis signa, ad rerum altissi-
marum, quae in hoc sacrificio latent, contemplationem exci-
tentur" (Sess. 22. cap 5.). 

A 3-ik és 4-ik §-ban párhuzamosan tárgyalja értekező a 
templom-, és oltár-szentelési szertartásokat; s midőn a temp-
lomszentelésnél egyszerűen előszámlálja a mi szertartásain-
kat , e l h a l l g a t v a az egyházi szónoklatot és népéneket, 
a szent misét, bérmálást, és más szent tényeket, mellyek illy 
alkalommal épületesen végeztetnek, annyival inkább kiemeli a 
saját templomaik fölavatásánál tartatni szokott szónoklatokat 
és imákat (,Cicero pro domo sua') ; nem sokat gondolván az-
zal, hogy : ,Suum cuique' ! Az oltárra vonatkozólag pedig igy 
szól : „A reformátusok részéről egy asztal képezi az egész ol-
tárt *) , mellyre urvacsorálás alkalmával az ide szükségelt ke-

*) A kettős mértékkel élés nem menthető gyakorla tá t kell bizo-
nyos prot . urak eljárásában lá tnunk, valahányszor a kath. egyház 
tanításai- és szertartásaiban , a legsértőbb türelmetlenséggel , s nem 
ri tkán a bálványozás vád já ig menő szintolly tudatlan, mint embertelen 
szeretetlenséggel, kíméletlenül megróják , lenézik , kinevetik , evan-
géliumi parancsokkal ellenkezőnek hirdetik u g y a n a z t , mit lia nem 
is köztünk, de a vi lág más részeiben, sőt néha szomszéd tartományokban 
lakó szinte p r o t e s t á n s o k , és ,evangyelmi'-nak ismert egyházaik, 
mint j ó t , szépet, hasznost és üdvöset , mint evangéliumit és ős-egy-
házit a j án lanak , dicsérnek, és híveik szoros kötelességévé tesznek. 
Ugyanazon emberek , kik például a porosz , angol és svéd stb. állam-
egyházzali szoros összeköttetésökkel dicsekesznek, kik azok hatalma- s 
befolyására támaszkodván, a Gusztáv-Adolf-, és másféle egyletekbe 
nem csak tagokul vétetik föl maguka t , de a nyúj to t t segedelmet, mint 
testvérek- és hitrokonoktól, legnagyobb uniói kedvvel fogadják, a kath. 
egyházban piszkolhatni vé l ik , mît amaz egyházak templomaikban 
vagy eleitől fogva megőriztek, vagy napjainkban utólagosan visszaál-
lítottak, legalább, mint Badenben, behozni törekesznek. Ez nemtelen el-
járás ; épen nem illő amaz evangeliumi egyszerűséghez , melly utálja 
a kétszínűséget, és mellynek beszéde határozott ,est ' , v agy ,non' , igen, 
v a g y nem (II. Cor. 1 , 18.). Miért volna épen a katholikusoknál rossz, 
sz.-irással ellenkező, p o g á n y szokás az , mit a szinte protestáns, és 
lutherán bár, de mégis ,evangyelmi' (hisz honunkban is nem dicsekesz-
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nyér és bor tétetnek Midőn Krisztus az utolsó vacsorát 
kiszolgáltatta, egyszerű asztal vala az oltár. Az ereklyék, a 
szentelt-viz, olaj, tömjén, gyertya, szentek képei, és egyéb illy 
testi dolgok mellőztetnek; mint Urunk maga mondá: a lélek 
az , a mi megelevenít, a test nem használ semmit ; a beszéd, 
mellyet én szólok nektek, lélek és élet." 

Tehát valljon az asztal, és rajta a kenyér és bor, nem 
a n y a g i dolgok-e? Bármennyire feszegessük Í3 a dolgokat, 
minthogy, mint fönebb megjegyzém, nem csupán lélek-, hanem 
testből is állunk, nem nélkülözhetjük az anyagi dolgokat, mint 
jelvényeket a szellemiek kifejezésére. Nálunk az oltár jelké-
pezi nem csak az utolsó-vacsorai asztalt, hanem egyszersmind 
a kőkoporsót is, mellyben Jézusnak szent teste harmadnapig 
feküdt : azon szent test, mellyet lelkünk táplálására rendelt 
a végvacsorán. Nálunk az oltár egyszersmind történelmi szent 
emlék a kereszténység első korából, midőn a véres üldözések 
sírboltokba szoriták a szentek gyülekezetét, hol a vértanuk 
koporsója fölött, éji homályban, gyertya- s fáklyavilág mellett 
mutattatott be az engesztelő sz. áldozat. A feszület emlékez-
tető jele a golgothai keresztnek, mellyen az Isten-fia véres ál-
dozatát érettünk végezte ; s a szentek képei mind megannyi 
imakönyvek , mellyekből erényeiket kiolvassuk, és követésök-
re buzdittatunk. A szent kenetek jelképezik az isteni kegyel-
meket, mellyeket naponkint a hi t , remény és szeretet oltá-
ráról nyerünk, ama kenetteljes oltárokról, mellyeken Krisz-
tus-, vagyis a f ö l k e n t n e k szentséges teste és vére mu-
tattatik be, s osztogattatik lelki táplálékul. A tömjén egé-
szen sz.-irásilag, oltárirnáinkat jelképezi (Sz. János titk. jel. 
5 , 8.), mellyek a buzgóság szárnyain olly kedvesen hatnak 

nek-e az atyafiak uniojokkal , és annak szellemében állított főiskolá-
jokkal, közös ,egyházi és iskolai lap'-j okkal ?J poroszok-, angolok-, ba-
deniek-, svédekben stb. nem mer szerző bálványozásnak nyilvánitni ? 
Watkins csak n e v e t s é g e s n e k találta (1., Religio ' 253. 1.) , hogy 
egy p r o t e s t á n s , kath. templomban is föllelheti s a j á t intézeteit, 
s hogy „Londonban a sz. Pál templomában is van püspök , káptalan, 
vannak oltárok , vannak szertartások , hasonlók azokhoz, mellyek 
egy kath. templomban végeztetnek" ; mindezt ő csak nevetségesnek ta-
lálta : de mi botrányos-, és kebellázitónak is találjuk azon álokoskodást, 
mellyel a kath. egyháznak örökös szemrehányás csináltatik olly dol-
gok mia t t , mellyeket a protestánsok l e g n a g y o b b része , (mert hi-
szen mi a magyarhoni ,reformált egyház' az összes külhoni, többnyire 
más szertartásokkal élő prot. felekezetekhez képest ?) legalább is ártat-
lanokul néznek, miután maguk is gyakorolják. Az angol-egyházi szer-
tartásokról mindenki hallhatott; a porosz-, és más, német-országi p r o t . 
államegyházak agendáiból kiki megtanulhatja , hogy ott nem tartat ik 
nevetséges- és rossznak , mit Debrecenben nem tűrhetnek (talán mert 
minden külhoni prot. népek a ,vallási miveltség' alantibb fokán állnak; 
a debreczeniek állván a tökély legfensőbb pon t ján) ; a nürnbergi leg-
pompásabb , hajdan természetesen k a t h . , jelenleg protestáns goth egy-
házban ma is ott ég naponkint egy sz. kép előtt az általunk is látott v o-
t i v - lámpa , mellyet századok előtt a kath. hitbuzgalom meggyúj to t t 
(az eszélyesen számitó reformatio pedig, daczára bálványozástóli rette-
gésének, okos volt ki nem oltani, mivel roppant alapítvány élvezete van, 
mint mondták, hozzákötve); Svédhonban pedig nem volna tanácsos, egy, 
a,vallásos miveltség' magas fokára jutot t magyarhoni ,reformatus'-nak 
még csak be is tekinteni az ottani prot . templomokba, és isteni-szolgá-
latukat látni, nehogy magát kath. templomba tévedettnek h igye: any-
nyira nem volna képes a sz. misének látszó, papi öltözet- , oltár- és 
minden egyéb készülettel megtartott protestáns isteni-szolgálat szer-
tartásait a katholikusokéitól megkülönböztetni. Persze , hogy a dolog 
veleje, a lényeg hiányzik. De hisz az atyafiak épen a külsőben botrán-
koznak meg ; mit pedig az elvetett lényegnél is többre becsültek, mi-
vel azokat mégis sok helyen megtar tot ták. ,Suum cuique'. S z e r k . 
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föl a seregek Urához, mint az illatozó tömjénfüst. Olly ked-
vesen fogadja azt mindig Üdvözítőnk az Oltári-szentségben, 
hol nekünk mindannyiszor ujonan születik, mint a bethlehemi 
jászolnál fogadta a keleti bölcsektől. A szentelt-viz emlékez-
tető jele a lelki tisztaságnak, mellyel az Oltári-szentség véte-
léhez elő kell készülnünk. Valamint a viz lemossa a test szenny-
j é t , ugy mossa le a töredelmes bánat által nyert isteni kegye-
lem a lélek bünfoltjait. — Ezek tehát , és más szertartások 
és anyagi dolgok, mellyek oltáraink fölszentelésénél előfordul-
nak , vagy oltáraink földiszítésére használtatnak, magas értel-
möknél fogva, az isteni-tisztelet és dicsőség emelésére, s a 
hivők fokozatos buzgalmának , áhitatosságának serkentésére 
irányozvák (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa, april 12-én. Öröm-ünnepélyről jövök. Most 

ment véghez székes-főtemplomunkban, nm. kegyelmes érse-
künk főpásztori fölterjesztése folytán ő cs. kir. apóst. Fölsége 
által f. évi febr. 17-én kegyelmesen előléptetett ft. K l a s s a-
n o v i c s Marián bácsi préposttá, ft. K o v á c s József székes-
egyházi , B a r a k o v i c s Antal bácsi és H a u s e n p l a s z 
József tiszai főesperesekké, valamint ujdon kinevezett A n -
t u n o v i c s János, volt almási plébánosnak ifjabb mester-ka-
nonokká lett ünnepélyes beigtatásuk. Nm. kegyelmes érsekünk 
ős megyénkbeni főpásztorkodásának nem egészen hét évi rövid 
ideje alatt (mint ezt vendégszerető asztalánál maga is kegyes 
volt fölemlíteni), ma ötödször egészitteték ki főmegyénk ér-
demdús káptalani testülete ; mellyben az ismételve betöltött 
h i á n y o s s á g o t két, érdemekben gazdag tagjának megyés püs-
pöki méltóságra lett emeltetése, és ötnek a többiek köréből a 
kérlelhetetlen halál általi kiragadtatása okozta. Sőt ma sem 
lehettünk szerencsések, hogy mind a tíz tagját az ünnepélyen 
jelen üdvözölhettük volna ; ft. K. M. több mint fél év óta 
súlyosan, és ft. T a r y Xav. Ferencz idősb mester-kano-
nok , és plébános ur pedig majd egy hónap óta beteges-
kedvén. Ez is azon igazságra emlékeztet bennünket, mikép 
e siralom völgyében nincs öröm szomorúság nélkül. A be-
igtatási tisztet hivatalánál fogva ft. B e d c s u 1 a Tamás ének-
lő-kanonok ur végzé. Beszédeit, valamint az uj kanonok 
urét is (az előléptettek nem szoktak illyenkor válasz-beszédet 
tartani) maguk nemében remekeknek mondhatni. Nem puszta 
életrajzok voltak azok, hanem kinek-kinek körülményeihez 
alkalmazott, sz.-írási idézetekkel, és a sz. atyáknak igen jól 
felhasznált mondataikkal fűszerezett nyilatkozatok. Különö-
sen meghatók voltak a ft. beigtató urnák az ünnepélyt meg-
nyitó , s a jótékonyságai miatt liazaszerte köztiszteletben volt, 
s mult évi augustus havában kebelrázó kegyetlenséggel meg-
gyilkolt ft. M a r k o v i c s Antalra vonatkozó szavai ; mellye-
ket , mint a boldogult hamvainak végső tiszteletet megadó-
kat, a ft. szónok ur engedelmével legyen szabad itt idéznünk : 
„Dum hodiernam solemnitatem auspicor", mondá, „infandum 
vobis cogor renovare dolorem ! Etenim nostis horrendum il-
lud, nec in fastis Ecclesiae huius antea unquam auditum faci-
nus, quod anni prioris nocte, sextam Augusti antevertente per-

pétrât,um , lugubrem hanc in Collegio nostro peperit vacanti-
am ! Nostis manum nefastam , quae quintam in Capitulo hoc 
Columnam succidit, et prostravit ; quintam in decachordo 
psalterio nostro vocem praefocando, aeternum obmutescere 
fecit! Vidistis venerandam Praepositurae S. Pauli de Bács 
tiaram in pulveres deiectam, imo cruore violenter effuso re-
spersam ; quia eius ultimum ac legitimum possessorem, Vene-
rabilem olim in Christo Fratrem Antonium M a r k o v i c s 
Concanonicum , ab impiis servis crudeliter necatum, moesti 
tuuiulo intulistis ; me sacrilegum facinus in remotis dun-
taxat audiente, et una vobiscum horrente ac lugente. In 
viro hoc sublatus est fidelium Vaskuthiensium condam 32 
annis Pastor zelosus ; dein chori nostri Psaltes assiduus. Sub-
latus est Mysta humilis et modestus, pius et devotus ; qui, ut 
ipsedicebat, toto vitae sacerdotalis tempore vix septiduum 
intermiserat, quin Altissimo sacrificasset. Quive spectato ani-
mi corporisque vigors diu adhuc victurus, diu Domino servi-
turus, imo post quadriennium , raro alioquin apud nos exem-
plo, iubilaeum quoque semisecularis Sacerdotii sui celebratu-
rus erat. Sublatus est Mysta, cui si quid in vitium imputare 
licet, id imprimis erat , quod aliis profuturus , sibi quando-
que defuerit, ac iusta etiam negaverit. Dispersit, dedit po-
tissimum Ecclesiis, piis educatoriis, ac literariis Institutis, 
horumque alumnis. Eheu quam execranda in Christianis 
quoque morum corruptela! Quam abominanda flagitiorum 
sentina in regali etiam sacerdotio, in gente sancta, in populo 
adquisitionis : ut qui impias manus suas in ipsos adeo Domini 
Unctos iniicere non exhorrescit ! Sed exsurrexit Dominus , et 
sanguinem innocentem vindicavit. Sit igitur corpori eius terra 
levis , sit animae requies perennis !" De nem kevésbbé meg-
hatók voltak ft. beigtató urnák a távollevő beteg társhoz in-
tézett vigasztaló szavai ; mellyeket, minthogy ő is nem régen 
szinte súlyosan beteg volt, egyszersmind önmagára is alkal-
mazott. „Quamvis vero sciam, ugy mond, te alteratae vale-
tudinis sortem christiano ferre animo : impetrare tamen a me 
non possum , quin festi va liac occasione quaedam consolationis 
verba tibi, utut in spiritu duntaxat praesenti impendam, alio-
quin nostrum utrique haud superflua. Itaque consolemur in-
vicem in verbis istis : „Non sunt condignae passiones huius 
temporis ad futuram glóriám, quae revelabitur in nobis". Nam 
ut ait S. Gregorius M. : „Donis suis Deus flagella permiscet, 
ut nobis omne, quod nos in saeculo delectabat, amarescat, et 
illud incendium surgat in animo , quod nos semper ad coeleste 
desiderium inquietet et excitet, atque ut ita dicam , delecta-
biliter mordax, svaviter cruciet, hilariter contristet". Et alio-
quin dicente eodem Sancto : „Postquam non abstulit, nisi quod 
dedit, sua recepit, non nostra abstulit. Magna tamen, inquit, 
consolatio tribulationum est, Authoris nostri dona in memó-
riám revocare". Adja Isten , hogy a betegek teljesen fölgyó-
gyuljanak , és az egészségesekkel együtt még sokáig kedvező 
egészségnek örvendve , tisztelhessük őket ! — 

Kegyes adományok : 
A pest-lipótvárosi bazilikában a Sz.-István-Társulat által erael-

tetendő Sz.-lstván-oltárra : 
Mélt. és ft . R é p á s s y József ur , a praemonstrátiak 

jászói apát ja 20 f r t a. é. 
Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Mozgalom a bölcsészet terén. I. — Ész-
revételek a ker. kath. egyház némelly szertartásait illetőleg. 
(Folyt.) — Egyházi tudósítások. 

Mozgalom a bölcsészet terén. 
i . 

Mélyen tisztelt szerkesztő ur ! Nagyra becsült 
fölhívásának, miszerint G r a t r y világszerte dicsért 
bölcseletét, mellynek egyes részeit asztalomon évek 
óta heverni látta, s egyik-másik tárgy iránt kikért 
bölcs véleményét velem több izben közölni szives 
volt, becses lapja olvasóival ismertessem meg, — an-
nál örömestebb engedtem, minél hálásabbnak tar-
tom e munkát jelen körülményeink közt, midőn a 
philosophia s rationalismus, nem csak extra, de in-
tra muros is, zavarosan és veszélyesen cseréltetnek 
föl egymással; s annál inkább, minél kedvesebb 
rám nézve annak tapasztalása, hogy az általam 
nem egyszer magasztalt, és ajánlott Gratry-féle rend-
szer a bölcselet világában csakugyan nagy figyel-
met, sőt mozgalmat idézett elő. A jövőnek tudomá-
nyos alakulása, mint minden más tekintetben is, Is-
ten kezében levén, ki tudná megmondani, hogy kiket 
választand ő, anyaszentegyháza rendes tanításán ki-
vül ollyanokul, kik a jelenkori hitetlen bölcselés 
pusztitó mételyének a lángész nagyobb hatásával 
szegülhetnek ellen, mig felvirradna az emberiségre 
azon dicső nap, mellyen az elfordulván az álbölcseség 
bolygó fényétől, az isteni bölcseség igaz világossá-
gához térend! Oh jönne bár mielőbb e várva-várt 
szép nap, ez ujabb aranykor keresztényszelid tava-
sza, ez ujjászületési s föltámadási kikelet: hol nem 
volna többé köztünk egyéb véleménykülönbség, 
mint csupán a szeretet nagyságára nézve, mellyel az 
igaz Isten imádásában vetélkednénk ! Ámde legyen 
az ő legimádandóbb gondviselése szerint, ha ez épen 
a világ végezetére volna is hagyva: — mi fölada-
tunkat teljesitendjük, ki-ki erejéhez képest; de annál 
erőteljesebben és hatályosabban, minél inkább edzi 
meg valaki lelkét azUr szent kegyelmének nagyobb 
bősége. 

Hogy valamelly bölcseleti rendszernek, mellyet 
életrevalónak ismerünk el, érdemét belássuk, és az 
értekezés meddőségéről az olvasó kevésbbé panaszol-
kodhassék : szükséges, előbb nem csak a hiányokat, 
mellyekben az eddigi rendszer sinylett, fölfedezni, 
hanem a kor igényeit is, és az ezeket keltő elemeket; 
tovább az ezek ellen sikra szállt jobbak törekvései-
nek nem igen áldásos sikerét kimutatni s előrebocsá-
tani. A föladat nem csekély: de e kisérlettől nem le-
het fölmenteni azt, ki egy philosophiai rendszernek, 
melly az ebbeli tudomány restaurátorául tekintetik, 
érdemére nézve, mindenkitől megértetni kiván. Lás-
suk tehát ez elemeket, mellyek a philosophia jelen 
rendszerére befolyással voltak, s mellyek ellen a jó-
zanabb bölcseletnek küzdenie kellett; lássuk a siker-
telenség alapokát: s meglátjuk egyszersmind Gratry 
rendszerének az eddigi törekvések fölötti előnyeit, és 
érdemét. E szerint tekintsünk szét az emberi szel-
lemvilágban : legyen utmutatónk a köztapasztalás, 
bizonyságunk az élet, igazolónk a napokint nyilat-
kozó közérzet. 

A kérdéses elemek osztályozásánál eszünkbe jut 
két ismeretes görög bölcs ama gondolkozásmódja, 
kiknek egyike csak nevetni, a másik meg csak sirni 
tudott az emberi élet viszonyai s változatai, gyarló-
ság- és hiúságai, fájdalma- és szenvedései fölött. A köz-
vélemény mindenkor, de kivált hajdan és most, igen 
kedvező volt e nevető és siránkozó bölcselet iránt, 
mindkettőnek igazat adván ; — talán azon platói ta-
nítvány Ítélete folytán, ki azt találta mondani,hogy 
az élet ugyanegy időben nem egyéb szomorújáték-, 
és bohózatnál. E nézetet, ha nem volna istenkárom-
lás, divatbölcseletnek neveznők; azon gyanús böl-
cselétnek, melly napjainkban az úgynevezett kor-
szellemet szülte az ő anyagi irányával, mellynek 
kezelői csak n e v e t n i , áldozatai pedig csak s i r n i 
tudnak. Amazok Democrit, és átalában a paganismus 
életbölcseletével, Porphyriusok és Julianok gyűlöle-
tével a Galilaeai iránt eltelve, azon erős szellemek 
sorába tartoznak, kik a ferneyi nagvur iskolájában 
tanulván, az ő istentelenségének mirigyforrásából 
táplálkoznak. Rendszerük, mellyet ők bölcseletnek 
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neveznek , gunyolólag nevető ; tanításuk, minden 
elv, okszerűség, igazság, és bölcseség makacs taga-
dása ; az ő fő, s egyetlen maximájok : „hazudni, ha-
zudni mindig, hazudni rettenthetlenül és vakmerőn, 
mint az ördög." (Il faut mentir, mentir comme un 
diable, non pas timidement et pour un temps, mais 
hardiment et toujours.) Iszonyú tan ! „Hazudjatok : 
csak hazudjatok ; hazugságtokból mindig fog ragadni 
valami." (Mentez, mentez, il en restera toujours quel-
que chose.) Illy küldetéssel bízattak meg ez isten-
káromló iskola apostolai az igazság ellenében. Ha ez 
nem egyszerűen és tisztán Jézus Krisztus gyűlölete, 
magyarázza meg, a ki tudja, azon őrült dühösséget, 
mellyel a pompadouri erények e dicsőitője, Jézus 
imádandó szent nevét gyalázni merészlé ; fejtse meg 
azon vakmerő kihívásokat, és szemtelen rágalmat 
Jézus szentegyháza ellen, s azon ezer alávalóságot 
és ocsmányságot, azon undorító botrányokat, mely-
lyekkel élettörténetének lapjai telvék. JDe elég 
elporlott testén már féreg sem rágódik többé : bá-
mulóinak embertelen faja azonban, fájdalom! túlélte 
századát, tul enyészetét ; és élni fog az, habár nem 
örökre, de élni fog, valamíg Jézus minden ellensége 
nem rontatik meg, vagy legalább mig nem jön el az 
idő, midőn még istentelenebb ember támad, ki fe-
ledtesse el velők azt, kit a jobb érzés az istentelenség 
patriarchájának nevez. 

Mennyire meg van mételyezve ez elemtől a je-
lenkor, eléggé bizonyítják az egyház- és keresztény-
ellenes clubbok és titkos társulatok, azután a hitetlen 
sajtó, a hazug iskola e kiváltságos közlönye, a rá-
galmazó zsidó irodalom büntetlen hatalmaskodása, és 
törekvései; mellyek, mig az igazságot irgalmatlan 
kíméletlenséggel földig tiporják, a hazugságot és 
mesteröket pirulás nélkül égig magasztalják. Aguer-
neseyi száműzött, H u g o Károly, e méltó tanítvány, 
nem rég megjelent egyik müvének bevezetésében 
Voltairehez intézve szavát, mindazon aljasságokban, 
mellyekért a sirban is kellene pirulnia, csak merő cse-
kélységet lát, csak a p i l l a n a t e n g e d m é n y e i t 
és s z ü k s é g e i t (concessions et nécessités du moment) 
látja ; mi mind el fog enyészni, s feledtetni, mig az 
ő ó r i á s i m ü v e (l'oeuvre colossale), mellyet ala-
pított, s mi által viszont az ő dicsősége alapíttatott 
meg, folyvást teljes fényében ragyog, tudnillik a 
b ö l c s é s z e t és s z a b a d s á g m ü v e . Előttünk fek-
szik ez apotheosis : de eléglegyen e botrány-okmány-
ból egyedül a czégért ismertetni meg az olvasóval. 
Mi jól ismerjük azt, e bóditó illatszert: de a meg-
átalkodott konokságot, melly jellemző sajátja ez üz-

letnek, csak most tanultuk ismerni. Hajdan a mélyen 
sülyedt niuiviták meghallgatták az Isten emberét, 
midőn ez az ég haragját hirdette nekik, ha nem tér-
nek meg ; az agrigenti bölcs fóldieihez intézett sza-
va sem hangzott el végkép. E faj azonban sem Isten 
emberére, sem az okos szóra nem hallgat többé : any-
nyira. rosszabbra fordult mostanság a világ dolga. 
— Ez az egyik elem, mellyet a philosophia nem 
ignorálhat ; minden esetre a legvészesebb és legma-
kacsabb elem, mellynek megkérlelése egy hosszú 
századon át a szívnek annyi sóhajtásába, a szemnek 
annyi könyeibe, az egyháznak annyi imájába, s 
minden jobbaknak annyi erőmegfeszitésébe került! 

De azért elcsüggedjünk-e, kétségbe essünk-e, s 
egy elkerülhetlen fatalismusnak engedve át az em-
beriség legdrágább érdekeit, sirjunk-e csak, hogy 
sirattassunk? Vagy ellenkezőleg, közönyösen visel-
vén magunkat a szent ügy iránt, ne találjunk talán 
egy árva szócskát is, méltó haragunk és nemesb in-
dignationk kifejezésére ott, hol okos szónak többé sem 
helye, sem haszna?. . . Az emberiség egy más nagy 
részepedig, fájdalom! igy cselekszik: vagy közö-
nyös szerepet vállal, vagy kétségbe esik. íme egy 
másik elem szellemünk világában! Vizsgáljuk ezt; 
vizsgáljuk okát, és kihatását : talán ez közelebb hozand 
bennünket azon viszony fölismeréséhez, mellyben az 
élethez a tudomány átalában , és különösen a diva-
tos philosophia áll. 

Ha igaz is, hogy a keresztény közérzület elvi-
tázhatlan javulásnak örvend; hogy a vallásos szel-
lem , az áldásos hitélet többszörös üdves jelenségek-
ben nyilvánul : de nem mutat-e föl korunk egyszer-
smind egy egészen különös látványt is, mellyhez az 
emberi szellem történetében mit sem lehet hasonlí-
tani? Ertem a kétely jegétől fagyasztott, megder-
medt, és elfásult lélek azon gyengeségét, mellynél 
fogva az melegebb érzelemre vagy nem bir fölhe-
vülni, vagy csak nem akar. Igaz, az absolut kételyt, 
mint tant , mai nap ki sem fogadja el többé: s még 
sincs elég ereje sem hinni, sem tagadni. A lélek az igaz-
ság és tévely, a jó és rossz közt ingadoz ; eszméi, a 
legfónségesebbek is, összezavarodnak. Remélni akar-
na, szeretni s imádkozni : s nem tudom, mi rejtélyes 
ridegség kérge fogja el a szivet, és paralysálja lük-
tetésében , életerejében. Maguk a kisdedek sincsenek 
e gyászos, és úgyszólván átalános járvány kórságá-
tól megóva. Illy értelemben panaszkodnak szellemi 
állapotainkról mindazok, kiknek a dolgok állását a 
közélet rétegeiben vizsgálhatni alkalmuk van. Min-
den esetre különös tünemény ! Az emberek nagy ré-



sze, a nélkül hogy vallási elveit elméletileg megta-
gadná, benső küzdelemben vajúdik. Hite iránt, mely-
lyet vall, közönyös; vallási kötelmei iránt, fölötte 
gindár : mások hittagadásán, és kötelmeinek nyilvá-
nos megsértésén Jmégis szeret megbotránkozni ; a 
bűnös kihágásokat önrészéről jól tudja mentegetni : 
mások erényét azonban catoi szigorúsággal kiséri ; 
szivében kielégithetlen vágyakat táplál, szenvedé-
lyeit nem birja fékezni, örömélvezeteiben nem ismer 
mértéket, s tűrni épen nem tud: s mégis mások nagy-
ravágyása, féktelenkedése mélyen bántja őt; örö-
meiket, boldogságukat megirigyli: szenvedésök fáj-
dalma pedig csak olly kevéssé érdekli őt , mint egy 
eltépett bojtorján, mellyet útfélen talál, és eltapos. S 
ha csalódásainak közepette egyik-másik ollykor-olly-
kor föl is eszmél ; ha néha életében egy-egy bánat-
percz, szemében egy bánatköny jelentkezik : hajh , 
ezek is csak egy elveszett paradicsom emlékperczei 
s könyei, ezek az ő tettleg elvesztett hitének kiáltó 
romjai ; — gyászos romok ! mellyeken többnyire 
már csak a reménytelenség és kétségbeesés átokfája 
tenyész. Azt mondjuk : többnyire ; mert még nincs 
elveszve minden. Igaz, hogy az efféle szivek nem 
evangeliumi jó földje az igazság magvának , hanem 
csak ut széle, hol azt a járók-kelők eltiporják, s az 
ég madarai fölemésztik ; vagy sziklakemény föveny, 
hol a nedvesség hiánya miatt kivész ; avagy tövis, 
mellynek közepette elfojtatik. De mégis van még re-
mény hozzá, hogy megjavulhat; mert nem veti meg 
végkép a művelő gondjait, ki az ut szélét a veszély 
ellen lehetőleg biztosítja, a fövénytől megtisztítja, 
a tövist fölperzseli, s Isten kegyelmével a földet jó-
vá , termővé, sőt termékenynyé változtathatja. Te-
hát itt még épen nincs elveszve minden ; van még 
remény : — nem kell kétségbe esni ! 

A gonosznak terjedése azonban figyelmet és gon-
dot igényel, s mindenekelőtt az ok keresésére hiv 
föl. Sokan e különös állapotot a kereszténység tehe-
tetlenségéből szeretik származtatni. Ez , ugy mond, 
mit sem tehet többé az emberiségre nézve ; nem ké-
pes többé cselekvő, élő hitet kelteni ; elveszté ere-
jét , nincs élete : vagyis elhagyta lelke, mig látszó 
teste végvonaglásiban sinylik. Illy beszédre fölösleges 
valamit mondani; tudván, kitől ered az. Valljon kik 
beszélnek igy? Kétségkívül a fönebb rajzolt iskola 
különböző theoriákban nyilatkozó tanárai, s hősei. 
Vigyázzatok csak : eleinte igy hazudnak a magasz-
talt humanismus örve alatt ; ha hitetek protestatiójá-
val nem tettetek óvást a mézes beszéd ellen: csakha-
mar egyebet, és még egyebet hazudnak a keresztény-

ségre s egyházra, hitetek rovására; utóbb Istenetekre 
is ráhazudják, hogy tudnillik nem olly zsarnok ő, a 
minőnek a templomokban tanítják; nem olly irgal-
matlan és kegyetlen,hogy örök büntetéssel fenyítené 
a szegény gyarló embert; nem olly szőrszálhasogató, 
hogy minden apróságot bűnnek tekintsen ; hanem 
sokkal magasabban álló, semhogy az emberek min-
den cselekedeteinek vizsgálatával bíbelődjék ; közte 
s az emberek közt végtelen a hézag, annyira, hogy 
ezek gyarlósága őt nem is érintheti, s előtte az em-
berek cselekedetei, jók, vagy rosszak, átalában olly 
csekélységek, hogy nem aggaszthatják őt. Ő elégsé-
ges önmagának, s ebben áll az ő boldogsága: és sa-
ját határtalan boldogságával beérve, nem irigyelheti 
meg az emberek azon kevés, és csekély örömeit, mely-
lyeket élveznek , annál kevésbbé büntetheti őket e 
miatt: ennélfogva fölösleges minden aggodalom, és 
félelem a jövő életbeli kinos büntetésektől, s örök bol-
dogtalanságtól. Ez csak ugy nem okoz neki semmi-
vel több tiszteletet, mint nem von le abból semmit 
az élvezett öröm. (L. ,Lettres sur la religion essent.' 
Part. I. p. 2.) Illyen e hazug philosophia népszerű 
nyelve. Egy hamis fölfogás, melly az ember nagyra-
vágyásában és szenvedélyeiben forrásozik. Az illy 
istenség lehet hamis, pogány: de nem igaz, keresz-
tény Isten ; lehet bálvány : de nem élő, gondviselő 
Isten. Azután a testnek illyetén fölszabadítása, termé-
szetes következése levén az istenség e ferde fölfogá-
sának : az erkölcsi jó s erény eszméjén roppant sére-
lem ejtetik, az ember emberi méltóságától, mellyben 
Isten képe sugárzik vissza, megfosztatik, és ő, a te-
remtés koronája, kiről a Szentlélek mondja,hogy lénye 
,paulo minus ab angelis', az oktalan állatok egyik 
osztályába alacsonyittatik le. ,Quae enim potest esse 
sanctitas, si dii humana non curant ?' kérdé már Ci-
cero Epicurustól, a deisticus bölcselet ez ősatyjától ; 
és rá mondja: ,Ludimur ab homine non tam faceto, 
quam ad scribendi licentiam liberó'. De ez elmélet 
a milly alaptalan , olly hízelgő az önistenitési nagy-
ravágyásnak. Isten illy eszméjével kinálá meg a ha-
zugság lelke az első embert: ,eritis sicut dii'; s azóta 
mindig körüljár vele, mint orditó oroszlán, mig azt 
a paganismusban meghonositá — ,Omnes declinave-
runt'. A kereszténység három százados véres küzde-
lem után lerontá e bálványt : de ujabb időkben uj 
kísérletek tétettek vele; s az eredmény kívánság sze-
rint ütött ki : mert mindig voltak és vannak emberek, 
kiknek igaz Isten helyett inkább csak saját nagyra-
vágyásuk és szenvedélyeik bálványa kell. 

De, úgymond M a r é t , a nagyravágyásnak van 
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sáját tudománya, a szenvedélyeknek saját bülcsesé-
gük. A nagyravágyás e tudománya, s a szenvedélyek 
bülcsesége, — a pantheismus. Valóban az ujabb szá-
zadok, valamint az ó-kor minden bölcselete, a böl-
csészet minden theoriái, véglegesen a pantheismus-
ban , e szörnyeteg rendszerben, mint a franczia zsi-
natok nevezik, vagy mint Bautain mondja, a XIX. 
század ez eretnekségében fejlődnek ki. A rationali-
smus mindig e tan felé gravitált , mindig arra igye-
kezett átváltozni. A protestáns tudomány magában 
foglalta csiráját : a philosophismus nem zárkózhatott 
örökké azon szük körbe, mellyet neki a XVIII. szá-
zad kijelölt; minden consequentiáinak ki kellett fej-
lődniük: a materialismus, naturaiismus, deismus,my-
thismus, ecclecticismus, — mind beleolvadt, a ratio-
nalismus mindent egybeforrasztó hévfokaalatt; smost 
ő, a pantheismus, az uralkodó divatbölcselet symbolu-
ma , s tanainak mysteriuma; ő az eddig jellemzett 
két főbb, de átalában minden vallás-és erkülcsellenes 
elemnek, tagadás-, kétkedés- és küzünyüsségnek syn-
thesise; tudományos firmája minden hitetlenségi s 
istentelenségi elmélet- és merénynek, minden sajtó-
beli éretlenség- és vadságnak, kereszténytelen tani-
tás- és utczai neveletlenségnek, minden titkos társu-
lat- és társadalmi kinüvésnek, állampolitika- s nép-
forradalomnak, egészen a machiavellismus- és radi-
calismusig A szélvész dühüng, a világtenger hul-
lámai üsszecsapnak, az egyház hajója a vészelemek 
közt hányatik ; rajta a világ kincse és üdve : s ő embe-
rileg véve szunnyadni látszik ; és nem egy kicsinyhitű 
kiált fül : ,Salva nos , quia perimus !' Oh de ne vádol-
juk őket, e szép lelkeket, az emberiség e szinara-
nyát : a Szentlélek még nem edzé meg, ha kell, bá-
tor halálra is ; és a vész nagy, nagyobb a félelemnél. 
S mind erre Isten őrszeme behunyva lenni látszik ! 
De a kishitüségben is csak nyilvánul még annyi hit és 
annyi bizalom, melly fülébreszsze, s irgalomra birja 
az alunni látszó Istenséget ! K1 e z s ó József. 

Észrevételek 
a ker. kath. egyház némelly szertartásait illetőleg. 

(Folytatás.) 

A szent-irás egyedüli őre, és hü értelmezője, a Jé-
zus által fölhatalmazott, és a Szentlélektől ihletett kath. egy-
ház jól tudja, hova czéloznak Urunk ama szavai : „A lélek az, 
a mi megelevenít ; a test nem használ semmit Lélek az Is-
ten ; és a kik őt imádják, szükség, hogy lélek- és igazságban 
imádják" (Ján. 6, 64.; 4, 24.). Midőn az Üdvözítő Kafarnaum-
ban tanítván , saját szent testének eledeléről szólott, mellyet 
a kenyér szine alatt a végvacsorán volt rendelendő, s megbot-

ránkoztak szavaiban még tanítványai is, mondván : „Kemény 
beszéd ez ; kicsoda hallgathatja azt?:1 mintegy feddőleg igy 
szólott Jézus: „Hát ha látjátok az ember Fiát fölmenni oda, 
hol előbb volt?-' Mintha mondotta volna : ,Még akkor sem ad-
tok hitelt szavaimnak?—Hogy az én testemet akkép kell enni, 
mint egyéb eledelt, hibás felfogás; hanem titokteljes módon, 
de mégis valóságosan, a kenyér és bor szine alatt, és olly ele-
ven hittel, melly a lelket az örök életre táplálja' *). Továbbá 
hogy az Istent mint tiszta, s legtökéletesebb szellemi valósá-
got , főleg lélek- és igazságban kell imádnunk , jól tudjuk ; 
mint azt is, hogy maga a kiilsŐ imádás, és isteni tisztelet nem 
elegendő : hanem épen nálunk a külső imádás , kifolyása a 
belső érzésnek, a lelki ajtatosságnak. Ha olly értelemben kel-
lene vennünk az idézett isteni szavakat, minőben azt az érte-
kező veszi, akkor tilos lenne minden kül isteni-tisztelet, és 
az e czélra rendelt imahelyek és eszközök is. 

Az 5. §-ban elsorolván a sz. mise szertartásait, egy nagy 
ugrást tesz, és belevág az Oltári-szentségrőli dogmába, mint 
hitünk középpontjába; mellyet a heidelbergi káté 80-ik kérdé-
sével , és a helv. vallás-féle symbolikus könyv XXI. r. 1 —4., 
7 , 13 — 15. §§-aival támad meg; felhozván az egy szin alatti 
áldoztatását híveinknek: melly szokás, úgymond, 1414. évben 
hozatott be ; s a latin nyelven mondatni szokott szent mise, 
és szertartásaink ellen sz. Pálnak a korinthusiakhoz irt I. leve-
léből a 14-ik részt idézi. 

Miután, mint értekezése homlokára tűzte a tisztelt szer-
ző, a szertartásokról akart párhuzamosan értekezni, követke-
zetesen azok mellett kellett volna maradnia : de világos, hogy 
a szertartásokat csak ürügyül vette föl, és oda czélozott, mi-
szerint hitigazságainkat több oldalról, mint alább is látandjuk, 
megtámadhassa. Mi az Oltári szentség felőli fönséges hitczik-
ket illeti, annak napfénynél tisztább igazsága mellett, a helv. 
hitvallástét symbolikus könyve ellen, a szent-irás szabály sze-
rinti értelme kezeskedik ; kezeskedik Krisztus csalhatlan Is-
tensége ; kezeskednek a körülmények, mellyek között Jéz u s 

az Oltári-szentséget rendelte. Avagy Üdvözítőnknek sz. János 
6, 35., 52., 56. és 57—63. verseiben följegyzett ama szavai : 
.,En vagyok az életnek kenyere ; a ki hozzám jön, meg nem 
éhezik ; és a ki én bennem hiszen, soha meg nem szomjúhozik. 
Ha valaki ezen kenyérből eszik, az örökké él. Ama kenyér 
pedig, mellyet én adandók, az én testem ; mellyet én adni 
fogok a világ életeért. Mert az én testem bizonynyal étel ; az 
én vérem bizonynyal ital. A ki eszi az én testemet, és iszsza 
az én véremet, én bennem marad, és én ő benne"; mellyeket 
értekező symbolikus könyvük nyomán hitünk ellen hoz föl, 
nem a mi hitünk igazsága mellett kezeskednek-e ? Igenis! Jé-
zus az élet kenyere ; az Atyának egyszülöttje, valóban igazi 
kenyér. Mint a földi kenyér a testnek erejét növeli, s meg-
tartja : ugy a mennyből alászállott kenyér mindazok lelkét, kik 
annak vételéhez eleven hittel járulnak , táplálja az örök élet-

*) Az ur Jézus e szavakkal azon, emberileg szólva, könnyebbsé-
get is meg akará a zsidókkal értetni, hogy őt, mint még e földön létezőt, 
látván, liigyék el a lehetőséget, miszerint liiveinek szellemi táplálékul 
szolgáljon : mivel ezt elliinniek még nehezebb fog lenni, ha egyszer föl-
menve mennyekbe , taní tványai mégis az ő sz. testét osztandják ki az 
élet kenyeréül. Ugyani l ly nehézségre) tekintettel mondá a hitében nem. 
eléggé erős tanítványnak : „Mivelhogy láttál engem, Tamás ! hittél : 
boldogok ! a kik nem láttak, és mégis h i t tek" (Ján. 20, 29.). S z e r k . 
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re. Lehet-e más értelemben venni eme csalhatatlan isteni sza-
vakat, mellyek olly világosak : „Ama kenyér pedig, mellyet 
én adandók , az én testem ; mellyet én adni fogok a világ éle-
teért." Kérdjük , milly kenyeret adott Jézus a világ élete-, 
vagyis váltságaért ? Azon kenyeret, mellyet az utolsó vacso-
rán mindenható erejével testévé változtatott, s az isteni igé-
nek mindenható ereje által mivoltilag most is a sz. misében 
átváltoztat. Már ki fogja azt józan észszel állithatni, hogy a 
keresztre kenyér függesztetett, és pusztán kenyér adatott a 
világ váltságaért ? T u l a j d o n , és betűszerinti értelemben 
kell vennünk emez isteni szavakat : mellyeket Üdvözítőnk a 
legkomolyabb perczben, halála előtt mondott ; s ámbár megbot-
ránkoztak benne, hogy ,miképen adhatja ő testét eledelül', 
nem vonta vissza szavait; sőt inkább esküvel erősítette: „Bi-
zony , bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember Fiá-
nak testét, és nem iszszátok az ő vérét, nem leszen élet ben-
netek." Kell-e ehhez commentar? Ha Jézus puszta emléket és 
árnyékot akart volna, nem törölte volna el az ó-szövetségi 
áldozatokat. Hanem ő v a l ó s á g o t akart, és rendelt; s a 
v a l ó s á g o s á l d o z a t vérontás között meg is történt a ke-
reszt oltárán ; vérontás nélkül pedig, isteni rendelete szerint, 
folytonossá tétetik az uj-szövetség oltárain. Es ekkép teljese-
dik Üdvözítőnk ama szeretetteljes Ígérete : „Én veletek va-
gyok a világ végezetéig" (Máté 28 , 20.). 

Hogy pedig a hivőknek egy szin alatt nyujtátik a szent-
séges áldozat, ezen eljárása egyházunknak, hitünk azon elvén 
alapszik, hogy az ur Jézusnak eleven testét és vérét hiszsziik 
az Oltári-szentségben jelen lenni ; s igy egy szin alatt is, sőt 
egyik, vagy másik szin legkisebb részecskéjében is jelen lenni 
hiszszük Jézust. Az egy szin alatt áldoztatás az első századok-
ban is gyakoroltatott, midőn a betegeknek és elfogott hitta-
nuknak, azon nehézségek miatt, mellyekkel Jézus szent véré-
nek körülhordozása történt volna, csak a kenyér szine alatt 
szolgáltattatott ki az Oltári-szentség. A tizenötödik században 
tartatott constanzi, s később a trienti zsinat pedig, a nagy to-
longásban történhető kiöntés veszélye, s egyéb fontos okok 
miatt szigorúan megrendelte, a hivőknek csupán kenyér szin 
alatti áldoztatását ; mi nem ellenkezik Jézus rendeletével : 
mert hiszen oltárainkon mind a két szin alatt naponkint be-
mutattatik a legszentebb áldozat. 

A 1 a t i n n y e 1 v, mellyel a kath. egyház világszerte él, 
szálka lévén az értekező ur szemeiben, midőn felhozza az ide-
gen nyelvek használata ellen sz. Pálnak a korinthusiakhoz irt 
I. leveléből a 14-ik rész néhány, a szöveg átalános értelmétől 
megfosztott verseit, feledi idézni a 13-ik verset, melly ekkép 
hangzik : „Azokáért, a ki idegen nyelven szól, akkép imád-
kozzék , hogy egyszersmind megmagyarázza". S valljon nem 
tartunk-e mi mindenhol a nép nyelvén egyházi sz. beszédeket ; 
nem értelmezzük-e a latin nyelven tartatni szokott egyházi szer-
tartásokat? Nincsenek-e meg jobbadán a különféle nyelven meg-
jelent imakönyvekben és szertartásos könyvekben, a sz. mise-, 
s egyéb imák , ajtatosságok, és egyházi cselekvények értelme-
zései?*) Minden jóra való katholikus híveink igyekeznek 
megérteni az anyaszentegyháznak eléggé magyarázott ima-

*) Mint például a Goffine-féle ajtatossági könyvben is,a sz. misé-
nek a pap által mondott szavaival együtt ,szinte a nép nyelvén. . . . Csak 
tud ja , s akarja valaki e könyveket olvasni, és inkább, mint ama sok 
más, többször forgatot takat lapozni ! S z e r k . 

szavait, és szent cselekvényeit ; s én milliard testvéreimmel 
együtt hálát adok Istenemnek, hogy azon jó anyának vagyok 
magzata, melly homlokán viseli ezen ismertető jegyet : Ani-
tas íidei Unitas linguae.' 

A 6. §-ban a szentek- és képeikről értekezvén , imigy 
szól szerző. „A romai katholikusok a megboldogult régi kegyes 
embereket, az ugy nevezett szenteket, olly tiszteletben tart-
ják, miszerint azoknak könyörögnek, azokra esküsznek : hogy 
mint Isten előtt közbenjárók, nyerjenek Istentől esedezésök 
által bűnbocsánatot és egyéb segedelmet ; képeiket magán-, 
és egyházaikban nélkülözhetlennek, csontjaikat pedig az 
oltár sirkövében lerakva tartják." 

A s z e n t e k t i s z t e l e t e s azok képei ellen a szent-
irás több helyeit, erőtetett és önkénytes értelmezéssel idézi. 
Többi között felhozza Jób 4, 18—21., és 5, 1—2. verseit; 
azután Jer. 5, 7. ; V. Mózs. 6, 13., Jak. 5, 12. Majd symbo-
likus könyvük IV. részéből okoskodva, igy szól : „Minthogy 
az Isten láthaílan lélek, és kimagyarázhatlan természetű : azért 
őt semmi mesterséggel, vagy képpel kiábrázolni nem lehet ; a 
honnan nem félünk a szent-irással tartva nyilvánítani, hogy az Is-
tennek kiábrázolásai merő h a z u g s á g o k . Azért is megvetjük 
nem csak a pogányok b á l v á n y a i t , hanem a keresztények 
k é p e i t is stb." *). Hivatkozik az Apóst. csel. 10,25 — 26. ver-
seire ; hogy Cornelius „leesvén Péter lábainál, tiszteié őt ; 
Péter pedig fölemelé őt, mondván : ,Kelj föl, én magam is em-
ber vagyok.' Valljon ki hiszi valószinünek, hogy a mennyei 
szentek és angyalok saját képeikben, mellyek előtt az embe-
rek térdeiket meghajtják, fövegeiket leveszik, és más tisztelet-
jeleket mutatnak, valami örömet találnának?" Hivatkozik 
Lactantius eme nyilatkozatára: „Kétség kivül semmi vallás 
nincs ott, hol képek vannak", ,Epiphanius püspökre, ki a temp-
lomból kitiltotta a képeket, és sz. Ágoston eme nézetére: 
„Ne álljon a mi vallásunk az emberi kézmüvek tiszteletében. 
Mert nemesebbek azoknál maguk a kézművesek, kik azokat 
készítik, kiket mindazáltal tisztelnünk nem kell." 

Bár ha jól tudhatnák református atyánkfiai, miben áll 
szent-egyházunk hittana a szentekről, és azok szobrai- s ké-
peinek tiszteletéről : annyira elfogultak , hogy arról mit sem 
akarnak, vagy legalább nem látszanak alaposan tudni ; s még-
is följogositva érzik magukat, világos, és kézzel foghatólag be-
bizonyított tanításunk ellen föllépni, s ferde nézeteiket még a 
szent-irás elcsavart értelmezésével, s egyházi irók helytelenül 
alkalmazott idézeteivel is, ránk kenni. . . . Midőn mi a szen-
teket tiszteljük , a szent-irás eme szavai szerint : „Imádjátok 

*) I t t ismét emlékezetbe hozhatjuk a 271. lapon tett megjegyzést. A 
pogányok bálványaival egy kategóriába állí tott eme sz. képek, feszü-
letek, stb. láthatók protestáns templomokban is, ha nem honunkban (de 
i t t is), egyebütt . A mi pedig ott nem rosszaltatik, miért volna bün épen 
csak a katholikusoknál ? Luther t , a ,nagy reformátor ' t még ma is u g y 
lát juk legtöbb régi képeken, nevezetesen munkáinak több helyen eszköz-
lö t t iv rétnyi kiadásaiban ábrázolva, mint térden állva és összetett kezek-
kel imádkozót egy feszület, tehát sz. kép előtt. (Mert azt talán csak nem 
hiszi róla senki, hogy a jó választó-fejedelemmel e g y ü t t , ki t rendesen 
társaságában találunk, a Golgothán is valóban igy környezte volna az 
ur Jézust.) Egyébiránt a Luthernél sokak által még nagyobbra becsült 
,Huldricus Zwinglius' sem vetette meg annyira a képeket, hogy épen 
ne tűrte volna meg, és ajtatossági eszközül ne használta volna. Saját 
iratai előtt is, a czimlapon a Megváltó képe áll, s alatta az irás : „Ve-
nite ad me omnes etc. Matth. 11." Perse , hogy a következetességhez 
sem ő, sem pártfelei nem értettek sokat. S z e r k. 
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az Istent az ő szenteiben", akkor Istent imádjuk azon kegyel-
mekért, mellyekkel a szenteket megáldotta; s egyszersmind 
kérjük, részeltessen minket is irgalmában, miszerint az erény 
utján nyomdokaikat követhessük. Midőn a szenteket segítsé-
gül hivjuk, vagy ünnepélyes eskünél a szentekre hivatkozunk, 
Istent dicsőitjük, ki gyarló teremtményeit kegyelmével, és csu-
datettekkel már ez életben megkülönböztette; s miután ők sza-
badakaratilag a kegyelemmel működve, üdvösségre érdemes jó-
kat eszközöltek, végetlen dicsőségében részesítette. Ha ked-
ves volt Istennél az ő könyörgésük, mellyet ez életben ma-
guk-, jótevőik-, felebarátjaik-, s az Üdvözitő példáját követve, 
még üldözőik- és ellenségeikért is naponkint buzgón végez-
tek : bizonyosan e lángoló szeretetöket a halál ki nem oltotta, 
s most is folytatják szeretetteljes közbenjárásukat, esedezésö-
ket, mellyre a zarándoklás és megkisértetés eme helyén, ne-
künk viaskodóknak szükségünk van. Ott fön, a halhatatlan-
ság dicső honában is, a mindentudó Isten kedvesen fogad-
ja a szeretet áldozatát: mint kedvesen a mi hálás tisztele-
tünket is ! — Ereklyéiket, földi maradványaikat, szobraikat, 
képeiket pedig érettök tiszteljük. Midőn a feszület előtt 
föveget emelünk, és térdeinket meghajtjuk, a megváltás 
isteni müve jut eszünkbe, s hála-fohász ébred keblünk-
ben ; az irás ama szavai jutván eszünkbe : „Jézus nevére 
minden térd meghajoljon" ! Midőn a szentek képeire tekin-
tünk, észlelet által az isteni kegyelemre gondolunk, mellyel 
csudálandó erényekre segítette őket, és ama fohász ébred 
szivünkben : ,Imádunk téged, nagy Isten, a te szenteidben' ! 
Minden mivelt ember becsüli a művészet remekeit : becsüli 
pedig egyházunk kétszeres tekintetben a szentek szobrait és 
képeit azért, mivel azokon lelki szemeink az erény vonásait^ 
testi szemeink pedig a művészet remek fogásait veszik észre. 
A szép-müvészet a keresztény religiot anyjának ismeré el, a 
mint ez a földön megjelent : ugy mond Chateaubriand, ,Grenie 
du Christianisme' czimü , kitűnő munkájában. 

Kétszeresen csalatkozik a ,párhuzam1 irója, midőn egy-
házunk eljárása ellen az érintett szent-irási helyeket alkalmazza. 
1-ör : Azért, mivel eltér azon helyek valódi értelmétől. 2-or : 
Mert bálványozással határos dolgokat akarna ránk kenni : 
mit egyházunk soha egy perczig sem türt el. Jób 5, 1—2 
verseit, mellyekben themani Eliphaz Jóbot ekkép dorgálja pa-
nasza következtében : „Szólitsd elő ügyvédedet, ha van, a ki 
melletted fogjon. Fordulj, folyamodjál valamellyikliez a szen-
tek közül" ; mintha mondotta volna : ,Ne panaszkodjál, hogy 
bűntelenül szenvedsz ; mert panaszodra ki sem figyelmez : 
igazságodat a szentek közül ki sem ismeri e l ' Azután ekkép 
folytatja : „Valóban az esztelent megöli a méreg, és az okta-
lant megemészti az irigység"; vagyis : ,Panaszaid által csak 
esztelenséget árulsz el; csak esztelen irigyli az istentelenek 
szerencséjét, melly nem állandó.' Mennyire eltér értekező a 
szent-irás igaz értelmétől, s mint elcsavarja, megváltoztatja a 
szavakat, kitűnik a következőből : „No immár hivd elő, ha va-
gyon valaki, ki neked segítséggel lehetne. A szentek közül 
pedig mellyikhez folyamodol ? Ha bolondhoz folyamodd, az 
Urnák haragja azt megöli." Tovább az értekezőnek, idézni akar-
ván , meg kellett volna az idézendő helyet vizsgálnia amaz is-
meretes : Quis, quid, ubi, qui bus auxi Iiis, cur, quomodo, quan-
do? kérdések szerint, valljon alkalmazható-e, vagy sem? De 
ő csak amúgy vaktába fölhozza ellenünk Jer. 5, 7. versét : 

„Oh miért kegyelmeznék meg teneked ? A te fiaid elhagyta-
nak engemet, és esküsznek azokra, kik nem istenek." Tehát 
nem tudja értekező ? hogy a próféta az izraelitákra czélzott e 
szavakkal, kiknek egy része eltért az egy igaz Isten ismere-
tétől , és a bálványozás vétkébe sülyedt ; s hogy mi távolról 
sem eshetünk e vád alá, kik nem azért tartjuk a képeket, 
hogy azokat imádjuk mi valóban legnagyobb képtelenség 
lenne: de képtelenség illyesmit csak fel is tenni rólunk. 
Midőn sz. Jakab levelének 5, 12. versére hivatkozik, ujolag 
kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy értekező kevés jár-
tassággal bir a Hermeneuticában ; mivel az apostol ama sza-
vainak : „Mindenek előtt, atyámfiai ! ne esküdjetek se az égre, 
se a földre," nem az az értelme, mintha átalában tiltatnék az 
eskü ; hanem hogy könnyelműségből nem szabad az ég-, vagy 
földre esküdni. Egyébiránt szeretjük, hogy értekező e levél 
tekintélyére is hivatkozik : mi is hivatkozandunk az utolsó-
kenet szentségénél ugyanazon levél tekintélyére. 

Hogy az Isten legtökéletesebb szellemi lény, jól tud-
juk : de valljon midőn a szent-irásban számtalan helyen kép-
leteket, hasonlatosságokat olvasunk, midőn az isteni tulajdon-
ságok kifejezéseire majd szem-, majd kézről tétetik emlités, 
trópusban, vagy átvitt értelemben : ki az, a ki ebben okosan 
megbotránkozhatnék ? Például az Apóst, cselek, könyvének 
7 , 55. verse fölött : „íme nyitva látom az egeket, és az em-
ber Fiát az Istennek jobbja felől állni;" vagy a 13, 11. eme ki-
fejezésén : „És ime most az Ur keze te rajtad." Mi botrányos 
van tehát abban, ha az Istent emberi alakban ábrázoljuk? Mi-
után történetileg tudjuk, hogy egyetlen egyszülöttjét vált-
ságunkért, emberi testbe öltöztesse. Igaz, hogy sz. Péter 
nem helyeselte Cornelius ama tiszteletnyilvánitását, mellynél-
fogva sz. Péter lábaihoz borulván , i m á d á őt : de nem is 
helyeselhette; mert csak egyedül Istent illeti az imádás. Hogy 
a bálvány-képeket és kép-imádást egyházunk mindig rosz-
szalta és tiltotta, kétséget nem szenved ; mert Istennek tilal-
mazó parancsolatából tudja : „Faragott képet ne csinálj ma-
gadnak, hogy azt imádjad" ; vagyis ,azon czélból, hogy azt 
imádjad.' S ez értelemben veendő Lactantiusnak is értekező 
által idézett eme nyilatkozata : ,Semmi vallás nincs ott, hol 
képek vannak', tudnillik imádás végett; valamint sz. Ágoston 
nézete is : ,Ne álljon a mi vallásunk csupán az emberi kéz-
müvek tiszteletében'. Egyházunk nem helyeselte soha e te-
kintetben is a szélsőségeket : nem a képgyülöletet, nem a 
kép iránti túlzott tiszteletet. S midőn Seren marseillei püspök 
némelly visszaélések miatt a képeket megyéje templomaiból 
kiirtatni rendelte : Nagy-Grergely egyebek közt ezeket adá 
tudtára : „Hogy a képek imádását tiltottad, mindenkép di-
csérünk; hogy összetöretted, dorgálunk". Es e megrovás alá 
esik az értekező által emiitett eljárás is, mellyet Epiphanius-
ról állit, (Vége kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom , Húsvét sz. napján. Isten kegyelméből 

megértük Húsvét nagy ünnepét, Üdvözítőnk dicső feltámadá-
sának emléknapját: mellynek méltó megiilésére 40 napi böjt, 
és az ajtatosság különnemű gyakorlatai közt készültünk ; erre 
nézve vezérünk , példaadónk , hgprimás ő eminentiája levén. 
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Ki mintegy megfeledkezvearany-misés koráról, bokros teen-
dőinek halmaza közt is, időt vett magának arra, hogy a böjti 
sz. beszédek megtartását magára vállalja, s a főpásztori 
gondjaira bizott hiveket a szenvedő Jézus követésére, s a 
vállaikra nehezedő kereszt békés elviselésére buzditsa. Mi csak 
a számos, minden rendű hivek szavait ismételjük, midőn szív-
ből kívánjuk, hogy az örök életnek a főmagasságu főpásztor 
ajkairól hallott igéiért, neki az Isten fizessen meg. De vala-
mint a mult években, ugy az idén is, a nagyhéti magasztos 
szertartások megülésében is vezérünk volt ő eminentiája, mi-
után azokat egytől-egyig mind ő főmagassága végezte : végül 
pedig Húsvét napján, mintegy a héten át nyert lelki kegyel-
mek koronájául, teljes búcsúval összekapcsolt apostoli áldást 
adott az összesereglett hivekre ; mi után szószékre lépvén , a 
feltámadt Jézust hirdette az egybegyűlt sokaságnak. — 0 
eminentiája legújabb körleveléből némelly közérdekű pontot 
e becses lapokban is kiemelni, nem leend fölösleges. Ugyanis 
azon ború, melly Europa politikai láthatárát fedi, s mellyből, 
bár még távolból, a vész villámai már czikáznak, ő főmagas-
ságát e következő főpásztori rendelet kiadására határozta : 
„Temporis praesentis adiuncta plane non esse ea, quae ani-
mum nostrum quoad futurum tranquillent, haud obscuris 
indiciis monemur. An paterna Dei monitio, vei iusta pecca-
torum castigatio nobis immineat, nullus hominum novit ; quis 
enim novit sensum Domini, aut quis consiliarius eius fuit? Il-
lud tamquam certum tenemus : in quacunque hora ingemue-
rit peccator, exaudietur, et qui pulsaverit ad ostium miseri-
cordiae, aperietur ei. Simul praeteritorum, imo omnium tem-
porum história nos docet, non esse tutiorem ad inveniendam 
misericordiam Dei viam, quam patrocinium illius Immacula-
tae Virginis, quae huic mundo edidit Salvatorem. Ut Hanc 
ista etiam temporum iniquitate , quae nobis a foris bellum mi-
natur , propitiam reddamus, et dulcissimae etiam Sobolis Chri-
sti Jesu protectionem mereamur, virtute praesentium dispono: 
ut in omnibus Ecclesiis parochialibus et conventualibus finita 
Missa, pro qua populus maiore numero congregari sólet, co-
ram exposito Ciborio orentur tria ,Ave Maria', subnexo post 
quodlibet ,Ave' versiculo : ,Refugium peccatorum , ora pro no-
bis'; deinde autem recitetur Antiphona lingua vulgari : ,Salve 
Regina, mater misericordiae', cum versiculo et oratione huic 
Antiphonae conveniente. Singuli praeterea presbyteri in Mis-
sis tarn privatis, quam solennibus Collectam pro pace et Rege, 
alioquin iam alias etiam praescripíam, sumere haud intermit-
tant. Sub cuius praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, 
ne despiciat nos in necessitatibus nostris , sed a periculis cun-
ctis liberetnos semper! Strigonii, Dominica Palmarum, 1859." 

— Végre még valamit a személyzetiek rovatából. Köz-
tudomású dolog , hogy mélt. V i b é r József, fölszentelt ha-
lyai püspök , és esztergomi éneklő-kanonok ur , ő cs. k. apos-
toli Fölsége által a pozsonyi társas-káptalan nagyprépostjává 
neveztetett ki. Ő méltósága nem rég távozott el innen uj ren-
deltetése helyére ; kisértetve mindazok őszinte szerencsekivá-
nataitól, kik ő méltósága leereszkedő nyájasságát, és ritka 
társas erényeit közelebbről tapasztalták. Bibornok ő eminen-
tiája , hogy a Pozsony körül levő egyházak lelki szükségeik 
felőli gondoskodásának ujabb bizonyságát adja , a föntisztelt 
mélt. nagyprépost urat felhatalmazni méltóztatott azon egy-
házi ténykedésekre, mellyek a püspöki rendet a ténykedőben 

megkivánják. S igy történt, hogy ez idén az olajok szentelése 
nem Nagyszombatban, hanem Pozsonyban végeztetett ; és e 
nagy város lakóinak alkalom adatott, e magasztos szertartá-
son épülhetni. A ft. Viber József ő méltósága eltávozása által 
üresedésbe jött érseki helyettnöki s ügyhallgatói hivatalt hg-
primás ő eminentiája mélt. galánthai F e k e t e Mihály vál. 
novii püspök és esztergomi olvasó-kanonok úrra méltóztatott 
átruházni. Tartsa meg Isten jó erőben a már két év óta arany-
misés uj helyettnök urat, hogy diszes hivatalát az egyház ja-
vára minél tovább viselhesse ! -{-

— 0 méltósága, az ernyedetlen munkásságu szathmári 
püspök-, H a a s Mihály urnák martius 6-dikáról kelt apostoli 
szellemű főpásztori szózata több olly pontot érint, melly felőli 
nyilatkozata e lapok t. olvasóira nézve is hatással fog birni. 
Előrebocsátván a mélt. főpásztor, mennyire váratlanul ruház-
tatott fel a püspöki terhes méltósággal, Istennek rendeletét 
imádva kiált fel: „Ne nekem Uram! ne nekem, hanem Ne-
vednek adj dicsőséget" (113. Zs.). „Milly megfoghatlanok, ugy 
mond, Isten Ítéletei, és megvizsgálhatlanok az ő utjai" 
(Rom. 11, 33.). „íme itt vagyok, mivel liivtál engem." (I Kir. 
3, 9.). „Legyen meg a te akaratod." Ne csudálkozzatok, t. 
testvérek , és legkedvesebb fiaim ! ha , midőn egy részről az 
engem érdememen tul illy nagyszerű méltóságra emelő isteni 
irgalom iránti legmélyebb hálaérzettől áthatottan, megnyug-
szom azoknak akaratában, kik meghívtak: más részről több te-
kintet merül fel szemeim előtt, mellyek nagyszerűsége meg-
rendíti lelkemet. Mert érzem gyengeségemet; tudom, hogy 
emberek köréből választatván főpappá , számos gyarlósággal 
birok ; sőt Üdvözitőnk terhes, és fenyegetéssel teljes ama szó-
zata is viszhangzik füleimben: „Kinek sok adatott, attól sok 
fog kívántatni" (Luk. 12,48.)! Mert nem vagyok olly gyenge, 
hogy a földi érzelmű emberekként illy nagy méltóság külfé-
nye elkábítson ; vagy hogy ne tudnám, milly megrendítő, 
még angyali vállakra is az e méltósággal járó teher; vagy ne 
ismerném , és érezném, milly roppant kötelességek sulyosul-
nak azokra : „kiket a Szentlélek rendelt püspökökké, Isten 
egyházának igazgatására" (Apóst. csel. 20, 28.); vagy ne ret-
tegnék ama rettenetes számadástól, mellyet egykor Jézus 
Krisztus, az isteni biró, a vérével megváltott lelkek legfőbb 
püspöke fog követelni. De ollyan sem vagyok, hogy gondos-
kodásomat ne élesitse azon gondolat, miszerint épen e megye 
jutott osztályrészemül, melly mint uj ültetvény a magyaror-
szági egyház kertében még ugyan kevés főpapokkal birt, de 
már e néhány férfiak sorozatában is olly fönséges példányait 
mutathatja fel mind a fényes származás-, mind a papi élet 
szentsége-, mind az isteni, s emberi tudományokbani mély ava-
tottság-, mind a legkitűnőbb egyházi, s államhivatalok keze-
lésébeni eszélyesség-, és feddhetetlen jellem-, mind a lángoló 
vallásos buzgalom-, és áradozó bőkezűségnek hogy azo-
kat csak bámulni tudom, de utánozni soha sem lehetek képes. 
Még attól is tartok, nehogy e főpapi székre, mellyet elfogla-
lok , és mellyet olly nagy férfiak érdemei ékesitettek, parányi-
ságom némi homályt hozzon. Minélfogva mindezt mélyen 
érezve, kénytelen vagyok, „azon magaslatra, honnan a segély 
jön, emelve szemeimet", és a keresztre-feszitettnek lábaihoz, 
„kiben egyedül kell helyezni dicsőségünket" (Gal. 6, 14.), le-
borulva, szivem legbensőbb érzetéből a sz. egyháztanitó-, és 
pápával esdekelni, hogy : „a ki hivatalom szerzője, legyen an-
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nak kezelésében istápom ; s nehogy gyengeségemben kegyel-
mének nagysága alatt összeroskadjak, az adjon erőt , ki a 
méltósággal felruházott". (N. sz. Leo.). Roppant a munka,mely-
Jyel Isten megbízott ; s hogy ezt a rám bízott hivek épülésére, 
a religio gyarapítására, s az egyház üdvére végezzem, nem 
hiányzik bennem a készség ; de nem fog soha hiányozni a ko-
moly igyekezet sem : nehogy Isten müvében hanyagnak ta-
láltassam, és a sz. látnók szavai sújtsanak: „Átkozott, ki az 
Ur dolgát restül végzi" (Jerem. 48, 10.). Ezért ama dicső 
férfiút, ki a püspöki hivatalban.... példa gyanánt áll előttem, 
követve, három nemtőt választottam, kik mindenkor istápolni 
fogják püspöki székemet, és ezek: a hit, remény, és szeretet. 
A hit legyen tehát első, püspöki székem istápjai közt : még pe-
dig azon h i t , mellyet az isteni Jegyes, mint üdvünk mennyei 
zálogát az anyaszentegyház gondviselésére bizott. E nemtő 
szünetlenül viszhangoztatni fogja füleimben, és keblemben 
sz. Pál apostol komoly intését : „E tudománynak nálad letett 
becses kincsét megőrizd a Szentlélek segítsége által, ki ben-
nünk lakozik" (II. Tim. 1,14. I. 6, 20. II. 2, 15., 2, 1.). Apüs-
pöki gondoskodás fő feladata, ugy intézkedni, hogy az üdv 
tudománya t i s z t á n é s s é r t e t l e n ü l megőriztetve, egész 
épségében hirdettessék a híveknek, és annak isteni ereje mind 
a tanitók , mind a hallgatók sziveit áthassa , szentsége pedig 
megszentelje. Eunélfogva midőn őrködni fogok, hogy Isten-
nek anyaszentegyházunk gondviselésére bizott igéje, ugyan-
ezen kegyes anya értelmezése szerint tisztán, és elferditetle-
nül, és akkép hirdettessék a liiveknek, miszerint az isteni mag 
közé emberi konkoly vegyülésének még csak gyanúja se fér-
jen ; midőn ugy fogok intézkedni, hogy az isteni eledel a kis-
dedeknek tej , a korosaknak tápláló étek gyanánt nyujtassék; 
midőn tűrni nem fogom, hogy a nyíltszívű nyáj ban mételyt 
és mirigyet terjeszszen a , nem Krisztussal, hanem önmaguk-
kal , nem isteni, hanem emberi, csalárdul úgynevezett böl-
cseség tudományával kérkedő tanitók tanítása ; midőn gondos-
kodni fogok róla, hogy az egyház hitének hirdetői Isten igé-
jét kegyeletes , és ernyedetlen törekvéssel, és szent buzgalom-
mal hirde sék ; hogy a hivek soha se szenvedjenek hiányt a 
szellemi táplálék-, és az üdv eledelében ; főleg a kisdedek so-
ha se panaszolkodhassanak , ,hogy kenyeret kértek , és nem 
vala, ki törne nekik' ; midőn fel fogok ügyelni, hogy az üdv 
tudománya ne csak tartalma szerint, hanem védveivel is elő-
adassék a híveknek, ugy, hogy „mindig készek legyenek meg-
felelni mindenkinek , valaki tőlük okát kérdezi azon remény-
ségnek , mellyet táplálnak" (Péter 3 , 15.) ; midőn végre 
azoknak , kik „az oktatás szolgálatával foglalkoznak" (Apóst, 
csel. 6 , 4 ), jámbor buzgalmukat örömmel fogom méltányolni, 
s illő jutalmazással ösztönözni ; az Ur szőllejébeni munkások 
hanyagságát, és tespedését pedig, melly annyira káros a hal-
hatatlan lelkeknek, méltán megrovandom : senki sem fogja 
másnak tulajdonítani, ha csak az örök üdvre vonatkozó tár-
gyakat puszta tréfának nem tekinti , e megye püspökének őr-
ködését , és gondoskodását, mint a legszentebb kötelesség 
teljesítésének, melly legszorosabb kapcsolatban van annak hi-
vatásával, kit maga Isten tett a mennyei drága gyöngy, vagyis 
a hit hü őrévé. (Vége köv.) 

Feles ik (Erdélyben). E tisztán kath. vidéken, az egy-

házi és tanodai élet, a papság és tanítói kar lelkes közremun-
kálása mellett, élőkön E r á n o s z Jeremiás főesperes úrral, 
rövid időn szép haladást és sikert tüntet föl. Nem rég ott ke-
resztülutazván , s egy arany-misés, és ezüst-kereszttel földí-
szített plébános urnái megszállván, értésemre estek számos, 
az egyházi s tanodai életre nézve örömteljes jelenségek ; mely-
Ivek közül néhányat, a mennyiben emlékemben megtartha-
tám, ide följegyezni czélszerünek tartom. Biztos forrásból 
tudom, hogy mélt. C s e r e i Farkasné asszonyság, a rákosi 
anyatemplom számára egy szép , drága , fekete bársonyból ké-
szült pluvialét, egy sokat érő templomi csillárt, két kis ezüst 
ampolnát (oltári korsócskát) ajándékozott ; a régi, elrongyolt 
szines pluvialét is kiujittatván, és a szent czélra alkalmassá, 
vallásosan díszessé tétetvén. — A kántor-tanítók mivelődhe-
tésére sokat tesz a csik-somlyói uj praeparandia ; de azon o l-
v a s ó - e g y l e t is , melly Felcsikon, Dr. F e s z t i iskola-ta-
nácsos , és E r á n o s z főesperes urak áldozatai- s fáradalmai-
val a kántor-tanitók közt létre jővén , a jó olvasmányok által 
jó gyümölcsöket termend az iskolások közt, és a népben is. 
A c s i k - s o m l y ó i , 8 osztályú gymnasium létesítése ügyé-
ben , a felcsiki esperesi kerület ugy kitett, magáért, mint Er-
délyben egy esperesi kerület sem ; itt néhány plébános és az 
esperes ur valóban remekeltek. A nyomtatott hivatalos .jelen-
tés' szerint, a papság és nép Felcsikon áldozván 22,463 frt 
35 krt ezüst értékben. A s z e n t - d o m o n k o s i és r á k o s i 
szép iskolai épületek és jól rendezett iskolák, leginkább a fel-
csiki főesperes érdemeiül nézendők : kinek , mint látszik, azon 
osztályrész ju tot t , hogy a plébániákban , mellyekbe rendelte-
tik , rossz plebánia-lakot találjon , és jót hagyjon maga után ; 
azokat még kő-kerteléssel is körülvétetvén. A c s i k - c s i -
c s ó i plébános ur buzgalmát, és vendégszeretetét nem csak 
hívei, hanem egyházi, szerzetes és világi emberek is ismerik, 
de még az i s k o 1 á s-gyermekek is hirdetik atyaiságát ; mit a 
c s i k - s z e r e d a i uj plébános úrról is elmondhatni. Az Ur-
ban e napokban elhunyt derék somlyói plébános, P u s k á s 
Tamásnak jelességeit, a jelenlegi csik-somlyói uj-gymnasiumi 
épület, a c s i k - t a p o l c z a i és s o m l y ó i uj tornyokfönnen 
hirdetik ; s népe , és a jól rendezett plébániai iskolák tanon-
czai sem mulasztják el lelkeért Istenhez könyörögni. Az ibo-
lyaként elrejtező erények is illatozók , s megérdemlik, ha nem 
is igénylik , a megemlékezést. "f" 

Roma, április 16. „Tegnap, apr. 15-én titkos consi-
storium volt a Vaticanban. Mindenki feszülten várta az ő 
szentsége által mondandó , s a jelen szorongattatási állapotra 
vonatkozó beszédet : azonban ő szentsége ez iránt mit sem szó-
lott". (Oesterr. Volksfr.) Az ez alkalommal praeconisált püs-
pökök közt voltak ft. R o s k o v á n y i Ágoston , és P e i t-1 e r 
József ő méltóságaik is, a nyitrai, s váczi püspökségekre föl-
terjesztve, s megerősittetve. Az érseki palásttal S z y m o n o -
v i c h Grergely-Mihály, örmény szertartású lembergi érsek 
ruháztatott fel. 

Kegyes adományok : 
A pest-lipótvárosi bazilikában a Sz.-István-Társulat által emel-

tetendő Sz.-lstván-oltárra : 
Nt. S c h r e i b e r László irodai igazgató ur által Győr-

ből : ,Salvum fac servum tuum Domine' jelmondattal 10 fr t a. é-

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi 14,ároIy. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : A kassai székes-egyház. — Észrevételek 
a ker. kath. egyház némelly szertartásait illetőleg. (Folyt.) — 
Egyházi tudósítások. 

A kassa i székes -egyház . 
Az emberi kebel, ha ömlengő érzelemárral csor-

dultig megtelik, ennek határt nem vethet; mivel a 
pezsgő ár kifelé törekedvén, természetéhez, hatal-
mához , területi köréhez, és kristálytiszta, vagy 
szenvedély dúlta medréhez képest épit, vagy bont, 
áldásdusan termékenyit, vagy sivatagot képez, mesz-
szire elágazik, vagy szük határokkal korlátoltatik ; 
Alkotójának dicsőségére, s a lélek üdvére, vagy pe-
dig Annak káromlására, ennek vesztére rohanván. 
Az emberi sziv belérzeteit tettekben szereti nyilvá-
nítani : mellyek a vezér-indokokhoz és minőséghez 
képest jók , vagy rosszak, hasznosak, vagy káro-
sak , Isten dicsőségét hirdetők, vagy azt megtáma-
dok. Ezt az emberi sziv alkotásának lét-eleme, ezt 
a mindennapi tapasztalás bizonyítja. Mert az Istent 
és felebarátját szerető ember, külsőleg is imádja Is-
tenét , külsőleg is hat vallásos cselekedetek által a 
közéletre, s embertársainak üdvére ; erejéhez, köré-
hez képest azon igyekezvén, hogy felebarátjai is di-
csőítsék az Atyát , a ki mennyekben van, és hogy 
mindinkább szenteltessék meg az ő neve, s jöjjön el 
az ő országa. E hatás eredménye a működő ember 
viszonylagos helyezetéhez képest kisebb-nagyobb 
körben, családi, vagy emberbaráti cselekedetekben, 
anyagi állásához képest pedig gazdag,vagy csekély 
áldozatban, költséges, vagy nélkülözés által össze-
takarított filléres müvekben szemlélhető. S ekkor, ha 
a hiterős kegyelet árja, az épen előforduló szükségre 
irányoztátik, és e szükség épen a Mindenhatónak 
földi emberekre nézve szükségelt jelképesitését, Is-
ten házának létesítését, szenteinek ábrázoltatását ki-
vánná : a hit embere, a mondottakhoz képest vagy 
templomokat, kápolnákat, oltárokat, vagy legalább 
szobrokat és kereszteket állit. Viszont a világba sze-
relmes ember, szinte külsőleg is imádja a világot, 
ennek csábgyönyöreit és gonoszságait ; és szinte kül-

sőleg is létesít olly kedvencz emléktárgyakat, mely-
lyek földhez szegezett eszméinek, óhajtásainak leg-
inkább megfelelnek. Innen van, hogy néhol, ker-
tekben, teremekben művészeti csoportozatot, my-
thologicus alakfaragványokat látunk egész mezte-
lenségükben; de egy kis keresztet sem, melly az 
embert emberi rendeltetésének czéljára figyelmez-
tetné. Innen van, hogy egynémellyik készebb, s haj-
landóbb adakozni pogány pantheonok állítására, tán-
czosnők hódolati koszorúira, mint sem templomok 
építésére, s oltárok emelésére. S a mit állítottam az 
emberi szivérzületről, ugyanazt mondhatni egész 
korszakról, és a századok szelleméről; mivel a mi az 
emberben sziv, lélek, az a századokra nézve szellem, 
lelkület. Ha ez hiterős, vallásos, Istent és embert 
szerető, akkor tettei is áhítatot, vallásosságot, isteni 
félelmet és felebaráti szeretetet fognak visszatükröz-
ni. Ha pedig amaz hithideg, akkor minden egyes 
cselekedetet is általhat ama vágy : e rövid földi éle-
tet minél kellemesebben, minél több érzéki gyönyö-
rök közt tölthetni. Innen van ismét, hogy a történe-
lem tanúsága szerint némelly századok remekművű 
templomokat, nagyszerű, az emberiség javítására, 
közhasznára felállított zárdákat, egekig magasuló 
kereszttornyokat létesítettek; mig mások tánczhe-
lyeket, ember- és állata-kiállítási körpalotákat, sőt 
bálványimádási büntanyákat alkottak: azért, mivel 
amazok szelleme, lelkülete Istenre, emezeké a vi-
lágra volt szegezve; amazok Jehovát,emezekBeliált 
szerették. Ha tovább a történelem tükrébe visszapil-
lantunk, és Europa nagyobbszerü városainak kegye-
letes hitjellegeit, templomépületeit rendre szemlél-
jük , nem tagadhatjuk, hogy azok legnagyobb ré-
szét a közép-századok szelleme, s lelkülete létesítette. 
S mi egyéb jelenségeken kivül, már csak innen is, e 
közép-kor kitünőleg hitvallásos szellemére következ« 
tétünk ; mert amaz, a közép-századok dicsőítésére 
még most is fönálló bazilikákat csak kiválólag ma-
gasztos áhítat, kitűnő hitérzület, Istenhez törekvő 
rendithetlen hit emelhette olly magasakká, s olly 
nagyszerűekké, hogy azok önkénytelenül is csak a 

hátrahagyott, és el nem fojtható bámulatot kénysze-
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rítik ki eltörpült századunk főidhez tapadt, és olly 
magasztos eszmék iránt itt-ott már alig fogékony 
szelleméből ; főleg, ha meggondoljuk, hogy mennyi 
munkába, mennyi költségbe, mennyi önmegtaga-
dásba került a hitbuzgó, e szent czélra ,testvérületi' 
egyletbe szövetkező , minden rendű s rangú férfiak-
nak illy hitemlékek felállítása még akkor is,hamae-
cenás találkozott : ugy hogy igen helyesen jegyzé 
meg valaki, miszerint e bazilikáknak minden köve, 
az áhitat és hitbeli eszme jellegét viseli magán. 

Azért örök hála, és szakadatlan ima-áldozat le-
gyen szentelve részünkről azon, Istennel összekötött 
szép- és nagylelkűek emlékének, kik gazdagságukat, 
jövedelmeiket, nem világi tünékeny kívánságok és 
érzéki vágyak kielégítésére, hanem szívok sugala-
tát követve, Istenházak emelésére fordították. Hogy 
ezen templomalapitók közt főleg fejedelmi házak 
tűntek ki ; különösen, hogy Magyarország királyai 
illy kegyes építkezésekre megszámithatlan költsé-
geket adományoztak: tanúsítja hazánk igen sok 
temploma, mellyek illy forrásból vették eredetöket. 
Illyen többi között a kassai székes-egyház is ; melly-
ről rövid ismertetést adni e sorok feladata. Talán nem 
lesz ez érdek nélküli jelenleg, midőn a remény haj-
nala hasadni kezd, hogy ez egyház, mellyről el-
mondhatni , miszerint az unokák nem tudják, vagy 
nem akarják főntartani azt , mit az ősök kiszámit-
hatlan áldozattal létesítvén, unokáikra legdrágább 
ereklye gyanánt biztak, hogy ez egyház mondom, 
művészetileg kiigazittatni, megujittatni, fóldiszesit-
tetni , s ha Isten ugy akarja , előbbi fényébe vissza-
helyeztetni, sőt kiegészíttetni fog. Előadásom me-
nete a következő lesz : a székes-egyház eredete ; né-
melly szépségeinek, és viszontagságainak leírása ; to-
vábbi föntartása ; a megujittatása iránt felbuzdult 
lelkesedés méltánylása; a Szent-Erzsébet-egylet ala-
kulása, ennek alapszabályai, s eddigi működésé-
nek rajza. 

I. Főegyházunk, a város eme fődisze, valószí-
nűleg honunk legrégibb, és legnevezetesebb épületi 
műemlékei közt legtöbb figyelmet érdemel. Hatodik 
század múlik azóta, hogy alapkövén az első kala-
pácsütés elhangzott. Három század alatt, dolgoztak, és 
fáradtak fölállításán a kézművesek; és a csucsive-
zeti mümodor minden egyes fejlődési szaka mély 
nyomait hagyta hátra ez egyházon, a nélkül, hogy 
az tökéletesen befejeztetett volna. Több, mint három 
századig tartott tevéketlenségi nyugalom után azon-
ban fölébredt ujolag a keresztény művészet iránti 
buzgalom, a szép, magasztos és szent mű iránti lel-

kesedés : hogy a mit az idő vas-foga azon elrombolt, 
kiigazittassék, és eme hitkegyeletes emléket, mely-
lyet őseink jámbor , egélyes buzgósága létre hozott, 
a késő, és rokonérzelmü maradék föntartsa, megbe-
csülje s tökéletességre hozza. 

Midőn hazánkba, a mongolok általi iszonyatos 
feldulás után (1241.) IV. Béla király a rabságba hur-
czolt, vagy kegyetlenül leöldösött honfiak kipóto-
lására külföldi gyarmatokat hivott be, Kassa váro-
sának Thuringiából jutottak uj lakói ; kik magukkal 
sz. Erzsébet, nem sokkal előbb(1235.)szentnek hir-
detett herczegnőjök iránti tiszteletét is behozták ho-
nunkba. S kétségkívül ezen áldott, jótékony, és ma-
gát a szenvedő emberiségért feláldozó herczegnő em-
lékezete kihatott arra is, hogy megkedveltesse velők 
uj hazájokat; mert ugyanezvolt ama szent asszony-
nak is , mint II. András magyar király leányának 
szülőhona ; az ország királya volt az ő testvére ; s e 
tartomány ura volt István, az ő unokaöcscse. Vi-
szonti vonzalmat és rokonszenvet ébresztett ez ösz-
szeköttetés István herczegben, a korona-örökösben is 
az uj gyarmatosok, mint nagynénjének egykori ho-
nosai iránt ; ő, István herczeg, későbbi V. István ki-
r á lynő i t az, ki 1261-ik évben a kassaiaknak az első 
kiváltságot adta; ő az, ki őket a hadi-szolgálat, és 
megyei hatóság alól fölszabadította; ő az, ki ezen 
szab. kir. várost messze kiterjedő határral, és birtok-
kal meggazdagitotta; ő volt az, ki ezen közös vi-
szony megszilárdítása és megszentelése végett, a 
mindkét részről kegyeletes ragaszkodással és fönnen 
tisztelt sz. Erzsébet nevére épülendő templomnak 
alapját megvetette. Ő hivta meg e czélra a korabeli 
legjelesebb művészek egyikét, Villard d'Honnecourt-
ot Francziaországból, az uj építkezés, a csucsivezeti 
mümodor eme hazájából, mellyben a főndicsért szent 
hölgy sógora, ugyanazon időben a marburgi Szent-
Erzsébet-templomot építette. E művész maga jegyzé 
föl egyik főnmaradt rajzkönyvében, Magyarhonba 
való meghivatását. Nem mondja ugyan, hogy István 
által, és épen Kassára kapott volna meghívást : ha-
nem az ő rövid kézi jegyzékét kiegészíti maga egy-
házunk ; melly eredeti alapjaiban egyes-egyedüli pél-
dáját mutatja a franczia építkezés mümodorának ho-
nunkban , és más egyéb, Villard d'Honnecourt által 
külföldön épített templomokhoz hasonlítani látszik. 
Szükségesnek vélem itt megjegyezni, hogy ezen, 
egyházunk eredetére vonatkozó adatokat kikutatni, 
jeles hazánkfia, a jelenleg Párisban tartó zkodó Henszl-
man Imre fáradhatlan búvárkodásának sikerült ; ki 
mult évben Kassán pár napig időzvén, szives volt 
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ebbeli ernyedetlen szorgalmának eredményét bizal-
masan közölni. 

Minthogy azonban V. István király országlása 
1270-től csak 1272-ik évig tartott, az általa épitett 
templom, kezdetében fönakadt; és ugy látszik, többre 
nem ment a földalatti kápolnánál, melly jelenleg 
sírbolttá van átalakítva. De épen ezen földalatti ká-
polna , mint a XIII. századi építészet sajátsága, ta-
núsítja , hogy hibás azon vélemény, melly szerint 
egyházunk alapépitése csak a XIV. században vette 
volna kezdetét. 

A második, sikeresebb építési korszak majd egy 
század lefolyta után, a XIV. század közepén kezdő-
dik ; és tart ugyanazon század 8-ik évtizedéig: mi-
dőn e munkát ismét királyi kegy és bőkezűség fogta 
föl. E korszakban Robert-Károly király özvegyének, 
Nagy-Lajos anyjának, Erzsébetnek kell köszönnünk 
a munka legerélyesebb folytatását, a templom fól-
épittetését, a tornyokon kivül. Ennek emlékeül a 
templom mügazdag és dicső éjszaki diszajtaját Er-
zsébet királyné, férje Robert-Károly, és fia Lajos 
életnagyságú szobrai ékesítik. 

A harmadik építési szak a XV. századra terjed : 
és ehhez tartozik az éjszakra eső toronynak, a szab. 
kir. város költségén, az eredeti tervtől eltérő, s költ-
ségkímélésre mutató fölemelése ; melly igyekezet 
mellett akadt ismét egy királyi dicső pártfogó, a 
halhatatlan emlékezetű Hollós Mátyás király, kinek 
segedelme, s nagylelküjótékonysága a déli tornyot, 
ugy a mint most áll, befejezetlenül, a dél felőli csar-
nokot, és a szentély jobb oldalán álló hasonlithat-
lan ritka müvészetü szentségtartót, mellyről alább 
lesz még alkalmam szólni, hozá létre: s egyszer-
smind 1468-ik évről kelt okiratának erejénél fogva 
a kassaiak által neki uj évre, alattvalói hódolattal 
benyujtatni szokott ajándékokat (Strenalia) a követ-
kező öt év alatt e templommüre fordíttatni pa-
rancsolta. 

A XIII. századnak pontos szigorral vonalozott 
müalakzata, egyházunk keletkeztének idejéhez ké-
pest, a földalatti kápolnában mutatkozik. Mügazdag, 
és elmés változatosságban tűnnek elő a XIV. század 
müformái is a szentélyben , mellynek épitése Erzsé-
bet királyné által valószinüleg mindenekelőtt mun-
kába vétetett. Ennek ives tám-oszlopai kedvesen meg-
lepő változékonyságukban , kétségkívül a csucsive-
zeti mümodor legdicsőbb szüleményeihez tartoznak. 
Nem kevésbbé meglepően tetsző a szentélyben ural-
kodó müarány; a szentély maga átalában, főleg egész 
teljében fölvéve, az e nembeli legjobbak mellé állít-

tathatván. A szentély mellett, mübecsre nézve, méltó 
helyet foglal a három, conceptiót illetőleg, egészen 
eredeti modorban létre hozott, és sikerült diszajtózat. 
E kettős műrészek, és a már emiitett páratlan szent-
ségtartó (szentségház), melly bizonyosan az e szak-
ban még fönmaradottak legkitűnőbbje, egyházunkat 
nem csak honunk első és kitűnő műemlékévé teszik, 
hanem azt átalában a csucsivezeti müvek elősorába 
helyezik. 

Ezen, egyházunk eredetére, s építési korszakára 
nézve nyilvánított vélemény alapossága, mai napon 
már kétségbe sem vonható ; miután egy másik, a 
mult század vége felé fölállított vélemény, melly 
szerint némellyek V. László anyjának, Erzsébetnek 
tulajdonították egyházunk alapittatását, részint a 
műértők gondosabb vizsgálata s megítélése után, ré-
szint más, bizonyossággal bíró ismérvekből hibásnak 
derült ki. E tévvéleményre, ugy látszik, alkalmat 
nyújtott ama, nagy goth betűkkel följegyzett főiirat, 
mellyet mai napig is egyházunk belsejében a déli 
ajtó fölött olvashatni, s melly következőleg hangzik: 
„Anno Domini millesimo quadringentesimo quadra-
gesimo, in die Cathedrae Beati Petri Apostoli, circa 
auroram, in Castro Co marom ex praeclarissima Re-
gum prosapia, videlicet Domino Alberto Romanorum, 
Ungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae Rege, ac 
Domina Elisabeth vidua, eorumdem Regnorum Regi-
na, olimFilia invictissimi Principis ac Domini Domi-
ni Sigismundi Romanorum Imperatoris natus est Prin-
ceps G-loriosissimus, Dominus Ladislaus, verus Rex et 
Haeres in successionem horum Regnorum et Duca-
tuum haereditarie possidendorum. Eodem etiam an-
no in Festo Pentecostes, Sacra Regni Hungáriáé Co-
rona omni cum solennitate in Alba Regali legitime 
coronatus". Eltekintvén attól, hogy e föliratban egy-
házunk alapittatása felől egy szó sem jön elő, innen 
csak az látszik következni, hogy a kassaiak V. László 
király iránti hüségöket nyilvánitandók, annak em-
lékét e fölirattal, talán a főkapitány brandeisi Giskra 
János parancsából is, ki a bányavárosokat, és felső 
Magyarország nagy részét egész Kassáig cseh ha-
dakkal megrakatta, örökíteni szándékoztak. Más ada-
tok mellőzésével, csak egy-két okmánjra hivatko-
zom ; mellyekből ez utóbbi vélemény hibás volta ki-
tűnik. Egyházunk, e magasztos mű nagyszerűsége 
miatt rövid idő alatt be nem fejeztethetett : de hogy 
már 1382-ik évben belső szervezésével foglalkoztak, 
kitetszik egy, ugyanazon évről kelt okiratból; melly 
szerint szőllők adományoztattak a végre, hogy ezen 
templomban lévő sz. Péter és Pál oltárainál, határo-
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zott időben szent misék szolgáltassanak; ugyanazon 
évben pedig a timárokczéhe (kassai szójárás szerint, 
vargák) , e templomban létező sz. Márton oltára mel-
letti helyért folyamodott. Már pedig, ha V. László 
anyja uralkodása alatt, tudnillik 1438-ik, vagy a 
következő évben kezdetett volna meg e templom épí-
tése , hogyan lehetendett, mint az emiitettem okirat 
parancsolja, 1382. évtől kezdve az adományozott 
szőllőkjövedelmét az ezen Erzsébet-templombani sz. 
Péter és Pál oltárainál miséző papnak kiszolgáltatni, 
vagy pedig a kérelmező tímároknak sz. Márton ol-
táránál helyet engedni? Ha csak föl nem teszszük, 
hogy mind a templom, mind pedig az emiitett oltá-
rok , 1382-ik évben már fónállottak. Ezenkívül ta-
núságot nyújt ez érdemben bibornok András eszter-
gomi érseknek szinte 1382. évről kelt levele, melly-
nek erejénél fogva az Erzsébet-templom plébánosai 
a főesperes joghatósága alól kivétetnek ; és igy már 
csak ez okmány is templomunkat V. László anyjá-
nak uralkodási idejénél fél századdal előbbre teszi. 

(Folyt, köv.) 

Észrevételek 
a ker. kath. egyház némelly szertartásait illetőleg. (Folyt.) 
Miként érez, miként tanit egyházunk a szentek képei-

ről, világosan tanusitja mind a nicaeai, mind a trienti sz. zsi-
nat határozata : mellynél fogva Krisztusnak, és az ő szent 
anyjának, ugy szinte a dicsőült szenteknek képeit szabad tar-
tani és tisztelni ; nem mintha bennök valami istenség, vagy 
hatalom rejlenék, vagy tőlük valamit kérnünk, vagy bennök, 
mint ezt a pogányok tették, bizalmunkat helyeznünk kellene : 
hanem mivel midőn a képeket csókoljuk, előttök föveget eme-
lünk, vagy leborulunk, az irántuk mutatott tisztelet azokra 
vonatkozik, kiket ábrázolnak ; következőleg mindebben Krisz-
tust imádjuk, és a szenteket tiszteljük (Sess. 25.). 

A 7. §-ban az utolsó-kenet szertartásait elősorolván, 
azt mondja : „A református kereszténynek ugy kell földi, kü-
lönben is rövid életpályáját megfutni, hogy a halála óráján 
magához vett Ur-vacsorától ne várja sirontuli boldogságát." 
Es symbolikus könyvökre hivatkozván, azt mondja : ,A romai 
katholikusok látogatását az utolsó-kenettel együtt, nem helye-
seljük , mert az képtelenség, és a szent-irás is ellenzi.' Meg-
foghatatlan következetlenség ! Vagy nemde ez is kifolyása amaz 
elvnek : ,Sic volo, sic jubeo ; sit pro ratione voluntas?' A szen-
tek tisztelete és segitségül hivása ellen (ámbár alaptalanul, 
mint fönebb kimutattam,) sz. Jakab levelének 5 , 12. versére 
hivatkozik , mint tekintélyre : s ugyanazon levél, ugyanazon 
részének 14—15. versei: „Ha megbetegszik valaki közületek, 
hivassa el magához a gyülekezetnek presbytereit, és ezek 
imádkozzanak érette ; megkenvén őt olajjal az Urnák nevé-
ben. Es a hitből származott imádság megtartja a beteget, és 
fölsegéli őt az U r , és ha vétkeket követett volna el, megbo-
csáttatnak neki", mellyek a katholikusoknál kiszolgáltatni szo-

kott utolsó-kenet szentségének isteni eredetű érvénye mellett 
világosan nyilatkoznak, előtte semmi nyomaték-, semmi tekin-
télylyel sem birnak ! Mi több, még képtelennek, és szent-
irással ellenkezőnek meri nevezni hitünket az utolsó-kenet 
szentsége iránt. Lehet-e ennél nagyobb képtelenség? 

Átmegy ezután értekező a keresztség szertartásaira ; s 
mielőtt azokat elszámlálná, bevezetésül ezeket mondja a 8. 
§-ban : „Községünk egyik reformált bábáját , ki a katholikus 
csecsemőket a szomszéd plébániához szokta kisérni, kérdem : 
beszélje el, mint történik ott a keresztelés? Habozva, szégye-
nelve , mint bába, tudatlanságát, igy felelt : hiszen kérem alá-
zatosan, diákul beszél a tisztelendő ur ; meg nem is halljuk, 
csak magában beszél. Én hát röviden elbeszélem, mondám, 
hogy bába-asszonynak mégis legyen egy kevés ismerete". Itt 
elősorolja röviden szertartásainkat; azután elmondja, mit hisz-
nek ők a keresztségről. ,.Hiszszük,ugy mond, hogy a keresztség-
nek legtökéletesebb módja az , mellyel maga Krisztus megke-
reszteltetett , és a mellyel kereszteltek az apostolok. A mely-
lyeket hát azután emberi találmányból adtak hozzá, és hasz-
náltak az egyházban, nem Ítéljük szükségeseknek a kereszt-
ség tökéletességére, millyenek : ördögűzés, égő gyertya, olaj, 
só , hamu , nyál, gyolcs ruha , s egyebek Szerintünk nem 
szabad az egyházban asszonyok-, vagy bábáknak kiszolgál-
tatni a keresztséget" (nemde ? papon kivül, senkinek, még 
szükség esetében sem). „Mert sz. Pál, ugy mond, eltiltotta a 
nőket az egyházi szolgálattól." Ha a tiszteletes ur iskolás-
gyermekeink közül valamellyiket kérdezte volna, ugy hisz-
szük , el tudta volna sorolni, még pedig alapos értelmezéssel, 
a keresztség szertartásait, és épülhetett volna maga is az elő-
adáson. Hogy a ref. vallású szülésznő *) nem érti szertartá-
sainkat , annak nem mi vagyunk okai ; ha ugyanazon nő a kér-
déses plébános urat bizodalmasan fölkérendette fölvilágositás 
végett, szeretjük hinni, hogy meg nem tagadta volna tőle a 
kellő oktatást. — Különben azt már mégis csak tudhatná az 
értekező, hogy a keresztség érvényességére mi ezeket hisz-
szük elkerülhetetlenül szükségeseknek : a természetes vizzeli 
megöntést, vagy pedig bemártást, és azon szándokkal, mely-
lyel azt Krisztus urunk rendelte, ez isteni szavak elmondását : 
„N. én tégedet keresztellek az Atyának, és Fiúnak, és Szent-

*) Mert a kath. hitüeknek kötelességökben áll ezt tudni ; mint 
az illető lelkipásztornak gondoskodni ró la , hogy az általuk szükség 
esetében feladott keresztség, tudatlanságuk m i a t t , érvénytelen ne le-
gyen. S átalában ezt illetőleg a ,Párhuzam' irója megolvashatja a ,Ma-
nuale Paroehorum'-ot (,Manuale Paroehorum etc. practice elucubratum 
per Pauluin K o v á c h. Pestini, 1854.' p. 194.) : „Altiorem adhuc con-
siderationem subit obstetrix obtutu ex illo , quod in casu necessitatis 
Baptismum ordinarie ministrare , Sacerdotique baptisanti in Ecclesia 
communiter adsistere soleat. Quapropter indispensabiliter necessarium 
es t , ut obstetrices sint. . . . in rebus f idei , ordineque administrandi Ba-
ptismi débité versatae. Quamvis autem Parochus obs te t r ices . . . . indo-
ctas , ab exercitio professionis suae obstetriciae inhibere nequeat : pot-
est tamen tales ab omni in administrationem Baptismi iníluxu pro mu-
nere suo arcere. Imo necesse es t , u t Parochus statim cum aditu officii 
omnes loci obstetrices ad se disponat , litteras ipsarum approbatorias 
inspiciat, et exploret, num in iis, quae ad celebrationem Baptismi per-
t inent , rite instructae sint etc." Következőleg nincs rá szükség , hogy 
épen csak a ,Párhuzam' Írójától tanulják meg a keresztség szentségének 
lényegét és szertartásait ismerni. Különben ha ő is hozzájáru l , hogy 
még jobban tudják, annál jobb : „Dum omni modo, sive per occasionem 
(propter invidiam et contentionem), sive per veritatem Christus annun-
cietur" (Philipp. 1 , 15—18.). S z e r k . 
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lélek Istennek nevében". A többi mellékes, de mégis épületes, 
hasznos szertartás ; millyen többi között a gyermekre lehelés 
melly jelképe a teremtésnek ; és mint Jézus lehelettel adott 
Szentlelket tanitványainak, ugy a pap lehelete a kereszte-
lendő gyermek fölött azt jelenti, hogy a keresztség szentsé-
gében nyerendő Szentlélek kegyelme által, uj lelki életre 
születik és megszenteltetik (I. Mózs. 2 , 7. János 20, 22.). 
A hitesketések, vagyis exorcismusok jelentik, hogy távoz-
zék el a megkeresztelendőtől a bün lelke, s adjon helyet a 
Szentléleknek (Zsid. 2, 14.). A szentelt só, melly a kereszte-
lendő szájába adatik, jelképe a keresztény bölcseségnek, és a 
bün rothadásátóli megóvásnak. Nyál- és hamuból készített sár-
rali megkenése a keresztelendő orra- s füleinek, Krisztus példája 
szerint azt jelenti, hogy a gyermek lelki értelme ne a gonosz 
beszédekre, hanem az Isten igéinek befogadására nyiljék meg 
(Márk 7, 33). Az olaj, mint erősítő szer, jelenti a Szentlélek ke-
gyelmét ; mellyel azért kenetik meg a keresztelendő gyermek 
melle, hogy szivében a Szentlélek erősitő malasztja lakozzék, 
vállai pedig azért, hogy mint Krisztus fölkent bajnoka vias-
kodjék a kisértet csábjai, s a bün ellen. Az égő gyertya, jel-
képe a lelki világosságnak, melly maga Krisztus, ki megvi-
lágosít minden, e világra jövő embert (Ján. 1, 9.). A fehér 
ruha jelképe a lelki tisztaságnak. Ezeket és egyebeket, miket 
értekező emberi találmányoknak nevez, mi sem Ítéljük a ke-
resztség érvényére kerülhetlenül szükségeseknek : hanem 
minthogy ezek nyomaira nagy részben a szent-irásban is aka-
dunk , mint jelentékeny és épületes szertartásokat, a kereszt-
ség szentségének kiszolgáltatásakor czélszerüen használjuk. 
Szerintünk szükség esetében szabad nőknek, sőt nem-katho-
likusoknak is keresztelni ; csak megtartsák pontosan mindazt, 
mi a kereszteléshez szükséges ; miután elvünk ez : „a lelkek 
üdve fő szabály". E hitelvünk Urunk parancsán alapszik: „Bi-
zony, bizony mondom neked, ha ki ujonan nem születik víz-
ből , és a Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába" 
(Ján. 3, 5.). S igy szükség esetében bárki által is, csak jól, 
inkább adassék föl a keresztség szentsége, mint az üdv elnye-
résére megkívántató kegyszer : hogy sem a minden egyébben 
igen is megtágított, itt pedig túlságosan megszorított subie-
ctiv nézet miatt, melly nem is a szent-iráson alapszik, az örök 
üdv elvesztése veszélyének tétessék ki az eredeti bűnben szüle-
tett magzat. Sz. Pál I. Kor. nem 4-ik, mint értekező megjegyzi, 
hanem 14-ik részének 34-ik verse eltiltja a nőket a tanítástól; 
mivel a szerénység- és alázatossággal is ellenkeznék, ha a nők 
férfiak előtt mint tanitók lépnének föl : de más tanítani, más 
szükség esetében keresztelni. ,Qui bene distinguit, bene docet' ! 

A 9. §-ban egyszerűn elmondja, mikép adatik föl ná-
lunk a bérmálás ; és sértő kifejezések nélkül előadja, mit 
hisznek, és tartanak ők a hitbeni megerősítésről. A ,Helv. 
Val.' symb. könyv XXV. r. szavaira hivatkozván, ezeket adja 
elő többi között : ,Igen helyesen cselekesznek az egyházi ta-
nitók , kik az ifjúságot korán és szorgalmasan gyakorolják, a 
hit alapelveit fejtegetvén, és vallásunk elemeit hiven tanít-
ván Isten tíz parancsolatja, apostoli hitforma, uri imádság, 
szentségek lényege, s több illyféle alaptárgyak s főtételek 
magyarázása által.' Ezeket azért idézem , hogy kitűnjék, 
mennyire következetesek az atyafiak vallásos elveikre nézve. 
Itt szentségekről tesz említést: a 12. §-ban pedig, mint lá-
tandjuk, nem ismeri el a bűnbánatot, egyházi szolgák fölava-

tását, és házasságot szentségekül, hanem Isten üdvös intézete-
iül. A szent-irás valamint a keresztségről, bünbánatról stb., 
ugy a bérmálásróli tanítást is a keresztény hit alaptanitásai 
közé sorozza. „Tudósíttatván pedig az apostolok, kik Jerusa-
lemben valának, a felől, hogy Samaria bevette volna az Isten 
igéjét, elküldék Pétert és Jánost; kik oda érkezvén, imádko-
zának ő érettök, hogy elvennék a Szentlelket. Mert még sen-
kire közülök nem szállott vala ; hanem csak megkereszteltet-
tek az ur Jézus nevében. Akkor rájok tevék kezeiket, és ők 
vőnek Szentlelket" (Apóst, cselek. 8, 14-17. ) . 

A 10. S-ban az ünnepek szertartásairól szándékozván 
értekezni, nagyon is összevonja értekezése vitorláit, s egyedül 
a nagy-pénteki szertartásokat sorolja el. A mi szertartásaink 
ellenében ezeket hozza fel : „A reformátusoknál egészen más-
képen, nem testi-, hanem lelkiképen dicsőíttetik Jézus: a re-
formátusok értelme szerint csak a vak p o g á n y s á g és tudat-
lan zsidóság maradványa volna az olly ünnepszentelés, mellyben 
azt hinnék, hogy az Isten megkívánja, miszerint ottan-ottan 
különösb fénynyel, vakítóbb pompával tiszteltessék ; akkor az 
oltároknak sokkal több és kövérebb áldozatokkal kellene füs-
tölögni, a tömjénezőknek sokkal több és drágább szerekkel 
kellene illatozni. A reformátusnak b a b o n a nélkül kell ün-
nepelnie ; ünnepelnie kell olly felvilágosodott észszel, olly 
tiszta és szent buzgósággal, hogy még a khérubim angyalok is 
örömmel nézhessenek le ünnepszenteléseinkre". Ezek után 
következik még csak a panegyris : hogy mit tesznek ők ; mint 
énekelnek és prédikálnak; milly mennyei szent tüz gerjedez szi-
vökben ; melly még a ,serafim angyalokhoz is méltó' (!). Na-
gyon is elbizakodott önhittség. Nem ártott volna értekezőnek 
a farizeus- és publikanusról Üdvözítőnk által mondott példa-
beszédre gondolni, midőn a fönebb idézett sorait irta : bizo-
nyára szerényebben nyilatkozott volna saját cultusukról, és 
irányunkban is több elismeréssel viseltetve, nem hasonlította 
volna össze isteni-tiszteletünket, habár indirecte, sem a vak 
pogányság, sem a tudatlan zsidóság szertartásaival. Mi nem 
lehetünk egy értelemben azokkal, kik bár eléggé okulhatnának 
az irás ama szavaiból : „Miért nem adatott el ezen kenet há-
romszáz tízesen, és nem osztogattatott el inkább ára a szegé-
nyek közt", Iskariot Júdás eme nézetével tartva, sajnálják Is-
tentől és tiszteletétől a külfényt és pompát : mi semmi babo-
nával sincs szerintünk összekötve. E külbuzgóság, mint másutt 
is megjegyzém, nyilvánítása a lelki buzgóságnak, emelése az 
áhitatosságnak, s ekképen mind bensőleg, mind külsőleg meg-
adjuk Istennek, a mi az Istené ! 

A 11. §-ban szokott rendtartás nélkül, mintegy dió-
héjba szorítva, röviden adja elő az olaj-, viz-, hamu- és gyer-
tya-szentelés szertartásait. Mikre, a már többször idézett eme 
szent-irási mondatból kiindulva : „Az Isten lélek, és a kik 
őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják", 
azt mondja: ,A reformátusok az olajat, vizet, gyertyát stb. 
mellőzik. Nekik a gyertya-világ helyett világosságuk az Isten, 
Krisztus, és ők maguk'; és felhoz néhány idézetet a szent-irásból; 
mellyel azonban a rom. kath. hit és szertartások ellen mit sem 
bizonyít. Mert hiszen a mi világosságunk is az Isten, Krisz-
tus Jézus, a Szentlélek, és általa kormányzó egyházunk : azon 
egyház, melly világító toronyként biztos kőszálra van épitve 
Jézus hatalma által, hogy világossága kihasson az egész föld-
re. Ki tehet róla, hogy vannak minden időben, kik behunyják 
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szemeiket, hogy ne lássák a szétsugárzó fényt, s azután még 
hozzá elég vakmerők, elvitatni akarni egyházunktól a világos-
ságot, és azt sötétségről vádolni. Mit jelentenek nálunk a 
szentelmények, ha akarnák, megérthetnék ellenfeleink. 

Végre a 12. §-banaz egyházi-rend föladásának szertartásait 
adván elő, elmondja, hogy hajdan az egyházi szolgáknak milly 
nevei divatoztak Isten egyházában, s hozzá teszi : „De nem ag-
gódunk rajta, millyenek voltak ezek hajdan, vagy millyenek 
jelenleg (?). Elég nekünk az egyházi szolgákróli apostoli tu-
domány. Miután bizonyos , hogy a barátokat, rendjeikkel és 
szerzeteikkel együtt, sem Krisztus, sem az apostolok nem 
rendelték ; valljuk, hogy azok Isten egyházának épen nem 
hasznosak , sőt veszélyesek. Vannak, kik állítják, hogy az új-
szövetségi népnek hét szentsége van. Mellyek közül mi a bűn-
bánatot , egyházi szolgák fölavatását, de nem a r. katholiku-
soknál divatozót, hanem az apostolit, és a házasságot elismer-
jük ugyan Isten üdves intézeteül, de szentségekül nem" 
(Helv. V. XVIII. XIX.). Egyedül a közönséges ker. egyház 
az, melly jogosan és méltán dicsekedhetik azon jegyekkel, 
mellyeket az Üdvözitő nyomott rá, s mellyekről megismerhe-
tő Krisztus igaz egyháza ; millyenek : a s z e n t s é g , é s e g y -
s é g annak feje- s tanításaira nézve, a k ö z ö n s é g e s s é g 
minden isteni kijelentett igazság-, idő- és helyre nézve, a p o s -
t o l i s á g , az egyház elöljáróira nézve. Egyházuuk bírja az 
Isten iiától öröklött, és Szentlélektől biztositott hit- s hagyo-
mányi kincseket, szakadatlanul, minden időben ! Bizonyítsák 
be elleneink, hogy közvetlenül, és jogosan vették-e át ama 
kincseket Jézustól, vagy apostolaitól ? Mi mellettünk tanús-
kodnak a sz. lapok, a hagyomány, és több mint tizennyolcz 
századi időszak története ; mellettünk kezeskednek a számta-
lan vértanuk , hitvallók , egyházi irók ; mellettünk a részre 
liajlatlan józan kritika! Egyházunk látható feje, sz. Péter 
törvényesutóda; főpapjaink, püspökeink törvényszerű utódaik 
az apostoloknak; áldozáraink fölkent utódaik a tanítványoknak; 
szerzeteseink, és szerzetesnőink ama jámbor istenfélő férfiak 
és nők helyeit pótolják, kiket az apostolok választottak a sze-
gények alamizsnáinak gyűjtésére, kezelésére, s betegek ápolá-
sára (Apóst. csel. 6.; I. Kor. 16.). Szerzeteseink előőrei a 
viaskodó egyháznak ; kiket mindig, és mindenhol legelőbb tá-
mad meg az ellen. Férfi- s nőszerzeteseink önmegtagadás közt, 
lemondván a világról, egyházi szolgálatban, imában, oktatás-
ban, a szegény emberek vigasztalásában, a betegeknek minden 
valláskülönbség nélküli ápolásában töltik napjaikat és éjjelei-
ket : s mindezért az földi jutalmuk, hogy őket az Isten egyhá-
zára nézve nem hasznosakul, sőt v e s z é l y e s e k ü l lenni 
kiáltják. Szerencsések, hogy nem emberektől, főleg az Hlyek-
től , hanem Istentől várnak lelkismeretök öntudatában jutal-
mat : különben kétségbe kellene esniök , és nyomorultabbak 
lennének minden teremtménynél. Ismerjük el elleneink irá-
nyában is az érdemet : ezt követeli tőlünk az igazság, a be-
csület, a lelkiismeret. Ismerjék el az atyafiak, hogy a szegény 
barátok sokat kiragadtak köziilök is a lelki és testi veszélyből : 
tehát nein veszélyesek ők, de sőt hasznosak Isten egyházának 
és az emberiségnek ! 

Azt állítjuk mi igenis, hogy hét szentségeink vannak, s 
azok egytől-egyig isteni eredetűek. És nem csak elismerjük, 
hogy azok Isten üdvös intézetei ; hanem egyszersmind tánto-
ritliatlan hittel valljuk, hogy azok minden válogatás nélkül 

,sacramentumok', vagyis szentségek ; és hogy a keresztség-
és bünbánatban megigazító , megszentelő kegyelmeket nye-
rünk ; a bérmálás, Oltári-szentség, utolsó-kenet, egyházi rend 
és házasság szentségeiben pedig öregbítő, s még külön kegyel-
meket is. Csak helyesen kell olvasni s érteni a szent-írást: és 
mind a hét szentség isteni rendelése felől fölvilágosítást és 
meggyőződést nyerhet az elfogulatlan lélek. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
(A mart. 6-áról kelt szathmári püspöki szózat vége.) 

„Püspöki székem másik oldalát a gyámolító remény foglaland-
ja el, mint a hithez csatlakozó , intő nemtő ; ki folytonosan 
ismételje füleimben : „Uram, te vagy reményem. Az Ur az én 
örökségem, és osztályrészem" (Zsolt. 90, 9. ; 15, 5.). Ezen, Is-
tentől eredt remény az, melly felbátorítja lelkemet, hogy sz. 
Bernáttal felkiáltsak : ,Te vagy reményem , Uram ! Bármit 
kelljen tennem, bármit kerülnöm, bármit tűrnöm , bármit 
óhaj tanom , te vagy, Uram! reményem. Ez egyedüli alapja 
valamennyi Ígéreteidnek, ez oka minden várakozásimnak. Ha 
jutalomra nyílik kilátásom, általad reménylem azt megnyer-
hetni ; ha harczok zudulnak ellenem , ha a világ dul, ha a 
rosszakarat zajong, ha maga a test vágyakodik a lélek ellen, 
benned helyezem reményem" (Serm. 9. super ,Qui habitat.'). 
Mert: „jobb Istenben reménységét helyezni, mint sem ember-
ben bizni" (Zsolt. 117, 8.) ; és rettenetes az Ítélet, mellyel az 
Ur a próféta által fenyeget : „Átkozott azon ember, a ki em-
berben bizik , és szive eltér Istentől" (Jer. 17, 5.). Azért mi-
dőn akár magam , akár mások által jó magot fogok elhinteni, 
nem saját bölcseségemtől várok üdves gyümölcsöket : hanem 
reményem horgonya Isten lesz, „ki egyedül ad növekedést" 
(I. Kor. 3, 6.) ; midőn az illy magasztos ügyek vezetésébeni 
saját gyengeségemet nyilt, és alázatos szivvel megvallom, és 
a püspöki hivatal terheit, és az ennek kezelése miatti roppant 
felelősséget meggondolva , rettegek : félénk szivemet csupán 
az Istenben vetett remény bátoritja ; „mellynek ereje az erőt-
lenségben tetszik ki" (II. Kor. 12, 9.), s gyenge eszközök ál-
tal is nagyszerűeket képes végrehajtani. — Püspöki székem 
harmadik istápjául a szeretetet tűztem ki ; hogy ez legyen 
tanácsadóm minden főpásztori működésemben : mellynek kell 
pecsételni» a püspökök rendeleteiket, kijelölnie a püspöki kor-
mány egész hatáskörét, és folyamát ; s ha e szeretet, a hit 
élő leánya, religiónk szellemében jelvénye, és szükséges ismér-
ve minden ker. embernek, nem annál inkább kell-e a kath. 
hivek főpapja jelvényének, és minden püspöki foglalkozás 
lelkének lennie ? A szeretetet választám ezért püspöki kormá-
nyom társává ; melly, az apostol szavai szerint, „béketűrő, ke-
gyes, nem irigykedik, nem cselekszik gonoszul, fel nem fuval-
kodik, nem viseli magát illetlenül, nem vadászsza tulajdon 
hasznát, nem gerjed haragra, nem forgat elméjében gonosz-
ságot, nem örül a hamisságnak , örvendez pedig az igazságon, 
mindent eltűr, mindent hiszen, mindent remél, mindent elszen-
ved" I.Kor. 13, 4.); „melly akár betegeket ápol, akár az elag-
gottakat pártfogolja, akár a nyugtalanokat feddi, sokféléknek 
különböző javakat nyújtván, valamennyit fiaiként szereti; 
melly ha fedd, szelíd, ha kedveskedik, őszinte; melly jámbo-
rul szokott fenyíteni, csalárdság nélkül lekötelezni, béketűrés-



sel tud haragudni, alázatosan bosszonkodni" (sz. Bern. 2. lev.). 
Közölvén veletek, tiszt, testvérek, és legkedvesebb fiaim! 
nyiltan azt , mi személyemre, hivatalom-, és a főpásztori mél-
tóságra , végre saját érzelmeimre vonatkozik annak elfoglalá-
sakor : kötelességemnek tartom szintolly őszintén ecsetelni 
előttetek az áldozár példányát, millyennek Krisztus, és az 
anyaszentegyház szellemében lennie kell, s millyennek én 
óhajtóm őt; hogy a püspöki hivatalnak ne legyen hátránya-, 
hanem segítségére. Hogy pedig az általam ecsetelni szándé-
kolt jámbor áldozár példányképét nálamnál ügyesebb festő 
keze állítsa előtökbe, sz. Bernát szinezetét fogom felhasznál-
ni, ki a pap példányképét ekkép ecseteli : ,,kik Istent kivéve, 
semmitől se féljenek ; semmit se reméljenek, csupán Istentől ; 
kik a hozzájok járulóknak ne kezeikre, hanem szükségeikre 
tekintsenek , és az ügyefogyottakat férfiasan pártfogolják, és 
a föld szelideiként méltányosan Ítéljenek ; kik higgadt erköl-
csüek, a szentségben jártasak, engedelmességre készek , bé-
ketűrésben nyájasak, a fegyelemhez ragaszkodók, a bírálásban 
szigorúak, a hitben katholikusok , a sáfárkodásban hivek , a 
békeségben egyetértők, az egyességhez szitok, itélethozás-
ban egyenes szívűek , tanácsolásban ovatosak , parancsolás-
ban méltányosak, intézkedésben serények, munkásságban 
szorgalmasak, beszédben szerények, viszontagságban nyugodt 
kedélyüek , szerencsében ajtatosak, buzgalomban józanok, az 
irgalmasságban ernyedetlenek, a nyugalomban tevékenyek, 
vendégszeretetben ne túlságosak, vendégségben mértéklete-
sek , házi ügyeikben ne aggodalmasak legyenek ; a másé után 
ne vágyjanak , sajátjokat ne pazarolják, mindenütt, és min-
denben szemességgel járjanak el ; kik bár mikor a szükség 
kivánja, Krisztusért követségben eljárni sem ha parancsolta-
tik , ne vonakodjanak , sem parancs nélkül ne tolakodjanak ; 
kik, midőn elküldetnek, ne arany után járjanak, hanem Krisz-
tust kövessék ; kik követségöket ne tekintsék keresetnek, sem 
az adományt ne várják, hanem a sikert ; kik a királyok előtt 
János-, az egyptomiak előtt Mózses-, a fajtalanok előtt Phi-
nees-, a bálványozok előtt Illés-, a fösvények előtt Elizeus-, a 
hazugok előtt Péter-, a káromkodók előtt Pál-, az Isten egy-
házában rakonczátlanok előtt Krisztus urunkként jelenjenek 
meg ; kik a köznépet ne vessék meg, hanem tanítsák , a gaz-
dagokat ne legyezgessék , hanem megrettentsék , a szegénye-
ket ne nyomják , hanem ápolják , a fenyegetéstől ne rettegje-
nek , hanem arra ne is hajtsanak ; kik sem házsártoskodva be 
ne térjenek, se haraggal ne távozzanak ; kik az erszényeket 
ki ne üritsék , hanem a sziveket nyugtassák meg, és a vétsé-
geket irtsák ki ; saját jó hiröket őrizzék , a másét ne irigyel-
jék ; kik az imádságban buzgalmat fejtsenek ki, s tanúsítsa-
nak ; kiknek betérésök békés , távozásuk szerény ; kiknek be-
szédök épületes, életök az igazság tükre, jelenlétök kedves, 
emiékök áldásteljes legyen ; kik ne szóval, hanem tettel sze-
rezzenek szeretetre méltóságot ; ne büszkeség-, hanem tettel 
tanúsítsák magukat tiszteletre méltóknak"(De Consid. P. IV. C. 
4.). Most már az eddig átalánosan mondottakat az egyéniségek-
re fogom alkalmazni. Legelőbb is tehát titeket ölellek testvéri 
szeretettel, a szathmári egyház fő ö r ö m e , é s k o s z o r ú j a 
ft. testvéreim , legnagyobb tekintetű kanonokok ! kiket midőn 
leghívebb segédeim-, és tanácsadóimnak tekintendek ez egy-
ház igazgatásában, nem kételkedem, ugy fogtok tudományo-
tok-, és belátástoknál fogva eljárni tisztetekben , hogy a töb-

bi egyháziak és nép előtt lobogtassátok a szent élet szövétne-
két , és püspökötök tanácsaitok-, és belátástokban mintegy 
révpartot birjon, mellyben az ügyek annyi hullámzásaiban 
megnyugodjék. Én ugyanis a mesterek lábainál ülve hallgató, 
és tanuló tanítványok példáját követni épen nem szégyenlem." 
Azután : „Felétek irányul tiszt, fő- és alesperesek, és kerületen-
kinti iskola-felügyelők ! fő-pásztori szeretetem , s gondoskodá-
som. Nagy a bennetek helyezett bizodalom ; nem csekély részt 
vesztek a püspöki kormányzatban ; legbensőbb viszony fűz ti-
teket a püspökökliez : de nagy a bün is , melly hivatalos kö-
telmeitek elhanyagolásából rátok háramlik. Ti a számotokra 
kitűzött körökben és vidékeken a püspök személyét képviseli-
tek. Ti vagytok azon szemek, mellyek által a püspök lát, azon 
fülek, mellyek segítségével hall, azon kezek, mellyek közbe-
jöttével működik ; a ti őszinteségtek-, buzgalmatok-, őrködés-
tek-, és eszélyességtektől függ leginkább a püspöki törekvések 
sikere. Jól tudom én, mellyek hivatalotok terhei : de azt is 
tudom, hogy buzgalmatok méltó jutalmat nem lel e földön ; 
azonban munkásságtoknak annál bővebb sikere van , minél 
önzéstelenebb leend törekvéstek, tisztább szándékotok, szi-
lárdabb reményetek az örök jutalomra, melly szent Pált is 
ösztönzé. Legyetek tehát hü őreim , őszinte tanácsadóim, iz-
mos oszlopai püspöki székemnek" S igy sorra felhiván a 
buzgó közremunkálkodásra megyéjének minden rendű papjait, 
tanítóit, a szerzetesekhez fordul ; a középtanodákban az ifjú-
ság nevelése- és tanításával foglalkozó tanárokat ekkép figyel-
meztetve : „Jóllehet korunk a természet fürkészése-, és az 
élet viszonyaihozi alkalmazásában túlszárnyalja a hajdankort, 
mindazáltal ma sem képes akárki a religio, az államok és ma-
gántestületi törvények, és intézkedések, a tudományok és 
művészetek, sőt még anyai nyelvek ismerete-, és megítélésé-
ben is a nép fölé emelkedni, a hajdani tudományokbani jár-
tasság nélkül ; nem ugyan mintha az , ki görögül, és latinul 
tud , azonnal e tárgyak ismerete-, és használatára is eljutna, 
hanem mivel ez által kitűnő, és okvetetlenül szükséges esz-
közt szerez magának, mellynek segitségével saját szemeivel 
átvizsgálhatja az egész kor emlékeit, és megtekintheti azon 
alapot, mellyre az ujabbkori népek intézetei, törvényei, mű-
vészetei , s tudományai épitvék"; átalában pedig a tudomány-
szeretetet , az olvasás általi önkiképzés munkájábani folytonos 
előhaladást kötve szivére , az elemi, s vasárnapi iskolák szor-
galmas látogatásával együtt, minden papnak. „A tudományok-
kali foglalkozás , és azok folytonos gyakorlása többnyire kül-
tekintélyt is kölcsönöz ; mit méltán követelhetni attól, kinek 
ollykor tudós, és mivelt férfiakkal van dolga. De meg a foly-
tonos elmegyakorlat által kiképzett, és tanulmányozással fog-
lalkozó pap erénye sincs annyi, s olly nagy veszélyeknek ki-
téve , mint mennyi-, s a minőktől tapasztaljuk környezettnek 
azok erényét, kik elhanyagolva a tudományokat, a hivatalos 
foglalkozástól fenmaradt időt apróságokra forditják, vagy 
hasztalanul fecsérlik el Ha ernyedetlen buzgalommal fogjá-
tok , ugy mond, oktatni a gyermekeket, kétségkívül mindenik 
fog egy-két, jámborság-, ész-, és szívben kiváló, s tudomány 
után epedő ifjút felmutathatni, ki a papok sorába iktatva, s 
az Ur szolgálatára hivatva, méltó pappá válhatik. Ekkép nem 
csak kegyes anyátok, az egyház iránt fogjátok tanusitani ra-
gaszkodástokat, hanem azon férfiak iránt is lerovandjátok há-
látok adóját, kik egykor titeket érdemesekül tartottak a papi 



hivatalra, s e méltóság elérhetésére segitségökkel istápoltak. 
Mert valamint önmagam, ugy szinte , nem kétlem, ti is nagy 
részben valamelly jámbor, és az egyház szellemében buzgó 
papnak köszönhettek legtöbbet e tekintetben ; ki belénk cse-
pegtette zsenge korunkban a religio, s tudomány elemeit, és 
minket buzditott, és tanácsával lelkesitett, hogy az egyházi 
rendbe fölvétetésünket kérjük. E férfiak emlékét soha sem fog-
játok inkább tisztelni, mintha ti is, példájokat követve, méltó 
munkásokat fogtok szerezni az Ur szőllőjébe : kivált korunk-
ban, midőn igen bŐ az aratás, de kevés a munkás ; midőn már 
Örvendhetünk, hogy Isten különös imádandó gondviselé-
sénél fogva a chinai és japani roppant terjedelmű birodal-
mak csaknem feltárvák előttünk, s lelki örömmel hall-
j u k , hogy Közép-Afrika, s Amerika legtávolabbi tágas tarto-
mányait az Ur felnyitotta az Istenige hirdetői előtt, ki előtt 
minden, tehát a tenger, a tüz, a gőz is meghajol. Vajha mi 
is részesülhetnénk azon szerencsében , hogy e jeles megyéből 
evangelium-hirdetőket küldhessünk azokhoz, kik még a sö-
tétség, és a halál árnyékában tespednek ; vajha mi is olly sze-
rencsések lehetnénk, egyik, vagy másik fiunknak Krisztusban, 
midőn ezen apostoli útra indulnak, mondhatni sz. Pállal : 
„Milly ékesek az evangéliumot hirdetők lábai" (Rom. 10, 15.). 
Hogy pedig e czélra ti fogtok leginkább közreműködni, tiszt. 
Jézus társasági atyák ! kik nem rég jeles megyémben az ifjú-
ság oktatását, és nevelését magatokra vállaltátok, nem annyi-
ra reménylem , mint inkább bizonyosnak tartom. Mert hiszen 
épen a ti dicső rendetek, mellyről szintolly igazán, mint ma-
gasztalólag zengé a költő : „Hlyet több század, bárha akarja, 
se szül" (Denis) , minden században számtalan élő tanukat mu-
tathat fel arra, hogy a kath. egyház nem ismer más határokat, 
mint e föld kerekségét. Méltatlan volnék, ha itt meg nem em-
líteném , milly roppant érdemeitek voltak és vannak tiszt, és 
legkedvesebb kalasanti sz. József, sz. Ferencz mindkét tarto-
mánybeli, valamint Istenről nevezett sz. János családábóli fi-
aim ! a lelkipásztorkodásban , ifjúság nevelésében, betegápo-
lásban , végre, noha magatok szegények vagytok, a szűkölkö-
dők gyámolitásában. Óhajtom, hogy ez erényeiteket minden-
kor gyakoroljátok; mert ezekkel nyeritek meg az emberek 
ragaszkodását,jez erények jegyeztetnek az élet könyvébe, s 
annál teljesebb leend egykor jutalmatok mérlege , minél több 
érdekről lemondtatok, és minél méltatlanabb sérelemmel illet-
tettek a hálátlan emberek á l ta l . . . . " —cs. 

Mémetország. Tischendorf tanárnak, egy, a leip-
zigi hirlap tudományos függelékében közlött levele szerint 
(mellyet a hirneves régiségbuvár Falkenstein szász cultusmi-
nisterhez Kairóból mart. 15-én ir t ) , az orosz kormány által 
tudományos utazásra kiküldött német kritikusnak (állítólag) 
sikerült a legnagyobb fontosságú fölfedezésekhez jutni. Ezek 
közt minden tekintetben első, egy régi szeut-irási kézirat ; 
melly , ha Tischendorf nem csalódik , a 4-ik századból való , s 
igy az eddig páratlan vaticani codexxel egykorú. Tartalmát 
képezik: a próféták (majd mind), zsoltárok, Jób , Jézus Si-
rák , és a Bölcseség könyvei, némelly apokryphusokkal ; az-
után pedig, a mi fő , az e g é s z uj-szövetség. Ugyancsak Ti-
schendorf Barnabás oktató levelének teljes kéziratát, ugy 
szinte Hermas ,Pásztor'-átisfölfedezte egyptomi kolostorokban. 

Északainerika. Mit az angol kormány valahára 

megadott, f. évi mart. 7-én kelt rendeletében, tudnillik a kath. 
hitű katonáknak a prot. isteni-tiszteletbeni részvéttől való 
fölmentetését (legalább a tengerészeti seregeknél), azt a szin-
te prot. észak-amerikai egyesült államok még mindig megtagad-
ják a kath. polgár-katonáktól. „Olly matróz, ki vonakodnék a 
hajó prot. lelkészének predikácziójára megjelenni, ismételés 
esetében 26 franknyi pénzbirságra Ítéltetik ; ezentúl pedig 
fokozatosan láncz- és golyó-hurczolásra' négy egész hónapig, 
végre kenyér- és vizeni tartásra h a t á r t a l a n ideig " A 
f. évi febr. 5-én a congressusnak ez iránt benyújtott folyamo-
dás siker nélkül maradt. E sérelemhez ujabban mások, és még 
érzékenyebb oldalról is járultak : ugy hogy a bostoni ,Pilot' 
egyaránt megrótta a katholikusokat is csak ugy, mint a pro-
testánsokat ; csakhogy ezeket zsarnokságuk- és képmutatásu-
kért, amazokat pedig azon oknál fogva, mivel mint birkák hajt-
ják meg nyakukat, és mint kegyelmet kérik azt, mire az alkot-
mánynál fogva teljes joguk van. „Utóbbi héten (mart. 14-én) 
Elliot nyilvános iskolában, Bostonban, egy kath. gyermek vo-
nakodott Istennek tiz parancsolatát a prot. fordítás szerint 
felmondani". (Melly fordítás , és az ahhoz csatolt magyarázat 
szerint, a képek tisztelete b á l v á n y o z á s n a k mondatik.) 
„A fiu ebben atyja- és gyóntatójának szavára hallgatott. 
E miatt egy altanitó önkényére lőn bizva ; és e gentleman 
a gyermek tenyereit el kezdte egy szijjal verni : kinyilat-
koztatva, mikép ezt mindaddig fogja folytatni, valamig 
csak áldozata nem teljesitendi akaratját, ha mindjárt egész 
délután fogna is tartani a műtétei. Az altanitó ekkép, szü-
netekkel , fél óráig" (35 perczig) „verte a gyermeket ; mig-
nem a fiu, kinek kezei egészen fel voltak már dagadva s gyu-
ladásba mentek, engedett, s elmondta a tiz parancsolatot ugy, 
a mint kivánták tőle. A fiu ez iskolába már hét év óta jár, azon 
osztályba pedig, hol megveretett, hét hónap óta ; s még soha 
sem kívántatott tőle a protestantismusnak illyetén bevallása. 
Minek következtében kétszáz kath. gyermek lépett ki a bo-
stoni nyilvános iskolából". A bántalmazott gyermek atyja tör-
vényes uton keresett igazságot: de az altanitó hihetőleg föl-
mentetik, mint ki csupán kötelességét teljesítette! A kis hit-
valló neve W h a l l Tamás; eredetére nézve irlandi, s 13 
éves. Az esemény roppant hatást szült a város kath. lakossága 
között, melly csakhamar az egyesült államok minden részébe 
kiterjedt; annál csudálandóbbnak tűnvén föl a gyermek hősies 
állhatatossága, mivel az a legszentebb kötelességérzetből eredt, 
és távol volt minden makacsságtól. Midőn az altanitó őt verés 
közben kérdezte, fog-e engedelmeskedni, ez volt egyetlen 
felelete : „Atyám ezt megtiltotta." Nem is teljesítette annak 
kivánatát előbb, ámbátor kezei már vérzettek, mint, midőn 
„a tanitók egyike közbejött, és erősité a gyermeknek, hogy 
atyja, kit ez esetről tudósítottak, a fiának adott tilalmat fel-
függesztette. Az állítás nem volt igaz ; de a tanitók e hazug-
sághoz folyamodtak, hogy nemeslelkü tanítványuk ellentállá-
sán győzedelmeskedjenek." Az ügy jelenleg a sajtót nagyban 
foglalkodtatja : mig e közben a bostoni iskolások példáját kö-
vető new-yorki kath. plébánia gyermekei, Whal l Tamásnak 
egy szép müvü máltai keresztet küldtek aranyból, e fölirat-
tal : „True to his father and to his faith" (,Atyja- és hitéhez 
hü'.) Az ajándékot gyönyörű , a fiu atyjához intézett, és 500 
new-yorki gyermek által aláirt levél kisérte. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 
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T a r t a l o m : A kassai székes-egyház. (Folyt.) — Pász-
torkodási tárgyalások. XV. —• Észrevételek a ker. kath. egy-
ház némelly szertartásait illetőleg. (Vége.) — Egyházi tudó-
sitások. — Irodalom. 

A kassa i s zékes - egyház . 
(Folytatás.) 

II. A székes-egyházunk eredetére s építési kor-
szakára vonatkozó adatoknak összeállítása után, szem-
léljük már most magát a bazilikát: de csak némelly 
fő diszitményeiben ; mert bővebb leírása szaktani mű-
gondot, főleg pedig más bővebb, nem illy, a tárgy-
halmazt hetenkint két ivre szorító hasábokat igényel. 
Meg fogja engedni a t. olvasó, hogy egyházunkat ba-
zilikának mertem nevezni; miután ezt szak- és mű-
értők a bécsi bazilikához hasonlítják : sőt vannak, 
kik sajátjokká tevék Thuróczy Lászlónak ama kevés 
szóba szorított, de kissé merész véleményét, melly 
szerint a bécsi székes-egyház a kassai t nagysága, 
ez pedig amazt miiszépsége által fölülmúlja. 

Főegyházunk, két legszebb belvárosi utczának 
átszelési pontjára helyezve, s egy, csermely név alatt 
a város hosszában folyó patak két szigetága által ér-
dekesitve, kereszt-alakban van épitve : s már első 
tekintetre is a fejedelmi kezek nagylelkűségének jel-
legét viseli magán. Mert az egész mű, mind a két 
tornyával, mellyek egyike csonka, s csak a temp-
lom födéléig fölnyuló, négyszögű sziklakövekből áll, 
— a legkülönb idomú s alakú remek dombormüve-
ket , szobrokat, diszajtóékezeteket képezve, s goth 
müminta szerint összeállítva, — olly pompás al-
kotványt tüntet elő, hogy a figyelmes szemlélő 
önkénytelenül is elragadtatik bámulatában azon ősök 
iránt, kik illy, sok gonddal, nélkülözéssel és költ-
séggel járó nagyszerű építményt, illy, Isten iránti 
rendithetlen hit- és lángoló szeretetöket fönnen hir-
dető keresztény műemléket, késő unokáik (talán elő-
relátott) hithidegségének fölmelegitésére emeltek. 

Külsőleg tekintve egyházunkat, ennek egyik 
főbb díszét a diszajtók remek küldombormüvei te-
szik. A nyugoti főajtó Üdvözítőnknek a gethsemani 
kertben búsongó lelki állapotát, és a keresztrőli le-

vételének perczeit ábrázolja; az északi, melly leg-
szebb , és leginkább van eredeti egész teljében, s al-
kotásában megőrizve, Megváltónk keresztre-feszité-
sét, és az emberi-nemnek Jozsafat völgyébeni keser-
veit tünteti elő ; ugy szinte e templom pártfogónéjá-
nak, II. András magyar király leányának, sz. Er-
zsébetnek életéből néhány főbb jelenetet, a mint tud -
nillik a kegyes,jótékony hölgy az őt köritő s kisérő 
szegényeknek alamizsnát osztogat, betegeket láto-
gat , szomorúakat vigasztal, élénken képletez. Nagy 
diszt kölcsönöz a templommü külsejének a dél felőli 
ajtó előcsarnoka; mellyben a kőboltozat közepén egy 
tám nélküli, szép faragványu oszlop csügg le ; a bol-
tozat oldal-gyámoszlopai változékony lefüggésökben 
remek kővirágokkal ékeskedvén. A csarnok oldal-
falain 1500. év körüli festészetnek nyomai láthatók: 
egyik oldalon a kereszten függő Megváltó, másikon 
pedig sz. Pál megtérése ábrázoltatván; a csarnok 
előrészét vas rácsozat zárja el. E csarnok küszöbénél 
kedves látványt nyújt egy 311 1 / magas, mintegy 
négyszögű tornyocskát képező oszlop ; melly fara-
gott kőből kivésve, eredetileg a bemenet kivilágítá-
sául lámpát tartalmazott. Teteje kup-alaku, s négy 
oszlopra támaszkodik. Az ezek közötti hézaghelyet, 
a lámpa biztosítására, négy vas abroncs köritette : je-
lenleg azonban sem lámpa, sem abroncs nem látható. 
Ez oszlop a város, Hollós Mátyás , Magyarország, 
és (mint mondják) az épitő-mester czimereivel di-
szeskedik. — Az ajtók után müszépségre nézve első 
helyet érdemel a kettős karzat, melly a legszebb fe-
jezetekkel, mint a templomot köritő megannyi ko-
ronákkal ékitve, különféle alakot képező, de goth 
styl által öszhangzásba hozott díszes faragványaival 
kételyt támaszt a figyelmes szemlélőben: valljon 
sziklakőből, vagy pedig puha-fából vésetett-e eme 
csudaszépségü müalkotvány? Az alsó karzat az ol-
dalkápolnák tetőit szegélyezi; a felső pedig a ke-
reszt-alaku főtető párkányzatát futja be. 

Egyházunknak , mint már emiitettem, két tor-
nya van : egyik mügazdagon, a templom eredeti mii-
modorában megkezdve, de befejezetlenül hagyva, 
csonka; s cseréppel van fedve; másik 310 6y/ ma-
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gas : mellynek fődiszét az arany sugarakkal ékeskedő 
kereszt teszi. E toronyban van 8 harang; mellyek 
legnagyobbika 70 mázsát nyom. Fel a toronyba 
sziklakőből készített, kigyódzó hágcsók vezetnek. 
Ezenkívül van még egy, a templom éjszaki oldalán 
egészen különálló, ugy nevezett vörös, vagyis Or-
bán-torony; melly súlyra nézve 100 mázsás, mély 
hangú harangot foglal magában. 

Menjünk be immár a templom belsejébe. Külső 
alakja belpompáját sejteti. Műépítészeiét tekintve, 
nincs itt semmi, mi nem magasztos, semmi, mi nem 
fönséges volna. Bensőleg mérve, templomunk hossza 
30", szélessége 15° 4 ' Q" (a hozzáépített kápolnák-
kal 23°); végre magassága 13°. Főboltozata nyolcz, 
egy ölnyi átmérővel bíró oszlopra, oldalboltozatai 
pedig négy oszlopra, mellyek mind sziklakőből vés-
vék , támaszkodnak. Az ének-karzat, négy kő-osz-
lopra épi tve , remek külszerkezete-, s 26 változatú 
orgonájáról nevezetes. Azonban az idők viszontag-
ságai alatt ez orgona teljesen elromolván, több év 
óta egészen haszonvehetlen állapotban van ; és he-
lyette egy kisebb, de a templom nagyságához ké-
pest sem nem illő, sem nem czélszerü orgona használ-
tatik. Oltár van összesen 18: mellyek néhánya még 
régi korból vévén eredetét, goth ízlés szerint van 
felállítva; de legnagyobb része ujabb időkben kelet-
kezvén, a templomban uralgó ízléssel ellentétben 
van. A régi oltárképek a középkorból, különösen né-
metalföldi iskolából valók, és szinélénkség által kü-
lönösen kitűnnek. 

Továbbá nevezetes azon sziklakő lépcsőzet,melly 
a három királyok kápolnájába vezet föl ; s valamint 
a művész lángeszét, ugy ez alkotvány remekvoltát 
dicsőn hirdeti. Ez a négyszögű toronyhoz hasonlólag 
kettős csiga-lépcsőből áll : egymással ugy összefűzve, 
hogy rajta ketten kényelmesen haladhatnak fölfelé; 
minden 12-ik hágcsón összejővén, és azon tul egy-
mástól ismét elválván, mig a mondott, 5° 3' maga-
san alkotott kápolnáig érnek ; innen azután szintilly 
lépcső vezetvén a templom boltozatára, s ugy a 
templomot kívülről körülfutó, s fönebb említett fel-
ső karzatra. 

De leginkább említést érdemel a szentségtartó 
(szentségház); melly a templom jobb szárnyára, az 
evangelium részén, hol a szentély a hajótól elvál, 
van helyezve. E műnek diszpompája, melly egészen 
a bécsi bazilika tornyának alakját viseli, a szemlélőt 
méltán bámulatra ragadja : minthogy nem annyira 
faragott kőből, mint inkábl viaszból, a legfino-
mabb idomok szerint öntöttnek lenni látszik. Ezen, 

egy ölnyire vastag alapú, s 9° 3' magasságú áll-
vány, Mátyás tornyának neveztetik; mint már em-
litém, általa építtetve. Mestere ezen, maga nemében 
egyetlen, és remek műnek, hazánkfia K r o m István 
volt ; ki e szakbeli művészetét sz. István templomá-
nál Bécsben 1430. év körül tanulta. Ez állvány, goth 
ízlés szerint, szentek szobraival is ékeskedik, mely-
lyek néhánya azonban az idők viszontagságai alatt 
elveszett; csak az üres fülkék maradván főn. E mü-
vet nem lehet eléggé szemlélni; különösen alsóbb 
kőszegélyeit legfinomabb csipkének gondolnád. A 
szentélyben bent látható azon vastábláju szárnyaj-
tókkal ellátott, falba vésett, festett deszkákkal ki-
bélelt, és arany-csillagokkal ékesitett szekrény, hol 
e templomnak arany, páratlan becsű, s értékű szent-
ségtartója (monstratorium) őriztetett; melly azon-
ban a szomorú emlékezetű vallási s polgári belvil-
longások alkalmával, egyházunk egyéb ékszereivel 
együtt elveszett: a mint ez kitűnik Kassa városának 
1698-ik évben Leopold császár-, és bibornok Kolo-
nics Leopoldhoz intézett kettős folyamodásából ; 
mellyben a kassai polgárok ezen, Európában a maga 
nemében egyetlen szentségtartónak, és több, a fölke-
lők által elvitt ékszereknek veszteségét fájlalják; egy-
szersmind pedig a császárt alattvalói hódolattal ké-
rik, hogy a szent Szűz könyező kegyképét, melly 
császári r e n d e l e t n é l fogva, visszaadási remény fejé-
ben, Bécsbe vitetett, egyházunknak visszaadatni pa-
rancsolja. E folyamodványnak semmi sikere sem 
volt. — Több ereklyéje is van e bazilikának; mely-
lyek ugyan nem nagyságuk-, de becsöknél fogva a 
hivek előtt igen kedvesek. Némellyek köztiszteletre 
is kitétetnek, úgymint sz. Erzsébet ereklyéje, annak 
ünnepén, és nyolczada alatt. 

Négy kápolna is van egyházunkban, mellyek 
ketteje : sz. István királyé, s Nep. sz. Jánosé, mai 
nap is eredeti rendeltetésének szolgál, és a templom 
hajójától vas rácsozat által van elrekesztve. A másik 
két kápolna helyét jelenleg a káptalani, s plébániai 
sekrestyék foglalják el; ez utóbbiban azonban, ere-
deti rendeltetéséhez képest, ismét kápolna fog szer-
veztetni, a sekrestye más, czélszerübb helyre által-
tétetendvén. 

Midőn pár évvel ezelőtt egy prágai egyetemi 
tanár kiséretében bazilikánk mind külsejét, mind 
belsejét szemléltem, s a tetőt szegélyezőkarzatotegé-
szen bejártam: a szakértő tanár figyelmét különösen 
magára vonta a keresztkut, melly öntött vasból, sze-
rinte a legmüvésziebb kinyomatu ábrákat, dombor-
müveket tünteti elő ; s az ő véleménye szerint a temp-
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lom legbecsesebb kincse. Eddig ezen keresztkut ke-
vés figyelemre lön méltatva. 

Egyházunk négyszögű kövekből lévén épitve, 
a túlélt századok alatt megbarnult kövek meglepő 
látványt nyújtanak ; de későbbi szerencsétlen belső 
bemeszeltetése templomunknak méltán rosszalást von 
magára. Azonban az igazság kedveért kénytelen va-
gyok itt azon megjegyzést tenni, miszerint e beme-
szeltetés nem a plébános, — mint e lapokban is a 
magyarországi városok physiognomusa által pár év-
vel ezelőtt közöltetett, — hanem a város rendeletére 
történt ; melly hibát azonban akkorában menthető-
nek tartották azok, kik látták, milly dísztelen és 
undorító volt az egyház boltozata oldalfalaival együtt: 
miután leégés után az épület több évig fedelet nél-
külözvén, az esővíz a boltozatot eltakaró, s repedé-
sektől mentő szeméten keresztül be-, s leszivárog-
ván, olly foltokat és nyomokat hagyott a falakon 
lefolydogálva, mellyeken segíteni kellett. Vessünk 
most egy futó pillanatot egyházunk mult vesztesé-
geire, viszontagságai-, és szenvedéseire. 

III. Előbbi szakaszban leírtuk főbb vonásaiban 
egyházunk mind külsejét, mind belsejét; és most 
azon kérdés merül föl: valljon mindezen remek al-
katrészek minő állapotban léteznek jelenleg? E kér-
désre őszintén kell válaszolnunk : templomunk való-
ban sajnálatot gerjesztő képet mutat. Mert remek 
portáljainak, főleg a délinek domborművei, czifrá-
zatai megcsonkultak, szobrai, s ezek ékfejezeteimeg-
bénultak, a felső karzat művészeti, valóban remek 
oldalfaragványai sok helyütt lehullottak, az alsó kar-
zat támfalai helyenkint ledőltek; sőt, minthogy a 
jelenlegi zsindely-fedél széke elég oktalanul a karzat 
támfalaira helyeztetett, ezt, ha segítség nem j ő , tel-
jes rombolással fenyegeti. Benn a templomban az 
ujonan építendő nagy-oltár most már csak egy-egy 
darabját viseli régi szerkezetének (szerencsére az 
oltár kiegészítésére szolgáló ritka becsű képek mind 
megvannak) ; az oltárok legnagyobb része a templom 
goth ízlésével ellentétben van; orgonánk nincsen. 
Kinek kell felróni e hiányokat, és kinek állandott 
hatalmában, folytonos gondoskodással viseltetni e 
keresztény műemlék fentartásáról ? feszegetni nem 
akarom; de nem érdek nélküli azon kérdés fölvetése: 
valljon egy i l ly, századokra, fejedelmek által, val-
lásos kegyeletből, Isten dicsőségére épített remekmű 
nem birt-e soha olly jövedelmi forrással, miszerint a 
nélkül, hogy mások irgalmára szorulna, önmagát 
külső épségében és belső szépségében föntarthatta 
volna? Valóban nem alaptalan ama föltevés, misze-

rint azon hatalmas fejedelmek, kik országunk leg-
virágzóbb korában e mü építtetése körül olly hő buz-
galmat fejtettek ki, kik ennek diszesitésére tömérdek 
pénzösszegeket áldoztak, vallásos keblökből fölfa-
kadó gondjokat valószínűleg arra is kiterjeszték, hogy 
századok múlva legyen, a fejedelmeinknél örökösö-
désbe átmenő, s velők született kegyes adakozási 
nagylelkűségen kivül, fentartási alap, melly ezen 
említettem nagy királyok diszét a roskadástól meg-
mentse. Mert hogy csupa véletlenre, s minden fün-
tartási alap nélkül hagyták volna eme, honunkban 
páratlan müvet, erről az épitő fejedelmek részint 
messze terjedő országhatalma, részint pedig kitünő-
leg vallásos érzete kételyt támaszt bennünk. Azon-
ban ez csak sejtelem. Történeti tény az, miszerint 
egyházunk, magán-alapitványozás folytán , ingat-
lan javakkal is birt; mert régi okmányokból, ha még 
léteznek, és a betekintés megengedtetnék, ki lehetne 
nyomozni, miszerint egyházunk birtokához tartoz-
tak: 14 hold föld a kassai határban, szőllők Szántón 
és Tállyán, Szikszó városának fele része, egy nagy 
szőllővel együtt; azonkívül Kassánkét belvárosi ház, 
és végre Forró mezővárosa: még pedig mindezen 
birtok al6- ik század elején, kassai születésű, S z a t h -
m á r y György , előbb pécsi püspök, később eszter-
gomi érsek- és magyarországi prímásnak, az egyhá-
zunkbani isteni-tiszteletföntartására irányzott kegyes 
adományozásából származottnak lenni állíttatik. E 
javadalmak kikutatásának tekintetében állandó igye-
kezetet veszünk észre vagy másfél század óta: le-
gyen azután a kikutatás oka, akár a sejtelem való-
disága , akár pedig az e birtok felől régtől fönálló, s 
átalánosan elterjedt hagyomány. Nem is hanyagolta 
el soha ez ügyet az egyházi hatóság; és igen érde-
kes ama különböző mozzanatok történeti menetét 
vizsgálni, melly szerint az egyházi hatóság, a város 
irányában, az ezen javadalmakra vonatkozó követe-
léseivel föllépett. Az is említésre méltó e helyen, hogy 
fejedelmeink mindig érdekkel viseltettek ez ügy 
tisztába hozatalára nézve; ismételve bizottmányokat 
küldvén ki e végre. Egy illy bizottmányi tárgyalás 
alkalmával a városi kiküldöttek eme fontos és őszinte 
vallomást tették, a mint következik : „Quod eadem 
Ecclesia dote quidem provisa fuerit; sed quod dos 
haec partim sub turbis saeculi 16-, et 17-i periverit; 
partim vero cum iuribus Civitatis ita commixta et 
coadunata existât, ut hodie nullatenus ab invicem 
discriminari possint, strictiorque earumdem erude-
ratio proditionem iurium Civitatis facile importárét". 

Az okmányok, mellyeknek magán-használata 
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megengedtetik, 1682-ik évnél későbbiek: miután te-
hát egyházunkat már azelőtt egy századig a fölkelők 
ismételve hatalmukban tár ták, miről a következő 
számban lesz alkalmam szólni, igen valószínű, hogy 
illyetén erőszakos foglalások után a templom ugyan 
birtokosainak visszaadatott, de jogai , s javadalmai 
a lázadások alatt részint elidegenittettek, részint a 
város birtokával összesittettek : ugy annyira, hogy 
egyházunknak 1682-ik év utáni leírásai, annak re-
mek művészetét, magasztosságát kiemelik ugyan, de 
javadalmairól csak fölteszik, miszerint illy királyi mű 
állandó fön tartási alap nélkül nem szükölködhetik. 

A Szathmáry-féle alapítvány kikutatásával meg-
bízott utolsó választmány 1824-ik évben működött; 
midőn az okmányok föl nem mutatása, vagy mutat-
hatása miatt olly értelemben történt a közös megál-
lapodás , hogy egy részről a püspöki hatóság, azon 
reményben, miszerint a város minden, e templomot 
illető költséget és terhet készséggel viselend, a kér-
déses alapítvány további kutatásától eláll ; más rész-
ről pedig a városi képviselőség igéretét adá, hogy 
nem csak ez egyház papjainak és szolgáinak illő el-
látásáról gondoskodandik, hanem, és főleg a müépü-
let föntartására fő figyelmét forditandja; szóval, min-
den, a pártfogói jogból származó kötelességeknek 
p o n t o s a n megfelelend : erre magát ünnepélyesen le-
kötelezvén. E közmegállapodás legfelsőbb jóváha-
gyással 1824-ik évi augustus 20-án megerősíttetett. 

Tovább időzni e kérdésnél, nem tartom czélsze-
rünek ; mellytől annál szivesebben válok meg, minél 
nagyobb örömmel merítjük naponkint ama tapaszta-
lást, hogy városunk polgárainak drága kincsök iránti 
buzgalmuk, s az annak föntartására, diszesitésére 
irányzott közohajuk, áldozatkészségük fokonkint nö-
vekedik. Már az utolsó, szomorú emlékű belvillon-
gások előtt u j , diszes, és czélirányosabb fedélnek 
felállítása elhatároztatott; az e végre szükségelt fa-
készlet összegyűjtetett, sőt a fedél széke is már tel-
jesen elkészült : és egyházunk uj fedéllel díszesen el-
láttatott volna, ha a Kassa közelébeni ütközetek alatt 
az egész, tetemes költséggel kiállított, és összefog-
lalt fedél-állomány hadi czélokra nem fordittatik. 
Azóta pár évig a városnak u j szükségből támadó ter-
hei miatt el volt ugyan halasztva, de nem volt (mint 
a következés fényesen igazolta, s mi alább látni fog-
juk,) elfelejtve, vagy megtagadva a remény, hogy 
valamint hazánk legdicsőbb időszakában Erzsébet, 
I. Lajos és Mátyás idejében épült ezen Erzsébet-temp-
lom , ugy ő Felségeik, császár és Apóst, királyunk 
F e r e n c z J ó z s e f , és birodalmi anyánk E r z s é -

b e t dicsőséges uralkodásuk alatt jobbra váló, sohaj-
tott békés állapotunknak egyik eredménye leend, an-
nak kellő kiigazittatása, s diszesbülése. 

Mielőtt tovább mennénk az egyházunk kijavít-
tatása iránt ismét fölébredt lelkesedés leírásában, tér-
jünk rövid időre a 16-ik századba vissza. (Vége köv.) 

Pásztorkodási tárgyalások. 
XV. 

(A kath. hitrőli eltérés-, és az eltérni akarókkali bánás-
módról ) A kath. anyaszentegyház (mint létének első pillana-
tától kezdve, mai napig mindig ünnepélyesen vallotta, s az idők 
végéig vallani fogja,) hitelveiben változhatlan. S azért a mit 
tegnap , vagy évek , és századok előtt hitelveinél fogva nem 
helyeselt, sőt rosszalt, azt ugyanazon hitelveinél fogva, ma 
sem helyeselheti ; azt holnap, évek, és századok múlva is 
fogja rosszalní. 0 (mert mindig hiv őre, s hirdetője volt, és 
lesz a mennyei igazságoknak,) mindig következetes volt ; és az 
is fog maradni: mint következetes maga az igazság, mellynek 
oszlopa s erőssége (I. Tim. 3 , 15.). A kath. anyaszentegyház 
nem ma, nem tegnap , nem is ama sok szerencsétlenség-, és 
boldogtalanságnak szülője, a szomorú emlékű XVI. század 
óta kezdte hitelveül vallani, s tanitani, hogy : csak egy lehet 
az igaz anyaszentegyház és ez a z , melly egy-, szent-, apos-
toli- , és katholikának neveztetik ; hanem ezen hitvallása lété-
vel egykorú, és sz. Pál apostol azon szavaiban gyökeredzik: 
„Egy az Ur, egy a hit, egy a keresztség" (Ephes. 4 , 5.) ; és : 
„Kérlek titeket, testvéreim ! a Jézus Krisztus nevére, hogy 
mindnyájan ugyanazt valljátok, és ne legyenek köztetek sza-
kadások" (I. Kor. 1., 10.). Ugyanezen hitelvét már a nicaeai 
első egyetemes zsinatban bevallotta Krisztus igaz anyaszent-
egyháza, hitvallásában következőleg fejezvén ki magát: „Hi-
szek egy szent, kath. és apostoli anyaszentegyházban." S épen 
ezen hitelvénél fogva mindig rosszalta, mindig kárhoztatta a 
kath. anyaszentegyház, ha valaki édes anyai kebelétől el akart 
szakadni. Tudta ő, s mindig nyiltan vallotta azt, hogy egyedül 
csak az igazság boldogíthat igazán mind i t t , mind a siron tul. 
De azt is tudta , és szintolly nyiltan vallotta mindig, hogy 
egyedül ő van az emberi nemzet üdvözitése végett kinyilat-
koztatott mennyei igazságok teljes bírásában. Tehát logikai 
következetességgel azt is tudta, és vallotta, s tanitotta is min-
dig, hogy a tőle elszakadó, az igazságtól, s ez által ideig, és 
örökké való boldogságának forrásától, és alapjától szakad el. 
Megtörtént ugyan nem egyszer, hogy nem csak egyeseket, 
hanem egész nemzetet is kizárt, kirekesztett dajkáló kebelé-
ből : ámde ezt ő csak kényszeritve, s akkor tet te, miután az 
illetők édes anyai szavát hallgatni nem akarván, akinyilatkoz-
tatott hitigazságok megtagadása által fölmondták neki az en-
gedelmességet ; és igy tulajdonképen ők zárták ki magukat 
tettleg az egyház kebeléből, nem pedig e jó anya, melly egye-
dül azt mondta ki itéletileg csalhat.lanul, és megmásithatla-
nul : ,kik ezeket, és ezeket nem hiszik , és nem vallják , azok 
nem tartják Jézusnak egyedül igaz tanítását, és igy nem tag-
jai azon vallási társulatnak , melly egyedül tanitja azt egész 
terjedelmében.' S ezt akkor tevé az anyaszentegyház, midőn e 
kettő közt kellett választania : vagy hütelennek lenni a rá bi-
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zott mennyei igazságok kincsének szeplőtelen megőrzésében, 
mit semmi áron sem tehetett ; vagy az elpártolt fiakat saját 
eszök után bocsátani, mit kényszerítve megtett : de ekkor is, 
mint a hőn szerető édes anya szokott tenni kötelességfeledett 
fiával, előbb minden lehetőt megkísértett, hogy vesztöknek 
indult gyermekeit szerencsétlen lépésöktől visszatartóztassa. 
Szóval, a kath. anyaszentegyház azon, soha meg nem ingatott 
öntudatában, hogy ő az egyedül igaz anyaszentegyház, a neki 
sajátságos következetességgel, valamint egy részről mindig 
azt ohajtotta, s minden czélszerü, szabad módon kieszközölni 
iparkodott, hogy a kebelén kivül levőket megtérítse, s az 
igazság ismeretére eljuttassa : ugy más részről mindig rosz-
szalta, s kárhoztatta azt, ha valaki a kath. hitről eltérni akart, 
vagy épen eltért. Emlékezhetünk a magyar országgyűléseken 
is a vallási kérdések, különösen az átmenet fölött szintolly 
elkeseredettséggel, mint hosszadalmasan folytatott vitákra ; 
mellyeknek végleges eredménye lőn az 1844-iki 3-iktörvény-
czikkely : melly jelenleg is a kath. hitről eltérni akarókkali 
bánás-módot szabályozza. 

Az idézett törv.-czikk ér Imében, mellyet mint eléggé 
ismeretest átirni fölöslegesnek tartottam, s a lelkipásztorsági 
tan szabályai szerint a kath. hitről eltérni akaróval szerintem 
következőleg kell bánni. Mindenekelőtt az ez iránt jelentke-
zőt sorsához, és állásához illetőleg, mindenesetre azonban 
egész becsülettel, és szeretettel , de mégis a szándékba vett 
lépés fontosságához méltó komolysággal kell a lelkipásztornak 
elfogadnia : kerülnie kell egy részről ugyan a fölhevülést, és 
czélra nem vezető, sőt még inkább elkeserítő, s elidegenítő 
kifakadásokat ; de más részről viszont mindazt, a mi által az 
illetőnek ezen lépését helyeselni, vagy csak távolról is közö-
nyösnek tartani látszanék. Sőt egyenesen és határozottan ki 
kell mondania, mikép e lépése a lélek örök üdvébe vágó, és 
soha, semmi nemű ok által nem igazolható. Beszélgetés köz-
ben iparkodjék a lelkipásztor az illyennek bizalmát kinyerni, 
sőt szeretetteljesen arra birni, bogy lépésének valódi okát 
őszintén , minden titkolódzás nélkül fölfedezze ; kinyilatkoz-
tatván, mikép egyedül az ő lelki üdve iránti legőszintébb gon-
doskodástól indittatva , kivánja ezt tudni ; s kitudván, ipar-
kodjék azt megczáfolni, vagy megszüntetni. S kivált azon 
esetben (mi egyébiránt legritkább, sőt alig jön valaha elő), ha 
az eltérni akaró a kath. hitigazságok iránti kételyei, vagy a 
választandó vallásfelekezet hittételei felőli állítólagos meg-
győződése által indokolja lépését, egész szelidséggel ugyan, 
de mégis kellő erélylyel nyilatkoztassa ki a lelkipásztor, misze-
rint a kath. hitigazságok iránti kételyei nem lehetnek alapo-
sak: valamint a választandó vallásfelekezet hittételei felől táp-
lált állítólagos meggyőződése sem lehet ollyan , hogy elegen-
dőleg igazolva lenne szándéklott lépése. S hogy ez állítását 
bebizonyíthassa, szólítsa őt fel kételyeinek őszinte előterjesz-
tésére , és arra, hogy szánja rá magát, a törvény által gondol-
kozásra , s a lélek örök üdvébe vágó eme lépésének kellő 
megfontolására határozott négy héti idő alatt, a vallás ügye 
felől néhányszori beszélgetésre. Mondja ki a lelkipásztor nyíl-
tan, és határozottan illy esetben, mikép a törvény ugyan nem 
kivánja , hogy az eltérni akaró hitbeli oktatásnak vesse magát 
alá, s erre ő, a lelkipásztor, sem akarja az eltérni akarót szo-
rítani ; de minthogy a vallásváltoztatás nem csekély fontossá-
gú , sőt egyenesen az embernek ideig, és örökké való boldog-

ságát érdeklő lépés: ha csakugyan az igazság őszinte keresé-
se azon indok, melly az eltérni akarót e lépésre inditá, igen ter-
mészetes, hogy az igazság kipuhatolására vezető ezen igen is 
czélszerü módot, és eszközt nem lehet, nem szabad elmulasz-
tania. 

Ha az illető enged az okos szónak, és hajlandó a vallás 
felőli beszélgetésre, ugy, mint fönebb volt mondva, egész be-
csülettel , szeretettel és nyájassággal kell vele bánni ; sőt ez 
által is tanúsított jó indulatáért meg kell őt dicsérni, s vagy 
azonnal elkezdhetni vele a vallási kérdések felőli szóváltást, 
vagy rá kell bízni, hogy erre időt határozzon. Ez utóbbi eset-
ben a lelkipásztor előre készülhet, sőt kell, hogy készüljön ; 
miszerint az eltérni akarónak a kath. hitigazságok ellen már 
jó indulatulag fölfedezett kételyeit eloszlatni, vagy a más val-
lásfelekezet hittételei felől állitólagos meggyőződésének beval-
lott indokait megczáfolni képes legyen. Mert tudva van, hogy 
sokkal könnyebb az igazságot védelmezni, mint a tévelyt ; ki-
vált akkor, ha az ellenfélben megvan a j ó szándék, az igazsá-
got elismerni, s elfogadni. Ha mindazáltal egyik, vagy másik 
kétely eloszlatására, vagy a kath. hitellenes állítás megczáfolá-
sára nézve nem vélt nehézségre találna a lelkipásztor, mert 
nem tudhatunk mindnyájan mindent : vagy czélszerü könyve-
ket felütve, vagy a fönforgó kérdések megoldásához készül-
tebb egyénekhez folyamodva, kell a dolgon segíteni ; de sem-
mi esetre sem kell a győzelmi reményről lemondani. Mert 
bátran merem állítani, mikép nincs olly kath. hitellenes állítás, 
mellyet kellő készültség mellett, az igazságot őszinte lélekkel, 
és jó akaratulag keresőnek teljes meggyőződésére megczáfolni 
nem lehetne. Egyébiránt milly terjedelmes, és milly modorú 
legyen a vallási kérdések fölötti eme beszélgetés; kell-e a 
kath. anyaszentegyház, és azon más vallásfelekezet közt, 
mellyhez az eltérni akaró csatlakozni szándékozik, vita alatt 
levő minden hitágazatokat, vagy mellyeket, és milly modorban, 
folyvásti beszéd-, vagy kérdezkedési alakban előadni ? azt sze-
rintem nem lehet igy átalánosságban egészen meghatározni ; 
mert mindez az illető egyén vallásbeli ismereteitől, kételyei-
től, s egyéb körülményektől függ. Azt azonban szükségesnek 
tartom, hogy az előadás minél alaposabb legyen, s az eltérni 
akarónak egyetlen nehézsége se mellőztessék el kellő felvilá-
gosítás nélkül. (Vége köv.) 

— - ^ m M M & r ™ — 

Észrevételek 
a ker. kath. egyház némelly szertartásait illetőleg. (Vége.) 

Végszavaibau ismét csak ugy távúiról, és azon ürügy 
alatt, mintha az izraeliták hajdani vallásos szokásait ostromol-
ná, a rejtekből ellenünk szegezi nyilait: „A református meg 
van győződve arról, miszerint nemesen egyszerű vallásbeli 
szertartásaihoz annál buzgóbban kell ragaszkodnia, minél bi-
zonyosabb a történetből, hogy a hol uton-utfélen kiszegezve 
voltak a vallás czimerei, a hol minden utczák , minden ösvé-
nyek zsibongtak a szentségek emlékei miatt, a hol a számta-
lan sok léviták minden lépten űzték a templomi szent munkát, 
a hol legtöbb tömjént füstöltek , legtöbb tulkokat föláldoztak : 
épen ott termettek legsűrűbben a vallástagadó lelkek ; a hol 
legjobban tündököltek a templomok külső fényességűkben : 
épen ott aláztattak meg legmélységesebben belső valóságuk-
ban. A b a b o n a titkon hordozza magában a vallástalanság 
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magvát, a b i g o t t s á g fogad az ő méhében, és szüli atemp-
lombeli szentségek megutálását." S lejebb igy folytatja : „A 
tudatlan ember az árnyékot öleli meg, a valóságra nem ügyel; 
az ő gyakorlatlan lelke nem tudja az ábrázolást, a nagy jelen-
tésű példázatot, annak belső valóságától megkülönböztetni ; 
és a testet, a keresztfát öleli a lélek helyett, az érettünk ki-
nos halált szenvedett ur Jézus érdemei helyett stb." 

Kisértsük meg összeegyeztetni az 1. §-ban vagyis ,Előz-
ményekében mondott szavait az értekezőnek, fönidézett vég-
szavaival : „Tiszteletre méltó előttem a p o g á n y n a k áliita-
tossága, midőn ő imádva veti le magát a f ö l k e l ő n a p 
előtt, mint megannyi istenségek előtt ; mert az az Isten, kit 
ö a csillagokban, villámokban , a mennydörgések hangjaiban, 
fákban, kifaragott képekben imád és tisztel : az egész világ 
atyja ; és épen ezért a pogánynak forró könyörgése fölemelke-
dik a zuhogó fák fölött, fel a villámló felhők fölött , fel a su-
gárzó csillagzatok fölött, az Istenhez , és ott szereti a Min-
denható ezen neveletlen, de buzgó gyermekének rebegéseit." 
Tehát értekező előtt tiszteletre méltó az efféle cultus : de a 
zsidók isteni-tisztelete, s az implicite ránk czélzott vallásos szo-
kások , szertartások, nem csak nem tiszteletre méltók , de sőt 
megvetendők, utálandók. Efféle következetlenségekre *) d i f -
ficile est satyram non scribere'. Azonban visszatartóztatom ma-
gamat ; hü akarván maradni Ígéretemhez : ,Távol legyen tőlem 
a viszonti sértegetés.' Mi által szeretném tudtára adni érte-
kezőnek , és feleinek , hogy mi következetesebbek kivánunk 
lenni, mint ők ; és nem a sértegetésekben keresünk erőt és 
vigaszt, hanem ügyünk alaposságában , igazságában. Ha ér-
tekező nem tudta magát az evangeliumi szeretet parancsaihoz, 
legalább a józan logika szabályaihoz alkalmazhatta volna ma-
gát ; és igérete-, s állitásához képest következetesnek kellett 
volna maradnia. Hitelveinket, igazságainkat, valamint szer-
tartásainkat is messziről sem kellett volna megtámadnia, fél-
re magyaráznia. Ha szerencsém lenne valamikor értekezőhez, 
négy szem közt azt tanácsolnám neki, hogy alaposabb ismere-
teket szerezzen magának hitvallásunkról; sőt ha elfogadni 
akarná, átolvasás végett , szolgálnék nmélt. L o n o v i c s püs-
pök kitűnő Archaeologiájával is : és csak miután alapos ismere-
tekkel birandana , szólana egyházunk cultusához, részre haj-
latlanul ugyan, de igazságosan ; és akkor bizonyára nagyitó 
üvegen sem venne abban bigottságot, vagy babonát észre. — 
S ezzel tartoztam az igazságnak ! 

Pozsony, tavaszelő 3-án, 1859. S. E. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Veszprém , április 28-án. A vitézkedő anyaszent-

egyház hü tagjai bármilly nyomasztó körülmények, vagy 
anyagi fogyatkozások közt is tényleges jeleit adják benső hit-
életöknek, főleg midőn az Isten dicsőítése-, és országának ter-
jesztésére rendelt templomok akár diszitmények, akár más 
szükséges kellékek tekintetéből anyagi áldozatot látszanak 
kivánni. Illy hitélet nyilvánulása azt tanusitja, miszerint a 

*) Tulajdonképen ,szeretetlenségekre', mert igen is jól tudják 
az ekképen irók , hogy miért kell egészen más értelemben nyilatkozni 
az olly ,mély értelmű1, s ,fölséges eszméket rejtő' pogány mytliologia, 
s másképen a ,buta' catholicismus szertartásai felől. Ők f e l e k e z e t 
emberei : azért nem a dolgot, hanem azt nézik, ki ellen irnak. S z e r k. 

kath. egyház lelkes és engedelmes fiainak sziveiben az égi vallás 
üdvárasztó tana nem csak mély gyökereket vert , hanem azo-
kat a mennyei jutalomért dus gyümölcsök érlelésére is hatha-
tósan buzdítja. Valóban mély illetődés-, és nagy lelki öröm-
mel volt alkalmam tapasztalhatni, miszerint a veszprémi rom. 
kath. hivek ama szerény jelentésre, hogy a kegyes-rendiek 
felügyelete alatt, és a vár falain kivül létező Sz.-Anna-kápol-
na nagyobbik harangja, mellyet néhai tek. S a l o m v á r y Já-
nos, és neje Z á m o r y Magdolna, kik a kápolnát is építtették, 
és jegyajándékkal ellátták , 1724-ik évben , midőn a kápolna 
teljesen fölépült, Bécsben öntettek, megrepedvén, annak ujra-
öntetése szükségeltetnék : az egyház érdemekkel tündöklő 
főpásztora nm. püspök ur ő kegyelmessége , nem különben a 
ft. káptalan nagylelkű tagjai példaadása után olly készséggel 
ajánlák föl filléreiket, hogy az előbbi 184 fontos, az átöntetés 
után pedig 2 mázsás harang tökéletesen létesülhetett ; melly 
is, valamint a nm. veszprémi püspök ur határtalan bőkezűsé-
géből a sümeghi templom számára öntött 12 mázsás és 30 
fontos, kellemes hangzású harang, Húsvét utáni szerdán ő 
kegyelmessége által szenteltetett föl. Mindkettő G1 o g e r 
Sándor, veszprémi harangöntő jeles müve; kinek ügyessége 
s értelmisége méltó dicséretet érdemel, és azon meggyőződést 
eszközlé, hogy a magyar, ha körülnéz, saját honában is ta-
lálhat igen sokra derék műrészt, a külföldiekkel mérközőt, 
vagy azokat felülhaladót is. Nem kevésbbé örvendeztető aján-
dékkal járultak a veszprémi rom. kath. hivek közül az Ur há-
zának diszítéséhez még hárman (szerénységüknél fogva ne-
veiket elhallgatom) ; kik közül egyik az emiitett kápolnának 
csinos és értékes csilárt, a másik ugyanazon kápolnának 6 
szál viaszgyertyát, a harmadik a kegyes-rendi ház ifjúsági 
templomának évenkinti szokása szerint szinte 6 szál finom 
viaszgyertyát szíveskedett húsvéti ünnepre kegyesen ajánlani. 
Mindezen, Isten dicsőségére tett áldozatokért, a nagylelkű s 
buzgó valláso3ságu jótevőket a minden jónak örök jutalmazó-
ja még e földön is sz. kegyei áldásában bőségesen részesítse, 
a boldogabb hazában pedig örök élettel jutalmazza meg. K . P . 

B é c s , april 28-án. Egy, maga nemében nagyszerű, s 
régtől érzett hiányt pótoló vállalatra vagyok bátor az egyházi 
művészet és ipar barátinak figyelmét fölhívni. Ugyanis lelkes 
egyház-nagyjaink pártfogása és buzdítása mellett, számos, va-
lódi egyházi szellemtől áthatott tudós és művész egyesült 
egy nagyszerű , középkori styl szerint nyomatott misekönyv 
kiállitására : melly nem csak külfényben, hanem a valódi szak-
avatottság- és nemes Ízlésben is, az egyházi művészet- s ipar-
ra nézve mély horderejű nyeremény leszen. A vállalat tulaj-
donosa Reiss Henrik u r , maga köré gyüjté nem csak a honi 
egyházi archaeologusaink legtöbbjét, hanem számos külföldi 
tudóst is ; kik már évek óta gyűjtik a bel- és külföldi legneve-
zetesebb könyvtárakban az anyagot. Kitartó szorgalmuknak 
sikerült valahára a XIV. és XV. századbeli legjelesebb müvek-
ből a gyönyörű miniaturokat, initialékat és ornamentumokat 
egybegyűjteni. Különösen számos, és gyönyörű német és bur-
gundi miniaturokat szolgáltatott az ambrasi gyűjtemény ; ini-
tialét pedig legtöbbet a klosferneuburgi, s a cs. kir. udvari 
könyvtár. Reiss ur mellett több egyházi tudós- és művészek-
ből álló bizottmány működik, melly a gyűjtött anyagot meg-
vizsgálja, s a legczélszerübbet kiválasztja s elrendezi. Illy 
előzmények után jelent meg az első iv próbanyomatul kétféle 
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kiadásban , goth és latin betűkkel, melly a legvérmesebb re-
ményeket is kielégítheti. Az egész vállalat terve, s a próba mult 
évi September havában előterjesztetett a német ker. müegye-
sületek átalános gyűlésének Regensburgban, melly azt a leg-
nagyobb örömmel, mint igen korszerű, s igen szívesen látott 
vállalatot üdvözlé. Az előttünk fekvő egyszerüebb kiadás dísz-
letei vörös és fekete szinben vannak nyomva ; de ezenkívül 
fog később egy még sokkal fényesebb kiadás is megjelenni, 
mellynek initialéi s diszletei a legváltozatosb szinezet- és gaz-
dag aranyozással lesznek nyomva. S mindezek daczára az ár 
mégis mérsékeltnek mondható; s az által, hogy tíz, 18—20 
ivből álló részletben (mellyek ára külön 3 frt 60 kr. austr. ért.) 
lesz kapható a megszerzés lényegesen meg van könnyítve. 
A fényesebb kiadás ára még nincs megszabva; de a száz frtot 
a. é. az sem fogja haladni. Az egész mű megjelenése után lesz-
nek kötött példányok is kaphatók , mellyeket Habenicht uj 
modora szerint kaucsukba köt ; s ki a Forray-albumot látta, 
az meg lehet róla győződve, hogy e részben is csak a legjob-

IRODALOM. 
,Die Geheimnisse Maria der jungfräulichen Gottesmut-

ter. In einer Reihe von Predigten dargestellt von Dr. Johann 
Theodor Laurent, Bischof von Chersones in part. inf. und 
Apostolischen Vicar für das Grossherzogthum Luxemburg, 
Haus-Prälaten und Thron-Assistenten des Heiligen Vaters. 
Mainz, 1856.' 

Jó ideje ar.nak, hogy a fönérintett munkának ismerte-
téséhez készülök : azonban bokros teendőim miatt ebbeli óhaj-
tásomat csak most teljesithetem. De ha valamivel későbben 
ismertetem is a jeles müvet, az a dolgon keveset változtat. A 
jó könyvnek mindenkor megvan az ő becse. A jó könyvnek soha 
sem szabad elavulni. Illyen a fönnevezett is, melly a jelenkori 
Mariologiák közt méltán a legkitűnőbb helyet foglalja. Igaz, egy 
idő óta számos jeles könyv jelent meg, mellyekben a boldogs. 
Szűz élete s viszonyai igen tárgyavatottan adatnak elő ; illyen 
például Nicolas , ,La Vierge Marie et le plan divin' , és ,La 
Vierge Marie d'après l'evangile. Paris, 1855—1858.'; Com-
balot, ,Kanzelvorträge über die Herrlichkeiten Maria's. Gehal-
ten in der Kirche St.-Sulpicius in Paris' ; Hirscher, ,Das Le-
ben der heil. Gottesmutter Maria'; Gundinger, ,Die lauretani-
sche Litanei nach Schrift und Tradition gemeinfasslich er-
klärt' ; Paulhuber, ,Marien-Predigten, geordnet nach der lau-
retanischen Litanei auf die vorzüglichsten Frauenfeste' stb. 
Valóban örvendetes tünemény, hogy az irodalmi világban olly 
élénk részvétet találunk a bold. Szűz, az Isten anyja iránt. E 
müvek nem csupán az ajtatosság előmozdítására, hanem a hit 
védveinek megalapítására is szolgálnak. S kiválólag jelen ko-
runknak válik dicséretére, hogy az Isten anyjának tiszteletét 
jó könyvek által is terjeszteni iparkodik. Mert mialatt a sötét-
ség fiai különféle ürügyek alatt konkolyt hintenek a szivekbe, 
addig a jó könyvek áldást, békét és bizodalmat alapítanak 
meg. Annyi bizonyos, hogy minden eszközök közt, mellyeket 
Isten a világ átalakítására s megmentésére kijelölt, egyike a 
leghatalmasabbaknak a Szűz anyának tisztelete. Isten ő benne 
anyát adott nekünk, ki e földön mintaképe legyen minden tö-
kélynek , mellyre törekednünk kell. S azért a merre csak ter-

jed az ő tisztelete, ott az erkölcsök tisztulnak, és a tökély 
szebben és szebben díszlik. Az ő tisztelete az áldás magva a 
keresztény társadalomban. Ennél fogva kitűnő hálával tarto-
zunk az Istennek, hogy ezen tisztelet és ajtatosság jelen ko-
runkban is a katholikus szivekben nem csak nem csökken, de 
sőt emelkedőben van. Mi Laurent püspök munkáját illeti, i t t 
a fönséges tárgy szent beszédek alakjában van kidolgozva. A 
szent beszédeket a tisztelt főpap a bold. Szűz Máriának tisz-
teletére Aachenben, a sz. Józsefről czimzett egyházban tartot-
ta , még pedig azon hét év alatt, mellyet szülővárosában tölte. 
Sokan hallgatói közül azon vágyat fejezék ki , vajha a jeles 
szónoklatokat sajtó utján bírhatnák: s e jámbor kívánságot 
méltányolván a főpap, kiadá beszédeit, némelly változtatások-
kal. A két kötet közel 60 egyházi beszédet tartalmaz : ugy 
mint a bold. Szűz szeplőtelen fogantatása-, születése-, föl-
ajánlása- , eljegyeztetése-, üdvözöltetése- , és látogatásának 
stb. ünnepeire, valamint egyéb sátoros ünnepekre. Valóban 
szerencsés, áldott gondolat volt szerzőtől, a bold. Szűz élet-
viszonyait olly modorban adni elő, hogy azok ne csak a leg-
szentebb anya iránti szeretetet, ragaszkodást, és bizodalmat 
keltsék föl a szivekben, hanem hitbeli meggyőződést is támasz-
szanak : miszerint a kegyelmes anya ránk fordítja könyörüle-
tes szemeit, megszánja sorsunkat, és isteni szent Fiától kinyeri 
nekünk a testi és lelki békeséget, mellyre olly nagy szüksé-
günk van. Az első öt beszéd a bold. Szűz szeplőtelen foganta-
tását tárgyazza. Valóban minél magasabbra emelkedik képze-
letünk a szent Szüzön ékeskedő isteni kegyelmek körüli szem-
lélődésben, annál készebbek vagyunk hittel vallani, hogy 
Mária különös isteni kegyelem által, az eredendő bün sulyja 
alól ki volt véve. A megtestesülés titkából önkényt folyik Ma-
riának ezen fönsége. Szerző szerint, a bold. Szűz szeplőtelen 
fogantatása azon viszonyból is igazolható, mellyben állott Má-
ria az ő mennyei Atyjához. Öröktől fogva, mond, tökélte el az 
Atya-Isten magát a világnak kinyilatkoztatni, s e kinyilatkoz-
tatás egy külső, és időbeni képezését is tartalmazta öröktől 
fogva született Fiának, ki az ő lényének valóságos képmása, 
és visszatükrözése világosságának. Öröktől fogva határozá el 
Isten örök Igéjének emez ideig való képeztetését a teremtmé-
nyekben bevégezni, még pedig az Igének megtestesülése ál-
tal. Öröktől fogva rendeltetett el, hogy az emberi-nemnek 
előrelátott bukása helyre hozassék, és hanyatlásából fölemel-
tessék. Azért az Atya-Isten az ő teremtő gondolatában öröktől 
fogva Mária személyét választá ki, s rendelé isteni Fia any-
jául ; hogy általa megadja neki az emberi természetet, és 
utat készítsen neki az emberi-nembe, s bemenetelt a teremt-
rnényi világba. Azért minden teremtmények közt Mária volt 
első a teremtő Isten gondolatában, s örök tervébe eredetileg 
be vala szőve s foglalva. Igen, ugy állott Mária a Teremtő 
eszméjében az ő örök képmásához, mint ősképe valamennyi 
teremtményeknek : azért kellett Máriának minden teremtett 
lények fölött legközelebb állíttatnia a Teremtőhez, és az őskép 
mintájára képeztetnie. Azért az ő alkotása valódi remekmüve 
volt az Isten teremtő kezének, melly az egész szellemi, s anya-
gi világ fölött áll. A sz.-irásban is ugy állíttatik elénk Mária, 
mint egy nő, a ki napba öltözteték ; és lábai alatt van a hold, 
és a tizenkét csillag feje körül (Titk. jelent. 12, 1.). Mint-
hogy pedig a szent-irás a mennyei szellemeket a csillagokhoz 
hasonlítva tünteti rendesen elé : azért e kép is nem jelent 
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egyebet, minthogy mindaz, a mivel a szellemi s anyagi világ 
dicsekszik, az asszonyok között áldottnak ékességül szolgál, 
és akkép viszonylik hozzá, mint egy ruha, korona, és zsámoly ; 
egészen alárendelve lévén az ő dicső lényének. Innen van, 
hogy Mária minden angyalok és emberek fölött, a legdúsabb 
mértékben minden természeti adományokkal meg vala áldva, 
s fölékesítve a kegyelem valamennyi kincseivel : mint ez az 
angyalok és szentek királynéjához illett. Az Isten, mond-
ja szent Bernárd, Máriát maga számára teremté, mint egy 
egészen különös világot. Ugyanazon szent atya a legszen-
tebb szüzet imigy szólitja meg : ,Mit a többi szentek 
együttvéve birtak , azt birtad te egyedül' (Serin. 4. in Sal-
ve.). Minden kegyelem, és minden erény diszlett Mária sze-
meiben ; s bizonyára, ha valaha örömmel tekintett a Terem-
tő az ő müveire, s látta, hogy minden igen jól van : ugy sze-
mei legnagyobb tetszéssel Márián nyugodtak meg; mint ki 
minden müvei közt a legnemesebb és legj óbbik volt : annál 
is inkább, mivel ő az Istennek ős szépségű képéhez legköze-
lebb állott; minden egyéb lényeknek mintaképül szolgálván. E 
méltósága a bold. Szűznek azon dicső névben van kifejezve : 
,Mária, a mennyei Atyának leánya.' E dicső nevezetet egyedül 
ő viseli minden egyéb teremtmények közt. E nevezetet értel-
mezvén a kath. anyaszentegyház, a következő igéket alkal-
mazza Máriára : „Én a Fölségesnek szájából származám, el-
sőszülött minden teremtmények közül." (Sirákf. 24, 5.) Igaz, 
Mária is csak teremtmény vala : de első teremtmény minden 
más teremtmények közt ; származván a Fölségesnek szájából. 
Ő róla mondatik : „Én cselekedém , hogy az égen elolthatlan 
világosság támadjon". Vagyis az Isten teljes kinyilatkoztatá-
sának a teremtésben, Máriával kellett megjelennie: tudnillik 
ama világosságnak, melly az egész világot az ő ragyogásával 
földeríti. Ide vonatkoznak a sz.-irás szavai : „Az Ur bírt en-
gem az ő útjainak elején, mielőtt valamit teremtett volna. 
Öröktől fogva rendeltettem, és régtől fogva, mielőtt a föld 
lenne. Nem voltak még a világ mélyei, s én már fogantat-
tam" (Példabeszéd. 8, 23. 24.). E szavak körül-belül azt je-
lentik , hogy a bold. Szűz a mennyei Atyának szivében, az ő 
legbensőbb gondolatában, mint kedves leánya támadt, mi-
előtt a bün az ő szörnyetegét megszülte volna. Isten eszmé-
jében el vala tehát készítve, mielőtt a valóságba lépett volna. 
Ide illenek a zsoltárnok szavai: „Milly fölségesek Uram! mü-
veid; melly igen mélységesek a te végzéseid" (Zsolt. 91, 6.). 
Igy vala Mária a valóságban, igy az időben teremtve. To-
vábbá Mária nem csak Isten anyja, hanem a világ Üdvözítő-
jének segédtársa is. A szent atyák vélekedése szerint Mária 
ugy áll Krisztus urunkhoz, mint szellemi törzs-anya az embe-
riség törzs-anyjához ; mint uj Éva az uj Ádámhoz. Ő a Krisz-
tus által minden élők, és általa életre hozottak anyja ; ki mint 
sz. Epiphan mondja : Évának rejtélyes neve által vala jelölve. 
S ezen, az egész világra életárasztó Szűz tartozliatott-e a 
holtak közé ; megfosztva lévén Isten megszentelő malasztjá-
tól? Valamint az elesésnél egy férfi, s egy asszony munkált 
közre : ugy az ő fölemelésénél is egy asszonynak és egy férfi-
nak kellett közremunkálni. „Siess anya a leányhoz; igy szó-
litja meg sz. Bernárd Évát; a leány elveszi anyjának gyaláza-

tát ; ő fog az Atyának anyja helyett eleget tenni ; mert ime az 
asszony által elesett az ember, s csak is asszony által támasz-
tatik föl" (Hom. 2. Super Missus.). (Folyt, köv.) 

Hönyvhirdetés. 
Az „ I f j ú s á g i P l u t a r c h " ezentúl 12ivnyi, 30 p. 

krajczáros füzetekben jelenik meg. E módosítással hódolunk t. 
gyűjtőink azon figyelmeztetésének, hogy megrendelőinknek 
legnagyobb része magából a tanuló ifjúságból kerülvén ki, ki-
sebb füzetek adása, illetőleg az ár mérséklése által az élet-
rajz-gyűjtemény megszerzésére minél többeknek módot nyujt-
sunk. — Az eddigi részvét lehetségessé teszi, hogy az arány-
lagos ár fölemelése nélkül, minden füzet mellett egy szép kő-
nyomatu arczképet is adhassunk. A legközelebbi két füzet 
V ö r ö s m a r t y Mihály, s K o p á c s y József arczképeit hoz-
za. — Ezután a Plutarch helyben , egészen uj betűkkel fog 
nyomatni, melly körülmény mellett hibátlanabb és gyorsabb 
kiállitást Ígérhetünk. A már sajtó alól kikerült harmadik fü -
zet a negyedikkel egyszerre, f. é. junius 20-án okvetetlenül 
szét fog küldetni. — E füzetekben, s a mennyiben a térből 
kifogyunk, közelebb a másodévi folyamban következő életraj-
zok fognak közöltetni : Sz. Alajos, G a l a m b o s tói , Nagy 
Alfred, V a s z a r y Kolostól, Bajtay Antal, O m p o l y i t ó l , 
Bakács Tamás, R i b á r y Ferencztől, Báthori István, 0 m-
p o 1 y i-tól, sz. Bernárd , L ó s k a y Benedektől, Biró Már-
ton , B e k e Kristóftól, Cesinge , M e n d 1 i k Ágostontól, 
Cziráky Antal, D a n i s s Zsigmondtól, Chateaubriand, G y a r-
m a t h y Jánostól, Dante, L a k y- tóí , Demosthenes , B a r 11 
Antaltól, Dessewfiy Aurél, P e r g e r Jánostól, Esterházy 
Miklós, F u c h s Tamástól, Esterházy Pál , F á b i á n Ist-
vántól , Festetics György, V a s z a r y Kolostól, Guzmics 
Izidor, N y u 1 a s s y Antaltól, Hammer-Purgstall, I p o l y i 
Arnoldtól, Haydn József, P e t e n d i Gézától, Ilaller János, 
O m p o 1 y i tói, Horváth János , S z a b ó Imrétől, III. Incze, 
F u c h s Tamástól, Juranics László, M e n d l i k Ágoston-
tól , Cal. sz. József, S á r v á r y Bélától, Katona István, 
L a s s ú Lajostól, Károlyi Sándor és Antal, P a d o s János-
tól , Kisfaludy Sándor, S z a b ó Jánostól, Klimo György, 
F á b i á n Jánostól, Koller József, G a r a y Alajostól, Ko-
pácsy József, F á b i á n Jánostól, Kopernik Miklós, K r li-
e s z Chrysostomtól, Liszt Ferencz, R i b á r y Ferencztől, 
Mártonfi József, O m p o l y i t ó l , Mátyás király, R i b á r y 
Ferencztől, Mednyánszky Alajos, I p o l y i Arnoldtól, Mez-
zofanti, H o l d h á z y - t ó l , Miskolczy Éndre, G a r a y Alajos-
tól, Nádasdy Tamás (a nem rég elhunyt ifjú), D a n i s s Zsig-
mondtól, sz. Norbert, L a k y - t ó l , VII. Pius, K á d l ó c z y 
Jánostól, Pray György, L a s s ú Lajostól, Pyrker, F u c h s 
Tamástól, Reguly Ántal, F á b i á n Istvántól, Széchenyi 
Ferencz, S á r v á r y Bélától, Szepesy Ignácz, M e n d l i k 
Ágostontól, Somogyi Leopold, G i g 1 e r Jodoktól, Sophocles, 
B a r t l Antaltól, Szily János, B e é l y Fidéltől, Aquinoi sz. 
Tamás, F á b i á n Istvántól, Örményi József, D a n i s s Zsig-
mondtól, Virgil, S e b ő k Árkádtól, Vörösmarty Mihály, 
L ó s k a y Benedektől, Xenophon , B a r t l Antaltól, Xime-
nes, P e t r o v i c s t ó i . 

A megrendeléseket legfölebb juniushó elejéig, a pápai 
kath. gymnasiumhoz kérjük intéztetni. A III. s IV. füzet ára 
megrendelés utján 1 frt p. p. Bolti ára 1 frt 20 kr. p. p. 
Tizre egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. Azok, kik a III. és 
IV. füzetárát már beküldötték, a fönmaradó összeget, ha visz-
szaküldetni nem kívánják, a másodévi folyam előfizetésébe szí-
veskedjenek beszámítani Pesten R á t h Mór urnái is elő-
fizethetni. Pápán, april 17. 1859. 

Az „I f j u s á g i P 1 u t a r c h" kiadói. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Megyei zsinatokról. III. — A kassai 
székes-egyház. (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 

M e g y e i z s i n a t o k r ó l . 
m . 

1) A megyei zsinatok gyakran tartattak előkészíté-
sül a tartományi zsinatokra. 

Bánatos érzet nehezedik keblünkre, midőn föl-
vetett öt pontunk elsejét fejtegetendők *), tollúnk-
hoz nyulunk ; mert újra elvonulnak lelki szemeink 
előtt ama szomoritó jelenetek, mellyek tiz év előtt 
Némethonban, az e kérdésről folyt vita kíséretében 
olly ijesztőleg merültek föl, s mellyek a szeretet és 
testvériség fogyatkozása-, mondhatnók , kihűléséről 
olly botrányszerüleg tettek bizonyságot. Méltán szol-
gáltattak azok ama keserű, de jogos panaszra okot, 
hogy a vitatkozók az ügyet , mellynek védelmére 
keltek, önző egyéniségökkel azonosítván, hibás né-
zeteik , félrevezetett hajlamaik és érdekeik, ugy az 
ezekben megsértett hiuságuk mellett küzdöttek, mi-
dőn a zászlóikra tűzött igazságos ügyért vivni kép-
zelték magukat ; és hogy felekezeti szellem, önzés, 
irigység, és az ezekkel szövetkezett egyéb gyarló-
ságok zsoldjában elfogultakká, részrehajlókká, s 
igazságtalanokká lettek az ügy és annak képviselői 
iránt. De hogy is ne? Hisz az értelem ezen szenve-
délyek hatása alatt elhomályosittatván, vagy szán-
dékosan tévútra vezettetvén, nem vala többé képes 
a fölvetett kérdés megvitatásában sem az igazságot 
fölismerve elfogadni, sem pedig azt pártatlanul ki-
szolgáltatni. Az illy modorban kezdett és folytatott 
vitát, nem lehet nem kárhoztatni a tudomány érde-
kében is. De midőn ezt teszszük, más részről azok-
kal sem fogunk kezet, kik az ügynek, mellyet kép-
viselnek, az által hisznek legjobb szolgálatot tehetni, 
ha minden, még a józan vitát is kerülvén, túlságos 
engedékenység- és rosszul értett türelemből, amaz 
épen nem irigylendő hirnév után törnek, melly csak 
azok osztályrésze szokott lenni, kikben sem határo-

Lásd ,Religio' 30. sz. 

zott jellemet, sem az érdekek fölé emelkedett ügy-, 
és igazságszeretetet tisztelni nem tanultunk. Fölfo-
gásunk szerint, a valódi tájékoztatást és utba-igazi-
tást czélozó okos vita, egyéb jó hatásain kivül, nagy 
mértékben gerjesztő, tanulásra s öngondolkodásra 
egyformán ébresztő munka. Ez , mondhatnók , ama 
jótékony szellő, melly a tudományos légkör élette-
len csendét üdvösen főlzavarván, elűzi azon álom-
kórt, melly az egyház és ügyei iránt a lelkeket időn-
kint elfogja. — E nézpontból kiindulva, e kérdés 
ujabb kitűzése által annál kevésbbé hittünk egészen 
fölösleges dolgot tenni, minél bizonyosabb, hogy az 
e kérdésre vonatkozó eddigi polémia azon mérséklet 
hiányát éreztette, melly egyedül képes, illő világos-
ságában tüntetni föl a tárgyat. 

Az 1849-ki avignoni tartományi zsinat, a püs-
pöki tekintély- és joghatóságról szóló czikkében ek-
kép nyilatkozik : „Nemo igitur obliviscatur Episcopos, 
sicut ait Concilium Tridentinum, in A p o s t o l o r u m 
l o c u m s u c c e s s i s s e ; et teste Apostolo positos 
fuisse a Spiritu S., r e g e r e E c c l e s i a m D e i ; quin-
imo pertinere ad fidem, utpote quod ab eodem Con-
cilio definitum est, ipsos P r e s b y t e r i s s u p e r i o -
r e s e s s e Item esse regiminis hierarchici sub-
versivam, faventem haeresi Aërianae a Calvino in-
novatae propositionem, quae docet reformationem 
abusuum circa Ecclesiasticam disciplinam inSynodis 
Dioecesanis ab Episcopo et Parochis aequaliter pen-
dere ac stabiliri debere" I m e a kath. egyház e 
részbeni dogmaticus tana; mellynek legcsekélyebb 
megtámadása is már magába zárja a kath. egyház-
zali szerencsétlen szakítást. Mert az egyházi alkot-
mány ezen alakja nem az emberektől, nem az idők 
folyama által, és a dolog merő szükségességéből, sem 
valamelly emberi haladás következtében, hanem köz-
vetlenül magától az ur Jézustól eredett, alapíttatott, 
és határoztatott meg örök időkre. Ez oknál fogva e 
szervezet lénye- s létével elválaszthatlanul forrván ösz-
sze, azon perczben, a mint azt illetőleg csorbulást szen-
vedhetne , megszűnnék egyháza lenni Annak, ki ez 

Cone. Prov. Avenionense. Tit. VI. C. I. p. 67. Ave-
nione, 1851. 
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örök alapra fekteté önkormányzási joghatóságát. Lé-
nyeges élettörvénye levén tehát, fölülről hatni le-
felé, a sokaság legalsóbb rétégéig, és nem viszont: 
egyaránt ,impius' és vészteljes mind azon törekvés, 
bár honnan jöjjön is, melly az egyháznak emez ön-
kormányzati alapjában rést törni erőködik. Ez meg-
ingathatlan hitünk; mellynek védelmezését, ha kell, 
életünk árán is, valamint magasztos, ugy elenged-
hetlen sz. kötelességünknek ismerjük és tartjuk. Még 
sem egyezünk mindemellett azokkal, kik e kor-
mányszervezet védelmében eszmezavar-, vagy mér-
téket nem ismerő túlbuzgóságból, a presbyterium 
nullificatióját czélba vett , és soha sem helyeselhető 
szélsőségig ragadtatván, nem csak a tartományi zsi-
natok puszta közlönyeivé törpítik a megyei zsina-
tokat, hatáskörüket egyedül amazok határozatai köz-
lésére szorítván ; hanem e tételt is : ,a megyei zsina-
tok tartathatnak előkészítésül a tartományi zsina-
tokra', föllázadt kebellel, mint az egyház hierarchiai 
szervezetét életgyökerében megtámadót, hatalmuk-
ban álló minden fegyverrel ostromolják. Tisztelet 
ugyan a meggyőződésnek, kivált ha jó szándékkal 
szövetkezik : de nem a tévelynek is ; főleg ha ter-
jesztésében olly módok- és eszközökkel találkozunk, 
mellyek a pirulásra igen is elég okot szolgáltatnak. 
Illynemü tévelynek tartjuk emez állítást is : ,a me-
gyei zsinatok nem előzhetik meg előmunkálatképen 
a tartományiakat'; vagy, a mi ezzel azonos : ,a tarto-
mányi zsinatoknak kell a megyeieket megelőzniök'; 
mert, különb en az egyház kormányzásában megállapí-
tott rend és hatalom, melly természeténél fogva fölül-
ről terjed lefelé, s nem megfordítva, felbontatnék' 1). 

' ) Valóban sajátságos felfogása a dolgoknak. Bármint 
csigázzuk is árva eszünket, még sem láthatjuk be, miért bon-
tatnék föl ez által a kormányzási rend, és miért terjedne e mi-
att a hatalom alulról fölfelé ; vagy, a mi mindegy : miért ren-
deltetnének ennek következtében a tartományi zsinatok a me-
gyeiek joghatósága alá. Hisz a megyei zsinatok határozatai 
csak annyiban birnak érvénynyel a tartományiakhozi viszo-
nyukban, a mennyiben emezeken elfogadtatnak, és csak is 
ennyiben képezhetik emezek alapját. Különben csakugyan 
mondanunk kellene, hogy a gyülekezetek az előmunkálatokkal 
foglalkozó választmányok kifolyásai, s hogy ezek a gyüleke-
zeteket hatályukban meghaladják ; valamint hogy az egyete-
mes zsinatok tekintélye a theologusok ama választmányaitól 
függ, mellyek az előmunkálatokkal bizattak meg. „Hunc in fi-
nem instituuntur Congregationes selectissimorum virorum, in 
quibus seorsim a coetu Concilii quaestiones decidendae per vo-
ta consultativa discutiuntur , rationum momenta ponderantur, 
ac demum fit relatio ad Patres in Concilio congregates , qui-
bus incumbit novum instituere examen, ac denique finali de-
cisione quaestionem controversam terminare". Zallwein. Tom. 

De sajnosabb, hogy ez állítás védelmezői, kellő véd-
okok hiányában, elleneikkel szemközt, a gyanusitga-
tások nem igen nemes fegyveréhez nyúltak ; ekkép re-
mélvén a közönség józanabb részében felvilágosítást 
eszközölni s meggyőződést gerjeszteni. Ők ugyanis el-
leneik ezen óhajtásában : ,tartassanak előlegesen me-
gyei zsinatok', ama veszélyes szándékot mondják rej-
leni, melly a politikai constitutionalismusnak az egy-
ház terérei átültetésével, a megyei zsinatokban az alsó, 
a tartományiakban pedig a felső kamarát szervezi, s 
a m a n n a k (megyei zsinatnak) nem csak a kezdemé-
nyezési , de előbb-utóbb a törvényhozói s végrehaj-
tói jogot és hatalmat tartván fön, a püspököt merő 
bizományossá, megbízott ügynökké (Mandatar) ala-
csonyítja 1). De nem csak illy gyanúsítgatás- és vá-
dakkal akarják e tant és pártolóit veszélyesekül fól-
tüntetni, hanem irói cynismusukban, elleneik ál-
lításait is nem csekély ledérséggel torzítják el 2). 
Végre, hogy e téren utolérhetlen mesterek és példá-
nyok maradjanak, még az ide vonatkozó pápai brevét 
is menthetetlen elfogultságukban meghamisíták. Meg 
lévén ugyanis győződve elleneik elnémitására illy-
nemü tekintély szükségességéről, nem átalották 
szentséges atyánk-, IX. Piusnak a németországi püs-
pöki karhoz intézett levelében előforduló ,p o t e r u n t ' 
kifejezést, a végleges parancsoló , s o l l e n ' szóval 
visszaadni, s érdekökben a közönséget e módon tév-
útra vezetni 3). Az eredeti szöveg szavai ezek : „No-

I. Quaest. III . C. 3. p. 446. Igy fogjuk mi föl e részben a me-
gyei zsinatokat is; és valamint az ugy nevezett ,praesynodales 
Congregationes' a megyei zsinatok irányában c s a k t a n á c s -
a d ó , s n e m d ö n t ő joguak : ugy a megyei zsinatok is csak 
illy természetűek a tartományiakhozi viszonyukban. Valódi 
agyrém tehát ebben a hierarchiai rend és joghatóság felforga-
tását látni. Denique a ki éjjeli rémekben hisz, fényes nappal 
is ijesztőket lát. 

0 J. B. Heinrich, ,Die kirchliche Reform'. I. Rész. 141. 
1. Dieringer, ,Offenes Sendschreiben'. 17. 1. 

2) Ez eltorzitások ellen keserűen panaszkodik Binterim 
is. „Ich würde, mondja, diese Frage nicht mehr berühren, 
wenn nicht die Zeitschrift ,K a t h o 1 i k' in dem Juli-Hefte 
Nr. 89., Seite 354., mit einer gränzenlosen Unverschämtheit 
und unverkennbar absichtlicher Verdrehung meinen Satz, 
oder meine Behauptung entstellt hätte. Der Verf. möge aus 
meinen Schriften darthun und beweisen, wo und wann ich 
die Behauptung aufgestellt habe : Diöcesansynoden m ü s s e n 
den Provincial-Concilien jedesmal vorhergehen. Solche krän-
kende Verdrehungen mag somit der Verfasser mit seinem 
Gewissen abmachen".,Rückblick'. Düsseldorf, 1850. 40. 42.1. 

3) „Der Verf. des Artikels im ,K a t h o 1 i k', hat um sei-
nen Zweck zu erreichen, hier nichts weiter gethan , als den 
Ausdruck des päbstlichen Schreibens m ö g e n oder k ö n -
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bis profecto gratissimum erit, eiusmodi Provinciá-
ikon Synodorum acta excipere, omnemque curam 
nostram et auctoritatem eo conferre, ut vestra studia 
atque consilia in maiorem Dei gloriam et istarum 
Ecclesiarum decus ac prosperitatem, et in animarum 
salutem cédant. Postmodum vero utiliori prorsus ra-
tione Dioecesanae Synodi convocari p o t e r u n t , in 
quibus etc." Ezekből, miket elleneink jellemzésére 
felhozni czélszerünek találtunk, látható tehát, milly 
alaptalannak kell lenni azon tannak, melly illy véd-
vekre szorul ; s mennyire reményvesztetteknek ügyök 
iránt azoknak, kik illy eljáráshoz fordulnak. Megle-
het ugyan , hogy egyeseket, kik a kérdés mélyebb 
vizsgálására elegendő idő- s eszközökkel nem birnak, 
elámíthattak : de ügyöknek diadalt nem szerezhet-
tek; mert a mi az egyház százados gyakorlatában 
alapszik, azt ekkép megdönteni nem sikerülhet. 

Mi ezen, a vita hevében kétessé lett tétel meg-
oldásánál történetileg fogjuk föl a kérdést, és lerinei 
Vinczének e tanácsa szerint : „Operám dabit , ut col-
latas inter se maiorum consulat interrogetque sen-
tentias, eorum duntaxat , qui diversis licet tempori-
bus et locis, in unius tamenEcclesiaeCatholicaecom-
munione et fide permanentes, magistri probabiles 
extiterunt" *) : egyházunk koremlékeit ütjük föl ; 
tudván, miszerint ez a kath. egyházban az eljárás, 
mellynek utján kell, hogy tanai iránt fölmerült ké-
telyeinket eloszlassuk. E folyóirat szük hasábjai miatt 
azonban, csak a mennyi szükség a kérdésbe fogott 
tárgy föl világositására, fogunk abból, a mit őseink 
hagyományoztak és ránk biztak, elősorolni. 

Igy III. Incze, hogy a romai székkel, mint az 
egyházi tan és hagyomány csalhatlan őrével kezd-
jük adataink fölsorolását, a laterani egyetemes zsi-
nat kihirdetésével (1215.) a magdeburgi érsekhez irt 
levelében meghagyja , hogy az egyetemes zsinatrai 
szükséges előkészítésül mind ő suffragan püspö-
keivel, mind pedig ezek papjaikkal zsinatokat tartsa-
nak 2). A baseli s constanzi egyetemes zsinatok előtt 
ismételten hivák fői a pápák az érsekek- és püspö-
köket előleges zsinatok tartására. Ennek folytán a 
salzburgi tartományi zsinat (1418.) a következő évi sz. 
/ m Ágoston napjára (aug. 28.) kitűzött tartományi zsinat 

előtt a megyei zsinatok megtartását rendelte el 3). 
n e n, in einem befehlartigen und endgültig entscheidenden 
s o l l e n umgeändert". 

J) Commonitor. C. 3. Tom. I. in Theolog. Cursu compl. 
ed. Migne. Parisiis, 1839. 

2) Epist. Innoc. III. edit. Baluzii. Tom. I. p. 517. 
3) Mandatur Suffraganeis, ut Synodos episcopales infra 

hinc et festum S. Jacobi proxime venturum studeant celebra-
re. Hansiz, Germ. Tom. II. p. 469. 

Tovább Cues Miklós pápai követ és cardinalis-
megyei zsinatok megtartását parancsolta, mielőtt a" 
salzburgi tartományi zsinat (1451.) összeülne. „Epi-
scopi singulis annis Synodos celebrent, vei legitime 
impediti, nomine suo faciant celebrari. De Visitatori-
bus iam per provinciám deputandis piacúit, ut p r i -
mo in s i n g u l i s D i o e c e s i b u s c e l e b r e n t u r 
S y n o d i e p i s c o p a l e s , et in eisdem deputentur 
personae idoneae, et pro visitatione Dioecesium fa-
cienda, et per huiusmodi Visitatores dioecesanos re-
feratur i n C o n c i l i o p r o v i n c i a l i p r i m u m ce-
l e b r a n d o status cuiuslibet Dioeceseos" 1). 

Midőn a XVI. századbeli reformatio a ker. hit 
egységét megszakítván, a mivelt emberiséget meg-
osztatta, s az egyenetlenség és súrlódás magvait 
minden káros következményeivel elvetette: az augs-
burgi országgyűlés (1548.) e baj orvoslására a zsi-
natok tartását tartván a legczélszerübb expediens-
nek , V. Károly császár szakadatlan buzgósággal 
sürgette előbb a megyei , s ezek után a tartományi 
zsinatok összehivatását. Miért is a ,Formula reforma-
tionis' előszavában igy nyilatkozik: „Ne pius hic 
exercendae reformationis calor longa temporum di-
latione refrigeretur, valde nobis probatur , quod in 
hoc ipsum de celebrandis Synodis dioecesanis ad fe-
stum S. Martini diem proximum constituistis. Nam 
Provinciales ut ante Quadragesimam omnes absol-
vantur, videtur omnino necessarium" 2). Tartattak is 
ennek következtében mindenfelé megyei zsinatok; 
mellyek mind megannyi előmunkálatok voltak a 
Quadragesima előtt megtartandó tartományi zsina-
tokra. A Harzheim-féle ,Concilia Germaniae' czimü 
munkában tiz illy előzsinatra akadunk (1548.); mely -
lyekben, a meghivó levelek szerint, a császár sür-
gette reformatio életbe-léptetése tárgyaltatott 3). A 
regensburgi meghivó-levél, hogy a többit mellőzzük, 
a megyei zsinatot sz. Márton napjára, a tartományit 
pedig a nagyböjt előtti időre tűzi ki ; még pedig ál-
lítása szerint, a püspökök kölcsönös megállapodása 
nyomán. „Antistites unanimi sententia in hoc conve-
nerunt , ut episcopales Synodi ad instans festum S. 
Martini, provinciales vero ante Quadragesimam pro-
xime venturam celebrentur" (Thom. Pied. Cod. Di-
plom. Ratisbon. Tom. II. p. 1186.). 

Uchanszky Jakab , gneseni érsek , herczeg-pri-
más , az általa kitűzött tartományi zsinatra vonat-

*) Gärtner, II. 47. : inter deliberata S. Synod. Salisb. 
ad proposita Reverendiss. Patris D. Praesidentis. 

2) Harzheim, ,Concilia Germaniae'. Tom. VI. p. 742. 
3) Ugyanott. 
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kozó körlevelében (1577.) ezeket irja: „Articulos, 
de quibus principaliter in praedieta Synodo Provin-
ciali tractatio instituetur, ad deliberandum, et super 
iis tractandum in Synodis Dioeeesanis vestris, q u a e 
d e m o r e e t c o n s v e t u d i n e P r o v i n c i a l i 
p r a e v e n i r e d e b e n t , vobis — mittimus".Akije-
lölt tanácskozási pontok után pedig igy fejezi be le-
velét : „Synodi Dioecesanae per Ordinarios ad Syno-
dum huiusmodi provincialem instituendae et cele-
brandae j u x t a m o r é m e t c o n s v e t u d i n e m 
a n t i q u a m etc." 1) 

Figyelemre méltónak találjuk, hogy az érsek 
az egyházi szokás- és régi gyakorlattal megegyező-
nek mondja azt, mit napjainkban né mellyek egyház-
ellenesnek iparkodnak föltüntetni. Mellettünk szól-
nak tovább a hazánkban tartott zsinatok ama hatá-
rozatai is , mellyek a megyei zsinatok rendeleteit a 
tartományi zsinatokra, egyformaság eszközlése miatt, 
fölterjesztendőknek parancsolják. „Quae (Const. Sy-
nod. Dioeces.) ut concordent cum Concilii Provincia-
lis Decretis, praesentari in eo debebunt, ut siquid for-
tassis discordare videretur, id iuris ratione, in con-
formitatem reduci, per idem Concilium possit" 2). 
Végre, ha csakugyan a hierarchiai rend fölforgatá-
sát zárja magába amaz állitás, hogy ,a megyei zsi-
natok nem puszta közlönyei a tartományi zsinatok-
nak, hanem egyszersmind ezeknek előmunkálatké-
pen anyagot is szolgáltatnak', legyen szabad kérde-
nünk : mire czélozott az egyház több zsinatokban, s 
végre a tridentiben is hozott ama határozatával, melly 
a tartományi zsinatokat minden három évben leg-
alább egyszer, a megyeieket pedig évenkint meg-
tartatni rendeli 3 )? Talán csak azt kivánta, hogy a 
tartományiak határozatai az évről-évre tartandó püs-
pöki zsinatokon ismételve kihirdettessenek, egyebet 

>) Harzheim, Cone. Germ. Tom. VII. p. 877., 878. 
2) Cone. Prov. Tirnav. 1638. C. V. n. VI. Péterffy, Con-

cil. Hung. Pars II. p. 365. 
3) E kérdés nyomása alatt kénytelen volt a nagy tudo-

mányu Thomassin is bevallani, hogy a megyei zsinatok a tar-
tományiakat gyakran megelőzték ; mondván (Vêtus et nova 
Ecclesiae Disciplina. P. II. Lib. III. C. 75. n. 8.) : „Multo prae-
stabilius est, ut eo potius insinuentur annua illa duo concilia 
provinciáé a Nicaenis commendata Patribus ita fuisse, ut suae 
singulis praeirent Synodi Dioecesanae, vel commendandis de-
cretis, quae in Concilio provinciáé statuerentur, vel iisdem 
postquam statuta fuissent, promulgandis." Jobb tehát, ha az 
ujabb doctrinair-ek is, mesterök példájaként, fölhagynak an-
nak védelmezésével, mit már ő is nem-védhetőnek tartott. Pe-
dig bár mint ágaskodjanak is. ,discipulus non est supra ma-
gistrum.' 

semmit? — Pedig fölfogásunk szerint aligha .-mivel 
erre czélszerübb, és takarékosabb módot találhatni. 
Hanem inkább itt is azt a törekvést látjuk kifejezve, 
hogy az évenkint tartandó püspöki zsinatok, mint a 
tartományiakra vonatkozó előmunkálatok által, az 
egyház és hivők lelki szükségeinek a tartományi 
zsinatokon eszközlendő elintézése könnyittessék. 

Ezek után tehát méltán kérdjük, lehet-e ez ál-
lítást: ,a megyei zsinatok előmunkálatképen előzhe-
tik meg a tartományiakat', a hierarchiai rend meg-
semmisítésére czélozó, s forradalmi természetűnek 
kikiáltani? Ez állítást mondjuk: melly az egyház 
ős hagyományában, mint láttuk, olly fényesen tük-
röződik vissza. Vagy nem kellene-e inkább az ezt 
tagadókról mondanunk, hogy egyháziasabbak lenni 
kívánván magánál az egyháznál, a positiv térről le-
sikamlottak? Nézetünk szerint nem abban áll az or-
thodox szilárdság, ha magunkat a tradition túltéve, 
uj theoriákat szerkesztünk ; mellyek az egyház szá-
zados gyakorlatával ellenkezvén, csak az emberek 
és idők változékony természetében találják föl alap-
jokat. A mi jelszavunk : a h a g y o m á n y , és újra 
a h a g y o m á n y . Bármit vetett is el az egyház e 
mezején az atyák tana, illő, hogy ugyanazt fiaik 
szorgalma mivelje, s megtartsa. Távol legyen pedig, 
hogy e földben a fahéj és balzsam növényeiből, vá-
ratlanul vadócz és bojtorján sarjadozzanak. J. S—M. 

A kassa i székes -egyház . 
(Vége.) 

IV. Egyházunk szemmel látható példáját nyújt-
ja annak, hogy még az illy szent kegyeletből szár-
mazó müvek sem vétetnek ki a mindent rongáló mu-
landóság viszontagságai, nemcsak, hanem az emberi 
pártszenvedélynek mindig szomorú következései alól 
sem. Templomunk története a 16-, és 17-ik század-
ban valóban véres betűkkel van följegyezve ; mely-
lyeket ugyan jobb volna olvasatlanul hagyni , de 
miután ez időszak is egyházunk történetével szoro-
san egybefügg, és több tekintetben szenvedett vesz-
teségeinek nyomaira utal, legyen szabad a már le-
csillapult szenvedélyeken fölülemelkedve, mintegy 
távlatból adni eme történet igen rövid vázlatát. 

Egyházunk, mint emlitém, még a 15-ik szá-
zadban is épitési korszakát élte; s fényben és ékes-
ségben fokozatosan növekedett, és gyarapodott. Még 
csak a mügazdagon megkezdett, de csonkán hagyott r I 
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torony építése volt hátra, midőn a már meglevő ré-
szek is , ostromlások és belvillongások következté-
ben, romlásnak indultak, sőt, a mi még fájdalma-
sabb , maga a templom is ősi birtokosaitól ismételve 
elvétetett. Mert miután e szent hely Zápolya követői 
által 1535-ik évben ékszereitől megfosztatott, 1554-
ben pedig jogszerű birtokosainak kezeiből elvétetett, 
az ősi isteni-tisztelet benne eltörültetvén, e drága 
ereklye a mindinkább lábra kapó uj tan követőinek 
használatára adatott által. Azonkívül 1556-ban a vá-
rossal együtt leégvén, és később alkatrészeiben te-
temesen megromolván, sok csonkulást szenvedett. 
Szomorúsággal tölti el az ember kebelétannak meg-
gondolása, miszerint egyházunk sorsa ezóta, majd-
nem másfél század alatt, a várost felváltva elfoglaló 
pártfelek zajlongáeainak volt kitéve. Mert habár Ru-
dolf császár parancsára 1603-ik évben egyházunk 
visszafoglaltatott, és eredeti szent rendeltetésébe visz-
szahelyeztetett : de már a következő évben Bocskay 
Kassát elfoglalván, a templomot Lippay hajdúvezér, 
és Bocskay zsoldosa kiraboltatta ; és az isteni-tisztelet 
tartására szükségelt eszközeitől megfosztván, felei-
nek birtokába juttatta. 1618-ban a katholikusok is-
mét visszafoglalták, szemök fényénél is drágább bir-
tokukat ; de csakhamar, tudnillik két év múlva, ab-
ból Bethlen hatalmaskodó hada által kiszorittatván, 
azt a fölkelők kezére átmenni, gyengeségök érzeté-
ben szemlélni kény tel enittettek. Bethlenről fölmaradt 
az adoma, miszerint Kassának erőhatalommal tör-
tént bevételekor, egyenesen a templomba vágtatott: 
és ezt összegyűlt párthiveinek, lóháton a templom 
közepén megállapodván, ünnepélyesen átadta. Alig 
került pedig vissza Bethlen halála után, Kassa vá-
rosa, egyéb elfoglalt birtokokkal a törvényes fejede-
lem, egyházunk pedig a katholikusok hatalmába, 
midőn Rákóczy György fölkelésének alkalmával e 
műkincset ismét a fölkelők mint sajátjokat elfoglal-
ták. Továbbá 1671-ik évben a sokszor elvesztett disz-
templom birtokába ismét visszahelyeztettek a jog-
szerű tulajdonosok ; abban tovább is megmaradan-
dók, ha csak Tökölyi Imre 1682-ben Kassát hatal-
mába nem keríti , s egyházunkat fölgyújtván, és ab-
ból a katholikusokat kizárván, övéinek át nem adja; 
kik azt egészen 1687-ik évig lefoglalva tárták: melly 
évben végre Tökölyi Imre, s pártja visszanyomat-
ván , a kézről-kézre bocsátott ősi szent birtok a ka-
tholikusoknak véglegesen átadatott; és Fenessy 
György egri püspök által az egyház szertartása sze-
rint kiengeszteltetvén, katholikus isteni-tisztelet tar-
tására képesittetett. 

Álljon még itt minden commentár nélkül azon 
egyszerű észrevétel, miszerint templomunk, és a ka-
tholikusok sorsa a törvényes fejedelem hatalmával 
mindig közös volt. Valahányszor tudnillik Kassavá-
rosát a fejedelem birta, a templom mindig a katho-
likusok kezében volt; mihelyt pedig a fölkelők ki-
erőszakolt uralmukat érvényesítették, egyházunk 
mindannyiszor ősi birtokosaitól megfosztatott. Eny-
nyi t , azt hiszem, előadni lehetett, a nélkül, hogy a 
behegedésnek indult sebeket fólrántani Játtassam. 

V. Fölfogva a III. szakaszban elejtett fonalat, 
önkénytelenül is fölmerül a kérdés: hagyjuk-e ezen 
dicső, ritka becsű müvet tovább is ugy , mint eddig 
negyedfél század lefolyta alatt történt, az időnek vi-
szontagságai s romboló fogai által szenvedni, rom-
lásba sülyedni? Vonjuk-e el tőle gondoskodásunkat, 
tagadjuk-e meg attól részvétünket? Tanusitsuk-e, 
nyilvánítsuk-e annak elhanyagolt, romladozó alak-
ján, művészeti érzetünk és vallási kegyeletünk hiá-
nyá t? Hogy mig Európának minden mivelt nemzete 
elődei müveit becsüli, őrzi, azoknak ép föntartását, 
kijavíttatását minden megkívántató költségek fölál-
dozásával eszközli : a magyar , virágzásának legfé-
nyesebb korszakából eredő egyik legdíszesebb em-
lék-épületét főntartani ne igyekezzék? — Megfeleltek 
e kérdésekre nagylelkülegKassa városának azon ne-
mes gondolkodású több érdemes lakosai, kik önma-
guktól, még 1853-ik évben, tekintetbe véve azt , 
hogy a szab. kir. Kassa városi tanács minden kész-
séges akarata mellett is, tetemes költségei s ujonab-
bi terhei miatt nem képes egyházunk föntartása fe-
lől kellőleg gondoskodni, a kérdéses szentegyház 
ápolására intézendő társulat fölállítását indítványoz-
ták. Megfelelt afónebbi kérdésekre maga a főndicsért 
ns. város érdemes községi tanácsa is, midőn 1856-ik 
évi dec. 23-án kelt határozatában, a társulat alaku-
lását elősegítendő, a város közjovedehnéből évenkint 
4000 p.frtnyi ajánlatot tett a társulat czéljára. E kér-
dések megfejtésére kiterjedt legkegyelmesebb urunk-
nak , F e r e n c z J ó z s e f ő cs. kir. Apóst.Fölségének 
minden jó t , hasznost és üdvöst gyámolító gondos-
kodása, midőn 1857-ik évben ugyanezen czélra 5000 
p.frtot kirendelni kegyeskedett. E kérdés iránt Föl-
séges , legmélyebben tisztelt császárnénk és király-
nénk E r z s é b e t is szokott legmagasabb kegyessé-
gével nyilatkozni, s három évek lefolyta alatt két-
kétszáz p.frtnyi adakozással a szent ügyet , neve 
védszentjének templomát fölsegíteni méltóztatott. 

Illy szerencsés előzmények után az indítványba 
hozott társulat csakugyan megalakult .Szent-Erzsé-
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bet-Társulat' név alatt, és felsőbb helyen megerősí-
tett alapszabályai közzé tétettek *). 

A ,Szent-Erzsébet-Társulat' már meg is kezdte 
működését, és némelly bizalmi férfiaknak ismételve 
tartott tanácskozmányai után, folyó évi január 29-én 
megtartotta első közgyűlését; mellyben többi között 
elnök, megyés-püspök ur ő nméltósága, a társulat 
keletkeztére s teendőinek előkészítésére vonatkozó 
körülményeket rajzolván, előadta, hogy eddigelé 
Kassán és vidékén a társulati tagok száma 240-et 
tesz; az átalános, vagyis egyszer-mindenkorra tett 
ajánlatok fölmennek eddig 14,000 p.frtra ; az éven-
kint folyó ajánlatok pedig (ide értve a város által e 
czélra szánt pénzösszeget is) 6000 p.frtra rúgnak. — 
A megerősített, és kinyomatott alapszabályok be-
mutattatván, a társulat magát megalakultnak nyil-
vánította. Az igazgatói testületi tagok megválasztat-
tak. Elnöki előterjesztésre, kassai születésű hazánk-
fia Henszlman Imre , ki a goth építészetet fáradhat-
lan szorgalommal és kitartással tanulmányozva, e 
tekintetben eddigelé tett tapasztalásainak és szakis-
mereteinek fényes bizonyságait adá, s különösen a 
kassai székes-egyház iránt (mellynek jelesen kidol-
gozott, és átalános helyesléssel fogadott leírása által 
köztiszteletü nevet vivott ki magának,) lelkesülve ér-
dekeltetik, társulati tiszteletbeli tagnak kinevezte-
tett. Továbbá elnök ur ő nméltósága előadván, mi-
szerint a czélba vett helyreigazítások eszközlése vé-
gett eddigelé, a mult nyáron át mütani fölméré-
sek, fölvételek, rajztervek, különösen az uj tető és 
főoltár tervei elkészíttettek, ezeket a közgyűlésben 
résztvevő tagok közszemléletére előmutatta; s miu-
tán ezek elkészítésével Gerster Károly pesti építész, 
ki a goth alakú müvek iránti lelkesült ízlését, sze-
retetét , azok tanulmányozására fordított műgondját 
eddigelé dicséretesen tanusitá, s e czélból Németor-
szág nevezetesebb helyeit beutazta, az első alapító 
választmány meghagyásához képest bízatott meg: 
és ő e megbízásnak minden készséggel és szorgalom-
mal , közmegelégedésre pontosan meg is felelt ; mi-
nek következtében nevezett építész Gerster Károly, 
az alapító választmány kijelöléséhez képest, társu-
lati főépítésznek megválasztatott, és illetőleg meg-
erősíttetett. Végre a szabályok 4. §-a értelmében el-
határoztatott, hogy az ó építészi emlékek föntartá-
sára Bécsben főnálló központi bizottmánynak, a tár-

*) Miután ezek kivonatát a ,Religio' jelen félévi 25-ik 
számában megkezdtük, előbb, bogy sem ez értekezést vettük, 
a különben itt egész terjedelmökben adandott szabályokat is-
mételni fölösleges volna. S z e r k. 

sulat érdekében eddig történtekről jelentés tétessék ; 
különösen a készen lévő, s főoltár rajztervei, vala-
mint minden ezután foganatba veendő helyreigazí-
tások tervei, nevezett bizottmánynak megbirálás 
végett felküldessenek ; mi az előbbiekre nézve már 
eszközöltetett is *)• 

Hátra van még, hogy a teendők sorozatát meg-
említsem. Legelső, s kiáltó szükség gyanánt merül 
föl egyházunknak ujonani befedése; mivel a régi 
réztető a 17-ik századbeli villongások alatt levétet-
vén, templomunk közönséges zsindely-fedelet nyert: 
melly régi alakját az által veszté el, hogy az nem a 
templomot befutva szegélyező karzaton belül, hanem 
magára a karzatra állíttatott. És innen van, hogy a 
karzat kő faragvány ai nak több mint fele, a suly alatt 
letöredezvén, ujonan munkába veendő.Ugy szinte a 
párkányzati köveknek részint megújítása, részint ki-
javítása felől is keilend gondoskodni; nem különben 
a fémlemezeit csatornák igazittatásáról: mellyek által 
az összes falmü az esőviz káros behatásától meg-
óvandó. A befedésre színezett, mázos cseréptető van 
tervezve. A társulat gondoskodásának második tár-
gyát teszi a főoltár helyreállítása, mellynek közép 
főszekrénye az ahhoz tartozó oldaltáblákkal még ere-
deti alakjából főnmaradt. E táblák kinyitva sz. Er-
zsébet életéből némelly jeleneteket, betéve pedig 
Krisztus urunk kínszenvedéséből néhány eseményt 
ábrázolnak. Ezen, még most is élénk festésnek mes-
terét Wohlgemuthnak állítják. A főoltár helyreiga-
zítására máris külön adakozások folynak be. Azu-
tán a boltozatnak, és a hajó oldalfalainak megerősi-

1) E pontra vonatkozólag szabad legyen érintenem, mi-
kép egyéni véleményem szerint idő előttinek találtam azon vi-
tát , melly egyházunknak ki, s milly tervek szerinti restaura-
tiójáról kerekedett. A német czikk irója föltehette, hogy egy 
társulat, mellynek élén a műemlékek föntartására Bécsben 
fönálló központi cs. k. bizottmánynak egyik conservatora, me-
gyés-püspökünk ő nméltósága áll, nem fogja elmulasztani, 
mielőtt kitűzött czéljának kivitelét eszközlésbe venné, magá-
nak olly biztosítékot szerezni, melly a művészet minden igé-
nyeinek tökéletesen megfeleljen ; s ezt annál inkább, mint-
hogy szabályainak legelső pontja szerint ezen egyháznak e r e -
d e t i g o t h a l a k j á h o z k é p e s t i h e l y r e á l l í t á s á t 
tűzte ki magának föladatul. E garantiát pedig hogy társula-
tunk illetékes helyen kereste, és föltalálta, ki merné kétségbe 
vonni ? S ezek szerint, azt hiszem , a felszólalásra okot adott 
aggodalmak is eloszolhatnak. Sajnos volt minden esetre, ha a 
czikk-irót ez ügyben csupán tiszta művészet iránti szeretet ve" 
zérelte is , a személynek , kit társulatunk bizodalma fölkarolt, 
s ki e bizodalomnak már eddig is ügyszeretetével közmegelé-
gedésre megfelelt, szakmü-ismereteit már előlegesen is két-
ségbe vonni. 
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tése s kijavítása lenne munkába veendő; a templom-
nak belső bemeszeltetése czélirányosan megváltoz-
tatandó ; az egyház üvegfestményekkel ékesítendő ; 
a mellékoltárok czélszerü átalakítás által a müépi-
tészettel öszhangzásba hozandók ; végre a templom 
méltóságához képesti orgona felállítandó. Ha a tár-
sulatnak sikerül ezen elősorolt, és czélba vett mun-
kát bevégezni, hátra volna még a déli toronynak a 
megkezdett gazdag mümodorban való befejezése, 
mellyel kitűzött czélját elérendette. 

íme ebből áll társulatunknak kezdete, s eddigi 
előmenete. Gyenge ugyan még az, és a feladat nagy-
ságának távolról sem megfelelő : hanem a ezélnak 
szentsége, s üdvös léte , az Istenben, kinek dicsősé-
gére van tulajdonkép törekedésünk szentelve, helye-
zett bizodalmunk, és a j ó , szilárd akarat igyekeze-
tünk mindannyi emeltyűi. íme milly parányi a mag: 
s mégis, ha ép, milly nagy, terebélyes és hatalmas 
fát teremt elő, és nevel ! Milly csekély kezdetekből 
szoktak a legmagasztosb eredmények keletkezni! 
Azért társulatunk mit sem habozott az első közgyű-
lésben magát megalakultnak nyilvánítani, s a meg-
határozott , és megerősített szabályok szerint, Isten 
segítségével életbe lépni 1). 

Társulatunk ugyan még csak helyi jelleget vi-
sel magán : de tekintetbe véve azt, hogy kath. egy-
házunk világegyház, hogy ugyanegy hitet vall az 
egész világon, ugyanazon szentségekkel él, ugyan-
egy az érdeke mindenütt, ugyanegy az öröme, bár-
hol mutatkozzék is kedvező irányban a hitélet: nem 
kételkedünk róla, hogy távoli hit-rokonaink, főleg 
hazánkfiai sem vonandják el igyekezetünktől rokon-
szenvök pártfogását. Azért legyen szabad székes-
egyházunk iránt föllelkesült kegyeletünketakegyes 
olvasók rokon buzgalmába s részvétébe bizodalom-
mal ajánlani *). §§. 

' ) Nem mellőzhetem itt azon egyszerű megjegyzést, 
hogy a Dm. megyés-püspök ur társulatunknak nem csak el-
nöke, hanem indítója, vezére, éltető lelke , szóval, mindene. 
0 az, ki e keresztény műemlék iránti kegyeletes lelkesedése 
által minket is lelkesit és buzdit ; ő az, ki apostoli gondjainak 
nagy részét folytonos éberséggel a kitűzött czél elérése felé 
irányozza ; ő az , ki társulatunkat életbe léptetve , szellemileg 
és anyagilag leginkább előmozdítani törekszik. Azért nem 
csuda, hogy társulatunk minden egyes tagja magát kétszere-
sen lekötelezettnek tartja : elnökünk ő nméltóságának, Isten 
végetlen kegyességéből, sok szenvedés után már helyreállított 
egészsége állandó s hossza voltáért, az élet és halál ura 
irgalom-zsámolyánál fiai alázat- és bizodalommal naponkint 
könyörögni. 

*) Mi részünkről az érdekes ismertetés közlésével igye-
keztünk e czélra közremunkálni : s óhajtjuk , hogy mások is 
szintolly készséggel tegyék meg a többet és nagyobbat, a mit 
ők tehetnek, mint mi azon keveset teljesitettük, mi tőlünk 
telt, és kötelességünkben állott. S z e r k . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő os. kir. Apostoli Fölsége f. évi április 17-dikén kelt legfelsőbb 

határozatánál fogva, V á l t ó János adai lelkészt, az egyház, iskola, 
és betegápolás körül tanúsított igen érdemteljes működésének elisme-
réseül, koronás arany érdemkereszttel legkegyelmesebben földiszesi-
teni méltóztatott. 

Vácz , majus-hó 4-én. Alig egy hava, hogy bensőleg 
meglepetve olvastuk a hivatalos lapok személyzeti rovatában, 
hogy püspökünk , mélt. és ft. R o s k o v á n y i Ágoston u r , a 
boldog emlékű Palugyai Imre halála által elárvult nyitrai egy-
házmegye kormányára tétetett át : és már ma őszinte fájda-
lomtól sajgó kebellel Írhatjuk, kedves megyénktőli atyai ér-
zékeny bucsuzását! Miután még mult hó 15-én, a romai titkos 
ülésben nyitrai megyés-püspöknek kijelentetett, és f. hó első-
jén az u j püspöki székbei igtatásra szükséges bullákat is kezé-
hez vette, még azon nap délelőtti óráiban , a nála utolsó fiúi 
hódolatukat tevő ft. káptalan- és kebelbeli papságtól, csak 
egy szivkeserüséggel távozó kegyes atya ajkairól várható ér-
zékeny, és szeretetteljes szavakban elbúcsúzott. Másnap, azaz : 
május 2-án, a közel vidéki papság bucsu-kézcsókjait fogadta: 
mig végre 3-án reggel, egy negyed hatkor, székhelyétől is 
apostoli szerény bucsut vett. A városi harangok méla-bus ze-
néje , mellynek a bazilika hatalmas Ágostonja ') nem kis fön-
séget kölcsönözött ; a Duna mentében elnyúló Vértes-hegysé-
get gazdagon aranyozó kedves májusi nap fénysugarai ; s a 
váczi egyházmegye (mellynek kormányán hét év lefolyta alatt 
főpásztori bölcseség- és valódi atyai szeretettel tündöklött,) 
hálás emléke, s közös sziváldása kisérék a nagy főpap és ke-
gyes atya érzékenyitő távozását. S e két utóbbi az, mivel nagy 
nevednek áldozunk, szeretett, volt kegyes főpapunk és atyánk ! 
Egyiket szivünk-, másikat buzgó imáinkba foglalva, váczi püs-
pöki kormányod méltó nefelejtseként, hiven megőrizendjük. 

IRODALOM. 
, D i e G e h e i m n i s s e M a r i a ' . (Folyt.) 

Szinte hivatva volt Mária, a sz. atyák vélekedése szerint, a 
főpap Jézus Krisztus mellett, az ő engesztelő áldozatához járul-
ni, s közreműködni; vagyis az Isten-ember érdemeihez azt, a mi 
tisztán emberi, hozzáadni : még pedig nem csak ugy, hogy üd-
vünkért Krisztus áldozatába beleegyezzék, hanem hogy állva 
az ő keresztje alatt, sebeiből a halálos döfést ön szivébe fo-
gadja : mellyet csakugyan szenvedett később az ő lelkében, 
miután a távozótól minden megváltottjait gyermekei gyanánt 
elfogadta. Egyike a leghatározottabb jelvényeknek, mely-
lyek Krisztus igaz egyházát megkülönböztetik, az Isten any-
jának tisztelete, és segítségül hívása. Azon utolsó szavak 
közt, mellyeket az Üdvözitő a keresztről lerebegett, egy 
n e v e z e t e s ige fordul elő, melly az ő szeretetének végrende-
letét foglalja magában : „íme a te anyád". Ezen ige által a 
haldokló Üdvözitő szent emberségének legfőbb, legdrágább 
birtokát, az ő édes Anyját hagyta nekünk. E végrendeletet a 
kath. anyaszentegyház mélyen véste szivébe; s a merre csak 
elterjed, mindenütt és mindenkor bizalomteljesen tekint az 
Anyára, kit az Ur az ő végetlen szeretetében neki adott; ma-

' ) E harang is volt derék püspökünk jótékony áldozatainak 
egyik örök hirnöke ! 



gához veszi s magánál tartja őt, valamint az ő fogadott fia, 
sz. János is saját házába fogadta Máriát. Mig a földön járt 
Mária, ő volt az egyház szive, mellyhez a hivek hatalmasan 
vonzatva érzék magukat, mint az Isten élő templomához ; és 
kinek halálakor, ősi hagyomány szerint az apostolok, az egész 
világból összegyülekeztek, mint szeretetök középpontjához-
Miután pedig eltűnt a földről, és testestül-lelkestül átvitetett 
volna mennybe, az egyház első gondja volt, Mária nevét nem 
csak a hitvallásban megemliteni, a közgyónásban megtisztel-
ni , az angyali Üdvözlet szavaival megköszönteni, és segít-
ségül hívni : hanem megtartani emlékét ama helyeken, a hol 
lakott; ruháját, edényeit, és egyebeket megőrizni; sőt a ké-
pek által is őt, a dicsőt, ábrázata- s alakjában előtüntetni. 
Ugyanazon evangelista, ki Mária életének legtöbb vonásait 
őrzé meg, régi hagyomány szerint, Mária képének deli voná-
sait is lerajzolta. Minden templom, melly a Fölfeszitettnek 
képét bírja, egy-egy Máriaképet is föl tud mutatni. A kereszt 
után Mária képe nélkülözhetlen alakja a keresztény szertar-
tásnak. Az egyháznak ezen, mennyei királynéja iránt viseltető 
bizodalmát, az által jutalmazá meg az Isten anyja, hogy ő is az 
egyházat hatalmasan pártolá mindenkor, és esedezett érte. Kü-
lönösen pedig az ő sz. képeit az egész egyházban mindenfelé 
fölállítva találjuk. S hogy ezen ragaszkodás és tisztelet a szent 
Szűznek valóban tetszett is , bizonyítják gyakori leereszkedé-
sei hozzájok, az ő segitő hatalmával. Azon képeket, mellyeknél 
a bold. Szűz közbenjárására meghallgattatott az imádság, és az 
emberek csudálatos módon nyertek és még folyvást nyernek 
segítséget, a kath. anyaszentegyház kegyképeknek, vagy csu-
daképeknek nevezi. Nincs tartomány, melly illynemü képeket 
nélkülözne. Ezen kegyképek majd népes városokban, majd 
magas sziklák tetején , majd némi homályos erdőben, vagy 
pusztán találtatnak: és többnyire a távol vidékekről ajtatos bu-
csujárókat vonzanak magukhoz. Gyakran pedig illy alkalom-
mal az első kő tétetett le népes városok épitése- és gyarma-
tozásokra. Mik a földrajzban a magas vonalak és vizmenetek, 
azok a ker. erkölcs történetében a minden szentek királynéjá-
nak kegy- és csudaképei. Bennök , és általuk teljesedik be, 
mit a kath. anyaszentegyház az asszonyok között áldottnak 
ád szájába : „Az egész földön uralkodom, minden népek- és 
nemzetségeken hatalmam van. A nagyoknak és kicsinyeknek 
szivét örömmel meghódoltatom. Mindezekben pedig nyugo-
dalmat keresék magamnak : de csak az Ur örökségében mara-
dok állandóan" (Sirákf. 24, 9.). rVége köv.) 

Pályázati hirdetés. 
A t. olvasó közönség a ,Religio' f. évi 30-ik számában 

értesíttetett, miszerint Lonovics József ő nagyméltósága ke-
gyesen visszaküldvén a neki odaítélt Horváth-féle alapítványi 
jutalmat, azon nagylelkű óhaját méltóztatott kijelenteni: mi-
szerint az emiitett jutalom, az egyetemi hittani kar által meg-
határozandó két theologiai kérdés legjobb megfejtésének dí-
jazására fordittassék. A hittani kar ezen kegyes akaratnak 
hódolva, május 2-án tartott ülésében a Lonovics-jutalomra 
pályázás végett a következő két kérdést tűzte ki : 

I. „A szent-irás hü értelmezése egyik leghasznosabb ré-
sze levén az egyházi irodalomnak , kivánatos, hogy az ma-

gyar nyelven is müveitessék. E végre pályamunkául ajánlta-
t ika sz. P é t e r a p o s t o l m i n d k é t l e v e l é n e k tudo-
mányos , de könnyen érthető fejtegetése , a Vulgata fonalán : 
hanem az eredeti görög textus kellő figyelembe vételével. A 
bevezető előismeretek után, álljon az egyik oldalon a szent 
szöveg jó magyar forditása, másikon annak rövid felvilágosító 
körülírása (paraphrasis) ; alul pedig folytonos jegyzetek kisér-
jék a szent igét. Bővebb értekezések egy-két helyről, a meny-
nyire czélszerüknek tűnnek föl, az illető levél végére hagyas-
sanak. Minél alkalmasbak lesznek a jegyzetek, alaposságuk 
mellett, a hit és erkölcs tökéletesítésére : annál inkább ajánl-
ják a munkát." 

II. „Készíttessék az egyházi törvények és az apostoli 
sz. szék által jóváhagyott jelen egyházi fegyelem szerint egy 
tudományos és gyakorlati értekezés, az e g y h á z i k e g y ú r i 
j o g r ó l , annak eredete- s történeti fejleményéről, tekintet-
tel a magyar egyházra, az itt divatozó polgári törvények- és 
rendelményekre, s az austr. Concordatum 12-, 24-, 25-, 26-, 34-
és 35-ik czikkeire. Az értekező többi között különösen szem 
előtt tartsa a mondott kegyjog egyházi s világi minemüségét, 
mindkettő nemeit és különbözését ; tovább a kegyjog szerzé-
se«, birhatása- és gyakorlására szükséges képességet és kellé-
keket, valamint a kegyúr kijelelési jogát, és az egyház iránti 
kötelezettségeit is ; végre kiemelését azon nyomatékos, és ma-
gában az egyházi kegyjogban rejlő indokoknak, mellyek a 
kegyurakat hathatósan buzdíthatják az egyház iránti kötel-
meik buzgó s készséges teljesitésére." 

A legjobb dolgozatok jutalma egyenkint 200 frt a. é. A 
pályairatok beküldésének határnapja , mellyen tul senki mun-
kája el nem fogadtatik, május l-e 1860-ban. Minden pályázó 
munkáját idegen kézzel és tisztán irva, lapozva , kötve , név 
nélkül tartozik a theologiai kar dékánjához bérmentesen be-
küldeni. A munka jelmondata, a szerző nevét különös borí-
tékban rejtő levélre is igtattassék. A pályairat átadója , min-
den zavar elhárítása végett, téritvényt kap. 

Kelt Pesten, május 3-án. 1859. 
L o p u s s n y Ferencz , a hittani kar dékánja. 

Megjelent, és Pesten, E g g e n b e r g e r Ferdinand ma-
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j M i s s a l e r o m a n u m ex Decreto SS. Concilii Tri-
dentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi iussu editum, 
Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum. Edi-
tio secunda, ad Exemplar Romanum anni 1856. accurate ex-
pressa, mendis diligenter sublatis, novis interim et a SS. 
Pâtre Pio Papa IX. ad hunc diem ordinatis seu inductis Festis 
aucta, novis item initialibus Iiteris et imaginibus aeri incisis 
splendidius exornata. Adiecto Supplemento Missarum pro Fe-
stis propriis Patronorum Hungáriáé. Auctoritate Eminentiss. 
Celsiss. ac Rdissimi Joannis Baptistae, S. R. E. Presbyteri 
Cardinalis etc. Ratisbonae, 1858.' Ivr. erős papiron, fekete s 
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Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Mozgalom a bölcsészet terén. II. - Pász-
torkodási tárgyalások. XV". (Vége.) — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. 

Mozgalom a bölcsészet terén. 
il 

Valóban borzasztó ama pusztítás, mellyet e di-
vatbölcselet szélvésze az eszmék, elvek, vallás, er-
kölcs, jog, tudomány, irodalom, nevelés, család, 
társadalom és állam világában okozott. Az eszméket 
összezavarta, az elveket megingatta, a vallást meg-
tagadta, az erényt a bűnnel identificálta, a jogot 
meghamisította, a tudományt megrontotta, az iro-
dalmat megmételyezte, a nevelést és iskolát mono-
polisálta, a családot, társadalmat és államot elpo-
gányositotta. Mindezt egy hamis alapra fektetett lo-
gikával , az ,absoluta identitás' elvénél fogva : mely-
lyet Heraclit tana után, ujabb időkben Némethonban 
Hegel, Francziaországban Cousin és iskoláik rend-
szeresítettek. Ha ez elv áll : kell, hogy a legfőnsé-
gesebb, és legdrágább eszmék és fogalmak meg- és 
összezavarodjanak; mert ha a lényeg csak egy és 
ugyanaz, akkor a bizonyos egy a bizonytalannal, a 
véges a végtelennel, az emberi az istenivel, a ter-
mészeti a természetfólöttivel ; s a kereszténység és 
pogányság, Jézus és Bacchus, az Immaculata, s Vul-
givaga tisztelete közt megszűnt a különbség! Mi 
ugyan, midőn a pantheismusról, mint jelenkori böl-
cseletről szólunk, nem akarjuk általa azon durva 
tant értetni, melly a pantheismus elméletében a leg-
szélsőbb, az ugy nevezett a n y a g i pantheismus, és 
azonos a legdurvább sensualismus- és atheismussal ; 
egyenes tagadása levén és dühös gyűlölete minden 
vallásos igazságnak : hanem értjük azon philosophiai 
elméletet, mellyet az ujabb iskola rendszeresített, 
azon idealisticus pantheismust, mellyet Xenophanes 
és Parmenides, Plotin és Proclus, Bruno és Spinosa, 
Schelling és Hegel iskolája, Cousin és Bouillet ec-
lecticája vallanak. Mégis ez azon tan, melly tudo-
mányos, sőt, miként Schelling és Cousin teszi, ke-
resztényies czéggel, ravaszul, és alattomosan fosztja 

meg az embereket Istenök- és hitöktől; melly a béke 
olajfa-ágával köszönt be, s annál nagyobb, mert ész-
revétlenül tett dulást okoz szerteszét. E bölcselet-
ből erednek aztán amaz undorgerjesztő dolgok, mely-
lyek bölcs M a r é t szavai szerint, a mi korszakunk-
ból annyi gazdagságának közepette olly szegény, 
annyi dicsőség birtokában olly aljas korszakot ké-
peznek. Innen fejlik ki minden önzés, aranyszomj, 
anyagi jóllét szeretete, a jellemek gyávasága, bizal-
matlanság, aggodalmak és kétségbeesés. A másod 
érdekek körében mozgó politika távol van e bajok 
orvoslásától. Illy körülmények közt minden jelenté-
kesebb rendszabály a szenvedő osztály sorsának áta-
lános és igaz javitása körül, lehetetlen. Szerencsét-
len társadalom ! Milly ürt képezett az saját ölében ! 
Milly életelvet bocsátott ki szivéből! Ha az égi testek 
a gravitatio törvényeinek engedelmeskedni megszűn-
nének , a világ azonnal egy nagy chaosba esnék. 
Isten az erkölcsi világ élő törvénye. Minthogy Isten 
eszméje az emberek nagy részében elsötétedett ; mint-
hogy az emberek hinni megszűntek Isten valóságá-
ban; mivelhogy elvetették Isten igéjét: azértsülyedt 
a világ ez aljasodás és szenvedés állapotába. Midőn 
egyszer Isten ismerete meggyengül az emberekben, 
midőn ezek annak tiszteletét elhagyják, hogy ön-
magukat, hogy saját szenvedélyeiket és képzelődé-
sök hiu bálványait imádják : sülyedésök útjára tér-
tek, hol babonaság-, rabszolgaság- és számtalan fáj-
dalomra találnak. Illy durva tévedések talán nem is 
lehetségesek többé mainap : s mégis a század tévelye 
tulajdonképen nem e régi tévedés-e? Igen, a szellem 
és a sziv üresek, Isten nélkül vannak : az Isten hiány-
zik nekik. S mi az, mi az Isten helyét elfoglalta? Az 
ember ! Ember, ki csak önmagától akar függni, ki csak 
önmagának akar elégséges lenni, ki csak önmagában 
keresi törvényét. ,Az emberiség valljon nem ihlett-e, 
nein csalhatatlan-e? Az emberi szellem nem egyet-
len, és szükséges kinyilatkoztatása-e Istennek? Min-
den igazság, vallás, bölcsészet nem tőle származik-e? 
Nem ő teremté-e a multat? Nem rá tartozik-e, ala-
pitani a jövőt ? Mi az az Isten ? Nem tudom. Mi az 
ember? Haladó lény, rendeltetésének ura, eszköze, Ä 

38 



— « 3 0 6 « 

kinek minden áron haladni kell'. — Nem ez-e min-
den tudománya századunknak? Nem ez-e minden lé-
nyege az Európában hatvan év óta tanitott bölcse-
leteknek ? Igaz, e tudomány sem nagygyá, sem bol-
doggá nem tette századunkat, De minő más sorsot 
várhatott is az ? — Áthágta az élettörvényt. A meg-
testesült igazság, az emberekkel társalkodván, mondá 
nekik utolsó beszédében : „Iiaec est vita aeterna, ut 
cognoscant te solum Deum verum, et quem misisti 
Jesum Christum". A század élni megszűnik: mert 
nem ismeri többé sem Istent, sem Jézus Krisztust. 
(L. Essai sur le Panthéisme dans les sociétés moder-
nes. III. éd. XXIII. 1.) 

Tehát nem a kereszténység veszté el életerejét ; 
hanem e bölcselet, ez Isten- és hit-rabló bölcselet az, 
mi a szivekben a rideg közönyösséget előidézte. A 
kereszténység most is olly ifjuerős, mint mikor a 
föld a vértanuk vérétől piroslott; de az ujabbkori 
Hieroclesek finom modora, a lelket az önbálványozás 
édes álomporával kedves aléltságba ejti ; mellyből mi-
dőn fölébred, olly végtelenül mély ürt érez magában, 
mintha a végtelen Isten kiköltözött volna belőle. S 
igy ne csudálkozzék többé senki a közönséges lel-
kek önelvetésén ; sem a kétségbeesésen, melly a főn-
kéit lelkeken erőt vesz. Ne kérdezze többé senki okát 
ama bámulatos megzavarodásnak, mellybe olly sok 
szép szellem esik ; kik odáig jutottak , hogy a józan 
ész és morál legegyszerűbb fogalmait is merő pro-
blemákul tekintették. Ne keresse senki másutt kutfor-
rását számos nyomoraink- és szenvedéseinknek, egy 
olly korszak nyomorai- és szenvedéseinek, melly 
jobb és boldogabb lehetne A kereszténység most 
is csak olly csudás az ő kihatásaiban, mint volt a 
mathai sz. Jánosok, és pauli sz. Vinczék korában ; az 
ő szeretetmüvei csudálatosabbak, mint valaha. De 
századunk bölcsesége szellemi meghasonlásnak néz-
vén a keresztény felekezetek ellenséges indulatát, a 
kath. dogma, morál, és cultus ellen indított harczot 
az által véli diadallal koszorúzhatni, hogy mindent 
az ő egységében akar elnyelni ; a kereszténységben 
tünékeny formánál, mellyhez az emberi-nem bizo-
nyos időben alkalmazkodhatott, nem látván egye-
bet. S hogy elvakítson, rendszerét ragyogó fénybe 
öltözteti: tudományt, haladást, szabadságot jeligéz; 
az emberiséget isteníti, hibáit, kicsapongásait, élve-
zetvágyát , szenvedélyeit szentesíti, jóllétet és bol-
dogságot igér. E titkos hydrával nem elégséges, csu-
pán átalános eszközökkel szembe szállni; föl kell 
keresni rejtekében, megtámadni alapelveiben, s ha-
mis tudománya, vészes iránya ellen vivni a hálás 

harczot a józan bölcselet, jobb érzés, logika és tör-
ténet fegyverével. 

Kettőre tehát okvetlen szüksége van elanyagia-
sodott korunknak : tudnillik egy igaz Istenre ; nem 
rideg, holt kép- és márványra, de élő, gondviselő 
Istenre; továbbá természetfölötti rendre, s az emberi 
léleknek, és az egész világnak e rendnek való aláren-
delésére , hogy jobb és boldogabb legyen. Igy érez 
velünk minden jó lélek, maguk a protestánsok so-
raiból is. Gr u i z o t , a jeles bölcsész és államférfi, 
1851-iki april 30-án a protestáns bibliai társulat-
bani elnöklésre fölkéretvén, nem vonakodott ezt 
nyilván bevallani. „Elő Istenre, ugy mond, van 
szükségünk. Jelen és jövő üdvösségünkre nézve szük-
séges , hogy a természetfölötti rendbeni hit, a ter-
mészetfölötti rend iránti tisztelet, és alája való ren-
delés lépjen be a világba s az emberi lélekbe, a nagy 
és egyszerű szellemekbe, a legmagasb és legalsóbb 
körökbe. A vallási hittanok igazán hatásos és ujjá-
szülő befolyása e föltételtől függ. Azon kivül ezek 
fölületesek, és csaknem haszontalanok". Milly örven-
detes vallomás egy Gruizot, egy protestáns, egy tu-
dós részéről! S ő ezt a bölcsészet föladatává teszi, 
mellynek vésziránya épen e két főszükséget tá-
madja meg. 

Azért a ki ugy érez, mint mi, hogy először ko-
runknak élő Istenre van szüksége; s a ki tudja, hogy 
épen az Istenség jó és bal felfogásától minden, de 
minden függ ; hogy a jog és kötelesség, jó és rossz, 
remény és félelem, vigasztalás és kétségbeesés, az 
ember ereje s gyöngesége, religio, morál, philoso-
phia, szóval, minden, miként azt a néhai párisi érsek 
d ' A f f r e elismeré, a többé-kevésbbé igaz eszmétől, 
mellyet magunknak az Istenségről képezünk, szár-
mazik : az nem fog csudálkozni azon erőmegfeszité-
sen, mellyel a kitűnőbb elmék ujabb időben a böl-
cseleti rendszer javításán fáradoznak. E nagy mun-
kára, ha valakinek volt hivatása jelen századunkban, 
az bizonyára azon szép lángész vala, mellyet Spa-
nyolhon adott az egyháznak Don B a l m es Jakab-, 
a szerény vichi papban; ki bámulatos elméjével a 
philosophia legmélyebb kérdéseit olly világos evi-
dentiával fejtegeté, hogy a komoly gondolkozót, 
bármilly közönyös volna is, csak makacs ne legyen, 
tüsténti megadásra birja. Az ő óriási ,Filosofia Fun-
damentale' czimü munkája, ha a jeles ,Curso de Fi-
losofia elemental' (melly a Logicát, Metaphysicát, 
Ethicát és a Philosophia történetét foglalja magában) 
és ,E1 Criterio' müveket figyelembe sem vennők, 
elég arra, hogy őt századunknak talán minden böl-



csészéi fölé állítsuk, és a babért, mellyet háládatlan 
hazája csak későn hozott meg neki, az emberiség 
hálájával odaítéljük. Mit nem remélhetett vala tőle 
még a világ, ha a Gondviselés előbb nem hivja meg 
a neki szánt mennyei jutalom- és dicsőségre? Sas-
szellemével csak egy L a m e n n a i s , e megesett an-
gyal , futhatott volna versenyt : ha e szerencsétlen 
elme például nem akar vala szolgálni arra, hogy ho-
va vész a minden egyéb irányt és támaszt megvető, 
s egyedül önerejében bizakodó emberi ész, legyen 
az bármilly rendkívüli ragyogású ajándéka is Isten-
nek. Olaszhonban G e r d i l , B o n e l l i , R o s m i n i 
sokat lendítettek hónuk bölcseleti állapotán; s leg-
újabban a ,Civiltà Cattolica' névtelen irói fényes si-
kerrel vivnak a G i o b e r t i , ez ujabbkori olasz Ma-
lebranche, ontologismusa ellen. Némethonban, hol 
inkább sorvasztólag hatott majd minden ebbeli tö-
rekvés , most egy F r o s c h a m m e r vállalta ma-
gára a visszaállítás nagy föladatát. De félünk, ne-
hogy a roppant elszigetelési ösztön, melly olly ki-
váló sajátja a német speculatiónak, e sokat ígérő tö-
rekvést is végre halomra döntse, vagy csak kevésbbé 
életrevalóvá tegye. Mert épen ez az, a miért annyi 
jeles elme, annyi jeles törekvés és jó szándék, mi-
előtt a kikötőt elérte volna, hajótörést szenvedett ; 
minthogy ez által meghasonlott a múlttal, szakított 
a régi tudomány- és traditióval, meg a közérzés- és 
tapasztalással, a szívvel és imájával. Ez nagy bün a 
bölcsészet történetében. „Mindazt, mi a szellemet a 
lélektől elválasztja, mondja egy tudós, kerülni kell 
elmebeli működéseinkben". Meg kell a gondolkozás-
nak hagyni az ő életét az egész lélekben, s azon 
nedvben, mellyet ez Isten- és az emberiségtől nyer. 
Ki máskép cselekszik, önmagát bénítja meg, és a 
szívvel az ész is elhal. Mert midőn a szív elzsibbadt 
és megdermedt : a lélekerő átalában téveszti műkö-
dését, a komoly elme gépszerűen kimozdul a sinből, 
s a sophistikában vész el, fájdalom! gyakran egész 
tagadásáig az evidentiának és axiómáknak. Keltsé-
tek azonban föl az érzést, adjátok meg melegségét 
a szívnek, ne zárjátok el a múltnak zöld berkéből, 
és ne foszszátok meg levegőjétől, az imától : s agyarió 
emberi elme nem lesz kénytelen, szárnyaszegetten 
letérni magasztos röpkedésének életregióiból. 

Francziaországban törni kezdték az utat: de a 
kezdet rosszul sikerült; mivel atraditionalismusnem 
azon közép aranyut, melly czélhoz vezessen. A nagy-
érdemű B o n a i d , e megtestesült jó szándék, mig 
élt, kiméivé lőn. A szélsőségek csak vesztére lehet-
nek a dolognak, mellynek javát szándékolják. Bau -

t a i n Fénelon dicséretes példáját követé. M a r é t , a 
sorbonnei hittani kar hírneves dékánja, szerencsé-
sebb előharczosul lépett a síkra, mellyen a hitetlen 
bölcsészet ütötte föl táborát ; és számot vetve önma-
gával, kibékült a múlttal, s az ellent az ő átalán jól 
fogadott ,Essai sur le panthéisme dans les sociétés 
modernes' czimü munkájával rendetlen zavarba hoz-
ta, s egy másik-, ,Théodicée chrétienne' föliratuval a 
józan bölcsészet alapágazatát sikeresen fejté meg ; 
azt annál szerencsésebben teendő, ha az ontologi-
smus gyanús formáiból tökéletesen kivetközendett. 
De az irány ki volt mutatva némileg, a haladás ös-
vénye kijelölve, s az egyengetés megkezdve ; csak 
uj fris erő-, erélyes kitartás- és bátor követésre volt 
szükség. Találékony észnek kellendett azonban len-
nie annak, ki Marét haladásán eligazodjék. A mitez 
a pantheismus történeti szempontjára nézve tőn, 
ugyanazt a józan bölcsészet és igaz tan dolgában 
kell vala megkísérteni. Tehát csak a tárgy szerepel-
tetésén kellett fordítani. A dolog nem látszik nehéz-
nek: de Columbus tojástörésének rejtélye leendett 
az, nem tudom, milly sokáig még, ha a szükség kiáltó 
nyilatkozata előbb nem oldja meg a kérdést. De hol 
azon szellem, melly a kiáltó szükségnek, ha fölis-
merte, s rajta segíteni kíván is, azonnal megfelel-
hessen ? Sok illy jámbor óhajtás szállott már sirba, 
s nemzedékek kellettek hozzá, hogy valami részben 
teljesedhessék ! 

Igy állának ügyeink a bölcsészet terén ; átalá-
ban kevés bizodalom mutatkozván minden philoso-
phiai vállalat iránt: midőn jelen évtized elején egy 
alázatos oratorianus czellájából kerül ki egy bölcse-
leti rendszer, mellyet szerzője ,Connaissance de Dieu', 
(Isten ismerete) czimet viselő Theodiceával nyitott 
meg 1853-ban; mindjárt ennek bevezetésében kije-
lölvén az alapokat, mellyekre az egész épületet le-
rakni szándékozik. Azonban a régi franczia ,orato-
rium' emléke, mellyre janseni s malebranchei foltok 
ragadtak, eleinte sokak előtt gyanússá tevé a sze-
rény vállalatot ; csak kik az ujabb ,oratorium' élet-
revalóságát , jó szellemét ismerték, méltatták figye-
lemre a tehetségdus kezdeményezőt. Igy történt, 
hogy csakhamar nem csak a franczia főpásztorok, de 
a szentséges atya is elismerését jelenté ki a szerző-
nek, G r a t r y Alphons (Józs. August) atyának ; ki nem 
sokára Logicáját adta ki, mellyet a franczia academia 
Guizot előterjesztésére pályakoszoruzott. Azóta Psy-
chologiája is megjelent : és igy maholnap az egész 
rendszer birtokában lehetni van reményünk. 

A német bölcsészet, minden iránt, mi nem tőle 
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ered, annál inkább a franczia bölcselés iránt, mely-
lyet csak elhasznált német eszmék czifra mezbe állí-
tott majmánl tekintett, többnyire megvetéssel szok-
ván viseltetni, sokáig semmi figyelembe sem vette 
G - r a t r y magasztalását : csak midőn müvei már több 
kiadást értek, és német nyelvre is lefordíttattak, kez-
dének a németek is alábbhagyni lenézésökkel. És 
G-ratry érdeme most már Némethonban is közdicsé-
ret tárgya; nem csak azon tekintetnél fogva, hogy 
a régi tudomány elveihez való visszatérésben, mitől 
egyedül függ a kor orvoslása, a németeket megelőz-
te , hanem eredetiségre nézve is meghaladta. 

És méltán. G-ratry ugyanis e kettőt: a múlttal 
való tökéletes kibékülést, a régi tudományhozi visz-
szatérést, és ennek haladt korunk igényeihez simuló 
megujitását, vagyis a történeti s független eredeti 
mozzanatok egyesitését remekül vitte véghez, az ed-
digi isolált speculatio ellenében. Ez az ő tagadhatlan 
érdeme. Gratry egyenesen kárhoztatja az elmebeli 
elszigeteltetés e modorát. Szerinte az illy bölcselet vizs-
gál, — bölcseség, kegyelet és szeretet nélkül. Az el-
vont ember tehetségeinek e szomorú, és szánalomra 
méltó bonczolása, a legterméketlenebb munka, mely-
lyet valaha az emberi szellem véghezvitt; és Bos-
s u e t szavaival jajt mond a terméketlen tudománynak, 
melly szeretetre nem vezet; mert ez által önmagát 
elárulja. Ez a bölcselés alaphibája, hogy megszűnt 
tevékeny lenni, s kizárólag speculativ lenni kiván. 
Épen ez által oltja el magában a világosságot, és fe-
ledi, hogy világosságra nem lehet eljutni a nélkül, 
hogy maga birjon világossággal ; vagyis, hogy az Is-
tenszeretet, föltétele az Istenismeretnek. Azért is ő, 
mielőtt bölcselkednék, Isten kegyelmében él. Az ő 
élete visszasugárzása gondolkozásának, tanitása tol-
mácsa életének: mindkettő ihlett ima által megszen-
telve. E miatt az ő modora termékeny iskolája a böl-
cselésnek; mellyben nem csupán az elme mozog, ha-
nem az egész lélek érdekeltetik, és foglalkodtatik. 
Czélja, iránya, s haladása biztos levén, a legelméle-
tibb fogalmak, és legelvontabb eszmék is derült vilá-
gosságban tűnnek föl az olvasó előtt ; kit a népszerű-
ségig könnyű előadás, gyönyörű irály, páratlan 
szépségű képek és hasonlatosságok lebilincselnek, 
elbájolnak, érzést, tetterőt keltenek, s az embert az 
igazságnak egész lélekkeli megragadására ösztönzik. 
Illy modor hatása már magában előny, sőt diadal 
azon elvonás ellenében, melly a szellemet kifárasztja, 
s a szivet a zsibbadtság azon fokára hozza, mellyből 
az elme aszkórsága fejlődik. Mindehhez hozzájárulván 
azon meggyőződés, hogy a múltnak gyümölcseiben, 

a régi tudományban rejlik az igazság, mellyet csak 
fölkeresni s összeállítani kell : a derék szerző korunk 
bölcseinek intő példát ád az örök philosophia föltalá-
lásában. Mert Leibnitz szerint, az igazság sokkal el-
terjedtebb, hogysem ők hiszik; s a ki annak vona-
lait a régiek dolgozataiban kutatni akarná, aranyat 
és gyémántot az aknából, világosságot és fényt a setét-
ségből hozna ki. Csak illy alapon, csak illy modor-és 
rendszerben lehet Isten helyes ismeretére bölcselet ut-
ján sikeresen haladni, a jelenkori álbölcselet árjának 
gátot vetni, s az általa ejtett sebeket orvosolni. 

Azonfölül természetfölötti rendre is van szük-
sége korunknak. Ennek megállapítására a bölcsészet 
körében a jobbak kezéből kikerült rendszerek töké-
letesen hiányosak voltak. Hogy a hitetlen bölcselet 
azt megtagadta, csak következetességnek lehet mon-
dani az ő rendszere értelmében. Hiszen Kant még az 
Isten léte bebizonyítására helyesen használni szokott 
védveket is azzal ostromlá, hogy a véges okozatból 
nem lehet végtelen okra következtetni. De hogy miért 
tartózkodott légyen a kérdéses tárgy fejtegetésétől 
a józanabb bölcselet is, nehéz megfogni. Gratry e 
részben egészen uj és eredeti. O bátran halad a ter-
mészeti ismeret határának kijelölésében, a természet-
fölöttinek szükségességét mértanihoz hasonló praeci-
sioval; mindkettőnek egymássali egybefüggését, a 
természeti rendnek a természetfölcttibe való átmene-
tét , mondhatni, szerencsés sikerrel alapítván meg. 
Látni fogjuk e magasztos elmét eddig töretlen uton 
haladni a régi tudomány nyomain ; s ebbeli szerény 
bevallása, miszerint ő csak a múltnak kincseit hozza 
napvilágra, még inkább emeli érdeme fényét. Milly 
ellentét az ő szerénysége s más bölcselők fönhéjazása 
közt ! Descartes, az a jámbor Wolf, vagy Baco, Loc-
ke , Hume, Berkeley, Kant, Schelling, Hegel, Ma-
lebranche, Lamennais, Jouffroy, maga a jó Bonald 
is, mindegyik kérkedik vele, hogy ő alapitá meg az 
igaz Philosophiát, hogy ő találta föl a bölcseség kö-
vét. ,Sed Deus humilibus dat gratiam.' S az alázatos-
ság e kegyelme legszebb levele Gratry babérának. 
Látszik, hogy bölcselkedése közben folyvást szeme 
előtt tartá a ,De imitatione' ihlett irója arany tanítá-
sát : „Doctus dono gratiae, et eruditus subtractionis 
verbere, non sibi audebit quidpiam boni attribuere: 
sed potius se pauperem et nudum confitebitur." S va-
lóban , csak az alázatosság kegyelme szárnyain en-
gedteték neki hatni oda, honnan a ,sapientia carnis' 
ki vagyon zárva. Mindezekért a boldogult S i b o u r 
őt méltán az egyedül igaz bölcsészet visszaállitójá-
nak nevezé. I í l e z s ó József. 



Pásztorkodás! tárgyalások. 
XV. 

(Vége.) Kérdést szoktak még az iránt is tenni : valljon 
a más vallásuaknak legalább azon hittételeiket, mellyek szem-
betűnőbb tévelyeket tartalmaznak ; és a más vallásfelekezetek 
keletkeztének történeti kifejlődését, és ezzel együtt szerzőik-
nek , mint tudva van , nem épen dicséretes erkölcsi jellemei-
ket is, kell-e , vagy czélszerü-e illy alkalomkor szóba hozni, s 
bővebben tárgyalni ? Megvallom , e kérdésekre, igy egész 
átalánosságban , minden egyes esetekre kitérjeszkedőleg, sem 
határozott nem-, sem határozott igennel nem merek válaszol-
ni : hanem szükségesnek tartom , hogy a lelkipásztor minden 
egyes előforduló esetben latba vesse a körülményeket, jele-
sen az eltérni akarónak lelkületét stb. ; s a mint czélszerübb-
nek látja, akkép cselekedjék. Azonban, ugy vélekedem, mégis 
átalában inkább és többször szóba kell hozni a fönebbieket, 
mint nem ; de mindig kellő mérsékeltséggel, szelídséggel, és 
minden ingerlő, vagy gyalázó szándék nélkül, egyedül a ta-
gadhatlan történeti tényekre szorítkozván. Szóval, olly mo-
dorban kell ezt tenni, hogy az eltérni akaró ez által is bőveb-
ben ismerni tanulván ama más vallásfelekezetet, mellynek tag-
jává lenni szándékozik , vagy szándékozott, annál inkább be-
lássa , hogy hasztalanul keresné ott a kinyilatkoztatott igaz-
ságok teljes összegét, s az üdvösség minden kegyszereit.; és 
annál inkább tudja becsülni azon kegyelmet, miszerint a jó 
Isten őt a kath. anyaszentegyház tagjává lenni engedte. 

Ha a beszélgetésnek , vagy ha ugy tetszik nevezni, val-
lásbeli oktatásnak, kivánt sikere, s eredménye van, és az 
előbb eltérni akaró ennek következtében jobbra változtatván 
szándékát, megmarad a kath. anyaszentegyház kebelében: ar-
ra kell őt birni, hogy adjon hálát Istennek e kegyelemért, 
mellynél fogva az üdvösség dolgábani elhamarkodástól, és 
szándéklott ballépése által az eltévedéstől megőriztetett. To-
vábbá szivére kell kötni, hogy az imént nyert hitbeli meggyő-
ződését a vallási oktatások figyelmes, és tanulékony lélekkeli 
hallgatása , jó könyvek olvasása, és jámbor, istenfélő , s a hit 
dolgában eléggé jártas egyénekkeli társalgás által érlelni, és 
szilárdítani iparkodjék ; végre, hogy a penitencziatartás szent-
ségében, és az imádandó Oltári-szentségben mielőbb, és jövő-
re minél gyakrabban, és ajtatosabban részesüljön. 

Ha pedig, mi leggyakoribb eset, az eltérni akarót nem 
az igazság őszinte keresése indítja kath. hitének elhagyására; 
hanem , mint közönségesen történik, más mellékes okok, úgy-
mint bosszúvágy , házasságra lépés stb. : ez esetekben alig le-
het őt arra birni, hogy a vallás ügye felőli beszélgetésbe bo-
csátkozzék. De azért az elfogadásra nézve fönebb előadott el-
vektől , tudnillik hogy becsülettel, szeretettel, és az ügy fon-
tosságához illő komolysággal fogadja az illy jelentkezőt a lel-
kipásztor, nem szabad eltérni ; s legalább a törvény által pa-
rancsolt kétszeri jelentkezés alkalmával, mennyire az idő, s 
egyéb körülmények engedik, lehető legjobban szivére kell 
beszélni : hogy fontolja meg szándéklott lépését ; ismételve, s 
kellő komolysággal figyelmeztetvén őt, hogy az örök üdvös-
séget illető dolgokban (millyen a hitváltoztatás), fölöttébb ve-
szélyes , és azért nem szabad könnyelműen cselekedni ; hogy 
hitét, melly csak egy lehet igaz , és ez a katholika , mellékes 
okok miatt, nem meggyőződésből, elhagyni, s megtagadni, 
annyi, mint örök üdvösségét könnyelműen koczkára dobni. 

Ezeket ne csak a lelkipásztor személyesen tegye, hanem esz-
közölje , hogy az illetőnek szülői, ha vannak, rokonai, s 
mindazok, a kik szivéhez közelebb állanak, rá kellőleg has-
sanak. Kivált pedig a másodszori jelentkezés alkalmával kell, 
hogy a lelkipásztor minden tehetségét, és buzgalmát fölhasz-
nálja az eltérni akarónak józanabb gondolkozásra való birása 
végett : ugy mindazonáltal, hogy mig egy részről, erélyes 
buzgalommal fáradozik az illetőnek józanabb gondolkozásra 
térítésében ; addig más részről azt is világosan tüntesse elő, 
sőt egyenesen és határozottan nyilatkoztassa ki, miszerint 
e szorgoskodás és buzgalom egyedül az eltérni akaró lelkének 
örök üdve iránti szeretetteljes gondoskodásból származik , és 
annak biztosítására van irányozva; nem pedig, mintha a kath. 
anyaszentegyház bármelly más érdekből ellenzené az illetőnek 
eme lépését. Hiszen soha meg nem czáfolt, és soha meg nem 
czáfolható igazság, hogy a kath. anyaszentegyház épen mit 
sem veszt az illy eltérővel ; valamint nem nyer azon vallásfe-
lekezet, mellynek tagjává lesz : minthogy ezen lépése nem a 
lelkismeretes meggyőződés-, hanem csak mellékes okoknak 
eredménye ; s nem volt még eset, de nem is lesz, merem 
állítani, hogy a más vallásfelekezetek az ekkép hozzájok térők-
kel, mint jámbor és példás keresztényekkel méltán dicseked-
hettek volna, vagy jövőre is dicsekedhetnének ; mert ha vala-
hol , itt áll, hogy ,tantum modo paleas aufert ventus.' Mig 
ellenben a kath. anyaszentegyház nem egy ollyanban , ki az 
igazságot őszintén szomjúhozván , s épen ezért a más vallás-
felekezeteknél lelkének nyugalmát nem találhatván , katholi-
kussá lett : valamint a tudományos téren első rangú csillagot, 
ugy az erkölcsiség ösvényén a legjámborabb, és magasztos 
erényekkel tündöklő keresztényt, sőt a más vallásból meg-
tértekben több szenteket képes fölmutatni. 

Ha végre minden jó szándékú igyekezet óhajtott siker 
nélkül marad, végső atyai intésül szivére kell kötni a távozó-
nak , hogy a vallásbeli igazságok fölött gyakrabban, és pedig 
elfogulatlanul elmélkedjék ; hogy a rossz társaságokat kerülje, 
s ama vallásfelekezetnek, mellyhez áttér, isteni-tiszteletére 
eljárván, azt elfogulatlanul hasonlitsa össze a kath. isteni-tisz-
telettel : és a kettő közti különbséget, s mellyik méltóbb Is-
tenhez , és mellyik alkalmasabb a szivet ajtatos érzelmekre 
hangolni, jól figyelembe vegye ; s ha egykor ez eljárása kö-
vetkeztében , lelkismeretében nyugtalanságot érezvén , óhaj-
tani fogja, vajha ne tette volna ezen vallásváltoztatási lépését, 
ne fojtsa el lelkismeretének feddő szózatát, hanem bünbánó-
lag térjen vis3za a jó édes anyának mindig tárt karjai közé. 
Meg kell neki mondani, hogy nem ő lesz első , ki az evangé-
liumi tékozló fiúnak példáját követve, a bűnös szenvedélyek 
kábitó mámorában pajkosan elhagyott atyai ház szentélyébe 
bünbánólag tér vissza. A kath. anyaszentegyház olly szeren-
csés , hogy számtalan példákat képes fölmutatni, mellyek sze-
rint egy részről azok, kik önvétkök nélkül más vallásban szü-
letvén és neveltetvén , s a beléjek csepegtetett előítéletek há-
lóiból korábban ki nem bontakozhatván , az élet viruló tava-
szát , és nyarát abban töltötték el, de kiknek erkölcsi visele-
tűk feddhetlen ; más részről meg azok, kik Isten végetlen ke-
gyelméből a kath. anyaszentegyház kebelében születtek ugyan, 
de életök folytán különféle mellékes okokból a jó anyától el-
pártoltak : h a l á l o s á g y u k o n , tehát midőn minden földi 
érdek megszűnik, midőn a halhatatlan lélek, a mindentudó, 
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s végetlen igazságosságu Istennek itélő-széke elé készül, mi-
dőn egyedül a boldog, vagy boldogtalan örökkévalóság felőli 
gondolat határoz , törődött szivvel, másoknak intésül, és pél-
dányul megtértek, és illetőleg a kath. anyaszentegyház édes 
anyai kebelébe visszatértek. Mig ellenben egyetlen-egy példát 
sem lehet fölmutatni, hogy valaha valamelly feddhetlen er-
kölcsi jellemű katholikus, amaz örökre elhatározó pillanatban, 
halálos hörgése között, a kath. anyaszentegyház kebeléből a 
más vallásfelekezetek valamellyikéhez eltért, vagy az időköz-
ben katholikussá lett egyén illyenkor visszatért volna ! Mi, ugy 
hiszem , nem megvetendő criterionja az igazság hol létének ! 

Illy atyai intések után ama nyilatkozattal, hogy fog 
érette imádkozni, bocsássa őt el a lelkipásztor, és jegyezze 
be az eltérők könyvébe ; novemberhó elején az egyházi elöl-
járóságnak szokott rovatos jelentésben fölterjesztendő '). 

Azt talán fölösleges is emlitenem, hogy a kath. lelkipász-
tornak, nehogy az eltérés véghezvitelére bármikép közremun-
káljon , l e l k i s m e r e t é b e n nem lehet, nem szabad az el-
térni akarót, ha netalán ez törvényszerű teendőit e tekintet-
ben nem tudná , azokra tanítani, valamint a kétszeri jelentke-
zésről szóló bizonyitványt sem kiadnia. E kötelezettségtől tel-
jesen fölmenti a kath. lelkipásztort az 1844-ki 3-ik t. cz. 9-ik 
§-a, midőn rendeli : hogy mind az első, mind a másod izben 
tett nyilatkozat felől a jelen volt tanuk adjanak bizonyságle-
velet , ha azt a lelkipásztor ki nem adná. Sőt igen természe-
tes , miként illy esetben katholikusok jó lelkismerettel a tör-
vény által megkivánt tanuk szomorú szerepét szinte nem vi-
selhetik. Én legalább meg nem állanám szó nélkül, hogy a 
netalán kath. tanút, vagy tanukat, előforduló esetben ne fi-
gyelmeztetném , mikép e tettök által közvetve ők is közre-
munkálnak a kath. hittőli eltérés mindig rosszalandó tettének 
véghezvitelére, s fel ne szólítanám őket, hogy ettől ovakod-
niok lelkismeretes kötelességök. 

Vajha a kath. hittől eltérni akarókkali bánás-módról ál-
talam a fönebbiekben előadottakat foganatba venni soha szük-
ség, és alkalom ne lenne ! Mindazonáltal czélszerünek véltem, 
e kérdést, ugy a mint tettem, tárgyalni, s megfejteni. Talál-
koznak talán, kik kedvesen fogadják, vagy legalább némi 
hasznát veendik. B e n de József. 

EGYHÁZÍ TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 8-án. A Szent-István-Társulat folyó hó 

5-kén tartotta meg rendes havi választmányi ülését, mellyben 
alelnök ur többi közt előadta : hogy az ,Encyclopaedia' iránt 
hozott minden , legyen közgyűlési, legyen választmányi hatá-
rozatok, eddigelé már foganatba vannak véve ; s e munkának 
nyomtatása jelenleg olly gyorsan halad előre, mikép annak a 
maga idején történendő megjelenéséről a t. közönséget habo-
zás nélkül biztosithatja. A 4-edrétü alak valamivel nagyobb 
a társulat által kiadott ,Monasteriologiá'-énál ; s miután a leg-
utóbbi közgyűlésen tartott alelnöki előadás lexicon-alak nagy-
ságú ivet emiitett : nehogy ez alaknak, melly különféle nagy-
ságú lehet, ha az legnagyobb 8-adrétünek értelmeztetnék, ki-

1 ) Milly rovatok szerint kell az eltérteket az egyházi elöljáró-
ságnak följelenteni, látható a ,Manuale Parochorum practice elucubra-
tura per Paulura K o v á c h. Pestini , 1854.' czimü jeles könyv 33-ik 
lapján. 

sebb 4-edrétüveli fölcserélése azon gyanúsításra szolgáltas-
sonalkalmat, mintha az elöljáróság, Ígérete ellenére, a t. kö-
zönséget kevesebb tartalommal kielégíteni szándékoznék : al-
elnök ur közzétételére kéretett föl azon mult havi választmá-
nyi határozatnak, melly szerint, habár az encyclopaediai 4-ed-
rét alakú ivek magukban is tetemesen többet tartalmaznak, 
mint a mennyit az eddig szokásban voltak 8-adrét alakban 
tartalmaztak ; a közgyűlés pedig a lexicon-alak nagyságát nem 
határozta meg : mégis a mutatkozó részvét iránti figyelemből 
a netaláni, habár csak képzelt tartalom-csökkenés kiegyenli-
téseül megállapittatott : mikép 70 illy 4-edrétü iv fog számít-
tatni 50-nek, azaz a társulati tagok és előfizetők évenkint az 
,Encyclopaediá'-ból 50 helyett 70 illy ivet veendnek. A 
,Szentek Elete' hasonló alak-nagyságban nyomatik : s igy a 
tagok évi illetménye a jövő 1860-dik évtől kezdve (melly év-
től e munka is 40 ivvel esztendőnkint a tagoknak fog járni ; 
a jelen évre a hátralevő 40 iv más, nyomtatás alatt levőkkel 
fogván kitöltetni), 110 ivből 4-edrét alakban álland. Ekkép a 
közgyűlési felhatalmazás, kisebb (12-ed- és 16-odrétü kiadáso-
kat megannyi 8-adrétüek gyanánt számithatni be,) nem csak 
nem használtatik föl: hanem azonfelül a rendes illetmény még 
20 ivvel szaporittatik ; mindamellett, hogy, mint már mondva 
volt, az encyclopaediai iv betütartalma is jóval meghaladja 
az eddig szokásban volt 8-adrétü kiadások hasonló tartalmát. 
A 4-edrétü alak elfogadását a minden tekintetbeni oeconomiai 
előnyök javasolták. Egy ivre 4-edrétben mindig többet lehet 
nyomtatni, mint ugyanarra 8-adrétben ; a tartalom pedig egy 
illy, elláthatlan terjedelmű munkánál mindig főtekintetet ér-
demel. Miután pedig a választmány a csekély évi dij mellett a 
legnagyobb lexicon-octavot nem választhatta, helyesen vélte 
tenni, ha azt , mit ez által külső terjedelemben elejtett, a 
4-edrét elfogadása által béltartalomban kipótolja, s hogy a t. 
közönséget teljesen kielégítse, az ivek számát még 20-al meg-
szaporítja. Igy egyrészről az alakkülönbség tökéletesen kie-
gyenlittetett, a munka pedig beltartalmilag tetemesen nyert, 
A jelen évi közgyűlés a következő junius hava 5- és 11-dik 
napja közt határoztatott megtartatni ; a napnak kitűzése, te-
kintettel más, ez időtájban szintén közgyülésöket megtartan-
dó egyesületek határozataira, az elnökségre bízatott. Bemutat-
tatott jegyzéke azon könyveknek, mellyek mult április hóban ; 
a) a pesti jótékony nőegyletnek, összesen 155 példány, és 400 
darab szentkép; b) az illavai fegyenezeknek, összesen 233 pél-
dány, és 500 darab szentkép, ajándékoztattak. Bemutattatott 
,A bucsujárásokról' czimü kézirat ; melly szabályszerüleg bí-
rálatra adatott. A mult hóban a társulat kiadásában megjelent v 
a) ,Bibliai történetek kisebb gyermekek számára.' 15-ik kia-
dás ; b) ,Emlékkép a legméltóságosabb Oltári-szentség elsa 
fölvételekor'; és c) ,Magyar szép-irás-példányok az elemi is-
kolák használatára.' Ezen utóbbiakról közelebb érdemleges tu-
dósítás fog közöltetni ; addig is szabad legyen megemlíteni, 
hogy a példányok irási és metszési kivitelét illetőleg remél-
hetőleg minden igényt ki fognak elégíteni. Mult hóban a tár-
sulat 109 rendes taggal szaporodott. 

Pozsony, május 5. A ,Religio', mint kath. egyházi, s 
irodalmi folyóirat csak hivatásának felel meg, midőn hasáb-
jain számos egyházi tudósításokat közöl, mellyekben a kö-
zönséges egyház kiválólag Magyarországban létező jeles ré -
szében fölmerülő napi események hü viszhangban átalános tu-



n 3 1 1 M — 

domásra jutnak. E rovat gazdagságát szándékozom mai sze-
rény közleményemmel nevelni ; mit annál könnyebb lélekkel 
tehetek, mert jelen tudósításom tárgya örvendetes. Köztu-
domású dolog, hogy Istenben boldogult P o g á n y Béla (ki-
nek emléke, rendkívüli jótékonyságai miatt, mindenha áldás-
ban maradand,) pozsonyi társas-káptalani prépost halálával 
megürült pozsonyi társas-káptalani prépostság javadalmára 
mélt. V i b e r József, fölszentelt halyai, vál. bosoni püspök ur, az 
esztergomi főkáptalan éneklő-kanonoka neveztetett ki ő cs. 
királyi Apostoli Fölségének kegyelme által utódul. Midőn a 
föntisztelt püspök ur préposti székébe igtattatott, mult hó 
elején pedig állandóan lakni körünkbe jött, ugy hiszszük, nem 
magunk voltunk, a kik örültünk, hanem az egész főmegye, s 
kivált Pozsony városának örömében osztoztunk. Nagy meg-
nyugvásunkra szolgál azért, ez alkalommal közzétehetni, hogy 
örömünk nem volt alaptalan ; mert ime a legilletékesb tekin-
tély által lőn igazolva. Mult hó 30-án tudnillik érkezett vá-
rosunkba szerencsésen bibornok-érsek, Magyarország hg-pri-
mása, S c i t o v s z k y János ur ő eminentiája legkegyesebb 
főpásztorunk ; nyájának e nevezetes részét meglátogatni, s a 
bérmálás szentségének feladása által a hitbajnokok száma 
szaporítani. 0 főmagassága a testületileg egybegyűlt világi 
és szerzetes papság által tiszteletteljes hódolattal fogadtatva, 
Viber József fölsz. püspök és prépost ur által ékes beszéddel 
üdvözöltetett. E megköszöntésre válaszolólag kegyes volt ő 
eminentiája azon mély jelentőségű szavakkal a méltóságos 
szónokról nyilatkozni : „Megvallom , az által, hogy méltósá-
god oldalom mellől eltávozott, én sokat vesztettem ; de más 
részről az egyház javára és diszére szolgál, ha illy nagy vá-
rosban , mint Pozsony , püspöki jelleggel ékesített pap vagyon 
stb." 0 eminentiájának e rövid nyilatkozata, ugy hiszem, töb-
bet mond , és nagyobb sulylyal bir, mint ha mi részünkről 
mélt. Viber József püspök és prépost ur ritka erényeiről, kivá-
ló tulajdoniról iveket írnánk össze ; sőt hihetőleg ez által, a 
mélt. püspök és prépost urnák a legkellemetlenebb dolgot ten-
nők. Ezért rövidre vonhatjuk össze jelen tudósításunkat. Fiúi 
legmélyebb alázatos köszönetünket fejezzük ki ő eminentiájá-
nak mind azon atyai gondoskodásaért, hogy volt átalános hely-
nökét és ügyhallgatóját nekünk ajándékozni nem vonako-
dott ; mind azért, hogy atyai látogatásával városunkat meg-
örvendeztetve, három ezeren tul (mélt. Viber püspök ur se-
gédkezése mellett,) a hit bajnokivá kent föl, kettőt áldozárrá 
szentelt, és több szerzetesházat magas látogatásával boldo-
gított. —p— 

S z o m b a t h e l y , május l-jén. „A Szent-István-Tár-
sulatnak, a Márkfy tanár ur által készített ,Sz. Szakaszok'-ból 
a szombathelyi megye szegényebb plébániáiba küldött 40 pél-
dányért , azon plébánosok részéről, kik a föntisztelt társulat-
nak ezen kegyes gondoskodásában az egyházmegyei hivatal 
utján részesülni szerencsések, legbensőbb köszönet nyilvánit-
tatik". Kapcsolatban e köszönet-nyilvánitással, idézzük a győ-
ri püspöki köriratból (Nr. 1116 ), a föndicsért társulat e te-
kintetbeni buzgalmát méltányló következő sorokat is : „Du-
plicem hoc facto suo eadem Societas laudem meruit, bene-
íicentiae scilicet, et propagationis verbi Dei, talemque semet 
exhibuit, quae sibi cordatorum virorum adprobationem et ju-
vamen jure vindicet". 

Eg;er-ből irják, miszerint: „Érsek ő nagyméltósága 

még mult hó 18-án^kelt körlevelében elrendelte, hogy minden 
áldozár a szent misében a b é k e é r t ,collectât' vegyen ; a 
lelkipásztorok pedig ezenkívül vasár- és ünnepnapokon szent-
mise után a legméltóságosabb Oltári-szentség előtt híveikkel 
öt Miatyánkot, ugyanannyi ,Üdvözlet'-tel, és a békeérti kö-
nyörgést mondják el ; buzgón kérve a mindenható Istent 
hogy a háború szerencsétlenségeit a Fölséges uralkodó-ház-
tól kegyelmesen eltávoztatni, s üdvös békét adni méltóz-
tassék". 

P é c s , április 27-én. 0 cs. kir. Apostoli Fölsége a köz-
tisztelet- és szeretetben élt bold. Farkas József kanonok halála 
által üresedésbe jött kanonoki állomásra ismét egy, az egész 
megye által hőn tisztelt és szeretett egyént nevezett ki, ft. 
S1 á b y Ferenczet, a hittani kar seniorát. Mennyire igaz álli-
tásom, kitűnt a beiktatás napján, midőn az ünnepély öregbí-
tése-, és a beiktatandó uj kanonok megtiszteltetéseül számos 
megyei papok, esperesek, plébánosok, káplánok, mint a beik-
tatandónak jó barátai, tisztelői s háladatos tanitványai jelen-
tek meg. Igen érzékeny jelenet volt, látni az uj kanonok urat 
tanítványainak környezetében lépni az Ur oltárához. Hajdani 
tanitványai, plébánosok, és káplánok, a legtávolabb vidékek-
ről seregeltek össze, s ezek végezték a sz. misénél a segéd-
szolgálatot. Sz. mise után az összes tanítványok egykori ked-
ves tanáruk üdvözletére siettek, és őt nyomtatott ,örömver-
sek'-kel tisztelték meg. E tényekhez röviden csak annyit adok, 
hogy legszebb koszorú , mellyet a hála nyújt. A derék tanít-
ványok e tény által megmutatták. hogy tudják méltányolni 
azt, ki a nevelés rögös pályáján olly sokáig, és olly jelesen 
működött. A fényes terítékű asztalhoz, mélt. Daróczy Zsig-
mond pápai praelatus ur hívta meg a vendégeket, mint kinek 
az uj kanonok egykori kedves káplánja volt. — Pécsett is ala-
kulóban van egy ,puerorum seminarium'. 0 méltósága, ke-
gyes püspökünk, martius 31-ről szóló körlevelében fölszólítja 
a megyei papságot az e czélrai adakozásra. Előrebocsátván, 
milly szükséget szenved megyénk is a papi egyénekben, any-
nyira, hogy némellyeknek kénytelen két sz. mise végezhetésé-
re engedélyt adni, továbbá hogy sok öreg papok vannak, az 
ujak száma pedig csekély : annál is inkább, mert sok jó tehet-
ségű , de szegény ifjú nem képes iskoláit folytatni ugy, mint 
régen. Hogy tehát még nagyobb hiány ne keletkezzék, hi-
vatkozván a tridenti|zsinat 23-ik ülésének 18-ik részére, fölszó-
lít mindenkit tehetsége szerinti adakozásra. Magában Pécs 
városában egy nap alatt 22,229 p.frt jött össze e nemes czél-
ra. Megemlítendő, hogy világiak, sőt egy szegény özvegy 
asszony is e jótékony czélra 20 p.frtot adakozott. Hiszszük, 
hogy a jó kezdetet, szintolly dicső folytatás és siker koroná-
zandja. 

U a g y - S u ú r , május 1-én. A legszebb hó legelső nap-
ján egyik legszebb'ünnepélyről van szerencsém tudósítani t. 
szerk. urat. Ma mutatá ugyanis be a nevezett helységben öt-
ven éves papsága háláját a Mindenhatónak ft. L i n t e r Jó-
zsef, az esztergomi székes-egyház cz. kanonokja, szeredi ke-
rület alesperese, és Nagy-Suúr érdemekben megőszült plébá-
nosa, mélt. D u r g u t h J ó z s e f , nagy-szombathi helynök ur 
karvezetése mellett. Az érdemteljes aggastyán iránti határta-
lan szeretet és tisztelet egy nagy diszes koszorúját az egyhá-
ziak- és világi uraknak gyüjté Össze közel-, és távolról az ün-
nepély fényének emelésére. A vidék hivő népsége pedig a szó 
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teljes értelmében tömegesen hullámzott ide. Az ünnep szó-
noka, nt. M i k s i k Imre, a nagy-szombathi kerület alesperese, 
a papi hivatal fontos és fönséges voltát véve beszéde tárgyául, 
szokott ékesszólásával a legszebb érdemkoszorut fűzé hőn 
tisztelt ünnepeltünk halántékaira. Különben a jeles szónok 
igen könnyen járhatott el föladatában. Olly tágas és gazdag 
tér állt nyitva lelke előtt, hogy a gondolatot nem keresnie, 
hanem a készet mükertébe csak beillesztenie kellett. Linter 
J. lefutott életpályája ugyanis egy dus mező, mellyen fárad-
hatlan apostoli működésének aranykalászai hullámokban ren-
genek. A szűnni nem tudó lelki foglalkozás a mennyiben emész-
teni látszott sz. tüzével buzgó kebelét, annyiban ismét uj ösz-
tönnel, uj erővel gerjeszté őt egy más működés fölvállalására. 
Ha lehet, mindent egymaga óhajtott vala plébániája körében 
elvégezni : hogy segédtársának a nehézből semmi se jusson. 
Mióta pedig a most annyira megsulyosbult alesperesi hivatalt 
viseli, a hol csak kerületében valami bonyolult, vagy keserű 
ügy elintézni, templom-, vagy iskola-épités stb. elkezdeni való 
volt, ő önkényt vállalta magára illető paptársai helyett a kel-
lemetlen ügyködést ; és azt többnyire jó sikerrel ki is vitte. 
Valahányszor tiszte szerint egyházi ténykedést, például föl-
szentelést kelle végeznie, a szertartást mindig lelkes sz. beszéd-
del elevenité meg ; mit néha napjában kétszer is teljesitett. 
Vajha azok, a kiket illet, soha se feledkeznének meg hasonló 
erélylyel és lelkismeretességgel járni el magas rendeltetésű 
hivatalukban! Mivel a szertartás, főleg a ritkábban előfor-
dulni szokott, azt megmagyarázó, s bele mintegy lelket, értel-
met lehelő szónoklat nélkül vajmi meddő, s külsőleges szerep-
lés, a szemeket hidegen kápráztató tünemény ! Mindezen lan-
kadatlan munkálkodását pedig soha meg nem fogyatkozott 
szeretetének szellemével fiiszerezé mindig. S ez apostoli buzga-
lom és szeretet tevé őt mindazoknál, a kikkel csak egyszer is 
érintkezett éltében, a köztisztelet és szeretet emberévé. Áldo-
zatkészségét és tevékeny lelkét a késő kornak is hirdetni fog-
ja a belső diszletében és szereiben drágán átalakított nagy-
suúri templom, s a nagyjában ujon fölépült paplak, valamint 
a plébánia körében általa emeltetett számos vallási emlék. De 
legtartósb, mert legáldásosabb emlékezet nevének az, mit 
magának lángbuzgalmával hiveinek szivében állított : ez át-
száll a szép-unokák nemzedékére is, és gyümölcse tulajdonkép 
az örökkévalóság boldog téréin díszlik. Méltán basonlitá őt 
ezeknél fogva az ünnep szónoka almafához, mellynek terebé-
lyes ágai töredezve hajolnak le a gyümölcs drága terhe alatt, 
hogy szinte nyög és sohajtoz. Boldog az ősz , kin a Példabe-
szédek (16. r.) ama szavai valósulnak : „Corona dignitatis sene-
ctus, quae in viis iustitiae reperitur." Méltó, hogy illy félszá-
zados működés diadalmának emlékét a hódoló tisztelet és sze-
retet méltányos jeleivel szenteljék meg mindazok, kik az igazi 
érdemet még becsülni tudják. Folyjanak a még ép erőnek ör-
vendező arany-misés napjai szeretet- és vidám megelégedésben, 
és a szeretet Istene, kinek oltárain szeghetlen hűséggel áldo-
zott , tetézze őt kegyelme áldásival ! ^ 

IRODALOM. 
,D ie G e h e i m n i s s e M a r i a ' . (Folyt.) 

E kegyképek az egész földön megannyi kegyszékei a 
bold. Szűz Máriának. Egy sem éri föl ugyan , még a Lukács 
evangélistától festett sem , hü s teljes hasonmását annak , a 
ki legszebbik vala minden emberfiák közt ; azonban mindenik 
legalább egy-egy vonását adja elénk az ő csudálatos szépsé-
gének. Mindenik azon ajtatos vallomásra készti tisztelőit : „Te 
szép vagy egészen, és makula nincs rajtad. Megsebzedszive-
met tekinteteddel és magadhoz liuzod". E szent képek külön-
féle nevezetek alatt jönnek elő, s minden tekintetben igény-
lik becsülésünket. Származtak pedig részint az Ur életének 
titkaiból ; részint az ő Anyja- és szenteinek viszonyaiból ; mint 
a keresztről, a szent sir-, szeplőtelen fogantatás-, hét fájda-
lom* , angyalok-, és vértanukról nevezett Boldogasszony ké-
pei ; részint pedig a csudatények-, és eseményektől vetettek : 
nevezetesen a sz. olvasó-, vállkendőcske-, sirás-, havi-, meny-
nyei lajtorja-, s égi kapuról nevezett boldogs. Szűzé ; vagy 
azon helyektől, hol a boldogs. Szűz élt, és napjait leginkább 
tölté, s hol kegyelemképei föltalálhatók (nazarethi, sión- és 
karmel-hegyi, lorettói, romai,Tiberisen tuli, mária-czelli Steier-
országban) ; részint a hely fekvése-, vagy más természettü-
neményektől, mellyeknek többnyire jelképes értelmök van 
(illyenek a tenger-, partcsillag-, szivárvány-, rózsa- , s liliom-
ról nevezettek). Szintén gyakran Mária kegyképei elnevezé-
söket a boldogs. Szűz által ránk árasztott kegyelmektől is kap-
ták : a jó remény-, sz. félelem-, szeretet-, alázatosság-, tisz-
taság- , és imádságtól ; vagy a hozzánk mutatott lelki és testi 
jótékonyságtól ; például a részvét-, menhely-, bűnbocsánat-, 
béke-, vigasztalás- , jó tanács-, segítség-, üdv-, áldás-, győ-
zelem- , megváltás-, és nyugalomról nevezett boldogs. Szüz. 
Ezeket előrebocsátván, áttér szerző a luxemburgi boldogs. Szüz 
képére, melly a vigasztalásról neveztetik; a szomorúak vigasz-
talójának nevezete alatt levén ismeretes az egész környékben. 
E kép története megegyez a többi kegyképek történeteivel. 
Többnyire ugy lettek a kegyképek azokká , hogy egy valódi 
ker. sziv, alázatos hit- és állhatatos bizodalommal imára nyilt 
meg előttök , s az ő forró esedezése által voná mennyekből 
alá a kegyelemteljes anyát, és őt sz. erővel mintegy kénysze-
rité, miszerint hallgassa meg kérését, és ragadja őt ki a szük-
ségből. Ez volt ugy szólván az u t , mellyen a mennyekből a 
képhez a kegyelem bő mértékben csergedezett alá, s viszont 
a képtől a mennyekbe az imák fölszállának. Az első imádko-
zót, ki a kép előtt ez utat készité , ezeren követték, és az első 
kegyelmet, özöne a kegyelemnek váltotta föl. Igy keletkezett 
a luxemburgi boldogs. Szüz kegyképe is ; mellynek törtépetét 
sz. II. Köt. 208 — 212 1. bővebben adja elő.... (A 17-ik század 
első negyedének végével, midőn már hat esztendeig égett lángja 
ama pusztító háborúnak, mellyet a felekezeti gyűlölség Német-
országban 30 esztendeig szitott, élt a luxemburgi jezuiták tár-
sodájában egy sz. életű áldozópap ; kinek neve Brokhard Ja-
kab volt. Ennek buzgó imádságára nyilvánult legelőször az 
Isten csudatévő ereje az Isten anyjának képén, a gyermek Jé-
zussal, melly ama zárdában találtatott. Máriának ez ajtatos 
szolgája nem nyugodott addig, mig a kedves Máriaké-
pet, s benne mennyei Úrnőjét nem tette ki köztiszteletre. 
Magyar hazánkban is nem egy helyen nyyilvánitá magát a 
boldogs. Szüz, az Isten anyja; s nem egy szenvedő, és sirán-
kozó vigasztalódott meg az ő szent képe előtt : melly az or-
szág különféle helyein ragyogó csudaszép csillag gyanánt föl-
magasztalva érdemekkel tündöklik, és példák által világit. Ne 
fordítsuk el szemeinket a szép csillag fényétől. Szinte figye-
lemre méltó, mit szerző, Urunk mennybe-menetele fölötti be-
szédében kiemel; azt állítván, hogy a bold. Szüz az egyház-
nak tanítója volt. (Vége köv.) 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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Az anyakönyvekről. 
Anyakönyveknek neveztetnek azon lajstromok, 

mellyekbe a szülöttek és kereszteltek, bérmáltak, 
házasultak, és megholtak nevei, az előirt rovatok sze-
rint följegyeztetnek. Bár eme lajstromok vezetésének 
eredete némi tekintetben már az első keresztény szá-
zadok történetében föltalálható, hol a keresztelen-
dőkről olvashatni, miszerint neveik az ezen czélra 
készített jegyzékbe fölírattak (azután tudjuk, hogy 
az ugy nevezett Diptychákban a bizonyos egyházak 
körül hivataloskodó egyházi férfiak, vagy különös 
jótéteményeikkel magukat kitüntető világiak nevei, 
hogy azok sz. mise közben fölolvastatván, a hivek 
ajtatos emlékében föntartassanak, és ezek imáiba 
ajánltassanak, följegyeztettek) : mindazonáltal az 
egész egyházban kötelező erővel csak a tridenti zsi-
natban (Sess. XXIV. Cap. 1. et 2. de Ref. Matr.) ha-
tároztatott el, hogy a megkereszteltek és házasultak 
nevei bizonyos jegyzőkönyvekben fölirassanak. Ez 
időben rendeltetett el a megholtak, később a bér-
máltak neveinek följegyzése is. E könyvek az egész 
keresztény világban, az illető országokban alkotott 
törvények és kiadott rendeletek ereje által, nyilvá-
nos és hiteles okiratoknak ismertetnek el ; és föltéve, 
hogy az előirt formák megtartatnak, a rovatok hi-
teles és köteles bemondások szerint töltetnek be, 
nyilvános bizonyító erővel birnak: melly csak a ha-
misításnak tökéletesen sikerült bebizonyítása által 
szüntethetik meg. A tridenti zsinat fönérintett feje-
zeteiben foglalt rendeletek folytán, az anyakönyvek 
vezetése hazánkban, és egész Németországban, ki-
véve azon tartományokat, hol a franczia polgári jog 
elfogadtatván , az egyházi férfiak ezen tisztje világi 
kezekbe ment át, szabályszerüleg a lelkipásztorokat, 
valamint az e tekintetben kibocsátott rendeletek meg-
tartására szolgáló fölügyelés a megyés-püspököket, 
és ezek megbízása folytán a kerületi espereseket il-
leti. Ez okból nyilvános hitelességgel biró bizonyit-

ványokatés kivonatokat csak az illető plébános, vagy 
törvényes helyettese adhat ki, nevének aláírása, és 
a hivatalos pecsét használata mellett. (Wetzer und 
Welte, Kirchen-Lexicon. ,Kirchenbücher'.) Miután e 
könyvek a családi viszonyok földerítésére mind az 
egyházi, mind a polgári életben egyedül használ-
ható okiratokat foglalnak magukban, az egyház azok 
pontos vezetésére a plébánosokat figyelmeztetni el 
nem mulasztotta ; mint ezt több megyei zsinati ha-
tározatok , püspöki rendeletek, körlevelek bizonyít-
j ák , s többek közt a szombathelyi megyére nézve 
kötelező erővel biró ,Instructio Venerabilis Cleri Dioe-
cesis Sabariensis', és ,Collectio pastoralium et circu-
larium litterarum ad V. Cl. D. Agriensis' czimü fő-
pásztori iratokban olvasható. A rovatok, mellyekbe 
a kivánt adatok följegyeztettek, kezdetben csak a 
tridenti zsinat határozata értelmében kezeltettek : 
melly a keresztelteknél csak a kereszteltnek, és a 
keresztszülőknek neveit, a házasultaknál pedig a há-
zasultaknak, a tanuknak neveit, a házasság megkö-
tésének napját és helyét rendeli fölíratni; később 
azonban e főrovatokhoz mások is adattak : mellyek 
mégis nem minden püspöki megyében voltak egyen-
lők; mig az 1851-ik évi october 19-én kelt magas 
cs. kir. oktatásügyi ministeriumi leiratban egész Ma-
gyarországra nézve a most használatban lévő rova-
tok Írattak elő. Melly rovatok pontos betöltésére 
nézve czélszerü leend azon kir. rendeleteket fölem-
líteni, mellyek előbbi s ujabb időkben e tekintetben 
kiadattak. 

Az anyakönyveket a plébános maga, pontosan 
és minden hiány nélkül vezesse. (Int. 1818.21. April.) 
E rendelet következtében a teljesített egyházi szol-
gálatot a plébános maga, vagy az ezen czélra beta-
nított káplán, azonnal a teljesítés után, erős papír-
ra , maradandó szinü tintával, olvashatólag tartozik 
bejegyezni. Minden vakarásnak, szókitörlésnek el 
kell maradnia. — Miután évenkint minden anya-
köny vből egy másolat-példány a püspöki hivatalnak 
beküldendő, az anyakönyvi eset e külön példányon 
is azonnal a teljesités után följegyeztessék, és a ker. 
alesperes által összehasonlittatván, hitelesíttessék. 
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(Int. 17. Januar., et 7. Mart. 1826.) Az anyakönyvek, 
ha a hivatalos használat azok kéznél-tartásátnemki-
vánja, zár alatt őriztessenek. (Int. 1778. 13. Febr.) 
A megkeresztelt, megesküdtetett, és eltemetett ka-
tonai személyek nevei az anyakönyvekbe szinte be-
jegyeztessenek. (Int. 1784. 20. Sept.) E bejegyzésnek 
meg kell történni, ha az állandó katonasághoz (mi-
litia stabilis) tartozó személyek körül rendes hiva-
talból, vagy a vándor katonasághoz tartozó szemé-
lyek körül a tábori lelkész megkeresése következté-
ben teljesíttetik a szolgálat. — Az 1815-iki május 
9-én kelt kir. ,Intimatum' megrendelvén, hogy abe-
jegyzett vezetéknevekben teendő változást, állana 
bár az egy ék hozzátevéséből, vagy elvételéből, leg-
magasabb kir. engedelem nélkül megkísérteni nem 
szabad : a plébánosok különös szigorral ügyeljenek 
föl, miszerint a kereszteltek szülőinek, házasultak-
nak és megholtaknak igazi nevei mondassanak be: s 
nehogy az anyakönyvekben a falukon használtatni 
szokott csufnevek jelenjenek meg, tanácsos leend az 
illetőknek meghagyni, miszerint az ismeretlen és ne-
héz kimondásu neveket, ha az illetők személyesen 
meg nem jelenhetnének, papirra jegyezve adják által. 
— Az anyakönyveknek honunkban latin nyelveni 
vezetése elrendeltetett. (Int. 1850. 30. Aug.) Miután 
a népmozgalmi ötös t á b l á k b a n a h o l t a n s z ü l ö t t e k r ő l 
is évenkint kimutatás adandó, a holtan született 
gyermekek mind a születettek, mind a megholtak 
könyvébe is beirandók. — Azon rovatokban, hol az 
illetőknek polgári állapota (conditio) fordul elő, nem 
csak azt kell bejegyezni, valljon nemes-, vagy nem-
nemes-e: hanem be kell iktatni, hogy az illető minő 
polgári életmódot vezet, például cs. kir. törvény-
széki tanácsos, földbirtokos, csizmadia, volt jobbágy, 
stb. — Az austriai tartományokban kötelező rende-
letek közt még e szabályok is előfordulnak : Minden 
szolgálati eset, az előbb már följegyzett esettől egy 
vizirányos vonallal választassák el; ha pedig az 
anyakönyvben az észrevételeknek külön rovat hagy-
va nem volna, az érintett vonal ugy huzassék, hogy 
a netalán fölmerülendő észrevételnek hely maradjon. 
Minden rovat az előirt módon minden esetben kellő-
leg betöltessék. Nem szabad az ugyanazon napon 
végzett szolgálati esetekben, ha például a kereszte-
lés ugyanazon plébános által végeztetik, és ugyan-
azon keresztszülők előtt történnék, a rovatot illyfor-
mán betölteni: ,Idem, eodem, eadem'. (Helfert, An-
leitung zum geistlichen Greschaftsstyl. 288. 1.) 

Különösen a kereszteltek jegyzőkönyvére nézve, 
a nálunk fönálló egyházi gyakorlat mellett czélszerü 

az austriai rendtartásból szem előtt tartani a követ-
kezőket : Ha a keresztelendő talált gyermek, ennek 
a keresztnév mellé vezetéknév is adassék, és ez az 
anyaköny vbe, valamint a találás körülményei is be-
jegyeztessenek. — Ha valamelly gyermeknek anyja 
a plébános előtt tökéletesen ismeretlen, az illy anya 
nevének bemondása bizonyosan csak ugy fogadtat-
hatik el, ha két , a plébános előtt ismeretes tanú ál-
tal bebizonyítja, hogy az valóban családi neve, 
melly bemondatott ; ha pedig két illy tanút állítani 
nem képes, az anyakönyvben megjegyezvén, misze-
rint az anya neve állítólag mondatott be, a cs. kir. 
kerületi hatóság fölszólítandó, miszerint az anyá-
nak nevét hivatalos nyomozások utján tudja ki; 
s ha az illy anya magát hajadonnak vallaná, s az 
atya nevét felíratni nem kívánná, a gyermek tör-
vénytelennek jegyzendő fel. — Ha a törvénytelen 
gyermek anyja egy férfiút, mint a gyermek atyját, 
nevezne meg, s nevét az anyakönyvbe beíratni kí-
vánná: e kívánságát csak ugy lehet teljesiteni, ha az 
illető férfi a plébános előtt megjelenvén, két tanú je-
lenlétében kijelenti, hogy ő valóban a gyermeknek 
atyja, s nevét felíratni akarja. Föltételeztetik azon-
ban , hogy a tanuk becsületes férfiak legyenek, az 
állítólagos atyát ismerjék, és bizonyítsák, hogyazon 
nevet viseli, mellyet bejegyeztetni kiván. — Ha va-
lamelly, a plébános előtt ismeretlen anya magát tör-
vényes nőnek, a gyermek atyját pedig férjének val-
laná, a lelkipásztor követelje, hogy az atya szemé-
lyesen jelenjék meg: s ha ez a plébános előtt isme-
retlen, nevének és személyének azonosságát két tanú 
által, valamint a gyermek anyjávali egybekelését 
az anyakönyvi kivonattal bizonyítsa be. Ha ezen ki-
vonat az előadott neveket magában foglalja,s egyszer-
smind kimutatja, hogy az atya a gyermek anyjával 
hat hónapon tul házassági viszonyban él, az atya 
neve az illető rovatban, és a gyermek törvényesnek 
följegyzendő. Ha pedig az esketési bizonyítványból 
az tűnnék ki, hogy az anya, kinek igazi neve már 
ki van tudva, a gyermek atyjával hat hónapnál rö-
videbb idő előtt kelt házasságra : ez esetben az atyá-
nak világosan ki kell jelentenie, valljon a gyermeket 
sajátjának elismeri-e? Ha a megjelent atya esketési 
bizonyítványt nem mutatna elő, de ké t , a plébános 
által jól ismert tanú által a gyermek anyjával tör-
tént egybekelését és nevének valódiságát bebizonyí-
taná; vagy pedig ha az atya nem jelennék meg, de 
az esketési bizonyítvány bemutattatnék , s ez a kí-
vánt körülményeket, a nevek azonosságát és az egy-
bekelést kellőleg földerítené: az atya neve, s agyér -
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mek törvényessége bejegyzendő. Ha azonban a gyer-
mek anyja által előadott esketési bizonyítványból 
kitűnnék, hogy a házasság megkötése óta még hat 
hónap nem folyt le: ez esetben az esketési bizonyít-
ványban megjelölt atya neve bejegyzendő ugyan, 
de az észrevételek czimü rovatban az egybekelés ideje 
is megjeleltessék ; egyszersmind megérintessék, hogy 
a férj nyilatkozatától függ, a gyermeket sajátjának 
elismerni. — Azon gyermek, melly férjétől asztal-, 
és ágyra nézve elválasztott nőtől, a törvényes elvá-
lasztás után 10 hónap múlva született, csak azon 
esetben irathatik föl törvényesnek, ha bebizonyitta-
tik, hogy az elválasztott férj valóban a gyermek 
atyja ; vagy máskép kimutattatik, hogy az atya, és 
a gyermeknek anyja, a szülés előtt hat hónappal is-
métkibékülve együtt laktak. — Ha a gyermek anyja 
magát özvegynek lenni állítaná, a megholt férjnek 
neve, mint a gyermek atyja csak ugy irathatik föl, 
ha az anya két, a plébános előtt ismeretes tanú ál-
tal bebizonyítja, hogy az atyának állított férfiúval 
valóban egybekelt, és az atyának halála óta a gyer-
mek születéséig tiz hónap nem mult el. Ha illy tanuk 
nem találtatnának, az egybekelési, és az atyának 
halotti bizonyítványa kivántassék. (Rieder, Hand-
buch der k. k. Verordnungen. I. köt. 320. 1. ; és Hel-
fert, 231. 1.) Ha a gyermek szükség esetében a báb-
asszony által megkereszteltetett, s az illető plébános 
által csak a keresztelési szertartások teljesíttettek ; 
vagy ha a gyermek a szertartások teljesítése előtt 
meghalt volna ; vagy ha a született gyermekek ikrek 
volnának: ez az anyakönyvbenjazészrevételekrovatá-
ban följegyeztessék. (Kovács, Manuale Parochorum.) 

A házasság megkötésének bejegyzésére nézve a 
házassági törvény ekkép rendelkezik : A kötött há-
zasság folytonos kimutatása tekintetéből tartoznak 
a lelkipásztorok a házasság megkötését a házasultak 
jegyzőkönyvébe sajátkezüleg bevezetni. Föl kell je-
gyezni tehát a házasultak családi keresztnevét, val-
lását, életkorát, lakását, és állapotát: azon megjegy-
zéssel, valljon nőtelen, vagy özvegy állapotban 
volt-e ; továbbá a tanuknak, és házasultak szülőinek 
családi, és kereszt-, valamint a plébános nevét, ki előtt 
a házasság megköttetett. Azután említtessenek föl 
azon okiratok, mellyek által a fölmerült aggályok 
elhárittattak. Ha a saját lelkipásztor egy idegen pa-
pot hatalmaz föl, az esküdtetésnek olly plébániában 
leendő teljesítése végett, hova a jegyesek egyike 
sem tartozik: a házasság megkötését a plébániájában 
létező házasultak jegyzőkönyvébe följegyezze, s a 
papot, kit az esküdtetésre fölhatalmazott, valamint 

a helyet, hol a házasság megköttetett, megnevezze. 
Azon lelkipásztor, kinek plébániájában a házasság 
megköttetett, ezen egybekelést a házasultak jegyző-
könyvébe azon hozzáadással jelölje föl, hogy a föl-
hatalmazás mellyik plébános részéről adatott; és e 
plébánost a házasság megkötéséről 8 nap múlva ér-
tesítse (28. 29. 30. §.). Ha a nő-jegyes özvegy álla-
potban van, a szülői után öröklött családi, s veze-
ték-neveken kivül, még elhalt férjének családi s ve-
zeték-neve, és polgári állapota is bejegyzendő. A ta-
nuk , neveiket, ha irni tudnak, mindenkor sajátke-
züleg jegyezzék be : csak az ellenkező esetben fogja 
helyettök a tanitó, vagy más irni tudó, de minden-
kor a név mellé tett kereszt sajátkezű vonása mel-
lett, bejegyezni. (Rieder, Handbuch. 314. 1.) Ama 
rovatban, mellybe az esküdtető pap neve irandó, 
azon esetben , ha a káplán, vagy idegen pap telje-
sítené a szolgálatot, az esküdtető kiirt neve mellett 
az is megérintendő: „Erga delegationem N. N". Pa-
rochi". Azon rovatban, hol a kihirdetés teljesítése 
említtetik, a bejegyzést ekkép kell teljesíteni : ,Há-
romszor kihirdettettek az N. plébániai templomban, 
Húsvét után 1., 2., és 3-dik vasárnapon.' Ha pedig a 
jegyesek két kihirdetéstől fölmentettek volna, meg 
kell jegyezni, hogy : ,egyszer az N. plébániai temp-
lomban kihirdettetvén, a kétszeri kihirdetéstől föl-
mentettek a mélt. megyés-püspök ur , és a cs. kir. 
N. megyei főnökség, vagy az N. főszolgabírói hiva-
tal határozata által'. Valamint, ha a jegyeseknek más 
fölmentések is adattak volna, ezek is megemlitendők. 

Az észrevételek czimü rovatbajönnek azon meg-
jegyzések, mellyek tanúsítják, hogy a kiskorú gyer-
mek kötendő házasságába a még életben levő atya, 
vagy a kiskorú árva gyermek házasságának köté-
sébe a cs. kir. járásbíróság beleegyezett ; hogy az 
idegen plébániában született, keresztelő-levelét be-
mutatta, vagy ezen bemutatás kötelességétől főimen-
tetett ; hogy az özvegy fél, meghalt házastársának 
halotti bizonyítványát, hogy a 21 éves, a cs. kir. 
helytartóságtól nyert házassági engedélyét bemu-
tatta stb. : a mint ezek a szombathelyi mélt. megyés 
püspök ur 1858-ik évben, jul. l-jén kelt körlevelé-
nek 10-ik pontjában fölemlittetnek. A vegyes-házas-
ságokról külön jegyzőkönyvek vezettessenek azon 
tekintetből, hogy az illy házasságokból született 
gyermekek katholika neveltetésére a plébánosok 
könnyebben fölügyelhessenek. (Int. 1793. 25. Juni.) 
Ha a vegyes-házasság a plébános szenvedőleges je-
lenléte mellett köttetik meg, az anyakönyv ,nomen 
et officium copulantis' czimü rovatában jegyeztessék 
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föl : „Coram me N. N. parocho". (Kopsz, Jus eccles. 
305. L). (Vége köv.) 

Még valami a plebánia-fölúekröl. 
Köszönetet szavazva nt. Oltványi Pál urnák be-

cses értekezéséért, és t. szerkesztő urnák abbeli bölcs 
tapintatáért, miszerint lapja hasábjain illy korszerű, 
s gyakorlati becscsel biró fejtegetések közlésével tö-
rekszik a falusi lelkészkedő papságot gyámolítani : 
egyszersmind sajnálatomat vagyok bátor, sőt kény-
telen kijelenteni a miatt, hogy a tudós szerző, érte-
kezése tárgyának egy igen fontos kérdését figyel-
mére nem méltatta. 

Ugyanis tudjuk, hogy sok plébániának több 
fiók-egyházai vannak, és ezekben a plébános szinte 
földbirtokkal bir : sőt megesik ollykor az is, hogy 
az anyaegyházban nincs birtoka 5 van ellenben a fiók-
egyházban. Ezt előre bocsátva, kérdés : jár-e a plé-
bániának legelőrész, és minő arányban a fiók-egy-
házakban ? 

Az 1836-iki úrbéri törvény azt mondja: ,A plé-
bániának, ha van, ha nincs fiók-egyháza, legelő 
egy polgártelek után kimérendő' (a törvénykönyv 
nem lévén kezeim között, csak emlékezetemből idé-
zem annak tartalmát *) ; ,ha pedig birtoka az egy pol-
gár-teleknél bővebb volna, a legelő ahhoz mérsékel-
ve kiadandó.' A fiók-egyházról mi sincs több a tör-
vényben ; ugy látszik tehát, már maga a törvény 
hiányos e részben. 

Plébániám szorosadi fiók-egyházában 1858-ik 
évben történt meg a szabályozás ; birtoka itt a plé-
bániának % polgártelek. Egyesség alkalmával lege-
lő-illetéket kértem birtokomhoz aránylag. Az ura-
dalmi ügyvéd ur azt eleinte megtagadta. Én előad-
tam , miszerint a plébániának a legelő-járandóság az 
1836-iki úrbéri törvény szerint a birtokhoz m é r s é -
k e l v e kiadandó : minthogy pedig nálam a plébá-
nia egész birtoka nem az anya-egyházban, nem is 
egy uradalomban létezik, következőleg az anya-egy-
házbani földes ura plébánia e g é s z birtokához m é r -
s é k e l t legelő-illetéket sem nem tartozik, sem nem 

*) Az 1836-iki VI. t.-czikk 3. §-ában ez áll: „Hogy a 
legelő kihasitása alkalmával az öszvehasonlitásra nézve támad-
ható kétségek elmellőztessenek, mind a két" (latin és gör. szert.) 
„katholikus és görög nem egyesült szertartású plebánosi, ugy 
a két vallású lelkipásztori járandóság, akár légyen azoknak 
fiókegyházuk, akár nem, egy egész telki, az iskolamesteré 
pedig, és helységjegyzőé külön-külön féltelki illetőséghez fog-
nak hasonlittatni, s ezen mennyiséggel valóságosan kiadat-
tatni ; kivévén, ha ezeknek valamellyike élelme fejében na-
gyobb, azaz : egy egész telket felülhaladó mennyiséget birna, 
akkor a legelőt is ehhez kell mérsékelni." S z e r k . 

fogja íciadni, tehát a plébánia-birtokhoz legelőt ott 
kell adni, hol az fekszik : különben a plébános le-
gelő hiánj^ában, birtokát kellően Javítani képes nem 
lévén, papi illetékében csorbát fog szenvedni. Erre 
az uradalmi ügyvéd ur kijelenté (miért fogadja for-
ró köszönetemet), hogy ő helybenhagyás reményé-
ben , a plébániának az % polgártelek után járó le-
gelőt urasága részéről ,kegyelemből' megajánlja. A 
megyei úrbéri törvényszék Ítélete rendelé, hogy a 
plébánia legelője a helységével együtt adassék ki. 
A pör fólebbeztetett. 

A sopronyi úrbéri főtörvényszék Ítélte, hogy: 
a plébánia birtoka ne három nyomásban, mint az 
előbbi törvényszék rendelte, hanem egy tagban adas-
sék ki ; még pedig mostani rétje mellett földje az ar-
ra dülő földekből, legelője pedig a szinte rá dűlő 
erdőből; s mivel a felpörös ur az alpörösöknek a le-
gelőn levő fákat is odaajándékozta, tehát szinte a 
plébános legelőjén levő fa is neki adandó. A pör is-
mét fólebbeztetett. A legfelsőbb törvényszék követ-
kező Ítéletet hozott : ,A török-koppányi plébános 
rét- és földbirtoka egy tagban, ellenben ugyan-
annak l e g e l ő - i l l e t m é n y e a község részére elkü-
lönítendő legelővel hasítandó, illetőleg adandó ki.' 
Végre a püspökséghez általam és a község által be-
nyújtott folyamodás, és ennek folytán történt köl-
csönös egyezkedés utján, a plébánia legelő-illetmé-
nye többi birtokával szinte egy tagban adatott k i : 
miért is itt nyilvános hálát mondani a veszprémi püs-
pök ő kegyelmességének, mint nagylelkű gyám-
uramnak, kötelezve érzem magamat. 

E szerint tehát a török-koppányi plébánia fiók-
egyházában kikapta ugyan birtokához aránylag, le-
gelő-illetményétjmég pedig három törvényszéki Íté-
let következtében. De még mindig kérdés marad : e 
törvényszéki öszhangzó Ítéletek a földes-uraság k e-
g y e l m e , vagy az illető úrbéri törvény alapján ho-
zattak-e? Noha én ugy vélem, hogy a törvény alap-
ján. Mivel a felhozott 1836-iki úrbéri törvényben az 
anya-, vagy fiók-egyházban levő mesterekről sem 
tétetik külön rendelés : mégis az utóbbiaknak min-
den nehézség nélkül kiadatik a legelő-illetmény; sőt 
ha jó i emlékezem,az 1856-ik évi april 16-án 8H22/451  

szám alatti magas ügyéri leirat még ott is kihasi-
tandónak véli a legelő-illetményt, hol jelenleg ugyan 
mester nincsen, de remélni lehet, miszerint nem so-
kára szükségeltetni fog: mindazáltal bátor vagyok 
a jogtudós urakat e kérdés bővebb megvitatására 
fölhívni. 

N a g y Sándor, török-koppányi plébános. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi május 4-én kelt legfensőbb ha-

tározatánál fogva, A l e x i János szamos-ujvári görög-katholikus püs-
pököt , hogy papnevelő-intézetének föntarthatására segélyt nyerjen, 
a lekéri apátsággal Magyarországban legkegyelmesebben felruházni 
méltóztatott. (W. Z.) 

Pozsony, maj. 5. Az ég azúrkék boltján tündöklő 
napnak alkonyodása, bár az év legszebb szakában, és a közele-
dő estvének jelei , habár a legbájosabb estre nyújtanának re-
ményt : milly szorongással töltenék el az ember keblét, lia mind-
ezekre örök éj következnék; ha bizonyosak nem vclnánk arról, 
hogy nem sokára ismét hajnalodni fog, és a nap fénysugári-
val világitani, melegíteni fogja a földet? Mondjátok meg, mit 
tévő lehetne azon ember, ki életének delelőpontján messze 
túlhaladva , estvéjéhez visszatartózhatlanul közeledik ; és ma-
gát az örök élet soha le nem nyugvó nappalával nem vigasz-
talhatná? — Valóban, csak az igaz egély képes az eniber földi 
létét azon fényben föltüntetni, hogy az, az Isten jóságából 
sáfárkodásra bízott, és ingyen adott girának ismertessék el ; 
melly minél huzamosb ideig hagyatik az embernél, annál na-
gyobb a jótétemény : mert annál nagyobb az alkalom és lehe-
tőség, kamatokat gyűjteni, mellyek az örök életben érvénye-
sek. Én azonban ezúttal arany-miséről, tehát örömtárgyról 
akarok írni, melly szélesb körben is kedves érzelmeket fa-
kasztott , és sokakat Isten iránti hálára buzditott. Ft . G o 1 e s-
s é n y Pantaleo atya, Boldog-Asszonyról czimzett sz. Ferencz 
rendi tartomány főnöke, folyó hó 1-ső napján mutatta be a 
Magasságbelinek ötven-éves áldozárságának aranymiséjét. Az 
aranymise mindenütt, és mindenkor villanyzó hatással bir a 
hivő népre : és méltán ; mert mindenkor érdeket gerjeszt, olly 
férfiút látni, ki ötven év lefolyása alatt a papi hivatal leg-
fontosabb kötelességeit hiven teljesítette, és szakadatlanul, 
tántorodás nélkül, a ker. kath. anyaszentegyház hitét a leg-
méltóságosb Oltári-szentség és legfölségesb szentmise-áldo-
zatról tettel vallotta, s ezen hitvallását aranymiséje által ün-
nepélyesen megpecsételi. Ez kétségkivül megható látvány : 
melly a jámborokat örömmel tölti el, a könnyelmű tévhitüeket 
pedig hathatósan czáfolja. Igen hosszura terjedne tudósitásom, 
ha mindazon egyes mozzanatokat kiemelném , mellyek e ma-
gában ritka ünnepélyt rendkívülivé tették : azért csak néhány 
pontra szorítkozom. Főérdeket kölcsönözött ez ünnepélynek ő 
eminenliájának, bibornok-érsek-, Magyarország bg-primásá-
nak, a szerzetes-rendek apostoli látogatójának, S c i t o v s z k y 
János urnák , épen e napon, május l-jén Pozsonyban léte; ki 
vele született kegyességénél fogva az ünnepélybeni részvétet 
kegyesen megígérte : melly magas ígéret délelőtt a rendkívüli 
számmal egybegyűlt bérmálandók sokasága miatt, délután 
pedig ő eminentiájának aggasztó mértékben bekövetkezett 
elgyöngülése miatt, teljesedésbe nem mehetett; az azon-
ban mégis, nem csak az aranymisés, de az egész szerze-
tes-társulat hálás emlékezetébe vésve maradand. A kézve-
zetői tisztet az aranymisésnél V i b e r József, fölszentelt ha-
lyai püspök és pozsonyi prépost ur ő méltósága volt ke-
gyes elvállalni, s ritka alázatossággal mise végén az arany-
misés áldását első elfogadni. Az egyházi beszédet nt. P i r y 
Czirjék atya, tartományi tanácsnok és esztergomi zárdaőrhatás-
dus kenettséggel tartotta. Soknak könybe lábadtak szemei, 
midőn fölemlítve lőn , hogy az aranymisés Isten azon rendkí-

vüli áldásában részes, melly e szerzetes-tartomány hatszázado3 
történetében páratlanul áll : hogy tudnillik tartományfőnök-
nek negyed izben megválasztva , ép erőben, jó egészségben 
adhat Istennek hálát félszázados papságának évnapján. Szól-
jak-e a fiúi szeretet azon őszinte bizonyitványiról, mellyek a 
szerzetes-tartomány részéről az örömatya irányában nyilvá-
nultak ? Ugy hiszem, minden ékesszavu dicséretnél hango-
sabban szól azon tény, hogy a husz zárdaelőljárók közül, 
(mennyien t. i. e tartományban léteznek,) tizenöten tökéletes 
szabad akaratból és fiúi tiszteletből jelentek meg személyesen 
az ünnepélyre. Megemlíthetném még, hogy több egyházi és 
világi főranguak személyes jelenlétökkel tanusiták részvétöket, 
és hogy az ünnepély öregbítésére háromféle nyelven versezet 
is jelent meg nyomtatásban. A magyar nyelven megjelent 
örömdal szavaival zárom igénytelen tudósításomat : ,Oh Isten ! 
szenteld őt az égből harmatozó kegyed árja által.' —p— 

Temesvár, Máriahó 6-án. A magyar egyház törté-
netébennevezetes nap május 6-ika; daczára, hogy talán annak 
fiai közül e nap nagy fontosságát már sokan elfeledek. Váro-
sunkban egy üdvös intézkedés nyomán soha feledékenységbe 
nem menend, hogy e hó 6-ika, évnapja a boldogs. sz. Szűz 
s z e p l ő t e l e n f o g a n t 8» t ét S à r ó 1 szóló hitczikk honunk-
ban történt nyilvános és ünnepélyes kihirdettetésének ; ama 
nap, mellyen Máriahon jámbor gyermekei vetélkedve járultak 
Nagyasszonyuk oltárához, és ajánlák föl az ősöktől beléjek 
ontatott és soha ki nem oltott szeretetök ezernemü áldozatait. 
Megyénk buzgó főpásztora ugyanis, Máriának e hő tisztelője, 
székvárosában e nagy nap évenkinti ünnepélyes megülését 
rendelé meg 1855-ik évben; mit is most negyed izben nagy 
öröm- és benső épüléssel teljesiténk. Csak imént térénk vissza 
az ajtatosságtól, mellyben ezernyi jámbor hivek, mint Máriá-
nak buzgó tisztelői, s hathatós pártfogása alá futó gyermekei 
részt vettek. Reggeli 9 órakor ő méltósága teljes egyházi se-
gédlet mellett ünnepélyes nagy misét tartott; este pedig a 
székesegyházi szónoknak a templomban tartott jeles alkalmi 
beszéde u tán , ugyancsak a mélt. püspök u r , a ft. káptalan 
összes tagjai-, a központi papság-, a papnövendékek-, nem kü-
lönben a szegény iskolanénék vezénylete alatt álló leánynö-
vendékek-, és számtalan hivektől környezve, az ünnepélyes 
körmenetet a vár erdélyi kapuja melletti téren álló, s a szeplő-
telen sz. Szüzet ábrázoló szoborhoz vezeté : harangok zúgása, 
s a növendékpapság szabatos énekzengedezése mellett ; hol 
mai nap a máriahavi ajtatosságot végeztük ; s utolsó áldásra 
ismét visszatértünk a székesegyházba. Igy ünnepeltük meg 
Mária fölmagasztaltatásának évnapját ; igy elevenítettük föl 
édes Anyánk iránti hő tiszteletünket, és mennyei dicsősége 
fölötti örömünket, melly (ezt eszközölje ki sz. Fiánál a hatal-
mas anya!) soha ki ne aludjék sziveinkből, hogy ősatyáink 
korcs ivadékaivá ne fajuljunk. És ezt reménylenünk szabad 
annyival inkább , mert ugyancsak főpásztorunk a szeplőtelen 
Anya iránti határtalan tiszteletéből, és ama vágytól indittat-
va , hogy Máriának minél több gyermeket szerezzen, és ezek-
ben Anyjok szeretetét fölbuzditsa, a m á j u s i ajtatosságot, mely-
lyet Mária tiszteletére már évek óta megállapított, azzal emel-
te, hogy a jelen évben megrendelé, miszerint a központi pap-
ság fölváltva mindennap Mária dicséretére rövid szent beszé-
det tartson ; a lorettoi litaniában foglalt dicsnevek által nyúj-
tott tartalmat véve alkalmi beszédei tárgyául. S hála Mária 
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hathatós közbenjárásának , az ajfatoskodók száma naponkint 
igen nagy : és nem kétkedünk róla, hogy az áldás sem fog hi-
ányzani. 

Roma , maju3 3. Tegnap reggel elutaztak egyenesen 
Ancona felé 6 felségeik, a porosz király és királyné; s mielőtt 
a fővárost elhagyták volna, ismételve látogatást tőnek ő szent-
ségénél, hogy irántai tÍ3zteletöket nyilvánitsák. Mult vasárnap 
ő kir. fönsége, a walesi herczeg külön bucsuzási fogadtatást 
nyert a szent atyánál ; s tegnap esti öt órakor indult útnak 
Civita-Vecchiába. (Giorn. di Roma.) 

Németország. Mainzi lapok tudósítanak róla, hogy 
gróf S t o i b e r g József, a szintolly buzgó katholikus, mint 
nemes és tiszteletre méltó jellemű férfi, ki nagynevű atyjának J 
Frigyes Leopoldnak erényeivel együtt magas szellemét is 
öröklötté, április 4-én Belgiumnak Tournay városában, hova 
egy főrangú, s vele közel rokonságban álló család látogatásá-
ra ment , életének legerőteljesebb szakában, alig két napi rö-
vid betegeskedés után meghalt. Mint a jó könyvek kiadását 
czélba vevő , s a legüdvösebb hatást gyakorló Bonifácz-egy-
letnek alapitója, a kath. Némethon buzgó fiainak hálás emlé-
kezetében örökké fog neve élni. Valamint egész élete, ugy 
halála is egy jó keresztényé volt: ki a földi lét múlékony 
napjait nem csak epesztő bánat és keserűség nélkül, de a rá 
váró boldogság előérzetében örömest is cseréli föl az örökké-
valóság egyedül megnyugtató békéjével. Vele, mikép a ,Schles. 
Kirchenblatt' boroszlói levelezője mondja, egy ,anima Candida' 
hagyá el e siralom völgyét. (Valamint a Bonifácz-egyletet 
Némethonban , ugy a nepomuki sz. János örökségének czimét 
viselő könyvkiadó-társulatot is Csehországban hasonló érzé-
keny veszteség érte, P e s s i n a Venczel prágai őrkanonok-, 
és a nevezett társulat elnökének, f. hó 6-ikán bekövetkezett 
halálával.) 

Britannia. Az irhoni kath. egyház ugyan hálás kö-
szönettel üdvözli mindazon méltányosb érzelmű prot. állam-
férfiak jó szándékát, kik százados elnyomatását szivökre véve, 
sorsán könnyíteni nem minden siker nélkül törekedtek : de 
azért igen csalódnék , ki az angol korona alatt élő katholiku-
sokat olly állapotban lenni képzelné, mellyet a csak némileg 
szabadabb vallásgyakorlathoz szokott bármelly hitfelekezetü 
ember is kielégítőnek mondhatna. „Irhonnak hat millió kath. 
lakói", olvassuk egyik mainzi lapban, „még mindig kénytele-
nek megosztani szegény lelkipásztoraikkal az arczuk véres ve-
ritékével keresett kenyeröket, s elgyengült testök végső ere-
jé t a protestáns templomok, iskolák és lelkészi lakok építésé-
re föláldozni : mig a prot. lelkészek a kiéheztetett községek 
vagyonából duskálkodnak , üres padoknak prédikálnak, és az 
időt a szegény katholikusok nyeggetésével töltik. Ezek saját 
pénzökön, és legnagyobb erőmegfeszitéssel, már igen sok, és 
részint szép templomokat építettek : de ama számtalan régi 
egyházak közül, mellyektől a reformatio ideje alatt és óta 
megfosztattak, és mellyek prot. czélokra fordittattak, még 
csak egyetlen-egy sem adatott a katholikusoknak vissza. Az 
ősi kath. egyház vagyona csupán az anglicanusok javára szol-
gál. A katholikusok még mindig csak türetnek : templomai-
kon kivül legkisebb jelét sem szabad a kath. isteni-tiszteletnek 
mutatni ; semmi keresztet sem szabad az utczán fölállitani, 
sem a templom kerítésén kívüli téren járdalatot tartani, vala-
mint harangot sem, egynél többet minden templomban. Egy, 

csaknem 3000 lelket számláló kath. faluban, melly három 
szegény papot tart maga számára saját adományaiból, mig az 
angolegyházi lelkésznek 12,000 forintnyi évenkinti jövedelem 
mellett nincs más tenni valója, mint parkjában sétálni csa-
ládjával , mult évben az urnapi körmenetet ünnepélyesen 
akarák megtartani : miután a körülfekvő vidékről is sok 
nép, több mint 6000 ember gyűlt össze. Azonban a tiszt-
viselő megtiltá a falu utczáin át vezetendő sz. menetet ; 
minek következtében az egész járdalatnak a templom tor-
náczát alacsony fallal köritő kisded térre kellett szorít-
koznia. Mindamellett leirhatlan volt a megilletődés, melly 
az egész ajtatos sokaságot megragadta, midőn az Oltári-szent-
séget 300 év óta először volt alkalma szabad ég alatt szem-
lélni". Ámbátor a községi tisztviselő gondoskodott róla, hogy 
az öröm hatása ne legyen túlságos.. . . „A falon kivül a tisztvi-
selő föltett kalappal állott, égő szivarral szájában". (Kath. 
Sonntagsbl.) 

— Irhon szegénységével párhuzamosan , ámbátor ellen-
kező irányban, halad a prot. missio-társulatoknak pazarlásig 
bőkezű gyámolitása. Mult évben a különféle missio-társula-
tok részére gyűjtött pénzösszegek 773,932 font sterlingre 
(8,513,232 forintra) mentek. És prot. lapok hozák föl dicsek-
vőleg ez adatot arra, hogy bebizonyítsák, mennyivel nagyobb 
a protestánsok téritői buzgalma , hogysem a katholikusoké, 
kik ugyanazon czélra csupán 1500 fontot (16,500 frt.) áldoz-
tak. (Der christl. Pilger.) A szegény kath. egyház az anglican 
gazdagság ellenében természetesen egyedül azzal vigasztal-
hatja magát, hogy az Üdvözitő esalhatlan tanúságtétele sze-
rint (Luk. 21 , 3.), a szegény özvegy fillérje nagyobb jelentő-
séggel birhat az Isten szemében, mint a dúsgazdagok nagy 
adományai. S e nézet alaposságát, ez ideig legalább, a mindkét 
(kath. és prot.) missionak egészen különböző sikere is eléggé 
bizonyítja. A ,Schles. Kirchenblatt1 egész czikket áldoz leg-
újabban ama sajátságos állapot felvilágosítására, mellyben 
például az angolegyházi zsidó-térités van Jerusalemben. Az 
itt felállitott prot. püspökség hire régóta körutat tőn már a 
világban : de a zajos föllépésnek megfelelő sikerről még min-
dig keveset volt hallani alkalmunk. A biblia-társulatok éven-
kint millió példányokban terjesztik a sz.-irást : de hogy a meg-
térök száma csak távolról is arányban állana e bőkezűség- és 
könnyüszerü apostolsággal, nem mondhatni. Sőt inkább évről-
évre jobban valósul egy főrangú prot. egyházi férfiúnak, (Dr. 
Grossmannak, a Gusztáv-Adolf-egylet alapitójának?) vala-
mellyik gyűlésen nyilvánított amaz Ítélete , hogy : „Xaveri sz. 
Ferencz egy bibliával millió pogányokat, a prot. missiona-
riusok ellenben a bibliák millióival egy pogányt is alig téri-
tettek meg". A zsidók térítése körül kifejtett tevékenységet, 
és mutatkozó sikert pedig a jerusalemi missioban láthatni leg-
jobban. Az ezen községbe gyűjtött ,hivek' mind számra, mind 
jellemre nézve igen szánandó ,egyházat' képeznek ; melly a 
kereszténységnek, haugyan ez képviselné azt Jerusalemben, 
fölöttébb nagy kisebbségére szolgálna. Egy illetékes , és rész-
rehajlatlan szemtanú, F r a n k i L. A. bécsi orvostudor, mint 
maga is izraelita, következő rajzátadja templomuknak, mellybe 
a missio titoknokának kíséretében lépett: „A főoltáron semmi 
kereszt sem látható ; hanem helyette két fekete márványlap, 

mellyen a tiz parancsolat aranyos betűkkel irva olvasható 
E templomot, ha valamennyi Jerusalemben lakó ,megtértek' 
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összegyűlnek benne , meglehetősen nagyszámú közönség tölti 
be. Mellyik zsidó község az a földön, még ha a legnépesebbek 
közé tartozik is, melly a jerusalemiként ama látványt nyújt-
hatná, hogy százharmincz egy megkeresztelt zsidó jöjjön egyet-
len templomban össze ? . . . Bármilly meglepő is azonban a tü-
nemény, ennyi, többnyire protestantismushoz pártolt zsidót, 
az előttök legszentebb városban, a földön együtt látni, mi a té-
ritői munkásság sikerét jelentékenynek látszik bizonyítani : 
mégis ez utóbbit nagy mértékben alászállitja , ha vallás-er-
kölcsi szempontból, és a személyeket nézzük, kik magukat 
pásztoruk által ez akolba hajtatni hagyják. Jóllehet helyeze-
temben nem vala szándékom ismerni az eszközöket, s utánuk 
tudakozódni, mellyeket a missio felhasznál a végre, hogy a 
zsidókat a keresztség fölvételére birja : mégis, hogy a háló 
aranyból van , mellyel e szent emberhalászat űzetik , az iránt, 
Jerusalemben legalább, nincs legkisebb kétség is ; és minden, 
ki e tárgyat illetőleg kérdezősködni akar, illy eredményhez 
fog jutni. Nekem magamnak is értésemre esett egy olly eset, 
mellyben bizonyos izraelita tudósnak, az angol bibliatársulat 
4000 ezüst forintnyi örökös évpénzt igért, minden más köte-
leztetés nélkül, egyéb hogy magát engedje megkereszteltetni. 
Mindkét személy él még, kik közt az alkunak létesülnie kel-
lendett, egyik Bécsben, másik Konstantinápolyban. A latin 
szertariásuak is gyámolitják azokat, a kik katholikusokká lesz-
nek, de csak miután a hitet letették. A protestánsok ellenben 
foglalót adnak, és a családokat demoralisálják. Ha a szülők 
szigorúbban bánnak gyermekeikkel, ezek nem ritkán daczosan 
azt felelik, fenyegetődzve: ,Elmegyek a missióba.' Bizonyos 
napon, midőn házigazdámmal a bazaron végig mennék, egy 
ember megszólitott ; kérve, hogy ajándékozzak neki 3000 
piastert, mellyel adós a missiónak: ez által őt, mondá, neje-
s hat gyermekével együtt megmentem a keresztségtől. Ezen 
ember 25,000 piastert lopott, s midőn a zsidók vonakodtak 
egy tolvajért magukat közbevetni, bosszúból a missióhoz já-
rult: s ámbár nem tanúsított nagy hitbeli hőslelküséget, a ne-
mes rhodusi, protestánssá lett Tudvalevő dolog, hogy 
sokan a zsidók közül csak azért utaznak Jerusalembe, hogy 
magukat itt kereszteltessék meg , mint legjutányosabb helyen. 
Sőt az is megtörténik, hogy az illy vallási ügyekben utazók, 
útközben több helyen is fölveszik a keresztséget, hihetőleg 
előkészületül a Jerusalembeni ujrakereszteléshez". (Megjegy-
zendő , hogy ezt egy , a kereszténység iránt ellenséges indu-
latú zsidó irja ; s igy a nii becstelenitő van e vádban, azt 
egyedül neki kell fölróni. Másnak illy, az erkölcsi elvetemült-
ség legalacsonyabb fokára sülyedt rosszlelküség lehetőségét 
el sem tudnók hinni : de róla föl kell tennünk, hogy ismeri 
embereit.) „Jellemző a lengyel-zsidókra nézve szintúgy , va-
lamint a missiót illetőleg amaz élez, mellyel egy zsidó mondta: 
,Az egyedüli jó üzérletet is, melly még föntartotta magát, ha 
az ember megkeresztelkedett, maguk a zsidók rontották el, 
concurrentiájok által'. A vallás, nem egyedül a Mózsesféle, 
merő áruezikk Jerusalemben ; s az árusok, a vevők és eladók, 
még csak arra sem méltók, hogy mint egykori emlegetett őseik, 
a templomból" (talán csak épen az angol-egyházi zsidó temp-
lomból?) „kihajtassanak. Látva, hogy a föld kerekségének 
legszabadabb népe által, melly első emelte szavát a rabszolga-
kereskedés ellen, illy lélek-kereskedés űzetik ; hogy a teremt-
mények szüksége , s nyomora keresztény (?) üzlet tárgyaivá 

lesznek: fölgerjed ellene az erkölcsiség szive, a miveltség 
szelleme, s maga a keresztények Megváltójának gondolata 
is". (Franki, ,Nach Jerusalem. Leipzig, 1858'. Bd. II. S. 70.) 
Az egészben leggonoszabb, hogy az illy Franki-féle irodalmá-
rok, kiknek száma korunkban tetemes, elég vakmerők a ,ke-
reszténységet tenni felelőssé egy angolországi inkább keres-
kedelmi vállalat-, mint vallási cselekvényért : holott sem 
Franki nem szeretné , sem mi nem akarnók, az izraelitáknak 
átalában, tehát a ,zsidóságnak' tulajdonítani azon üzérleti szel-
lemet , mellyről maga tesz bizonyságot, a keresztséget több 
izben fölvenni szokott istentelenekről irva. Ez bizonyára csak 
ugy nem mosaismus, mint az angol biblia-társulat eljárása 
nem kereszténység: azért egyiket sem kell ollyasmivel össze-
zavarni, mi ahhoz lényegileg nem tartozik. Elég sajnos, hogy 
ker. nevet viselő kormányok és népek elnéznek , megszenved-
nek illy gyalázatos visszaéléseket; hogy Britanniában az ir-
landi katholikusok nyomora, az orosz birodalomban egyesek 
erőtlensége s hithidegsége, ekkép zsákmányoltatik ki vallási 
czélokra : de azért illyesmiért még sem szabad a kereszténysé-
get vádolni ; ha csak azokat keresztényeknek lenni nem akar-
ja valaki tagadni, kik ez eljárást a legerőteljesebb szavakkal 
rosszalták elejétől fogva, s ma is kárhoztatják. Franki elő-
adásában csak a tények birnak elvitázhatlan becscsel; neve-
zetesen az, hogy : ,a szent-földnek tiz ezeret alig meghaladó 
zsidó lakossága , mellyből 5700 jut Jerusalemre, valamennyi 
egyéb tartományok, még Amerika zsidói által is olly gazdag 
adományokkal gyámolittatik, hogy Jerusalemben egy-egy zsi-
dó család évenkint sokszor 400 forintot is meghaladó segély-
pénzt huz'. Mit tudva, természetesen legkevesebbé sem lehet 
rajta csudálkozni, hogy a sz. város 5700 zsidó lakosa közt 
alig van 239, ki valamivel foglalkozik; hanem henyélve s ke-
reset nélkül tölti napjait, a bizonyos alamizsnára számolva. 
De nem csudálkozhatni azon sem, hogy mire tudják az angol 
biblia- s egyéb társulatok az évenkint gyűjtött, és jobb czélra 
méltó, roppant összegeket pazarolni: mig Irland elpusztul, s 
a birodalom fővárosa, London, naponkint lát embereket, kiket 
az éhség öl meg. (Legújabb statistikai adatok szerint Lon-
donban az éhség és hideg, átalában nélkülözések következté-
ben megholtak száma évenkint olly nagy, hogy az esztendő 
minden napjára jut egy éhenhalási eset ! Kinek nem jutna itt 
eszébe azon nagy pápa, ki egyetlen illy esetnek Romában elő-
fordulta felől hallván, vigasztalatlanul adta magát által az Is-
ten irgalmát leesdő imák-, és önsanyargatásnak.) E szivtelen-
séget szinte nem tulajdonithatni az egész angol népnek, hanem 
egyedül amaz elfásult, haszonleső , minden magasabb érze-
lem és eszme iránt elhidegült, mivel az életadó tőkétől elmet-
szett, és igy meghalt anglican és dissidens egyházi rendsze-
reknek; mellyek minden vallási tevékenységöket a catholi-
cismus elleni gyűlöletben központosítják, s némi életjelensé-
get egyedül az irányában tanusitott üldözések által képesek 
adni. Ez nekik az egyházi élet. S ez nem egyedül Britanniában 
van içy . . . . A katholika hit és egyház iránti mély tiszteletlen-
ség , gyűlölet birhat csak egy nyilvános hatóságot olly kimé-
letnélküli s aljas eljárásra, minőnek példáját a ,Sun' április 
26-dikáról kelt egyik tudósításában találjuk: melly szerint 
egy irlandi nő, kath. papot hivatva magához, hogy a lélek is-
meretét terhelő nyugtalanságtól szabaduljon, mig a pap a 
bűnvalló öregasszonyt meggyóntatta, ,.a betegápoló-nő kivül 
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az ajtónál hallgatódzott, és a politiának jelentést t ő n — " 
(Mintha a gyónási titok megőrzése, nem olly mulhatlanul 
szükséges föltétele volna az egész bűnbánati szentség erköl-
csi jótéteményének, hogy nélküle meg kell minden őszinte-
ség-, és ebből kifolyó javulási szándéknak semmisülni.) De 
nem alaptalan az annyi ezerek, sőt milliók forró imádságai-
nak sikerére számoló remény, hogy e vallási gyűlölet ápolója, 
a százados elszakadás szülöttje, melly naponkint nagy tért 
veszt a szivek- és közvéleményben, meg fog idővel bukni ; s 
vele a jelenleg csupán pénzbeli nyereségre számitó üzérkedési 
szellem is megjavulva, föl fog ujolag a valóban átalános, azaz : 
kath. Isten- és emberszeretet magasáig emelkedni. A napról-
napra mindinkább szaporodó megtérések e reményt nagy 
mértékben ápolják. A ,Weekly-Register' imént jelenti töb-
bi között, hogy Leeds herczeg a kath. egyház kebelébe 
visszatérve mult ki: melly be nem rég a beverleyi rom. kath. 
püspök által vétetett föl. 

IRODALOM. 
,D ie G e h e i m n i s s e M a r i a ' . (Vége.) 

Igaz, ugy mond szerző, az ur Jézus nem az ő any-
ját, hanem apostolait bizá meg a tanítással ; megparancsolván 
nekik, hogy elmenvén az egész világra, tanítsanak minden 
népeket. És a szent-irás lapjai csak ama könyörgő esedezési 
szózatot jegyezték föl, mellyet Mária, Jézusnak nyilvános 
tanításakor ejtett ki. Ezen kivül egy szót sem olvasunk tőle. 
E gyakorlat által már előre az apostoli szabályt ohajtá fölállit-
tatni, hogy az asszonyok a templomban hallgassanak. Mind 
e mellett az Üdvözítő egyik , ott a keresztnél jelen volt tanít-
ványának , és ennek személyében az egész anyaszentegyház-
nak adá őt anyául : az anyának pedig kötelessége, gyerme-
keit tanítani, nem ugyan közönségesen és nyilvánosan az egész 
házra nézve, hanem különösen és titokban, egyenkint. Az 
anyai oktatásnak pedig nagy hatása van. Az első tanitás ala-
pul szolgál minden következő ismeret- és tudománynak. S ki 
lehetne alkalmasabb ezen első tanításnak, a ker. igazságnak 
közlésére , mint Mária : ki az isteni Mesternek legrégibb ta-
nítványa volt; ki őt , mint az élő Istenigét, kebelén és karjain 
hordozta gyermekségétől fogva; minden szavait hallotta,min-
den cselekedeteit látta , s mindezt,szivében megőrzötte' ? Ő 
vala egyedüli szem- és fültanuja, miután nyilvános tanítása 
idején őt követte, szájából minden igéjét meghallotta, s őrizte 
egészen az utolsóig, mellyet a kereszt szószékéről intézétt hozzá. 
Nemkülönben a Szentlélek is , a ki őt egykor isteni hatalmá-
nak erejével megárnyékolá , Pünkösdkor világosságának tel-
jes erejével tölté be ; s valamint egykor a kegyelmek teljét 
nyujtá, ugy adta meg neki most a világosság tökélyét. Azért 
az apostolok története nekünk Máriát akkép mutatja, mint ki 
Jézusnak mennybe-menetele után az apostolokkal egyesült, 
és azok körében készült a Szentlélek fogadására. A Szentlélek 
elvétele után az apostolok bizonyságot tőnek Jézus Krisz-
tusról , az Isten Fiáról, a ki született a bold. Szűztől, meg-
halt, és föltámadott ; a ki mennyekbe fölment, és onnan ismét 

eljön az ítéletre. Mária pedig az apostoloknak tőn bizonyságot 
Jézus élete-, s ama csudálatos viszonyokról, mellyeket egye-
dül ő tudott, s mellyeket legjobban ő tudott, tudnillik az ő 
fogantatásáról, szűzies születéséről, gyermeksége- s ifjúságá-
ról. Ha a Szentlélek ezek é r t e l m é t kinyilatkoztatá nekik : 
ugy Mária volt az, a ki azok ismeretével őket megajándé-
kozta. Azért sz. Lukács evangelista, a szüz Isten-anyának eme 
bizodalmas barátja, képes volt ama titkokat leirni ; azért sz. 
János evangelista, mint Máriának fogadott fia s házigazdája, 
Jézus Istenségét a legvilágosabban adta elő (II. köt. 40. 1.). 
De legyen elegendő, ennyit fölhoznom ismertetésül. Ki az 
egész müvet figyelmesen elolvasta, bizonyára nagy hálával 
fog adózni szerzőnek, ki a bold, szüz, Isten-anyja életviszonyait 
olly fölségesen ecseteli s leirja. Annyi bizonyos, hogy sok olly 
tárgy, melly más könyvekben csak gyéren és hiányosan for-
dul elő, itt terjedelmesen és szakavatottan adatik elő. Külö-
nösen szépek a sz. olvasó- és győzedelemről nevezett bold. 
Szüz ünnepére rendelt sz. beszédek. Ezeket olvasván, kétség-
kívül meggyőződhetünk a sz. atyák ama szavainak igazságá-
ról : „Éva átka Máriában áldásra fordult. Éva, nemünknek 
anyja, a nyavalyákat hozta a világra : Mária, üdvösségünk 
anyja, a világnak az üdvösséget hozta. Éva szerzője a bűn-
nek , Mária szerzője az érdemnek. Éva halált hozott, Mária 
életre támasztott ; amaz sebesitett, ő gyógyított". (S. August. 
Serm. 2. de Annunc. B. V.) Mária az Isten anyja, az éden ös-
vénye , az ég kapuja, bűnösök reménye, a hajótörést szenve-
dettek partja, a veszélyben küzködők oltalma, a fáradtak vi-
gasztalása , az embereknek Isten előtti hü közbenjárója. (S. 
Laurent. Justin. Serm. de Annunc. B. V.) Az előadás világos és 
könnyű; alapos tudományosság, és a szüz Isten-anyja tiszteletét 
előmozdítani törekvő buzgóság szép öszhangzásban élénkítik 
egymást. Azért szerzőnek nem csak egykori hallgatói tartoznak 
hálával, hanem az olvasók is méltán megőrzik emlékét. De a 
lelkipásztorok is nagy hasznát vehetik müvének, kivált kik a 
híveket jól kidolgozott egyházi (hitágazatos) beszédeikkel 
a bold. Szüz, Isten-anyja tiszteletére buzdítani serénykednek. 
„Honora Patrem tuum et gemitus Matris tuae ne oblivisca-
ris : memento, quoniam nisi per illos natus non fuisses" (Eccl. 
7,29.30.) . M u n k a y János. 

Pályakérdés. 
Néhai S c h w a r t n e r Márton pesti egyetemi tanár és 

könyvtár-őr alapítványából 105 a. é. forint tűzetik ki jutalmul 
a következő pályakérdés megfejtésére : „Quaeritur, quid mo-
menti ad promovendam gentis hungarae culturam a Princi-
pibus stirpis Andegavensis accesserit ?" A pályairatok magyar, 
latin, német, vagy franczia nyelven szerkesztve, s a szerző ne-
vét rejtő pecsétes levélre hivatkozó jeligével ellátva, 1860-iki 
május 1-éig a pesti cs. kir. egyetem nagyságos rectorához bér-
mentesen beküldendők. A pályanyertes értekezés a szerző tu-
lajdona marad. Pest , 1859. april 15-én. 

Kegyes adományok .-
A pesti lipótvárosi templom részére : 

E g y névtelen, Kalocsáról 2 f r t p . 
A pest-lipótvárosi bazilikában a Szent-István-Társulat ál-

tal emeltetendő Sz -István-oltárra : 
E g y névtelen, Kalocsáról 2 f r t p. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : A házassági akadályokról V. — Az anya- műnket, melly a nem-bontó akadályokban világosan 
könyvekről. (Vége.)—Bizalmas javaslatok az egyházi beszé- i ,, . . . . . . , i , • i , i , , 
dek készítését illetőleg. I. - Egyházi tudósitások : Magyaror- k e t r e n d u t ö r v é n y h o z á s i h a t a l m a t : a l l a m i t , es e g y -
szág-, Roma-, és Francziaországból. házit állapit meg. Helyén lesz e kettő körül kissé 

szétnézni. 
Az egyház bir hatalommal és joggal , még pe-

dig tulajdonjoggal, gátló akadályokat szabni. E ha-A házassági akadályokról. 
V. N é m e l l y á t a l á n o s é s z r e v é t e l e k a g á t l ó talmat és jogot nem vette a fejedelmektől, vagy ál-

a k a d á l y o k f ö l ö t t . Iámtól, hanem Krisztustól, az ő szerzőjétől; ki mon-
Nehogy hosszasabbak legyünk, mint maga a dá: „Quodcumque ligaveris "Ezekben van letéve, 

hosszutürés : értekezéseink a következőkben is, mint s örökre okmányositva az egyház törvényhozási ha-
eddig, csupán az austriai átalános polgári törvény- talmának legelső jogalapja, a gátló akadályokat il-
könyv, és az 1856. october 8-iki törvénynek bizo- letőleg is. E joghatalmat szakadatlanul birja s gya-
nyos, általunk előre kijelölt határai közt mozognak, korolja az egyház, mondhatni, annyira elejétől fog-
Azon rendeletekre tehát, mellyek a nevezett törvé- va, hogy minden történeti kétségen fölül áll : mikép 
nyek- és törvénykönyvben nincsenek meg, nem ter- már az ős keresztény századokban léteztek akadá-
jeszkedünk ki; jóllehet vannak több, és köztök fon- lyok, mellyek tiltottak egyházilag bizonyos házas-
tosb rendszabályok is, m e l l y e k mindannyian a gátló ságkötéseket, a nélkül, hogy azokat, ha mégis vég-
akadályok tárgyát képezik. Igy is sokaljuk egy, he- rçhajtattak, megsemmisítették volna. T&y a .vaJláo-
tenkint kétszer megjelenő lap hasábjait r é s z ü n k - különbség' már az ős korban akadályul szolgált a 
r ő l annyira igénybe venni. Épen azért jelen czik- hívőknek, zsidókkal, vagy hitetlenekkel házasságra 
künkben ama §§. fölött,mellyek a polgári codexben, lépni; mert az illy házasságok már akkor annyiba 
és az uj házassági törvényekben a gátló akadályokra vétettek sz. Agostonként: „ac prostituere membra 
vonatkoznak, átaíánosan visszaelmélve (reflectálva), Christi cum gentilibus." A ,valláskülönbség' ekkor 
egyedül csak azon, bizonyosan nem is valamennyi, még nem vala bontó akadály, hanem csak gátló; de 
hanem csupán némelly átalános mozzanatokat emel- mint illyen, bizonyosan történetileg létezőnek ismer-
jük ki , mellyek az idézett kútfőkben található tör- tetik, ha mindjárt rá törvényt nem idézhetnénk is. 
vényekből, mint forrásokból, csörgedeznek. A IV-ik századból azonban már birunk irott törvényt 

Az 1856. oct. 8-iki házassági törvények tartal- is, az egyház ide vágó törvényhozásának gyakorla-
mának egyik legszembeszökőbb jelensége, hogy tára nézve. Ugyanis a 361-ik évben tartott laodiceai 
mindkét függelékében olvashatni gátló akadályokat, zsinat 52. canonában a ,szentes idő', mint gátló aka-
Mig az I. függ. 3. §-a az e g y h á z i t ö r v é n y ha- dály, már előfordul: „Non oportet, mondatik benne, 
tározatait illetőleg a II. függelékre : a II. függ. 69., in Quadragesima nuptias celebrare." Jóllehet itt is 
és még inkább 70. §-a „az a u s t r i a i t ö r v é n y e k - az akadály, mellyre az idézet vonatkozik, sokkal ré-
n ek (rávitelesen, ha nem egyenesen, nem is kizáró- gibb, mint maga a törvény; mert mint szintén tör-
lag, de kiválóan mégis az I. függelékben) fölemiitett ténetileg bizonyos : ,a szentes idő' értelmű akadály, 
(állami) szabályaira" utal. Értelmezésilegtehát, mint- keletkezésében egészen az első századok kereszté-
hogy itt e viszonyosságkülönösenagátló akadályok nyeinek korára vihető vissza; úgymint kiknek ön-
iránti rendszabályokat illeti : azoknak mind az I., tartóztató szokásából támadt a tilalom, az esztendő-
mind a II. fűggelékbeni felállíttatását látván, mindé- nek némelly szakaiban menyegzőt tartani : mint 
nekelőtt azon, mind az állam, mind az egyház ré- F l e u r y a keresztények szokásai- és erkölcseiről, II. 
szérőli föltevés, melly egyébkint csak előlegesen el- könyve 11. czikkelyében irja. Hasonlóképen létezett 
ismert elvnek következménye lehet,kapja megfigyel- már hajdanában az ,egyszerű fogadalom' is, mellyre 
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nézve S i r i c i u s pápa levelének foglalatát a IV. 
századból lásd D e v o t i n á l a 191. lapon. (Inst. 
Can. Tom. 2. Neapoli, 1852.) A későbbi századok fo-
lyamában pedig az egyházi törvényhozás kiterjedé-
sét a gátló akadályokra eléggé bizonyitják amaz , a 
mostaniaknál számosabb gátló akadályok, mellyek 
általa különböző időkben, és körülmények szerint ho-
zattak; tovább a tridenti zsinat 24-ik ülésének 3-ik 
canona, melly az egyháznak a gátló akadályok szab-
hatásáhozi jogát és hatalmát, annak számára, min-
den megszorítás nélkül kikiáltja. A jog- és hatalom-
gyakorlatot tehát, melly az egyházat ez akadályok-
ban is, miként a bontókban, megilleti, szintolly ke-
véssé lehet tagadni, mint csak csudálkozni is a gya-
korlathozi ragaszkodáson, ha veszszük a dolgot, 
meliyre e jog és hatalom alkalmaztatik. Hová lenne 
az egyház gondos anyai szive, ha kebelében az ő 
gyermekei a szerint hásasodhatnának, mint a ló és 
öszvér, mellyeknek nincsen értelmök? A házasságok 
Isten országában a földön legelső, természetes elemi 
nevelő-intézetei az egyháznak, mellyekből rend sze-
rint hitujonczait szedi; azok iránt tehát szükségké-
pen a legnagyobb előgondoskodással kell viseltetnie: 
nehogy a családi állapotok a nemzők és sarjadékaik 
lelki rendeltetésével, és az egyház jogintézményeivel 
ellentétben keletkezzenek. Es liogy sokat ne okos-
kodjunk, a házasság csak ugy s z e n t s é g , mint a 
többi ; ha e többieknél joga van az egyháznak meg-
határozni, micsoda előzmények után engedtethetik 
valaki szabadon a szentség fölvételéhez járulni : csak 
ugy joga van a házasság szentségéhezi szabadon bo-
csáttatást is bizonyos föltételek tekintetbe-vételétől 
tenni függővé. Azért az egyház ezen joga az uj há-
zassági törvényekben is fön van tartva, s azért ta-
lálkozunk a II. függelékben is nem-bontó akadá-
lyokkal. 

De az államok is alattvalóikat rend szerint a 
házasságokból ujonczozzák; a házasságok ennélfogva 
az államoknak is legelső, természetes elemi nevelő-
intézeteik; mellyek által tehát végre is tagadhatlanul 
közelről érdekelve vannak. A családiságok az állami 
háztartásba és politikába, a közjó szempontjából, 
fölötte nagy súlyt vetnek: de a családiságok a pol-
gárzatban a házasságkötésekből bontakoznak ki. Az 
állam a polgárok , mint alattvalók fölött, felügyeleti 
joggal és hivatással bir : de a házasulandók az ál-
lamnak is tagjai, és mint illyenek a közpolgári rend-
szabályoknak alárendelhetők. Az állam hatalmának 
és törvényhozásának, hivatásánál fogva, föl kell ka-
rolnia a családoknak, miután megalakultak, polgár-

zati viszonyait : de az állam nem teheti meg, hogy 
a család, mellyet a házassági összeköttetés szül, az 
államban megszűnjék család lenni; mert házasság-
érvényesitő hatalma nincs, és bontó akadályokat nem 
tehet. Hozzáillő tehát az államhoz , ha polgárainak 
házasulása iránt, mielőtt azt megkötnék, megelőző, 
a polgárzati közjóhoz idomított, a józan politikai s 
polgárjogi intézményeknek megfelelő felügyeletet, 
befolyást, őrködést fejt ki. Ki mondhatná, hogy pél-
dául a ragadó nyavalyák, katonai állapot, vagy 
súlyos büntetésre itéltetés miatti tilalmak , az ál-
ladalomban helytelenek? De azoknak az egyház 
részérőli felállítása kevésbbé volna akár korszerű, 
akár jó hangzatu. Azon kivül tehát , hogy még 
jobb, ha ezen, és az illyes akadályokat nem az 
egyház, hanem az állam teszi : némelly kívánatos 
gátló akadályok, tárgyuknál fogva, az állam tör-
vényhozását még különösen igényleni is látszanak. 
És utoljára is nem üres tétel az, hogy polgári jogo-
kat valamelly államban csak ennek törvényei által 
kiszabott föltételek mellett szerezhet valaki. Ez ná-
lunk is áll, mint a polgári törvénykönyv 18. §-a 
mondja. Ámde az állam a házasságokhoz polgári 
eredményeket is csatol, mellyek az ő joghatalmának 
kizárólagosan productumai : följogosul tehát arra is, 
hogy kitűzze a föltételeket, mellyek alatt ez ered-
mények elérhetők. E föltételek tevésére az állam tu-
lajdonjoggal bir, mellyet az egyháztól soha sem vett; 
azután, minthogy e föltételeknek a házasságok ér-
vénye- , vagy érvénytelenségéhez semmi közük, és 
csakis a merőben temporaliákra vonatkoznak, mely -
lyek a házasságokban egyenesen az államtól függ-
nek : innét azok kizárólag az állam törvényhozásá-
nak fóntartvák. Az államnak eme tulajdonjoga, és 
megelőző beavatkozhatása a még egyházilag meg 
nem alakult családiságokba, azon törvényhozási jog-
hatalmon alapszik, mellynél fogva az ország lako-
sainak , vagy polgárainak, mint illyeknek, egymás 
közötti polgári magán-jogait, és polgári magán-köte-
lességeit meghatározhatja. E joga minden államnak 
megvan, figyelem nélkül arra: katholikus vallásu-e 
annak feje, vagy nem? Ugy hiszszük, e nézet most 
már átalános; és sem kimondása, sem alkalmazása 
az egyházban nem talál megütközésre. ,Cuiquesuum.' 
Innét látjuk is, hogy a polgárzat által a házasulan-
dók számára hozott előovalmakra mindenfelé tekin-
tet van ; vagyis az akadályok, mellyeket az állam 
tesz, m i n t g á t l ó k , figyelemben részesülnek. Tör-
ténetileg azon joggyakorlat a keresztény világban, 
mellynél fogva az államhatalom gátló akadályokat 
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a férj- és nősülendők elé szab, s z á z a d o k b a n , 
é v e k b e n , talán nem annyira kitűnő s gazdag, 
mint az egyház joggyakorlata ugyanezen tárgyban : 
mindazáltal az államhatalomnak illy akadályokat 
tehetési jogát tagadni akarni, minden esetre meré-
szebb állítás volna, semhogy a próbát kiállhatná. 
Ha valahol, Magyarországban dívott sokáig olly 
jogmező, hol a kérdéses állami hatalom gyakorlata 
ellen, föltéve, hogy az jogtalan, felszólalni lehetett 
volna; holott e gyakorlatnak még csak m ó d j a sem 
csinált zajt: pedig e módban, akkori hazai jogszem-
pontból nézve csakugyan volt valami. Mert nálunk 
egészen a legújabb jogi átalakulásig, t ö r v é n y n e k 
csak az tekintethetett, a mi országgyülésileg hozatott. 
Mindamellett az austriai államhatalom hazánkra néz-
ve a mult időkben is nem egy gátló akadályt ter-
jesztett ki, mellyek ellen, m i n t g á t l ó k e l l e n , a 
magyar egyházban, tudtunkra, senki sem tiltakozott ; 
pedig azoknak csakugyan nem volt egyéb, mint in-
timatumi alakjok. Honnan ez állam és egyház ré-
szérőli öszhangzás, ha nem a két fél egyező jogtu-
datából? A jogot tehát, mellynek gyakorlatát az 
állam már előbb is kezében tartotta, jelen törvény-
hozásába csak átvette, s most csak folytatja. A mint 
hogy az államhatalom ezen joga az uj házassági tör-
vényekben is fön van tartva ; s azért találkozunk az 
I. függelékben is gátló akadályokkal. 

Milly módot kövessen az állam, fenforgó hatal-
mának gyakorlatositásában : ennek meghatározása 
tőle függ; ha a nem-bontó akadályokat tehető jog 
mellette van, annak kivitele sem lehet ellene. Egy-
házilag minden püspök jogosulva van megyéjében 
az emberhez, m i n t k e r e s z t é n y h e z alkalmazott 
gátló akadály rendelésére. Ezen püspöki jogosultsá-
got az uj házassági törvények is észrevétetik, mi-
dőn a II. függ. 75. §-ában azon oknál fogva is inte-
tünk, hogy: „ m i n d e g y i k e g y h á z i m e g y e 
r e n d e l e t e i s dicséretes szokásai hűségesen meg-
tartassanak". Mind egyházilag, mind államilag, egé-
szen tulajdonjoggal, és önálló hatalommal történik 
intézkedés a nem-bontó akadályok körül: mint az 
1856. oct. 8-diki törvényekből is kiviláglik. Az ál-
lam tulajdoni joga s önálló hatalma mellett szól : a) 
hogy az I. függ. olly gátló akadályok iránt is ren-
delkezik , mellyek a II. függelékben is benvannak : 
például a hirdetésekről, okmányi kimutatásokról stb.; 
b) hogy az I. függelékben olly gátlók fordulnak elő, 
mellyekről a II. függ. tüzetesen nem emlékezik; pél-
dául a katonákról, hivatalnokokról stb. ; c) hogy a 
II. függ. 69. §-ában mondatik: „Sanctum est chri-

stiano, potestati civili praestare obedientiam, ad 
quam Dominus ipse nos per Apostolum suum insti-
tuit. Eo districtius eas observet, necesse est, consti-
tutiones civiles". Az egyház tulajdoni joga s önálló 
hatalma mellett pedig szól az : a) hogy viszont a II. 
függ. olly gátló akadályokat hoz elő, mellyek az I. 
függelékben nincsenek meg; például a fogadásról, 
szentes időről stb. ; b) hogy a II. függ. fölállítja sa-
ját gátló akadályait, ha mindjárt azok megvolná-
nak is az I. függelékben : igy a hirdetésekről, ok-
mányi kimutatásokról stb. ; c) hogy az állam legke-
vésbbé sem vonja az egyház eme jogát és független-
ségét kétségbe : sőt inkább a II. függeléket egyen-
lően kihirdeti az I. függelékkel, és ennek 3. §-ában 
a II. függ. tartalmára, mint az egyházi törvényho-
zás tárgyilagos mutatványára utal. Tovább az egyik 
és másik hatalom tulajdonjoga mellett bizony it, hogy 
az állani az uj törvények kibocsátása óta is hozott 
gátló akadályokat; például az altanitókra, a katona-
kötelezettekre nézve. Minél fogva az állami tilalmak 
ö s s z e g é t hasztalan keresnők az uj házassági törvé-
nyekben. De ez nem csuda : miután e tilalmak a körül-
mények szerint többszörözhetők, vagy kevesbithetők, 
szóval, változtathatók az állam részéről ; valamint 
az egyház részérőliek is többithetők, vagy keves-
bithetők: úgyhogy a II. függelékben föllelhető gátló 
akadályok épen nem rekesztik ki az egyéb, egyhá-
zilag gátlók létezésének lehetőségét ; mint következ-
tethetni ezt a II. függ. 75. §-ából: „De hisce ac omni-
bus , quae conferre possunt, ut matrimonium pie ac 
decore celebretur, statuta et laudabiles consvetudi-
nes cuiusque Dioecesis fideliter observandae sunt." 
Az egyház ezen önálló hatalmának gyakorlatát a 
gátló, több, vagy kevesebb akadályok megszabha-
tásában, a tridenti zsinat 3-ik canona ekkép formu-
lázza: „Si quis dixer i t— nec posse Ecclesiam con-
stituera, u t p l u r e s i m p e d i a n t , anathema sit" 
(Sess. 40.). (Vége köv.) 

Az anyakönyvekről. 
(Vége.) 

A halottak jegyzőkönyvénél különös észrevé-
teleknek helye nem lévén, Helfert már idézett könyve 
szerint csak azon figyelmeztetést lehet tenni, hogy 
a betegség neme az orvos által kiadott halotti kém-
lapból, melly a jegyzőkönyv szerint számokkal el-
látandó, kivehető, s följegyezhető lesz. Ha pedig 
valamelly halott más plébániában temettetnék el, 

* 
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mint a mellyben meghalt, mindenik plébánia jegy-
zőkönyvébe beírandó. 

Miután az egyházi törvényekkel egybehangzó 
királyi rendelet azt mondja: ,Hogy az anyakönyvbe 
följegyzett nevekben változtatni, legfelsőbb királyi 
engedelem nélkül nem szabad' (Int. 1815. 9. Maj.): 
a plébános saját tekintélyével, az anyakönyvekben 
foglalt adatokban változtatást nem tehet. Miután az 
1831-ik évi nov. 7-ikén kelt kir. intézmény a me-
gyés-püspököket fölhívja, hogy a járványos beteg-
ség folytán fölmerülhetett anyakönyvi hiányok ki-
javítására a kivánt intézkedéseket tegyék meg: a 
plébános a kivánt anyakönyvi esetnek hiányáról a 
megyés-püspöknél tegyen jelentést. Ez esetben elő 
kell adni a lehető okokat, mellyek miatt a teljesí-
tett egyházi szolgálat be nem jegyeztetett. Ha pél-
dául a keresztelés bejegyzése hiányzanék, az illető 
személynek, valamint keresztszülőinek , és a bábá-
nak családi s keresztnevét, a születés és keresztelés 
helyét, föl kell a megyés-püspökhez jelenteni; egy-
szersmind a hiányzó esetnek a keresztelő-könyvbe 
leendő beiktatására adandó engedelemért folyamodni. 
A püspök a följelentett személyek hit alatti kihall-
gatását elrendelendi ; s az esetet a cs. kir. helytartó-
sághoz bejelentendi: az engedelem megadása után a 
bejegyzés teljesítendő, a kellő fölvilágosító körül-
mények érintésével. Ha valamelly anyakönyvi eset 
bejegyzése hiányosnak találtatnék, a hiány kijaví-
tásának eszközölhetése végett, a talált hiányos eset 
a megyés-püspökhez fölterjesztendő. A följegyzett 
nevekben változást tenni nem lehetvén, a kiigazítás 
az észrevételek czimü rovatban jegyeztessék föl. Ha 
valamelly megkötött házasságnál a később fölfede-
zett nyilvános akadálytól utólagosan kéretik és ada-
tik fölmentés, mellynek folytán az esküdtetés a plé-
bános és két tanú előtt ismételtetik, clZílZ • ti házasság 
érvényesíttetik (convalidáltatik) : ez érvényesítés az 
anyakönyvbe azon helyen, hol az esküdtetés fölíra-
tott , az észrevételek rovatában följegyeztessék. (Há-
zass. Törv. I. Függ. 90. §.) E fóljegyzést a plébános 
minden felsőbb engedelem nélkül teljesítheti e sza-
vakkal: „Hoc matrimonium convalidatum est, coram 
me N. N., parocho loci, et testibus N.N., die 15. Aug. 
1858.; vigore dispensations ab Illmo Domino Ordi-
nario concessae, et in archivo parochiali repositae 
sub Nro. 23". Ha pedig a házasság más plébániában 
köttetett volna meg, az illető plébános az érvénye-
sítést az anyakönyvbe följegyezvén,ugyanarrólmég 
azon lelkipásztort is, kinek plébániájában a házasság 
megköttetett, értesítse: hogy az esküdtetés után az 

észrevételek rovatába bejegyezze. (Házass. Törv. I. 
Függ. 90. §.) Ha a házasság törvénytelennek nyil-
vánittatik , az anyakönyvbe följegyeztessék : „Matri-
monium hoc vigore sententiae Ven. Judicii matrim. 
Sabar. ddo. 11. Apr. 1859. invalidum declaratumest" : 
és pedig ha a házasság nem a jegyesek plébániájá-
ban köttetett volna, nemcsak azon helyen, hol a 
házasság megköttetett, hanem még azon plébános 
anyakönyvében is, ki az esküdtetésre szolgáló föl-
hatalmazást kiadta. (H. T. 53. §.) Ha pedig a házas-
felek asztal-, és ágyra nézve egymástól elválasztat-
tak volna, az anyakönyvben szinte megjegyeztes-
sék : „Coniuges vigore sententiae Ven. Judicii matr. 
Sabar. ddo. 11. April. 1859. a thoro et mensa separati 
sunt". (Helfert, 240. lap.) Valamelly törvénytelen 
gyermeknek, természetes szülői közt kötendő házas-
ság általi törvényesítése alkalmával, ha az atya a 
gyermek keresztelésénél magát a törvény telen gyer-
mek atyjának fölíratta, a lelkipásztor, ha a termé-
szetes szülők neveire nézve nehézség nem forog főn, 
a magzat törvényesitését az ónnal bej egyezheti: „Pro-
les haec per subsequens matrimonium legitimata 
est". Ha pedig a természetes atya a kereszteltek jegy-
zőkönyvébe bejegyezve nem volna, a lelkipásztor 
azon természetes atyának, ki törvénytelen gyerme-
kének anyjával házasságra lépvén, gyermekének 
törvényesitését bejegyeztetni óhajtja, vallását(melly-
ben két tanú előtt kijelenti: hogy ő valóban a gyer-
meknek atyja , az anyával okirattal bebizonyított 
házasságra lépett, és kivánja, hogy gyermekének 
törvényesítése följegyeztessék),irásba véve, saját je-
lentésével a püspökhez, további intézkedés végett 
fölterjeszsze. (Austriai eljárás, Helfertn. 242. lap.) 

Kivonatokat, vagy bizonyítványokat az anya-
könyvekből csak a plébános, vagy törvényes he-
lyettese, nevének aláírása, és a h i v a t a l o s pecsét hasz-
nálata mellett adhat ki. A plébános, vagy helyettese 
aláírásának hitelesítése csak azon esetben kívántatik, 
ha az anyakönyvi kivonat idegen tartományban hasz-
náltatnék. A nevek aláírásában változtatást tenni nem 
szabad : a neveket azon módon kell átjegyezni, mint 
az anyakönyvben előfordulnak. (Int. 1771. 10. Mai.) 
A keresztelés! kivonatokban a születési év nem szá-
mokkal, hanem szavakkal jegyeztessék át. (Int. 1821. 
13. Aug.) Az anyakönyvi kivonatok kiadásakor, a 
helység nevéhez, hol a kivonat kiadatik, még a me-
gyének neve is kitétessék. (Int. 1852. 27. Febr.) Az 
átalános katonáskodási kötelezettségtőli fölmentés 
föltételeinek tanúsítása végett, a községek és lelké-
szek által kiadott bizonyítványok, föltételesen bé-
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lyegmentesek, mig más czélra nem használtatnak. 
(Magyarországot illető kormánylap. 1859. jan. 10. 
13. sz.) Bélyegmentesek még azon anyaköny vi kivo-
natok , mellyek Bajor-, és más külföldi ország lakói 
részére diplomatiai uton kéretnek (Int. 1851.3. April.); 
mellyek a szegények részére adatnak ki (Kopsz, Jus 
ecclesiasticum. 144. lap); s mellyek hivatalból az il-
lető cs. kir. hivatalok felszólítása folytán adatnak 
ki : melly esetekben a felszólító levél keltére és szá-
mára hivatkozás történjék. (Int. 1851. 23. Aug.) Az 
anyakönyvi kivonatokat a plébános vagy ugy szer-
kesztheti, hogy az anyakönyvi esetet szinte azon 
módon készített rovatokba szórói-szóra átjegyzi, s 
aláírásával hitelesíti; vagy pedig az anyakönyvi 
esetről az anyakönyv szavai szerint bizonyítványt 
ád. A kiadás keltének napját mindenkor ki kell ten-
ni. — Miután az 1793. jun. 25-én kelt ama kir. intéz-
mény , hogy a vegyes-házasságokról, és az ezekből 
született gyermekekről évenkint a helytartósághoz 
jelentés tétessék, most is teljes erejében fönáll, a szom-
bathelyi megyére nézve 1855. évi april 15-én kelt 
körlevélben következő rovatok írattak elő ; mellyek 
szerint a plébánosok az egyházmegyei hivatalhoz 
küldendő jelentéseiket szerkeszteni tartoznak : (Nrus 
Currens.) „Coniugum nomen et cognomen, Conditio 
civilis, eorum religio, Copulationis annus, dies, men-
sis, cum vel sine reversalibus, Domicilium eorum, 
prolium genitorum Nomen et Cognomen, aetas, Re-
ligio, in qua educantur, Observationes". A katonai 
egyének körül teljesített szolgálatról szóló anya-
könyvi kivonatok, az egyházmegyei hivatal utján a 
helytartósághoz leendő fölterjesztése kívántatván 
(Int. 1830. 26. Jan.): ha az egyházi szolgálat külön-
féle ezredekben szolgáló katonai egyének körül tel-
jesíttetett , minden ezred részére külön kivonat ké-
szíttessék. (Int. 20. Mart. 1832.) Hogy pedig a tábori 
pap által katonai egyénekre nézve vezetett anya-
könyvekkel az öszhangzás megállapittassék, a pol-
gári papsággal 1830-ik évi jan. 26-án kelt intézmény-
ben közöltettek azon minták, mellyek szerint az anya-
könyvi kivonatokat a tábori lelkészek részére ki kell 
adni. A. szombathelyi megyében, 1858. évi febr. 20-án 
kelt körlevélben a plébánosok utasitástnyertek,melly 
szerint a katonai egyének körül teljesített szolgálatot 
miként tartoznak bejegyezni; hogy a katonai anya-
könyvekkel egybehangzó kivonatot szerkeszthesse-
nek. E szerint, a katona-gyermekeknél a közönsége-
sen vezetett keresztelési anyakönyv rovatába még a 
következőket is be kell iktatni. Az „Annus et dies 
collati Baptismi"czimü rovatban megjegyezvén,mely-

lyik helységben kereszteltetett meg a gyermek, ki 
kell tenni a polgári megyének nevét is. A szülők ro-
vatában, az atyának neve mellett megérintessék 
azon ezred és zászlóalj, mellyben az atya szolgál. A 
,locus domicilii' alatt a lakási helyen kivül, még a 
megyének neve is kitétessék. A keresztszülők, ha 
írni tudnak, neveiket sajátkezüleg írják be; ha írni 
nem tudnának, neveik mellé saját kezeikkel keresztet 
vonjanak. Az észrevételeknél megjelöltessék a bába 
neve. Ha a vándor katonasághoz tartozó anya tör-
vénytelen gyermeket szülne, föl kell jegyezni : vall-
jon a természetes atya a keresztelésnél jelen volt-e ? 
magát a gyermek atyjának (két tanú előtt) kinyi-
latkoztatta-e ? s nevét sajátkezüleg az anyakönyvbe 
bejegyezte-, vagy más által föliratta-e? Meg kell je-
lelni, az eset az anyakönyvben hányadik lapon és 
szám alatt fordul elő. A házasultak jegyzőkönyvében 
az ,Annus et dies copulationis' alatt ki kell tenni a 
megyének nevét, mellyben fekszik azon hely, hol az 
egybekelés megtörtént ; a jegyesek neveinél, a kato-
na férfi-jegyes milly ezredben és zászlóaljban szol-
gál. A ,locus originis' czimü rovatban a megyének, 
vagy ha az külföldi eredetű lenne, még az ország 
nevét; ha a nő-jegyes özvegy állapotban volna, meg-
holt férjének rangját is; a tanuk, ha irni tudnak,ne-
veiket sajátkezüleg irják be ; ha a jegyesek mind a 
három kihirdetéstől fölmentettek, megjegyeztessék, 
miszerint esküvel erősítették, hogy akadály közöt-
tük nem létezik. Az észrevételek alatt a jegyesek szü-
lőinek neveit, rangját, és azon körülményt is fölkeli 
jegyezni, valljon a házasság első, vagy második 
módon leendő megkötésére adatott-e engedelem ; 
valljon a nagykorúság, özvegyi állapot stb. okira-
tokkal, kivonatokkal bizonyittatott-e ; valljon a 
tábori lelkésztől az eskiidtetésre való elbocsátás 
előmutattatott-e ? Az ide szolgáló okiratok nem 
lesznek a kivonathoz melléklendők; hanem min-
denkor azon plébánia levéltárában maradnak, hol 
az esküdtetés történt. Egyszersmind hivatkozás tör-
ténjék az anyakönyv lapjára, s az eset számára.— 
A holtak jegyzőkönyvében a megholtnak neve mel-
lett ki kell tenni ugyanannak rangját, az ezred 
nevét, a zászlóalj számát, mellyben szolgált; a 
megholt nő neve mellé, férjének nevét és rangját; a 
megholt gyermek neve mellé, az atyának nevét és 
rangját; a ,locus originis'czimalatti rovatban szinte, 
mint a házasultak könyvében; az észrevételekben 
meg kell jegyezni, valljon a halálozás halotti-kém 
bizonyítása által igazolva van-e ? — A reserve- (tar-
talék) katonai csapatokhoz tartozó egyének házas-
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sági esetéről, melly a házasultak jegyzőkönyvében 
azonnal fölírandó, az anyakönyvi kivonatot az egy-
házmegyei hivatal utján azon katonai hatósághoz 
kell terjeszteni, hol a házassági engedelem kiada-
tott. (A soproni cs. kir. helytartóság 1854-iki mart. 
4-én kelt Int.) 

A bérmáltak jegyzőkönyve hazánkban eddig 
többnyire a püspöki hivataloknál vezettetett ; melly-
be a bérmáltnak a bérmálásban fölvett neve után 
családi s keresztneve, lakhelye s bérmálási atyjának 
családi s keresztneve szokott jegyeztetni. 

H e t y e y Benedek. 

Bizalmas javaslatok 
az egyházi beszédek készítését illetőleg. 

I. 
Ki a szólás rendkiviili hatásának erejét magán és má-

sokon tapasztalá, ki a görög és romai szónokok óriási vívmá-
nyait ismeri, de azt is tudja, milly nagy lendületet okoztak 
Jézus eszméjének valósítása, erkölcsi országának terjesztése, 
és a hitélet emelése körül az egyházi beszédek : az óhajta-
ni fogja, hogy minél többen adják elő ezen épen olly nehéz, 
mint hasznos thema megoldása felőli nézeteiket. Nem lehet 
czélt eszközök nélkül elérni. Urunk e parancsa : „Elmenvén 
tanítsatok minden népeket", a papi teendők legfontosbikára 
vonatkozik. Nincs is a hit és erkölcsiség terjesztésére nézve 
jobb fegyverünk. E czélt sokan kész beszédek szóról-szórai 
elmondásával is elérhetőnek vélik ugyan : de csalódnak. Mert 
ki nézett végig a bűnök valamennyi táborán ; és ki tartott 
szemlét az elfogult emberek harczedzett seregén ? A nyoma-
tott beszédek szerzője tudhatja a kor átalános igényeit : de 
nem, minden helységek és városok uralkodó vétségeit. 0 nem 
ismeri, legalább nem tapasztalta azok minden egyes szüksé-
geit. Pedig minden vidéknek megvannak a hit és erkölcs dol-
gában saját fogyatkozásai ; mellyeket az egyház szellemében 
ugy, mikép azt a ,prudentia pastoralis' kívánja, a szellemi 
gyógytan szabályai szerint különféleképen szükséges orvo-
solni ; mire főleg a néposztályok külön ismerete, s az egy 
vidékeni huzamosb tartózkodás szükséges. Tovább az egyhá-
zi beszédnek nem csak korszerűnek, de a hely-, idő- s körül-
ményekhez is alkalmazottnak kell lennie : ezek pedig minden-
hol változnak. Elszavaltatnak az illyenek is sokak által : de 
vajmi nagy a különbség köztök, és az apostolok szellemében 
működők előadása közt ! Az apostolok irományaiból könnyű 
észrevenni, hogy ők különféle modorban, más-más vétségek 
és hittévelyek ellen, ugy, a mint azt az akkori szükség 
hozta magával, küzdöttek ; hivatkoztak egymás mondatai-
ra , mint az a sz. atyák és iratok idézeteiben, most is tör-
ténik : de egyikök sem mondta el hivatal- és munkakönnyi-
tés végett a másét. S habár ,Spiritu Sancto repleti loque-
bantur Apostoli magnalia Dei", azért „dabit (et nunc) 
Deus Spiritum bonum petentibus se." — Kiadott beszédeink 
tulajdonképeni czélja, az irányadás és eszmebővités : hogy 
azok szerint a kor-, és a hivek igényeihez alkalmazott, s 
más alakba öntött ujak készíttessenek. Nem minden oknak 

egyforma mindenütt hatása: ,non omnibus omnia valent'. 
Más előadást igényel a falusi, mást a városi nép ; noha mind-
kettőnek bizonyos pontokban meg kell egyeznie , tudnillik a 
lelki emelkedettségben, és a nyelv tisztaságában. Ezt , az Is-
ten igéjének méltósága, s a papi-rend miveltsége felőli jó vé-
lemény is kívánja. Jártasnak kell tehát lenni főleg a nyelvben: 
ezt kell mindenek fölött birnia. Ha az egyszerűen kiejtett 
igazság is vonz és hat : mennyivel inkább fogja ezt tenni, ha 
az , a nyelvszépség zománczával vonatik be ? Illyenkor veszi 
ki magát jól az iratok valamelly egyszerű mondata, melly 
arany fonalként húzódik végig a beszéden. — A sz. beszédek 
alakzatát, minőségét, az egyéniség határozza meg. Kiki leg-
jobban ismeri magát, s a mondatok hosszúsága, vagy rövidsé-
ge egyenesen a szónok physikai complexioj ától, a mell és torok 
kitartó erejétől függ. — Valamelly nagyobb szorgalommal ki-
dolgozott műnek olvasása, könnyen vezethet illy gondolatra : 
,Minek dolgoznék más beszéden ? jobbat ennél ugy sem készí-
tenék'. És igaz, hogy néhány perez alatt nem : de tartós gon-
dolkozás és több napi munkálat után, az áhítatos elmélkedés-
nek, és a kebel szent sugalatának erejével, igen. Magától mi 
sem történik. A földi kincsek birtokába jutni akarónak, a föld 
tömör rétegei közé mélyen kell hatolnia, s feszült figyelemmel 
aknáznia : ugy vagyunk a szellemi kincsek keresésével is. A 
bűnös emberi-nemre kimondott ítélet : „in sudore vultus tui 
vesceris pane", és „spinas et tribulos germinabit tibi", meg-
másithatlan Ítélet gyanánt nehezül a szellemi munkálatokra 
is. A siralom völgye lakóinak közös osztályrésze a munka 
és fáradság. Idő kívántatik minden értékes műnek, jó-
nak és szépnek gyártására ; mindenek fölött pedig jellem-
szilárdság , határozott szándék, kedv és vonzalom , hivatásá-
nak élni, az Isten dicsőségét és az emberiség üdvét a leghat-
hatósb eszközökkel előmozdítani. Illy dicséretes törekvést a 
siker örömével, s az érdemek öntudatával szokta az ég koro-
názni ; s a nyugalom édessége vajmi kedvesen vidítja föl ke-
délyünket ! — De még azon állitás sem ment föl a beszédek 
készítésétől, hogy ,a hit és erkölcs dolgában senki sem mond-
hat ujat' ; mert lehet valamit az alap-hitigazságok bolygatása, 
vagy azok értelmének elhomályositása nélkül, az észlelés és 
szólástan szabályai szerint jobbnál-jobb, és szebbnél-szebb vál-
tozékosságban előadni : a tárgy azért mindig a régi maradhat; 
csak a dolgozat és előadás legyen uj. Kell is a kor haladásával 
és annak miveltségével párhuzamot tartani : különben a töké-
letesedésnek el volna zárva utja. Pedig erre szinte van pa-
rancsunk: „Legyetek tökéletesek, mint az én Atyám menny-
ben tökéletes". E parancs átalános ; és igy mindenre alkal-
mazható : a sz. beszédek szerkesztését sem véve ki. Ismeretes 
a latin mondat : ,qui non profiéit, deficit'. Ez okból szenteli 
meg az egyház az emberi szorgalom müveit, a szobrászat, fes-
tészet és építészet termékeit is. Edes anyai szeretetének érze-
tében minden jóra, szép- és nemesre kiosztja áldását ; min-
dent átkarol és megszentel : megszenteli a toll- és észbeli ter-
mékeket is ; szóval, minden magas, az égiek dicsőségére , s a 
földiek javára irányuló törekvést. Ellenvethetné valaki : ,Nem 
születtem irónak ; nincs arra nézve tehetségem'. De érzesz a 
magas papi pályára hivatást : e nélkül, ugy hiszem , ki sem 
szentelteti föl magát. S ez elegendő. A többit megadja az ég. 
Az apostolok sem voltak mind irók : s mégis, milly dicsőén 
futák meg hitszónoki pályájokat, meliyre hivattak ! S azután 
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a nép nem Í3 sovárog semmi exaltait classieitas, és egészen a 
harmadik égig röpkedő beszédek után. Illyenektől, valamint 
a puffaszkodó s dagályos, fülre inkább, mint szivre ható, üres, 
és sujtásos beszédek fogalmazásától kell is az egyházi szónok-
nak ovakodnia. Szeretet hangján mondott, szivhez szóló pre-
dikácziót kiván a nép : mellynek többje közrendű, s mérsékelt 
fölfogásu ; és igy a szónoklatnak is a hallgatóság nagyobb 
részéhez szükség alkalmazottnak lennie. Illy beszédnek van 
azután legtöbb sikere : ez tesz, népet tanitani, oktatni, az Isten 
országátterjeszteni! S ez volna a nagy nehézség, mellytől 
annyian visszarettennek ? Csak érzelmeit irja le egy vallásos 
keblű pap : és kész a beszéde. Erre ugyan szükséges , hogy 
maga is buzgó legyen ; ápolván önmagában ima s elmélkedés 
által a vallásosság tüzét. De térjünk át a részletes javasla-
tokra. T r ó c z o n f a l v i . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi majushó 7-én kelt legfelsőbb 

határozatánál fogva, a bold, sziiz Máriáról nevezett ferencziek rendjé-
nek tartományi főnökét, P. G o l e s s é n y i Pantaleont, az egyház és 
állam javára kifej te t t sok évi érdemteljes működésének elismeréséül, 
a Ferencz-József-rend kis keresztjével legkegyelmesebben földisziteni 
méltóztatott. (W. Z.) 

Pest, május 16-án. Kiegészítésül a ,Religio'-ban adott 
honi ,Egyházi statistiká'-hoz, még a k a s s a i és s z o m b a t -
h e l y i egyházi megyék névkönyveiből kivont következő ada-
tokat közöljük. A folyó évre megjelent k a s s a i püspök-megyei 
névkönyv ezimlapja értesit róla, mikép 55-ik éve telik, hogy 
e püspöki megye fölállittatott. A ft. káptalan jelenleg egészen 
be van töltve; a káptalan kebelén kivül két, zempléni s tar-
cza-feői, főesperes van ; tiszteletbeli kanonokot a megye most 
hatot számlál; valóságos apátság vagyon 1, czimzetes 7; va-
lóságos prépostság van 3 , czimzetes 3. Az összes megye 3 
főesperességre, s ezek 18 alesperességre oszlanak. Ezekben 
plébánia van összesen 193; mellyek közül csak 189 bir plé-
bánossal , 4 pedig ez ideig üres ; a plébánosok közül 111 egy-
házilag beigtattatott, 78 mint plebános-helyettes működik; 
a káplánok száma 62 ; s közülök 51 megyei pap, 8 szerzetes. 
Az ellátott 59 kápláni állomáson kivül 10 illy állomás üres. 
Latin szertartású plébániai anya-templom van 193. fiók-egy-
ház 206, szerzetesekhez tartozó 10; görög kath. templom 
318; olly templom, mellyekben mindkét szertartás szerint is-
teni-tisztelet tartatik, van 5. Nem-egyesült görög templom va-
gyon 1, ág. vall. templom 34, helv. vall. templom 202, zsina-
góga 51. Ide tartozik még 87 nyilvános, és magán-kápolna. 
A megye területén találtatik 4 szab. kir. város, és 50 mező-
város. A megyebeli áldozárok összes száma 263 ; nyugalma-
zott áldozár van 6, papnövendék 49 ; szerzetes, 10 helyen, 82, 
kik közül 16 lelkészkedéssel foglalkozik. Az elemi iskolákat 
illetőleg kiemeljük , hogy : a székes-egyházi főesperességben 
az elemi tanulók száma 7,551 , a sárosiban 6,940, a zempléni-
ben 6,404 ; és igy összesen elemi tanuló van : 20,895. A me-
gyében lakik lat. szert. kath. 260,823; gör. szert. kath. 145,365; 
nem-egyes. gör. 123; ág. vall. 25,461 ; helv. vall. 82,781 ; hé-
ber 43,880. S igy az összes lélekszám : 558,433. A nyelvet 
illetőleg olvassuk, hogy egészen magyar plébánia van 39, 

egészen német 1, egészen tót 100, a többi vegyes. Emlitésre 
méltó, hogy a magyar-tót plébániák száma 32. Patrónus nél-
küli parochia összesen 29 van. — A s z o m b a t h e l y i me-
gye csinosan kiállított névkönyvét megelőzi e megyének rö-
vid története, azon főpapok fölsorolásával együtt, kik 1777-ik 
év óta a megyét kormányozták. Következik a káptalan törté-
nete, s jelenleg élő ft. tagjainak, valamint a tiszteletbeli kano-
nokok névsora. A megye területén valóságos apátság van 5, 
czimzetes 2 ; valóságos prépostság 2 ; perjelség 1. Az egyes 
főesperességek előtt fölhozatik még : a püspöki theologiai ly-
ceum, a szombathelyi nagy-, és kőszeghi kis-gymnasium. A 6 
főesperesség 18 alesperességre oszlik, mellyekben a plébáni-
ák összes száma 185; ezekben 167 plébános, 15 plebános-
helyettes , és 55 káplán foglalkozik. Plebánia-templom van 
183, fiók-egyház 190, szerzetes-ház 10; ág. vall. templom 41, 
helv. vall. templom 14, zsinagóga 13. A megyebeli áldozárok 
száma 265, a papnövendékeké 46, szerzeteseké 74. A lélek-
számot illetőleg olvassuk : a 185 plébánia területén van 
289,110 rom. kath., 5 egyes.-gör., 19 nem-egyes, gör., 57,978 
ág. vall., 20,570 helv. vall., 9,681 zsidó. Az elemi tanulók 
összes száma 27,217. Különösen kiemeljük, hogy az elemi ta-
nodákban működők nevei mellett kitétetett : valljon az iskola-
hatóságtól birnak-e képességi bizonyitványnyal, vagy nem. 
A nyelv 96 plébániában magyar, 34-ben német, és 6-ban hor-
vát ; a többiben vegyes. 

Roma , május 7-én. A hivatalos lapban tegnap téte-
tett közzé ő szentségének április 27-én kiadott, s valamennyi 
patriarchák-, prímások-, érsekek- és püspökökhez, ugy szinte 
minden, a sz. székkel communióban élő egyházi hatóságokhoz 
intézett körlevele; mellyben őket a békeért tartandó ajtatos-
ságok elrendelésére, az e czélból engedett bucsu-engedélyek-
kel is ösztönözi. Ö szentsége a főpásztorokra hagyja ez ajta-
tosságok ideje- s tartamának megyénkinti meghatározását; 
mellyeket azonban mielőbb megkezdetni kíván : hogy a Min-
denhatónak irgalmát, a boldogs. és szeplőtelen szűz Anya ha-
talmas segítségének fölhívása mellett kérjék, „miszerint Is-
ten az ő egyszülött Fia, a mi urunk Jézus Krisztus érdemei 
által elfordítva tőlünk az ő haragját, s a háborúkat a föld vég-
ső határiig elmozdítván , isteni malasztjának fénysugarával 
mindenek elméjét fölvilágosítsa, s mindenek szivét a ker. béke 
szeretetével betöltse." A békeért tartandó könyörgésekben 
részt vevő hivek mindannyiszor háromszáz napi bucsuenge-
délyben részesülendnek, az anyaszentegyház szokásos gya-
korlata szerint: azoknak pedig, kik ez ajtatosság tartása vé-
gett megrendelt időben , bűneikből gyónásilag kitisztulva , az 
Oltári-szentséget magukhoz veendik, teljes bucsu fog enged-
tetni ; s e kegyelemben, ugyanazon föltétel alatt, s valamelly 
templomot meglátogatva, és imádságaikat benne ajtatosan fel-
ajánlva, minden hónapban egyszer, ismételve is részesülhet-
nek. A pápai körlevél szövege következő : 

„Venerabiiibus Fratribus Patriarchis , Primatibus , Ar-
chiepiscopis , Episcopis , aliisque locorum Ordioariis grai'am 
et communionem cum apostolica Sede habentíbus. 

P i u s PP. IX. 
Venerabiles Fratres, salutem et apostolicam benedictio-

nem Cum Sancta mater Ecclesia sacris hisce festisque diebus 
anniversaria Paschalis Sacramenti solemnia effusis gaudus 
per universum orbern concelebrans in o m n i u m fidelium suorum 
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memóriám revocat laetissima verba suavissimae illius pacis, 
quam unigenitus Dei filius Christus Jesus Dominus Noster, 
devicta morte, daemonisque eversa tyrannide , resurgens suis 
Apostolis Discipulisque frequenter amantissimeque nuntiavit, 
ecce tristissimus sane belli clamor inter catholicas gentes ex-
citatus tollitur, omniumque auribus insonat. Nos igitur, cum 
licet immerentes vicariam hie in terris Illius geramus operam, 
qui ex Immaculata Virgine nascens pacem per Angelos suos 
annuntiavit hominibus bonae voluntatis, quique resurgens a 
mortuis et in coelum ad Patris dexteram eonsessurus adscen-
dens pacem reliquit Discipulis suis , haud possumus , quin 
pro singulari ac porsus paterna, quae nos erga catholicos prae-
sertim populos urget, caritate et sollicitudine etiam atque etiam 
pacem clamemus, et ipsa Divini nostri Reparatoris verba omni-
bus maxima animi nostri contentione inculcantes sine inter-
missione repetamus : ,Pax vobis ! Pax vobis' ! Atque hisce pacis 
verbis vos in sollicitudinis nostrae partem vocatos peramanter 
alloquimur, Venerabiles Fratres, ut fideles vestrae vigilantiae 
commissos pro eximia vestra pietate omni cura studioque ex-
citetis ad preces Deo Optimo Maximo adhibendas, quo omni-
bus optatissimam suam pacem largiatur. Hac sane de causa nos 
pro pastorali nostro munere praecipere haud omisimus , ut in 
universa Pontiiicia nostra ditione publicae clementissimo mi-
sericordiarum Patri offerantur precationes. Illustria vero Prae-
decessorum nostrorum exempla sectantes ad vestras, ac totius 
Ecclesiae preces confugere constituimus. Itaque hisce litteris 
a vobis , Venerabiles Fratres, exposcimus , ut pro egregia ve-
stra religione publicas in vestris Dioecesibus preces indicere 
quam primum velitis , quibus fideles vobis concrediti, poten-
tissimo Immaculatae , Sanctissimaeque Deiparae Virginis Ma-
riae patrocinio implorato, divitem in misericordia Deum enixe 
orent et obsecrent, ut per mérita Unigeniti Filii sui Domini 
nostri Jesu Christi avertens indignationem suam a nobis, et 
auferens bella usque ad finem terrae, divina sua gratia omnium 
mentes illustret, omniumque corda christianae pacis amore 
inflammet, atque omnipotent! sua virtute efficiat, ut omnes in 
fide et caritate radicati, fundati, sancta Eius mandata diligen-
tissime servent, ac peccatorum veniam humili contritoque 
corde efflagitent, et déclinantes a malo, et facientes bonum 
per iustitiae semitas ambulent, et mutuam inter se caritatem 
continuam habeant, exerceant, atque ita cum Deo, cum se-
metipsis, et cum omnibus hominibus salutarem consequantur 
pacem. Nihil dubitamus, Venerabiles Fratres, quin pro per-
specta vestra erga nos et banc Apostolicam Sedem observan-
tia, hisce nostris desideriis ac votis quam diligentissime ob-
sequi studeatis. Ut autem fideles ardentiori studio et uberiori 
fructu instent precibus per vos statuendis, coelestium mune-
rum thesauros, quorum dispensationem nobis tradidit Altissi-
mus , proferre et erogare censuimus. Quocirca iisdem fidelibus 
tercentum dierum Indulgentiam in forma Ecclesiae consveta 
concedimus, toties lucrandam, quoties ipsi commemoratis pre-
cibus devote interfuerint, easque peregerint. Insuper durante 
harurn precationum tempore, eisdem fidelibus plenariam lar-
gimur Indulgentiam, semel tantum in mense eo die conse-

quendam, quo ipsi sacramentali confessione rite expiati, san-
ctissimaque Eucharistia refecti aliquod templum religiose vi-
sitaverint, ibique pias ad Deum preces eumdem in finem ef-
fuderint. Denique nihil nobis gratius, quam hac etiam uti oc-
casione, ut iterum testemur et confirmemus praecipuam, qua 
vos omnes, Venerabiles Fratres, prosequimur, benevolen-
tiam. Cuius nostrae in vos studiosissimae voluntatis pignus 
quoque sit Apostolica benedictio, quam ex intimo corde profe-
ctam vobis ipsis, Venerabiles Fratres, cunctisque Clericis 
Laicisque fidelibus, cuiusque vestrum fidei traditis peramanter 
impertimur. Datum Romae, apud Sanctum Petrum die 27. 
Április, anno 1859. Pontificatus nostri anno decimotertio." 

Francziaország. Tischendorfnak a ,Religio'-ban is 
(288. 1.) emiitett fölfedezését, mellyről könnyen belátható 
okoknál fogva csak némi tartózkodással szólottunk , franczia 
lapok, különösen a ,L' Univers', nagy lelkesedéssel üdvözlik ; 
az utóbbi mélyen vallásos meggyőződése mellett nem kétel-
kedvén előlegesen is az iránti hiedelmét nyilvánitni, mikép : 
az ezen uj, és nagy fontosságú kézirat körül teendő tanulmá-
nyokból „fényes bizonyitványt fog szent könyveink valódisága 
(authentia) nyerni ; valamint más részről nem kevésbbé fé-
nyes czáfolatát látandjuk ama scepticismusnak , mellyet né-
melly Rajnán tuli" (német) „tudósok divatossá tettek". A tudós 
régiségbuvár által egy cairoi kolostorban föltalált codex ugyan-
is , görög nyelven irva, a IV. század közepéből való. A kéz-
irat 346 pergament lapot foglal magában; és igen jó állapot-
ban van. Minden lap négy hasábra van osztva, s 132,000 sort 
tartalmaz. A fölfedezés fontosságát kiemelő kritikus nagy súlyt 
helyez, és (föltéve gyanitásainak alaposságát) méltán, ama kö-
rülményre , hogy e kéziratban az egész uj-szövetségi szöveg 
föllelhető ; miután azt egészen sem a vaticani codex Romá-
ban , sem az alexandriai kézirat, melly Londonban a British-
Museum tulajdona, nem tartalmazza. A vaticaniban például, 
mellyet Mai cardinalis kiadott, az Apocalypsis nincs meg : ós há-
rom más régi kéziratokban is csak töredékesen találjuk azt föl; 
tudnillik az alexandriaiban , egy másikban, mellyet a császári 
könyvtár bir Párisban, és egy vaticani kéziratban, melly a 
VIII. századból való. Következőleg az ujon fölfedezett kézirat 
legbecsesebb lenne mindazok közt, mellyekkel jelenleg bi-
runk, az uj-szövetségi sz.-irás hitelesítésének szempontjából 
véve. Különben a fölfedező, rövid időn kiadandó teljes ér-
tekezést igér a nevezetes codexet illetőleg ; mellyet, vala-
mint a szövegnek nyomtatásbani közzétételét is be kell a fe-
szült várakozásba ejtett tudós világnak várnia, hogy a nyere-
mény belbecse felől egészen biztos Ítéletet hozhasson. 

— A ,Pays' Cochinchinából érkezett, s martius 25-di-
keig terjedő tudósításokat közöl ; mellyek szerint a franczia-
spanyol sereg, Saigun bevétele által máris kitüntetve ma-
gát , a főváros, Hué, ellen készült ; azt április közepén 
szándékozván megtámadni. A keresztények előhaladása nagy 
benyomást okozott a cambodsai lakosságra, s reményt nyújt 
ama vérengző üldözésnek valahárai megszüntetéséhez , melly 
a magát győzhetlennek hitt annami kormány részéről épen 
a legközelebbi időben folytattatott legiszonyúbb dühhel. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi I&ároly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : A házassági akadályokról. V. (Vége.) — 
Pásztorkodási tárgyalások. XVI. — Bizalmas javaslatok az 
egyházi beszédek készítését illetőleg. II. — Egyházi tudósi-
tások : Magyar- és Svédországból. 

A házassági akadályokról. 
Y. Né m e l l y á t a l á n o s é s z r e v é t e l e k a g á t l ó 

a k a d á l y o k f ö l ö t t . (Vége.) 
Mint mindenki tudja, a bontó akadályoknak 

azon természetük van, hogy épen azért, mert bon-
tók , egyúttal tiltok, gátlók is. Az uj házassági tör-
vénynek I. függ. 3. §-ban kijelentetvén, hogv egy ka-
tholikusnak sem szabad másként házasságra lépnie, 
mint mindama szabályok megtartásával, mellyeket 
a canonjog a házasság érvényére megállapít : követ-
kezésképen valamennyi egyházilag bontó akadály, 
egyszersmind az államnál is tiltó. Ez értelmet osztja 
most már a polg. t.könyv 47. §-a is. Az, hogy némelly 
bontó akadály, mint gátló is, államilag az I. függe-
lékben különösen is ki van nyomva, például alopva-
menyegzés iránt a 19-ik, vagy az országos kormány-
szék engedelmének kikéréséről azon esetben, ha a 
beegyezés kijelentése m e g h a t a l m a z o t t által tör-
ténnék , a 20. §-ban ; és még inkább az, hogy az 
akadályok, mint tilalmak, az I. függelékben az ál-
lam részéről azon rendes alakban vannak kiállítva, 
mellyben az osztrák mostani törvényhozásnak más 
törvényei : hasonlókép azon állásban találják föl ma-
gyarázatukat, mellyet az állani az alattvalók és 
egyház irányában magának venni jónak lát. — Tudva 
egy részt, hogy régente sokkal több akadály gá-
tolta egyházilag a házasságot, mint jelenleg (mert 
átalában mindama nagyobb bűnök, mellyek nyil-
vános töredelmezésnek voltak föntartva, gátló aka-
dályokkal jártak) ; látva más részt, hogy az álla-
mok befolyni-akarásuknál fogva a házasságokba, s 
a gátló akadályokbani önálló hatalmuknál fogva, ez 
akadályokat csak szaporítják, és szaporíthatják: ha 
az egyház régibb, és az államok mostani helyzetét 
e tekintetben egymással összehasonlítani szándékoz-
nánk, azon eredmény állna messziről előttünk, hogy 
az egyház kevesbítette, az államok sokasították a 
gátlók számát. Ellenben el kell ismerni, mi a szer-

kezetnek csak ajánlatára szolgál, hogy tudnillik most 
egyházilag is, a II. függelékben némelly gátló aka-
dály szemlélhetőbbé van téve, mint korábbi jog-
könyveink mutatványozták, például a valláskülönb-
ség keresztények közt (66. §.). 

Sem az egyház, sem az állam nem akarja a ren-
deletekkel, mellyeket miheztartás végett a házasu-
landók elé tartanak, ezeknek házasodási szabadsá-
gát , mint itt-ott a bárgyúság véli, elvenni : hanem 
csupán szabályozni ; tehát a czéloknak, mellyek egyik, 
vagy másik hatalom előtt lebegnek, és törvényho-
zási fönálló intézményeiknek megfelelőleg, rendsze-
rezni. Mikép indokoltatik különösen egyházi részről 
a,gátló akadályok tevése, e kérdésre a II. függ. 56. 
§-a feleli : „Ecclesia matrimoniorum et decori et pu-
ritati omni ex parte provisura, nec tamen consultum 
decens, ut impedimentorum dirimentium numerus 
nimis augeatur, de matrimonio constitutiones edidit". 
Az I. függ. nem indokolja az akadályokat, mellye-
ket az állam tesz; az állam tudnillik megtartja az I. 
függeléki §§-ok szövegezésében is amaz egyszerűen 
utasító hangot, mellyet az alárendelt a főlebbvaló 
kiosztott parancsában talál föl : ellenben a II. függ. 
alkalmazkodik azon cathedrai hanghoz, melly egyéb-
kint a tanító egyház tulajdonságának szépen meg-
felel. A kettő közti különbséget talán ez is jellemzi : 
az állam anyagi , az egyház erkölcsi hatalom. Vála-
szol azonban a II. függ. az állam helyett is az I. füg-
gelékben levő, szóval, az állami akadályokra nézve, 
midőn a 69. §-ban odanyilatkozik, hogy azok : „ad 
ordinem moralern conservandum accurate conducunt". 
Igy az ok és czél, a tiltó, gátló akadályok tevésé-
ben, mind az állam, mind az egyház részéről az egész 
és egyesek, tehát közjó, közérdek akarásán mutatja 
nyugpontját. Mert kívánja mindegyik a házasságra 
lépést nyilvánositani, attól a jogtalanokat visszatar-
tani, s a netaláni visszaéléseknek, törvénytelenségek-
nek , vagy családi veszélyeknek elejét venni. Külö-
nösen az egyház a gátló akadályokkal átalában min-
denféle tiszteletlenséget, tisztátalanságot, erkölcste-
lenséget, szóval, kereszténytelenséget a házasság-
kötésekben eltávolítani akar. Különösen pedig az 
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állam, akadályaival átalában a családviszonyoknak 
a polgárzati viszonyokkal való öszhangzatlan alaku-
lását akarja ellensúlyozni, gátolni. Kitűnik ez átalá-
nosságokból is, hogy az egyház saját egyházi, er-
kölcsi és vallási oldaláról hat az illető akadályokkal 
a házasságokra: mig az állam azok tevésében kivá-
lóan politikai szempontból indul ki , s az állapotokra 
tekint, mellyekben az alattvalók tisztán emberi, pol-
gárzati helyezetöknél fogva vannak, vagy lehetnek; 
az állam az embert mint polgári alattvalót, az egy-
ház pedig mint igaz keresztényt veszi tekintetbe. 

Az államnak önálló joga levén nem-bontó aka-
dályokat hozni, minthogy azok helyességét föl kell 
tenni, az egyház által e jogában nem csak nem boly-
gattathatik, sőt az 1856. oct. 8-diki törvények arról 
tesznek bizonyságot, hogy az állami tilalmak egy-
házilag még meg is erősíttetnek; mint ezt a II. függ. 
69., és 70. §§-ai igazolják. Viszont nagyothibáznaaz 
állam, ha az egyház jogáról megfeledkezőleg, az 
akadályokat, mellyeket az egyház gátiókul tesz, en-
nek elvei ellenére, ollyanokul a polgárok szemeiben 
jogi rendelkezéseivel meggyengítené, vagy épen el 
nem ismerné. Az I. függ. valamennyi egyházi gátló 
akadályok fölött egyenesen ugyan nem nyilatkozik; 
npni is volt rá szükség,. ha az egyház hatalmát fi-
gyelembe veszszük: de a kihirdetés által mégis mind-
nyáját helyesli s elfogadja, azonkívül, hogy például 
a 2. §-ban az eljegyzési akadályra névszerint is kö-
vetkeztet. Ha valamiben, a házasságban fölöttébb 
közjóra van, ha a két törvényhozás egyetért, és mind-
kettő határai közt marad. Az által, hogy ugy áll a 
házassági törvény, a mint jelenleg van, az állam sa-
ját határai közé szorítkozik ; mert csupán gátló aka-
dályokat tüz ki: az 1856. oct. 8-diki nyiltparancs 
XIII. czikkében egyszersmind kijelentvén azon akadá-
lyoknak, mellyek a polg. t.könyvben bontók, hatály-
talanságát annyiban, a mennyiben az egyházjoggal 
e l l e n m o n d á s b a n vannak; mi által az egyetértés, és 
határ közti mozgás csak szembetűnőbbé van téve. 

Minthogy a gátló akadályok, legyenek azok 
egyházilag, vagy államilag fólállitva, boncztan ut-
ján nem egyebek, mint tilalmak, mellyek a házas-
ságoknak soha sem belső mivoltára, érvényére, vagy 
kötelékére, hanem a kötendő házasságoknak jófor-
mán csak bizonyos külső viszonyaira vonatkoznak : 
innen a nem-bontó akadályoknak, vagy tilalmaknak, 
származzanak azok bármellyik törvényhozástól, meg-
van mindig azon közös tulajdonságuk és föladatuk, 
hogy : a) egyenlően akadályozzák a házasságkötést; 
ellenben b) a tilalom, vagy gát ellenére is megkö-

töttet, ha különben bontó akadály nem létezik, föl 
nem bontják. Mind a kettőt kimondják az uj házas-
sági törvények; az a) illetőleg, midőn az I. függ. 
minden egyes §- t , mellyben gátló akadályról van 
szó , körül-belül mintegy azzal végez : ,nem szabad, 
nem engedtetik házasságra lépni'. És a II. függ. 70. 
§-ában nyilvánittatik : „Összeadásra a házasulandók 
csak akkor bocsáttathatnak, ha összeköttetésöket, a 
mennyiben kitudni lehet, semmi akadály sem ellen-
zi, s ők mindazt megtették, mit az anyaszentegyház 
törvénye az érvénytelen és t i l o s h á z a s s á g o k el-
távoztatása tekintetéből rendel". A b) illetőleg pe-
dig, midőn a II. függ. 56. §-ában tudattatik: „qua-
rum (constitutionum) transgressio matrimonii nulli-
tatem minime involvit". Ezt e §. egyenesen a II. függ. 
gátló akadályai előtt jelenti ki ugyan: de az I. függ. 
akadályaira is áll; mert alább, a II. függ. 69. §-ában 
mondatik, hogy az állam bontó akadályt nem is te-
het: sőt államilag is az 1856. oct. 8-diki nyiltparancs 
XIII. czikkében mintegy annyi is kijelentetik, hogy 
tehát az I. függ. amaz akadályai, mellyek a polg. 
törvénykönyvben bontók, az I. függelékben nem bon-
tók , hanem csak gátlók. 

Ha mindjárt a gátló akadályok nem bontják is 
föl a házasságkötést: mindazáltal azok köteleznek 
mind tárgyuknál, mind czéljoknál, mind a két ille-
tékes hatalomnál fogva, mellyektől hozatnak. ,Non 
est potestas, nisi a Deo'. Ennélfogva a II. függ. 56. 
§-ában értésül is adatik, hogyaz egyház a gátló aka-
dályokra nézve engedelmességet vár és követel. Mi-
dőn ez itt egyházilag az egyházi gátló akadályokról 
mondatik : ezen engedelmesség a II. függ. 69., és 70. 
§§-aiban az I. függeléki, szóval, az állami akadályok-
ra is kiterjesztetik: „A kereszténynek szent köteles-
sége, az államhatalom iránt engedelmességgel visel-
tetni; mire bennünket az Ur maga apostolai által 
utasit. Annál szigorúbban tartsa meg azon államtör-
vényeket, mellyek az erkölcsi rend föltételeire gon-
dos figyelemmel vannak." És alább : ,,Az austriai 
állampolgái-nak azon szabályokat, mellyeket az au-
striai törvény a házasság polgári hatályai iránt föl-
állít, elhanyagolnia nem szabad." És ismét: „A mi 
az austriai törvénynek főnemiitett szabályait illeti, 
nagy gonddal kell arra ügyelni, hogy azok a háza-
sulandók által szigorúan megtartassanak." Ez idéze-
tek arról győznek meg bennünket, hogy a II. függ. 
s z ó v a l jobban támogatja az I. függ. tilalmait,mint 
az I. függ. a II. függ. gátló akadályait; mert szigo-
rúan véve, az I. függ. a kihirdetésen kivül egyébbel 
tüzetesen az uj házassági törvényekben nem támo-
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gatja a IL függ. gátlóit; az I. függ. 3. §-ában egye-
nesen csak is a bontó akadályokról szólván. 

Az állam ugyanazon hatalomnál fogva, melly 
szerint a házasulandók elé tilalmi szabályokat állit-
hat, e szabályok megszegőire büntetéseket is hozhat. 
E büntetések polgári neműek : mellyek a házasságok 
lényegét sértetlenül hagyván, az állam hatalmának 
megfelelők. A büntetések iránt az I. függ. 35. §-a 
utasit. Ide tartoznak az I. függ. 32., 33., 34. §§. 
tartalma is megemlítésül; valamint az átalános pol-
gári törvénykönyv 719., 772., 747—759. §§., a ka-
tonai büntető törvénykönyv 781. és 790. §§., ugy 
szintén az átalános polgári büntető törvénykönyv 
507. §-a. Az nem tesz különbséget, ha valljon a tilal-
mak áthágása a birodalomban, vagy azon kivül kö-
vettetett-e el az alattvaló által,az I. függ. 74.§ asze-
rint. A külföldön elkövetett kihágás büntetésének 
elévülésére megkívántató idő, csak az osztrák álla-
mokbai visszatérés napjától kezd folyni.— Ali . függ. 
nem hozza elő az egyház büntető hatalmát a gátló 
akadályok megsértése esetében. De e jog az egyház-
nál épen olly tulajdont képez, mint az államnál ; mi-
nélfogva a II. függ. 251. §-a szellemében, ez érdek-
ben a közjoghoz kellvén folyamodnunk, e közjog 
felfogása semmi kétséget sem hagy fön az iránt, hogy 
az egyház rendszabályainak megszegői, általa is fe-
nyíttethetnek. Például az egyházi törvény (c. 3. de 
clandest. despon.) 3 évig tartó hivatali felfüggesz-
tést ró azon papra, ki a hirdetés akadályát megsér-
tené. Ugy de a hivek is megszeghetik az egyházi 
rendeleteket : már pedig az egyházi törvényhatóság-
nak egyháziakban ezek is alávetvék. Ha tehát vala-
melly házasulandó katholikus, semmibe venne vala-
melly egyházi tiltó akadályt: e z e n a k a d á l y mi-
n ő s é g é h e z k é p e s t e g y h á z i l a g m e g i t é l h e -
tő. Természetes azonban, hogy ezen m e g í t é l é s 
c s a k is e g y h á z i n e m ű l e h e t . Bővebben nem 
szólunk ; azt még sem hallgathatjuk el, hogy mivel 
az uj házassági törvényekben a gátló és tiltó akadá-
lyok részint államiak, részint egyháziak, részint ve-
gyesek : azok áthágásában az austriai katholikus 
alattvaló megítélésének következésképen három szem-
pont alá szükség esnie. Vagyis szerintünk, ha kivá-
lóan állami rendszabály (millyen például a halálra, 
vagy súlyos börtönre itéltetés,) hágatnék át, kizáró-
lag a polgárzat; ha kiválóan egyházi rendszabály 
(vegyes-házasság, a ker. tanítás és tanulás elmulasz-
tása,) hágatnék á t , kizárólag az egyház ítéletének 
van helye; ha pedig olly akadály sértetnék meg, 
mellyről mind államilag, mind egyházilag intézked-

ve van : a törvénysértő, a mennyiben egyik, vagy 
mindkét hatalom ellenében tenné magát bűnössé (pél-
dául, meghatalmazott általi összekelés egyházi, vagy 
polgári engedély nélkül ; hirdetés-nélküliség,) a sze-
rint tartoznék vagy csak az egyik, vagy mind a két 
hatalom megítélése alá. Mindeme következtetések 
az uj házassági törvények nem-bontó akadályainak 
szerkezetén alapszanak. 

VI. A n e v e z e t e s b e g y h á z i g á t l ó a k a d á -
l y o k v e r s e k b e n , l a t i n u l és m a g y a r u l . 

Tekintve, hogy az állami tilalmak, mellyek a 
házasságkötéseket akadályozzák, a változékonyság-
nak inkább alávetvék, mint az egyház részérőliek ; és 
hogy nincsenek is mind fölemlítve sem az austriai 
átalános polgári törvénykönyvben, sem az 1856. 
oct. 8-diki házassági törvényekben, mellyek vizsgá-
lata, s egymássali viszonyítása pedig ugy szólván 
egyedüli köre értekezéseinknek : ama tilalmaknak 
nem kívántunk annyi megkülönböztetést adni, hogy 
még versekbe is keretezzük. Az egyházilag gátló 
akadályokról azonban máskép gondolkozunk : e meg-
különböztetés azokat a mult idők emlékei nyomán 
is megilleti, mint azelőtt is megillette; csakhogy a 
jelen házassági törvények szempontjából itt is szük-
ségesnek látjuk kissé a széttekintést, mielőtt verse-
léshez fognánk. Mert jóllehet az egyházi gátló aka-
dályok mutató-ujját a II. függelékben feltaláljuk: 
de már érintettük másutt, hogy ezen ujj-mutatás a 
75. §. értelmében valamelly olly gátló akadály lehe-
tőségére is figyelmeztet, melly a II. függelékben 
csak föltéve van, de megnevezve nincs. A versbe te-
hát n é v s z e r i n t befoglalni nem lehet olly akadályt, 
melly valamelly egyes egyházi megyében, bár an-
nak helyes rendelete-, s dicséretes szokásánál fogva, 
valóságosan gátló, de mellyre a II. függ. is csak meg-
erősitőleg nyilatkozik. Azután, a II. függ. a gátló 
akadályokat rendszerint az 57—75. §§-aiban számolja 
elő : mindamellett kivételesen a bontó akadályok 
tárgyalása közt is előhoz egy pár egyházilag gátlót; 
például az 50. §-ban a meghatalmazott által kötendő 
házasságnak tilalmát a püspök jóváhagyása nélkül; 
vagy az 55. §-ban a beleegyezés föltételes nyilvání-
tását a püspök engedélye nélkül. Ha tehát ezeket a 
gátlók közt a II. függ. sem nevezi meg, a versben 
mi sem nevezzük meg. De a l l függ. az 57—75.§§-ok-
ban, még a gátlók tulajdonképeni e helyén is, az elő-
sorolásban megkülönböztető előadást tart. Előre füg-
gesztvén ugyanis az 56. §-ban e czimet: ,Grátló aka-
dályok', utána illyenekül az 57—65. §§-okban szá-
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mokkái jelölve igy folytatja: 1) ,Az eljegyzés. 2) 
Egyszerű fogadalom. 3) Szentes idő. 4) Kihirdetés. 
5) Valláskülönbség. 6) Egyházi tilalom'. A 65. §-nál 
megszakad a számozás, mindamellett, hogy a gátlók 
előadása a 76. §-ig folytattatik. Mintha csak arra in-
tene a II. függ. , bogy tehát számszerint különösen 
e hatot emeljük ki. Azt véljük tehát, hogy al l . függ. 
e rendszerének szellemében cselekszünk, ha az egy-
házi gátló akadályokban a II. függ. iménti számozá-
sára súlyt fektetünk, a nélkül, hogy e számozott 
gátlóknak több erőt tulajdonítanánk, mint a töb-
bieknek a 68 — 75. §§-okban. Minthogy pedig ezek is 
gátlók, azokat nevezetesbeknek neveztük. Minélfog-
va valamint a bontó, ugy az egyházi gátló akadá-
lyok verselésénél is, mint a törvény akármelly is-
mertetőjének tisztje hozza magával, alkalmazkodva 
a II. függ. szerkezetéhez, a versekbe névszerint csak 
az emiitett 6 akadályt veszszük föl illyeténképen : 

Ecclesiae vetitum, bannus , sponsalia, votum , 
Cultus disparitas, necnon tenipus feriarum , 
Impediunt fieri, permittunt facta teneri (seil, connubia). 

Szentes idő , fogadás , eljegyzés , hitre-kiilönbség , 
Hirdetnélküliség, valamint egyházi tilalmány , 
Kötni (t. i. házasságot) nem engednek , de kötöttet tartani 

hagynak. V i l á g o s i . 

Pásztorkodási tárgyalások. 
XVI. 

(Gyermekek gyóntatása.) Pócs-Petri, május 3-án. Mint 
látja , mélyen tisztelt szerkesztő ur, uj állomásomról küldvék 
önhez e sorok. Az első teendők roppant halmazából kibonta-
kozva, olvasgatám ön annyi gyakorlati tapintattal szerkesztett 
kedves lapjának elmulasztott számait; s azokban a szép tollú, 
s tudós Irsik Ferencz értekezését olvasám az osztályonkinti 
húsvéti gyónásról. Épültem azon ; és szívesen osztom az érte-
kező nézetét : nem csak azért, mivel ez által a gyóntatás elő-
nyei felszámithatlanok ; de mert a nép üdvét szivén hordozó 
lelkipásztor csak is igy eszközölheti, hogy hivei mindannyi-
an, s nála végezzék a húsvéti gyónást, és ez által fölismerje 
őket, megismerje uralkodó bűnös szokásaikat, és orvosolja, 
javitsa azokat. Eszmelánczolatnál fogva, eszembe jutott a 
gyermekek gyóntatása. En , mióta pásztorkodom, azt tapasz-
taltam, hogy alig van egy-egy nehezebb föladat, mint a gyer-
mekek gyóntatása ; s elhatározám lelkemben, hogy erre néz-
ve némellyeket elmondandok e lapok hasábjain. Annyit irtak 
már a gyermekek gyónásáról, hogy szinte félelemmel nyúl-
tam tollhoz, tapasztalataim nyomán egynémellyeket közlendő. 
Előleges megnyugtatásul azonban jónak látom megjegyezni, 
hogy közleményemben minden ugy nevezett elméletit kerü-
lendek , s csak is a gyakorlati mozzanatokat tartandom szem 
előtt. írok, mert a bevett szokással a gyermekek gyónását 
illetőleg kibékülve nem vagyok, és azon hitben élek, hogy a 
gyermeknek adott iránytól függ, hogy a gyermekből jó em-

ber, s még inkább, hogy jó keresztény legyen. Hiszem, és tu-
dom, hogy paptársaim szivökön hordják ez ügyet ; hiszem, 
és tudom, hogy az, a mit mondok, semmiben sem lesz uj, vagy 
meglepő : de azt is hiszem, hogy talán fiatalabb sorsosimnak 
e közlemény által is hasznukra leendek , és szavaim e szent 
tény körüli eljárásukban irányul szolgálhatandnak. — En a 
gyónást szent, s lélekbe járó dolognak tartom; azért a leglelkis-
meretesebb eljárást is követelem a körül : s annyival inkább 
követelem ezt a gyermekeknél, mint kik még semabün nagy-
ságát, sem a végzendő tény szentségét olly annyira, mint a 
megnőttek, méltányolni nem tudják. Jelenleg csak a gyerme-
kek gyónás előtti, gyónás alatti, s utáni viseletökről, s az 
azokkali bánásmódról akarok szólni. — Nem ajánlható, hogy 
egyszerre számosabb gyermekeket hivjunk meg a gyónás-
hoz ; nem, először azért, mert a gyermek szórakozás-, és paj-
kosságra hajlandó természete, s a gyónók nagyobb száma 
mellett, igen könnyen csintalanságra vetemedik : és bármilly 
áhitatos lélekkel készült is a gyónáshoz, ha sokáig kell vára-
koznia, elveszti türelmét, unatkozik, s a kellő készület, és tö-
rődöttség nélkül menend a gyónáshoz. De másodszor azért 
sem, mert tapasztalatból tudjuk, hogy sokkal nagyobb erőfe-
szítésbe kerül busz gyermeket, mint negyven megnőttet ki-
hallgatni, ha tudnillik igazán akarjuk őket kihallgatni. — Sok 
helyütt azon szokás divatozik, hogy a gyermekek, különösen az 
iskolások, egy napra rendeltetnek, s többnyire a nap délután-
jára. Ezt, megvallom, nem szeretem ; mert más napig könnyen 
megeshetik, hogy a gyermek megfeledkezve önmagáról, bűnbe 
esik, és más nap a szent áldozatban nem méltóképen részesül. 
En a délutáni gyónást csak rendkívüli eseteknél, ugy szinte 
kegyelemhelyeken, hol a néptömeg nagy, de meg a lélek áhí-
tata is fel van fokozva, helyeslem. Nem lesz gyóntató, vagy 
hitelemző, ki, midőn a gyermekek tanítását végzi, meg ne ma-
gyarázná , hogyan , miképen viseljék magukat a gyermekek a 
gyónás előtt, alatt és után ; de minden lelkiatya, s hitelemző 
meg fogja engedni, ha tapasztalat után azt mondom, hogy bár-
mennyire magyarázgassuk is ezt, a gyakorlat erre nézve igen 
sok kívánni valót hagy : ha csak folytonosan nem figyelünk, 
vagy figyeltetünk a gyermekre, hogy az adott utasítást pon-
tosan teljesítse. Ez az iskolásoknál könnyebben mehet, hol 
a tanító ügyel tanonczaira ; de nem igy a többi gyermekeknél. 

Mi már a gyermekek gyónás előtti viseletét illeti, ha azt 
akarjuk, hogy rend legyen, ki kell mutatnunk a gyermekek 
helyeit a templomban, s még egyszer elmondanunk, és megma-
gyaráznunk , mi szükségeltetik az előkészülethez. Szükséges 
egynémellynél, hogy ima-könyveikben az elmondandó imádsá-
gokat kijelöljük, s a rendet, mellyben a gyónáshoz járuljanak, 
szigorúan leikökre kössük: és lia, mi fájdalom! vidékünkön 
gyakran megesik, hogy a gyermek olvasni nem tud, vagy 
szegénysége miatt imakönyve nincs , igyekezzünk oda hatni, 
hogy legalább szent rózsa-í'üzér legyen kezében; és ennek aj-
tatos imádkozására buzdítsuk. Én nem kis bánattal tapasz-
talom , hogy hiveim közül sokan, kivált az ujabb nemzedék, 
a szent olvasót, e kedves imádsági eszközt, csak hirből isme-
rik; helyesen imádkozni pedig alig egy-kettő tudja : puszta 
kézzel jelennek meg a templomban. De bizunk az irgalmas 
Istenben, hogy másképen lesz ez nem sokára. Ha ez eljárást 
nem követjük , akkor egy negyedóránál tovább alig fogunk 
ülhetni a gyónó-székben, a nélkül, hogy köztük rendet ne kell-
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jen tenni, vagy épen a rendetlenkedőkkel pörlekedni ; mivel 
a fönnevezett utasitások , és felügyelés nélkül, a kis liivek 
közt a rang, és rend fölötti vitatkozások, imakönyvek, és képek 
fölötti szóváltások , tolakodás stb. majdnem elmaradhatatlan. 
Hasonló szorgoskodás szükségeltetik a lelki-atya részéről a 
gyóntatás alatt, a gyóntató-szék előtt, és gyóntató-székbeni 
mikénti viseletre nézve. A most lejárt húsvéti gyónás idejé-
ben , majdnem kellemetlen esetem volt egy gyermekkel, ki a 
penitencziatartás szentségéhez először járult. Összetett kezek-
kel , egész áhítattal közeiedék felém : azonban be nem ment 
a gyóntató-székbe, hanem egész gyermeki elfogulatlanság- és 
ártatlansággal a gyónó-szék ajtajában előttem megállott. Las-
sú hangon figyelmeztetem ismételve, hogy balra a gyónó-szék-
be lépjen ; de a gyermek szorongva, s könyezve kérdezgeté : 
„Igen, de hová menjek?" A jó gyermek tehát buzgalma-, és 
szent félelmében, még a helyet sem találá meg, hol bizonyára 
nagy szorgalom- és fáradsággal egybegyűjtött vallomását vé-
gezhesse. Miért is e pereztől elhatározám magamban, hogy 
az először gyónókat, a gyónás végzése előtti napon templom-
ba viszem, és a gyónó-szék helyiségeivel, a kellő viselettel stb. 
megismerkedtetem : hogy igy minden lehető zavaroktól, 
mellyek az előleges készület- és bünvallomásra is legkárosabb 
hatással lehetnek, megkíméljem. Azonban a legpontosabb uta-
sítás, a legszorgosabb oktatás mellett is gyakorta tapasztaljuk, 
hogy a gyermekek bűneik bevallásában vagy nem haladnak, 
vagy a kellő rendet megzavarván, vagy megszokott rendsze-
rűkből kiforgattatván , önvádolásukat a legtarkább, gyakorta 
nevetséges modorban teljesítik. Én őket gyónásukban zavar-
ni, vagy a szükséges rendre utalni épen nem tartom eszélyes-, 
vagy czélszeriinek : minthogy tapasztalám , hogy ez által a 
zavar még nagyobb lesz, és a gyónó gyermek elvesztve gon-
dolkodási fonalát, egészen elnémul, s igy a gyóntatónak nem 
marad egyéb hátra a kérdezgetésnél. Azonban ezzel sem 
sokra megy ; és megtörténik nem ritkán, hogy a megzavart 
gyermek ollyanról is vádolja magát, mit soha el nem követett. 
Minthogy pedig az emiitett rendtőli eltérés gyermekeknél kö-
zönségesen nem valamelly hanyagságból, hanem leginkább 
csak szorongás-, és félelmes elfogultságból ered, azért mon-
dók , hogy a rendre utasítás, vagy korholás épen nem lenne 
helyén : hagyjuk inkább magára a gyermeket, hadd beszélje 
ki magát ; igyekezzünk egész szeretet- és szelídséggel a hiá-
nyokat pótolni ; s mutassuk ki, hogy e bün oda, emez amoda 
tartozik, hogy e , vagy ama parancs-, vagy tilalomhoz soro-
zandó , s gyengéd indulattal jegyezzük meg, hogy máskor e 
rend általa pontosan megtartandó. Ez által a gyermek bátor-
ságot nyer, és bizalomra gerjed lelki-atyja iránt ; kinek szerete-
te, s barátságos volta talán alapja leend, hogy a gyermek ké-
sőbbi, sőt legkésőbbi korában első gyóntató atyját, annak legna-
gyobb öröme-, és saját lelki hasznára megtartja,- s ezáltal ama 
szent szövetség köttetik meg, melly sokszor egynémelly lelki-
atya, vagy gyónó vétke miatt, fájdalom ! már az első gyónás után 
elszakittatott, és elszakitva maradt. — Egynémelly katekizmus-
ban még e kérdés is megvan : „Mikor szabad a gyónó-széket el-
hagynod ?" S a válasz igy hangzik : „Akkor szabad a gyónó-
széket elhagynom, ha a pap bűneimtől feloldozott, s egy kis 
főhajtással tudtomra adta, hogy elmehetek" 1). És én hiszem, 

' ) Lásd a rot tenburgi katekizmust. 

hogy, habár katekizmusunkban e kérdés nincs is meg, hit-
elemző társaim az előleges oktatásban ezt sem hagyják érin-
tetlenül. Azonban daczára ennek , velem együtt tapasztalták 
már a lelki-atyák, hogy a gyermekek, kivált akisebbek, az 
adott oktatás, és megszabott penitenczia után azonnal elmenni 
akarnak. Hogy arra figyeljenek, mikor végzi el a pap a felol-
dozást , az már a gyermekekre nézve igen sok volna ; a fő 
gyengéd meghajtására sem igen ügyelnek; azonkivül a fő 
szükséges meghajtása, midőn a pap e szavakat mondja: „Do-
minus noster Jesus Christus" etc., jelként vétethetik általuk, 
és könnyen azon gondolatot ébresztheti bennök, hogy a gyón-
tató-atya a dolgot elhamarkodta. Azért sokkal czélszerübb, 
ha azt, mit Deharbe atya katekizmusában tanácsol, mi is szo-
kásba hozzuk, hogy tudnillik arra tanitsuk gyermekeinket, és 
átalán gyónóinkat (minthogy' a nagyobbak közt is megtörté-
nik e balfogás), hogy előbb nem szabad a gyónó-székből távoz-
niok, mig a gyóntató atya e köszöntéssel : „Dicsértessék a 
Jézus Krisztus", mire ők, „Mind örökké. Amen.-t" mondanak, a 
távozásra jelt nem ád. (Vége köv.) 

ISizalmas javaslatok 
az egyházi beszédek készítését illetőleg. 

II. 
E czikk első részéből világos, hogy javaslataim kezdő 

papokhoz intézvék. Ok az egyház reményei ; keblökben a jö-
vendő férfinak ereje áradozó bőségben habzik és forr : melly-
nek bölcs fölhasználása felől szólni, az ifjúi törekvésnek irányt 
adni, kitürés- és kitartásra buzditani, rájolc nézve legnagyobb 
jótét. Ki is igényelhetné azt jobban, mint egy, százak és ez-
rek lelki vezetésére fölkent egyén ; kinek vállaira ónsulylyal 
nehezülnek pályája kezdetén a terhek ? Előtte a magasnak, 
nehéznek tapasztalt hivatal, szellemi nagyságának egész alak-
jában. Erezve gyöngeségét, méltatlanságát, félve közelit a 
teendők halmazához : a legkisebb functionál is újságot, szo-
katlanságot, avatatlanságot kénytelenittetvén tapasztalni, 
többször fölakadva semmit inkább, mint bölcs vezetőt és 
tanácsadót kiván; hogy az általa kivonalzott téren az érettség 
gazdagon gyümölcsöző határához eljusson. Szerencsés, ki azt 
pályája kezdetén mindjárt föltalálta, s hozzája, lelkiekbeni 
gyöngesége, járatlansága érzetében, simul- és ragaszkodhatik ! 
Igy könnyebbül a töretlen pálya egyengetésének munkája. 

Mi sem jogosítja föl szebb és nagyobb reményekre az ifjút, 
mint a munkásság. Nincs tiszteletre gerjesztőbb látvány, mint 
szemlélni az ifjút, égre szegezett szemekkel, vagy könyve-
ket lapozva készülni a lángszózatokra, s ez elmerültségében 
növekedni bölcseség- és kedvességben Isten és emberek előtt ! 
Azért a növeldei élettől, főleg a megszokott foglalkozástól, 
valamint az alvás , kelés , és sétálás rendszeres modorától ne 
szokjék el. Csak foglalkozásának igyekezzék practicus irányt 
adni ; s ovakodjék az egyoldalúságtól. A napi teendők ne any-
nyira az olvasás- és tanulásból, mint inkább a hallottak- és 
tanultaknak élethezi alkalmazásából álljanak. Ez tartja örökös, 
mondhatnám, gyönyörködtető foglalkozásban az elmét; ez az 
unalom elleni legjobb praeservativum , a munka-tárgyak sza-
poritója, s a kifogyhatlanság tüzének élesztője. A pap nem 
csak lelki vezetője , de atyja, oktatója, tanácsadója, szóval, 
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mindene a népnek, és pedig rangkülönbség és személyváloga-
tás nélkül : s olly mély, olly terjedelmes az Isten tudománya, 
a szeretet törvénye, a hit igazsága, hogy azt sem eléggé jól 
tudni, sem tökéletesen kimeriteni nem lehet. Innen a közmon-
dás : ,a jó pap holtig tanul'. Annak szenteli főleg ifjú éveit : 
a legveszélyesebb elemek , a villámos fellegek korát ; s a rest-
ség , és kicsapongásrai hajlamok, és szenvedélyek égető tü-
zének ellenében, a munkásságot használja vértül. Ez óvja 
meg őt a szellemi aljasodástól. A ki ezt mindjárt pályája kez-
detén gyakorlatba veszi, s erejét a bün elleni harczokban ne-
veli , a vállalkozás szellemét magának elsajátítja, tehetségét 
kifejti : az szellemi nagyság- és lelki uralomra vergődik, s 
megfelel a holtig tartó tanulás eszméjének. A mi egyszer ked-
velt foglalkozássá vált, az nem nehéz . . . . Igy vagyunk a lelki 
dolgokkal is ; kinek egyszer az Istenneli társalgás , a szentek 
életébeni elmerülés, áhitatoskodás, a kebel érzelmeinek le-
írása , a hivek lelki eledelének, a sz. beszédnek készítése, lel-
két , és egész valóját áthatotta : annak mintegy természetévé, 
éleményeinek legfőbbikévé , nélkülözhetlen valamivé leend a 
könyv és a toll. Csak az fogja föl e szavak értelmét : ,Az én 
igám kedves, és az én terhem könnyű' ! 

Minden kornak megvan a maga teendője. ,Saltus non 
datur in natura'. Fokozatosságot látunk mindenben, és igy a 
tökéletesedésben is. Eletének legdrágább részét tékozolja el, 
ki ifjúságát, s vele munkagyőző erejét tétlenségben hagyja 
elveszni. A káplánsági évek a mivelődésnek, a szellemi fejlő-
désnek évei. Musáját nem zörgetik föl a házi gondok, sem az 
életterhek ; élhet hivatásának : élete , mint a csendes folyam 
árja, nyugodtan folydogál. Az élet zajába, a családos házi 
körökbe is csak pihenés-, szórakozáskép vegyül, midőn azt e 
czélra alkalmasnak találja : s ő a szives fogadtatást, az üdítő, 
kedvderítő perczeket lelki javakkal viszonozza. Figyelemmel 
kezdi a családos élet minden mozzanatát kisérni, a magán-ta-
nitást és oktatást gyakorlatba venni, a hithidegségre szere-
tetének nemes tüzével hevületet fuvalni, s mindenütt égő 
gyertyaként világítani. Az udvariasságot eszközül használja, s 
nem örömest tesz látogatást, hol semmi lelki hasznot sem re-
mél. Mint káplánnak, van mindenre ideje: a breviáriumra, a 
beszédek szerkesztésére, az iskolai s templomi látogatások-, 
és más kisebb ajtatossági gyakorlatokra, az áldozathozi ké-
születre , a mindennapi elmélkedésre, sőt önképzésre is ; pél-
dául valamelly mivelt nyelvnek, népszerű gyógytannak, vagy 
zenének tanulására J). S önállásra jutván, még a lelkipásztor-
kodási gondok sem lesznek hátrányára. Megszokástól függ 
minden; és ő jókor szokott hozzá az ,unum faciendum, et aliud 
non omittendum'-hoz ; tapasztalá, hogy ,varietas delectat'. — 
Kinél a mélyebb gondolkozás, és a tisztult gondolatok leírása, 
a tárgyak magasabb szempontbóli szemlélése fő stúdiummá 
vált: az dologhoz értőleg tud szólni, s a hol kell, buzditani, 
lelkesíteni is. Az a könnyüség és avatottság szárnyain fog az 
élet szorult helyzeteiből kiemelkedni; s akkor is, ha az érzéki 
fogyatkozások korába lépett, ha pályája végéhez eljutott, az 
érdemkoszoruzottnak , mint az aggkoru apostolnak, puszta 
megjelenésén is, épülni fognak a hivek. Sz. Jánosként, ke-
véssel is sokat mondand nekik, ha elrebegi : „Fiacskáim, sze-
ressétek egymást !" E kis eltérésért megbocsát a kegyes ol-

1 ) Minek, a nép-ének rendezésében, és az orgonajátszáslioz fölü-
ítesen és hibásan értő kántorok képe/.ésében nagy hasznát veheti ! 

vasó ! Nézze azt előkészítésül. Tárgyamba vág különben ez is; 
mellyről némi kis észrevétel és előrebocsátás nélkül alig Ír-
hatni. Mindenütt, de főleg a munka s kötelezettség dolgában, 
van egy kis hiu mentség és elfogultság. Csak is e gát lerom-
bolásával könnyebbülhet meg a tovahaladás és czélt-érés, mel-
lyet egy szökéssel szeretnék elérni. Azért is rövid leszek. ,Dimi-
dium facti, qui (bene)coepit, habet'. Semmiről sem áll ez inkább, 
mint a sz. beszédek gyártásáról. Mint már emlitém, megszo-
kástól függ minden ; a kezdet minősége határozza el az egé-
szet : s igy azt is, valljon fogunk-e valaha ön meggyőződésünk 
és érzelmeink szálaiból font beszédek hálójával lelkeket halász-
hatni az örök életre , vagy sem ? A halászat minőségét a ha-
lak határozzák meg; s a ki erre nem ügyel, az repedés és szaka-
dás veszedelmének teszi ki hálóját. Ki első beszédét maga 
fogalmazza, az megtörte a jeget , és kedvet kapott a többihez 
is ; az meggyőződött róla, mikép a legyőzhetlennek tartott 
nehézség merő nagyítás volt ; s hogy nem hiába tanulmányozta 
a Theologiát, a bölcsészettant, valamint a Poesist, Rhetori-
kát, és Syntaxist; hogy a gyűjtögetés ideje lejárt, s az élet 
és használás napjai állottak be. Csak dolgozás közben tapasz-
talandja olvasottságát, midőn rajként fognak agyában a sok 
eszmék és szebbnél-szebb gondolatok, mint valamelly méhkas 
körül dongani. A Dogmatica, Morális , és a sz. iratok lapjai 
tárva lesznek előtte ; miknek forgatásától alig pihentek meg 
jóformán kezei. A jó szakács nem örömest bizza másra az étel-
készítést : ezt tegye a pap is a lelki táplálékkal ; mint ki leg-
jobban ismeri népe Ízlését, és gyomra emészthetőségét. 

A hét első napjait tárgy-keresésben töltse ; figyelemmel 
olvasván át a vasárnapi evangéliumot és leczkét. Néha az ün-
nep jelentősége, az ünnepelt szentnek élete, valamelly várat-
lan eset, közöröm, vagy szomorúság, elég alkalmas és bő tár-
gyat nyújtanak a beszédre. Jó néha igénybe venni azt is, hogy 
hol j á r t , mit hallott, látott, és tapasztalt? A kiszemelt tárgy-
ról irja le röviden nézeteit, és e nézetekből formáljon vázlatot 
(Sceleton) ; elosztván azokat a beszéd különféle részeire. Ez a 
beszéd szerkesztésének alapja. De erre csendes, és szabad időt 
válaszszon, s a mennyire csak lehet, egy húzómban dolgoz-
zék : hogy a beszéd első szálainak összerakása, vagyis az alap-
eszmék lánczolata hiányos ne legyen. Inkább a munkába vett 
beszéd egyes részeinél aprózzék. E czélra a délelőtti órákat 
tűzze ki : az esti időt olvasás- és tanulásra használván. Az el-
ső dolgozásnál ne sokat törődjék a stylisticával : eszméit ugy, 
a mint azok gondolkozás közben szülemlenek, irja le a leg-
gyorsabb- és egyszerűbben, hogy valamellyiket el ne szalasz-
sza : mert az eltűnt ideának keresése időt rabol, zavart és 
kedvetlenséget okoz. Az eszmeszülemlés gyorsasága ollykor 
fellengésbe hozza az irót, s recsegésbe a tollat ; és ezt nevez-
zük kedvező lélekpillanatnak. 

Kedvetlenül *) ne nyúljon a tollhoz 1). A millyen élet-
telen és lehangolt kedélye, ollyan lesz munkája. Csak fölhan-

*) S még inkább önmegtagadó imádság nélkül, melly a hiány-
zó kedvet is meghozza, vagy azt a kötelességérzet, és ker. béketűrés apos-
toli szellemével gazdagon pótolja. E kedv egészen másnemű. S z e r k . 

Ehhez a növendékeket kellene lassankint, gyakrabban k ia-
dott themák kidolgozása és elszavalása által szoktatni; a fogalmazók-
hoz különös felügyelőt rendelni ; s a hol csak lehet , a szathmári s 
egri seminariumok módjára , a dolgozó iskolát életbe léptetni. Min-
denek közt ez volna a legozélszerübb ! Az ügy fontossága bizonyára 
megérdemelné. 
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golt állapotban lehet valamelly hangszert értelmes mozgásba 
hozni : ez áll a beszédek gyártásáról is *). A fogalmazáshoz 
pihent, és nyugodt kedély szükséges : ez előtt tehát más mun-
kában ne fáraszsza ki magát. Nehézség és fönakadás esetében 
legjobb fölhagyni a munkával : rövid szórakozás , vagy séta, 
az eszmetorlaszok jegétzajlásba hozza, s derültebb és kedve-
zőbb irányt ád a gondolkozásnak. 

Sokaknál az előkészület, a kijelölt tárgynak, a prediká-
cziós könyvekbeni kereséséből, és elolvasásából áll: ezt azon-
ban, főleg az első beszédek készítésénél nem tanácslom a kez-
dőnek ; mert az, kisebb és gyengébb munkáhozi kedvét csök-
kentené , kedélyi lehangoltságot idézne elő **), s hasonló mű-
nek készítésétől könnyen visszarettentené : munkája sokat 
vesztene eredetiségéből, és hozzá szoknék a kivonatos, toldo-
zott beszédekhez. Kezdetben ***) használja inkább papi ima-
könyvét, a breviáriumot. A sz. atyák irataiból megtanulja az 
egyliázias gondolkozást, szabatos irmodort ; a rövid és tarta-
lomdus mondatoknál többet fog elmélkedni, mint olvasni, s 
magát apró fogalmazásokra adni. A hiányosság mit sem tesz: 
kezdetnek ez is beillik ; csak legyen meg a hibátlanságrai tö-
rekvés, A többi megjön magától ! S ha mindjárt hibásan, sőt 
rosszul ütne is ki az első kísérlet : több hasznot nyujtand ez 
a dolgozónak, mint bármilly jeles idegen műnek betanulása; 
de könnyebb is az illy műnek betanulása, élvezetteljesebb ja-
vítgatása, szépítgetése, mint valamelly élettelen szobor-, vagy 
festménybe, az életvonások belehelése. Az utolérhetés remé-
nye, nem holt sejtelem egy ifjúi kebelben. T r ó c z o n f a l v i . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir . Apostoli Fölsége , f. évi május 10-én kelt legfelsőbb 

határozatánál fogva, A d a m o v i c h Izidor isztiméri plébánost a szé-
kes-fehérvári székes-káptalan tiszteletbeli kanonokjává méltóztatott 
legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

Esztergom, Mária-lió 15-én. A tegnapi szent-misében 
emlékeztünk a nyolczad alatt utolszor sz. Béla püspök- és vér-
tanúról, Magyarország dicső apostoláról, és székes-egyházunk 
másod-védszentjéről. A mult héten naponkint litánia tartatott 

*) A gyártásról állhat : de nem, azon szellemi, fájdalmas szülés-
ről, melly a nagy elhatározásokat világra hozza, s mennyei kéjjel töl-
ti be a már megszületettnek örvendöt ; nem, azon agóniáról, mellyel 
egy bűnös vi lág (község, vagy egyén) megtérítése, s az ennek legczél-
irányosabb módja fölött aggódik a valóban a tya i sziv, mellynek ,oves 
sunt propriae' : csak ezek üdvét keresve, nem saját kitüntetését; 
nem, a mindig fáradsággal já ró magvetés ama munkájáról, mellyet 
többnyire sirva kell végezni, hogy örömmel arathassunk. tZsolt. 125, 
5 — 7.) Tehát nem kell olly kizárólag ama kedvre támaszkodni, melly-
nek hiánya a testi embert nagyon is sokszor fel szokta a hanyagság-
ra szabaditni. S z e r k. 

**) E g y kis alázatosság érzete nem á r t : sem annak tudása, hogy 
ő csak kezdő; s a másoktól nagyban megkezdett munkát, Isten kegyel-
méből, parányiságával folytatni , s az arany- , vagy drágakő-alapon 
talán csak agyag-, vagy fából továbbépíteni, neki is megengedte-
tett. (I . Kor. 3, 10—13.) Istennek háza csak igy építtethetik ma-
gasabbra. S z e r k. 

***) Sőt azután is, és mindig. Ne is higye, hogy ez a legszegényebb, 
és lelki fogyatkozásához csak ezért legillőbb kútfő. Mit, valamint egye-
bet is, csak azért jegyeztünk meg, hogy minden félreértés-, vagy bali-
ránynakelejét vegyük: nem, mintha a t. értekezőnek különben igen szép 
és gyakorlat i javaslatait érdemök- és beesőktől megfosztani akarnók. Hisz 
akkor nem is közöltük volna. Mi szeretjük a határozottságot. S z e r k. 

a szent püspök oltáránál : és naponkint csókolásra adatott, itt 
őrzött becses ereklyéje. Valóban méltó is, hogy tisztelettel 
csókoljuk meg földi maradványait annak, ki olly drága kincset 
hozott az egész országnak, mint sz. Béla nemzetünknek. Jól 
mondá az ünnepi szónok, ft. S z á n t ó f y Antal prépost ur, 
hogy : sz. Béla ugyan közvetlenül csak keresztelője Grejzának 
és sz. Istvánnak, s ezekben az egész magyar hazának : közvet-
ve azonban ő az országalapitó ; mert csak a keresztény val-
lásnak köszönhetjük, hogy az örökös harcz helyett a béke 
olajágához nyultunk, s a többi polgárisult nemzetek sorába 
léptünk. Két hazát, mennyeit és földit szerzett tehát nekünk 
sz. Béla. Hol a világnak azon kincse, melly ezzel fölér ? — A 
mult héten tartattak meg megyénkben a prosynodalis vizsgák ; 
mindössze nyolezan állották ki azokat. 

Eger, május 17-én. Az egri főkáptalan ismét egy igen 
jeles , és jótékonyságáról országszerte ismert egyént vesztett. 
A boldogultnak számos ismerője s tisztelője van, nem csak az 
egri főmegyében, hanem az egész hazában : azért sietek előle-
gesen is megirni a gyászhírt, miszerint nagys. és főtiszt. 
B e z e g h András , apát és egri kanonok, jótékony élete 71-
dik évében, folyó hó 17-én , tiz napi betegség, és a haldoklók 
szentségének buzgó fölvétele után , reggeli 1 órakor jobb lét-
re szenderült. 

14.ékkeő, május 10-én. Ismét egy szivemelő ünne-
pélynek valánk tanúi. Mult vasárnap, vagyis folyó hó 8-án, 
a sz. kereszt föltalálásának emléknapját a kékkeői 3z. kalvária-
hegyen tartók meg. Nem szándékom ez úttal az ünnepély fo-
lyamát , a közel és távol vidékekről egybesereglett híveknek 
sz. énekek zengedezése, s a várbeli kápolna harangjainak sziv-
emelő zúgása között érkeztét, s csaknem mindenkinek fájdal-
mas érzéssel távoztát bővebben leirni: csak azt jegyzem meg, 
hogy annyi nép még alig volt a kékkeői kálvárián. Már előtte 
való nap a távolabb vidékekről igen számosan érkeztek, s a 
gyóntató-atyákat késő éjszakáig valódi ostrom-állapotban tar-
tották. Az ostrom megujult kivált másnap reggel : s a hét 
lelki atyának ugyancsak meggyült a teendője. Látva íIly ne-
mes vetélkedést, meg kell vallanom, hogy napjainkban is ta-
láltatnak szép számmal keresztények, kik a mai, többnyire 
csak az anyagi haszon után sóvárgó világban is, lelkök üdvét 
szivökön viselvén, az egyház nyújtotta sz. kegyelmeket be-
csülni tudják is, akarják is. S csakugyan ha az illetők otthon 
is olly buzgók a ker. kötelességek teljesítésében, ugy e szá-
zad sorsán még nem kell kétségbe esni. Az ünnepélyt nt. 
Gry ű r k y Antal alsó-palojtai buzgó plébános, és nt. D a n -
n e r János marczali, erélyes beszédű segédlelkész urak eme-
lek szivreható szónoklataikkal. A fő sz. mise-áldozatot pedig 
ft. P e r k i n k o Antal kerületi esperes ur tartotta. Ugy lát-
szik, a kékkeői búcsúnak, ha Isten is ugy akarja, szép jövője 
van : kivált ha a fél század óta folytonosan tervezgetett na-
gyobb plebánia-templom , és a czélba vett kálváriái felső ká-
polna mielőbb fölépülJ). Legyen szabad ez úttal ohajtásképen 

*) Méltó hála-köszönetet kell itt nyilvánítanom azon t. oz. ügy -
feleimnek , kik a ,Jézus Krisztus Isten fia, s világ megváltója kínszen-
vedésének és halálának története' czimü könyvem terjesztésében részt 
venni méltóztattak. A meleg részvét, mellyel ezen könyvecske ország-
szerte találkozott , lehetségessé teszi , hogy a tervezett kálváriái ká-
polna még ez idén fölépíttessék. Isten áldja meg önöket ! A boldogs. 
Szűz képét lit. P a u 1 i k Gábor tótmegyeri plébános ur megajánlani 
kegyeskedett . 



némelly pontokat is előterjeszteni, mellyeknek helyes elinté-
zése irányul szolgálhatna, hogy a búcsúi sz. kegyelem a za-
rándokokra nézve nem csak Kékkeőben, de egyebütt is üdvös 
és eredménydus lehessen. E tekintetben első helyre teszem a 
penitencziatartás méltó kiszolgáltatását. A ki éltében a peni-
tencziatartás szentsége kiszolgáltatásának fontossága felől va-
laha elmélkedett, az tudni fogja, mennyire szükséges , hogy 
a bucsuhelyeken ennek kiszolgáltatása minél erélyesebben biz-
tosittassók ; és pedig nem csak azért, hogy a nagy csődület 
káros befolyást gyakorolhat a bűnbánat lényegére, hanem 
azért is , mivel a búcsúra megjelenő személyek , s ezek körül-
ményei a legnagyobb ovakodást parancsolják. Legyenek tehát 
minden látogatott bucsuhelyen a zarándokok , vagyis a gyó-
nók számához aránylag elegendő gyóntató-atyák ; nehogy a 
nagy csődületben, s még inkább az idő rövidsége miatt, akár 
a bucsujárók hiányosan végezzék gyónásukat, akár pedig a 
lelki-atyák idegen bűnök részeseivé tegyék magukat. Mint 
tudva van, a búcsújáró helyeket rendszerint nagy bűnösök is 
látogatják : kiket annál nagyobb figyelem- és gondoskodással 
szükséges fölkarolni, s jó útba igazítani. Vannak olly bucsu-
járók is, kik csak azért sietnek a kegyhelyekre, mivel ugy 
nézik azokat, mint könnyebb utat az üdvözülésre : kik távol 
attól, hogy bűneiket megutálnák , inkább büntetéstőli szaba-
dulást keresnek ; kik azt gondolják , hogy mindent megtet-
tek, s mire sem kötelesek többé, mihelyt végbevitték a zarán-
doklást , és ama külső gyakorlatokat, mellyekhez az egyház 
az ő kegyelmeiben való részesülést kötötte. Gyakran megtör-
ténik , hogy némelly javulni nem akaró bűnös csak azért ke-
resi föl a népes búcsúkat, hogy itt a nagy tolongásban minél 
rövidebben végezhessen : nem annyira magát föloldatni, mint 
a papot megkötni kívánván. Illynemü bűnösök irányában a 
gyóntató-atyáknak résen kell állaniok : nehogy efféle alatto-
mos zarándokok penitencziája miatt valaha kemény felelős-
ségre vonassanak. Egyébiránt a többi vezeklő is teljes figyel-
met igényel. A vezeklők sorában előfordulnak itt szülők, házi 
gazdák , és asszonyok , szolgák és szolgálók , házasok , elöl-
járók , tisztek, kereskedők, mesteremberek, napszámosok stb., 
kik noha talán nem tartoznak a czégéres bűnösök közé, mégis 
egyik-másik tekintetben különféle hiányok- és fogyatkozások-
nak lehetnek alávetve. Azért ezekre nézve is nagy elővigyá-
zattal kell lenni : nehogy penitencziájok haszontalan legyen ; 
s vagy tudatlanság-, vagy feledékenységből, vagy épen szánt-
szándékkal valamelly vétköket elhallgassák. Ha sok a gyónó, 
s kevés a gyóntató lelki-atya, milly könnyű a veszedelem ! 
Ennél fogva mellőzhetlenül szükséges , hogy a vezeklők szá-
mához képest legyenek elégséges számú lelki-atyák ; kik ne 
csak csendesen és békével hallgassák a gyónó vétkeit, hanem 
azon esetre, ha talán ez vétkeinek előszámlálását vagy meg-
tagadná , vagy félbe szakasztaná, ugyanezt vétkeinek őszinte 
előadására intsék és sürgessék. Annyi bizonyos, hogy nincs 
nagyobb veszedelem, mint a bűnösöket könnyelműen felol-
dozni. Illy föloldozásról azt mondja sz. Cyprian : „Irrita et 
falsa pax, periculosa dantibus , et nihil, accipientibus profu-
tura." Méltó hálával tartozom kivált a szécsényi sz.-ferencz-
rendi atyáknak; kik valamint másutt, ugy a kékkeői búcsúsok 
lelki igazgatásában olly készséges segédkezet nyújtanak. A 

bucsuhely kellékei közé, annak minél üdvösbbé tétele s elő-
mozdítása tekintetéből második helyre teszem abucsuisz. szó-
noklatokat. Különfélék azon magasztalások és nevezetek, mely-
lyekkel az Isten igéjének ereje a sz.-irásban kifejeztetik és 
dictőittetik. A sz. irók azt majd tiizhez (Jer. 23, 29.), majd 
világossághoz (Zsolt. 118.) hasonlitják : és pedig azon hatal-
mas ereje miatt, mellyel bir; majd a tükörhez (Jak. 1 , 13.), 
mellyben szennyfoltjait és hibáit kiki megláthatja. Majd isteni 
magnak mondatik , melly ha jó s kellőleg elkészitett földbe 
kerül, százszoros gyümölcsöt képes hozni. (Luk. 8 , 8.) S 
csakugyan az Isten igéjének ezen erejét a régi, s ujabb világ 
egyaránt igazolja. Minden századok története bizonyítja, hogy 
ez isteni ige az életszentségnek legbámulatosb gyümölcseit 
termé azoknál, kik azt figyelmes , igazságot szerető , tanulni 
vágyó, s alázatos szivvel hallgatták, és teljesiteni törekedtek. 
Valamint hajdan, ugy napjainkban is az Isten igéje ugyan-
azon ,végrehajtó elevenséggel és hatálylyal' bir. Jelenleg is 
„behatóbb az minden kétélű kardnál; keresztülvág egészen 
az akarat- és elmének , az egybekötő izek- és velőknek oszlá-
sáig: sőt a gondolatok-, és a szív hajlamainak megitélésére is 
kiterjed". (Zsid. 4 , 12.) (Vége követk.) 

Svédország. A stockholmi ,Aftonblad' ismét egy szép 
adatot szolgáltat azon régen tudott igazság bővebb bizonyítá-
sára , mikép a lélekismeret szabadsága sok prot. országban, ne-
vezetesen Svédhonban , egyedül olly értelemben vétetik , mi-
szerint csak azt s z a b a d nem-hinni, mit a kath. egyház tanit; 
egyébiránt pedig a megállapított prot. államegyházaktól hit-
es gyakorlatban eltérni fölöttébb veszedelmes. A kath. hitre 
térés, száműzetést von maga után Svédhonban ; a magát szinte 
reformált vallásnak tartó anabaptismus pedig — őrültek há-
zába zárattatást. Legalább ez utóbbinak, mint lágyabb bünte-
tésnek néz elé Olof Larsson , a faluni állambörtönben ; ki az-
ért , mivel a prot. isteni-tiszteletben részt venni, mint ana-
baptista, vonakodott, a liadi törvényszék által, mint engedel-
mességet megtagadó katona, volt elitélendő : ha csak az őt, mint 
soha legkisebb hibában is nem talált, jó magaviseletű egyént 
megmenteni akaró birák, orvosi bizonyítványt hozva föl a bű-
nös javára, ezt titkos tanácskozás után, tébolyodottnak nem 
nyilvánítják. Legkülönösebb az, hogy az ekkép őrültnek nyil-
vánított egyén, magát igen is józan eszünek állítja; s azon ta-
nukat, kik elmezavarának okát az általa használt szeszes ital-
nak tulajdoniták, azzal czáfolta meg, hogy mondá, mikép 
azóta, hogy újrakér esztelő lett, meg sem izlelé az égett-bort, 
sőt már csak az is bántja őt, ha másokat inni lát. Tekintetet 
érdemel azon körülmény is , hogy Olof Larsson 43 éves férfi ; 
ki (mint ez Svédországban szokás,) otthon, családja körében 
élt, és a luth érán isteni-tiszteletbeni megjelenés kötelességétől 
magát elöljáróitól, még januárhóban, ismételve, de siker nélkül, 
fölmentetni kérte: hivatkozván eddigi magaviseletére, s ar-
ra, mikép lelkismeretében kötelezettnek érzi magát Istennek 
inkább, mint az emberi , bármilly szigorú törvényeknek enge-
delmeskedni. Az ,engedetlenségi nagy bűn' (crimen) vádja, 
a születési helyén, Orsán, hivatalkodó lutherán prédikátor, Ar-
barelius , egyszerű feladásán alapszik ; ki maga is megvallá, 
hogy : „különben egész magaviselete feddhetetlen". 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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Mozgalom a bölcsészet terén. 
HL 

Midőn néhány év előtt Milanóban a ,Le Grazie' 
ódon falai közt, Leonardo da Vinci világhíres ,utolsó 
vacsoráját' (melly tudomás szerint azon pillanatot 
ábrázolja, midőn a Megváltó e szavakat mondá: 
„Amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus 
est",) megtekinteni alkalmam volt, egy franczia mű-
vészt láttunk ott a falfestvény rajzolásával foglal-
kozni : ki szives-örömest mutatá meg sok részletből 
álló másolatát; és midőn véleményünk iránt kikér-
dezne , mi meg majd Péterben a fenyegetődző hara-
got , majd Bertalanban a bizonytalanságot és meg-
zavarodást, az egyik Jakabban a nyugalmat, a má-
sikban a borzalmat, majd Simonban a kétkedést, Ta-
másban a bosszuállási esküvést, és leginkább a fői-
fedeztetés esetére hüledező Judásban a rosszul ta-
kart szinlést nem eléggé sikerülten, hanem majd 
nyersebb, majd szelídebb vonásokkal találtuk volna 
kifejezve : a művész az alakoknak szükségből tör-
tént elválasztatásával, s a remek egésznek egyes da-
rabokra bonczolásával mentegetődzött. Mi készek 
valánk engedni az észrevételnek ; lehetségesnek vél-
vén a képmüvészetben is azt, mit más dolgokban 
nem egyszer tapasztalhatánk. A szakavatottak tud-
nák azt azonban megmondani legjobban: mi csak 
gondoljuk, hogy egy, magában tökéletes egészet ké-
pező mü, részekre szakasztva, bármilly szerencsésen 
történt volna is a tárgyak elválasztása, annál inkább 
veszt eredetiségéből, minél kevésbbé válik megért-
hetővé az eldaraboláskor a tárgyak viszonossága 
egymáshoz. — De mi köze ennek bölcseleti tanulmá-
nyainkhoz ?.... A mennyiben egy tudományos mü is-
mertetése taglalás és bonczolás dolga, annyiban ér-
dekel bennünket a hasonlat. A bölcseleti rendszer, 
mellyet részletesebben előadni szándékozunk, valóban 
gyönyörű üvegfestvényhez hasonlit : melly a kül-

fénytől megvilágítva, a komor goth ivezet a l a t t a 
szemlélőt megragadja ; és szemét gyönyörködtetve, 
lelkét, szivét csudálatosan emeli. Azért méltán ne-
vezheté a nismesi püspök, Gratry ,Isten ismeretéről' 
irt könyvét a bölcseség, tudományosság, véd-mes-
terség, sőt maga a költészet remekének. Csakugyan 
olly szép, és olly egy egészet képező abban minden, 
hogy gyémánt kés kellene hozzá, miszerint egyes 
részek kimetszésekor össze ne törjék az a kezek közt. 
Illyennek hiányában pedig csak az olvasó elnézésére 
számithat a jóakarat. Abban bizva, lássunk a föndi-
csért bölcselet részletesb előadásához. 

A bölcs oratorianus Theodiceával kezdi meg 
bölcseleti rendszerét; azon kettős főkérdés, melly-
nek korunkbani jelentőségét fönebb fejtegettük, tud-
nillik Isten ismerete, s a természetes "és természet-
fölötti igazságrend megállapítása, tevén tanulmá-
nyainak tárgyát. Hogy ő ezzel uj utat választott a 
bölcseleti czélok elérésére, mindenki belátja, ki meg-
szokta már a philosophiai tanulmányokban legelő-
ször a bizonyosság (certitudo) körüli kérdés megvi-
tatását keresni. Valóban a bölcselet kezdete, de ki-
vált Descartes ideje óta e kérdés vizsgálása s megál-
lapítása, teszi a bölcselet legelső, és legfőbb mozza-
natát. A spanyol bölcs is ennek bevallásával kezdi 
dicsért alapbölcseletét. Mielőtt, ugy mond, az épület 
felemeltetnék, az alapról kell előbb gondoskodni. 
Mióta az emberek önmagukra, s az őket körülálló 
lényekre figyelnek, kérdések merültek föl, mellyek 
az emberi ismeretek alapját vevék tárgyul : s a böl-
cselők fáradozásainak meddő volta nem csüggeszté 
a vizsgálókat *). Azonban a bölcsészet története mu-
tatja, milly számos tévedésnek volt helye e vizsgá-

3) „El estudio de la filosofía debe commenzar por el 
exámen de las cuestiones sobre la certeza : ántes de levantar 
el edifxcio es necessario pensar en el cimiento. Desde que hay 
filosofía, es decir, desde que los hombres reflexionan sobre 
sí mismos y sobre los seres que los rodean , se han agitado 
cuestiones, que tienen por objeto la basa en que estriban los 
conocimientos humános : esto prueba que hay aqui dificulta-
des sérias. La esterilidad de los trabajos filosóficos no ha de-
salentado á los investigadores : esto manifiesta que en el ul-
timo termino de la investigacion , se divisa un objeto de alta 
importancia". (,Filos. fundamental. Por Don Jaime B a i r a e s . 
1852'. Lib. I. cap. 1.) 
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latoknál. Mig Descartes és Malebranche az Isten igaz-
mondásához folyamodtak a bizonyosság alapjának 
megvetésére, Locke, s Condillac bizonyos sensatiók 
kifejlésében és különös jellegében keresték a csomót. 
Hume, és Berkeley, Pyrrho uszályához nőttek. Spi-
nosa egylényegüsége után, Schelling egyetemes azo-
nosság elvét kiáltá ki ; mig Hegel a föltétlen ugyan-
azonságon épité föl rendszerét. Az uj bölcsészet azon-
ban átalában véve csak pattogó viszhangja a régi, 
pogány elméleteknek e kérdésre nézve. Ugyanis a 
régi bölcselők két ellenséges táborra oszoltak. Az 
egyik fél mondá, hogy a bizonyosság az egyes em-
berben van ; vagyis, hogy az ember önmagában birja 
az eszközt, mellynek segélyével minden dologról 
absolut bizonyosságra juthat. Ez a d o g m a t i c u -
sok iskolája. Mások meg azt taniták, hogy az em-
ber , egyénileg, semmiről sem lehet bizonyos, még 
önlétéről, saját gondolatáról sem : az igazság crite-
riuma nem az egyes, elszigetelt emberben, hanem 
collective az összes emberiségben létezik. S ez az 
a c a d e m i c u s o k rendszere. Mind a két iskola ismét 
több véleményre ágazik el. A mint tudnillik az em-
ber elméből, benső érzet- (sensus interior), és test-
ből áll: a szerint a dogmaticusok, kik a bizonyossá-
got az egyes emberben keresték, három részre sza-
kadtak. Az egyik az észbeli evidentiában, a másik a 
lélek belérzésében (az öntudatban), a harmadik az 
érzékben helyezte az igazságegyetlenjellegétés vég-
biróságát: s e szerint álltak egymással szemben a 
platonicusok , cyrenaicusok , és Epicur követői. Más 
részt meg az academicusok, kik a collectiv ember-
ben vélték találhatni az igazság jelét, szinte három 
osztályt képeztek : ezek közt mások az állam politi-
kai, vagy polgári intézményein kivül mit sem tar-
tottak bizonyosnak ; mások ismét csak a népek val-
lási tanait tekinték ollyanul ; mások végtére az em-
beri-nem közegyezésében helyezték minden bizo-
nyosság alapját. Illyenek voltak Varró, Cicero, s 
Carneades iskolái. E rendszerek körében forog, bár-
milly czifra, s idegenszerű terminológiát használjon, 
az ujabbkori bölcsészet is ; azon kivétellel, hogy a 
régiek világosabban fejezék ki gondolataikat : mig 
az újkoriak sokszor szándékosan érthetlen, és rejté-
lyes szavakba burkolják módosított elméleteiket. 
Azonban valamint a régiek mindkét osztályának, a 
dogmaticusok- és academicusoknak tana egyaránt 
véglegesen kételyre vezet : ugyancsak igy áll a do-
log az ujabb bölcseleti iskolákra nézve is. (L. V e n -
t u r a , ,La raison philosophique et la raison Catholi-
que etc. 1854.'Tom. I. 147. s köv. 1.) ,Veritas in me-

dio posita.' A józan, keresztény bölcselet egyedül 
hoz harmóniát e zavarba : a kettős rendszer szeren-
csés összeolvasztásával alapítván meg a bizonyosság 
criteriumait. De ez úgyis ismeretes dolog; és jelen-
leg ránk csak annyiban tartozik annak megérintése, 
mennyiben a jobbak törekvéseiben is mindig első he-
lyen találkozunk e kérdés fejtegetésével. 

Grratry erre nézve egészen máskép cselekszik. Ő 
nem ismer kételyt. Előtte a bizonyosság lettdolog, 
egy,factum universale.' Ez, ugy mond B a 1 m e s, min-
den philosophiai systemáktól függetlenül létezik: 
ki sem kételkedik rajta, mert az emberiség számta-
lan dolgokról bizonyos (Id. munk. 3. fej. 20. lap). 
Grratry nem indul ki kételyből ; s bölcselését az em-
beri ész legfónségesebb ismeretével kezdi meg: az 
utóbb kiadott Logicában is nem a bizonyosság kér-
désének (ha nem veti is azt meg, mint azonnal látni 
fogjuk,) elemzését, de annak csak mint lettdolog-
nak a Theodiceában nyújtott történeti védvekre vo-
natkozó igazolását tüntetvén föl az ész járásának tör-
vényességében. Ő fölismeri az Istent ; fölismeri őt a 
régibb tudomány elveiben, és ezek gyakorlásában a 
közélet terén : nem csak, de fölismeri egyszersmind 
az egész emberi-nem e legelső vallás-igazságánaknyo-
main ; melly szerinte, philosophiai tekintetben, egy 
a tudósokétól különböző, egy- és népszerű, közön-
séges , könnyű, de teljes biztosságu, s a tudatlanok 
által csak ugy , mint a tudósoktól mindenkor gya-
korolt észjáráson alapul. E végre egész sorát közli a 
legszebb theodiceáknak, mellyeket valaha az emberi-
nem legnagyobb lángelméi nekünk hagyományoz-
tak háládatos tanulmányul ; minők például Plato, 
Aristoteles, sz. Ágoston, aquinoi sz. Tamás, Descar-
tes, Pascal, Malebranche, Fénelon, Petau, Thomas-
sin, Bossuet és Leibnitz. Elvezetdus olvasmány : de 
egyszersmind legsikeresebb módja is a bölcseleti el-
járásnak a hegeli rendszer ellenében; melly a mon-
dott elvnél fogva, a legnyersebb kételyt alapítja meg 
egész rendszerességben ; melly, midőn a lét és sem-
mi ugyanazon és nem-ugyanazon 2 ) , ugyanazon-
ság és különbség 3), szabadság és kényszerűség 4), 
a jó és rossz 5), Isten és ember 6) stb. közti különb-

1) ,,Seyn und Nichts ist dasselbe." — 2) „Das absolute 
ist die Identität des Identischen und Nicht-Identischen." — 
3) „Der Grund ist die Einheit der Identität und des Unter-
schiedes."— 4) „Der Geist ist concret, und seine Bestim-
mungen Freiheit und Notwendigkeit. Der Geist in seiner 
Nothwendigkeit ist frei, nur in ihr findet er seine Freiheit, 
wie seine Nothwendigkeit nur in seiner Freiheit ruht." — 
s ) „Ebenso verhält es sich mit dem Gegensatz des Guten und 
Bösen." — 6) „Gott ist Gott nur insofern er sich selber weiss; 
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séget megszünteti, mindent kétségbe von , magát a 
személyes Istent is. Az álnok sophistica azonban ál-
litani látszik, midőn a föltétlen ugyanazonság ezen 
elvét proclamálja, miszerint tudnillik volna ugyan-
azon egy lényeg, melly az Isten; és igy minden az 
Isten, és semmi az Isten. A világ és Isten ugyanazon 
csirának semmiből, és semmi nélküli kifejlése. És He-
gel tanítványa , R i c h t e r , nyilván kimondá, hogy 
Hegel iskolájának, ha becsületes lenni akar, és mes-
terének elveit megtagadni nem akarja, a lélek hal-
hatatlanságát, és Isten személyiségét s z ü k s é g k é p 
el kell tagadnia. B a l m es pedig ,akétkedőhez'szóló 
,leveleinek' egyikében átalán e divatbölcseletet Spi-
nosa újra fólmelengetett tévedéseinek nevezi: jólle-
het titokteljes formákba, symbolicus és emphaticus 
nyelvbe fátyolozva. (Cartas à un escéptico. Car. IX. 
Barcelona, 1854. p. 174.) És Gratry méltán följaj-
dul , hogy mig ezelőtt az emberek a vallás dolgá-
bani közönyösségről panaszkodtak, ma már az ész 
dolgábani közönyösségről panaszkodhatunk : annyira 
ment ma a fejek zavarodása. „Még nagyobb szüksé-
günk van a földön az észre, mint a vallásra", mondá 
F é n e l o n a XVII. században. ,Fénelon szava',hozzá 
teszi Gratry, ,sokkal igazabb ma, mint valaha.' S a 
veszélyben levő ész megmentésére, s jogainak védel-
mére , mint a ki ügyének igazsága iránt tökéletesen 
tisztában van önmagával, teljes erő- s lelkesedéssel 
kél ; a hegeli rendszert gyökerében megtámadván, s 
ellenébe állítván azon elvitázhatlan alapigazságot 
(princípium contradictionis), melly szerint ugyan-
azon egy tárgyról ugyanegy időben és tekintetben 
nem lehet két ellenkező tulajdont állítani; hivatkoz-
ván az öntudat tanúságára (testimonium conscien-
tiae, sensus interior), mellynél fogva minden egyes 
érzi, hogy az igazság és tévely, jó és rossz, jog és 
jogtalanság, erény és bün , véges és végtelen , em-
ber és Isten közt roppant elválasztó fal , valóságos 
különbség létez : támogattatva a közmegegyezés (sen-
sus communis) által, melly szerint az emberek min-
denkor és mindenütt igy gondolkodtak, éreztek, be-
széltek ; s a régi tudomány által, Aristotelestől kezd-
ve, ki ugyanazon alapigazság fegyverével dönté ha-
lomra Heraclit szörny-elméletét, a XVIII. századig ; 
ugy hogy ellenkező esetben, a minőt a sophistica 
fölvesz, és ujabb tudománynyá rendszeresít, a gon-
dolat , érzelem, beszéd és tudomány lehetetlenittet-
nek, s a lélek megöletik. Gratry, midőn illy véd-

sein Sich-Wissen ist ferner sein Selbst-bewusstseyn im Men-
schen." Hegel szavai. L. Gratrynál : ,Logique. Paris , 1855.' 
Tom. I. p. 254. 

vekkel tör a hegeli rendszer achillesi sarka ellen, 
egyszersmind fényes bizonyságot tesz az igazság 
criteriumairól ; az evidentiában, belérzés- és köz-
megegyezésben, tudomány-, és az egész múltban ke-
resvén megingathatlan támpontot az elferdült gon-
dolkozásmódtan , és a rá épült modern tudomány 
ellenében. 

Ez mind helyes , és örvendetes De csakha-
mar veszszük észre, mennyire foszlik ujjaink közt 
szét a szép mü, midőn abból csak egy parányi rész-
letkét kihasitni akarunk. Ne nyuljunk tehát jelenleg 
tovább hozzá. A mondottak azonban legalább arról 
eléggé meggyőzhettek, hogy a franczia bölcs nem 
csak nem veti meg a bizonyosság körüli kérdést, 
hanem azt páratlan sikerrel fölvilágosítja, s meg is 
oldja ; de más részt még sem tekinti ollyanul, melly-
nek a bölcsészet körébeni magasb fölemelkedését föl-
áldozná. Ő tehát Isten ismeretével kezdi meg bölcse-
lését. „A bölcseség", mond B o s s u e t , „Istennek és 
önmagának megismerésében áll." E szavak, G-ratry 
szerint, röviden a Philosophia igazi meghatározását 
foglalják magukban. Mindenekelőttjelentik, hogy a 
Philosophia a bölcseség keresése, azaz : keresése, el-
méletileg és gyakorlatilag, a jónak és igaznak ; és 
fölteszik, hogy a Philosophia nem azon elvont és 
csupán speculativ ismeret, mellyre ugyancsak Bos-
suet átkot mond. Azonfölül ama szavak meghatároz-
zák egyszersmind a Philosophia tárgyát is ; és ez : 
Isten és ember ; azaz : az ész és akarat által jót és 
igazat (mellyek az Isten,) kereső ember. Más részt e 
meghatározás nem zárja ki a Philosophiából átestek 
és látható világ ismeretét ; mert, hogy megismerjük 
az embert, mondja Bossuet, szükséges tudni, hogy 
az két részből áll, lélek- és testből. Ebből kitetszik, 
hogy a Philosophia a látható és testi természetet is 
tárgyalja, kivált a lélek- és Istenhezi viszonyában; 
ugy hogy a Philosophia részei e következők : I. Is-
ten ismerete (Theodicea). II. A lélek ismerete, Isten-
és a testtel való viszonyaiban tekintve (Psycholo-
gia). III. Gondolkozástan, melly a lélektannak ki-
fejlesztése, s melly a lelket az ő észbeli tehetségében 
(intelligence), és e tehetség törvényeit vizsgálja (Lo-
gica). IV. Erkölcstan, melly egy másik kifejlesztése 
a lélektannak, és melly a lelket az ő akaratában, s 
ez akarat törvényeit tanulmányozza (Morális). Gra-
try tehát a Theodiceával kezdi ; mert ez az összes 
bölcseletet, ennek minden gyökerét foglalja magá-
ban. Minden abból foly ki. Az tehát a kiindulási pont. 
Még többet : a Theodicea, melly a bölcseletnek leg-
emelkedettebb és legmélyebb része, egyszersmind a 



— 3 4 0 

legkönnyebb is. A végtelennek, tökélynek eszméi, 
miként Descartes, Bossuet, és a bölcselők nagyobb 
része észreveszi, az elsők, mellyeket az ész nekünk 
megmutat , midőn fölébred ; vagyis, bogy az ész leg-
előbb Istenhez ragad. Ez a természet rendje, s ösvé-
nye. De a Theodicea alatt nem kell csupán Istenről 
való tudományt érteni: hanem különösen az Istenhez 
emelkedő emberi szellemről való tudományt is. A 
Theodicea az ész ama járásának tudománya, melly -
nél fogva az az Istenhez száll, és fól-fólemelkedik 
annak megismerésére, lételének, természetének, tu-
lajdonainak megmutatására. E nézpontból a bölcs 
megérti , mikép a Theodicea ez egyetlen kérdésben, 
tudnillik Isten létének és tulajdonainak bebizonyítá-
sában, az egész bölcseletet foglalja magában. Es 
G-ratry joggal remélheti, hogy bölcselése e tárgyra 
nézve, sem mindennapi, sem meddő nem leend. (L. 
,De la Gonnaiss. de Dieu. Paris , 1854'. 2. éd. Tom.I. 
p. 51. Exposition.) 

Ez már azután vigasztalóbb lenni készül, mint 
amaz aggodalmas bölcselkedés, mellyről már a ro-
mai bölcs tesz olly szomorú tanúságot a ,De natura 
deorum' irt müvének első lapjain; midőn Thaïes, 
Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, Xenopha-
nes , Parmenides , Empedocles, Democrit, Diogenes, 
Xenocrates, Theoprastus , Zeno, Cleanthes stb. agy-
rémeit előadván, mondja : „Exposui fere non philo-
sophorum iudicia, sed delirantium somnia; nec enim 
multo absurdiora sunt ea, quae poëtarum vocibus 
fusa, ipsa suavitate nocuerunt". Melly szerencsétlen-
ségtől azonban maga sem látszik szabadnak lenni, 
midőn kevéssel alább Cottát, ki alatt őt magát rej-
leni vélik, igy beszélteti: „Rogas me, quid aut 
quale sit Deus ; auctore utar Simonide : de quo cum 
quaesivisset hoc idem tyrannus Hiero, deliberandi 
causa sibiunum diempostulavit. Cumidem exeo postri-
die quaereret , biduum petivit. Cum saepius duplica-
ret numerum dierum, admiransque Hiero requireret, 
cur ita faceret : Quia quanto , inquit, diutius consi-
dero , tanto mihi res videtur obscurior." Sokkal biz-
tatóbb és többet igérőbb az, mint a mit a Vedanta, 
olasz, elaeai, gnosticus és platonicus iskolák a haj-
dankorban, vagy ujabb időkben a nápolyi Jordano 
Brúnótól egészen a kétségbeeső Jacobiig, a divatos 
bölcselet e részben a bizalomvesztett lelkek meg-
nyugtatására Ígérhetett volna. 

De vonjuk már össze a vitorlákat, és közeled-
jünk a virányosabb martokhoz. Ii 1 e z s ó József. 

Pásztorkodási tárgyalások. 
XVI. 

(Vége.) Legyen bár a feladott penitenczia ollyan, hogy azt 
a gyónó-gyermek azonnal vagy épen nem, vagy csak részben 
végezheti, szükséges mégis, bogy a gyónás után a gyermek 
egy ideig a templomban maradjon ; s hogy legalább a hit, re-
mény, és szeretet indulatait magában fölébreszsze; vagy hálát 
adjon irgalmas Istenének, hogy a penitencziatartás szentségé-
ben részesülhetett. Különösen megtartandó ez ott, hol szokás-
ban van, a gyermekeket délesti órákban kihallgatni. Legczél-
szerübb, ha a lelkipásztor nem nagy számmal rendeli a gyónó-
kat, s velők végzi el az emiitettem imádságokat. Én abban a 
meggyőződésben élek, hogy a lelki-atya gyónás után sem hagy-
hatja magára a gyermeket; hanem gyónás utáni magavisele-
térenézve is utasításokat kell adnia. Figyeljünk csak egyszer, 
a nélkül, hogy a gyermekek észrevegyék : és tapasztaland-
juk, hogy azok, kivált ha egy először gyónó hagyja el a gyón-
tató-széket, és a többi gyermekek közé térdel, mint sürgetik, 
hogy mondja el, mi történt vele, micsoda penitencziát kapott, 
és több illy kíváncsi, s meggondolatlan kérdésekkel zavarják. 
Miért is igen ajánlatos, hogy a lelki-atya határozottan jelölje 
ki a helyet, hol penitenczia- s hálaimáikat elvégezzék ; uta-
sitsuk például egyik, vagy másik oltárhoz, hogy ott előbb a 
feladott penitencziát, azután a hálaadást végezze ; mond-
juk el neki, hogy kis barátjaira ne is gondoljon, ne is 
nézzen : hanem a mai napon, távol tartva magát minden 
pajtáskodástól, csendesen térjen szülői házához , hon marad-
jon , és semmi játékban részt ne vegyen. Olly dolgok ezek, 
mellyeknek, nézetem szerint, megvan fontosságuk ; és szentül 
hiszem, hogy a bűnbánó lelki üdvére, és a szentségek iránti 
tiszteletére nem kis befolyást gyakorlandnak. Én részemről 
csekély tapasztalatom szerint a megnőttek tiszteletlenségét a 
szentségek iránt, mellyel azokhoz járulnak , legnagyobb rész-
ben az elhanyagolt tanitás-, és illyetén utasítások elhagyásá-
ban keresem. Meglehet, hogy csalódom ; meglehet, hogy tul-
szigoruan veszem a dolgokat, s vajmi sokat tulajdonitok az 
ugy nevezett tanításoknak (természetesen, ha kellő figyelem-, 
és a tanulók fölfogásához alkalmazott modorban tartatnak): 
de nem tehetek róla,énMendlikkel tartok; ki legújabb müve 
előszavában azt mondja : „Adjatok nekem jó hitelemzőket, és 
meghóditom a lelkeket, uj nemzedéket alakitok. Itt az alap, 
s annak eltévesztése, rossz alkalmazása, szülője, s dajkája a 
rossz életnek. Lenne mindenhol jó (és szorgalmas) hitelemző, 
ugy könnyű volna jó szülőket, engedelmes gyermekeket, hü 
polgárokat, munkás hazafiakat, békeszerető hiveket képezni. 
Mig a fa gyenge , mindenfelé hajlítható, s a gyenge gyermek-
szív ollyan mint a viasz ; a millyen alakot adunk neki, ollyat 
vesz föl ; gyenge és rossz alapra nem építhetsz tartós épületet; 
hiába törekszel jó embereket képezni, ha a hitelemzés gyenge 
korukban elhanyagoltatott. Kétszeres erővel sem vihető ki 
serdülteknél, mit a gyermekek tej gyanánt fogadnak be ter-
mészetökbe ; a gyermek hiszi, mit Isten mond ; a nagy csak 
azt szereti hinni, mit belát ; mert mig a gyermeknél ártatlan 
szívre, itt előitéletektől elfogult kedélyekre találsz" *). Én azt 
hiszem, és vallom, hogy mit a gyermek gyenge éveiben , hol 
a jóra, és szépre olly fogékony az ártatlan kebel, meg nem 

*) V. ö. ,A katekizmus magyarázata1 . Előszó , VII . 1. 
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tanult, azt gyakorolni, és szeretni későbbi idejében sem fogja. 
Innen van azután , bogy sokan a megnőttek közül is , sem a 
gyónási imákat, sem a gyónás módját nem tudják, nem is-
merik. Ez utasitást nem kivánom én egyedül a tanitások-, és 
a gyónásrai előkészület idejére szoritani : hanem, ismerve a 
gyermeki szórakozottságot, óhajtom, hogy az a gyónószékben 
is megadassék, vagy a penitencziához mint végzendő köteles-
ség csatoltassék ; és annak szigorú megtartása a gyermek szi-
vére köttessék, mielőtt a gyónó-széket elhagyná. Ajánlandó 
még , hogy a gyermekeknek imakönyveikben mutassa ki a 
lelki-atya a helyet, hol a hálaadó ima van, és figyelmeztesse 
annak áhitatos elmondására. Ha a gyónó olvasni nem tudna, 
emlékeztesse Isten végetlen irgalmára, melly által a peni-
tencziatartás szentségében bűneitől megtisztulva, a bün fiá-
ból a kegyelem gyermekévé változott, és buzdítsa őt hála-, és 
hódolatra Isten iránt. Szóval, a gyermekekkel e szent do-
logban is, mint gyermekekkel kell bánnunk : azért ovatosak 
legyünk, és ne higyünk , ne tegyünk föl felölök sokat, bár-
milly hosszas tanításban részeltettük is őket ; s ne takaród-
zunk ama szokásos köpenybe : „hisz mindez magától értető-
d i k " . — Anyaszentegyházunkat gyakorta a szép, és kedves 
„anya" névvel illetjük. Egyházunk , mint illyen, leginkább 
azok iránt akar föltűnni, kiket szolgái által az evangelium él-
tető tejével kíván táplálni. Egyházunk szerzője , Jézus , mint 
a gyermekek gyengéd barátja tünt föl ; és én lelki szemeim 
elé nem tudok magamnak szebb képet festeni, mint ha a pa-
pot a tiszta lelkű, általa nevelt és kegyelt, s őt forrón szerető, 
ajkain bizalommal, és kegyelettel csüggő gyermeksereg kö-
zepette képzelem : annyi vigasz, annyi jövendő áldás rejlik e 
képben. Azért szeressük a gyermekeket ; oktatásuk , és a lel-
kiekben idej én-korán megkezdett vezetésök legyen magasz-
tos hivatásunk egyik legszentebb föladata ; szeressük, lelkünk 
egész hevével karoljuk föl az iskolát; és i t t , valamint temp-
lomainkban is , pontos lelkismeretességgel tartsuk meg a hit-
elemzés kiszabott óráit. — Meglehet lesznek , kik azt fogják 
mondani : hogy a gyónás körüli gyakorlatiak elmondása az 
édes szülők köréhez tartozik ; de nem tudjuk-e, hány szülő 
van, ki legszentebb kötelmeit is elhanyagolja ! S itt a pap kö-
telessége, hogy lelki-atya, s egyszersmind lelki-anya is legyen. 
Lesznek , kik terhesnek , és az illy részletek betanítását, a te-
endők halmaza mellett, majdnem lehetetlennek mondják ; eze-
ket a testvéri szeretet bizalmas hangján figyelmeztetem : ki-
ket Isten gondjainkra bizott, tőlünk kivánandja; számolni 
fogunk egykor Isten előtt ; s ne feledjük soha, hogy : ,Male-
dictus , qui facit opus Dei negligenter'. T. 

Bizalmas javaslatok 
az egyházi beszédek készítését illetőleg. 

III. 
A sz. beszédek külön nemeiről, részeiről, és elosztásai-

ról nincs szándékom tüzetesen irni. Átalánosan ismert, vál-
tozhatlan, és régtől megalapított rendszerei ezek a beszédnek. 
S azután e czikk-sorozat a pásztorkodási tannak igénybe vé-
telét nem zárja ki ; sőt erre, mint kiindulási pontra utal. Nél-
küle , még az egyéni ujabb tapasztalás sem kölcsönözhetend 
elegendő fényt és világosságot a sz. beszédek készítése körüli 

nézetek leírásának : mikben ha van is némi kis alaposság, az 
aPastoralis müve s érdeme. Értekezésem czélját czime mutat-
ja : a beszédkészités, vagyis a fogalmazás módjának rövid is-
mertetése , s néhány ellenvetések czáfolása az egész, a miről 
irni akarék. A sz. beszédek egy kiváló tulajdonsága azonban 
nem kerülheté ki figyelmemet: és ez — a népszerűség; mint 
a melly legtöbb alkalmat szokott adni a félreértés- és vissza-
élésekre. A népszerűség színvonalára leereszkedni lehet, de 
aljasodni nem szabad : az illy prózai leereszkedés sokat von 
le a papi tekintély- és méltóságból. Népszerűvé, népiessé te-
szi a hivatalt, melly onnan fölülről erede, hogy a lelki emel-
kedést elősegítse. A vétségek szüntetői lehetnek a tisztes és 
méltóságteljes megrovások : de nem a konyhai beszédek, a 
folytonosan leczkéztető, s korholó szózatok, tulheves, és nyers 
szavalások, Ízlést rontó s kedély-izgató mondatok , és az indu-
latoskodás hevétől reszkető ajkakra inkább, mint a szelid 
Megváltó követőjének szájába illő orditások ; mik az Isten-
ige trónját, a szószéket, honnan az üdv szózatának kellene le-
hangzani, szitkok helyévé aljasitják. A morális digressiókra 
elő kell a hallgatóságot késziteni, s azt ügyes tapintattal ke-
resztülvinni. Az érzemények kitörő árja termékenyíti, de 
sokszor be is iszapolja a szivek földjét. Illy heroicus fogása 
beszédek sikere bizonytalan, mint a zivataré : s azért csak 
gyéren , és ovatosan alkalmaztassanak. „Az oratornak termé-
szetes szükségei közé tartozik a popularitas ; azon nemes po-
pularitás, mellynek czélja, nem annyira a sokasághoz leeresz-
kedni, mint azt észrevétlenül magához fölemelni ; nem lelket-
len mindennapiság által a sokaság előtt érthetővé lenni, sőt 
annak értelmét bizonyos mesteri könnyüség, és a gondolatok 
tisztasága által felvilágosítani, hogy ez a maga fölött látszókat 
is felfoghassa; nem a sokaságnak miveletlen nyelvét és szoká-
sait utánozni, hanem az előtte ismeretes szavakat bizonyos 
saját varázslattal, kellemes összetétel, s fényt kölcsönző ideák-
liozi fűzés által megnemesiteni, stb." (Kölcsey Ferencz min-
den munkái. III. Köt. 89. lap.) 

Nagyobb és tökéletesebb beszédek könnyitő eszközei, a 
segéd-források ; vagyis, nem annyira a kész beszédeket, mint 
a szerkesztés elemeit magukban foglaló könyvek ; a liturgicus 
és meditationalis dolgozatok, mint Schlőr elmelkedései, Lono-
vic3 Archaeologiája stb.; az utalást és idézést könnyitő müvek, 
mint a ,Concordantiák', ,Flores bibliorum et patrum' ; a sz. 
atyáknak, különösen sz. Bernárd, és a Ponte munkálatai : mi-
ket vagy a parochialis könyvtárban föllelhetni, vagy megyei, 
káptalani, s püspöki könyvtárból téritvény mellett kikérhet-
ni ; tovább a jeles egyházi beszédeket tartalmazó könyvek és 
azokat ismertető lapok, mint a ,Religio', s más egyházirodal-
mi s nevelési folyóiratok ; mindenek fölött pedig az élőnyelv-
nek alapos ismerete, a classicusok figyelmes olvasása, a jeles 
hitszónokok meghallgatása, s az ékes-szólástannak tanulmá-
nyozása. Pap Ignácznak e jeligés müve : ,Ezzel még eddig 
tartoztunk drága hazánknak' különös ajánlást érdemel. — De 
az ész mivelődése mellett a szivet sem kell elhanyagolni : 
,scientia enim inflat'. Ettől félt sz. Pál is, midőn mondá: „ne, 
cum aliis praedicavero, ipse reprobus efficiar." E kettőnek 
aránylagos képezéséből várhatni hasznot. Csak egy igazán val-
lásos , Jézus szive szerinti pap szájába illenek a hitbuzditó 
szavak ; és ez könnyen is megy nála : mig a kevésbbé buzgó-
nak nagy megerőtetésébe, s fáradságába kerül a beszédkészi-
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tés és szavalás. A lángbuzgalmu pap, az érzelmek tengeréből 
meríti beszédét ; buzgósága tüzénél melegszenek a hivek , és 
az élet sivatagjain tüzoszlopként világit előttük. A ,lectio spi-
rituális' és gyakori elmélkedés , a buzgóságnak legjobb élesz-
tői, s ápolói. Illyenek a szent-iráson, és a,Liber de imitatione 
Christi'-n kivül, Passynak lelki tápot nyújtó két kötetei ; kü-
lönösen a második, melly nem más, mint ,diarium spirituálé' 
az év minden napjára; ugy szintén az ismeretes: ,Sensa mo-
ralia et religiosa virorum seculi XVI.' czimü könyv, és több 
mások. ,Bonum est nobis igne alterius accendi.' 

Hátra van még, hogy a megpendített tárgybani hala-
dás- és tökéletesedésről is irjak valamit. Egyéni privát véle-
ményére ne sokat épitsen senki : hanem az alázatosság szelle-
métől áthatott kebellel vesse magát egész készséggel a tekin-
télynek alá: ne félje , sőt előlegesen kérje ki mások Ítéletét 
és birálatát. Van egy szellemi kincs, mit az erőteljes ifju-kor 
legkitartóbb szorgalma sem bir megszerezni : s ez a tapaszta-
lás kincse ; ezt csak az élet könyvéből, tüzen-vizen keresztül 
rohant évek naplójából, saját és mások kárán okulni tanult 
példákból lehet nagy áron gyűjtögetni. Lesz bizalmas embe-
re, tanult- és tapasztaltnak ismert paptársa, főnöke, kinek ol-
dalánál e részben is tehet előmenetelt. Ezek igénybe vevésé-
től még a hely távolsága sem foszthatja meg őt : jóakaróját, 
szakértő emberét, vagy tanácsát, levelével is bátran fölkeres-
heti ; bizalmasan és tiszteletteljesen terjesztvén elő kételyeit ; 
áttekintés és javitás végett beküldheti munkálatát : mi által 
csak örömet szerez másoknak, magának pedig hasznot és nye-
reményt. Még most is kezemben a levél, mellyet segédlelkész 
koromban , épen e tárgyra vonatkozólag valék szerencsés sze-
retve tisztelt tanáraim egyikétől, P. P., jelenleg pesti egyete-
mi tanár úrtól kapni : nagy hasznát vettem, s lia a nagyérdemű 
szerkesztő ur helyet ád neki*), hasonló jót tevés végett egyes 
töredékeit közrebocsátom. ,Edes barátom ! az olvasásra küldött 
első böjti beszédén figyelemmel végigmentem : szorgalmának 
világos tanújele az ; s lia tovább is önerejéből fog dolgozni, szép 
tökélyre viheti a szónoklatot, ,pro gloria Dei, et animarum sa-
lute'. Azért is előre figyelmeztetem azon leselkedő ellenségre, 
ki munkájának bérét elrabolni igyekszik. S tudja-e , ki ezen 
,inimicus homo?' az ,occultum laudis studium'. Szemesnek 
kell lenni kinek-kinek, hogy ez uton meg ne fosztassék érdem-
lett bérétől. Dolgozzék tehát tovább is; hanem mielőtt a tollat 
kezébe venné , imádkozzék a ,Non nobis Domine , non nobis, 
sed nomini tuo da glóriám' értelmében. Illy értelemben imád-
kozzék a sz. beszéd után is. Kár volna fáradalmainak bérét 
könnyelműen elfecsérelni, midőn azt ,ad pedes erucis in cu-
mulum congerere possumus'. Papi hivataloskodásának ez le-
gyen a confessiója : „Domine ! si coronam imposueris capiti 
meo , et si illa fuerit spinea, retinebo et portabo eam, si vero 
corona fuerit aurea, deponam ad pedes tuos." A mi a sz. be-
szédek szerkesztését illeti, az erre való tehetséget birja; tehát 
csak arra kell igyekeznie, hogy egyházi szelleme legyen be-
szédének. Hogyan fogja ezen egy házias szellemet megadni a 
beszédnek ? . . . Mi az egyházi szellem , és hogyan kell e szel-
lemet a beszédbe önteni ? ezen kettős kérdést szeretném önnek 
megfejtésre föladni. Hanem röviden megmondom. Ki maga 

*) Teljes öröm- és készséggel : föltéve a t. levélíró beleegyezését; 
mellyet hasonló esetben kinyerni szükséges. S z e r k 

dolgozik, elméjét és szivét conciójába teszi le ; mert mindenik 
madár saját énekét dalolja : tehát a milly egyházias a sziv és 
az elme, ollyan a szent beszéd is. Itt látja, ,quod primum sít 
sanctificare mentem et cor proprium, sic dein alios'. Hogyan 
fogja pedig elsajátitni az egyház szellemét? ,Spiritum devo-
tionis, spiritum adhaesionis intimae, habe ad Christum in Con-
fessione, in Missae Sacrificio ; et observa te in diario spiri-
tuali'. Hévmérőket, légmérőket találtak föl, és használnak : 
,cur nos non thermometrum animae nostrae' ? Conciója e te-
kintetből szivének kinyomata ; kezdete hiányosabb, vége tö-
kéletesebb. A világosság- és határozottságra nagy gondot for-
dítson , annyira, hogy beszédét mindig egy mondatba lehes-
sen foglalni". 

Ezek igénytelen javaslataim : mellyeket az egyházi be-
szédek készítésének érdekében , tehetségem gyengesége mel-
lett is, bátor valék közrebocsátani ; remélve , hogy a hiányt 
és a nagy ürt, egy ügyesebb és avatottabb toll alól kikerült 
mű pótolandja. A lelki örömek nagyságától mélyen áthatott 
sziv és elme fogja hiven ecsetelhetni az öntudat boldogságát, 
mellyet akkor érez valaki, midőn a váltság nagyszerű müvé-
ben közremunkálva, az üdvösség tervének kivitelében , s az 
Isten eszméjének valósításában tevőleges részt venni szeren-
csés. Fáradsága jutalma leend, az ég harczosainak dicső nyom-
dokait követőkre várakozó, s nem emberi kezek által font ba-
bér , melly hervadást nem ismer. T r ó c z o n f a l v i . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l i é k k c ő , május 10-én. (Vége.) Egyébiránt, noha az 

isteni ige mindig hasonló magához, és h a j ó földbe vettetik, jó 
gyümölcsöt hoz, bárkitől hintessék is az ki: mind amellett 
kétséget nem szenved, hogy az ur Isten az ember közremű-
ködő tehetségét is elfogadja; mint elfogadá a sz. atyák önfel-
áldozó közremunkálását, kiket is eszközökül választott isteni 
czéljainak kivitelére. Ennél fogva igen kívánatosnak találjuk, 
hogy a bucsuhelyeken olly férfiak lépjenek föl a szószékre, kik 
az isteni igének kétélű kardját, egészen az akarat- és elmé-
nek, az egybekötő izek- és velőknek oszlásáig tudják forgatni. 
Ha valaha, bizonyára sz. bucsu-ünnepély alkalmával szüksé-
ges , hogy a szónok beszédét jól dolgozza ki, s erélyesen adja 
elő. A föld, mellybe a jó mag hintessék, elő van itt készítve. 
A nép messze földről utazott ide, hogy a lelki épülésben részt 
vegyen. Itt a házi különféle gond- és szórakozástól meg van 
óva ; figyelme pedig a rendkívüli ünnepély által felfokozva. A 
bucsui beszéd azért is annyira nevezetes , mivel e beszéd ké-
pezi a búcsújáró elmélkedéseinek anyagát ; s ha szívből intéz-
tetett , ritkán téveszti el hatását. Van példa rá , hogy az illy 
bucsui beszédre az ajtatos zarándokok sok idő multával is 
visszaemlékeznek; azt megőrzik ősi hagyomány gyanánt; ab-
ból meritenek adott alkalommal tanításokat, felköszöntéseket, 
és egyéb intéseket : sőt fél század múlva is elmondják övéik-
nek , mikép hangzott ama sz. beszéd. Ha valami baj, vagy vi-
szontagság érte őket, ebből meritenek lelki vigasztalást, és 
enyhülést. — Tovább előfordulható rendetlenségek elháritása 
tekintetéből, igen czélszerü , sőt szükséges is , hogy ne csak 
a templomban, de kivül is legyen fölvigyázat, melly a nép to-
lón o-ását akadályoztassa; s azokat különösen és folytonos fi-
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gyelemmel kisérje, kik más czélból jönnek a bucsuhelyekre. 
Mint tudva van, illy ünnepélyek alkalmával ollyanok is szok-
tak megjelenni, kiket nem az ajtatosság vezérel, sem a vallási 
buzgóság, hanem csupán az ujságvágy, a mulatságkeresés, 
vagy egyéb kárhozatos czélok hajhászása. Ezek pedig több-
nyire legszemtelenebbek szoktak lenni. Azért oda kell a rend-
re felügyelők figyelmét irányozni, hogy azokat, kik csupán 
élvezetet hajhásznak, a valódi ajtatoskodóktól, amennyire 
csak lehetséges, elkülönítsék. Nem különben figyelemmel kel-
lene kisérni az érzéki élvezeteket nyújtó alkalmakat, ugy 
mint a korcsmákat, és más illyetén csapszékeket, hogy a bot-
rányok ritkuljanak. Igen : gátot a visszaéléseknek ! — Végre 
még csak a koldusok iránt kívánom fölhívni a rendre felügye-
lők figyelmét. Mint tudva van, a búcsúkra rendesen a közel 
és távol vidékekről számos koldusok szoktak megjelenni. Ez 
az ő aratási idejek Nincs szóm ellene; hadd jöjjenek : hisz 
az Üdvözitő is szeretetének legszebb bizonyitványait a sze-
gény koldusok iránt adta; midőn a vakokat, sántákat, siketné-
mákat gyógyította , s azt mondá, hogy : ,szegények mindig 
lesznek köztetek', és ,boldogok, a kik a nyomorban szenvedő 
embertársaikat segítik és vigasztalják' (Mát. 25,34—40. Márk. 
9, 40. Luk. 6, 35. Rom. 12, 13.). Nem is osztozom az úgyne-
vezett ,philanthropok', vagyis emberbarátok ama gondolkozá-
sában , kik a szegény koldusokat merő szeretetből elzárni, s 
a világ szemei elől elrejteni kívánják. Hadd jöjjenek a nyo-
mor fiai a sz. búcsúra : talán lesz ember, a ki őket megszánja, 
vagy legalább példáj okból üdvös tanulságot vesz magának. 
Olly időben , midőn az irigység mély gyökeret vert az embe-
reknél ; midőn sem az urak, sem a pórnép, sem a kereskedők, 
sem a mesteremberek , napszámosok stb. nincsenek megelé-
gedve sorsukkal, s egyik a másiknak irigyli szerencséjét: illy 
időben, mondom, üdvös látványul szolgálhatnak nekik a kol-
dusok ; azt tüntetvén föl, hogy vannak még náluknál is sokkal 
szegényebb, sujtottabb, és szánalomra méltóbb emberek. To-
vább olly időket élünk, mikor az emberek nagy részt nem 
szeretnek imádkozni, templomba járni, s az Istennek szolgál-
ni ; sőt minél bővebb mértékben vették némellyek Isten áldá-
sát, annál nagyobb hanyagsággal végzik Isten iránti kötelmei-
ket. Ezeknek is szép példát nyújthatnak a gyámoltalan nyo-
morékok , kik noha mindenben nagy szükséget szenvednek» 
noha mindennapi kenyerükről sem biztosak, és ehhez még kü-
lönféle testi sérveknek alávetvék : mind a mellett példás áhí-
tattal szolgálnak az Istennek, és imádkoznak. De a többi hí-
vekre is jó befolyást gyakorolhatnak a koldusok. Hányszor 
nem történik, hogy a jámbor ember is sújtva Istennek látoga-
tó kezétől, kislelküleg, szerencsétlennek és boldogtalannak 
tartja magát. Ennek is csak azt tanácsoljuk : hasonlítsa sor-
sát az ügyefogyott koldusok sorsával össze; s látni fogja, 
hogy ő sokkal boldogabb és szerencsésebb. Végre a koldusok 
az istenfélő, és sebekkel borított Lázárra emlékeztetnek ; a 
ki példás béketűrése jutalmául, holta után azonnal mennyek-
be vitetett. S ki ne kívánna a szegény Lázárral itt e rövid, 
ideigtartó életben éhséget, nyomort, és egyéb szükségeket 
szenvedni , csak hogy holta után vele együtt az Urnák örö-
meiben részesülhessen? Azonban mi tagadás benne, nem min-
den koldus, Lázár egyszersmind ; s azért nem minden ugy ne-
vezett Lázár vitetik holta után azonnal a mennyországba ! 
Ugy van ; ha a koldusok különféle nemeit közelebbről tekint-

jük, csakhamar észreveendjük, hogy ez osztályban is vannak, 
kik nem csak testi-, hanem lelkileg is elnyomorodtak. Nem 
szólok itt a született vakok-, siketnémák-, sánták-, bénák-, 
és más csonkított koldusokról ; miután ezek nyomorult állapo-
tukat nem önmaguk okozták mindig : hanem szólok azokról, 
kik játékos, kártyás, dobzódó, kicsapongó, s rendetlen életök 
miatt koldusbotra jutottak, s kiknek testi nyomorúságuk annál 
iszonyúbb, mivel lelki fogyatkozások-, tévedések-, hibák-, és 
bűnökkel vannak terhelve egyszersmind. Ide tartoznak né-
melly vagyonbukott gazdák , és kereskedők, mesteremberek, 
hivatalukat vesztett tisztek és szolgák; kik rosszul gazdálkod-
ván, fényűző, vendégeskedő, pazarló, s hütelen maguk visele-
te által e sanyarú kenyérre jutottak. Ezek bizonyára nem csak 
szánalomra, hanem egyébkint is figyelemre méltók ; annál is 
inkább, mivel legtöbben a kolduséletben is megtartják egyko-
ri rossz életök kárhozatos szokásait : a ker. irgalmasság szere-
tetfilléreit a részegség , fajtalankodás , és egyéb bűnök üzésé-
re fordítván. Tovább, a koldusok sorában gyakran láthatunk 
gyámoltalan árvákat, vagy olly gyermekeket, kik gondatlan, 
kicsapongó, vagy tilos szövetségben élő szüléktől származván, 
semmi, vagy igen hiányos tanitásban részesültek, s kik kis-
dedkorukban megszokván a házról-házra való kéregetést, és a 
henye életet, minden munkától iszonyodnak. Tudunk esetet, 
hogy bizonyos koldus nem rettegett gyermeket lopni, s lábait 
és kezeit megtörvén, rá koldulni. Ki tenne föl illy borzasztó 
gonoszságot ! Bizonyára rémitő szellemi, s erkölcsi vetemült-
ségre mutató tény ! Azért a koldusokat semmiképen sem 
hagyhatni magukra ; kivált azokat, kik gyanúsak, idegenek, 
és kik külső maguk viseletével is kitüntetik, hogy az irgalom 
filléreit rosszra fordítják, és a helyett, hogy előbbi életökben 
elkövetett vétségeiket buzgó imádság, böjt, béketűrés és Isten 
akaratábani teljes megnyugvás által leróni iparkodnának, in-
kább uj bűnökkel terhelik leiköket. Arra kellene tehát szok-
tatni őket, hogy a bucsuhelyekre ne csak az emberek segélyét 
és alamizsnáját beszedni járjanak, hanem a többi ajtatoskodók 
sorában ők is a penitencziatartás-, és ha arra méltók, az imá-
dandó Oltári-szentséget is vegyék magukhoz : hogy igy mind 
a híveknek buzdító például szolgálhassanak, mind pedig az 
Isten kegyelmére tegyék magukat érdemesekké. 0 hatalmas, 
jelenleg is azon jótéteményeit éreztetni velők, miket érezte-
tett azokkal, kik a mult századokban benne bíztak. Az ő hatal-
ma nincs megszorítva. Az ő szavára most is megnyílhatnak 
az ügyefogyottak szemei ; az ő parancsára megoldathatik nyel-
vök, kiegyenesedhetnek lábaik, és helyre állhat az ő egészsé-
gök. Vagy ha sz. Fölségének nem ez volna akarata, legalább 
a más világon megadja nekik a nagy örömet, melly e mulan-
dó életnek minden szenvedéseit és bajait a legbővebb mér-
tékben kipótolja. Igen szomorú volna, ha husz, harmincz, 
vagy negyven koldus közül egy sem járulna a penitenczia-
tartás- és Oltári-szentséghez ; vagy ha találkoznék közöttük, 
a ki megtérését évről-évre , egyik búcsúról a másikra halasz-
taná. E tekintetben csakugyan nagyobb figyelmet kellene 
forditani a szegény koldusokra. S ezek volnának észrevétele-
im. Még egyet! A jó rend föntartására szolgál, a helybeli 
hiveket a bucsujárók szíves elfogadására előkészíteni ; előre 
intézkedni a gyóntatás, áldoztatás és egyéb egyházi szolgála-
tok iránt, s az áldozók számát följegyezve , jegyzőkönyvet ve-
zetni , kiváltképen pedig a kegyhely történeti rajzát érdeklő 
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adatokat összegyűjteni, s azokat emlékül a bucsujárók számá-
ra kiadni. M u n k a y János. 

IRODALOM. 
, I f j u s á g i P l u t a r c h . Kiadja a pápai kath. gymna-

sium néhány tanára. II. Füzet. Bécsben, 1859.' N. 16-r. 233 
1. Ara, fűzve : 50 kr. p,, vagy 88 kr. a. é. 

E korszerű munka következő életrajzokat tartalmaz : 
Nagy szent Gergely (Fábián Jánostól), Vitéz János (Pórtól), 
O'Connel Dániel (Laky D.-től), Bacon Roger (Kruesz Chry-
sostomtól), Sz. László (Lászlóífy Ételtől), Leonardo da Vinci 
(Petendy Gézától) , Sz. Erzsébet (Lászlóífy Kálmántól), Fe-
jér György (Vaszary Kolostól) , Batthyány Ignácz (Ompolyi-
tól) , Schmid Kristóf (Fuchs Tamástól), Fénelon Ferencz 
(Kürcz Antaltól). E vállalat első füzetének ismertetésekor, e 
lapokban néhány követendő elv közöltetett, és bizonyos irány 
nem egészen javasoltatott. Jelen füzetben ez irányban még 
mélyebb kerékvágást vettünk észre. Ezen eljárás ,Szentek 
életébe' való, és nem Plutarchba *). A czél ugyan egy: de 
különböző az u t , melly hozzá vezet. Ne téveszszük el eze-
ket. Göthének van egy paramythiája. E szerint Minerva 
Prometheusnak nectárt hozott le az égből, hogy embereibe 
cseppegtesse a művészet ingerét. Bujdosva Jupiter előtt, rej-
tegetni volt kénytelen kupáját ; miközben az isteni italból 
néhány csepp földre hullt. Erre oda döngicsélt a méh, és 
szivott belőle ; a lepke hasonlag"; még az esetlen pók is 
megízlelte : innen lőn, hogy ők is az embernek szánt magasz-
tos adományban, a művészetben velünk osztoznak. Igy tegyen 
a Plutarch-iró is : vegye elő a nagy ember érdemeinek kupá-
ját , és leírás közben itt-ott cseppegtessen le belőle. A színül-
tig telt kupa nem a gerjedésben izzó ifjaknak való. Mert vall-
jon érünk-e czélt, midőn ifjaink a nekik irt könyvet félreve-

*) Nem akarván magunknak kizárólagos jogot igényelni az itél-
lietésre olly müvek felől , mellyeknek több oldalróli méltányolása a 
vallásosság és ker. nevelés érdekében fekszik, az ,If júsági Plutarcli ' 
ezen ismertetését is közrebocsátandónak hit tük : daczára annak , liogy 
saját nézeteink, mellyeket a ,Családi lapok' II . Köt. 2-ik füzetében 
nyilvánítot tunk , s mellyekre utalni elegendőnek véljük , több pontra 
nézve nem egyeznek az itt kifejtettekkel. Mi egy keresztény és kath. 
i f júságnak szánt Plutarchban , a hitbuzgalom és életszentség mintaké-
peit igen is helyén levőknek tart juk : s nélkülök ollyasmi hiányoznék 
ez életiratok gyűj teményéből , mi annak szintolly határozott jellemet, 
mint dicséretes i rányt kölcsönöz. Olly életiratokban, mellyek ez i rányt 
vagy nyil tan bevallani nem merik , vagy követni vonakodnak , legki-
sebb hiányt sem lát a v i l á g ; hanem igen is nagy szükségét érezzük 
azoknak, mellyek a keresztény hit , s kath. egyház dicsőségeit magukéi-
nak ismerni szeretik. E tekintetben a kissé bővebb tárgyalástól legfö-
lebb is az menthetné föl az í róka t , ha az if júság számára irt s kiadott 
,Szentek életében' olly nagy bőséget látnánk • de miután épen ellenke-
zőt tapasztalunk , az e hiányt pótolni törekvőket távolról sem mérnők 
jó szándékú igyekezetökben megrovó jegyzetek által lankasztani, s aka-
dályozni. Nem is tudjuk elhitetni magunkkal , hogy azon fiatal olvasó 
sereg , mellynek e gyűj temény szánva van , s melly a néhány előreha-
ladottabb tehetség mellett kétségkívül még több olly gyengéket is zár 
kebelébe , kiknek u j minden , mit e füzetekben olvasnak, mig a nem-uj 
egyebekre nézve is hasznos emlékeztetésül szolgál : hogy , mondjuk , e 
fiatal olvasói közönség nem is szükségelne történeti főbb adatokat, ha-
nem egyedül a kevésbbé ismert mémoiresi adomák és részletességek után 
sovárogna. Különben nem hiányoznak helyenkínt ezek is. Azt azonban 
nem akarjuk kétségbe vonni , hogy az adottnál még tökéletesebbet kí-
vánni mindenkor szabad , és létesíteni nem épen lehetetlenség : vala-
mint tanulni is mindenkinek és mindenből lehet , tehát az eltérő véle-
ményekből is. S z e r k . 

tik *) ? Pedig hemzseg benne a sok tanulság ; és jó szelleme 
miatt átalánosan magasztaltatott. Bizony sokat tanulhatunk 
e tekintetben Schmid Kristóf életéből **). E nevezetes helyet 
kiírom : „Ha kérdék őt, miként tudta annyira sajátjává tenni 
a keresetlen gyermeki modort, mosolyogva szokta felelni, 
hogy a gyermekek közé ment iskolába tanulni; elbeszélt a 
gyermekeknek történetkéket azon meghagyással, hogy a hal-
lottakat irják le. E gyakorlatokból látta, különösen mi érde-
kelte a gyermekeket elbeszéléseiből; hosszú párbeszédeknél 
közönségesen odairák : ,itt hosszan beszéltek', mire a hosszabb 
beszélgetéseket kész müveiből kitörölte" (208. 1). Egy egé-
szen megaranyozott torony vajmi émelygő hatást gyakorolna; 
ha pedig a kereszt talapgolyója ragyog, látásán felszökik szi-
vünkben az öröm. Szintúgy kerülendő az átalánosság. Az 
elmosódott kép, mellyen ki nem vehetők a jellemző vonások, 
hatástalanul hágy : annálinkább történik ez az életrajzban ; 
mert az olvasó amúgy is ismeri nagyban a hírneves embere-
ket a történelmi vázlat-életrajzból. Ennél fogva leginkább a 
kisszerüségeknek látszó dolgok keresendők ki ; ezek azután 
újdonságok zománczával is hódítanak. Azután elismert igaz-
ság, hogy a kisszerüségek, épen azért, mert rájok nem ügyel 
annyira a számitó eszély, hanem mintegy önkénytelenül foly-
nak a jellemből, legjobban képesek helyes világításba hozni 
az ember lelkét. Ezt leginkább látszott szem előtt tartani 
Schmid Kristóf életirója. (Vége köv.) 

Imént megjelent, és H a r 11 e b e n K. A. könyvkeres-
kedésében kapható : 

, S a c e r d o s in t r i b u n a l i C o n f e s s i o n i s . I. Re-
stitutio. II. Casus reservati. Pro usu Confessariorum, Syno-
dalium et Concursualium Examinum, ac Seminariorum. Edi-
dit Aloysius G r y n a e u s . Pestini, 1859'. 12-r. 120. 1. Ara, 
fűzve: 50 kr. a. é. 

Szinte megjelent : 
,U n i o, vagyis a hit és történelem szava a nem egyesült 

görögöknek a romai kath. anyaszentegyházzali egyesülésére. 
A pesti C3. kir. egyetem hittani kara által Horváth József né-
hai kalocsai olvasó-kanonok alapítványából jutalmazott pálya-
munka. Irta H o r v á t h Ferencz, kalocsai érsekmegyei áldo-
zár , hittudor, bajai nagygymnasiumi igazgató, görög nyelv- és 
mennyiségtan-tanár. Kalocsán, 1859'. 8-r. XVI. és 488. 1. 
Ára, fűzve : 2 frt 30 kr. p , vagyis 2 frt 65 kr. a. é. 

*) Eléggé szomorú, ha ezt teszik ; de az igazság és erény végre is 
nem olly gyanús és t i l tot t portéka, hogy csak lopva kellene a kath. i f jú-
ság szivébe becsempészni. A kedvessé tevés, valamelly jónak ájánlásá-
ban, igen szép és dicséretes tulajdonság : de nem kell örökké csak az elsőt 
emelni ki legfőbb, és elengedlietlen kellékül, mintha a valóban jó és hasz-
nos csak mellékes dolog volna. Egykor kedvenez eszme, s nevelői bölcse-
ség volt, m i n d e n t játszva tanítani : de végre is azon belátáshoz ju -
tottak a bölcsebbek, hogy a dolgok komoly és kedvetlen oldalát nem 
lehet mindig, és nem is jó rendszeresen takargatni . Az erény ösvényét, 
mellyen az előttünk legnagyobb tiszteletben álló erénypéldák halad-
tak, nem lehet akkép behinteni rózsákkal, hogy rögös volta meg se 
lássék. De ha telietnők is ezt, jó volna-e megkísérteni? Nem tar tana-e 
később csalóknak a tapasztaláson okult nemzedék, lia tüskébe hágna, s 
az éles köveken megsértené lábát, mellyet örökké csak a puha szőnye-
gen és virágok közt tanitottunk járni, sőt jövőre is illy könnyű sé-
tautakkal biztattunk ? E téren egy Göthe vajmi szegény kalauzul szol-
gálna ! S z e r k . 

**) Kétséget sem szenved , hogy Schmid Kristóf remekiró , s 
modora fölséges. De azért nem e g y e d ü l illy modorban lehet, és kell 
i f jaknak írni. Különben is a regény (habár erkölcsi), és történet, a .Pi-
ros tojások' és O1 Connel, vagy Bacon életirata köz t , roppant különb-
ség van . S z e r k. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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M e g y e i z s i n a t o k r ó l . 
IV. 

2) K i k a m e g y e i z s i n a t o k t a g j a i ? 

,Unde enim schismata et haereses obor-
tae sunt et oriuntur, nisi dum episcopus, 
qui unus est et ecclesiae praeest, superba 
quorumdam praesumtione contemnitur ? — 
Scire debes, episcopuin in ecclesia esse et 
ecelesiam in episcopo'. 

(S. Cyprianus. Ep. ad Florent.) 

A reformatori viszketeg által izgatott agitáto-
rok , az egyháztörténetnek elvitázhatlan bizonysága 
szerint, egyházjavitó terveik valósítását czélba vett 
kisérleteik igazolására, az első századok homályában 
fürkésznek ; és a lefolyt századok hosszán a mai ter-
jedelemig kifejlett egyháznakjoga-shatalmára,mér-
vesszőként illesztvén a saját czéljok, vagy beteges 
képzeletök szerint fölfogott ősegyház gyakorlatának 
minimumát: mindent, a mit ebben ama jogkörre 
nézve nem találnak, vagy nem látnak, bitorlásnak, 
vagy visszaélésnek szeretnek con amore elnevezni ; 
feledve, hogy azon egyház, mellynek sarkkövét a 
Mindenható maga rakta le, s mellynek léte a napok 
fogytáig az Ur emez Ígérete mellett: „Et ecce ego 
vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consumma-
tionem saeculi", biztosítva van, lényegét illetőleg 
nem változhatik; s hogy ő 18 százados élete után is 
szintolly szent, szintolly küldetésü és hatalmú, mint 
a minő volt első terjesztői, az apostolok idejében. 
Követik ők e téren a mai népboldogitók irányát, 
kik az álladalmi társaság joghatóságának kutatásá-
ban csáberejü okoskodásaikkal a világ kezdő koráig 
mennek vissza. Kitűzött czéljok elérésében ők is azon 
helyezetet választják, mellyben agitatio utján vá-
gyakat ébresztve , lelkesedést, szenvedélyt, jó s 
rossz indulatokat érdekközösségbe vonva, iparkod-
nak változtatási eszméik sikerét alulról fölfelé esz-
közölni. De ha e modort, a minden jogosnak föl-

forgatásában nyilvánuló vészteljes következményei 
miatt, még a publicistikai téren sem találjukigazolt-
nak: mennyivel inkább fog ez bűnös lenni az egy-
házat illetőleg; mellynek minden ereje, létének 
egyetlen biztositéka, isteni Urától öröklött v á l t ó z-
h a t l a n s á g á b a n rejlik, s alapszik? Ezen, ekérdés 
vitatásánál is divatos, aggodalmat ébresztő agitatori 
modor ismételt kárhoztatásával, ereszkedjünk a tárgy 
érdemleges taglalásába. A kérdés tehát ez : kik a me-
gyei zsinatok tagjai? 

, Q u o d o m n e s t a n g i t , d e b e t a b o m n i -
b u s a p p r o b a r i ' . (De regulis juris in VI.) Rövid, 
de mély jelentésű, s mérhetlen horderejű felelet a 
fölvetett kérdésre. Felelet, melly állítólag a jog és 
méltányosság fénykörében számtalan forró remény-, 
és buzgó óhajtásnak felelvén meg, varázserővel ra-
gadja meg a sokaságot; melly tulhevét a tűrés eré-
nyével különben sem tudván mérsékelni, hőmelegen 
fölkarolt kedvencz eszméje mielőbbi valósítását bé-
kétlen sürgetéssel várja. Nézetünk szerint azonban e 
felelet egyik legveszélyesebb terménye ama terebé-
lyes fiinak, mellyet a divatos tévtanok fájának mond-
hatni. Az ág, mellyen e mérges gyümölcs függ, nem 
egyéb, mint azon eszmezavar, melly számos főben 
az ,ecclesia docens' és ,discens' természete, s kölcsö-
nös hatása iránt uralkodik. Mert ha e feleletet hüve-
lyéből kifejtjük, benne mint magot a következő ál-
lítást találjuk : ,Az egyház önkormányzásában nem 
illeti kizárólagosan a püspököket a joghatóság; ha-
nem erre nézve a püspökök, papok és hivők közt 
nincs különbség'. Meglehet, hogy e jogi ,axióma' 
bajnokai a hatás fölött, mellyet illy ,maximák' föl-
állítása szükségkép gyakorol, csalódásban élvén , e 
consequentiák ellen tiltakoznak : de ez tökéletesen 
egyre megy. Nem is a kebel titkos érzeteiről van itt 
szó, hanem az illyetén elvek vészteljes értelme-, s 
káros következményeiről. És legyen bármilly nemes 
szándékú is az, ki illy ,maximá'-kat tüz ki czégké-
pen irataira, meggyőződésünk szerint mind e mellett 
is, a kebel titkait nem fürkészhető világgal szem-
közt, már átlépett a Rubiconon, s [áthágta a határt , 
mellyet az egyházi tan veszélyeztetése nélkül át-
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hágni nem szabad. És ez az, mit, ha meggyőződé-
sünk nem csal, minél többször és minél hangosabban 
kimondani, mindnyájunk szent kötelessége. 

Nehogy azonban csak vádakat emelni, s elve-
ket kárhoztatni, irókat gyanúsítani látszassunk, a 
nélkül, hogy azokat megczáfolnók: legczélszerübb-
nek találtuk e jogi,maximát' pártolók okoskodásai-
nak alapja ellen intézni első megtámadásunkat ; tud-
ván, hogy ennek megingattatásával a rá épült rend-
szernek is romba kell dőlnie. 

Ök ugyanis e jogi ,maximát' az egyháznak a 
sz.-irás, és hagyomány lapjain világosan kifejezett 
ősgyakorlatán alapultnak mondják; és ezen állításuk 
bebizonyítására, e két isteni eredetű kutforrásból 
bőven meritenek: hogy ekkép, mint hiszszük, an-
nál alattomosabban lappangjanak az isteni törvény 
ernyőzete alatt. Eszünkbejut itt lerinei Vinczének a 
tévtanok csalárd terjesztőire átalán vonatkozó ama 
megjegyzése : „Sciunt enim foetores suos nulli fere 
cito esse placituros, si nudi et simplices exhalentur; 
atqueidcirco eos coelestis eloquiivelut quodam aro-
mate aspergunt, ut ille , qui hominum facile despiee-
ret errorem, divina non facile contemnat oracula, — 

atque ut nemo fere ubi suprascriptum legerit 
remedium, suspicetur venenum" 1). Lássuk tehát ez 
állítólagos ősgyakorlat kimutatására fölhozott érvei-
ket , mellyekkel ostromukat mintegy zárt sorokban 
intézik ellenünk. 

Megbocsáthatlan indiscretio lenne azonban ré-
szünkről, e lapokat, mellyeknek az egyház terén 
való sokoldalúságuk egyik legkitűnőbb érdemök, 
e g y e s tárgyra vonatkozó igen csekély nézeteink 
előadásával lefoglalni, s ez által más érdekesb tár-
gyalások elhalasztását okozni: de különben sem le-
hetvén egyes czikkek czélja, a tárgyaknak nagyobb 
terjedelmet igénylő teljes kimerítése, taglalásainkat, 
a fölösleges, vagy ismeretesek teljes elhagyása, 
vagy, az összefüggés tekintetéből, csak rövid érin-
tése mellett, összébb szorítjuk. Ez oknál fogva, a 
már , mondhatni, csömörletig megczáfolt, vagy ki-
egyenlített, de ismét és újra fölhány t, ide vonatkozó 
sz.-irási idézetek teljes följegyzése mellőztével, csak 
a helyeket jelöljük ki : fölütés- és elolvasásukat a t. 
olvasó jó kedvére bizván; ugy egyenkinti, részletes 
czáfolataikat is, miután ezek minden ide vágó hasz-
nosb iskola-könyvben fóllelhetők, szinte elhagyjuk, 
és csak egynémelly átalános észrevételre szorít-
kozunk. 

' ) Vincentius Lirin. Commonit. C. XXV. Tom. I. p. 752. 
in Theol. curs, compl. Ed. Migne. Parisiis, 1839. 

Az érdeklett sz.-irási helyek ezek : Apóst. csel. 
14, 22.; 15, 2. 22. 23. 41.; 20, 17. 28.1. Kor. 1. Phi-
lipp. 1 , 1 . I. Tim. 4 , 14.; 5 , 17. Tit. 1 , 5. Zsid. 13, 
17. I. Péter 5 , 1—2. 

Azonban mindeme sz.-irási idézetekből, a főn-
emlitett jogi ,axióma' barátjai által rendkívüli fon-
tossággal képezett védvek, az apostoli korviszonyok-
ból vont következő átalános megjegyzésben , melly 
ama sz.-irási idézetek megértéséhez biztos kulcsot 
nyú j t , igen könnyű megoldásukat találják. A pres-
byter (senior) név tudnillik eleinte minden egyházi 
elöljárókkal közös volt; és csak később különittetett 
el az elnevezésre nézve is, a különben mindig léte-
zett hierarchiai rangfokozat : ugy hogy az ,episco-
pus' név kizárólag az apostolok közvetlen utódjai, a 
,presbyter' pedig a másodrendű papok meghatáro-
zására használtatott. „Vocabulum tunc temporis erat 
commune", mondja sz. Chrysostom ; „imo Episcopis 
etiam nomen Diaconi, i. e. ministri fuit tunc tributum ; 
postea cuique proprium vocabulum est datum, ut 
alius vocetur Episcopus, alius Presbyter." (Ep. ad 
Phil, init.) Tovább, e két különböző rangú egyházi 
elöljárók, a kölcsönös testvéri szeretet alapján, a ro-
konérzet-, alázatosság-, magasztos hivatásuk körüli 
buzgóságuk- és föláldozásukbau annyira versenyez-
tek , miként a főpásztorok tudván (Üdvözítőnknek 
emez intése szerint: „Vos autem non sic; sed qui ma-
ior est in vobis, fiat sicut minor ; et qui praecessor 
est, sicut ministrator"), hogy az egyházban nincs 
uraságra senki hivatva, hanem szolgálni egymásnak; 
tudván, hogy e szellem lengi át Krisztus egyházát, 
ki e támaszbottal látva el tanítványait, küldte a vi-
lágba: a t y á k , és nem u r a k kívántak lenni; vala-
mint hogy voltak is ; az alsóbbak pedig fönséges hi-
vatásuk legbensőbb érzetében vetekedve, örömtelje-
sen, és nem a várt parancs szigorára teljesiték szent 
hivatalukat. Méltán mondhatá tehát G-ergely : „Quum 
culpa non exigit, onmes Episcopi secundum rationem 
humilitatis aequales sunt Ego cunctorum sacerdo-
tum servus sum, in quantum ipsi sacerdotaliter vi-
vunt." (Aug. L. 7. ind. 2. ep. 64.) Ezt rövid útmutatá-
sul a sz.-irási helyek értelmezéséhez. 

De menjünk most a hagyománytérre, meliyre 
különben elleneink is a vitát átvezetni szeretik; itt 
előnyesebb állást elfoglalhatni remélvén. És valóban 
nem is tagadhatni, hogy egyes sz. atyák tekintélyé-
nek árnyékában föllelik ama súlypontot, melly őket 
első tekintetre megingathatlanul főntartani látszik. 
Első, kit e téren ellenünk fölhoznak, a nagy tudo-
mányu, de kevéssé ingerlékeny sz. Jeromos; ki, 
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állítólag a püspökök és presbyterek közti jogegyen-
lőséget több helyütt tüzetesen fejtegetvén, sz. Pál, 
Titushoz irt levelének értelmezésében e szavakra fa-
kad: „Idem est ergo Presbyter , qui et Episcopus. 
Et antequam diaboli instinctu studia in religione fie-
rent, et diceretur in populis : ,Ego sum Pauli , ego 
Apollo, ego autem Cephae', c o m m u n i P r e s b y -
t e r o r u m c o n s i l i o E c c l e s i a e g u b e r n a b a n -
t u r . Postquam vero unusquisque eos, quos bapti-
saverat, suos putabat esse, non Christi, in toto orbe 
decretum est, ut unus de Presbyteris electus super-
poneretur caeteris, ad quem omnis Ecclesiae cura 
pertineret, et schismatum semina tollerentur. Putet 
aliquis non scripturarum, sed nostram esse senten-
tiam, Episcopum et Presbyterum unum esse, et aliud 
aetatis, aliud esse nomen officii, relegat Apostoli ad 
Philippenses verba, dicentis etc." És miután itt köz-
vetve majdan az előbb emiitett sz.-irási helyekből 
állítását bebizonyítani iparkodott, megjegyzi : „Hoc 
propterea, ut ostenderemus apud veteres eosdem fu-
isse Presbyteros, quos et Episcopos : paulatim vero, 
ut dissensionum plantaria evellerentur, ad unum 
omnem sollicitudinem esse delatam. Sicut ergo Pres-
byteri sciunt se ex E c c l e s i a e c o n s v e t u d i n e , 
ei, qui sibi praepositus fuerit, esse subiectos; ita Epi-
scopi noverint se m a g i s c o n s v e t u d i n e , quam 
dispositionis Dominicae veritate Presbyteris esse ma-
jores , et i n c o m m u n i d e b e r e E c c l e s i a m 
r e g e r e . " 

Nincs szándékunkban, e szavak sulyja alól egyes 
tudósok példájára x)> e z állitás-, tulajdonképen sz. 
Jeromos e levélhez irt commentárának hitelességét 
tagadva menekülni ; sem mesterkélt, és finom fogásu 
értelmezés által e tannak az egyház tanitásávali ki-
egyenlítésén fáradozni ; sem az éles eszű, s mély tu-
dományu Bellarmin, Petavius, és Hallier e helyre 
vonatkozó, s egészen a legcsekélyebb részletességig 
kiterjedt bő magyarázata- s fejtegetéséhez folyamod-
ni: tudván, hogy mindez elleneinket (kiket tulajdon-
képen , és nem más tanulékony lelkeket, kiknek e 
részben Vallarsius is eleget tesz, kell tekintetbeven-
nünk,) ki nem elégítené; hanem leikök vágya sze-
rint velők együtt e szavakat sz. Jeromos szavainak 
mondjuk, és pedig az általuk vitatott értelemben. 

Ámde kérdjük : valljon tanításuk ennek követ-
keztében, a talán nem is remélt concessio mellett, a 
kath. egyház tanának mondható-e? Mi azt hiszszük, 

0 Marcellin. Molkenbuhr, Diss. XIX. De SS. Hierony-
mo et Clemente I. : an docuerint, Presbyteros esse aequales 
Episcopis. Monasterii, 1796. 

nem. Mert mi a kath. egyház valódi tanának fölisme-
résében, amaz arany ,ubique, semper, et ab omnibus' 
elvet tanultuk zsinórmértékül tekinteni, s ugy azt 
adandó alkalomkor alkalmazásba is hozni. Egy, vagy 
két sz. atya tekintélye még n e m d ö n t ő ; kivált ha 
ők mások nélkül, vagy mindenek ellenében érez-
nek. „Quidquid vero, quamvis ille sanctus et doctus, 
quam vis Confessor et Martyr praeter omnes, aut etiam 
contra omnes senserit, id inter proprias, et occultas, 
et privatas opiniunculas, a communis, et publicae ac 
generalis sententiae auctoritate secretum sit" 1). Es 
bár mennyire tudjuk is méltányolni s becsülni egyes 
tudósoknak a sz. atya iránti, mély tisztelet- és pie-
tasból fakadó fáradozásait, e helyek kiegyenlítése 
körül: mégis azon egyéni, s mint hiszszük, nem iso-
lált véleményben maradunk, hogy a sz. atya e tárgy-
nál a diakonok követelő nagyravágyása okozta pil-
lanatnyi hevének mértéken fölül többet engedvén, 
itt a,testis traditionis' tekintélyére nem emelkedett 2). 
Egyébiránt, mióta az egyház erre vonatkozó tanát 
a tridenti zsinatban, ez ünnepélyes szavakban : „Sí 
quis dixerit Episcopos non esse Presbyteris superio-
res, anathema sit" (Sess. 23. c. 7.), a legvilágosab-
ban kijelentette : a sz. atya egyéni, s különben is 
egyéb ide vágó nyilatkozataival ellenkező fölfogása, 
sem kedvencz nézeteink és eszméink megállapítására 
támaszt nem kölcsönözhet, sem pedig az egész világ-
nak irántai osztatlan tisztelete s devotiója, a felénk 
és ellenünk hangzó anathema fölfogására védpaizsul 
nem szolgálhat. J . S—M. 

Pásztorkoclási tárgyalások. 
XVII. 

(A nép vallás-erkölcsi nevelésének egy szegletköve.) 
A megindulásig elérzékenyülve ecsetelte ő főmagassága bibor-
nok-érsekünk f. évi Fekete-vasárnap délután atyáink jámbor-
ságát; mint kik lakházukat Isten házává alakítva, a magán-
isteni-tisztelet buzgó gyakorlása által olly szép emlékét hagyák 
hátra isteni félelmöknek. Lakházaikat Isten házává alakiták, 
mondá a szónokló főpásztor; s azután kifejtette, hogy a mint 
a szentegyház ajtajánál első, mi szemünkbe ötlik, a szentelt-

J) Vincent. Lirin. Common. C. XXVIII. Ugyanott. 
2) Minden félreértés, vagy gyanúsítgatás kikerülése mi-

att czélszerünek találjuk egyúttal megjegyezni, hogy a sz. 
atya a fönemlitett helyével ellenkezőleg, igen sok helyütt el-
ismeri a püspökök felsőbbségét ; különösen pedig e szavai-
ban : „Et ut sciamus traditiones apostolicas sumtas de V. T., 
quod Aron et űlii eius atque Levitae in templo fuerunt, hoc 
sibi Episcopi, et Presbyteri et Diaconi vindicent in Ecclesia." 
(Epist. ad Evang.) 
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viz-tartó , ugy atyáinknál is ott volt az , közel a szoba ajtajá-
hoz. A ki-, s bemenők szorgalmasan meghinték azzal magukat; 
lefekvéskor pedig a házi anya mindnyáj okat megszentelte 
előbb, s csak akkor oltá el gyertyáját. Hogy tovább valamint 
a szentegyház főéke a szent kereszt, és a boldogs. Szűz képe, 
körülvéve különféle szentek képeitől : ugy az ő lakuk legkitű-
nőbb részét is a szent kereszt, meg a Boldogasszony és egyéb 
szentek képei foglalták el. Valamint az Isten házában örök tüz 
szokott égni a legméltóságosabb Oltári-szentség előtt : ugy ők 
legalább pénteken és szombaton meggyújtották a mécset; ak-
kor ugyan Krisztus urunk keserves kínszenvedésének, ekkor 
pedig a bold. Szűznek tiszteletére: öt Miatyánkot és Üdvözle-
tet , s illetőleg a lorettói litániát imádkozván el. Valamint a 
templomban vasár-, és ünnepnaponkint hirdettetik az Isten 
igéje : ugy atyáinknál is ott volt a mester-gerendán a kapcsos 
biblia, vagy legalább a köz-isten-tiszteleti evangéliumok kézi-
könyve ; mellyből a házi gazda otthon is felolvasta az illető 
szent szakaszt ; és mielőtt asztalhoz ültek, szorgalmasan kikér-
dezte a fiatalokat, mit tanultak a hallott predikáczióból stb. 
Igy lettek atyáink lakházai Isten házaivá , a magán isteni-tisz-
telet buzgó gyakorlása által. Valljon ugy van-e ez most is?.... 
Nem rég olly nép közt tölték pár napot, hol a káromkodás 
ritkaságok közé tartozik, hol a pap különösen tiszteltetik, an-
nak illetéke pontosan és szivesen kiadatik, hol szent-mise 
alatt hétköznap is telve a szentegyház , hol vasár- és ünnep-
naponkint csoportosan gyűlnek össze ajtatos könyvek olvasá-
sára stb. Honnan mindezen jó? Tekintsünk be a szentegyház-
ba: s ott találjuk az okmányt, mellynek értelmében e plébánia 
fiók-társulatként kebeleztetik a győri anyatársulatba ; melly 
a bold. Szűz szeplőtelen szivének, és a sz. olvasónak társulatai 
s ott látjuk a falon a bűnösök menedékét, a hozzá folyamodók 
fölött kiterjesztett kezekkel ; ott látjuk az ur Jézust, és előtte 
sz. A. Margitot: jeléül annak, hogy itt mindössze három, tud-
nillik egy Jézus szivének társulata, s két Mária-társulat léte-
zik. S ha épülni akarunk a tagok buzgóságán, marad junk akár-
melly vasár-, vagy ünnepnap litánia után a szentegyházban : 
s fogjuk látni gyümölcseit a társulatoknak. íme illy társulatok 
által lehetne, véleményem szerint, legkönnyebben visszahozni 
a t y á i n k vallásosságát, melly olly szépen nyilatkozék főkép a 
magán isteni-tisztelet buzgó gyakorlásában. Illy társulati ösz-
szejövetelek alkalmával egy szokott előimádkozni, egy előéne-
kelni : szóval, egy szokta a tagokat mindenben a lelkész fel-
ügyelete alatt vezetni. Nem lehet-e igy akármit sikeresebben 
behozni a hivek közé , mint ha talán a plébános maga akarná 
őket valamire rábirni ? Főkép lia a plébános maga is jelen van 
az ajtatosságon, és néha, például szűz Mária főbb ünnepein, 
egy pár jó szót is intéz a tagokhoz ! Illyenkor igazán tanulé-
kony szivvel fogadandják szavait, és megteszik , ha mit ajánl 
nekik. — Az idei egyházi naptárba a folyó hó pogány neve 
mellé odairá ő főmagassága annak kath. nevét is, tudnillik 
mensis Marianus ; s hozzá függeszté még sz. Ágoston követ-
kező szavait : „Cum toto cordis affectu beatissimae Virginis 
nos intercessionibus committamus; omnes eius patrocinia omni 
nisu imploremus , ut dum nos supplici eam obsequio frequen-
tamus in terris , ipsa nos sedula prece commendare dignetur 
in coelis." Ujjmutatásul vevé ezt e plébánia buzgó lelkésze, 
hogy jó lenne talán e Mária-hó folytán itt is behozni az estén-
kinti ajtatosságot. Kihirdettetett tehát a népnek , hogy estén-

kinti ajtatosság lesz e hó folytán a bold. Szűz tiszteletére. S 
ime olly számosan jelennek meg most is naponkint, és olly 
szépen fölkoszoruzzák a bold. Szűz képét, hogy örül az em-
bernek lelke. Hogy azután ne csak a kép, hanem a tagok szi-
ve is föl legyen koszoruzva az erények virágaival, az a plébá-
nos dolga; kinek kötelessége, a társulatba lelket önteni. Hogy 
mikép tegye ezt, arról nem akarok szólni ; mert csak azt aka-
rám jelenleg érinteni, hogy a nép vallás-erkölcsi nevelésének 
egyik szegletköve a társulatok-, és különösen a Mária-társu-
latokban van ; a ki nem hiszi, próbálja meg! 1 / l i . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi majushó 21-dikén kelt legfel-

sőbb határozatánál fogva , J a r o s s Vinczének , az esztergomi székes-
főkáptalan kanonokjának és sümeghi sz. Egyedről czimzett apátnak, az 
ugyané káptalannál megürült székes-egyházi főesperességre lett elő-
léptetését legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi majushó 15-kén kelt legfelsőbb 
határozatánál fogva D o 1 i n a y Pál nagy-mihályi plébánost és espe-
rest a kassai egyházmegyében , a népiskolaügy emelése körül tanusi-
tot t sikerteljes munkásságának elismeréseül, koronás arany érdemke-
reszttel legkegyelmesebben földiszíteni méltóztatott. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi majushó 16-dikán kelt legfel-
sőbb határozatánál fogva Dr. W i n k l e r Engelber te t , a zirczi cister-
oita kolostor a lper je lé t , a nyilvános oktatási téren bizonyított sok évi, 
s hasznos működésének elismeréseül, koronás a rany érdemkereszttel 
legkegyelmesebben földiszesiteni méltóztatott. ( W . Z.) 

Rév-Komarom, maj. 23-án. Hírneves bár, de öröm-
napokban olly szegény városunk kath. népe, sz. hitünk okozta 
lelki örömünnepre virradt folyó hó 22-én; mellyen biboros ér-
sekünk herczeg-primás ő eminentiája S c i t o v s z k y János, 
a sz. Péter buzgalma-, és sz. János szeretetétől lelkesített fő-
pap , látogatá meg ünnepélyes alakot öltött szegény városun-
kat : feladandó, a megkeresztelt Samaria-beliekliez sietett buz-
gó apostolokként a kézrátételi, vagyis a sz. bérmálás szentsé-
gét azon megjelent 1538 ker. hivőnek, kik a Szentlelket még 
el nem vették. Körünkbe érkezett ő, hogy kenetteljes sz. be-
szédével föléleszsze, nem csak a fölkent uj bajnokok, de a több 
ezeren megjelent hallgatók lelkében is a hét isteni ajándé-
kok közül főleg az erősség lelkét, mellyre (miként a ritka buz-
galmu főpap érzékeny szavakkal megjegyzé,) jelen nehéz nap-
jainkban annyira szüksége van aggodalomteljes lelkünknek ! 
Az években előrehaladt, de lélekben bámulatot ébresztett 
apostoli erélylyel működő főpap érzékeny szavai meginditák 
még a velünk csak szeretetben egyesült külön felekezetűek 
sziveit is, kik e szép kath. sz. cselekvényre szintén számosan 
megjelentek ! — A körünkből távozott főpapot, kinek em-
léke szegényeinknél, a szűz Mária társulatiaknál, pénzbeli 
adakozása által is örökítve lőn, mindnyájan hálás kebellel, 
és őszinte ajakkal, az egyik diadaliven megpillantott fölirat 
eme szép szavait : 

,Nagy neved élni fog itt, s emléked' idő ki nem irtja 
Hálás keblünkből, biboros érsek atyánk!' 

ismét hangoztatván, azokkal e becses lap hasábjain is nyil-
ván üdvözölni sietünk ! S. A. 

Pécsi megyéből. ,Benedictus, qui venit in nomine Do-
mini.' 0 méltósága Dr. G i r k György pécsi megyés-püspök, 
szeretve tisztelt atyánk, aprilishó 30-án először a mohácsi, és 
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mindjárt rá a mária-kémendi kerületben megkezdett atyai lá-
togatását május 18-án a legjobb egészségben befejezte. Nem 
czélom itt az egyes plébániákban fiúi őszinte szeretet és hó-
dolat szülte ünnepélyes fogadtatási caeremonialét körülménye-
sen leirni; mivel ez csak ismétlése volna az e lapban már sok-
szor ecsetelt püspökfogadtatási ünnepélyeknek ; s mind az idő, 
mind az olly szükséges tér meggazdálkodásával össze nem 
férne. A lényegesekre fogok tehát szoritkozni. Ő méltósága 
minden plébániában délutáni 4—5 órakor jelent meg, és a 
legméltóságosabb Oltári-szentség imádása után megvizsgálta 
a tabernaculumban levő Szentséget (mind a Szentségtartóban, 
mind a Ciboriumban) : áldást adván előbb azzal a népre ; szem-
ügyre vette az oltárkövet, egyenkint minden oltárnál, az ol-
tárteritőket, a keresztkutat és sz. olajokat, az Ur koporsóját, 
zászlókat, képeket, kereszteket, szobrokat, gyóntató-széke-
ket ; és a sekrestyében a kelyheket, mindennemű fehérruhát, 
casulákat, pluvialékat, missalékat, ritualékat ; tovább azt, 
hogy van-e ,Praeparatio ad Missam', és a kézmosási edény ; 
mert ,qui in minimis fidelis est, etiam in maioribus fidelis erit'. 
A plebániaházban szemügyre vette a mindennemű protocollu-
mokat, a templomi pénztárt, és arróli számadásokat. Másnap 
reggel nagyobb részint 7 órakor misézett ő méltósága, orgo-
na s népének kísérete mellett. Sz. mise után a néphez alkal-
mazott, és minden lelki szükségeit átkaroló apostoli beszédet 
intézett ; és mindjárt rá a plébániának kellőleg elkészült ifjú-
ságát hitünk bajnokivá felavatta : mire a templomban a vasár-
napi ifjúság-, és ezután az iskolában a kisebb ifjúságnak a 
ker. tanitásbani próbatéte következett. Ö méltósága mint va-
lódi ifjúságbarát otthonosan érezte magát a serdülő kor , ha-
zánk és egyházunk reményei közt : nem is elégedett meg vele, 
ha a katekizmust szórul-szóra tudták ; hanem mind maga, 
mind az őt kisérő altitoknoka által kérdéseket intézett az ifjú-
sághoz: hogy meggyőződjék róla, valljon az behatott-e az el-
mondottak értelmébe. Melly bölcs eljáráson minden jó lelkű 
pap és tanitó csak örülhet : ő méltósága is segédkezet nyújt-
ván ekkép a lelket ölő gépies tanitásmódnak iskolánkbóli ki-
küszöbölésére. — Az ifjúság mindenütt szép képek-, érmek-, 
keresztek-, és olvasókkal örvendeztetett meg. Istenem ! ki 
volt boldogabb, mint lelki gyermekeink, kiket az evangelium 
igéje és a szentségek által Krisztusnak nemzettünk. A gyerme-
kektől átszivárgott az öröm a szülőkre is ; kik gyermekeikben 
második gyermekekké lettek : és mélt. püspökünk ezen atyai 
látogatása családi s községi ünnepély lett mindnyájánál. Illyen-
kor érzi a nép legjobban, mi az egyház, és ennek fejedelmi 
püspöke. — Azt sem akarom érintetlenül hagyni, hogy mélt. 
püspökünk szeretett clerusának eleve meghagyni méltózta-
tott, hogy csak azok bocsáttassanak a bérmálás szentségéhez, 
kik legalább már egyszer meggyóntak : mit szigorú s részre-
hajlatlan következetességgel, hiven meg is tartott. Edesked-
vesen meggyőződött kegyes atyánk e kőrútjában , mennyire 
emelkedik a nép közt is az egyházi érzület. Mindent megtett 
a nép, szeretve tisztelt püspöke méltó fogadására : ott hagyta 
napi munkáját, hogy epedve várt lelki-atyját láthassa, és püs-
pöki áldásában részt vehessen ; hajadonait fehérbe öltöztette, 
szép koszorúkkal fölékesítette : hogy eléje menjenek annak, 
ki az Ur nevében jön. Meggyőződött tovább arról is, milly 
szép előhaladást tettek elemi iskoláink : az iskolás gyermekek 
nem csak szép köszöntő s búcsúzó beszédekkel lepték meg ő 

méltóságát ; hanem többen saját szabad elhatározásból beszé-
deiket tisztán le is irták , és ő méltóságának emlékül átadták. 
Több helyütt szép , ártatlan kezek fonta koszorúkkal tisztel-
ték meg a főpásztort : mit ő atyai szende leereszkedéssel elfo-
gadni méltóztatott. A szép pápai hymnust több plébániákban 
dicső öszhangzattal énekelte az ifjúság; melly jó atyánkat 
egészen elbájolta. Említés nélkül nem hagyhatom, hogy min-
denütt apostoli útjában a járásbeli szolgabíró ur kisérte ő mél-
tóságát ; az előnyargaló fiatalok bokrétás kalappal, és a mozsa-
rak dörgése is eleve hirdetvén az egyház fejedelmi vőlegényé-
nek közelgését. A falusi előljárok mindenütt bemutattattak ; 
kikhez atyai szózatát intézte, hogy a plébánossal egyetemben, 
az erkölcstelenség-, és lábra kapott rossz szokásoknak. mely-
lyek miatt az Isten ostoroz bennünket, kiirtásán dolgozzanak. 
— Az illy püspöki körút mind az egyházi életnek a nép közti 
fölélesztésére, mind az ifjúság valláserkölcsi oktatására és ne-
velésére, s a templomok illő diszbeni tartására milly üdvös 
befolyású legyen , a jó Isten legjobban tudja, s az egykor fel-
tárandó élet könyve fog róla világos bizonyságot tenni. — Ő 
méltósága az Istentől rá bizott megyének apostoli látogatását 
az idén fogja befejezni ; mivel, mint hallám, tiz napi pihenés, 
vagy igazabban szólva, a székhelyen távolléte alatt összegyűlt 
megyei fontosabb ügyek elintézése után, e hó 28-án ismét 
útra kelend: apostoli missióját a dárdai esperesi kerületben 
teljesítendő. 

Szatlunári megyéből. Egyházi életünk jelenben foly-
tonos ünnepélyek lánczolata. Mélt. H a a s Mihály szathmári 
megyés-püspök ur , kegyes főpásztorunk egyházi körutat tart; 
és mint magát körlevelében kifejezni méltóztatott, atyai lá-
togatást végez a Gondviselés által gondjaira bizott megyéjé-
ben. A püspöki székfoglalás után nyomon bekövetkezett böjti 
sz. napokat az által tevé ő méltósága emlékezetesekké, hogy 
vasárnaponkint délután nagyböjti sz. beszédeiben a bűnbána-
tot személyesen hirdetni, hétköznapokon pedig Szathmár ta-
nitó- s nevelő-intézeteit nem csupán meglátogatni, hanem 
azokban oktatóként föllépni, s az ifjúságot órákig tanitani 
méltóztatott. Magával vivé ő méltósága a negyedévi papnö-
vendékeket is ; gyakorlatilag vezetvén be őket az elemi cate-
chetikai oktatás tudományába. O méltósága lankadni nem tudó 
tevékenységének szűk volt a város : azért ollykor váratlan, 
és meglepő kirándulásokat tőn a közelebb eső plébániákra ; 
mindenütt különös figyelmére méltatván az iskolát. Igy rán-
dult ki Erdődre, Lázáriba, Tur-Terebesre. Illy alkalommal 
ő méltósága Madarász vegyes szertartású helységen áthalad-
tában, az ott kisebbségben lakó rom. kath., sváb ajkú nép 
vallásos buzgalma felől meggyőződvén, mellynél fogva egy 
csinos kis templom falait saját erejekből már-már fölépiték ; 
de egyszersmind a további épitkezésre, s a fölszerelésre meg-
kívántató költség hiányáról, és a buzgó lakosság szegénysé-
géről is értesülvén: buzgalmuk némi jutalmául, és a lelkese-
désnek még nagyobbra fokozása tekintetéből, a templom to-
vábbi épitésére önkényt 500 p.ftot ajándékozni méltóztatott. 
Alig végződtek a böjti sz. napok , ő méltósága forró vágyát 
teljesiteni óhajtván , még mult hó 24-kén délután elindult 
apostoli útjára Nagy-Bánya felé, a nagy-bányai kerületet sze-
rencséltetvén legelsőben főpásztori látogatásával. 0 méltósága 
mindenütt, a merre já r t , kitűnő nagy lelkesedéssel fogadta-
tott : miszerint az embernek önkényt e s z é b e jutott Udvözitőnk 
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jerusalemi bevonulása, és a magasztos : ,Benedictas, qui ve-
nit in nomine Domini'. Esti hét órakor hatalmas, és az erdő-
szádi hegyekig elhangzó mozsárdurrogás hirdeté a nagy ven-
dégnek Nagy-Bányára megérkeztét. A város küldöttsége ne-
gyedórányira a várostól, hódolt ő méltóságának ; ki 200, ré-
szint fáklyákkal, részint mécsekkel ellátott, és egyenruhába 
öltözött bányász sorai közt, fényes zenekar, és roppant nép-
hullám kíséretében vonult be a városba. Másnap 639 egyént 
avatott föl ő méltósága a bérmálás szentsége által a hit baj-
nokaivá , két megtért prot. egyénnek hitvallását fogadá el, s 
egy izraelitát keresztelt meg ; reggeli isteni-tisztelet alkalmá-
val magyar, délután pedig német szónoklatot tartván. Meglá-
togatta az nap a négy osztályú gymnasiumot, és az ugyan-
annyi osztályú elemi tanodát, valamint a városi leány-iskolát 
is. Április 26-kán ő méltósága Felső-Bányára indult ; 25 lo-
vag várakozván a város határán a drága vendégre : s ugyané 
napon 620-nak adá föl a bérmálás szentségét, meglátogatá 
a három osztályú elemi, s a leány-iskolát. Este fényes kivilá-
gítással és szónoklattal tiszteié meg ő méltóságát a tanitói kar. 
27-kén Fernezelyen végzé apostoli működését, és megtekinté 
a kincstári érczolvasztó műhelyeket. Innen 28-kán Lajos-Bá-
nyára , 29-kén Szinyér-Váraljára, 30-kán Józsefházára, melly-
nek határán 13, különböző szinü zászlókat lobogtató lovag 
fogadá ő méltóságát ; 31-kén Sárközre vonult ő méltósága: 
mindenütt nagy lelkesedéssel fogadtatván, a liivőket a hitben 
megerősítvén, Isten igéjével táplálván, s az iskolákat kitűnő 
figyelemre méltatván. Ez első kőrútjában ő méltósága 2235-öt 
avatott fel a bérmálás szentsége által a hit bajnokivá. Engedje 
a fölséges Isten , hogy a mélt. püspök ur megkezdett apostoli 
körútját legjobb egészségben és a legáldásosabb sikerrel foly-
tathassa. S z e m é l y z e t i e k : Saját kérelmökre nyugalomba 
tétettek: ft. V a r g a István czimz. kanonok, unghi főesperes 
és unghvári plébános ; ft. G y ö n g y ö s s y György érdemesült 
esperes és szinyér-váraljai plébános; ft. K a l l ó s István cz. 
kanonok, érdem, esperes és erdődi plébános urak. 

Fiileki egyházi kerületből. Mig a rozsnyói ft. székes-
káptalan elhunyt nagy-prépostja M a r k o v i o s József iránt, 
a veszteséget szenvedett ft. káptalan, kebelbeli papság, és a 
hivek, a gyászhír szerint f. hó 10-én a püspöki székvárosban 
fizették le ker. kötelmeik egyik részét : mi, kiket a boldogult-
hoz részint barátság, részint hála, s átalán tisztelet és szere-
tet fűzött, és távolabb vagyunk Rozsnyótól, hogysem az ő lel-
ki könnyebbüléseért tartott gyászünnepélyre oda mehettünk 
volna, ezt Sávolyban róttuk le ; ugyanazon napon, midőn az 
egész parochia összes híveinek jelenlétében, teljes papi segéd-
szolgálat mellett ünnepélyes sz. mise-áldozatot mutattunk be 
az irgalmas Istennek a megboldogult lelki nyugalmáért. Azok-
nak, kiket e tény, és annak közzétele érdekel, nem lesz fölös-
leges ismerniök annak közelebbi okát is. Az elhunyt 25 évek 
lefolyásáig pásztorkodott Sávolyban : nevezetes időszak egy 
ember életében ! S ez időköz alatt annyi jeleivel találkozott, 
utóbb pedig emlékeivel az őszinte bizalom-, barátság-, tiszte-
let- és szeretet-, hála- és ragaszkodásnak a hivek és paptár-
sak részéről, hogy a nevezett helyet soha, még kanonoksága 
idejében sem tudta, nem mondom, feledni, de csak más vala-
mellynek utána is tenni. Midőn kirándulást szándékozott ten-
ni, leginkább egészségi szempontból, azt közönségesen Sá-
volyba, s annak vidékére irányozta. Ha a megye alsó részé-

ről pap érkezett Rozsnyóra, s nála tisztelkedett, azt, mihelyest 
egy pár szót váltott vele, azonnal a nógrádi papság, különö-
sen a sávolyi és vidékbeliek állapotáról kérdezgette. S csak 
szót kellett tenni előtte Sávolyról, mintegy átvillanyozva érez-
te magát, s egész megindulással szólott közbe : ,Sávoly, Sá-
voly, lelkem! az az én boldog emlékeimnek, 25 éves pásztor-
kodásomnak helye'. Ha pedig lerándult ide , alig volt lélek, 
a kivel nem beszélt, vagy a kiről említést nem tett volna. Sá-
voly iránti kitűnő szeretetének és vonzalmának jelei a több-
rendbeli ajándékok, mellyeket mint kanonok a különben nem 
épen szegény templomnak időnkint Rozsnyóról küldött; illyen 
tudtommal egy szép misemondó ruha, egy ezüst csinos függő 
lámpa, egy a templom hajója és szentély közt álló, Ízletesen 
öntött vas rostély. . . . Ha a szeretet- és buzgalomteljes pász-
torkodásnak, mint minden más jó tettnek az öntudat után 
legnagyobb jutalma az elismerés és hála, melly azt fogadja s 
követi: ugy a boldogultnak az teljes mértékben kijutott a föl-
dön ; mert a mint életében hízelgés nélkül voltak iránta, ugyan-
azok maradtak holta után is hivei, mint nem különben barát-
jai s kegyeltjei is az előtte kedves vidékeken. Ezt mutatta 
a buzgalom , mellyel utódja , nt. T ö r ö k György plébános 
ur a templom egész bensejét az ünnepélyt nagyszerüleg 
emelő gyászba öltözteté ; ezt a készséges megjelenés, és 
szívélyes részvét, mellyel a füleki, és szomszéd kerület pap-
jai az ünnepélyt növelték ; ezt bizonyiták végre a hivek is, kik 
közül talán nem volt egészséges egyén, ki az egykori plébá-
nosukért tartott sz. mise-áldozaton meg nem jelent, és imáját 
annak lelki üdveért az egek Urához nem emelte volna : ki 
leikök üdveért, közöttük 25 évig imádkozott és munkálkodott, 
azután pedig e két jótettén kivül, emiéköket sértetlenül meg-
tartani , egyik legédesebb életörömének tartotta. A különben 
egészséges, és vidám kedélyű plébános ur mélyen megszomo-
rodott állapotában nem érezte magát képesnek arra, hogy az 
énekes sz. misét elvégezhesse: azért is erre a füleki püspöki 
plébánost, nt. T i n d i r a József urat szólította föl ; ki e tisz-
tet szívesen elfogadta, s méltó ajtatossággal be is töltötte. — 
Engedje Isten, hogy mindnyájunk imái meghallgatva legye-
nek , és mi méltókul találtassunk arra , hogy bemutatott közös 
áldozatunk végetlen érdemei- s áldásaiban a megboldogult 
lelke ajtatos könyörgéseinkre részt vehessen. 

m o D A i m 
,1 f j u s á g i P1 u t ar c h.' (Vége.) 

A , T a n o d á i l a p o k'-ban nem rég pályázat hir-
dettetett arra nézve, miképen lehetne a gymnasiumból ki-
lépő ifjak vallástalanságán segíteni. Ennek egyik okát, ugy 
véljük, hogy megleltük. Ugyanis az ifjak nagy része, el lé-
vén kábítva a megízlelt (és vele nem jóllakott) tudomány-
tól , mámorában első dolga, hogy magát a köznapi dolgo-
kat hivő seregtől elkülönözze ; tehát a vallást is nem neki 
valónak mondja. A rendesen bekövetkező lelkismereti fur-
dalásokra pedig villámhárítóul megragad olly rendszert, 
melly habár megfoghatatlanabb a vallás észfölötti tárgyainál, 
de csak tagadja a lelket és tuléletet, és igy megteszi szolgá-
latát. Ki nem látott volna illy bölcselkedő ifjonczokat ? Milly 
boldog az, kit ezen, egymást megdöntő rendszerekkel megis-
mertettek , és valódi értéköket kezére adták ! Nem hinnők, 



* 3 5 1 

milly romboló hatással van az illyen, napjainkban minden zeg-
zugban található természetes istenség-rendszer . . . . Igen ; mert 
elfogadására még az is ingerel : ,Ime ezt rejtegették előlem ; 
mig végre megleltem' *). Azért tehát mindennemű ellenveté-
sekkel meg kell ismertetni az ifjút ; azokat helyesen megczá-
folván. Amúgy is nem sokára megfogja hallani, s olvasni fog 
róluk ; azért nem kell gondolnunk, hogy korán vezetjük a 
rossznak ismeretére. Vagy mikor kell a romboló vihar, a zú-
gó folyam hatását tekintetbe vennünk : akkor-e, midőn épí-
tünk , vagy midőn készen áll már az épület ? Ugy-e, alaple-
tételkor ? Ha ekkor elmulasztók , későbbi, már-már vitázókká 
válni kezdő intéseink ugy fognak használni a megrendült 
meggyőződésnek , mint a falhoz épitett támasz ; melly rende-
sen elvál, és rést enged önmaga s a fal közt, mintha csak-
ugyan önmagának állna. Azért óhajtandó, hogy életrajzaink 
az illyetén rendszereket, könnyen felfogható modorban, valódi 
értékökre szállítsák le. Csak a mit nem ismer az ember, azon 
kap mohón. Illyeneket jogosítva vagyunk várni Bacon Roger 
életirójától : ki e füzetben a cabbala, magia, astrologia, s más 
szellemi kinövések oktalanságát tárja föl ; mellyek ugyan már 
kisebb mértékben rútítják az emberiséget : de teljes fénybe 
hozatásuk azért is szükséges, hogy könnyebben elbánhas-
son az izmosabbakkal. Hogy tova gördítsük a nagy követ, 
tisztára el kell söpörni a kavicsot az útról. Hogy tuskót éget-
hessünk meg, forgács alá kell előbb tartani a lángoló gyufát. 
Adja Isten, hogy reményünk teljesedésbe menjen. Nem egy-
szer tünődénk azon , hogy mig a protestánsoknál a vallás 
ügyeért**) a pap csak ugy buzgólkodik, mint a világi, s ha ál-

*) Csakhogy azért (mit kétségkívül a t . ismertető is u g y ért), 
még sem volna helyén, mindenütt tárgyalni e nagy fontosságú kérdést, 
és az idevágó kételyeket vigyázatlanul elszórni inkább, mint alaposan 
megfej tve ostromolni. Ot t lehet és kell egyedül érinteni őke t , hol ele-
gendő tér és alkalom van, a föltett ellenvetéseket kimeritőleg fölvi lá-
gosí tva , meg is czáfolni. Arról, mit akár a he ly-és időnek erre nem 
alkalmas volta, akár az ellenvetésre bukkant olvasónak éretlensége 
miatt, kellőleg kifejteni nem lehet, tanáososabb hallgatni. Csupán arról 
lehet ennél fogva kérdés : valljon az ,Ifjúsági Plutarch' illy alkalmas 
tér-e ? Mellyre ,igen'-nel felelni , mi legalább nem merünk : ámbátor 
azoknak sem mondunk ellent, kik arra határozottan akkép válaszol 
ni, tapasztalás után, jónak vélik. S z e r k . 

**) A ,vallás ügye ' ollykor egészen más kérdések körül forog, 
mint mellyek annak lényegére, a hit- és erkölcsi igazságokra vonat -
koznak. Amaz , szenvedélyes védőkre találhat ott is, hol az utóbbiakra 
ki sem ügyel. V a g y talán amaz ügybarátok a miatt aggódnak, hogy 
Luther és Calvin tanai nem tanít tatnak olly bensőséggel, a reformáto-
rok által hozott canonok nem tartatnak meg olly lelkismeretesen, mint 
egykor, a ,sola fides' mellett buzgólkodó lelkesedés napjaiban ?...Mi pe-
dig minden egyéb előtt és fölött azt sürgetjük, hogy a kath. i f jú az 
anyaszentegyház ősi tanításának igazsága felől meggyőződést szerezve 
magának, parancsolatait is, életszentségre törekedvén, teljesítse. A 
hitkételyek eloszlatására czélozó minden polémiánk ebben központo-
sul : a többi magától jön. ,Caetera adiicientur vobis'. Ezzel azonban tá-
volról sem akarjuk akár ama nem-kath. világiak buzgalmát rosszalni, 
kik egyházuk ü g y é t meggyőződésűkhez hiven védik ; akár azon ka-
tholikusok lanyhaságát menteni, kik semmi jelét sem adva kath. Intők-
nek, azt látszanak vélni, mintha az egyház jólléte felőli gondoskodás 
csak is papokat illetne. Mert hiszen ők is fiai a közös anyának ; és 
szintúgy hivatásuk a ker. hitélet : mint közös mindnyájunkkal a vég-
czél, a csupán erényes tettekben nyilatkozó hitbuzgalom által elérhető 
üdv. Azt akarjuk tehát egyedül kiemelni, hogy a kath. egyház, mint 
a lelkek örök üdvét minden egyéb javaknál inkább kereső anya, az 
irántai hűség és vallásos buzgalom tanusitásaul, a világiak részéről is 
főleg a kath. hitélet jeleit várja, kivánja ; s ez az, a miben legnagyobb 

dozatokra kerül a sor, mindig világiak az elsők : ellenben ná-
lunk katholikusoknál, a világiak rendszerint ,bigot'-nak tart-
ják azt, a ki közülök a vallás ügyének emelésére vállalkoznék; 
azt mondván : ,Ez a papok dolga'. Mintha e földi érdekeknek 
is elseje, egy castnak ügye volna, s nem mindnyájan töreked-
nénk az egy haza felé. Ennek okául azt mondják némellyek, 
hogy nálunk a világiak egészen ki vaunak zárva a külkor-
mányzásból. Igy például mennyit várhatnánk a P ak-, 
E aktól stb., ha ügyeink rendezésében (nem ugyan circa 
sacra,) ők is részt vennének. Mellőzve azt, hogy mennyiben 
van igazuk, inkább abban véljük rejleni okát ez anomaliának, 
hogy a világiak nem ismerték az egyház történetét. Már pe-
dig semmin sem hevül annyira a lelkesedés, mint a történe-
ten. Tapasztaljuk, hogy a hon szeretetét is leginkább a törté-
net által szivtuk magunkba. Látva azért az egyház századou-
kint megujult óriási küzdelmeit, nincs, ki azt meg ne szeret-
né. Eddig azonban a világiak az egyház viszontagságait ren-
desen a világtörténetből tanulták ismerni : itt pedig vajmi 
gyakran, az egyház legdicsőbb intézményeinek alacsony ind-
ok , vagy uralkodási vágy tekintetik alapjául. Jelenleg mégis 
az egyháztörténelem is előadatván, már csak a tanártól függ, 
hogy lelkesedjenek, buzduljanak hallgatói. Illyképen remé-
nyünk is lehet, hogy a világiak az egyház ügyét sajátjoknak 
fogják tenni. Megbecsülhetlen gondolat volt tehát, a Plutarch-
ban olly ember életrajzát közölni, ki „ha arról volt szó, hogy 
a religioért valami szolgálatot tegyen, és számára valamit ki-
eszközöljön , e legdrágább érdekekért mindent elhagyott, 
mindent feláldozott" (46 1.). Hlyen ember volt O'Connel. 
De ez életrajz abban is ád utmutatást, hogy zsarnoki elnyo-
más ellen mikép védje jogait a keresztény ember. Nem szük-
séges oda forradalom ; nem szükséges a hatalom ellen , melly-
nek a kereszténység ád tekintélyt, fölkelni : hanem moz-
gásba kell hozni a jogos eszközöket. Ezeket használva , a ha-
zaszeretet kötelme nem ütközik az alattvalói hűség kötelessé-
gébe. Ha itt-ott forradalom által sikerült jobblétet alkotni, ez 

súlyt helyez: mig a ragaszkodás egyéb neme, melly (mint erre elegen-
dő példák v a n n a k , ) nem föltételezi szükségképen az azonegy hitben 
osztozást, és vallási gyakorlatokbani részvételt, melly ragaszkodás te -
hát sem élő hiten nem alapszik, sem annak kinyomatát nem keresi az 
istenességben , soha sem birhat előtte becscsel ; mert az illetőnek sem 
használ : őt Isten előtt kedvessé nem teheti. Különben a kath. egyház 
szerkezete , melly nem f ü g g emberek önkényétől, határozottan kijelöli 
mind a papok , mind a világiak részére azon t é r t , mellyen egyházuk 
iránti buzgóságukat tanúsíthatják : s ezt az utóbbiakkal mindinkább 
megismertetni , megkedveltetni , s őket a ra j ta kifejtendő munkásságra 
buzdítani mindenkor dicséretes, és köszönetet érdemlő igyekezet: melly 
azonban bővebb fejtegetést igénylő t á rgy , mint sem hogy pár szóval 
itt kimerithetnők. Annyi kétségtelen, és ezt soha sem szabad feledni, 
mikép a v a l ó d i ker. hitbuzgóság nem egyéni kitüntetést keres, 
a szereplés zajával kielégített hiúság szinpadjává tétetni kivánt egy-
házban : hanem az önző vágyak elnémitásával, egyedül Isten dicsőségét 
szomjazza ; nem parányi énjét kivánja előtérbe helyezve látni : hanem 
a híveknek , Krisztusban testvéreinek, többnyire nem is látott kezek 
által eszközlött boldogságát óha j t j a ; akár t i tokban adott alamísna, 
akár egy egész életet áldozatul vivő szeretetmü az, mi t részéről az Ur-
nák kincsládájába, örök életet kamatozó tőkéül letesz (Luk. 21, 2.). 
És a kath. v i l á g i , lia igazán hivő , s i l ly szellemtől lelkesittetik, soha 
sem fogja azon befolyást keveselni , mellyet számára az egyház hit-
rendszere, s joggyakorlata a jó t tehetésre föntartot t ; s mellyet a lelke-
sebbek , egy gr. Stolberg , egy O' Connel , v a g y akár nálunk is, egy 
Esterházy nádor , egy gr . Károlyi István, stb. soha sem mulasztottak 
el az Isten dicsőségére, s embertársaik javára felhasználni. S z e r k . 



3 5 2 

csak a tűzveszélyhez hasonlit; melly után csinosabb lett ugyan 
a város : de e tekintetből azt még sem gyújtaná föl senki. 
„Egy keresztény nép sem szenvedett a kath. religio iránti 
hűségért annyit, mint a legnagyobb nyomor közt is dicső Ir-
hon ; mellynek gyermekei három egész századon keresztül 
utánozták a vértanuk állhatatosságát szintúgy , mint üldözőik 
a régi zsarnokok féktelen dühét". És 0 ' Connel mégis gyalá-
zatos eszköznek mondá a forradalmat ; de rendkivüli észte-
hetsége, s lángbuzgalma által ki birta vinni, hogy: ,,ki merék 
mondani a religio szent árnyaiban tenyésző szabadság ártat-
lan nevét ; mertbelátták, miszerint a fejedelemmel egyszer-
smind a népet is szeretheti valaki, a nélkül, hogy rendbontó 
legyen" (57. 1.). Szintén tapintatos szokás a Plutarch Íróinál, 
a virágos irály szorgalmas kezelése. Ismeretes az ifjak elősze-
retete az uj szavak, regényes kifejezések iránt. Ez által éde-
sitve az olvasást, kedvesebbekké teszszük a közlendő jó el-
veket. Sz. László, Batthyány Ignácz, sz. Erzsébet, Vitéz 
János, Fejér György életrajzai, más egyéb előnyökön kivül, 
a kócsagos irály által is kedves olvasmányai lesznek az iíju-
ságnak. Még egy megjegyzés. A növelésről annyit összeírtak 
már, hogy az e sokaság fölötti csudálkozás is unalmassá vált. 
És mégis, fölhasználva az ajánlott módok, fortélyok mindnyá-
já t , vagy kiválasztva a legjavát, választotta legyen azokat 
növelészi lángész is , munkánk milly gyakorta sikertelen ; sőt 
legmeggondoltabb ténykedésünk még káros eredményt is szül 
néha növendékünk lelkületében ! E tapasztalás végre is oda 
kényszerit visszamenni bennünket, a honnan kiindulni paran-
csol az egyház, az imához. Mert ha Isten nem ád ragyogó, 
szivet hódító zománczot tanításainkhoz, nem teszi termékeriy-
nyé a gyermek parlag lelkületét, nem küldi le kegyelme su-
garát: ugy bármennyire öntözzük is tanításaink vizével, csak 
gyomot fog az teremni. Azért tehát az ima az első növelési 
eszköz; és mivel az atyai ház szokásai eltörülhetlenek a nö-
velési teendők közt, legfőbb súlyt helyezünk a házi ajtatos-
ságokra. Ezek által a gyöngéd , minden befolyásra tárt szivbe 
leginkább oltatik be a lehetetlennel is megküzdő jámborság. 
Hogy igy azután elenyészhetlenné válik az, onnan is termé-
szetes, mert az anya gyermekét mindenre szeretettel veszi rá, 
és soha kényszerrel; következőleg a vallási gyakorlatok em-
lékeinkbe hozzák a szivünket élesztő anyai szeretetet is , és 
igy annál kedvesebbekké válnak. Pedig ezek, ámbár csak se-
gédeszközei a jámborságnak , vajmi hasznosak a szenvedé-
lyekkeli küzdelemben. Vagy ki nem látott megizmosodott fo-
lyondárt, melly indáival föntartá roskadozó támaszát ? — Illy 
jámbor családokból származtak Fejér és Fénelon ; azért érzi 
is müködésök sikerét több nemzedék. Bár megfontolná minden 
szülő, szerzőnek azon szavait, mellyeket Fejér gyermekkori 
környezete mondat vele : „Kétségbevonhatlan igazság az, hogy 
a házi kör, mellyben lefutjuk boldog éveinket, legelhatáro-
zóbb befolyást gyakorol jellemünkre , valamint egész életünk-
re. Többnyire azon irány felé haladunk , mellyet az atyai ház-
ban kaptunk ; a példabeszéd szerint: ,az ember még öreg ko-
rában sem hagyja el az utat, mellyen gyermekségében járni 
tanult.' És másutt : „Senki ne legyen családatya, hacsak nem 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — 

tanulta, és nem tudja, miként kelljen hirdetnie gyermekei-
nek Isten parancsait és az evangéliumot; hogy igy jámbor 
embereket, szelid keresztényeket, s hasznos tagokat neveljen az 
emberiségnek." Illy irányokat lobogtatva, e vállalat méltán 
igényelhet országszertei pártolást : annál is inkább, mert a va-
lódi hangot el is kezdi találni; s valamint minden, ugy a,Plu-
tarch' is, a fejlődés, tökéletesedés törvényeinek van alá-
vetve : az egy Minerván kivül ugyanis ki sem lett egyszer-
re tökélyes ; az is csak a mese szerint. Pártolja tehát a hon 
bimbójában is a neki fejlő virágot! D r a x l e r János. 

Megjelentek , és a Szent-István-Társulat ügynöki hiva-
talában (Lipót-utcza 8. sz.), ugy szinte Hartleben K. A. tár-
sulati könyvárusnál kaphatók : , S z é p - i r á s - p é l d á n y o k 
elemi iskolák használatára' ( m a g y a r u l . ) Egy füzetnek, melly 
7 , csinosan i r t , és tisztán rézre metszett irás-példányt foglal 
magában, és egy, keményebb papirosból készült, czimlappal 
van ellátva alkalmas tokkal, ára 15 uj krajezár. A falusi é3 
városi elemi iskolák igazgatói ezennel tisztelettel fölhivatnak 
és kéretnek , e szép-irás-példányokat közönséges használatra 
elfogadni. A német szép-irás-példányok szinte munkában van-
nak , és rövid idő múlva meg fognak jelenni. 

Megjelent, é3 a Szent-István-Társulat ügynöki hivata-
lában , az előbbi füzetekkel együtt kapható : 

, C s a l á d i l a p o k . Tudományos és szépirodalmi folyó-
irat. A vallás-erkölcsi miveltség és kath. hitélet emelésére. 
Kiadja S o m o g y i Károly. Uj folyam. M á s o d i k k ö t e t . 
II. F ü z e t . Pest , 1859.' 4-r. 82 1. Ara, az egész, négy füzet-
ből álló kötetnek , helyben kihordással, vagy postán küldve : 
3 frt p., azaz: 3 frt 15 kr. a. é. A már megjelent I. kötet, te-
hát a négy első füzet, helyben átvéve (Pesten, a Szent-Ist-
ván-Társulat ügynöki hivatalában, Lipót utczában, 8. sz. 
alatt.) 2 frt 24 kr.-, uj pénzben 2 frt 50 kr.-ért megszerezhető. 

Jelen füzet tartalma: , E g y p t o m és a hieroglyphok. 
H a j n a l b a n . (Versezet.) A k a t h . n ő - é l e t fönségéről. 
Az a p á c z a . (Költemény.) A keresztény h i t é 1 e t mivolta. 
S z e r e l m e m . (Versezet.) S a l e s i sz. F e r e n c z genfi 
lierczeg-püspök életrajza. Az a d m i r á l l e á n y a . (Folyt.) 
A v e m a r i s s t e l l a. (Hymnus ) A c s a l á d k á p o l n á k 
jelentősége átalában, s különösen Erdélyben a reformatio ko-
rában. M á s o d i k a n y a . (Költemény.) A magyar a k a d é -
m i a közgyűlésén mondott elnöki beszéd méltánylása. A há-
r o m i f j u . (Legenda.) M e m e n t o m o r i . K ó r j e l e k . I. 
II. I r o d a l o m . ' 

Azon t. előfizetők, kik a III. kötetre, előleges hirdetés 
bevárása nélkül is előrefizettek , ha csak a beküldött összeget 
vissza nem kívánják , melly e kívánat- nyilvánítása után azon-
nal visszaküldetik , kis béketűrésre kéretnek : mivel a II. kö-
tetet kiegészitő füzetek bevégzése előtt, a 3-dikat megkezdeni 
lehetetlen. 

Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Egyházi szónoklat. — Észrevételek a pre-
dikálásról jelen korunkban.—VI., és VII. Pius pápák. — Egy-
házi tudósitások. 

Egyházi szónoklat. 
Szónoklat alatt a beszéd művészetét értjük, 

mellyel másokat valamiről felvilágosítani, s vala-
mire buzdítani akarunk. Magas becsét hatásából elég-
gé föl lehet fogni. Ezt még a vad népek is ismerik. 
Vannak adataink, hogy a vad népek főnöke,mielőtt 
csatára kelt , vagy valamelly nagyobbszerü válla-
lathoz fogott, emelkedett kebellel és hangon, a szó-
noklat bizonyos, bár tökéletlen nemével, buzditó 
beszédet tartott népéhez: és a nép föllelkesült, és 
visszatarthatlanul rohant az eléje kitűzött czél felé. 
Pericles olly mértékben uralkodott szónoklatával a 
közvéleményen, hogy már előre lehetett tudni, mi-
szerint az, a kit védelmez, a vád alól föl leend ment-
ve, s a kit vádol, el fog ítéltetni. Demosthenes szó-
noklatának hatása az atheneiekre, eléggé ismeretes : 
Fülöp macedóniai királynak alapos oka volt, azathe-
neiek nagy szónokát legveszélyesebb ellenségnek tar-
tani. Massilon szónoklatai után mindenki magába 
szállott, ki azokat hallgatta: maga XIV. Lajos is be-
vallotta egyszer Massilonnak, midőn őt Versailles-
ben hallotta, hogy sok nagy szónokot hallott már, 
kik neki igen tetszettek; de midőn őt hallja, mindig 
elégedetlenül hagyja el a templomot: mert mindig 
jobban kezdi magát ismerni. Pedig tudjuk, hogy az 
önismeret a javulás kezdete. A szónoklat, ez erejénél 
fogva, mert a szónok saját véleményét közvélemény-
nyé teheti, minden időben birt annyi vonzerővel, 
hogy az értelmiség azon része, melly a tömegre be-
folyást akart gyakorolni, a szónoklatot tanulmá-
nyozta. Nem volt idő, midőn teljesen elhanyagolta-
tott volna: s ha becse néha alábbszállt, az csak az 
átalános sülyedés korában történt. 

De ha a szükséges egyéni kellékeket, és a szó-
noklattal járó, valóban nem csekély nehézségeket 
szemügyre veszszük, nem ütközhetünk meg azon, 
hogy a történet kevesebb tökéletes szónokot emlit, 
mint költőt: mert igaz, hogy ,poéta nascitur'; de 

az is áll, hogy ,orator, n a s c i t u r , et fit'. A tör-
vényszéki szónoknak hajdan kora minden ismereté-
vel meg kellett barátkoznia. Cicero szerint, „omni-
bus disciplinis et artibus debet esse instructus ora-
tor". De ezenfölül a szónoklat elemeit roppant mér-
tékben kellett magában egyesítenie, ha a bírákra 
hatni akart; mivel a törvények csekély száma,s áta-
lánossága miatt, józan felfogásától, és ennek hatá-
sos előadásától függött a birák kedvező ítélete. Ma 
már a törvények hasonlithatlanul nagyobb száma, s 
tökéletesbülése, könnyíti ugyan a törvényszéki ékes-
szólást: :de belbecsét leebb is szállítja; mert utóbb 
merő idézetekből összeállított törvénytudói érteke-
zéssé lesz. A népgyűlési, vagy közügyi szónoklat 
nehézségeiről eléggé meggyőz ama tény, hogy 
etyedül Demosthenesről mondhatja el a történet, 
i|£szerint tökéletes szónok volt; és átalános a véla-
mény, hogy azujäbb kor parliamenti szónokai kö-
zül senkit sem lehet vele párhuzamba állítani. Minek 
talán nem annyira a tehetséghiány, mint inkább az le-
het oka, hogy mai szónokaink a tökélyig vezető utat 
rövidebbnek hiszik a valónál; vagy nincs kitartásuk, 
afcon végigmenni. A szónoklat ezen nemei fölött van-
nak ugyan az egyházinak előnyei; minő például az, 
hogy az egyházi szónok vajmi ritkán jön olly kö-
rülmények közé, hogy rögtönöznie kelljen: neki 
mindig van annyi ideje, hogy eszméi, mellyekről 
szónokolni akar, jól megérhetnek lelkében ; de más 
részt több nehézséggel is kell küzdenie: mert az egy-
házi szónok elvont, és olly tárgyakról beszél, mely-
lyekről már mások sokszor, és sokat beszéltek: pe-
dig, egy aestheticus megjegyzése szerint, nincs ne-
hezebb , mint a régi dolgokat az érdekesség uj zo-
mánczával vonni be. Az egyházi beszédnek tehát, 
minthogy tárgya nem uj , nagyobb mértékben kell 
bírnia az alak ama tulajdonait, mellyek a beszédet 
tetszővé teszik, és fóntartják a figyelmet. Minthogy 
az egyházi szónoklathoz bő theologiai, s jó részben 
philosophiai tudomány, mély emberismeret, buzgó-
ság a jó ügyért , nem mindennapi irói képesség, és a 
hatásos elmondás titkainak ismerete s gyakorlata 
szükséges: nem csudálhatjuk, ha olly elmék is,mint 



aranyszájú szent János, Bossuet stb., csak teljes férfi 
korukban jutottak nagy szónoki hirre. 

Az egyházi szónoklat azon netovábbjára buzdí-
tani, meliyre például Massilon jutott, majdnem any-
nyi volna, mint a nagyobb részről föltenni, hogy a 
nevezett szónok képességével bir. Az csak kevés-
nek adatott ; és a megkülönböztetett tehetségek előbb-
utóbb (bár a tudósabbak segédkezése nélkül nehe-
zebben,) meglelik az utat , mellyen haladniok kell. 
Van a tökély, és középszerűség közt bizonyos tér, 
mint B1 a i r Hugo mondja, mellyet többé-kevésbbé 
dicséretesen jbe lehet tölteni; s ne feledjük, hogy 
„szorgalmunk által megközelíthetjük a tökélyt". 
Óhajtandó, hogy a papság, mellyet csaknem kizá-
rólag illet a dicsőség, hogy a vallást, és ebben a 
földi, és sirontuli boldogságot veszélyeztető árnak 
ellenszegül, lehető nagy gondot fordítson a szónok-
latra, se szent fegyver kiélesitésére. Örömmel pillan-
tunk vissza hajdani szónoki iskoláinkra: de fájda-
lommal is; mert ma már nyomait is alig találjuk: 
pedig nagyon érdemes, és hálás munka volna, a szó-
noklattal többet foglalkozui. 

Minthogy növendékeink (a világi papságról szó-
lok,) a fölszenteltetés után a szónoklat ügyében egé-
szen magukra vannak hagyva: természetesen, igen 
sok függ attól, hogy milly alapot kapnak a növel-
dében. Csak alapról szólok, és szólhatok, mint szól-
tam is mindig: mert nem jut eszembe, azt hinni, hogy 
a növendék, bármilly jó szónoki iskola után is, ,mint 
tökéletes szónok lépjen ki' a növeldéből. Ez alap 
czime alatt azt óhajtanám, „hogy a növendék a szó-
noklat tiszta fogalmával, és kellékeinek, a szónokká 
képződés eszközeinek ismeretével hagyja el a növel-
dét" ; mert ama jó hiszem, hogy elégséges tájéko-
zottság nélkül is kiegyengeti majd a gyakori föllé-
pés a kezdet szögletességeit, vajmi sok embert el-
csábított már. Az „usus frequens omnium magistrorum 
praecepta superat" közmondás nem igaz, ha az 
u s u s - t a p r a e c e p t u m - o k rovására emeljük ki. A 
növendékeknek ez ügyben adandó utmutatás mód-
ját közelebbről szemügyre venni, s ha czélszerütlen, 
jobbat ajánlani, nem fölösleges dolog; mert ha e 
pillanatban talán nem volna is nagyobb szónokokra 
szükségünk azoknál, kiket birunk : ft'Z } cl ki a sajtó 
mozzanatait figyelemmel kiséri, meg fogja engedni, 
hogynagyobb szónokokra l e s z szükségünk. A sajtó 
nem csak nyiltan, de, a mi veszélyesebb , indirecte 
is támad: s ennél fogva szónoklatunknak nem csak 
lépést kell tartani azon rábeszélő képességgel, melly 
sajtó ut ján, az alaptalan, sőt veszélyes elvek elfo-

gadására birja a közönséget : hanem, ha az egyház 
a tévnézetek ellenében fön akarja híveiben a tanit-
mánya iránti tiszteletet tartani (mi szónoklatának 
czélja), ugy az ellenséges tábor rábeszélő képessé-
gét is fölül kell saját szónoki erejével múlnia. Ez ál-
lításon , hogy a szószéknek is ellenzéket kell képezni 
a rossz sajtó irányában, nem fog megütközni, ki a 
lapok számát ismeri, s irányukon megütközni van 
alkalma. 

A t. szerkesztő ur engedelméből röviden már 
kimondtam a ,Religio' 2-ik számában igénytelen 
egyéni nézetemet: miszerint intézményeinket, mely-
lyeknek a növendékben szónoki pályája alapját kell 
megvetniök, elégteleneknek tartom. Egy rá követ-
kezett hozzászólás (,Religio' 18-ik sz.) kötelességem-
mé teszi, tovább fejtegetni e nézetet. Lássuk a dolog 
állását. Növeldéinkben aPastoralis tanára tanitja az 
egyházi szónoklat elméleti (mint a Pastoralisnak ed-
dig egyik) részét. A tanárság ügyében pedig az a 
gyakorlat, hogy az Augustinianumban szigorlatokra 
készülő jelesebb tehetségű papjaink lesznek (sokszor 
a tudori czim elnyerése után azonnal) tanárokká : 
azok, kik tanárságukig folytonos studiumban vol-
tak. Ha mindjárt volt is a Pastoralis tanára a lelki-
pásztorságban : gyakorlatban töltött ideje legfölebb 
is egy, vagy két év; melly csekély idő ugyan nem 
csábithat azon hiedelemre, hogy az egyházi szónok-
lat szabályait nem tudja : de az bizonyos, hogy a 
lelkipásztorságtól olly hamar megválva , k e v é s ki-
vétellel, nincs gyakorlottsága a beszédkészitésben. 
Más részt a Pastoralis körébe több tudomány tartoz-
ván, ugy mint: a Morális, gyóntatás tudománya, 
Liturgica ; mellyekkel sokat kell a Pastoralis tanárá-
nak foglalkoznia, alig várható (bár tisztelettel haj-
lok meg tanárink munkássága előtt), hogy a tanár 
a szónoklat szélesebb körű irodalmával megismer-
kedjék, még pedig többféle, a szónoklathoz kellő 
szempontból. Pedig e szabályokon kivül, a nevezett 
rendű olvasmányokból kell kritikai tudományát meg-
szereznie , hogy azzal a növendékek beszédkészitési 
kisérleteit sikeresen kalauzolja. Ezért indítványoz-
tam , hogy a szónoklattan választassák külön a Pas-
toralistól. Utólagosan tudtam meg, hogy nem mond-
tam ujat: mert Németország valamennyi egyetemén 
a Homiletica el van választva a Pastoralistól ; és Inns-
bruckban épen ez iskolai év elején alkalmaztak a szó-
noklattanra külön tanárt. 

De fönebb a beszédkészitési kísérleteket emiitet-
tem. Nem tudom, igazam van-e, ha növeldéinknek 
legalább nagy részéről fölteszem, hogy tesznek ben-
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ne illy kísérleteket? Előadásbeli utmutatás vagy 
épen nincs, vagy azt valamellyik növeldei, több-
nyire legfiatalabb előljáró adja : tehát ismét az, ki a 
gyakorlattól elkülönözötten, talán épen a szónoklat-
tal foglalkozik legkevésbbé. S ha van is előadási kí-
sérlet, az évenkint csak egyszer, vagy legfölebb 
kétszer van; nt. B a b ó c s a y Pál ur , nem tudom, 
mellyik növeldénkről tudja, hogy : „a növendékek 
többször-kevesebbszer egy évben" föl is lépnek. Ha 
e föllépéshez még hozzáveszszük, hogy milly irgal-
mas kritika következik rá ; hogy ez csupán a szoká-
sos bátorító dicsérésben,buzdításban áll: be kell lát-
nunk, hogy a növendékek szónoklati tanulmányai 
nagyon gépiesek. Mit rendesen a szónoklatról tudnak, 
az fogalomnak is kevés. Innen van, hogy megyéink-
ben sokáig járhatunk, mig olly egyént lelünk, ki 
maga készítené beszédeit : ezt kellő gonddal is téve ; 
ki az előadás tanulására demosthenesi fáradságot 
sem sajnálna, s az előadást hetenkint többször is meg-
kisérlené , ne csak szombaton ; szóval, a ki olly elő-
szeretettel csüggne a szónoklaton, minőt tárgyának 
szentsége, s fontossága kiván. 

Jó, hogy van még szerzetünk, melly a szónok-
latra kiváló figyelmet fordít. A jezuiták szónoki is-
koláját értem, mellyből czélszerü volna egyet-mást 
elsajátítani. Azok után, miket nt. S c h m u d e atyá-
tól hallottam, ki a ,Religio' 2-ik számában közlött 
indítványt k o r s z e r ű n e k , és különösen a magyar 
papságra nézve helyesnek találja (mert a magyarnak 
már a természet élénk felfogást és tüzet adott, melly-
nek a szónoklatban nagy hasznát veheti, s azért ki-
mivelni nagyon érdemes), röviden ezekbe foglalha-
tom a jezuita-növendék szónoklati tanulmányainak 
lényegét. A növendék mindenekelőtt újra s alaposan 
áttanulja a nyelvtant, azon nyelvét, mellyen szóno-
kolni fog, és a szónoklattant; olvassa legalább is Ci-
cerót és Demosthenest. E remekírók olvasása által 
egyszerre kifejezési szabatosságot, ékes nyelvet és 
helyes felosztást tanul. Csak miután a szónoklatról 
átalában tiszta fogalma van, kezd a szónoklat egyik, 
szent nemével, az egyházival megismerkedni. Midőn 
ennek eltéréseit a szónoklat többi nemétől fölismerte, 
tanulja szabályait, a tárgy előterjesztését, az okos-
kodás menetét és módját; s minthogy számítva csak 
az hathat az emberre, ki az embert ismeri, vezérfo-
nalul a lélektant is. Ezen elméleti tanulmánynyal 
együtt jár a gyakorlati: a növendéknek kísérleteket 
kell tenni a beszédek készítésében, mellyekre a kü-
lön szónoklattanár szigorú bírálata következik. E bí-
rálat nem csupán a netalán elkövetett hit-, vagy er-

kölcstani hibákra szorítkozik : hanem az okoskodás 
erejére, az egyes kifejezések szabatosságára, s a be-
széd czélszerüségére is kiterjed ; mert utóbbit illető-
leg a szónoklattanár, midőn a themát kiadja, ter-
mészetesen azt is megmondja, hogy a növendéknek 
milly miveltségü s vallásos meggyőződésű közönsé-
get kell maga előtt képzelnie. Előadási tanulmányait 
a szavalásnál kezdi: szaval, többek jelenlétében Ci-
ceróból, vagy valamelly költészeti műből, azután 
szent atyából stb. Ebben, mint az előadás első fokán, 
lehető ügyességig kell vinnie : a tanár 6-szor, 7-szer 
is ismételtet vele azonegy mondatot, vagy pontot, mig 
annak igazi hangját eltalálja. Végre egész beszédek 
előadásával tesz kísérleteket, mellyeket nem csak a 
szónoklattanárnak, hanem a jelenlévő atyáknak is 
a legkisebb részletekig terjedő bírálata követ. Az 
egész tanmenet alatt fő gondja a tanárnak, mihez 
sok tapasztalás kell, az egyesek különös tehetségeit 
kiismerni: hogy előnyeiket tovább fejleszsze. Illy 
előzmények után, ha még ide veszszük, hogy a je-
zuiták sokat elmélkednek a szent-irásról, és gondo-
san tanulják a Theologiát, megfogható, hogy egyé-
neik számához képest, sok jó szónokuk van. 

Térjünk az indítványra, melly szerint üdves 
volna a szónoklattannak külön tanárra bízása. Azt 
kérdi nt. Babócsay ur, hogy „mit tanitand e tanár 
egyebet, mint hittudományt, és az ékesszólás szabá-
lyai t?" A hittudományt nem fogná tanítani, mert 
az nem bízatnék rá : hanem csupán az ékesszólás 
szabályait. Én ugy képzelem magamnak e tanárt, 
mint ki a szónoklattant jól tudja (a jezuitáknál ezek 
a rendes kézikönyvek: G - o l d h a g e n , ,Eloquentia 
sacra'; R o l l i n , ,La manière d'enseigner les belles 
lettres'; Gottfried L a b e r e n z , ,Homiletik'; W ü r z , 
,Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit' ; Blasius 
G i s b e r t , ,Die christliche Beredsamkeit'; a szónok-
lattan legújabb irodalmán kivül ajánlhatók levén még 
Blair Hugo ,rhetorikai és aesthetikai leczkéi', angol-
ból fordította Kiss János ; Szeberényi ,Politikai szó-
noklattan'-ában ugyan használható rövidségben van-
nak meg a legszükségesebb szabályok, de példái 
néni a legválogatottabbak; azután Q u i n t i l i a n , 
ugy C i c e r o nak ,De oratore', s ,Orator ad Marcum 
Brutum' czimü müvei,) ki tovább a legjelesebb pél-
dányokat , mint Cicerót, Demosthenest, az egyházi 
szónoklat terén aranyszájú sz. Jánost, Bossuet-t, 
Massilont, Bourdalouet stb. ismeri. A tanár beszéd-
szerkesztési gyakorlatokat is tart a növendékekkel. 
E kísérleteket nagyon megkönnyítik az irodalmi 
egyletek;mellyeket már e miatt is nem lehet eléggé 



ajánlani. Ha az ember csak a következetesen előadott 
bizonyosságnak szeret hódolni, s maga a miveletlen 
ember is logikát kiván, mielőtt megindulna: ugy az 
irás annak megszerzésére hathatós eszköz ; mert gon-
dolkodni tanit. Csak az irhát jól, a ki jól gondolkodik; 
és a ki irataiban összefüggést nem talál, meg lehet 
róla győződve, hogy a dologgal még nincs tisztá-
ban. A szent beszédhez különösen erős logika kell : 
de ennek azután megfelelő irói hang is. G- i s b e r t 
ennél fogva helyesen figyelmeztet, hogy a szónok-
nak ügyes dialecticusnak kell lennie. Azért nagy 
szónokaink első tanulmányai erre czéloznak; s való-
ban dicső eredményre jutottak. Bourdaloueban min-
taszerű szigorú logikai előadást magasztalnak : sz. 
beszédeit a kritika olly épülethez hasonlítja, melly-
ből semmit sem lehet a nélkül kidönteni, hogy az 
egész le ne roskadjon. Illy beszéd után a közönség 
azután azt mondja : „Nem lehet máskép ! igy kell 
tennünk!" Bossuet-tésMassilont a franczia academia 
tagjaivá választotta : mert alkotói voltak a franczia 
prosának. Ezzel oda czélozok, hogy az egyházi szó-
noknak irónak is kell lennie. S végre helyén van ki-
mondani azon ,pium desiderium'-ot, hogy készítse, 
ha nem mindenki, legalább a nagyobb rész, sz. be-
szédeit maga : e nélkül öntudatlan szónoklatunk ; mert 
ha meg esik is, hogy valamelly kész, nyomtatott 
sz. beszéd épen jó más közönségnek is : de ez nagyon 
ritka dolog. Vizsgálja csak át bárki a kész beszédet, 
annak theologiáját, irályát stb., s mindig fog vala-
mit találni, a mi közönségének sok, vagy kevés, 
vagy épen fölösleges. A sz. beszédnek természetesen 
respectivusnak kell lenni. Változtatni, kihagyni, vagy 
hozzáadni valamelly beszédhez nem olly könnyű, 
mint némellyek hiszik : ha ugyan a sz. beszédből 
mégis szép egészet akarunk kerekiteni, melly az 
egységes benyomást ne nélkülözze. Más részt az ily-
lyen elfogadott beszéd előadása, e szónoklati copiá-
zás nehezebb, mint saját beszédünké ; mert ennek 
hangját már tudjuk, mig más beszédeét keresnünk 
kell. Nem tévesztem szem elől, hogy a növendékek na-
gyobb része egyszerű, földmives népnek fog szónokol-
ni. Senki se higye, hogy annak olly könny ü beszélni : 
mert ha logikánk helytelen, akkor meggyőződésé-
nekalapja saját személyiségünk; ez pedig olly gyen-
ge alap, hogy más könnyencsábitja ellenkező meggyő-
ződésre. Ki a szónoki kellékeket egész terjedelmökben 
nem egyesíti magában, az nem lehet jó népszónok. 
Ne tartsuk a népszónoklatot, a szónoklat csekély tu-
dományt igénylő legalsóbb fokának ; hanem az egy-
házi szónoklat egyik, a többivel egyrangu nemének. 

E kitérés után, ismételve, s annál inkább figyel-
meztetek az irodalmi egyletek fontosságára; mert, 
fájdalom! vannak növeldéink, és ezekben növendé-
keink, kik saját anyanyelvökön is minden három 
mondat közül, legalább egyet nem csak helytelenül 
irnak le, de construálnak is. Mit várhatunk attól, ki 
gondolatát ki sem tudja helyesen fejezni; s már csak 
e miatt is megfosztja hatásától? Figyelemre méltó a 
hires P l a t e n grófnak intése: „Rede deine Mutter-
sprache rein von Provinzialismen und Fehlern gegen 
die Sprachlehre. Es i s t d e r n i e d r i g s t e G r a d 
d e r B i l d u n g " 1). Ezt az Írásról is érthetjük. A szó-
noklat fő része a tollban van : ezt azonban gyako-
rolni kell. 

De menjünk vissza a szónoklattanárhoz. A ta-
nár a növendékek beszédkészitési többrendbeli kí-
sérleteit hittani, logikai, lélek- és nyelvtani stb. 
szempontokból bírálja; utasításokat ád; megismer-
teti őket a haladás segédeszközeivel. Ezzel egybe-
kapcsolja az előadás tanítását is: mi föltételezi, hogy 
maga is jó előadó. Az előadás nem csak a leglángo-
lóbb elméknek, de átalán senkinek sem adatott meg 
a természettől: s épen azért kell azt szorgalmasan 
elsajátítani, t a n u l n i . Első a szavalás. A gondolat-
nak kellő hangját megadni, nagy mesterség: csak 
jól olvasni is nehéz. Egy alkalommal bizonyos egy-
házi költőnk egyik szép költeményét fölolvasván va-
laki, a költemény hidegen hagyott: de minden je-
lenvolt fóllelkesült, midőn azt rá nyomban más jól 
olvasta. Talán inkább azt kellene mondanom, hogy 
növendékeink először jól olvasni tanuljanak. — A szó-
noklattanár azután a testtartás- és kézmozdulatra ta-
nítja növendékeit a beszédek előadásánál. Ma már, 
ugy látszik, tulságig viszszük a kézmozdulatot. So-
kan azt hiszik, hogy legalább is minden mondathoz 
kell kézmozdulat. Ha a tanár az előadás titkát meg-
ismerteti , ebből, és az egyesek kísérleteinél adott 
utasításokból már be fogja a növendék látni, hogy 
hangját, tartását és kézmozdulatait beszédje czéljá-
ból, s az egyes pontok, sőt mondatok fölötti gondos 
elmélkedés után, kell kitalálnia. A jól, tehát termé-
szetesen előadott, jó beszéd nem tévesztheti hatását. 
Ha Bossuet maga mondja, hogy „beszéde alatt eltu-
lajdonítások történnek", ugy saját előadásának je-
lessége felől szolgál egy adattal ; mert annyira le-
kötötte a közönség figyelmét, hogy elmélyedésében 
észre sem vette a lopást. Mellesleg megjegyzem még, 

„Anyanyelvedet beszéld tisztán, minden tájszólások-, 
és nyelvtani hibáktól menten. Ez a miveltség legalsóbb foka". 
Ki még erre sem lépett, az kezdőnek sem mondható. 
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hogy a művészi, s természetes előadás közt nem le-
het különbséget tenni ; mert a művészi előadás tulaj-
donképen az eltalált helyes, azaz : természetes elő-
adás ; mint. maga a művészet sem egyéb a természet 
utánozásánál, és illetőleg leghelyesebb kifejezésénél. 
Más részt a sz. beszéd hatásának érdekében nem mu-
laszthatom el azt is fölemlíteni, hogy a házassági 
hirdetések vajmi helytelenül történnek a sz. beszéd 
végén. A szónok, beszédje végén minden képességét 
összeveszi, hogy mély benyomást hagyjon hallga-
tóiban. A közönség meg van hatva : s tüstént rá há-
zassági hirdetéseket hall; mi őt rendszerint szórako-
dottá teszi ; és lelke a hirdetéssel kezd foglalkozni. Nem 
lehetne a beszéd e l ő t t végezni a hirdetést? hogy a 
beszéd után semmi se szórakoztassa a hallgatókat. 

Nt. Babócsay ur ajánlja, hogy a növendékek 
kisérjék figyelemmel a székes-egyházi, tehát a jele-
sebb szónokokat ; és erről azt hiszi, hogy indítvá-
nyom valósítása helyett szinte megfelel a czélnak. 
Én ezt a mondottaknál fogva elégségesnek semmi 
esetre, de azért czélszerünek tartom. Hogy u t á n o z -
z á k a látott szónokot ? Oh csak azt ne akarjuk ! Ele-
gendő okunk van , minden utánozási kísérletet gya-
nús szemmel nézni ; mert az rendesen rosszul üt ki. 
„Egyedül az igazság, és a józan ész azon alap, 
meliyre bátran építhetünk... Semmi példányt sem 
kell rabi módon utánozni : akármint csudáltassék is 
az. A különféle példányokból sokat válogathatunk, 
a mi tökéletesítésünkre szolgál; de a rabi utánozás 
az elmét megfojtja, s annak szegénységét árulja el a 
hallgatók előtt" (Blair). Egy jeles szónok még éle-
sebben nyilatkozott az utánozás ellen. Ez utánozás 
a gyengébb tehetségek szokása ; és rendszerint nem 
egyéb, mint a külsőségek, sokszor a hibák elsajátí-
tása. Bizonyos megyében egy missio után több egyén 
a missiót tartók egyikének (különben jó szónoknak) 
hibáit utánozta; s ezért, sajnos! többen üdvözölték 
benne a szónoklati haladást! Legújabb költészeti iro-
dalmunkból is több megbukott utánozásra lehetne 
mutatni. Igy van az. Valami jó költő nagy népsze-
rűségre vergődik; a kis költők azután az általa hasz-
nált , természetesen saját eszméiből kiforrott vers-
alakban írják le egészen másnemű, silány gondolatai-
kat. A jó szónok beszédeit azért kell hallgatnunk, 
hogy lássuk, mint oldja megthemáját ; milly uton 
akar hatni; mint használja föl egyéni előnyeit? Ez 
azután üdvös elmélkedésekre ád alkalmat, s ez által 
szélesedik látkörünk. Ne akarjunk más tollaival ékes-
kedni : az utánozás korlát, melly a dolog mélyébe 
ható tanulmány és haladás elől elzárja az utat. 

Sokat l á t s z o m akarni ; nt. Babócsay ur is azt 
hiszi, hogy a szónoklatra nem lehet a mostaninál 
nagyobb gondot fordítani, a nélkül, hogy a növen-
dékeket tul ne terheljük. Én nem hihetem, hogy ez 
olly annyira megterhelje az ilju erőt, és más tantár-
gyak hátrányára legyen ; sőt azt tartom, hogy ha 
naponkint volna is egy-egy szónoklattani óra (az 
osztályokra különitésről, és az órák számáról szólni, 
nem az én dolgom), ez a többi tudomány szorgal-
masabb tanulását vonná maga után. Ismerek ifjú 
egyéneket, kik mióta megtanultak helyesen irni, 
komolyan tanulnak: hogy jó dolgozatokkal léphes-
senek föl a nyilvánosság terén. 

Ha a kath. hit igazságaitól át vagyunk hatva, 
s ezek üdvös védelme végett az egyházi szónoklatra 
olly figyelmet fordítunk, minőt az érdemel, s más 
részt állításaink igazságát magán életünkkel meg 
nem czáfoljuk: a Mindenható nem fogja áldását meg-
vonni lelkismeretes fáradságunktól; és a hitéletnek 
emelkednie kell. ,DabitDeus incrementum.'De csudát 
ne várjunk. 

A szónoklattanár teendőinek elmondása után 
még az a kérdés van hátra, ki legyen a tanár? Er-
re könnyű a felelet. Ha a székes-egyházban a leg-
jobb szónokokat alkalmazzák, mi azt csakugyan 
meg is illeti: ugy e szónokok egyike lehet a tanár, 
mint e téren tapasztalatdus szakember. Ha ezek, az 
ugy nevezett praebendatusok, közül nem lehetne al-
kalmazni , találkozik minden megyében, ki e hiva-
talnak képes megfelelni. De minden esetre czélszerü, 
valakit előre fölszólítani, hogy készüljön e pályára, 
s az illetőt, ha máskép nem lehetne, tanulmány-fel-
ügyelői minőségben adni a növendékek mellé. Ez 
intézkedés felfokozná a növendékek közt a tudomá-
nyos szellemet, és a tanszékekre is okvetlenül jó ha-
tást gyakorolna : mint nt. Schmude atya is reméli ; 
mert e képzett növendékek közül idővel jó előadásu 
tanárokat lehetne választani. 

A kereskedelem pang, ha rosszak az utak. A tu-
domány elásott kincs, ha nem tudjuk közölni mások-
kal : de nagy jótétemény az emberi-nemre, ha köz-
lési képességet egyesitünk vele. Azért e czikk sze-
rény figyelmeztetés akar lenni arra, hogy theologiánk 
szónoklati utjai göröngyösek. 

(,Non quis, sed quid'.) 
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Észrevételek a predikálásról jelen 
korunkban. 

Ha a mai nemzedék egy része az egyháztól mindigjob-
ban elidegenül, és ugy nyilatkozik , hogy a predikáczió régi 
alakja őt ki nem elégíti : abban legelőször is természetesen 
üres mentegetődzést látunk, mellyel a vallásos komolyság, 
az üdv-érzet, és mindenek fölött a bűnbánat és megtérés szel-
lemének hiánya szépittetik. Ezekre figyelmeztetünk ugyanis a 
predikácziók által : pedig azt az ember testies biztosságában 
nem igen szívesen veszi. Hanem ezen , az egyházi beszédek 
iránt mindig veszélyesebben növekedő ellenszenvet, nem ta-
lálom egyedül a figyelmezést nem tűrő emberi természet ki-
folyásából magyarázhatónak. Találhatni sok jó szivü, s kü-
lönben keresztényileg és egyházilag jó érzésű embert, ki nem 
mindig látja magát kielégítve az által, mi a nyilvános isteni-
tiszteletkor neki a predikáczióban nyuj tátik. S hol van azon 
lelkismeretes pap, ki ha magát szigorún vizsgálja, nem érez-
né, hogy itt-ott nem mindig idézte elő beszédével azon hatást, 
mellyet előidézhetne ? Mi egy kérdést engedünk magunknak, 
tudnillik : ha valljon legtöbbször nem abból ered-e ez, mivel a 
szónok nem veszi figyelembe azon kort, mellyben él, s melly-
nek prédikál ? Ne értessünk félre : az accommodatiónak is lehet 
jó értelme. Van ugyan egy bal accommodatio, az ugy nevezett 
korszellemhezi simulás : mellyért korán sem emelünk szót ; 
mert nem kell prédikálni a fülek csiklandozására, hanem op-
portune' s ,importune', szeretik, vagy nem , azt hirdetni, mi 
minden időben szükséges. Hanem ettől távol van azon accom-
modatio, mellyre az apostol példája által tanít minket, midőn 
mondja : ,omnibus omnia factus sum.' Lehet valamelly beszéd 
egyházi terminológiával fogalmazott, és olly kifejezésekbe öl-
töztetett predikáczió, mellyek egészen biblicusok : és mégis, ha 
csak máshonnan bővebb értelmezést nem nyer, korunk fiaira 
nézve holt formula, melly egyik fülön bemegy, hogy a mási-
kon ismét kimenjen. A predikácziónak fő kelléke, hogy b i zo -
n y í t v á n y legyen , nem pedig é r t e k e z é s . A predikáczió 
ugyanis tegyen bizonyságot a szónok belső m e g g y ő z ő d é -
s é r ő l , vallásos érzetéről. Mert semmisem fokozza fel annyi-
ra a hallgatók értelmét és szivét, mint ama közvetlen hatás, 
mellyet a sziv szivre, érzés érzésre okoz. Ez az, mit a predi-
káczió organismusának nevezhetnénk : ellenkezőleg azon me-
chanismussal, melly az értekezések tulajdona. Nem elegendő 
az igazság birása : szükség, hogy a sziv e birás fölött örvend-
jen , s ez örömet tanusitsa. Különben csak henye, és semmit 
sem kamatozó tőke lesz az igazság. Régi időkben jók voltak 
az értekezések is; mivel a sok ajtatos gyakorlat, mellytől a 
keresztény egész élete át vala szőve, elegendő tüzet ápolt, 
hogy ez értekezések fölmelegedjenek, és a szivet homogen 
érzésekkel eltöltsék. Az igazság, ha bár örökös és mindig 
ugyanaz , mégis olly természetű, hogy a különböző viszonyok 
közt különbözőleg sajátittatik el. S valamint nevetségessé vál-
nék azon orvos, ki még jelenleg is Paracelsus Theophrastus 
módjára irná a gyógyszeri vevényeket: ugy nem igen lenne eszé-
lyessége felől dicsérendő ama szónok , ki most egy középkori, 
vagy talán még középkor előtti szónok predikáczióit venné min-
tául: mellyek olly időben Írattak, midőn még az apostoli primitiv 
eszmék értelmezését a kereszténynek egész élete megmagyaráz-
ta. Mai időben nem lehet a régi biblicus nyelvet és képeket utá-
nozni : hanem elegendő, ha a bibliából a vallásos tápanyagot ki-

szemeljük , s azt azután a hallgatók felfogásához alkalmazva, 
ugy kidolgozzuk, hogy ezen táp a hallgatók életnedve-, s véré-
vé váljék. Nem is akarjuk ezzel azt mondani, hogy mást kell a 
miveltek-, és mást a miveletleneknek prédikálni : a templom-
ban az egyház illy különbséget nem ismer; tanítása egy, és 
közös ; fiait egyforma étekkel táplálja. De sokan betegek, és 
gyenge gyomruak ; kiknek az étket, hogy jól emészszenek, 
máskép kell elkészíteni, mint az egészségeseknek. Mindezt 
leginkább a dialogicus modor által véljük elérhetőnek : mi-
dőn a szónok beszédének egész folyamában a néppel mint-
egy észrevétlenül társalog. Ez az, mit a predikáczió dia-
lecticájának nevezhetnénk. A szónok hallgatói nevében kér-
dez , és erre felel ; majd ő kérdez, és hallgatói nevében felel : 
ez által nem csak tanit, de kételyeket is oszlat. A hallgatók 
ekkor tudni fogják, hogy a beszéd hozzájok szól, és azt nekik 
magukra nem venni, lehetetlen. Ellenkezőleg, midőn a szónok 
csak didactice beszél, nem csak a ,papolás' szokta bélyegezni 
beszédét, hanem annak is ki teszi magát, hogy hallgatóinak 
egy része nem vigyáz, más része pedig el is alszik. Nem igy 
van ez a dialogicus beszédekkel. Ezt saját tapasztalásunkból 
tudjuk. Általuk nem csak prédikálunk a hallgatóknak, hanem 
mintegy beléjek prédikáljuk, vagy a körülményekhez képest 
ki is prédikáljuk a jobb meggyőződést, vagy balhiedelmet. 
Igaz ugyan , hogy a bün az marad , a mi régen : öröksége az 
emberiségnek ; és predikáczióink azt ki nem irthatják ; egyedül 
az Isten kegyelme által levén legyőzhető : de azért, ha nem 
irthatjuk is ki a bűnt predikácziónk által, orvosolhatjuk a bajt ; 
s erre a legjobb módot választani nem fölösleges : valamint 
nem fölösleges az orvosi tudomány előmenetele, habár mindig 
fönmaradnak is a testi betegségek, és a halál. 

K r i s t ó ff y Gyula. 

VI. és VII. Pius pápák *). 
XIV. Kelemen (Ganganelli) pápa halála után, 1775-ik 

évi febr. 15-én Giovanni Angelo de Braschi bibornok, egy 

*) Nem leliet nem fogadnunk szives köszönettel ama ter jedel-
mes czikksorozatot, mellybe az itt közlött életirat is tartozik, s melly-
nek t. beküldője többi között i r ja : „Tudom magamról, minő gyönyör-
rel és haszonnal olvassuk mi, a világ valamelly elrejtett zugában élő 
falusi papok, az egyházi történelmet : csakhogy ezen vágyunknak r i t -
kán áldozhatunk. A compendiumok nem elégitenek ki ; terjedelmesebb 
müveket pedig r i tkán van tehetségünk szerezni. E bajon az egyházi 
folyóiratok kedves hivatása, hasznos feladata lehetne, s e g i t e n i . . . . S 
ime e tárgyban ajánlom föl csekély szolgálatomat. Eredeti közlemé-
nyeket adni, sem elegendő képesség, sem kellő források birtokában 
nem vagyok : hanem Wetzer és Wel te egyházi szótárát választván ol-
vasmányul , e munkából többnyire a nemzeti egyházak történeti s 
államrajzi állapotára vonatkozó czikkeket szokásom leforditni". Mi kö-
szönetet mondva a nt. közlőnek , egyedül azt sajnáljuk , hogy amaz 
érintett hiányt kellőleg pótolni e lapok hasábjain, szinte nem vagyunk 
képesek. Mi e hézagot csak töredékes dolgozatokkal tölthetjük be időn-
kint , midőn erre alkalom és hely ju t . Reméljük azonban, hogy e fo-
gyatkozáson , más terjedelmesb egyháztörténeti munkákon k ivü l , a 
,Magyar Encyclopaedia-1, és ,Szentek életé'-nek a Szent-István-Társulat 
által már megkezdett kiadásával (,Religio' 176. és 310. 1.), nagy rész-
ben, és oily módon segitve lesz, melly a nagy terjedelmességet is meg-
engedi, s a megszerzés lehetőségét is a legkedvezőbb föltételekhez kö-
ti. A kettős vállalat pártolását tehát ujolag ajánljuk az illetőknek ; s 
időközben egyes czikkeket a tisztelt közlő dolgozataiból is örömest 
fölhasználandunk. S z e r k . 
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nemes család ivadéka Cesenából, ékesen szóló, deli, fönséges 
termetű, s finom miveltségü férfi választatott a kereszténység 
fejévé. Ő magát VI. Piusnak nevezte; s az Angyalvárban még 
mindig fogva tartott jezuiták elleni pör befejezését azonnal 
siettette. Miután ellenök semmi lényeges be nem bizonyult, 
az 1775-ik év végén, és a következőnek elején szabadon bo-
csáttattak : csakhogy a rend főnöke előbb már meghalt a fog-
ságban. VI. Pius, mint az egyházi állam fejedelme szerzett 
magának legelőször is nagy érdemeket, államainak jeles igaz-
gatása, a pontini posványok óriás miivü kiszárítása, Roma 
művészeti fényérőli gondoskodása, a Museo-Pio-Clementino 
alapítása , és egyebek által. Ámde az ő pápasága egyébkint 
igen is dus volt a gyászos eseményekben. Az ő korába esnek 
II. József ujitásai; ki anyjának, Mária-Thereziának halála 
után, azáljavitási, s az egyházat szolgaságba igázó államelvek 
alkalmazásában, minden más fejedelmeknek például járt elő. 
Midőn a pápának a császár ezen eljárása ellen tett fölszólalá-
sai tekintetbe vétel nélkül maradnának , Pius , több biborno-
kok óvásának daczára, utazást merészlett Bécsbe ; személyes 
megjelenésével vetendő, ha lehetséges, gátot a fiatal császár 
egyházellenes eljárása további folyamának. Romát 1782-ik 
évi február 27-én hagyá el. Útjában mindenütt a legnagyobb 
ünnepélyességgel, és tisztelettel fogadtatott ; ugy hogy az ő 
utazása Németországban, diadalmenethez hasonlított. II. Jó-
zsef császár maga is nagy tiszteletet mutatott iránta : jólle-
het ugyanakkor a Roma elleni, mocskos iratok terjesztését 
nem gátolta. Pius csakhamar átlátta, hogy utjának főczélja 
el van tévesztve. Azért már 1782-ik évi április 22-én vissza-
tért ; azon birodalmi herczegi méltóságot is visszautasítva, 
mellyel a császár az ő unokaöcscsét, Braschi Lajost megaján-
dékozni akarta. II. József ellenben egyházellenes intézmé-
nyein nem csak semmit nem változtatott : hanem a püspöki 
megyéket is kénylegesen újból fölosztotta, minden püspöki 
papnöveldéket megszüntetett, és helyettök az országos köz-
ponti növeldéket, a josephin elveknek eme tenyészkertét ál-
litá föl ; szóval, sok ollyast tett , hogy Leo, protestáns törté-
netíró mondása szerint, az ő intézményeinek összegében a ro-
mai egyetemes egyház fölfüggesztését láthatni. Nem kevésbbé 
szomoriták a pápát a toscanai események. Leopold toscanai 
nagy-herczeg tudnillik birodalmában hasonló irányt akart kö-
vetni, mint testvére II. József; és ebben kész segédre talált 
R i c c i Scipio pistojai s pratoi püspökben : ki a jansenismus 
barátja s előmozdítója, egy, Pistojában 1786-ban tartott me-
gyei zsinatban, a veszélyes újításoknak egész sorát akará be-
hozni. A kezdetet még nagyobb mérvben kellendett volna 
folytatni a toscanai összes püspököknek 1787-ik évben, Flo-
renczben tartandó gyülekezetében: ámde a püspökök többsége 
ellene nyilatkozott ; és a nép annyira elkeseredett, hogy Pra-
toban zendülés ütött ki, s a püspöki szék tűzbe vettetett. VI. 
Pius pedig 1794-ben kárhozatot mondott a pistojai zsinatból 
kivont 58 tétel fölött ; és Ricci kényszerülve látta magát a 
püspökségről lemondani, s a pápai bullának meghódolni : mig 
Leopold, miután bátyja halála után a császári székre lépett 
föl, a toscanai ujitásokról szinte lemondott. A józsefi s fe-
broni elvek mennyire megvesztegették légyen a német püs-
pökségeket is , VI. Pius fájdalmasan kényszerült tapasztalni. 
Ugyanazon évben, mellyben a pistojai zsinat tartatott, tudnil-
lik 1786-ban, összegyűltek a három rajnamelléki nagy ér-

sekségek meghatalmazottjai, a salzburgi érsekkel egyetem-
ben, az emsi fürdőben Coblenz mellett: a pápa Németor-
szághozi viszonyainak megszorítása fölött kölcsönösen ta-
nácskozandók. Ők olly állításokat hoztak napfényre , mellyek 
minden fönálló egyházi jogot aláástak. A pápai kibocsátvá-
nyoknak például, az ő akaratuk szerint, még püspöki tetsz-
vénynyel is kellende birniok, hogy azok megyéikben kötele-
zők legyenek ; és ők jogosultaknak hitték magukat több, tény-
leg fönálló pápai jogoknak egész sorát egyetlen tollhuzással 
a pápai szent-széktől elvonni. Vállalatuk azonban meghiusult 
saját tarthatatlanságuk, szerzőik egyenetlensége, Roma, s több 
német püspökök ellenmondása, az akkori pápai követ P a c c a 
törekedései, s egy számos tudós és gyakorlati ellenzék miatt ; 
ugy hogy nem sokára maga a négy érsek is kényszerülve látta 
magát, szelídebb javaslatokkal lépni föl, és a pápával más 
hangon beszélni. — Végre VI. Piust még a franczia forrada-
lom fájdalmai is eláraszták. Látnia kellett, miként Franczia-
országban nem csak az egyházi birtok elvesz, nem csak a pá-
pai székhez hiven ragaszkodó püspökök és áldozárok részint 
elűzetnek , részint vérpadra hurczoltatnak : hanem látnia kel-
lett azt is, miként fogadják sokan még a papságból is nagy 
tetszéssel a forradalom szelétől elkapatva, a köztársaság egy-
házellenes rendszabályait ; miként esküsznek az egyházi jo-
gokat sértő polgári alkotmányra, s tolakodnak be egyházi tör-
vény-ellenes módon a püspöki székekbe. Midőn mindezek el-
lenében az atyai intések mit sem használtak, végre kibocsátá 
a pápa ,Charitas' brevéjét ; mellyben a franczia alkotmányi 
esküt elveti. E miatt Párisban a nép a pápa képét nyilváno-
san megégette ; a köztársaság pedig a Francziaországban fek-
vő két pápai birtoknak, az avignoni s venaissini grófságnak 
elfoglalásával bosszulta meg magát (1770). Bármilly jelesen 
vitte Pius a kormányt ez ideig, most mégis két hibát követett 
el, melly gondteljes napokat szerzett neki. Minthogy tudnil-
lik Olaszhonban, sőt a pápai államban is köztársasági eszmék 
merültek föl, ő szükség esetében a köztársaságot is kiengesz-
telendő az egyház iránt, olly iratok megjelenését fogadá el, 
mellyekben a keresztény egyházi s jacobinusi eszmék összeve-
gyitve, s mint egymással könnyen megegyeztethetők adattak 
elő nagy szellemi készültséggel. Nevezetesen Spedalieri volt 
ez irányban a későbbi Lamennais kengyelfutója: ki ezért a 
pápától még jutalmat is nyert. Illy módon hitték némely-
lyek a közvéleményt az egyház részére megnyerhetni ; meg 
nem gondolva, hogy a forradalom az egész kezet befalja, 
mihelyt valaki neki csak kis ujját is odanyújtja. A pápa által 
elkövetett második kormányzási hiba volt, hogy a tisztán 
egyházi álláspontot elhagyva, 1792-ben a francziák ellen 
szövetkezett, a fejedelmeknek segédcsapatokat igért: és igy 
állását mint az egyházi állam fejedelme, nagyon is eléje 
tette csupán egyházfőnöki állásának. Ez azután legcsattanósb 
ürügyül szolgált ama bántalmazásokra, mellyeknek a keresz-
tényiden franczia köztársaság a szent atyát e percztől fogva 
kitette. Második ürügyül erre Basseville megöletése szolgált. 
E , hajdan Nápolyban franczia követségi titkár, minden hiva-
talos küldetés nélkül Romába jött : itt a népet föllázitandó. 
Egykor tehát, midőn épen négy franczia zászlóval kocsiján, 
a város utczáin végig kocsiznék, körülfogá őt egy népcsoport, 
kifütyülé , s kocsiját sárral, kövekkel dobálta. Minthogy pe-
dig a franczia pisztolylyal lőtt a népre, ez őt kocsijából kirán-



totta, s egy borbély borotvával hasát akkép hasitá föl, hogy 
ezen sebében meghalt. Noha e miatt a pápai kormánynak leg-
kisebb szemrehányást sem lehetett tenni, s noha a pápa e tet-
tet nyilvánosan kárhoztatta : a franczia köztársaság mégis ezen, 
a pápai kormányt nem terhelő gyilkosságot, legszemtelenebb ál-
noksággal a franczia nemzet elleni leggonoszabb vétség gyanánt 
adta elő, melly súlyos bűnhődést követel. Minthogy pedig a 
franczia hadak 1796-tól fogva Napoleon alatt jó szerencsével 
harczoltak Olaszországban, fegyvereik hatalmát ugyanitt föl-
használták minden régibb uralom felforgatására, s a köztársa-
ság fölállítására. Igy Lombardia Pón tuli, az egyházi államnak 
északi része pedig, mellyet Napoleon VI. Piustól elfoglalt, Pón 
inneni köztársasággá alakittatott át 1796-ban; utóbb pedig 
mindkettő a nagy cisalpini köztársaság neve alatt egyesittetett 
1797-ben. Pius már 1796-ban kényszerülve látta magát Roma 
megmentése végett, a francziákkal fegyverszünetet kötni, s a 
rövid ideig tartó nyugalmat 21 millió frankon, 500 becses 
kéziraton, és 100 legszebb festményen megvásárolni. Ez azon-
ban csak az első csapás volt, melly a kitűzött áldozatot érte : 
nem sokára egy másik következett. Mivel a pápa Austriához 
szorosabban csatlakozott, és annak fegyveres készületeit he-
lyeslé : Buonaparte az egyházi államba beütött, Marmont tá-
bornok által a lorettói szentegyházat kiraboltatta, s a hires 
Mária-képet az egyházrablás diadal-jeléül Párisba küldé: élő-
képéül annak, a mi történendett Romával. A pápa ennek kö-
vetkeztében megrémülve, elfogadá 1797-ik évi február 19-én 
a tolentinoi szerződést ; mellyben lemondott a tőle már elfog-
lalt avignoni s venaissini grófságokról, valamint a cisalpini 
köztársaságba kebelezett bolognai, ferrarai, s romagnai le-
gatiókról is, és végre 15 millió frankot gyors határnapok 
alatt fizetett. De még rosszabb vala bekövetkezendő. A párisi 
directorium ismételve kimondá, hogy mihelyt a pápa, ki 
már majdnem 80 éves volt, meghal, többé pápát választani 
szabad nem leend, hanem annak birtokait teljesen föllázi-
tani kell. Mivel pedig VI. Piusnak meghalni még kedve 
épen nem volt, az ő eltávolítása végett gyorsabb eszközökhez 
nyúltak. Franczia küldöttek mindenütt fölizgaták a népet, és 
az anconai fellegvárnak, mellyet a francziák megszállottak, 
parancsnoka, ezen város elégedetleneit fölbátoritá a pápától 
elszakadni (1797.), s az anconai köztársaságot kikiáltani. 
Hasonlót szándékolt Buonaparte József, mint franczia követ 
Romában; ki a romai elégedetleneket saját házában gyüjté 
össze : kik félelem nélkül beszéltek a pápa letételéről. Ezen 
elégedetlenek egy csoportjával egyesült Duphot franczia tá-
bornok , ki mulatság okáért épen Romában volt ; és midőn 
egyszer ezen martalóczokkal egy pápai őrállomást megrohant, 
ez által lelövetett teljesen katonai törvények és rend szerint. 
De Buonaparte midőn ezt megtudta, arról mint iszonyú me-
rényről szólott, és Bertbier tábornokot egy hadtesttel tüstént 
Romába küldötte. (Vége köv.) N a g y Sándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szaiiiosiiji ár , majushó 21-én. Mi sem felel meg 

jobban az emberiség siron inneni-, s tuli czéljának, mint a 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — 

Gondviselés ama bölcs intézménye, melly szerint két legfőbb, 
tudnillik egyházi, s világi hatalom kormányozza annak sajká-
ját az élettenger hullámain az ideigleni, s örökkévaló boldog-
ság révpartjához. Valamint az emberiség földi s mennyei hiva-
tása viszonlagos összefüggésben van egymással, ugy a világi 
s egyházi hatalom közt a legszorosabb kapcsolat létezik ; mert 
minden egymástóli függetlenségök mellett sem nélkülözhetik 
a kölcsönös segélyt. Krisztus urunk anyaszentegyházának mus-
tárfája a mennyei hon békés édenéből levén átültetve e sira-
lom völgyébe, egyedül csak a szent béke égalja alatt teremheti 
meg a hivek lelki táplálására szükséges gyümölcsöket. Nem 
különben az országok anyagi jólléte csak ugy örvendhet vi-
rágzásnak , ha a háború mérges fuvalma nem hervasztja el a 
tudományok, kereskedés , és művészetek fejlődésnek indult 
bimbóit. Hogy mennyire ássák meg az emberi társaság és 
egyes országok szellemi s anyagi boldogságának sirját a hábo-
rúk, bizonyítják a történelem lapjai, s a nemzetek szivébe el-
törülhetlen betűkkel bevésett nem rég múltnak könyfacsaró 
emlékei. Minden háború , koronázza bár azt a dicső győzede-
lem , szomorú következéseket von maga után ; mert egy rész-
ről kiszárítja az országok és népek anyagi jóllétének forrásait; 
más részről kioltja a szivekből a vallásosság lángját, és az 
erénytelenség mocsárjával fedi el az Ur szőllőjét. Szamosuj-
vári g. kath. püspöki megyénk főpásztorának gondos és apostoli 
éberségü figyelmét sem kerülték ki a szemeink előtt tova hul-
lámzó szomorú események ; s látva, hogy külháboru fekete 
fellegei tornyosulnak a dicsőn uralkodó Fölséges austriai ház 
trónja fölé , szivből fakadó imára szólitá föl püspöki megyéje 
összes papságát, s a hü román népet : valamint mult hó 30-án 
kelt körlevele , ugy ujolag folyó hó 8-án kibocsátott, s a me-
gyei lelkészség- és híveihez intézett főpásztori levelében szo-
rosan meghagyván, hogy a különben is a Fölséges uralkodóért 
a sz. misében naponkint elmondatni szokott imákon kivül, más 
antiphonákat és imákat, nevezetesen három ,Miatyánk'-ot és 
három ,Üdvözlet'-et rebegjenek el a lelkészek és hivek ajkai 
vasár- és ünnepnapokon az isteni-tisztelet végeztével : lekö-
nyörögvén a minden kegyelmek Urától a segedelmet, melly a 
Fölséges uralkodó trónjától , s atyai kormánya alatt levő or-
szágoktól a háború veszedelmeit elhárítsa, s az üdvös békét 
helyreállítsa. B. A. 

Kegyes adományok : 
Egy , magát megnevezni nem akaró jótevőtől (Kalocsáról): ,Isten 

dicsőitésére, hitvallásának öregbitésére , s embertársai jóllétének elő-
mozdítására' ; nevezetesen : 

A Szent földön müködö kath. hittéritők gyámolitására 210 f r t a. é . 
A Pesten létező vakok intézetének 315 „ „ 
A Váczon létező siket-némák intézetének . . . . 315 „ „ 
Az irgalmas szerzet egri kórházának alapi tványul . 210 ,, „ 
Az árva leánykák soproni növeldéjének alapi tványul . 210 „ „ 
A Jézus sz. gyermekségéről nevezeti társulatnak , kü-

lönösen a chinai birodalom számára képezendő mis-
sionariusok javára 210 „ „ 

Az afr ikai hittéritök gyámolitására 210 „ „ 
Az Üdvözitő sz. sírjának föntartására Jerusalemben . 210 „ „ 
A Szent-István-Társulatnak alapítvány ul . . . 210 „ „ 

Összesen: 2100 f r t a. é. 

Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Adatok az erdélyi egyházi történelemhez. 
— VI. és VII. Pius pápák. (Vége.) — E g y h á z i t u d ó s í -
t á s o k : Magyar-, Francziaország-, Jerusalem- és Cantonból. 
— Irodalom. 

Adatok az erdélyi egyházi történelemhez. 
A k e l y h e s e k n e k a 15-ik században, Er-

délyben létezése-, és a 18-ik századi u n i t á r i u s o k 
hitvallására nézve, egyházi történelmeinkben neve-
zetes adatokul nézendők azok, mellyeket ezennel 
latin és magyar nyelven közlök, minden commentár 
nélkül: S z e r e da inak ,Series Episcopor. Transs.' 
(Albae-Carol. 1790. p. 151 — 2.) czimü könyvéből, 
és e g y , ,Labyrinthus Acatholicorum' czimü, kath. 
k é z i r o t t munkából. 

I. L é p e s György erdélyi püspök, a megyei 
papság- és néphez ezeket irá: 

„Quoniam his temporibus, pro quibusdam ne-
gotiorum expeditionibus, apud Imperialis Maiestatis 
Gratiam occupabamur et constituebamur (Zsigmond 
császár- és királynál), et hoc medio intervallo tem-
pore , sicut ex fide dignorum accepimus relatu, qui-
dam perniciosi haeretica H u s s i t a r u m pravitate 
infecti, de M o l d a v i a , et aliis partibus, tamquam 
oves morbidae, non solum praenotatos Districtus, 
sed etiam istas partes Transsilvaniae, proh dolor! 
subingressi, quam plures gregis nostri utriusque 
sexus homines inficiendo, corruperunt, et eorum 
doctrinam pestiferam, tamquam venenum mortife-
rum latius diffuderunt Et cum nos in factis Do-
mini Imperatoris nostri ad praesens occupemur, ad 
praedictae haereticae pululationis exstirpationem et 
exstinctionem tam subito, versus illuc personaliter 
proficisci et attendere nequimus , pro eo, Venerabi-
lemet egregium,ReligiosumqueFratrem J a c o b u m 
d e M a r c h i a , de Ordine S. Francisci a Sede Apo-
stolica et Sancto Concilio Basileensi in B o s n i a e , 
R u s s i a e , V a l a c h i a e partibus pro talismodi male-
dictae sectae et haeresis pestiferae eradicatione L e g a-
t u m e t N u n c i u m S p e c i a l e m pro animarum ve-
strarum salute instantissime requirimus, ut ad vos ve-
niret". De Marchia Jakab, apostoli követ- és missio-

nariushoz ekkép irván : „Paternitatem Vestram affe-
ctuosissime flagito instanti prece et cordiali, quatenus 
Deo auxiliante, completo in illis partibus laboré Ve-
stro salutifero, D i v i n a e p r a e d i c a t i o n i s in-
t u i t u , e t ob f i d e i S a n c t a e f o r t i t u d i n e m 
iter Vestrum hue reflectendo, pro exstinctione prae-
dictae sectae pestiferae, has partes ingredimini, et 
velitis diem ac tempus progressus Vestri, dum scili-
cet ad has partes ingredi malueritis, per occurrentes 
nuncios mihi intimare usque ad oppidum Ecclesiae 
nostrae T a s n á d , ut in obviam Paternitatis Vestrae, 
recentiores homines et nuncios transmittere votive 
valeam, ac possim. Dat. Tordae, die Apparitionis 
S. Michaelis. 1436". 

II. A régi unitárius hitvallást adom, azon nyelv-
beli hibákkal, a mint kaptam : 

, P r o f e s s i o F i d e i *) U n i t a r i a e T r a n s s y l -
v a n i c a e'. 

„Hiszek egy Istenben, a ki mindenható és örök-
től fogván való Isten, de nem ö r ö k t ő l f o g v á n 
v a l ó A t y a . 

Menynek és földnek teremtője, a látható vagy 
ó teremtésre nézve , és mind állattyában, mind sze-
m é l l y é b e n csak egy, kihez hasonló se' menyben, 
se' földön, se a Fiu , se a Sz. Lélek, sem senki nin-
csen ; kit Egyedül illet minden Isteni tisztelet. 

És hiszek Jézus Xtusban, ki Istennek egy szü-
lött, de nem természet szerént való Fia, és azért nem 
t e r m é s z e t s z e r é n t való Isten ; hanem csak igaz 
Isten, mint azok, a kikről mondotta Isten : Én mon-
dottam : Istenek vattok ; ki soha az Atya állattyából 
nem született, hanem 

Fogontatott a Sz. Lélektől ; az az : Isten erejé-
től , vagy akarattyától ; és született csak éppen Má-
riától, a fogontatás idejére nézve, tiszta Szűztől; és 
teremtetett az Atya Istentől ; kinek, semmi közi az 

*) Miután e h i t v a l l á s b a n , mint alább látható lesz, 
több , a mi egyenesen és határozottan tagadtatik : a ,professio 
fidei' helyett sokkal megfelelőbben viselné az ,abnegatio fidei', 
s .hitvallás' helyett, a , h i t t a g a d á s ' czimét . . . . Igen termé-
szetes , ha az illy hittagadók k e r e s z t é n y e k i i l nem is-
mertettek el.(Ez a mai un it. egyházat nem illetheti.) S z e r k . 
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Atya Istennek állattyához, személlyéhez és termé-
szetihez; hanem a bűntől megválva, mi hozzánk Em-
berekhez hasonló ; ki által mindeneket teremtett az 
Atya Isten; csak az u j j teremtésben, az az: újon-
nan való születésben. 

Ki, az mi üdvösségünkért született, kínozta-
tott , megölettetett, és eltemettetett; És, h a , leszál-
lott Poklokra, bizonyosan nem, Lymbusra, vagy 
Purgatoriomba, mivel mind a kettő csak hazugság; 
hanem a koporsóban vagy sirban; és 

Feltámadott, de nem a maga erejéből, hanem 
az Atya Istennek hatalma által. 

Felvitetett menyekben, de nem a maga érde-
miből, mivel csak a Jézus nevet sem érdemiette ér-
demből , hanem az Atya Isten kegyelméből, — és 

Ül az Atya Istennek Jobján , honnan eljövendő 
az itiletre, és országlásának vége leszen; a midőn 
az Atya Istennek kezében ad mindeneket és magát; 
akor a Xtus az Atyának alája vettetik, hogy az Atya 
Isten, legyen mindenekben minden ; imádásra, mind-
azonáltal , Isteni tiszteletre méltó, mert a ki nem hi-
szi a Fiút , az Atyát sem hiszi az. 

Hiszem a Sz. Lelket, de n e m h i s z e k eő 
b e n n e ; kinek se állattya, se személlye, hanem Is-
tennek ereje , ujja , karja ; a ki soha nem imáttatott, 
soha nem is imáttatik; ki által szollott az Isten az 
Próféták által, és ma is az által vezéreltetnek a hi-
vek minden igazságra. 

Hiszem a közönséges keresztény Apostoli, de 
nem R ó m a i Anyaszentegyházat, és mindenféle val-
lásban üdvösségét azoknak, kik jól keresik, azaz : 
jámborul élnek. 

Hiszem az é l ő szenteknek egygességét, taga-
dom a' holtakét; kik, hogy valamit felőlünk tudgya-
nak, annál is inkább hogy segithessenek Isten előt, 
teljességgel tagadom. 

Hiszek két Sacramentomot, úgymint: a kereszt-
ségét és az Ur vacsoráját; de egyiket sem hiszem 
éppen szükségesnek az üdvösségre. 

Tagadom az eredendő bünt. Tagadom az Ur va-
csorájában a Xtus valóságos testét és vérét. Tagadom 
az áldozó papságot Xtus után. 

Tagadom a pap előt való gyónást. Tagadom a 
papok Istentől adatot hatalmát a bünbocsátásra. 

Tagadom az oltárt. Tagadom a Xtus sz. keresztit. 
Tagadom Máriának és a töb Szenteknek segit-

ségét. 
Tagadom az ujj Testamentomnak Misse áldo-

zattyát. És az utolsó kenettel egygüt a töb Sacra-
mentomokat, mind. 

Hiszem pedig én, hogy a mi Predikátorink el-
választhattyák a Házasokat egymástól, v a l a me-
n y i s z e r a s z ü k s é g h o z z a ; és Szabadságot is 
adhatnak mindannyiszor mindenik félnek az Ujjon-
nan való házasságra. Ebben pedig semmit nem vét-
keznek Isten ellen, ki azt mondotta : Az mit Isten 
egyben kötöt, ember el ne válaszsza. 

Hiszem a feltámadást is, és Lelkeknek üdvös-
ségét; de nem az én hűtőmnek és jóságos Cselekede-
temnek érdemiből, se nem az Xtus Jézus érdemiből, 
hanem csupán az Atya Istennek kegyelméből." 

III. A s z o m b a t o s o k , v a g y z s i d ó z ó k 
történelmét illetőleg a következő pár adat szinte fi-
gyelmet érdemel (,Erdélyi történ, adatok.' Kiadta 
gr. Mikó. Kolozsvár, 1855. 29—33. 1.) 

„1588-ik esztendő tájatt, esmét megujula, és két 
felé szakada az árianus vallás ; mert S z e n t E r z s é -
b e t e n lakik vala egy főember, kinek E ö s s i And-
r á s vala neve; ez, addig olvasá a bibliát, hogy 
szépen kitalálá belölle a s z o m b a t o s v a l l á s t , és 
nagysokakot elhitetett vala, a szentírásnak világos 
locusait mutogatván a nagy együgyü községnek; 
és igy csakhamar két vallás lőn az egyből, ugy mint : 
arianus és szombatos vallás. E pedig olly igen elterje-
dettvala főképpen a székelységen mind a kettő, hogy 
nagy darab tartományok oltalmazzák vala. Hanem 
osztán Báthori Sigmond idejében, circumscribálta 
az ország, a' gyűlésben : hogy négy vallás recipiál-
tatván, a többi, ha volna, vagy lenne valami olly 
i n n o v a t i o , tehát s u b a m i s s i o n e c a p i t i s e t 
b o n o r u m letétessék, és ellene álljanak és exequal-
lák. Itt V á s á r h e l y t is nagy fészket vert vala az 
arianus vallás is, de osztán abban meg nem ma-
radván, szombatosokká lettek vala. — És mikor im-
már az Országból kiment volna" (t. i. Báthori Zsig-
mond, Moldvába, a török ellen hadakozandó), „tehát 
ez alatt, itt Vásárhelyt, a kik szombatosok volta-
nak, egymással elhitették azt, hogy Szinán bassa, 
megveri ezúttal Havas alföldében a Sigmond fejedel-
met, és onnat bejövén, Erdélyt csak elfoglalja. Ta-
nácsot tartván azért a szombatosok irtanak egy 
könyörgő levelet, a b u d a i bassának, mellynek a 
ténora ez vala: 

„Hatalmas Bassa! 
Az egy Isten, minden jóval megáldja hatalmas-

ságodat, és az hatalmas győzhetetlen Császárt, és 
az egész muzulmán nemzetséget. Továbbá, mi, Ma-
ros Vásárhelyt, Erdélyben lakó szegény emberek, 
kik, mi is a d i s z n ó h u s t m e g n e m e s z s z ü k , 
s e m e g y é b f e r t e l m e s á l l a t o t , és e g y Is-
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t e n t v a l l u n k l e n n i , n e m h á r m a t ; általlát-
tuk azt, hogy nem halad már továbbra, hanem az 
egy Isten elveszi a birodalmat töllök és adja az ha-
talmas Császárnak a magyarokat, és a török nemzet-
ségnek. Könyörgünk azért mi szegény emberek azon, 
a hatalmas bassának, hogy tegyen irgalmasságot 
a z o n a n a p o n , mi vélünk, melly napon, ezt a mi 
Városunkat elrabolják és elfoglalják a hatalmas Csá-
szár vitézei. — Hogy pedig a mi házainkot a k k o r 
megesmerjék, olly j e l t teszünk a mi házainkra, hogy 
a' hatalmas Császár vitézi Azt, nagy könnyen, meg-
esmerhetik ; és a hatalmas Császár hadai, a k k o r 
minket ne bántsanak, mellyért a hatalmas Isten meg-
áldja a hatalmas és győzhetetlen Császárt, és az egész 
muzulmán nemzetséget minden jó szerencsével. Költ 
Erdélyben M. Vásárhelyt 1595-ben 15-a july. Mi 
szegény nyomorult rabjai, de igen jóakarói a hatal-
mas bassának, és mindaz egész török nemzetségnek." 
A nevek aláírása u tán : „kik e g y Istent vallunk és 
disznóhúst nem eszünk, a töb atyafiakkal együtt , a 
hatalmas bassának szegény rabjai." 

Ezen levél, a helyett, hogy Temesvárra, és on-
nan a budai basa kezébe jutott volna, Báthori kezé-
re kerülvén, az illető aláirók őrizet alá tétettek ; de 
a győzedelem után Erdélybe visszatért Báthoritól, 
bántalom nélkül, házukhoz visszabocsáttattak. Az 
idézett könyvben, a szerző igy végzi szavait : „nem 
akartam elmulatni, hanem hogy tudhassa, a ki nem 
tudta: micsoda formán lőtt légyen a hitbeli változás 
mindenütt a keresztyének között, nagy csuda bódu-
lással s tébolygással és visszavonással, mihelyt a r é -
g i m e g r ö g z ö t t t u d o m á n y á t a r é g i a n y a -
s z e n t e g y h á z n a k , Luther Márton, Calvinus Já-
nos és a több ujság-találók megvetették." 

Ámbár pedig a XVII. században több ország-
gyűléseken , kemény büntetések szabattak a szom-
batosokra; és mint illyen, Szentmiklósi Mihály pré-
dikátor, tömlöczbe vet te te t t : maga Pécsi Simon, 
Bethlen Grábor cancellárja, több jószágaitól is meg-
fosztatott az 1638-iki, Deésen tartott országgyűlésen : 
mégis Maros-Vásárhelyen Ernye , Ikland, Bözöd-uj-
falu, s még néhány udvarhely- és maros-széki falu-
kon fönmaradt a szombatosok felekezete. 1729-ik év-
ben két jezuita tudós buzgalmának sikerült többeket 
megnyerni a kath. egyháznak ; napjainkban talán 
egy pár unitárius helyen, s ott is titokban, lappang 
némi végárnya. (Benkő, Transs. T. 2. p. 242—408.) 

Dr. Z e r i c h Tivadar, 
egyházi történet-tanár Erdélyben. 

VI. és VII. Pius pápák. 
(Vége.) 

Berthier, mivel Pius katonaságának minden ellentállást 
megtiltott, kardcsapás nélkül vonult be Romába: a pápai ka-
tonaságot lefegyverzé, s a romai forradalmárok, az ő oltalma 
alatt, 1788-ik év február 20-án kikiálták a romai köztársaságot ; 
mellyel az anconai egyesittetett. A pápa fogolynak nyilvánít-
tatott: s 1798-ik évi február 20-án Romából elhurczoltatván, 
egyelőre Sienában három hónapig egy kolostorba záratott ; 
azután az Alpeseken keresztül Francziaországba vitetett, s 
végre Valenceba szállíttatott : hol is számkivetésben halt meg 
aug. 29-én 1799-ik évben, 81 éves korában. Malachias haj-
dani érsek jóslata, melly őt e szavakkal jelöli : ,vir apostoli-
cus, moriens in exilio', rajta beteljesedett. Pétertől fogva egy 
pápa sem uralkodott tovább , mint ő ; s a pápaság eltörlése 
fölött sokan már örvendeztek.... 

Franczia befolyás alatt, a nép többségének akarata el-
len , Roma köztársasággá kiáltatott ki 1798-ban. Ámde alig 
vonult ki a franczia sereg, a nép azonnal fölkelt a romai uj 
köztársaság ellen, és az egyházi állam a nápolyi s osztrák se-
regek által ismét visszafoglaltatott. De a fejedelem , VI. Pius, 
kinek az ismét visszaadandó lett volna, már 1799-ik évi au-
gustus 29-én meghalt ; olly végrendeletet hagyván hátra, hogy 
a conclave ott tartassék meg, hol legtöbb bibornok tartózko-
dik. Azért is a bibornok-dékán Albani, a conclavét Velenczébe 
hivta össze; hol az II. Ferencz német-romai császár oltalma 
alatt, 1799-ik évi december l- jén, 34 bibornok jelenlétében 
kezdetét vette. A választás kezdetben Bellisomi s Mattéi közt 
ingadozott: de mivel kettőjök közül az összes szavazatok kellő 
két-harmadát egyik sem nyerheté meg, Consalvi Hercules 
praelatus, a conclave titkára, s már előbb több fontos hivata-
lokat viselt férfi , Chiaramonti Barnabás bibornokot hozta ja-
vaslatba : ki is 1800-ik évi martius 14-én megválasztatott, és 
magát előd je iránti hálából, kitől a bibort nyerte, VII. P i u s-
nak nevezte. 0 1742-ben Cesenában született, grófi család-
ból; fiatal korában a sz.-benedekiek rendébelépett; Romában 
lectorrá, vagyis theologia tanárává lett: s VI. Pius pápának, 
kivel rokonságban volt, hajlamát megnyerve , később tivolii, 
s nem sokára imolai püspökké, s bibornokká lett (1785.). Mint 
imolai püspök szabadelvű politikai nézeteket tüntetett ki; 
épen ugy, mint nagy utódja, a mostani IX. Pius pápa : ki 
megválasztatásakor szinte imolai püspök volt. Különösen Chia-
ramonti bibornok fölhivá 1798-ik évben egy egyházi beszéd-
ben megyéje lakosságát az ottani cisalpini, tettleg már úgyis 
fönálló köztársasági kormány iránti hódolatra ; s e beszéde 
miatt némellyektől köztársasági érzelműnek , és a forradalom 
barátjának tartatott. VII. Piusnak azonban az isteni gondvi-
selés kezei közt, választott eszközül kellendett szolgálnia , s 
olly sorsot érnie, minőt egy pápa sem ért előtte. Mihelyt Au-
stria s Nápoly készeklil nyilatkoztak, az ujonan választott 
pápának a pápai állam , általuk a francziáktól visszafoglalt ré-
szeit ismét visszaadni (a többi még franczia kezek közt ma-
radván) : VII. Pius, 1800-ik évi jul. 3-án azonnal bevonult fő-
városába. De nem sokára uj veszély fenyegetett ; mivel a pá-
pának Romában végbement beigtatása után, nem sokára Na-
poleon a franczia fegyvereknek , Egyptombani távolléte alatt 
megfogyatkozott dicsőségét, az 1800-iki jul. 14-én történt 

marengoi ütközet által visszaállította ; s igy a győztes ismét 
* 
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Roma után ásítozhatott. Napoleon azonban e közben (1799-
diki decemb. 25-én) első consullá neveztetett ; s miután a for-
radalmat legyőzte, a kath. egyházat is újra vissza akará állí-
tani Francziaországban. Azért ez időben a sz.-szék iránt ba-
rátságot mutatott, s azzal egyezményt iparkodott kötni. E 
végre Consalvi, ki már bibornokká, s államtitkárrá lett , Pá-
risba ment; hol is 1801-ben az egyezmény létrejött: melly a 
kath. egyház visszaállítását Francziaországban, és a püspök-
ségeknek a pápa által történendő uj felosztását biztositá. A 
pápa megigéri ebben , hogy minden eddigi esküt letett, vagy 
megtagadott püspököktől lemondást kivánand ; az első consul 
azután püspököket nevezhet minden megürülendő megyékbe : 
csakhogy a kinevezetteknek a pápától keilend törvényes be-
helyezésöket kérniök. A plébánosok a püspökök által fognak ki-
neveztetni ; ugyanezek alatt fognak közvetlenül állni a pap-
növeldék , és más intézetek is. A kormány a püspökök- és 
plébánosoknak illő ellátást adand , a püspökök pedig és egyéb 
főpapok, az (uj) államesküt az első consul kezeibe fogják le-
tenni. Ezen egyezmény megkötése után, Consalvi a pápának még 
nagyobb bizodalmával tiszteltetett meg , mint előbb ; és utána 
Pacca bibornok birta a sz. atya legnagyobb kegyét. Ámde nem 
minden kivándorlott eskütagadó, sem minden Francziaország-
ban tartózkodó eskü-letett püspökök voltak hajlandók, hiva-
talukról minden föntartás nélkül lemondani ; s valamint már 
ez is busitá a jószándéku pápát, ugy még inkább ama körül-
mény, hogy az első consul némelly eskü-letett püspököket újra 
püspökökké nevezett ki, a nélkül, hogy ezek előbbi szakadári 
magukviselete miatt kellő elégtételt adtak volna. E fölött lát-
nia kellett a pápának, hogy a consul az egyezményt, az ugy 
nevezett szervező czikkelyek (Articuli organici) egész sorával 
kiséré: mellyek némellyeket ismét eltörölnek azok közül, mik 
az egyezményben igérve voltak. — Különben az egyezmény 
keresztülvitelében, és az egyetemes egyház behozatalában 
maga Napoleon is sok nehézségekre, s legyőzendő aka-
dályokra talált övéinél, főleg a hitetlenségben felnöveke-
dett köztársaságiaknál ; melly tárgyat illetőleg bátorkodom 
saját szavait ideigtatni : „Alig képes valaki magának azon 
ellenszegülésről fogalmat képezni, igy szól ő, mellytől ne-
kem a kath. hit isméti behozatalánál félnem kellett. Sok-
kal örömestebb követtek volna engem, ha a protestanti-
smus zászlóját tűzöm ki. Annyira ment a dolog, hogy az 
államtanácsban, hol legnagyobb fáradságomba került az egyez-
mény elfogadását keresztülvinni, nekem többen egyedül 
csak azon szándékkal engedtek, hogy az egyezmény kikerül-
hetése végett egy pártot fognak alakitni. , Jó! mondá egyik a 
másikhoz, protestánsokká leszünk, és mindez nem fog ben-
nünket érdekelni.' Igaz , hogy ama rendetlenségben , melly 
közt én fölléptem, azon romok közt, mellyekre magamat álli-
tám, a választás a catholicismus és protestantismus behozatala 
közt, egyedül az én kezeimben állott. Szinte igaz az is, hogy 
Francziaország pillanatnyi hangulata, az utóbbira nézve sok-
kal kedvezőbb volt. Azon kivül azonban , hogy én ama vallás 
iránt, mellyben születtem, valóban ragaszkodást éreztem ma-
gamban , még más fontos indokokkal is bírtam magam elhatá-
rozására. Mit nyertem volna a protestantismus kikiáltásával ? 
Két, egymással meglehetősen egyenlő nagyságú párt keletke-
zésére szolgáltattam volna alkalmat : holott pedig az én főczé-
lommal minden meghasonlás ellenkezett ; a vallási viszályok 

dühét ismét fölkeltettem volna : holott pedig a század felvilá-
gosultsága, s az én akaratom különösen azt követeié, hogy az 
végkép eltávolittassék. E két felekezet (a katholikusok és pro-
testánsok,) egymás ellen harczolva, Francziaországot tehetet-
lenné, s Europa szolgájává tették volna: holott pedig az én 
büszkeségem abban állott, neki e fölött az uralmat megsze-
rezni. A catholicismus által sokkal biztosabban eljutottam min-
den nagy eredményimre. Francziahon belsejében beolvadt 
a csekély szám a nagyba ; s én föltettem magamban, amazzal 
olly közönyösséggel bánni, hogy nem sokára semmi indok se 
legyen annak különbségét észrevenni ' ) ." 

De térjünk ismét vissza VII. Piushoz. Ama jó egyetér-
tésnek, melly eddig Napoleon és a pápa közt létezett, szeren-
csétlenségére, az eddigi franczia követnek Romában, Cacault-
nak, helyet kellett adnia a császár nagybátyjának , Fesch bi-
bornoknak. Cacault megtért köztársasági volt : államához hü ; 
de a sz.-szek iránt is gyengédség-, és becsületességgel teljes 
férfi ; azért is mind Pius, mind Consalvi előtt bensőleg kedves. 
O a maga becsületessége- s ügyességénél fogva sok, külszinre 
ellenséges viszonyt békés uton tudott megoldani. A mit Ca-
cault jóvá tett , azt Fesch ismét elrontotta ; s mivel az ő kö-
vetségi titkára, a később olly híressé lett Chateaubriand, a 
barátságos hangulatot Romával folytatni akarta, főnöke által 
bevádoltatott, és a kormány által visszahivatott. Fesch ellen-
ben unokája Napoleon előtt szüntelen különféle fondorlatokról 
fecsegett, mellyek Romában ellene szövetnének. De csak igen 
is hamar kiderült, miért küldetett Fesch Romába követül. 
Napoleon 1804-ik évi maj. 8-án császárnak nyilváníttatott; és 
most a pápa által ohajtott fölkenetni : hogy Europa előtt tör-
vényes fejedelmül érvényesíttessék. A sz. tanács sokáig habo-
zott , valljon Napoleon eme kívánságát el kelljen-e fogadni ? 
Végre mégis igenre dőlt el a tanácskozás ; és a pápa 1804-ik 
évi nov. 2-án elutazott Romából. Ugyanazon hó 25-én Fon-
tainebleauban találkozott Napoleonnal ; 28-án Párisba érkezett : 
és dec. 2-án a császár ünnepélyes fölkenetése megtörtént a 
párisi székes-egyházban. A koronát azonban ez ünnepély alkal-
mával maga Napoleon tette fel önfejére. A pápa használni 
akarta ez alkalmat, Napoleontól sok egyházellenes rendeletei-
nek visszavételét kieszközölni : de kivánatainak csak némellyi-
két érheté el , például az irgalmas nénék, lazaristák, a kül-
földi missiók rendének visszaállítását stb. Miután Pius dolgát 
Párisban bevégzé, vissza akart térni. Napoleon ellenben hét-
ről-hétre visszatartóztatá őt ; és világosan tudatá vele kíván-
ságát, hogy a pápa ezentúl Avignonban lakjék. Vonakodás 
esetére a pápának világos kilátás nyújtatott a fogságra. Ám-
de Pius erőszakos visszatartóztatástól még elindulása előtt fél-
vén , ez esetre lemondásának alakszerű okmányát elkészité, s 
azt Siciliában letevé. Erre utalt tehát most: megjegyezvén, 
hogy ha ő visszatartatik, csak a sz.-benedeki szerzetes, Chia-
ramonti Barnabás maradand franczia kezek közt. Ez hatott : 
és a pápa még az nap este megkapta a visszatérhetésrei enge-
délyt. 1805-ik évi május 6-án ismét megérkezett, alattvalóinak 
nagy örömére , Romába ; s nem sokára Napoleon egy pompás 
pápai tiarát küldött neki ajándékul. Alig érkezett meg Pius 

*) ,Sentiments de Napoléon sur la divinité de Jesu-Christ. Pen -
sées inédites recueillies par M. le Comte de Montholon, et publiées par 
M. le Chevalier de Beauterne', s ,Blät ter fü r liter. Unterhaltung. 1843.' 
217. 3zámb. 
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Romába, ismét egy nagy bánat érte őt. Napoleon tudnillik azt 
akarta, hogy az ő testvére Jeromos, ki Észak-Amerikában 
egy kalmár (Pattersen) leányát vette nőül, attól elválasztas-
sék. Ámde a pápa látván, hogy a házasság tökéletesen érvé-
nyesen volt kötve, az elválasztásba bele nem egyezhetett. 
Napoleon tehát maga választá el testvérét, és megházasitá 
másodszor würtembergi Katalin herczegnővel, a nélkül, hogy 
a pápa helyeslését e házasságra nézve megnyerhette volna. A 
pápa viszonya Francziaország irányában naponkint feszültebb 
lőn ; és ezen feszültséget Fesch bibornok, Consalvi iránti gyű-
lölségből még növelé : kit ő Napoleon előtt azzal gyanusitott, 
hogy ellene Austriával, Angliával és Oroszországgal szö-
vetkezik. Midőn a háború e hatalmasságok és Napoleon 
közt valóban kitört, Napoleon megszállá Ancona pápai erős-
séget ; s midőn Pius ez ellen óvást tett , amaz nyiltan ki-
mondá : „Én vagyok a romai császár" ; elárulván ez által 
abbeli tervét, hogy a pápát hübérnökévé tegye. Ez idő 
táján Consalvi, Napoleon által mindezen feszültség egyet-
len okául állittatván, tárczáját letevé, s helyét Casoni bibornok 
foglalá el : a nélkül, hogy az állapotok változtak volna. 
Sőt Napoleon szinte parancsot adott Miollis tábornoknak, Ro-
mát megszállni ; egyszersmind azt is kijelentve, hogy a meg-
szállás csak ideiglenes lesz , a Nápoly ellen rendelt seregek 
érdekében. Ámde midőn a pápa Napoleon ujabb kivánataiba 
bele nem egyezett, az egyházi állam, mint Nagy-Károly aján-
doka, visszaköveteltetett ; és az állam titkára a pápa palotá-
jában elfogatott. Ennek helyébe Pius a bátor Paecát nevezé 
ki helyettes titkárul : de utóbb ettől is megfosztatott a pápa. 
Végre Napoleontól egy rendelet érkezett, melly Romát sza-
bad várossá nyilvánitá, s fölötte a pápa uralmát megszüntette. 
A pápa elfogatása előrelátható volt. Ez esetre Pius kiközösi-
tési bullát készített Napoleon ellen; melly junius 10- és I l -
ike közötti éjjel 1809-ben titkon ki is szegeztetett. Erre 
Miollis tábornok Radet tábornoknak parancsot adott a pápát 
elfogni, s elszállítani. Pius julius 4- és 5-dike közti éjszaka a 
Quirinálban megrohan tátott ; hajnali 3 órakor Paccával együtt 
elfogatott, s a házból kihurczoltatott : azután karingben , egy 
szorgosan bezárt és fedett kocsiba emeltetett, minden fehér-
nemű, s egyéb utazásra szükséges holmi nélkül. Minél na-
gyobbak voltak az erőtetett utazás fáradalmai, s minél mé-
lyebb a megaláztatás : annál inkább növekedett lélekereje a 
különben szelíd, és majdnem gyenge pápának. Csak két nap 
múlva jöttek a pápa után cselédei kellő utikészületekkel. 
Egyébkint a pápa szerencsétlen volt még föl is fordittatni az 
uton : melly alkalommal börtönőre , Radet tábornok, ki a kama-
rás helyén ült, egy pocsolyába bukott. Az utazás először Flo-
renczbe történt ; hol a pápa ugyanazon szobába utasíttatott, 
mellyben 10 évvel előbb elődje is fogva tartatott. Három órai 
nyugalom után ismét tovább hurczoltatott ; és nagy fájdalmá-
ra, Pacca tőle elszakittatott. Minél közelebb jött Pius Fra nczia-
országhoz, a nép lelkesedése annál inkább növekedett iránta : 
holott a franczia kormány azon kegyelemben sem részesité őt 
Valence-ban, az ott elhunyt elődjének sírját megnézhetni. In-
nen ismét visszafelé hozatott Olaszországba ; Savona jelöltet-
vén ki neki fogságul Genua mellett. A bibornokok összesen 
Francziaországba hivattak; az egyházi állam pedig egy 1810-
ik évi febr. 7-én kelt rendelet által a franczia császárságba 
kebeleztetett. A császár egybekelése az osztrák Mária-Luisá-

val készülőben volt (április 2. 1810.). A polgári szertartáson 
megjelent mind a 36, Párisban tartózkodó bibornok : a vallá-
sos esketésnél azonban csak 13. A meg nem jelentek Paris-
ból száműzettek ; s nekik a bibor további viselése megtilta-
tott. Ettől fogva ők f e k e t e bibornokoknak neveztettek, kü-
lönbség okáért a vörösektől: kik olly nagy hajlamot mutattak 
a franczia érdekek iránt, hogy azok miatt az egyház javáról 
is megfeledkeztek. Pacca sem az egyik, sem a másik feleke-
zet közt nem volt : mivel ő külön választva, Fenestrellában 
fogságban ült ; a pápától pedig még leghívebb cselédei, sőt 
még gyóntató-atyja is, a fekete bibornokokkal együtt eltávo-
líttattak. S midőn Pius Napoleon követeléseibe még ekkor 
sem egyezett bele, az utóbbi annyira elfeledkezett magáról 
és méltóságáról, hogy a pápától minden könyveit, még zsolos-
máját is elvétette; s parancsot adott, hogy ezentúl a pápa tar-
tására naponkint öt paolinál (összesen fél scudi, vagyis kö-
rül-belül 1 frt 15 kr.) több ne költessék. Ámde ezen képte-
len, és nevetséges parancs két hétnél tovább nem tartott: mi-
vel a savonai nép a fogoly iránt annál nagyobb ragaszkodást 
mutatott, minél inkább iparkodott a császár önmagát leala-
csonyítva, a pápát megcsúfolni. Napoleon 1811-ik évi jan. 
14-én szinte azt is tudtára adatá a pápának, hogy ő megszűnt 
az egész kereszténység feje lenni ; s hogy valamint hajdan az 
ő elődei, a romai császárok, a pápákat le- és betették : ugy ő 
is élni akar ezen, őt megillető hatalommal. Ezt ő azért tevé, 
hogy a pápától kicsikarja az általa törvénytelenül nevezett 
püspökök megerősítését : de Pius állhatatos maradt. Ezután 
Napoleon 1811-ik évben némelly bibornokokat, püspököket, és 
apátokat hivott össze egyházi értekezletre ; mellyet ő szemé-
lyesen nyitott meg, heves kifakadásokkal Pius ellen. A főpa-
pok hallgattak : csak az egyetlen Emery abbé, egy, erények-, 
és tudományokban megőszült, 80 éves aggastyán birt bátor-
sággal, a császárok leghatalmasbjának az igazat nyiltan meg-
mondani ; s Napoleon távol attól, hogy az agg férfira bosszon-
kodott volna, mint a főpapok hitték, inkább olly igen tetszett 
neki az agg bátorsága, miszerint később igy szólana Feschhez : 
„Ön egy tudatlan ; menjen ön Emeryhez, és általa oktattassa 
magát az egyházi törvényes dolgokban". Ámde, Emery taná-
csát, a ki nem sokára meghalt, Napoleon nem követte ; s rossz 
tanács folytán ismét összehivá a franczia császárság és olasz 
királyság püspökeit egy nemzeti zsinatra Párisba, 1811-ik év-
ben. Fesch bibornok elnökölt : és most az egyszer elég bátor-
sága volt, a zsinatot a tridenti gyülekezet hitvallásának leté-
telével , és a pápa iránti engedelmesség esküjével megnyitni : 
olly lépés, melly neki Pius szivét újra visszanyeré ; s melly 
annál jelentékenyebb volt, mivel példáját az összes püspöki 
kar követte. Ámde ezen ugy nevezett nemzeti zsinat, utóbb 
elfogadá a Napoleon által parancsolt ama végzést, hogy azon 
esetben , ha a pápa a császár által kinevezett valamelly püs-
pököt hat hónap alatt meg nem erősítene, a megerősítési jog 
az érsekre, vagy a tartomány legöregebb püspökére fog át-
származni. A nemzeti zsinat néma engedelmességgel fogadá 
e törvényellenes végzést: csak egyetlen főpap emelé föl 
bátran az ellen szavát, ugy mint Droste-Vischering Gáspár 
Miksa , akkoriban münsteri átalános-helynök, és nem rég mint 
münsteri, agg korban elhunyt püspök ; a hires Kelemen-
Ágoston kölni érsek testvére. A zsinat pedig a pápa megté-
vesztése végett öt vörös bibornokot küldött 1811-ik évi se-
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ptember havában Savonába. S valóban ők a pápától egy 
brevét nyertek ki , mellyben mindaz megerősíttetik, mit 
a nemzeti zsinat végzett. A ravasz bibornokok ezért dicsé-
retet és jutalmat vártak a császártól : de Napoleon a bre-
vét el sem fogadta; s ő a pápával nem is akart kibékülni: 
mert különben nem lett volna többé oka, a pápát fogva 
tartani. A következő télen át Pius békében -hagyatott : de 
1812-ik évi junius havában parancsot kapott, álöltözetben, 
hogy mint pápa meg ne ismertessék , Francziaországba jönni. 
S noha Pius az uton ugy megbetegedett, hogy még a hal-
doklók szentségeit is föl kellett vennie : mégis éjjel-nappal 
hurczoltatott, s ama részvéttől is megfosztatott, mellyben kü-
lönben még a gonosztevők is részesittetni szoktak. Ha evés 
végett meg kellett állapodnia, Pius még ekkor sem bocsátta-
tott ki : hanem a jól bezárt kocsiban valamelly födél, vagy 
félszer alá hozatott. Igy hurczoltatott a pápa Fontainebleauba. 
Itt őt csak megvesztegetett személyek körözék ; és mindaddig 
őriztetett, valamig a császár a szerencsétlen orosz táborozás-
ból haza nem érkezett. A franczia ügynökök, szövetkezve a 
vörös bibornokokkal, valamint Napoleon fenyegetései is, vég-
re megtörték a több mint 70 éves férfiú bátorságát ; és ő alá-
irá 1813-ik évi január 25-én az uj egyezményt: megcsalatva 
azon állitás által is, hogy az csak ideiglenes érvényű lesz. 
Ezen egyezmény által föladta majdnem minden befolyását 
a püspöki székek betöltésére ; mi több , megigéré , jövőre 
ott székelni, hol a császár óhajtja, a párisi érseki palotában; 
s megelégedni 2 millió frank évi jövedelemmel: lemondván 
hallgatagul az egyházi államról. Pius e lépése miatt nem so-
kára mély búskomorságba esett ; s némelly, most szabadon bo-
csátott fekete bibornokok, nevezetesen Pietro és Pacca, az 
egész dolgot a maga igazi világosságában deriték föl előtte. 
Pius ezek által fölbátoritva, s megerősítve, egy szintolly nagy 
alázatosságot, mint méltóságot tanusitó okmányban visszahuzta 
hibáját : ezt ő maga megvetendőnek nyilvánitá, s hozzátevé, mi-
kép inkább meghal, hogy sem tovább is bűnében megmaradjon. 
Ezen okmányt megküldé a császárnak : őt ujabb alkudozások-
ra hivá föl ; és megtiltá keményen az érsekeknek, valamelly 
püspök megerősítését. Napoleon ugy tettette magát, mint-
ha mit sem kapott volna : a pápa jó tanácsadóit azonban is-
mét elválasztá tőle, s az egyezményt nyilvánosan kihirdet-
teté, a nélkül azonban, hogy azt szigorúan végrehajtatta 
volna. A pápának franczia szolgái e közben az agg férfit ne-
vetségessé tenni törekedtek : azon hirt terjesztvén felőle, 
hogy ő folytonosan tobákol, és saját kezeivel varrja föl a 
gombokat ruhájára. Nem sokára Napoleon ismét alkudozásba 
kivánt Piussal bocsátkozni : de ő erre többé semmi kedvet sem 
mutatott; s midőn a leipzigi ütközet elveszett, Napoleon a 
közvélemény némi kibékítése végett, a pápát tökéletes sza-
badságba helyezte (1814-ik évi január 23-án.). Mig Pius 
ismét azonnal trónra lépett, Napoleon ugyanazon fontaine-
bleaui várban, mellyben a pápát annyira lealázta, volt 
kénytelen a császárságróli saját lemondását 1814-ik évi 
april havában aláirni. A visszahelyezett Bourbon, XVIII. 
Lajos azonnal összeköttetésbe lépett a sz.-székkel, és az 
1813-ik évi boldogtalan egyezmény megsemmisittetett. Pius 
pedig 1814-ik évi május 24-én zsolosma-ének és hosanna-kiál-
tások közt vonult be ismét Romába. Az egyházi államnak 
némelly tartományait, mellyeket ekkor még vissza nem ka-

pott, a bécsi congressus adá vissza neki 1815-ben; egyedül 
Avignon és Venaissin maradt a francziáknál. Midőn Napo-
leon Elbából kisurrant (febr. 26. 1815.), és mint császár újra 
föllépett, sógora Murát, nápolyi király, az egyházi államba 
beütött ; és Piusnak Genuába kellett menekülnie. Ámde Na-
poleon második bukása, és sz. Ilona szigetére szállittatása, 
Romát fölmenté minden veszélytől; és a pápa ekkor a franczi-
ák által elrablott műkincseket is visszanyerte. Pius azonnal 
gyógyítgatni kezdé a forradalom által az egyházon ütött se-
beket : és e végből különféle országokkal egyezményeket kö-
tött; mint például Franczia- s Bajorországokkal (1817.), ugy 
Piemonttal és Nápolylyal is. Másokkal ide czélzó alkudozá-
sokba bocsátkozott; s a jezuita-rendet az 1814-ik évi aug. 7-én 
kelt ,Sollicitudo animarum' bulla által uj életre támasztá. 1821-
ik évi sept. 13-án a carbonarik ellen egy bullát bocsátott 
ki; s meghalt 1823-ik évi aug. 20-án, 81 éves korában, 
csipőcsont-törés következtében , miután a pápai széket 231/2 

évig birta. Malachias őt látnokilag ,Aquila rapax'-nak jegyzé; 
s ez kétféle értelemben igen is illik rá : a mennyiben először 
a franczia sas e pápától mindent elragadott, más részről pedig 
ugyané pápa, ragadozó sasként, a francziától mindent vissza-
vett. Üldözője, Napoleon, több mint két évvel előbb meg-
halt, május 5-én 1821-ik évben, épen V. Pius napján. 

(H e f e 1 e után.) N a g y Sándor, 
török-koppányi pleb. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom , május 31-én. Említve volt e lapok ha-

sábjain , miszerint a Boldog-Asszonyról czimzett sz. Ferencz 
rendi tartomány főnöke, fc. G o l e s s é n y i Pantaleon atya, 
május l-jén mutatta be örvendetes arany-miséjét. Mo3t ismét 
egy más kitüntetésben volt szerencsés részesittetni. Ugyan-
is ő cs. kir. Apostoli Fölsége , tekintetbe vévén szerzet-főnö-
künk sok érdemeit, mellyeket az egyház és álladalom javára 
tenni folytonosan törekedett, őt I. Ferencz-József lovagrend-
jének kisebb keresztjével fölékesíteni legkegyelmesben mél-
tóztatott ; mi által nem csak az érdeklett főnökünkre ujabb 
disz, hanem rendtartományunkra is kedves fénysugár háram-
lik. Alul jegyzett szerencsés volt tanuja lehetni azon örven-
detes ténynek, midőn bibornok ő eminentiája, s az ország prí-
mása, Esztergomban május 29-én, házi kápolnájában ft. főnö-
künk mellére az érdemkeresztet feltűzni kegyeskedett. Nincs 
e szerzet-tartományban egyén, ki legjobb atyánk e megtisztel-
tetésén szivből ne örülne. Hála azért ő Fölségének, ki a sze-
génység ruhája alatt is fölismeri az érdemeket, s azokat leg-
magasb kegyeiben részesíti! Forró köszönet ő eminentiájá-
nak ; ki pihenést nem ismerő fáradozásai közt szerzetünkre is 
kiterjeszté gondját, s az érdemjel feltüzését leereszkedő nyá-
jassággal, és, mondhatom , valódi örömmel végzé. Ujabb ösz-
tön leend ez mindnyájunkra, hogy Isten és emberek iránti 
kötelmeinket minél buzgóbban teljesítsük ; mert az elismerés 
lelkesít, és kettőzteti a tevékenységet. Ez alkalommal ft. fő-
nökünk egyszersmind helybeli zárdánk canon-szerü látogatá-
sát is végzé ; melly után Komáromba távozott : hogy ugyan-
ezen törvényes látogatásban többi zárdáinkat is részesítse^ 
Az Isten őrködő áldása kövesse őt minden útjaiban ! P. Cz. 
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( J ó t é k o n y s á g . ) Egy, magát megneveztetni nem aka-
ró jóltevő Kalocsáról, a pesti vakok-intézetének e napokban 
315 forintot a. é. ajándékozott; melly nagylelkű adományért 
az intézeti elöljáróság nevében hálaköszönet mondatik. 

Francziaország. A rennesi püspöki-szék érsekség-
gé lőn, a sz.-szék és kormány intézkedéseinek következtében 
emelve: s az eddigi püspök, mons. Brossays-Saint-Marc Grott-
frid metropolitai méltóságot nyert. A ,Moniteur' közli az erre 
vonatkozó császári rendeletet, mellyben, hivatkozva az ő szent-
sége , IX. Pius pápa, ez évi januárhó 3-án kelt bullája- s ca-
nonszerü behelyezésére, az uj érsekséghez tartozókul nyilvá-
níttatnak a vannesi, saint-brieuci, s quimperi püspöki megyék. 
A 3-ik czikkben egyenesen kimondatik , hogy: ,,a nevezett 
bulla elfogadtatik, ama záradékok, formulák és kifejezések 
helyeslése nélkül, mellyeket az tartalmaz, s mellyek a biroda-
lom alkotmánya- s törvényeivel, ugy a gallican egyház kivált-
ságai-, szabadalmai- s elveivel ellentétben vannak, vagy abba 
jöhetnének." 

— A bourgesi bibornok-érsek Du Pont, életének 67-ik évé-
ben elhunyt. Szent élete- s erényeinek tisztelői, kik közé mind-
azok tartoznak , kik őt ismerték , vigasztalhatlanok. A főpap 
elhunyta előtt óhajtását fejezé ki, hogy holt testét idegen kéz, 
megyéje papjaién kivül ne illesse. Haldoklása tiz egész napig 
tartott ; annyira kinteljes volt kimúlása : de csak egy perczig 
sem szűnt meg mindenkit mélyen megható nyugalma-, s béke-
tűrésével építeni, s a mennyeiek szeretetére buzditni. 

— A ,L' Univers'-nek egyik (május 12-diki) száma 
egy, történeti tekintetben eléggé nevezetes, ámbátor nem 
épen vallási, még kevésbbé k e r e s z t é n y régiség fölfedezése 
felől tesz említést. Páris kapui előtt tudnillik nem rég egy 
celta főnök sirja fedeztetett föl, melly állítólag 25 század óta (?) 
rejtegeté az ott pogány szertartások közt eltakarított csonto-
kat. A sírban , mellyet alig 30 centimeternyi mélységben , is-
meretes köralakba rakott kövek (cromlech) képeztek, két 
csontváz találtatott (egy férfi- s egy nőé,) meglehetős állapot-
ban. A férfi arczczal lefelé fordítva, fejét kezeiben tartá : s fo-
gai csaknem ép állapotban találtattak. Mellette nyilvessző volt 
csont-liegygyel, lándsa szarvas szarvából képezve , s harczi 
bárd köszörült kovakőből, melly átlátszóságát a sir fölött ra-
kott tüz melege miatt elvesztette. Az edénytöredékek csak fé-
lig kiégett müvekre mutatnak. A fiatalabb nő csontváza két-
ségtelen jeleit viseli magán annak , hogy férje sirja fölött, 
mint aldozat öletett meg. A fölfedezés legfőbb érdekességét 
abban helyezzük, hogy e vad szokásokra mutató emlék is fé-
nyesen megczáfolj a azon részrehajló irók tévállitását, kik a 
celta s gallus népet a miveltség kitűnő, még az olaszhonit is 
elhomályositó állapotában éltnek erősítik, s az emberi-nem 
mivelődésének történetét egy, a kinyilatkoztatás! kútfőkkel 
ellenkező módon és irányban akarják lehozni korunkig. 

Jerusalem, május 12-én. „Constantin nagy-herczeg 
két óra előtt tartá, legnagyobb fénynyel összekötött bevonu-
lását a sz. városba. Jerusalemnek egész lakossága kitódult a 
kapuk elé , látni a czár testvérét : az egész helyőrség ki vala 
állítva ; s a pasa minden nyilvános tisztviselők élén ment ki 
a herczeg elé : őt egy külön, e végre fölállított sátorban frisi-
tőkkel kínálván meg. Itt fogadá a nagyherczeg a consuli tes-
tületet , és a szakadár egyház főpapságát is. Az orosz clerus 
a jafiai kapunál üdvözlé az orosz herczeget : ki nagyszámú 

kiséretével a görög patriarcha nagyszerű, s rendkívül gazda-
gon javadalmazott székházában szállott meg. Ez épületben 
fogja 8—10 napig a keleti vendégszeretet megkülönbözteté-
seit élvezni. Imént fogadtatott lehető legnagyobb kitüntetés-
sel , a sz. sir templomában. Mi a népesség képzelő-tehetségé-
re leginkább hatott, az : városba vonulásának fénye ; a 300 
orosz tengerész, s legalább is 50, minden rangú katonatiszt 
kísérete. A görögök diadalt ülnek : ők azt beszélik, hogy a 
konstantinápolyi trón visszaállitója látogatá meg őket . . . . mig 
a latinok keseregnek a két kath. nagy hatalmasság közt kiütött 
háború láttára. Ok attól félnek, hogy Oroszország ezt kelete-
ni befolyásának nevelésére fogja használni". (L' Univers.) 

CanÉonból , április közepéről érkezett tudósítások sze-
rint, a chinai birodalombeli keresztények, helyenkint még 
mindig nagy üldöztetésnek vannak kitéve. Honan tartomány-
ban a hivők nagyobb számmal vettetnek tömlöczbe, ostoroz-
tatnak és zsaroltatnak, mint bármikor annakelőtte. Kezdik 
hinni, hogy a császár minden, a tien-tsingi szerződésben kikö-
tött engedvényeket visszavont, legalább tettleg : s e hirt ma-
guk a mandarinok terjesztik , és zsákmányolják ki leginkább, 
a keresztény lakosság elnyomására. Van azonban még né-
mi remény, hogy az angol és franczia ügynökök Peking-
ben, nem sokára ez ügynek jobb fordulatot adnak, és 
ama hirt meg fogják hazudtolni. A Su-tshuen tartományban 
működő kath. téritők szinte nem irnak az eddigi nyomatás 
megszűnte felől ; sőt mons. Défléches, sinitei püspök, déli 
Su-tshuen tartomány apostoli helynöke, épen ez ügyben uta-
zik Francziaországba. Még Canton legközelebbi szomszédsá-
gában is sorra tömlöczözik , vesszőzik , és javaiktól megfoszt-
ják azokat, kik magukat keresztényeknek lenni bevallják. Az 
orosz kormány e közben legnagyobb tekintélyt tuda szerezni 
pekingi küldöttjének ; ki nagy számú kísérőivel, saját nem-
zeti , s hivatalos öltözetében, katonai őrizet nélkül jár-kel a 
fővárosban : az összes lakosság tiszteletteljes kíváncsiságát 
fölidézve. Nem is csuda : miután olly tekintélyt követel magá-
nak, hogy közvetlenül a császárral akar csak értekezni, s olly 
gyaloghintón vitetni az udvarhoz (nyolez ember által) , minőt 
egyedül az ,ég fia', a chinai császár használhat. Jelenleg egy 
olly roppant palota alapköveinek letevésével foglalkozik, melly 
megfeleljen az illy föllépést gyámolitó birodalom hatalmának. 

, É n e k k ö n y v . Magyar és latin egyházi énekek gyűj-
teménye, a kath. tanuló ifjúság használatára. Négyes hangje-
gyekre tet ték: Z s a s s k o v s z k y Ferencz és Endre, egri 
képezdei s gymnasiumi zenetanárok. Az egri érseki hatóság 
jóváhagyásával. Egerben, 1859.' 8-r. XVI. és 162. 1. Ara, 
fűzve : 1 frt p., vagyis 1 frt 5 kr. a. é. 

Jelen énekkönyv tartalmát (mellyről csak azért nem 
tettünk hamarább jelentést, mivel annak szakértőbb tollból 
folyt ismertetését ohajtottuk volna közölni), teszik a szokott 
reggeli, esti stb. mise-, és gyónási imádságok, mind röviden ; 
mellyeket ,az ifjú életszabályai' zárnak. Erre következnek 
(szövegbe nyomott hangjegyekkel) a m i s e é n e k e k (8 sz. 
alatt), adventi, karácsoni (10—14. sz.) ; uj-évi, s nagy-
böjti énekek (16 — 32.); húsvétiak; buzaszentelésre; sz. 
áldozáskor; pünkösdiének; a Szentháromságról ; Űrnapra; 
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énekek az Atyához; Jézushoz; Jézus sz. nevéről, sz. szi-
véről , s az Oltári-szentségről (52 — 66. sz.) ; a boldogs. 
szűz Máriáról (67 — 81. sz.); predikáczió előtt stb.; to-
vább a szentekről (88—99. sz.) ; majd alkalmi, s végre ha-
lotti és temetési énekek (107—116. sz.). A latin hymnusok, 
szintilly renben 117-dik számtól kezdve 165-kig terjednek. 
E munka felől volt ugyan már (első részének megjelenésekor) 
a ,Religio'-ban szó téve : örömest ujitjuk föl mégis ezúttal, 
miután az egész mü befejeztetett, a felőlei megemlékezést, 
azok figyelmeztetése végett, kik annak a gymnasiumi s reál-
tanodák-, ugy szinte képezdékben, és ezekhez csatolt főelemi 
tanodákban, az egyházi zene kivánt emelése körül olly jó 
hasznát vehetik , s bizonyosan már vették is. Nem is ok nél-
kül reménylik ezen, az egyházi zene-irodalomban nálunk két-
ségkívül nagy hiányt pótoló mü t. szerzői, hogy az annál 
nagyobb pártolásban fog részesülni, minél ismertebbé vá-
lik e honban ; s hogy habár uttörőkül tekinthetők is e szak-
ban , dolgozatuk mégis, akár terjedelem, akár helyes megvá-
lasztás tekintetében, ugy szinte kiállítást és ehhez szabott 
jutányos árt illetőleg is, az Istent ajtatos énekével dicsőí-
teni vágyó kath. ifjúságnak ők igen alkalmas és becses könyvet 
nyújtottak. Az egész mü négy vegyes (sopran, alt, tenor és 
bassus) hangra, lehetőleg könnyű , s egyházias modorú styl-
ben vagyon irva ; s nem csak a gymnasiumok- , képezdék-, és 
reáltanodáknál, hanem olly alsóbb elemi osztályoknál is hasz-
nálható, hol a tanitó altanitóval bir; kik a sopran, és alt han-
gokra betanított gyermekekkel, a tenort és bassust énekelhe-
tik. A könyv homlokán ft. J u h á s z Norbert egri nagy-gymna-
siumi igazgató ur neve díszlik ; ki a müéneklésnek barátja, s 
buzgó pártolója levén , az énekkönyv keletkeztének gondola-
tát adta : azon törekedve, hogy az annak kiállítására fordi-
tott tetemes költségek előre is biztosíttatván, a könyv megje-
lenése ne hátráltattassék : melly köszönetet érdemlő, s hatha-
tósan gyámolító előgondoskodás nélkül, alig látandott a lát-
szólag kicsiny, de tetemes költségbe került mü valaha napvi-
lágot. Megrendeléseket ezen aránylag olly olcsó énekkönyvre, 
akár az egri gymnasiumi ft. igazgatóságnál, akár közvetlenül 

a szerzőknél, nem különben könyvárusi uton is tehetni : a gyűj-
tőknek minden tiz után egy ingyenpéldány adatván. —m — 

Könyvhirdetés. 
Elhagyták a sajtót ; és R a d e r Antal könyvárusnál, s 

általa minden hiteles könyvkereskedésben megszerezhetők : 
,S z e n t b e s z é d e k a n a g y b ö j t r e , Porto Mauri-

tio Leonard világhírű szónoktól. Németből forditá H u s z á r 
Károly, fehérmegyei áldozár. A püspöki hatóság jóváhagyá-
sával. M á s o d i k kötet. Székesfehérvárott, 1859'. 8-r. 314 1. 
Ara, fűzve ? 

A sűrűn nyomott könyv gazdag tartalmát a következő be-
szédek teszik: ,111. Böjti vasárnapra : A gyónásról. III. Böjti va-
sárnap utáni hétfőre : Az örökkévalóságról. Keddre : A bűnök 
számáról, és az intésekről. Szerdára : A halálos bün gonosz 
voltáról. Csütörtökre : A bocsánatos bűnről. Péntekre : A bű-
nös ember gyötrelméről halála óráján. IV. Böjti vasárnapra : 
A tisztitó-tüzben szenvedő lelkekről. Sz. József ünnepére : Jó-
zsef nagy vala, mint igaz ; nagyobb vala, mint jegyes ; igen 
nagy vala, mint atya. IV. Böjti vasárnap utáni keddre : A vá-
lasztottak csekély számáról. Szerdára : A rágalomról. Csütör-
tökre : A halálról. Péntekre : A szokásos bűnről. Fekete va-
sárnapra: Krisztus urunk személyéről. Gyümölcsoltó-Boldog-
asszony ünnepére : Az Istennek legszentebb Anyjáról. Nagy 
péntekre : Urunk kinszenvedéséről. Husvét-vasárnapra : Az 
istenes élet vigasztalásáról. Husvét-hétfőre : A bűnbe való 
visszaesésről. Husvét-keddre : A sziv békeségéről'. 

Továbbá megjelent : 
, F a l u s i t e r m é s z e t t a n . Vasárnapi és népiskolások 

számára o l v a s ó k ö n y v . Irta P a p L. Ignácz. I. füzet. Be-
vezetés. Pest, 1859'. K. 8-r. 64 1. Bolti ára : 50 kr. a. é. Kap-
ható P f e i f f e r Ferdinand pesti könyvkereskedésében a ,Fe-
hér hajó' átellenében. Ugyanitt és szerzőnél (Molnár-utcza 
18. sz.) a ,Falusi természettan' 4 első füzetére folyvást elfo-
gadtatik az előfizetés 1 frt 5 krral uj pénzben. (Az előfizetők-
nek ez első füzet is az előfizetési árban, gyűjtőknek pedig 10 
előfizető után 1 példány ingyen adatik.) 

ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS. 
A félév közelítő vége azon kötelesség teljesítésére hív föl, hogy a t. olvasó közönséget, az e la-

pok iránt tanúsított pártfogásának folytatásaért, a jövő félévre is tisztelettel fölkérjük. A világot nyugta-
lanító események még inkább intenek, hogysem egyébkor : ott keresni az egyedül biztos támpontot lel-
künknek , hol azt Istennek örök bölcsesége s előrelátó szeretete mindnyájunk számára letette , a r e 1 i g i ó-
b a n — Bár volna mindenkor elegendő tehetségünk, az ezt tápláló magas gondolatok- s érzelmeknek leg-
hívebb , és korszerűbb kifejezést adni ! Különben a mi jót és érdekest e tekintetben közölhetni szerencsések 
voltunk, és leszünk, azért a t. munkatársaknak hálás elismeréssel adózunk: a mi hiányt betölteni, vagy 
tökélyt elérni pedig a legjobb akarattal sem birunk, azért a kegyes elnézés jótéteményét, mint a , R e l i -
g i o 1 szellemével úgyis legegyezőbbet, bizodalommal veszszük igénybe. 

A lap sem béltartalom-, sem külalakra nézve nem fog változni. Az előfizetési föltételek is ma-
radnak , mint eddig. Az előfizetési dij tudnillik : 

Félévre, postán hordatva, 5 frt pengő pénzben, vagyis 5 frt 25 kr ausztr. ért.; helyben pedig, 
házhoz-küldéssel 4 frt 40 kr p. p. , azaz : 4 frt. 90 kr a. é. 

Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t ü g y n ö k i 
h i v a t a l á b a n (Lipót-utcza, 8. sz.), vagy a szerkesztői irodában (Belváros, Molnár-utcza, 10. sz.). 

Pesten, juniushó 3-án, 1859. A ,RELIGIO' szerkesztősége. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer : szerdán, és szombaton. Az előfizetési di j félévre 5 f r t 25 kr., helyben 4 f r t 90 kr. (Régi pénzben 5 fr t , 
és illetőleg 4 f r t 40 kr. p.) Előfizethetni minden es. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros. Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Megyei zsinatokról. V. — Bizalmas ja-
vaslatok az egyházi beszédek készitését illetőleg. IV". — E g y -
h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyarország- és Austriából. 

M e g y e i z s i n a t o k r ó l . 
y . 

2) K i k a m e g y e i z s i n a t o k t a g j a i ? (Folyt.) 
A világban gyakran találkozunk olly férfiakkal, 

kik életök minden mozzanatában kifejezik ama gon-
dolatot , melly őket lelkesíti ; kik küzdelmök-, szen-
vedésök- , és türelmükben mutatják föl amaz eszmét 
és törekvést, melly szivvérökbe oltva lenni látszik ; 
szóval, kiknek egész életök nem egyéb, egy nagy 
commentárnál azon mindent átölelő, mindent ma-
gába záró eszméhez, mellynek valósítását földi cse-
lekvésök föladatául tűzték ki. E hőn, és önfeláldo-
zással ápolt föladatuk mellett, önérzésökbe leplezve 
küzdenek ők mint egy hős, tűrnek, mint a zarándok. 

Illy elszánt, vagy ha tetszik, illy makacs, de 
tiszteletet parancsoló jellemüeknek találtuk mi a ve-
lünk ellenkező véleményüek főbbjeit ; kik a közvé-
lemény ohaja-, s a korszükségek kikémlelésében er-
nyedetlen lélekkel folytatott búvárkodásaik közt és 
folytán, egy nagy eszmét, egy nagy törekvést vá-
lasztának önmaguknak; s azt napjaik minden gon-
dolatai közé szővén, személyökkel elválaszthatlanul 
forraszták össze. És ez eszme? ,Az egyházi életnek, 
minden hasznos erők fölhasználásával, uj lendületet 
adni'. 

Ennek valósításán fáradoznak ők lankadatla-
nul ; e mellett küzdenek hajthatatlan kitartással : lel-
kesedésök és szilárdságuk számára e czélból szíván 
minden táplálatot. E melletti munkásságuk- és küz-
delmükben korlátot szintolly kévéssé ismervén, mint 
tevékenységük e kitűzött magas czéljok felé megál-
lapodást: ha a kevésbbé tevékenyek már rég kifá-
radtak, vagy elleneik által az elfoglalt helyezetökből 
kitolattak, a helyett , hogy ők tevékenységökből 
alábbhagytak volna, azt kettőztetik ; és ha elleneik 
által a védelmökre fölhányt sánczok közül kiveret-
tek , szemeik más téren fedezik föl a stratégiai pon-
tokat, mellyek megerősítését, és védelmezését ujult 

erővel megkísértik: azon egyetlen öntudatban, hogy 
a közérzés- és gondolkozásnak szót, s irányt adni ők 
vannak hivatva ; s hogy igy cselekedve, nem tesz-
nek egyebet, mint a mit állítólag a közvélemény 
óhajt, s a korszükségek, hatalma főlmeritett. Azon-
ban e nemes, és annyi erőmegfeszitésre igen is méltó 
fönséges czéljok követésében átér, a helyzet, az esz-
közök, a modor kikémlelését illetőleg nagyszerűen té-
vedve, példátlan munkássággal csak romokat építe-
nek; és saját erejeket, fajdalom ! túlbecsülve, vagy 
önkezökkel, ha elég erejek volt é n j ö k ö n győze-
delmeskedni, rombolják le, mit lelkesítve tervezé-
nek, s izzadság- és nagy gonddal már-már a vég-
eredmény felé vezettek ; vagy pedig vak szenvedé-
lyük által a jog- és kötelességszabta medrükből ki-
tolatva, pusztító árként, hosszabb időre kiható du-
lá&t hagynak vissza. 

Ezt történeti s lélektani szempontból, elleneink-
nek e tárgynál kifejtett tevékenységüket illetőleg 
közbevetve J), folytassuk a megyei zsinatok tagjai-
nak meghatározásánál fölállított ama kedvencz, ,quod 
omnes tangit, debet ab omnibus approbari' elv kö-
rüli fáradozásaikat. 

Nagy szorgalommal gyűjtöttek ők össze sz. Cy-
prian levelei-, s az egyháztörténetből adatokat, an-
nak bebizonyítására, hogy az afrikai s romai egy-
házban a főpásztorok a presbyterek nélkül, kiket 
kormánytársakul tekintettek, mit sem intéztek el; 
valamint hogy ezek kormányozták a széküresség, 
vagy gátoltság(sedeimpedita) esetében az egyházat. 

Kénytelenek vagyunk itt emlékezetünkkel a 
fölhozott kor történetén végig futni : hogy lássuk, 
valljon, és hol találták el a valót, s hol sulyedtek té-
vedésekbe. A napról-napra szaporodó keresztények 
lelki szükségeinek a püspök egymaga nem felelhet-
vén meg : a népesebb és tekintélyesebb városok, pél-

]) Ennek részletes kimutatása munkánk tervének igé-
nyein kivül állván, ugy azon rövid térben, melly közt működ-
hetünk , czélszerüleg alig megoldható levén : csak némi tájé-
kozásul utalunk (a megyei zsinatokra vonatkozó ujabb el-
meszüleményeket fölemiitett) II. czikkiinkre. L. ,Religio' 
33. sz. 
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dául Roma *), s Alexandria 2), több, t i t u l i név alatt 
ismeretes önálló plebániakerületekre osztattak föl ; 
hogy ott a megváltás sz. jeléhez siető pogányoknak, 
az állandóul alkalmazott papok által, a keresztség-, 
és penitenczia-szentségek szolgáltassanak ki. Hasonló 
szükség merülvén föl a szerencsés helyezete, és sok-
ágú közlekedései, s üzletei miatt tekintélyes Cartha-
goban is 3): a város szinte több kerületi papok közt 
osztatott föl ; kikre a püspök pásztorkodási gondjai-
nak egy részét ruházta 4). S ime ezen székes-városi 
papok képezték a főpásztorok tanácsát; mellyben az 
egyház ügyei, a püspök felsőbbsége- s kormányha-
tóságának sérelme nélkül, intéztettek el. Ez oknál 
fogva különös kitüntetésben részesültekül tekintettek 
mindazok, kik a városi papok közt helyet foglalhat-
tak. Illy elsőségekre utal maga sz. Cyprian is, Nu-
midicusra vonatkozó levelének e szavaiban : „Ut Nu-
midicus Presbyter adscribatur Presbyterorum Car-
thaginensium numero, et n o b i s c u m s e d e a t in 
C l e r o . " (Ep. 35. p. 111.) Tanácsadók, és nem kor-
mánytársak voltak ők: a mint őket a ,Const. Apóst.' 
szerzője is nevezi : „Presbyteri velut c o n s i l i a r i i 
E p i s c o p i , et Ecclesiae corona; sunt enim Syne-
drium et Senatus Ecclesiae" 5). Maga sz. Cyprian is 
az egyházügyekre vonatkozó nyilt irataiban csupán 
csak a püspöktársak határozatait emeli ki , és sehol 
sem hivatkozik a presby terek Ítéletére ; mit el nem 
mulaszt vala, ha a presbyterek és a püspökök közt 
jogegyenlőség létezik. — E tanács intézte el tovább 
a megyei ügyeket a püspök távolléte, vagy halála 
esetében is. Joghatósága azonban ekkor is (nem le-
vén ez saját rendi hatalmának, hanem csak a püspö-
kök rendi s joghatósági teljhatalmának kifolyása, 
tulajdonképen r é s z b e n i átruházása,) a püspöki 
átalános meghatalmazás ereje szerint korlátolt, és 

' ) Anastasius könyvtárnok Marcellus pápáról ezt jegyzi 
meg: „Vigintiquinque t i t u l o s in urbe Roma constituit, 
quasi dioeceses, propter baptismum et poenitentiam mul-
torum, qui convertebantur ex paganis". (Tom. I. ed. Rom. 
p. 31.) 

3) Lásd Lumper, Histor. theol. critic. Tom. VIII. p. 389. 
3) E városról sz. Ágoston ekkép nyilatkozik : „Civitas 

ampla et illustris, — fama celeberrima, nobilis, unde non me-
diocris utique auctoritatis habebat Episcopum". Ep. 43. N. 7. 
Tom. II. ed. Maur. p. 91. 

4) Sz. Cyprian e kerületek lakóit a presbyterekre bizott 
nyájnak nevezi. ,,Quod quidem nostri Presbyteri et Diaconi 
monere debuerant, ut c o m m e n d a t a s s i b i o v e s foverent, 
et divino magisterio ad viam deprecandae salutis instruerent". 
Ep. XI. p. 54. ed. Ven. 

5) Libr. II. C. 28. ed. Cotelerii. I , 241. 

csak csekélyebb ügyekre kiterjesztett volt. A fon-
tosb, és ujabb ügyek vagy a távollevő püspök meg-
érkeztéig, vagy pedig az újnak székfoglalásáig ha-
lasztattak el. A presbyterium joghatósága tehát a 
püspökségben, és általa létezvén: ennek megegyezé-
se és parancsa szerint már kisebb, már nagyobb kör-
re terjedt ki ; a mint ezt az angol Hod well magának 
sz. Cypriannak leveleiből bizonyitá be 1). Ha pedig 
e kijelölt, s körülirt állásukat feledve, tulterjeszke-
dési kísérleteket tenni merészkedtek : mindannyiszor 
a kiszabott határok közé szoríttattak vissza. Bizony-
ságunk erre újra, az elleneink által főleg fölhozott 
sz. Cyprian ; ki a korlátain tulcsapó presbytereket, 
rejtett helyéből, nem csekély szigorral feddé meg. 
„Aliqui de Presbyteris", mondja, „nec Evangelii, nec 
loci sui memores, sed neque futurum Dei iudicium, 
neque nunc sibi praepositum Episcopum cogitantes, 
quod nunquam omnino sub Antecessoribus factum 
est, cum contumelia et contemtu Praepositi totum 
sibi vindicant" 2). Máskor megint magasztalólag em-
lékszik az elestek iránti tulengedékenysége miatt is-
meretes G-aius presbyter ellenében tanúsított eljárá-
sukról, melly szerint az akkor Carthagoban levő 
püspökök tanácsa-, s n e m ö n h a t a l m u k b ó l in-
tézkedtek 3). Tovább a sz. Cyprian távolléte alatt ki-
adott, s az egész megyére vonatkozó rendeletek mu-
tatják a presbyteriumnak sokkal csekélyebb, és kor-
látoltabb befolyását a kormányzásba, mint a minőt 
neki elleneink tulajdonitni s ze re tnének . E rendelete-
ket ugyanis nem a presbyterium adta ki saját neve 
s hatalma alatt (mit a püspök állítólagos kormány-
társának távollétében okvetlenül teendett ; miután ez 
esetben a megye vezetése s kormányzása, szükségkép 
nem csak joga, de kötelessége is lett volna) : hanem 
a Carthagoban levő püspökök, kikre a megye veze-
tése , mint látszik, bízatott. Igaz ugyan, hogy Cal-
donius, Carthagoba jötte előtt, egyik levelét nem csak 
Cyprian nevére, de a városi presbyteriumra is czi-

„Quamquam Presbyteros in consilium adbibere soient 
Episcopi, ius tamen omne, potestatemque rerum, communi 
licet consilio gestarum, ab Episcopis fuisse derivanda ; eorum 
fuisse auctoritatem, et quidem solorum ; inde rata fuisse in 
foro conscientiae, apud Deum, caeterosque Episcopos, commu-
nia illa décréta , non quod Presbyteros, sed quod Episcopos, 
suffragantes habuissent." Diss. 10. Cypr. p. 60. ed. Oper. S. 
Cypr. Amstelod. 1700. 

a) Ep. 16. ed. Amst. p. 194. 
3) „Integre et cum disciplina fecistis, quod c o n s i l i o 

C o l l e g a r u m m e o r u m , qui praesentes erant, Graio Did-
densi presbytero et diacono eius censuistis non communican-
dum". Ep. 34. ed. Amst. p. 217. 



n 3 7 1 M — 

mezte: ebből azonban még nem lehet a presbyterek-
nek a püspökökkeli egyenjogúságát kimutatni ; mert 
Caldonius nem tudván a dühöngő üldözés elől mene-
kült Cyprian hollétét, levelét kivüle még a napiren-
den levő csekélyebb ügyekkel foglalkozó presbyte-
riumra is czimezte : ekkép remélvén levele biztos el-
küldetését. Igy magyarázta ezt az angol püspök 
Fellus is 

Különben pedig hogy sz. Cyprian, ámbátor püs-
pöki nagy tisztjét és hivatalát tanácsnokok nélkül 
nem igen gyakorolta 2),ezektőli függetlensége-, s áta-
lán a presbyterek fölötti isteni eredetű felsőbbségét 
mennyire tudta s érezte, elég hangosan hirdetik le-
velei; mellyek valamint erről teljesen kezeskednek, 
ugy más részről bizonyítják, mennyire félre- s nem 
értik, vagy elferdítik e sz. atya állításait, kik vész-
teljes tanaik megállapítására, tekintélyével visszaél-
nek; „ut illud nescio, quid, quodcunque proférant, 
neque primi, neque soli sentire videantur" (Vincent. 
Lir. Comm. C. XI.). Álljon tehát itt leveleiből néhány 
idézet a mondottak bizonyságául. „A Christo Domi-
no per temporum et successionum vices Episcoporum 
ordinatio et Ecclesiae ratio decurrit, u t E c c l e s i a 
s u p e r E p i s c o p o s c o n s t i t u a t u r , e t o m n i s 
a c t u s E c c l e s i a e p e r e o s d e m p r a e p o s i t o s 
g u b e r n e t u r " (Ep. 27.). „Praepositus (Episcopus) 
habet in Ecclesiae administratione v o l u n t a t i s 
s u a e l i b e r u m a r b i t r i u m , r a t i o n e m a c t u s 
s u i D o m i n o r e d d i t u r u s " (Ep. 72.). „Scire de-
bes, Episcopum in Ecclesia esse, et Ecclesiam in Epi-
scopo, et si quis cum Episcopo non sit, in Ecclesia 
non esse" (Ep. ad Flor.) stb. Valóban csudálatos 
értelmezési tehetség, vagy helyesebben, sajnos igno-
rantia, hogy ne mondjuk, rossz akarat kívántatik, hogy 
valaki sz. Cypriant az ugy nevezett közös kormány-
zási rendszer előharczosául tekintse , s fölhasználni 
akarja. 

Hasonló megszorítással folyt be a megyei kor-
mányzásba Roma-, Alexandria- s egyéb városokban 
levő presbyterium is. Ez a püspököktől nyeré min-
den fólhatalmazottságát, a kisebbszerü ügyek elin-

') „Caldonius cum in re dubia consulere vellet Eccle-
siam Carthaginensem, quid de ea fieri oporteret; aequum 
duxit literas suas non ad Cyprianum tantum, sed et ad eius 
presbyteros, qui Carthagine fuerant, dirigere ; praesertim cum 
vix aliter, nisi illorum ope, eaedem perferri poterant." Not. 1. 
ad Ep. 24. p. 204 ed. Op. S. Cypr. 

2) Ezt, és nem mást jelentenek mindazon helyek is, 
mellyeket elleneink e sz. atya leveleiből a presbyterek jog-
egyenlősége mellett újra, meg újra fölhoznak. 

tézésére is ; mellyen tul még a széküresség, vagy 
gátoltság esetére sem rendelkezhetett. Ez oknál fog-
va a romai presbyterek e megszorított hatáskörük 
tiszta érzetében, az üldözések kínjai közt elestek 
ügyében sz. Cyprianhoz folyamodtak; jól tudván, 
miszerint e részbeni bármilly intézkedésök, a püs-
pöki joghatóság bitorlása volna. „Quamquam", ezek 
szavaik, „nobis differendae huius rei necessitas 
maior incumbat, quibus post excessum nobilissimae 
memoriae viri Fabiani, nondum est episcopus consti-
tutus, qui omnia ista moderetur, et eorum, qui lapsi 
sunt, possit cum auctoritate et consilio habere ratio-
nem." (Ep. 31. inter Cypr. ed. Ven. p. 99.) 

Ezek után, ha a mondottakat egybefoglaljuk, 
azokból e következő resultatum merül föl. Egyes 
püspöki egyházakban is némi fokozat jött létre a szá-
mosabb fölszentelt papok közt. A székváros fölszen-
telt papjai képezték a főpásztorok tanácsát ; kiknek 
tudta, vagy megkérdezése nélkül, fontosabb ügyeket 
nem intéztek el. A püspökök az örökkévalóságra ki-
ható felelősséggel járó terhes hivataluk érzetében el-
engedhetlen kötelességöknek tárták, a presbyterium 
tanácsát kikérni : a nélkül mégis, hogy ez e miatt 
olly jogot követelhetne, melly szerint a püspök Íté-
letét követni, vagy tanácsába beleegyezni tartoznék. 

Mindezen ellenészrevételeink után tehát, mely-
lyeket a velünk ellenkező véleményüek által olly 
előszeretettel választott hagyománytéren följegyez-
hettünk, hiszsziik állithatni, hogy az első századok 
ősgyakorlata, mellynek kifürkészésében a sokaság-
nál biztos sikerre számitó ügyes eszélylyel fáradoz-
nak , pártatlan vizsgálódás után semmi támpontot 
sem nyújt a jogi axióma' barátjai által vitatott uj 
rendszernek ; és hogy a túlterjeszkedni vágyóknak, 
ha a presbyterek mostani befolyását az ősegyház-
ban fóllelhetővel összevetik, épen nincs okuk, e rész-
ben a fakadó egyház ,ősgyakorlatát' visszaohaj-
taniok. 

Még egy megjegyzést, elleneink okoskodását il-
letőleg. Ki figyelemmel kiséri, s vizsgálja elleneink 
okoskodásának menetét, az előtt lehetetlen föl nem 
tűnnie azon sajátságnak, hogy jogi axiomájok, és 
annak bebizonyítása közt roppant űr létezik; s hogy 
mig egy részről ama maximájok szerint, ,quod omnes 
tangit, debet ab omnibus approbari', a kormányzási 
joghatóságban mindenkit egyaránt részesítenek: ad-
dig tételök megerősítésére összeszedett védveik föl-
sorolásánál, ama mindenkit egyaránt átölelő nagylel-
küségöket, ugy látszik, megbánva, a kormányzási jo-
got csak a püspökök és presbyterek közt osztják meg. 



De nem ugy ám! Mert ha az áll, különösen pedig 
az egyházban, hogy ;quod omnes tangit , debet ab 
omnibus approbari' *) : akkor a világiak is, és ezek 
közt nem csak a férfiak, de az apostol által az egy-
házban hallgatásra szorított asszonyok is, csak olly 
jogképesek, mint a püspökök és presbyterek ; mert 
amazokat csak ugy illetik és érdeklik az egyház dol-
gai s törvényei, mint az Ur fölkent szolgáit : követ-
kezőleg azok (a nők) szintolly joggal jelenhetnének 
meg a zsinatokon, mint a püspökök és presbyterek; 
hol azután tudva levő előnyeik, még az elnökséget 
is, a nőnem iránt mindig ildomos férfiak közt, bizto-
sithatnák számukra. — Egyébiránt örvendetesebb , 
elleneinket, a megkezdett ut felében megállapodva, 
önmagukkal ellenkezésben látni, mint a rést vaskö-
vetkezetességgel tovább törve, mohó kezekkel a rom-
bolást minden irányban terjeszteni: s egyházuk iránti 
hütlenségi vétköket, melly rendesen már itt a jóvá-
tétel lehetetlensége által büntettetik, tetézni. Azon-
ban a jogi maximának e megszorítása mellett sem 
hízeleghetnek maguknak azzal, hogy ők az egyház 
tanát hirdetik. Hasztalan is hivatkoznak ők e részben 
Habért franczia tudósra ; ki a lelkipásztorok számá-
ra , Urunk 72 tanítványaitól származtatván le őket, 
a püspökökkel egyaránt közvetlen isteni iurisdictiot 
követel 2). Mert ekképen Blondel, Hugo G-rotius, és 
a presbyterianok tévtanait karolják föl ; mellyeket 
az angol Pearson, a franczia Petavius , és egyebek 
olly fényes diadallal döntöttek meg, és az egyház, 
minden kételyt kizáró ünnepélyes határozatával el-
vetett és kárhoztatott (Conc. Trid. Sess. 23. C. 4.). 

Helyén lesz itt záradékul jelen, és átmenetül leg-
közelebbi észrevételeinkhez, az 1857-ik évben meg-
tartott rheimsi tartományi zsinatnak, a püspöki te-

J) E jogi axióma még az e g y e n j o g ú tagokból álló 
emberi társulatoknál is (nem levén a maga teljében alkalmaz-
ható) , különféle megszorításoknak van alávetve. „Regula 
praesens intelligenda venit de eo dumtaxat, quod omnes, ut 
s i n g u 1 o s , non autem , quod omnes simul, vei c o l l e -
c t i v e , vei c o l l e g i a l i t e r sumtos tangit". ReiíFenstuel, in 
Tr. de reg. Jur. p. 53. 

2) „Parochi eo modo succedunt septuaginta discipulis, 
quomodo summus Pontifex Apostolorum Principi, et Episcopi 
caeteris Apostolis; atque ideo summus Pontifex a Christo 
immediate habet iurisdictionem in tota Ecclesia, et Episcopi 
inDioecesibus suis; quia succedunt ille beato Petro et illi 
Apostolis. Successor enim habet iurisdictionem ab eo, a quo 
habet praedecessor ; alias, inquit Bellarminus, non vere suc-
cedit, sed novo ordine instituitur. Ergo etiam eodem iure Pa-
rochi iurisdictionem a Christo immediate accipiunt, quo sum-
mus Pontifex et Episcopi suam." Theol. dogm. et mor. Tom. 
VII. Tract, de Sacram. Ord. P. II. C. VI. p. 345. 

kintélyt , és joghatóságot illető határozatát följe-
gyezni : „Spiritus Sanctus, sicut praefatur Aposto-
lus , posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei ; et iis 
in persona Apostolorum, quorum in locum succes-
serunt, a Domino nostro Jesu Christo dictum est: 
,Qui vos audit , me audit, et qui vos spernit, me 
spernit1. Unde S. Ignatius martyr in Epistola ad Po-
lycarpum: ,Episcopo attendite, ut et vobis Deus at-
tendat '— Absit a nobis, ut potestatem nostram ul-
tra limites tantillum dilatare velimus, aut earn cum 
rigore , quasi dominantes in cleris exercere ! Sed qua 
ratione taceremus, nos esse patres, sacerdotes vero 
filios; nobis potissimum fuisse concreditas oves, quas 
ipsi pascunt ; et munia, quae nobis pro salute anima-
rum incumbunt, sicuti sunt magis onerosa, ita latius 
protendi, maioremque auctoritatem acquirere?.. . Mo-
nemus igitur in Domino omnes Provinciáé nostrae 
sacerdotes, ut Episcopalem dignitatem prae oculis 
habentes, memoresque promissionis reverentiae et 
obedientiae, quam intra ordinationem suam dederunt, 
caveant a spiritu superbiae, quo tot homines saeculi 
huius abrepti potestatem omnem contemnunt, ver-
bis , vel scriptis, omnique modo inhonestant, et ita 
ordinationi Dei resistentes, totius societatis funda-
menta evellere conantur. Intelligent enim eo gravius 
esse, duces et praepositos in Ecclesia laedere, vel etiam 
divexare, quo eos dignitate sanctiori pollere norunt, 
quo etiam arctiori vinculo eis devinciuntur, et reli-
gio ipsa, dissentientibus membris cum capite, quasi 
lacerata, maiora damna pateretur" J). J . S—M. 

Bizalmas javaslatok 
az egyházi beszédek készítését illetőleg. 

IV. 
Szabadjon kedves tárgyamra még egyszer visszatérnem. 

Terjedelmessége, sokoldalúsága okozta, a mü bevégezte után 
érzett, és fedezetlenül nem hagyható hiányokat, s kelté föl a 
vágyat, javaslataimnak némi teljes (complet) alakzatot adni, 
egy kis pótlékkal kiegészíteni. Megszokott ez másokon is tör-
ténni ; s első, nagyobb kisérletü munkánál elnézhető. E biz-
tató gondolat, és a kötelesség érzete, nyomja ismét kezembe 
a rezgő tollat. 

Valamelly fontos ügynek, életbe vágó kérdésnek fölü-
letes megpenditése is nagy hasznú és hatású lehet ugyan , a 
mennyiben kezdetét veszi általa a dolog nagysága. Indítvá-
nyozások , véleményezések szolgálnak kezdő- s induló-pontul; 
és a fölkapott eszme, az ész kerekei által mintegy megőrletve, 
sasröptü gondolatok szárnyain éri el a tökély magaslatát, — 

*) Acta et Décréta Conc. Prov. Remensis, 1857. celebr. 
C. XII. p. 89. Edit. Paris. 1858. 
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és örömet szül. De a lényeges mulasztások, és hiányok érzete 
nyugtalanitó ; mit munkás elevenségnek , életrevalóságnak is 
lehetne nevezni. Mert mi a működni vágyó lelket kezdetben 
megszállja, az szinte nyugtalanság. Az erőknek lassú moz-
gásba hozatalát, az alvó tehetségek ébredését, és a csudált 
remekmüvek valósitását ez kezdi meg; s ha nem talál eléggé 
vonzó tárgyat az utánozásra: lángesze műhelyében alkot ma-
gának eszmét, magasztost, fönségest, és azt, mint létesített 
alakzatot, a képzet magasságából a nyugtalanság szárnyain 
hozza le. 

A munkás nyugtalansággal karöltött eszmetörődés, és 
súrlódás által fejlődik ki minden azzá, a minek lennie kell : ez 
által mindenünk lehet ; e nélkül semmink sincs ! S a kinek 
tetterejét igénybe venni, tehetségével megküzdeni egyszer 
sikerült, az , mint a légbuvár, a természet gyönyörétől el-
kapatva , nyugtalan lelkétől űzetve, hihetlen messzeségre 
röppen el. • 

Nyugtot nem ismerve halad a világ : terjeszti mindenki 
hatáskörét ; előmegy koszorús pályáján a költő, s a tudós ; meg-
közelíti az Istenség eszményét az erénykedvelő ; a felebaráti 
szeretetben, a lelkek üdvének keresésében magát (a hit ma-
lasztinak segédlete mellett,) áldozatszerüleg fölemészteni kész 
hitvalló ! ,Nyugtalan a mi szivünk', kiált föl sz. Ágoston, ,mig 
Te benned nem nyugszik meg, Istenünk!' 

Már ha valamelly tárgy, ugy a szent beszédek készítése 
az, melly nem csak kezdetben, de a munka bevégeztével is 
nyugtalanságban hagyja az irót. Az elszalasztott lepkeként el-
tűnt eszmének visszatérte sajnálatot gerjeszt, kinoz , és gyö-
tör : főleg olly fontos, és hiányt nem szenvedő tárgynál, mint 
a szent beszédek készítése ! Avagy nem ez-e a legkívánatosabb 
tulajdonság egy lelkészben : kinek nem csak példás élettel, 
de szavának és tollának erejével is hatnia ke l l? . . . A borús 
égnek kideritője a nap: a tudatlanság ködének oszlatója aszó, 
az értelem tárházából, és a sziv tövéből szakasztott tiszta, 
szeretetteljes szó; mellynek világánál az alvó értelem fölébred, 
a bün rútsága az erénynek kiemelt szépsége mellett háttérbe 
szorul, s az utóbbi, hattyudalánáli vonaglása között is uj erőt 
és életet nyer , győzelmet és uralmat viv ki. 

Nagy jótét, ha a nehéz kezdet idején , a válságos na-
pokban , a nem rég tanultaknak ujabb olvasásától idegenkedő 
szemek elé t ö b b s z ö r jelenik megcsalétkülegy, habár nem 
is egészen kielégítő , de a jót akarás és tiszta szándék jellegét 
magán viselő, s ellenállhatlanul versenyre tüzelő czikk : más 
eszmékkel gazdagítva , az ujabb ismeretek adatait hiven kö-
zölve, s a tapasztalatok titkos kulcsát átadva, mellynek könnyű 
feltalálása olly kevésnek jutott osztályrészül. S én azt vélem, 
hogy lia a talentumok elásása, ugy azok mikénti felhasználás-
módjának elhallgatása is, vétek ; és ki, mindennapi kenyerünk-
nek a szegényekkeli megosztását parancsolta, a szellemi, lelki 
tápnak felezését is akarta. Erre vonatkozik e parancs : „El-
menvén, tanítsatok minden népeket !" Nagy önzés, rejtve tar-
togatni azt, a mi különben sem a mienk. „Quid enim habes, 
quod non accepisti ; et sí accepisti, quid gloriaris, quasi non 
acceperis? Omne datum optimum de sursum est, procédons a 
Patre luminum." 

A hiány, melly czikkem több részeiből kirí, s javító kéz-
re vár, t. szerkesztő ur becses figyelmét sem kerülheté ki. 
Illyen hiányos, javaslatim közt e kifejezés : „Kedvetlenül ne 

nyúljon a tollhoz"; mit t. szerkesztő ur nagyon helyesen és 
bölcsen, a jegyzetek rovatában ekkép egészitett ki : „S mégin-
kább önmegtagadó imádság nélkül, melly a hiányzó kedvet is 
meghozza". Ez szent igaz ; és megvallom : nálam ez föltevés 
volt. E remediumhoz kettőzött szivdobogással, és az áhítatnak 
egész hevével folyamodjék, ha magasabb functiók, halaszthat-
lan ügyek, és egyéb körülmények miatt kénytelen az időből 
kifogyni s megszorulni. Nagy illyenkor az imádság ereje; s a 
segélykérés nem marad kihallgatlanul ; mert hol legnagyobb 
a szükség, ott mindig legközelebb áll az Isten *). A fönebb 
idézett hiányos kitétellel nem az ima nélkülözésére czéloztam. 
Szabad volt valamit föl is tennem a papról: ki ima, vagy leg-
alább egy titkos sóhaj nélkül alig tudna talán a dolgok 
legfontosbikához, az emberiség üdvének munkálásához fog-
ni. Vannak munkálatok, mellyekben az ész kizárólag mű-
ködik , és mellyekhez különösen felhangolt, jó , vidám ke-
dély , és magasabb ihlettség szükséges. Nem minden perez 
alkalmas a szellemi foglalkozásokra ; lesni kell a kedve-
ző pillanatot. — Erre hat napja van a lelkésznek : és ez 
elegendő is, egy félivre terjedő beszéd fogalmazására. Volt 
eset, midőn a hét első napjain készitém el a beszédet; 
máskor meg tárgykeresésben és gondolkozásban töltém azo-
kat : s csak a hét derekán nyúltam tollhoz. Borús, és lan-
gyos kedélyállapotban sem szabad tétlenül maradni. A lel-
készi hivatal magasztossága s méltósága, lelki ereje, ur és 
szolga fölött egyaránt gyakorolt fényes hatalma, a népvezetők 
és tanítók szép és nagy hatásköre (,íidelis servus, quem 
constituit Dominus super familiam suam') , az érdemek és ju-
talmak nagy ságárai gondolat, a kebel rejtekéből emelkedő fo-
hász hozzájárultával, meghozza a kedvet, és a beszédtárgyat : 
miről csakhamar kezd elmélkedni ; egyik eszme szüli a mási-
kat ; s mi könnyebb, szaporább, és mulattatóbb, mint az esz-
mékkel gazdag főnek kiürítése, az érett gondolatok leirása 
és rendbeszedése?.... Milly örömünk van, ha egy ember éh-
ségét, vagy szomját eloltottuk ! S mit érez az, kinek, és pedig 
saját főztével, sikerül egy egész népsokaság lelki éhségét 
enyhíteni ? ,Beatius est dare, quam accipere !' Azért, a kinek 
módja van az idő megválasztására , válaszszon ; álljon lesben, 
szemelje ki, várja be, s ragadja meg a kedvező pillanatot : 
és sikerül elejtenie a vadat,—az erkölcstelenségnek, tudatlan-
ság- és hitetlenségnek vadon fiát ; s egy szelidebb , jobb, és 
keresztényiebb életre támasztania ! „Estote prudentes , sicut 
serpentes, et simplices, sicut columbae", tartja az irás. Az Is-
tenhezi fölemelkedés és buzgóság, az Isten nevébeni megkez-
dés, az áldásos, szép siker örömével koronázott törekvésnek ,con-
ditió'-ja, ,sine qua non.' Az neveli a kedvet ; s ha nincs, meg-
hozza. És akkor lehet azután amúgy Isten igazában gyártani ! 
Különben ki Dávid hárfáját naponta pengeti, a breviáriumot 

' ) Ezt már magamon is tapasztalára. Epen Karácson előesté-
jén betegedett meg segédpaptársam nt. J . A. Helyt kellett állnom ; az 
nap még filialisba is mennem , és honn is hivataloskodnom. Csudálko-
zólag szólott hozzám : ,Barátom ! te ápolásommal töltöd az időt, mely-
lyet a holnapi, helyettem mondandó beszédre kellene forditanod. Talán 
csak nem akarsz illy nagy ünnepnap ex abrupto föllépni ?' . . . „ Légy 
nyugodt, mondám; bizd az Istenre: ő megkettőztet i szorgalmamat." 
És más nap , hála Istennek ! eleget is tettem kötelességemnek. En örül-
tem , hogy a szerencse , Urunk születése nagy napján szólhatni, nekem 
j u t o t t ! S e lelki öröm, tulelégséges volt, az időrövidség által okozott 
nehézség legyőzésére. 
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lapozza, ezen imádságban (,ad primam') : „Dirigere et sanctifi-
care, regere et gubernare Domine Deus, Rex coeli et terrae ! 
hodie, corda et corpora nostra, sensus, sermones et a c t u s 
dostros", egész napi munkájára, s igy a sz. beszédkészitésre 
is az Isten segedelmét és áldását előlegesen kikérte. S minő 
imádsággal ? Az egyházéval, mellynél jobbat, és Istennek tet-
szőbbet senki sem mondhat ; melly naponkint elmondatik , és 
hány buzgó ajkak által, a pápától az utolsó szerpapig! Neveli 
ez imádság erejét ama fiúi hódolat és engedelmesség, mellyel 
egyházunknak tartozunk ; s mellynek joga van nem csak szer-
keszteni s birálni, hanem az általa szerkesztett imák elmondá-
sára minket le is kötelezni. 

Látni való, hogy a szent beszédek készitésébeni ügyes-
ség- és gyakorlottságnak, nagy hasznát vehetni a rögtönözé-
seknél is ; mi gyakran előfordul az életben. A szembeötlő fön-
akadás csak is itt történhetik. És jöhet valaki olly helyezetbe, 
hol pusztán csak a toll segedelmével kell valamit létre hoz-
nia ; lopás, vagy tűzveszély is érheti könyvtárát : és meg-
szünik-e azért hivatala ? Hát a missionariusok hogyan hirde-
tik Isten igéjét? 

Eszembe jön sz. Bonaventura ; ki midőn korának legta-
nultabb emberétől, aquinoi sz. Tamástól tudakolná : honnan, 
mellyik könyvtárból merítené tudományát? a sz. férfi az 
íróasztalán levő feszületre mutatott, mondván : ,Ez az én 
könyvtáram' ! Milly zavartalan és nyugodt illyenkor az, kinek 
főczélja, vágya, törekvése, a dolgok velejének kipuhatolása-, 
és elsajátítására volt mindenkor irányozva ! Ki a külsőségek, 
vagyis a caeremoniálék gyakorlása mellett, az önmunkálatok 
nehézségével is küzdött, az nem tud csüggedni : sőt örül az 
őt , minden akarata ellenére is kitüntető alkalomnak. Ez, a 
papi vizsgán, hol az idő a példánybeszédek kidolgozására ki 
van tűzve, tapasztalható leginkább. Nincs sajnálatra méltóbb, 
mint ki hivatalában nem eléggé jártas : abban gyenge, miben 
épen legerősebbnek kellene lennie ; s azzal nem gondol, a mi 
után él. Remeklés nélkül még a kézműves sem érheti czélját : 
hát egy lelkész ? Valamit csak fölületesen tudni, vagy sem-
mit , ott főleg, hol ,de salute agitur', egyre megy. 

Nagy köszönettel tartozom t. szerkesztő urnák, meg-
jegyzéseiért : nélkülök üresen maradandóit, vagy czáfolati 
csapásokkal töltethetett volna be közleményemben, a megszo-
rítások közé jutott he ly . . . . S miután benne vagyok már, 
odább füzendem az értekezést is. Helyén lesz itt, a beszéd 
rendszeres betanulásáról egy kis megjegyzést tenni. Jó, min-
dennek ,force'-át tudni : fáradság-, és idővesztegetéssel jár e 
nélkül a munka ; nem épen azért, mintha a beszédtanulásban 
töltött időt sajnálni lehetne: hisz ez a legnemesebb foglalko-
zás ; hanem, mivel észszerütlenség, fáradni s időzni ott, hol e 
nélkül is kivihető valami. Az időnél senki, de főleg az ifjú, 
drágábbat nem ismer; azzal tehát takarékosan éljen: hogy 
egyébre is jusson. A tanulásra legalkalmasabb télen a zárt szoba; 
nyaranta csendes és árnyékos hely a szabadban, erdők közelében. 
Fák lombjaiból kifejtett éleny és fris lég, s madárhangok leg-
szebb zenéje, a munkás szellemi erőnek tápszerei. Isteni Mes-
terünk is, tanitása előtt a pusztába (magányba) vonult. Távol 
legyenek illyenkor a világi gondok: tanulás idején mondjon le 
mindenről, felejtsen mindent. Az ész kövesse a szemek járá-
sát : végig menvén az egész beszéd tartalmán ; s ha már élénk 
fogalmat szerzett, kezdeményezze a részletes tanulást, és az-

zal pénteken készen legyen. Atf utolsó napot recapitulatiora, s 
a szavalás előtti órákat az egésznek átnézésére szentelje. 
Utolsó napokra, szükség eseteket kivéve, soha sem való a be-
szédet halogatni : mert ha egy nap elégséges volna is e komoly 
munkára, sürgős functiókra, mellyek készületi idejét igénybe 
vehetik , mindenkor számolhat. S ekkor azután ,qui conscendit 
ambonem sine laboré, redit sine honore' J). A beszédkészi-
tésre elővett, s lehajtott ivnek csak az egyik felét irja be : helyt 
hagyván a rovatékos jegyzetekre. Tanuláskor szépül és töké-
letesbül a beszéd, közbeszőtt incisumok, s a kevésbbé helyes, 
és a széphangzást (euphoniát) sértő mondatok javítgatása ál-
tal. Irónnal lássa el magát mindig ; huzza alá az idézeteket ; 
tervezgesse az előadást ; megjegyezvén a helyeket, hol leg-
több hatást remél gyakorolni, s azok jó betanulását különö-
sen szorgalmazván. Ismerje ki tovább a beszéd fordulópontját, 
és főbb részeit. A részenkint betanult beszédnek egész elmon-
dása, vagy átgondolása nélkülözhetlen annak, kitudni óhajtja: 
hol volna leggyengébb, hol, és mire kellene beszédjében leg-
inkább figyelnie ? E nélkül nem tanácsos a szószékre lépni ; 
mig amúgy, bizton és bátran mehet, és szavalhat. Bátorság, 
mit a jó készület öntudata szokott belénk önteni, fő kellék. 
Illy készület után, nehéz a beszéd fonalát eltéveszteni. Az 
,enumeratio partium'-oknáli fönakadás mit sem tesz ; illy 
homály fedte mondatot értelemzavarás nélkül ki lehet hagy-
ni : igy lesz gyakran a legszebb mondat, az emlékező tehet-
ség gyöngeségének áldozatává. Éljen illy esetben saját sza-
vaival , ha tud ; a kitételekhezi makacs ragaszkodás és erőkö-
dés csak neveli a zavart. Sajnálja az ember a gyöngymonda-
tot : de hiában ! Nyugodjék meg azon , hogy ,Deus non efie-
ctum, sed affectum pensât' ! Egy kis megállapodás, körülnézés, 
arcz-törlés stb. előkerítik sokszor a tévesztett eszmét ; s ha 
nem : menjen tovább, és tegye hihetővé, hogy ő csak pihent. 
Conciója zsebébe, vagy az evangeliumos könyvbe legyen téve. 
E tudat, már magában is nyugtat, és bátorít. A legjobb ké-
szület sem adhat telje3 biztosítékot. (Vége köv.) 

T r ó c z o n f a l v i . 

EGYHAZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , jun. 7. A keresztény hitélet olly annyira kitűnő 

nyilatkozata, a májusi ajtatosság, fővárosunkban is nagy so-
kaságú hiveket gyűjtött a t. angol apáczák templomába. Az 
ajtatos elmélkedéseket, miként lapunkban már jelentve volt, nt. 
T r a u t w e i n Nep. János, kegyes-tanitó-rendi nagygymna-
siumi tanár ur kifáradni nem tudó buzgósággal és lelkesedéssel, 
vasárnapon magyarul, máskor németül tartván. Beérjük a 
tárgysorozatot közölni, a minta mindennapi előadások nyomán 
följegyezhettük. ,Mária hatalmas és kegyes anya. Ezen jó 
anyának tiszteletéről a ker. kath. egyházban ; különösen a ma-

' ) Sokan , mint egy affectálva dicsekesznek vele, hogy ők utolsó 
napon készítik és tanulmányozzák a predikácziót. Boldog-, ki ennyire 
vitte ! Az több időt szentelhet más üdvös czélra. A munkás évek ezt ia 
meghozzák. De ki azt mindjárt kezdetben akar ja valakivel elhitetni, 
magát csalja. S ki, csak egy valamire való folyamodványt szerkesztett 
is életében : nevetni fog ja e liiu dicsekvést. A munkát ki sem szégyenli; 
s vannak mégis , kik pirulnak , és rosszul érzik magukat , ha tanuláson 
és beszédkészitésen (vagy eltulajdonításon ?) kapatnak. 
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jusi ajtatosságról. A bold. Sziiz szülőinek életmódja sbubána-
ta. Átmenet: 1. miként a szülők kedélyéből többet, keveseb-
bet örökölnek a gyermekek ; minél fogva a ki jó erkölcsű 
gyermekeket óhajt, önmaga iparkodjék előbb jámbor lenni; 2. 
mivel vigasztalhatják magukat a gyermek nélküli házasfelek, 
és olly szülők, kiknek gyermekeik elhaltak? A bold. Szűz szeplő 
nélküli fogantatása. Átmenet : milly utálatos a bün. A bold. 
Szűz születése. Szülőinek e fölötti örömük. Átmenet : a ker. 
szülők öröme, gyermekeik születése fölött, s mi tevők legye-
nek, hogy ezen örömük állandó maradjon. A ker. kath. növe-
lés. Az anya a gyermeknek első apostola. Mária ifjúkora. A 
leánynövelés kellékei s árnyoldalai : többi között a meg nem 
válogatott olvasmányok. A bold. Szűz eljegyeztetése. Átme-
net : honnan magyarázandó a sok hiba az eljegyzésben ? A 
ker. kath. férj kellékei, kötelmei. Milly üdvös befolyást gya-
korolhat a nő férjére. Az angyali izenet. Isten fia megteste-
sülésének oka, lelkünk megváltása ; ez tehát igen nagy be-
csű : s mégis olly könnyelműen elvesztegetjük. Máriának lá-
togatása Erzsébetnél. Átmenet : milly üdvösen hathat a nő, 
Isten országának terjesztésében ott is, hova a lelkésznek szózata 
nem hat. Milly körülményekben szülte a bold. Szűz az Üdvö-
zítőt. E születés körülményei, s tanulsága. A pásztorok imá-
dása. Krisztus jó pásztornak nevezé magát. Honnan ismer-
hetjük meg, hogy juhai vagyunk? Jézus körülmetéltetése. 
A születés-, és névnap megülése ; s mire figyelmeztetnek a ke-
resztnevek. A penitencziatartás szentségéről'. Hogy a titkos 
sz. gyónás nem lehet emberi találmány, megmutatá szónok 
azon ellenvetések alaptalanságából, mellyek az ugy nevezett 
fölvilágosodottak által részint az ó-, és uj-szövetségből, ré-
szint a pap személyisége - , s a gyónás természetéből kölcsö-
nöztetnek ; hasonlóan a penitencziatartás szentségének kel-
lékeit is magyarázta. Bevezetésül mindig a bold, szűz Má-
riának Jézus sz. életével összeforrt élettörténete szolgált; 
nevezetesen : Mária tisztulása ; Jézus bemutattatása ; az öreg 
Simeon-, s Anna próféta asszonynyali találkozása a jerusalemi 
templomban; a Jézus-gyermeknek a keleti bölcsek általi imád-
tatása ; a sz. családnak Heródes előli menekvése Egyptomba ; 
a bethlehemi ártatlan kisdedek megöletése. A 12 éves Jézus 
szülőivel a húsvéti ünnepen Jerusalemben. Jézus, Mária s 
József minden korbeli családok tükörpéldánya. Jézus megke-
reszteltetik Jánostól. A szülőknek még serdülőfélben levő 
gyermekeikbe helyezett idő előtti bizalmuk okozza, hogya kis-
dedekre forditott legnagyobb gond is gyakran meghiusul. To-
vább az állapotválasztás : főkép mint ápolják a szülők gyer-
mekeikben a papi állapotrai hajlamot, s milly hibáktól óva-
kodjanak ebben. A kanai menyegző. A női sziv főtulajdonai. A 
bold. Szűz örömei, isteni Fia nyilvános működésének ideje alatt. 
Miként lehetünk ezen örömek részesei ? A bold. Szűz fájdalmai, 
isteni Fia nyilvános működése alatt. Máriát az Isten akaratjá-
bani áldozatteljes megnyugvás edzé a fájdalmak elviselheté-
sére; ugyanez édesitheti meg a mi fájdalmainkat is. Az aláza-
tosságnak milly ellenei ostromolják különösen a női szivet ? 
Sz. Mária, isteni Fia kínszenvedése- és halálakor. Nincsen, ki-
nek vesztesége s fájdalmai szűz Anyánkéival összehasonlítha-
tók volnának. Ki sem viseltetik nagyobb részvéttel irán-
tunk , mint a fájdalmas Szüz. A bold. Szűz isteni Fia föltáma-
dása- s mennybe-menetelénél, s a Szentlélek eljövetelénél. Mi a 
kereszténynek vigasza szeretteinek halálánál? Mit tegyen, 

hogy ezen vigaszban részesülhessen ? Mi is elvevők a Szentlel-
ket : mi tehát a mi kötelességünk ? A bold. Szüz mint özvegy, 
a ker. özvegyek példánya ; elszenderedése vágyat ébreszt ben-
nünk, hogy mi is áldva, s áldatva hagyjuk el e földet; menny-
bevitele s megdicsőitése által bizalomra ébresztetünk iránta. 
Befejezésül emlité a szónok, hogy az e hó folytán tartott aj-
tatosságunk is világosan czáfolja hitünk elleneinek azon állí-
tását , miszerint a szentek, s különösen a bold. Szüz tisztelete 
a kath. egyházban bálványozás ; és mindenre kéri hallgatóit, 
hogy ezen tisztelettől magukat semmi áron megfosztatni ne 
engedjék. —A magyar beszédek tartalma : ,A bold. Szüz a bűn-
bánók oltalma. Helyes tisztelete, s a májusi ajtatosság kellé-
kei'. Megmutatá a bold. Szűznek Isten, és embertársai iránti 
szeretetét; s megismerteié hallgatóival, hogy mi is e kettős fő-
parancs teljesítésére érezhetjük magunkat fölszólítva: mellynek 
teljesítése nélkül nem üdvözülhetünk. Ennyi szép tárgy valódi 
lelkesedéssel, és szivben gyökeredzett meggyőződéssel elmond-
va , nem hibázhatta el a hatást, a napról napra növekedett 
számmal megjelent ajtatos hivekre. Adja Isten, hogy az el-
vetett evangeliumi mag, minél több, és örvendetesebb gyümöl-
csöket teremjen. Nem mellőzhetjük el még fölemliteni, s Má-
riának ünnepelt szónoka megbocsát, ha közhirré teszszük, 
hogy ő a neki ajánlott tiszteletdíjról, a májusi ajtatosság neve-
lésére alakult alapítvány javára, önkényt lemondott ; fáradozá-
sait egyedül a bold. Szüz tiszteletének nagyobbitására óhajt-
ván forditni. 

P é c s , Mária-hó végén. Az itteni papnöveldében éven-
kint megtartatni szokott Mária-ajtatosság, ez idén is megtar-
tatott. Májushó előestéjén, %9-kor, a legméltóságosabb 01-
tári-szentség kitétele mellett, az intézet ft. igazgatója, elmon-
dotta a lorettoi litániát ; mire a növendékek négyesben éne-
kelték : ,0h szüz anyánk' stb. Ezután következett az áldás. 
Egész hó folytán, a tabernaculum fölé volt helyezve, a bold. 
Szűznek koszorúval köritett képe, s az oltár és gyertyatartók 
virágokkal ékesítve ; mi a kedélyekre igen jó hatással volt, és 
emelte a buzgóságot. Naponkint elmélkedés tartatott a bold. 
Szűzről ; valamint a lorettoi litánia is naponkint elmondatott. 
Azonkívül megtartatott ez ajtatosság, a Min-asszonyunkról 
nevezett apáczák templomában, és a pauli sz. Vincze leányai 
(irgalmas nénék) vezetésére bizott kórház kápolnájában is. 
Mindenütt részvét mutatkozott ezen , olly kedves ajtatosság 
iránt. A város távolabb eső részeiből, és minden rangú ke-
resztényeket láttunk ez ájtatosságra összegyülekezni. Átalá-
ban, a vallásos társulatok, s illynemü ajtatosságok által rend-
kívül sok jót eszközölhetni a hivek közt. Ezek által ugyanis, 
szorosabb lelki viszony támad köztük , a vallásos érzelem fel-
fokoztatik, s a mi fő, a hivek gyakori gyónásra, s az Oltári-
szentségben való részesülésre biratnak. De nem csupán a ta-
gokra , hanem sok másokra is üdvös hatással vannak az illy 
vallásos társulatok. Ki tudná megmondani, a hitnélküli, vagy 
lanyha keresztények közül hányan köszönhetik a társulati ta-
gok buzgó imáinak megtérésöket, és egy istenesb életre való 
elhatározásukat ? A pap e szerint nem maradhat közönyös az 
illy társulatok iránt : hanem azon kell lennie, hogy minél több 
helyütt létesüljenek, és föntartassanak, a hitélet és vallásos 
buzgalom élesztése- s terjesztésére. Különösen a Mária tisz-
teletére alakult társaságokban igen nagy bizodalmat helye-
zünk ; sz. Bernárddal mi is ,reményünk okának' nevezvén őt. 
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A Mária-társulatok korunk lelki szükségei közé tartoznak. 
Ezek, ha kellőleg ápoltatnak, áttörhetlen gátul fognak szol-
gálni , a korunkat elnyeléssel fenyegető hitetlenség és erköl-
csi romlottság hatalmas árjai ellen. „Per te , Virgo sancta, 
coelum impletum est, infernus evacuatus est, instauratae rui-
nae coelestis Jerusalem, miseris exspectantibus perdita vita 
data", mondja sz. Bernárd, a bold. Szűznek ezen hő tisztelő-
je. — Ezzel kapcsolatban még egy ünnepélyt kell fölemlite-
nem. Az itteni kórházban, melly mint fönebb mondatott, az ir-
galmas nénék felügyeletére van bizva, a betegeken kivül, 
még mindkét nembőli megnyomorodottak, vagy elaggottak is 
ápoltatnak 40—45-en , egy külön épületben. Ezek közt van 
egy özvegy ref. tiszteletesnő is ; ki eddigi életének (most 46 
éves,) majdnem felét betegségben töltötte : 22 év óta szen-
vedvén köszvényben, melly különösen lábait olly annyira 
megrongálta, miszerint járásra egészen képtelen, és ugy kell 
vitetni magát. E nő néhány hónap óta van az intézetben. S 
ama gondos, feláldozó szeretet, mellyet az ápoló nénék tanu-
sitottak irányában, azon határozatra birta őt, miszerint a kath. 
egyház kebelébe térjen. Május 29-én, karszékben ülve, a 
kórház kápolnájába vitette magát ; hol, az egybesereglett hi-
vek jelenlétében, ünnepélyesen letette a kath. hitvallást. A 
jelenvoltak mindnyájan meg voltak hatva a jelenet ünnepé-
lyessége által. Itt is bebizonyul, miszerint a szeretet mindent 
legyőz. Ő maga bevallja, miszerint bizonyos előitélettel jött 
az intézetbe ; de ezt csakhamar eloszlatta a jámbor nénék 
határtalan szívessége, s feláldozó szeretete; sőt mi több, meg-
kedveltette vele azon vallást, melly illy feláldozó szeretetre 
tanítja követőit. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket". 

Bécs, jun. 5-én. A rendkívüli ajtatosság, mellyet ő 
eminentiája, a ft. bécsi $bornok-érsek apr. 30-án kelt főpász-
tori levelében rendelt meg, tegnap tartatott meg. Reggeli 
nyolcz órakor indult ki az ünnepélyes menet a sz. István 
templomából a megnyitott főkapun : elül a Bécsben létező va-
lamennyi szerzetes-rendek, serviták , irgalmasok , capucinu-
sok , ferencziek , domonkosiak , ugy szinte a legszentebb Meg-

váltóról nevezett, és Jézus társasági atyák, minden plébániák 
zászlóikkal, a három papnövelde növendékei, pazmaniták, 
görög-egyesült, és érseki alumnatus , a sz.-istván-egyházi cle-
rus , a két fáklyástól környezett érseki kereszttel ; mellyet 
a főkáptalan követett, s maga az érsek, pásztorbottal kezében, 
és áldást osztva az összesereglett néptömegekre. A világiak 
sorát ő cs. fönségeik Ferencz-Károly, és Lajos-Victor főher-
czegek nyiták meg , főudvarmestereiktől kisérve ; utánuk a 
főpolgármester és bécsi várostanács , és számlálhatlan népso-
kaság. A székes-főegyházból a menet a Grabenen és Kohl-
markton, császári palotán és főkapun át, a glacison és maria-
hilfi főúton végig, a bold. Szűz kegytemploma felé haladt : 
az útba eső nem csupán egyházi, de sok magánépületek is 
szobrok- és feszületekkel, szőnyegek- és virágokkal lévén föl-
ékesítve ; hasonló pompás díszben ragyogván a templom kül-
seje , még inkább belseje is , melly a bucsujáróknak czélul vala 
kitűzve. A főbejárásnál goth ivezet alatt a szeplőtelen Szűznek 
aranyozott alapra gyönyörűn festett képe tündöklött ; s alatta 
e sorok : „Mária , Isten anyja , egek királynéja ! Mária segits ! 
Austria- és seregeinek védője , győzedelmi Boldogasszony , 
nyújtsd Austria fegyvereinek a győzedelmet. Mária segits! 
Esd ki számunkra a békét. Amen." A templomba érve, a sz. 
menet oltárhoz járult , a fönséges főherczegek pedig az ora-
tóriumba távoztak : hol már ő Fölsége a császárné , s Rajner 
és Zsigmond cs. főherczeg ő fönségeik helyet foglaltak. A kö-
nyörgések elimádkozása után a főmagass. bibornok-érsek lé-
pett szószékre , a hivők tömött seregének Isten igéjét hirde-
tendő. Aft . főpásztor, szónoklatának tárgyául azon themátvá-
lasztá : ,Miről van ez időben kérdés ; és mit kell abban ten-
nünk ?' S a Fölséges uralkodóért, hadsereg-, és annak diadal-
máért mondandó imádságra hiván föl hallgatóit, hő szavak-
ban kérte a bold. Szűznek, mint a keresztények oltalmának 
közbenjáró esedezését. Az ünnepélyes sz. misét a ft. segédpüs-
pök ur tartá. Isteni-szolgálat végeztével pedig a körmenet, 
ugyanazon rendben, mellyben kiindult, vissza is ment a fő-
templomba, s az ajtatosságot érseki áldás zárta. (W. Z.) 

ELŐFIZETÉSI FÖLNIVÁS. 
A félév közelítő vége azon kötelesség teljesítésére hív föl, hogy a t. olvasó közönséget, az e la-

pok iránt tanúsított pártfogásának folytatásaért, a jövő félévre is tisztelettel fölkérjük. A világot nyugta-
lanító események még inkább intenek, hogysem egyébkor : ott keresni az egyedül biztos támpontot lel-
künknek, hol azt Istennek örök bölcsesége s előrelátó szeretete mindnyájunk számára letette, a r e l i g i ó -
ban Bár volna mindenkor elegendő tehetségünk, az ezt tápláló magas gondolatok- s érzelmeknek leg-
hívebb, és korszerűbb kifejezést adni! Különben a mi jót és érdekest e tekintetben közölhetni szerencsések 
voltunk, és leszünk, azért a t. munkatársaknak hálás elismeréssel adózunk: a mi hiányt betölteni, vagy 
tökélyt elérni pedig a legjobb akarattal sem birunk, azért a kegyes elnézés jótéteményét, mint a ,R e 1 i-
gio'" szellemével úgyis legegyezőbbet, bizodalommal veszszük igénybe. 

A lap sem béltartalom-, sem külalakra nézve nem fog változni. Az előfizetési föltételek is ma-
radnak, mint eddig. Az előfizetési dij tudnillik: 

Félévre, postán hordatva, 5 frt pengő pénzben, vagyis 5 frt 25 kr ausztr. ért.; helyben pedig, 
házhoz-küldéssel 4 frt 40 kr p. p . , azaz : 4 frt 90 kr a. é. 

Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t ü g y n ö k i 
h i v a t a l á b a n (Lipót-utcza, 8. sz.), vagy a szerkesztői irodában (Belváros, Molnár-utcza, 10. sz.). 

Pesten, juniusban, 1859. A ,RELIGIO' szerkesztősége. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi üáro ly . 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer : szerdán, és szombaton. Az előfizetési di j félévre 5 f r t 25 kr., helyben 4 f r t 90 kr. (Régi pénzben 5 f r t , 
és illetőleg 4 f r t 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros. Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : A ker. polgárisodás és irodalom Island 
szigetén a középkorban. — A szegények keresztényi ápolása. 
— Pásztorkodási tárgyalások. XVIII. — Bizalmas javaslatok 
az egyházi beszédek készitését illetőleg. IV. (Vége.) — Egy-
házi tudósitások. 

A ker. polgárisodás és irodalom Island 
szigetén a középkorban. 

A középkori keresztény hitbuzgalom, és munkás 
felebaráti szeretet polgárosító hatalmának roppant 
erejét, az e korból fónmaradt intézmények jobban 
hirdetik, hogy sem a dicsekedni még meg' nem ta-
nult krónikások: jobban, mint sem az e kort minden 
áron elsötétíteni vágyó hálátlan, mert hitetlen utó-
doknak sikerülhetne, velünk elhitetni, mikép merő 
barbaries és tudatlanság volt az, mi a romai biro-
dalom óriási hatalmának megdőlte után, a feldalt 
Európába rendet hozott, az azt elöntő vad népek 
hullámzásai ellen gátot emelt, a városi miveltség 
alapjait a municipalis jogokban szilárdul lerakta, s 
a |mohamedán fanatismust keleten és nyugoton fé-
kezve, a valódi szabadság és felebaráti szeretet el-
veit és gyakorlatát, az e nevekkel annyiszor vissza-
élt utódok számára is megmentette. 

Ujabb , még pedig fényes bizonyítványul szol-
gálnak erre azon adatok, mellyeket legközelebb egy, 
a keresztény miveltség központjától legtávolabb 
esett, és mostoha égalj alá szorult szigetnek, egy jég-
tartomány'-nak, Islandnak ős történetével foglalkozó, 
különösen belga tudósok összegyűjtöttek, és mellyek -
ről egyik löweni folyóiratban (a ,Revue Catholique' 
majushavi füzetében), a következőt olvassuk : 

„Az éjszaki sarkon felállított missio (mellyet ő 
szentsége, IX. Pius pápa legújabban rendezett,) Is-
landot ujolag föltárja a kereszténységnek. Ama rész-
vét , mellyet a belga püspöki kar ezen, csak imént 
született missio iránt tanusit, valamint ama nagy-
lelkű hitbuzgalom, mellyel Belgium ez üdvös válla-
lat föntartására segédkezeket nyú j t , azon gondola-
tot ébreszték föl bennünk, hogy nem lenne érdek-
telen , a kereszténység által a középkorban e rop-
pant kiterjedésű szigeten eszközlött előmenetelt, a 

közönséggel megismertetni. Az általunk itt közlött 
dolgozat scandinav, és isiandi kútfőkből van meritve; 
s egy olly egyén által Íratott, ki hosszas ideig élt 
Islandban, és a scandinav irodalmat tökéletesen is-
meri. Félszázad óta bizonyos irodalmi mozgalmat ve-
hetni valamennyi német tartományokban észre, mely-
lyeknek czélja, a nemzeti régiségek tanulmányozása. 
Tekintetet érdemlő munkálatok bizonyiták be, mit 
voltak képesek a költészet, a jog , és politikai insti-
tutiók, e népekből a középkor kezdetekor csinálni: 
mint mellyel kezdődik azoknak keresztény társada-
lombani végleges megalakulásuk. A scandinavi tar-
tományok azon előnynyel birnak Németország fö-
lött , hogy ős történetök kútfőit jobban megőrzék : 
és e kútfők különösen amaz irodalomból fakadnak föl, 
melly Island szigetén a középkorban kifejlődött. 

E sziget az atlanti Óceán éjszaki részén , Ame-
rika-, s Európától egyenlő távolságra helyezve, s 
leginkább normanok által benépesítve, polgárisodá-
sát és a kereszténységet, a német és angolszász egy-
háztól nyerte. Ekkép az minden némethoni őshagyo-
mányok letéteményesévé lőn. Irodalma éjszak kü-
lönféle népei közt, azokat összekötő kapocsul szolgál. 
Csaknem valamennyi kéziratok Copenhaga- s Upsa-
lában, mellyek az éjszak őstörténetére vonatkoznak, 
Islandból kerültek. Minthogy az isiandi nyelv nem 
ment át szintolly nagy változásokon, mint egyéb 
éjszaki tartományoké, ennél fogva főleg isiandi s 
norvég tudósoknak köszönhetni ez irodalom közzé-
tételét ; melly hü , s eleven képét adja a germán tár-
sadalomnak, a kereszténységgeli érintkezésének kez-
detétől fogva, egészen azon napig, midőn az teljesen 
túlsúlyra emelkedett. A következőkben rövid vázla-
tát adandjuk amaz okoknak, mellyek Islandban olly 
nevezetes értelmi tevékenységet szültek, s e kisded 
köztársaságnak olly fontosságot kölcsönöztek, mi-
nőre az, nélküle soha sem vergődhetett volna. 

Midőn a IX. században a három éjszaki tarto-
mány , Norvég-, Svéd- és Hánország monarchiákká 
változtak, Europa ez átalakulás következményeit so-
káig érezte. Különféle, kivándorlókkal telt hajóha-
dak rohanák meg időnkint a szárazföld partjait; 
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meghóditák Normandiát, és elpusztiták Angliát, Skot-
országot és Irhont. Nagyszámú normán főnökök, kik 
inkább, bogy sem uralkodót ismernének el maguk 
fölött, elhagyák hazájok földét és birtokaikat, ez 
időtájban megtelepedtek az orkneyiésshetlandi(He-
bridák) szigeteken, s benépesiték Feróét és Islandot. 
Ez ideig Islandot legfölebb is csak néhány kibujdo-
sott irlandi keresé föl : s a hagyományok szerint, a 
normán ok ott némi keresztény lakosság nyomai-
ra találtak, melly a fönebb emiitett tartományból 
költözhetett oda. Könnyű elképzelni, hogy olly em-
berek, kik akkép égtek a korlátlan függetlenség 
utáni vágytól , mint ezen első megszállók, nem az-
zal kezdték a foglalást, hogy itt valamelly rendes 
kormányzási formát hoztak volna be : kiki ott tele-
pedett meg szolgáival, és azokkal, a kik tőle függ-
tek, a hol kedve tartotta; s ekkép az általa elfoglalt 
téren föltétlen hatalommal uralkodott. Később, mi-
dőn ezt a folytonosan kivándorlott menekültek sza-
porodó száma kerülhetlenül szükségessé tette, köz-
társasággá alakultak. Az alkotmány itt is, mint min-
den éjszaki népeknél, lényegesen aristocratiai volt: 
a népnek nem volt szava a törvényszéki, s törvény-
hozói gyülekezetekben (althing). A felsőbb hatalom 
gyenge volt : egész befolyása egyes főnökök jóaka-
ratától függött , kik az aristocratiát képezték ; és a 
végrehajtó hatalmat kezelő főnök személyes ügyes-
ségétől , ki e méltóságát választás utján nyerte. Az 
aristocratia tehát csaknem határtalan szabadsággal 
birt : tagjai néha csak a végre egyesültek, hogy a 
tengeri rablást, mellyet egészen szabados, és tiszte-
letreméltó kereset gyanánt tekintettek, sikerrel űz-
hessék ; felprédálták a szomszéd tartományok part-
vidékeit, és később, egy hányatott élet után, tapasz-
talás- és zsákmánynyal gazdagodva,hazájokba tértek. 

Mégis ez éjszaki népek társadalmi helyezete, köz-
vetlenül a kereszténység megalapítása előtt, lega-
lább a mennyire mi ismerjük, sem tökéletes fejet-
lenség (anarchia), sem teljes barbárság állapotának 
nem mondható. Törvénykönyveik, mellyek ez idő-
ből fönmaradtak, már magukon viselik azon politikai 
szellem nyomait, melly később olly roppant befo-
lyást vala gyakorlandó Európára. Daczára minden 
függetlenségrei szenvedélyes vágyuknak, a szoká-
sok elég világosan szabályozták a polgároknak egy-
máshozi, s az istenek irányábani viszonyaikat. Azon 
méltánylás, mellyben Ozanam F. a német társadal-
mat a kereszténység előtt részesíti, nagyon alapos: 
„A törvények mind megvoltak ; de mindnyáját bün-
tetlenül át lehetett hágni." (Etudes gérmaniques.) 

Több mint pusztán anyagi erőre vala szükség, hogy 
éjszak népeit fékezni lehessen, és megtörni azon füg-
getlenségi ösztönt, melly csak nevelte Islandban a 
királyi hatalom elleni gyűlöletet : mint melly őket 
ősi tartományukból száműzte. 

Azonban az éjszaki népeknek a már keresztény, 
és polgárisodott országokkali érintkezése gyakoribb 
volt a IX. és X. században, hogy sem ezt rende-
sen képzelni szokás. Sokan közülök évekig maradtak 
Angolhon- és Normandiában ; sőt egészen Konstanti-
nápolyig elmentek. A kereszténységet tehát már is-
merték; mellynek külső isteni-tisztelete, rájok sem 
tévesztette el soha nagy hatását : daczára a déli elpu-
hult népek, és ,nőruháju' szerzetesek iránti megve-
tésüknek ; mint őket pogány költőik ábrázolják. Ek-
kép a scandinavi népek ősi vallása már hatalmasan 
meg vala rázkódtatva: s több olly főnökökről maradt 
fön emlékezet, kik megvetették az isteneket, és egye-
dül csak saját erejek-, és kardjokban biztak. Azok, 
kik még megőrzék keblökben az atyáik vallása iránti 
ragaszkodást, az istenek megvetésének tulajdoniták 
ama szerencsétlenségeket, mellyek az azt vallókat 
érték. Ingolf, egyike az isiandi legelső megszállók-
nak,legjobb barátjának az isiandi rabszolgák által tör-
tént megöletésekor azt mondja : „Kár ! De igy járnak 
mindazok, kik vonakodnak áldozni az isteneknek." 
Többen, mintegy megalkudván a kereszténységgel, 
a kereszt jelével ugyan meg engedték magukat je-
löltetni (primsigna), de bevárták haláluk óráját, hogy 
megkeresztelkedjenek. Mások ismét külföldön felvet-
ték a keresztséget, és újra hittagadókká lettek. Ám-
bátor más részről azt sem tagadhatni, hogy az elé-
jek adott hittanitás ollykor igen hiányos volt. A ki-
vándorlottak közül, kik Islandot benépesiték, sokan 
Scotia- s Irlandból jöttek. Ezek ugyan keresztények 
voltak ; de a legrégibb gyarmatosítás története (Land-
nama) hozzáteszi, hogy : „utódaik néhány nemzedék 
után egészen elfeledék hitöket, és csak a sz. Patrik-, 
és Columbanusbani hitöket tárták meg." 

Ekkép a keresztény tanok ismerete, mintegy 
két század folyta alatt, észrevehetlenül terjedni kez-
dett. A X. s z á z a d b a n egy Thorwald nevű isiandi, ki 
Németországban vette föl a keresztséget, első fordí-
tott igyekezetet honfitársainak megtérítésére. Hazá-
jába visszatérvén, egy szász püspököt vitt magával, 
Fridrik nevűt; s minthogy ez utóbbi nem értette az 
ország nyelvét, Thorwald szolgált neki tolmácsul. 
Azonban Thorwaldnak harczias lelkülete, melly min-
den bántalmat kardjával torolt meg, elidegenité a 
pogányokat, a helyett, hogy őket megtérítette volna. 
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A püspök pedig, látván, hogy semmi sikerre sem 
számithat egy olly emberrel, ki valamennyi szoká-
sait és érzelmeit megtartá egy harczias normannak, 
visszatért Németországba. Mi Thorwaldot illeti, ke-
resztény életirója azt jegyzé föl róla, hogy: „rend-
kívül erélyes és vitéz ember lévén, belátta, mikép 
Island szigetén maradva, lehetetlen fogna neki lenni, 
a pogányok kihívásait eltűrni, a nélkül, hogy ma-
gát meg ne bosszulja; s nehogy a hit megsértése ve-
szélyének tegye ki magát, hazájának odahagyását 
elhatározta". Elment tehát Jerusalembe ; később pe-
dig szerzetessé lett, és egy kolostorban zárta be 
napjait keleten. 

Nem is egyedül ő volt az akkori keresztények 
közt, kinél a harczias szellem ekképen vegyült a 
valódi ajtatossággal egybe : éjszaknak valamennyi 
első keresztény királyai osztoztak, kisebb-nagyobb 
mértékben, e tulajdonok- és hiányokban. Norvégia 
királyának, Olaf Tryggwassonnak udvarában egy 
szász áldozár volt, Thangbrand nevü ; ki azonban 
katonás magaviseleténél fogva sok nehézséget idézett 
elő : sőt miután minden pénzéből kifogyott, kalóz-
ságra is adta magát. A király azon véleményben le-
vén, hogy egy illy pap sikerrel működhetnék Is-
landban, odaküldé őt, hirdetni a szigeten élőknek a 
kereszténységet, és királyi kegyelmének jeleit Ígér-
vén a sikerülés esetére. Thangbrand elment Island-
ba , s többeket megtérített (?), inkább erőszak által, 
mint sem a meggyőződés utján. Valóban ő párbajra 
hivta ki mindazokat, kik okainak engedni vonakod-
tak. Azonban daczára némelly megtért főnökök be-
folyásának , kénytelen volt végre is elhagyni a szi-
getet: hol lehetetlen lett volna neki, tartós megté-
réseket eszközölni, ha csak a norvegi király nem 
küldött volna Islandba több megtért, és személye 
körül tartózkodott islandiakat : kik meggyőzték őt 
róla, hogy tanitás általi rábeszéléssel többet ki lehe-
tend, mint erőszakkal vinni. S az eredmény igazolta 
szavukat. (Folyt, köv.) 

A szegények keresztényi ápolása, 
A jótékonyság olly erény, melly a nélkül, hogy 

jogilag kötelezve volna rá , sajátját kisebb-nagyobb 
mérvben mások szükségének fólsegélésére fordítja. 
Ez erény gyakorlásának eszköze az alamisna *) : s 

*) A l a m i s n a alatt tágasb értelemben a szűkölködő 
embertársunknak könyörületességből nyújtott minden segede-
lem értetik ; és magában foglalja az irgalmasságnak testi, és 

jótékonynak lenni, ha nem is jogi, de szeretetbeli 
kötelesség; épen u g y , és azon mértékben, mint ala-
misnálkodni. Ha pedig bármilly kötelességgel azon 
tanács köthető össze : mindig többet tenni, mint 

lelki cselekedeteit. A szokás azonban az alamisna szó értelmét 
egyedül az embertársainknak anyag i eszközök által (adomány, 
munka) nyújtott segedelemre, vagyis az irgalmasság testi 
cselekedeteire szorítja. Az embernek, okos természetén, és a 
társadalomnak lényeges szükségén alapuló kötelezettségét a 
szűkölködők testi gyámolitására, az isteni kinyilatkoztatás is 
megerősíti (Isai. 58, 7. Tob. 4 , 16. 17. Mát. 7 , 12. Luk. 6, 
31. Rom. 13, 8—10.). Ez azonban az alamisnálkodás köteles-
ségét olly fölséges indokokra alapitja , s annak gyakorlására 
nézve olly nemes rendszabályokat ád , miszerint az alamisnál-
kodást méltán a vallásos, különösen a k e r e s z t é n y vallá-
sos élet sajátságos nyilatkozatának kell tartanunk. Mózses tör-
vényhozásában nevezetesen ekkép parancsolja az Isten a nyo-
morultak iránti munkás irgalmasságot Izrael népének : „Mivel 
te is jövevény voltál Egyptom földén, és Én kihoztalak té-
ged , és érdemed nélkül fölmagasztaltalak ; és mivel enyim az 
ország, és csupa kegyességből jót teszek te veled : azért te is 
cselekedjél irgalmasságot embertársaiddal átalában, különö-
sen pedig az özvegygyei és árvával, a szegénynyel és nap-
számossal , a jövevénynyel, sőt még ellenségeddel is" (II. 
Mózs. 22, 23. III. Mózs. 19, 25. V. Mózs. 22, 24. 25. Tob. 1, 
3. 4.7—9.; 12, 8. 9.; 14, 11. Zsolt. 40, 2.; 73, 21.; 8 1 , 4 . ; 
108,15—17.; 111,9 . Példab. 3 , 9. 28.; 11 ,24 . ; 14 ,21 , 
31.; 19, 17.; 21, 13. 21.; 22, 9.; 28, 27. Predik. 11 ,1 . Si-
rákf. 3 , 33. ; 4 , 1—8.; 7 , 10. 36.; 12, 3.; 29, 14. 15.; 17, 
18.; 35, 4. Isai. 58, 7. Ezech. 16, 49.: 18, 7. Dániel 4 , 24. 
Oseas 6 , 6.). Mióta pedig az uj-szövetség szerzője, isteni mi-
voltát önkényt elrejté (Philipp. 2 , 7 . ) , mint ,ember fia', ön 
kényt szegény életet választa (Mát. 8, 20.), s élelmét asszo-
nyoktól (Mát. 27, 35.), barátjaitól (Ján. 12, 2.), sőt a mező 
kalászaitól (Mát. 12, 1.), s az utmelletti fáktól (Mát. 21, 19.), 
egyéb szükségeinek kielégítését pedig az Isten szempillanat! 
rendeléseitől várta (Mát. 17, 23.); mióta Krisztus Jézus, apos-
tolait a hivek táplálására utalá (Mát. 10, 9, 10.) , ós követőit 
minden szűkölködők iránti adakozásra hivá föl (Luk. 10, 29 — 
37.; Mát. 5, 42.); mióta az alamisnát érdemes cselekedet-, és tö-
kéletességre vezető ut- (Mát. 19, 21.), önmagának tett ajándék-, 
és az üdvösség föltételeként adta elő (Mát. 25, 31—46.) : az-
óta az alamisna a kereszténység élettevékenysége ; melly ta-
nitás, tettek és intézetek által egyszersmind bámulandó ered-
ményeket idézett létre. Az isteni Mesternek eme szavait : ,Bol-
dogabb adni, mint venni' (Apóst, cselek. 20 , 35.), az aposto-
lok különféle intő s buzdító változatokban forditák le (Rom. 
12, 13. 20. II. Korinth. 9 , 1. 2. 7. 42. Ephes. 4 , 28. I. Ti-
moth. 6, 17—19. Zsid. 13, 16. Jakab 2, 15. 16. I. Ján. 3, 7.); 
a szent atyák pedig a legmeghatóbb szavakkal ajánlják (,Ma-
nus pauperis est gazophylacium Christi'. R a v e n n a i Péter.). 
Az egész kereszténységet méltán lehet folytonos alamisnának 
nevezni. (,Pauperes evangelizantur'. Mát. 1 1 , 5 . ) Es a törté-
nelem megmutatja, mikép a jerusalemi hivek vagyonközössé-
gétől (Apóst. csel. 2 , 44. 45., és 4 , 34 — 37.), és sz. Pálnak 
ugyanazon község részére tett gyűjtésétől fogva (I. Kor. 16, 
1. 2. II. Kor. 9.), egészen a hit terjesztésére czélozó, s ko-



mennyit a kötelesség szoros tartalma követel, ugy 
áll ez különösen a jótékonyság kötelességének gya-
korlásáról. A szent-irásban azon cselekedeteknek, 
mellyek az evangeliumi tanácsok tárgyát képezik, 
egyike sem ajánltatik annyira, mint épen a jótékony-
ság. És ez a dolog természetében fekszik. Azon cse-
lekedetek , mellyek az engedelmesség és szüzesség 
evangeliumi tanácsai által kívántatnak, lényegileg 
oszthatlanok ; azok csak egészben, vagy pedig épen 
nem, és igy aránylag csak kevesek által gyakorol-
hatók. Azon cselekedet ellenben, mellyet a szegény-
ség tanácsa kiván, megosztható : lehet többé, vagy 
kevésbbé szegénynek lenni akarni; s ha valamelly 
vagyonunkat, mellyet kötelesség megszegése nélkül 
minmagunknak megtarthattunk, vagy egyébre hasz-
nálhattunk volna, oda ajándékozzuk, annyival ma-
gunkat már tettleg szegényebbekké tettük; habár 
ez által a tulajdonképeni szűkölködés állapotára nem 
jutottunk is. Azért is a szegénység tanácsa mindenki 
által, a ki vagyonnal bir, legalább némileg gyako-
rolható. S innen magyarázható ki a kereszténység 

runkbeli téritőknek, a sz. sir őreinek stb. számára tett adakozáso-
kig, az alamisnálkodás az egyház századain keresztül, szakadat-
lan cselekvényként vonul által; és ugyanabban, valamint a szer-
papság rendelése által (Apóst, cselek. 6.), ugy az ajtatos inté-
zetek , egyházi szerzetes-rendek és szabad testvérületek átlát-
hatatlan száma által is , az irgalmasság összes testi cselekede-
tei szakadatlanul közvetittetnek. A mondottakból könnyen fel-
fogható, hogy nem minden , a szűkölködőknek nyújtott, sege-
delem nevezhető alamisnának. Az alamisnának benső, s lénye-
ges kelléke , s mintegy lelke (melly nélkül a segedelem holt, 
érdem nélküli,) a Krisztus Jézus iránti szeretet szelleme (I. 
Kor. 13, 3.), az ő bennei hálás és felvilágosult örvendezés, 
és az érettei tetterős munkásság, s végre a jámbor közszellem, 
mellynek valamint magát a földi vagyont illetőleg (Apóst. csel. 
2, 44.), ugy a szűkölködők siralmas állapotára nézve is (Rom. 
12 , 15.), a jelenleg divatos communismus csak torzképe. Az 
alamisnálkodásrai kötelezettség esete, átalában előáll az egyik-
nek szüksége, s a másiknak segedelemképessége által : ugy 
hogy minden szűkölködő, s minden vagyonos ember, e tekin-
tetben legközelebbi viszonyban állanak egymáshoz (Luk. 10, 
29 — 37.). Egyes esetekben az alamisnakérő szegénységének 
hármas (közönséges, súlyos, és végső) fokozata, hasonlítva 
az alamisnát adó vagyonának mennyiségéhez, a mennyiben 
tudnillik az élet szükséges föntartását, vagy állapotának kö-
veteléseit , vagy mindkettőt egyszersmind fedezi, — nyújt 
mértéket. Az alamisna felőli esettan feltalálható a régibb er-
kölcstanároknál , például Ligouri Alfonznál (Theol. Moral. L. 
II. n. 31. L. III. n. 520.) és Patuzzinál (L. III. cap. 14.). Itt 
még csak azt jegyezzük meg, hogy az egyházi javadalmak 
birtokosaira nézve az alamisnálkodás igazságbeli kötelezett-
ség : mellynek teljesítését súlyos bün nélkül halálukig, vagy 
végrendeletökig elhalasztaniok nem szabad. (S. Basilius, 
Horn. 7. contra divites.) (Mack.) 

általi nyomos sürgettetése a jótékonyságnak : mint-
hogy ez az egyetlen eszköz, a szegénység tanácsának 
a legtágabb körbeni követésére. — Hogy azonban a jó-
tékonyság keresztény értelembeni erény legyen, kell, 
hogy annak indokul a szeretet szolgáljon : szeretet 
az Isten iránt, és szeretet embertársaink iránt Iste-
nért. Azért is a keresztény jótékonyság magától, és 
magában, egy embert sem zár ki, ha szükségben van, 
munkásságának köréből; és csak az összeütközés ese-
tében, ha eszközei elégtelenek, teszi eléje azokat, 
kiket a család, vallás és nemzetiség stb. lánczai szo-
rosabban fűznek vele össze, azoknak, kik e tekintet-
ben tőle távolabb esnek. 

A szeretet indoka, a természetes jóakaratot, és 
természetes könyörületességet épen nem zárjaki: ha-
nem inkább ezek amabban találják föl helyes idomi-
tásukat, és megdicsőülésöket. A keresztény jótékony-
ság lényegileg eszélyes ; és czélját még akkor is kö-
veti, midőn pillanatra a természetes szánakozás vak 
gerjedelmét elfojtani kénytelenittetik is. Azért ne-
ki sajátsága, nem csak a közvetlen felmerülő nyo-
mort elhárítani, hanem annak forrását is elapasztani, 
s maradandó segedelmet szerezni. 

A jótékonyság ugy is, mint kötelesség, ugy is 
mint tanács, közvetlenül az egyes egyének, mint ily-
lyenek föladata ; más szóval, ez m a g á n - j ó t é k o n y -
s á g. Minthogy azonban a keresztény, az egyház szer-
vezetébe van bekebelezve; s igy annak egyéni, sze-
mélyes tevékenysége, egyszersmind az egyház egyik 
tagjának tevékenysége is : ennél fogva önkényt be-
látható , hogy az egyház, mint illyen, a jótékonyság 
gyakorlásától épen nem maradhatott távol. És való-
ban ugy is találjuk, hogy az egyház, elnézve attól, 
miszerint tana által a jótékonyság gyakorlását ajánl-
ja és sürgeti, annak elmulasztását ellenben vezeklő 
itélő-széke előtt megrója : már bölcsejétől fogva, 
(csakhogy azért a magán-jótékonyságnak legkisebb 
hátránya nélkül,) a közvetítést az adakozók és szű-
kölködők közt magára vállalta. A közlönyök, mely-
lyeket annak kezelésében legelőször használt, az apos-
toli hivatal viselői voltak. Minthogy pedig csakha-
mar kitűnt, hogy azok e kezelés által lényeges teen-
dőiktől vonatnak el : azért a szegények ápolása a szer-
papokra bízatott (Apóst. csel. 6 , 1.). Az apostolok 
azonban a szűkölködők felőli gondoskodásról telje-
sen soha sem mondtak le : mint ezt bizonyítja neve-
zetesen sz. Pál példája ; ki az ujon megtért kereszté-
nyek közt a palaestinai szűkölködők számára gyűj-
tést rendelt ; és azt teljes buzgalommal folytatta (I. 
Kor. J.G, 1. II. Kor. 8, 9.). Azonban a szerpapok sem 
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egyedül a szegények ápolásával foglalkoztak ; hanem, 
mint Fülöp példája mutatja (Apóst. csel. 8 , 5.), az 
ige hirdetésében is szolgáltak, s mint az apostolok 
kora utáni idők példája tanúsítja, az isteni-szolgálat 
tartásában is sajátszerű cselek vényekkel voltak 
megbízva. (Folyt, köv.) 

Pásztorkodás! tárgyalások. 
XVIII. 

T ö r ö k - K o p p á n y , május 28-án. A kerületi ,k o r o-
n á k', kellően kezelve, a közszellem élesztői, a mivelődés 
emeltyűi, s a korrali haladás fokmérői levén , igen is kívána-
tos , hogy azoknak tárgyalásai és végzései közzé tétessenek. 
E nézet inditott engem a karádi kerületnek, május 12-én, 
Adándon tartott gyülekezetében tárgyalt dolgok közlésére. 

A szokott isteni-szolgálat után , mellyre az ujonan plé-
bániává alakitott Ádánd mezőváros lakói, kik illy papi gyüle-
kezetet még soha sem láttak, számosan gyűltek össze, s a 
kerületi lelkészi testület ajtatosságából buzgalmuknak uj tá-
pot nyertek, fölolvastatott az őszi korona jegyzőkönyve; mi-
nek folytán, 1-ör: A mult koronából fölterjesztetett amaz alá-
zatos kérdésre : ,,A vőlegénynek esküdtetés végett más plé-
bániába történt elbocsátása esetében, a szükséges okmányo-
kat mellyik lelkész fogja megőrizni ?" a püspöki hivataltól ér-
kezett ama válasz fölött : hogy „a vőlegény plébánosa" : ag-
godalmak merültek föl, miszerint e rendeletből különféle súr-
lódások fognak támadni, főleg a szomszéd püspökmegyei plé-
bánosok közt ; holott a polgári házassági törvénykönyvnek 28. 
§-a, mellyben mondatik : „egyszersmind az okiratok is meg-
emlitendők, mellyeknél fogva az előfordult aggályok elhárit-
tattak", ellenkezőt látszik rendelni ; mindazáltal elhatározta-
tott , szorosan a püspöki rendelethez illeszkedni. Azon nyilat-
kozat fölött azonban, hogy az elbocsátás az anyakönyvbe min-
denkor bejegyeztessék, a vélemények megoszolván, megálla-
podás nem történt. 2-or : Alesperes ur jelentvén , miszerint a 
m. helytartósági hivatal tőle a kitűnő tanoda-kormányzók és 
hitelemzők névjegyzékének fölterjesztését kérvén, ő senkit 
különösen ki nem emelt, miután az egész kerületi papságnak 
e tekintetbeni buzgalma kitűnő : azon aggodalom nyilvánult, 
miszerint a m. helytartósági hivatal eme kivánatának az ales-
peres urak, a jelen rendszer mellett, lelkismeretesen meg sem 
felelhetnek : a vizsgálatkor évenkint egyszeri megjelenés neki 
biztos alapul nem szolgálhatván a kivánt osztályozás elkészí-
tésére. Minek folytán inditványoztatott, hogy a kerületi al-
esperes illő dijjal és előfogattal ellátva, a tanodákat évenkint 
többször látogassa meg. A többség az aggodalmat nem oszt-
ván, az indítvány elvettetett. 3-or: A tanitók szokásos csődü-
leti próbatétele eltörültetvén, azon oknál fogva, mivel ezen-
túl már képességi okmánynyal el nem látott tanitó nem hiva-
taloskodhatik : a gyülekezet szükségesnek látta, ezt illetőleg 
észrevenni, hogy : miután az egyház szükségesnek látja, és 
pedig méltán, magát a lelkészek előhaladása, vagy tespedése 
felől koronkint biztosittatni, nincs ok, miért ne álljon ez óva-
tossági rendszabály a tanítókra nézve is ; holott a mindennapi 
tapasztalásból tudjuk, mikép gyakran épen azok, kik a képez-

déből legajánlatosabb bizonyitványnyal ellátva léptek a tano-
dába , idő folytán magukat elhanyagolták ; ellenben a közép-
szerű, vagy alig elégséges képességgel elbocsátottak, utóbb az 
önmivelődés utján , majdnem a tökély tetőfokára emelkedtek. 
Inditványoztatott tehát, miszerint a tanitók, ha más állomásra 
kívánnak átmenni, szintúgy, mint a lelkészek , minden hat 
évben vizsgálat alá vettessenek. Azonban ez indítvány, a vizs-
gálattal járó különféle nehézségek miatt, oda módosíttatott : 
miszerint a ft. püspöki hivatal alázatosan kéressék meg, hogy 
a szokásos próbatétel föntartását felsőbb helyen újra kieszkö-
zölni méltóztassék. 4-er : Nmélt. püspökünk megyei tanitó-nyug-
intézetet akarván fölállítani, a megyei papság részvétét fölhi-
vá, s az intézet körüli nézetének fölterjesztésére fölszólitá. E 
végből a gyülekezet nt. Hermán Péter sághvári, Somogyi 
György somberényi, Razglia Lajos tabi, s Nagy Sándor tö-
rök-koppányi plébánosokat bizta meg külön tervek készítésé-
vel; mellyek a jövő gyülekezetben megvizsgáltatván , ami-
ben megállapodás történendik, az föl fog terjesztetni. 5-ör: 
Minthogy a Domonkos nevet viselő papi nyugdíj-intézet alap-
szabályai rendeletének ellenére, már több mint tiz év óta e 
tárgyban értekezlet nem tartatott : végeztetett, miszerint ke-
gyelmes püspökünk fiúi alázattal és bizodalommal még egyszer 
kerestessék meg az értekezlet megtartására.... 6-or : Kegyel-
mes püspökünk ez évben nyomatott, és minden plébániának 
külön példányban megküldött körlevelekkel lepvén meg min-
ket , neki ezért annál is inkább forró hálaköszönet nyilvánít-
tatott , minthogy e pontban ő kegyelmességének ebbeli kor-, 
és czélszerü tette, kerületünk régen nyilvánitott óhajtásával 
találkozott. 7-er : A házasulandók, kiknek többféle engedély 
szükséges, gyakran kérve sürgetik a lelkészt a hirdetések 
megkezdésére, mielőtt a mondott engedélyeket, vagy okmá-
nyokat megszerezték volna ; miből utóbb zavar, és kellemet-
lenség támad. Elhatároztatott tehát, hogy addig a hirdetések 
meg ne kezdessenek, valamíg a szükséges okmányok a lel-
késznek nem kézbesittetnek : és erről a nép szószékből értesí-
tendő. 8-or: Végre inditványoztatott, s ajánltatott a ,Religio' 
egyházi folyóirat pártolása ; minek következtében némellyek 
föltétlenül, mások föltételesen , ha tudnillik a mostoha idők 
megengedik, igérék annak járatását. Legyen szabad itt ádándi 
plébános urnák, ki silány javadalmából olly csint fejt ki a ple-
bánia-lak körül, melly bárkinek becsületére válnék, tiszta 
szivből fakadott amaz ohajtásomat nyilvánítani, miszeriut 
megkezdett pályáján Isten segedelmével akkép működhessék, 
hogy emléke utódjai előtt mindenkor áldásban maradjon. 

Közli N a g y Sándor, 
török-koppányi plébános. 

Bizalmas javaslatok 
az egyházi beszédek készítését illetőleg. 

IV. (Vége.) 
Emberek, és igy gyarlók vagyunk mindnyájan. A vét-

kes hajlam, és az ész homálya: az ős bűnnek gyászos követke-
zése és büntetése. A két rossz közt mindig a kisebbet kell 
választani. Kisebb zavart okoz, szükség esetében az írásba te-
kintés, mint a szavalás közben megeshető rut fölakadás, és ma-
gán segíteni nem tudás. Az önhittség és elbizakodás semmi-
ben sem jó. 



« 3 8 2 m — 

Nagy erő rejlik a hangváltozatosságban. Tudnia szük-
ség, hol kelljen stylo oratorio, docili, stylo laudatorio, stylo po-
pulari et reprehensivo, humili et exaltativo etc. szólni ; külön-
ben egyhangú- s untatóvá válik a legszebb beszéd. A kelle-
metlen ajtónyilás- és zárások elhárítása végett, a templom fő-
kapuja tárva legyen: s a mellékajtók mind rekeszelve, a lég-
huzam, és méginkább az ide-oda járás-kelés és zaj miatt, melly 
sokszor olly nagy, hogy a szónok maga szavát sem érti ; s el-
mondja néha félig is beszédjét, melly a templomi csendesség 
beálltáig a pusztában kiáltónak szavaként hangzik el. Leg-
jobb illyenkor térdelve maradni a szószéken ; vagy a kántor-
nak meghagyni, hogy illy esetben addig énekeljen, mig a 
zaj lecsendesül. Mindig czélszerübb, a beharangozáskor, sz. mise 
előtt, midőn együtt vannak a hivők , mint az, azután tartatni 
szokott predikáczió. A harangok hivó szavára kiki siet az Is-
ten házába : mig a vett áldás után, egyenkint sompolyodnak 
ki abból ; főleg napjainkban, midőn a predikácziót már nem is 
tartják az isteni-szolgálat lényeges részének. 

A beszéd minden egyes része megállapodást igényel. 
Illyetén megállapodásoknál a szórakozás lelke szállja meg a 
hallgatókat, és köhintés, szóváltás , kelés, mozgás, sut-
togás áll be ; s csak a ki tapasztalta, tudja, milly nehéz egy 
szórakozásnak indult közönség összes figyelmét ismét ma-
gára vonni ! Egy odavetett szó, intés , vagy pillantás is elég 
arra, hogy valaki a további beszédből semmit meg ne értsen. 
Ez oknál fogva a több részekre osztott beszédek fogalmazá-
sátóli tartózkodás , nem rossz taktika. A ki sokat bizonyít, mit 
sem bizonyít; fárasztja magát, és másokat. A jóból kevés is 
elég. Az evést is akkor legjobb félbenhagyni, midőn legjobban 
izlik : igy a szellemi etetéssel, a tanítással is. Jobb , ha mond-
ják : ,De kár, hogy tovább nem beszélt', mint sem : ,Jaj de 
sokáig papolt.' A bejövökre , bár kik volnának is, ne sokat fi-
gyeljen : illy hiu kíváncsiság többeket megakasztott már. A 
gyenge szavú s mellű ismerje ki a templom legviszhangzóbb 
részét, s a mennyire csak lehet, szokjék az értelmes kiejté-
sekhez. Minden elhadart, s nem eléggé tisztán kiejtett szó 
elveszett! T r ó c z o n f a l v i . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, jun. 8-án. Ő eminentiája, a bibornok-érsek és her-

czeg-primás Esztergomból Budára érkezett, a pünkösdi sz. 
ünnepeket a fővárosban töltendő. 

Pest , jun. 9-én. A Szent-István-Társulat ma ft. D a-
n i e 1 i k János kanonok és alelnök előlülése alatt tartott havi 
választmányi gyűlésében, a mult havi gyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítése után, alelnök ő nsga okadatolt előterjesztése folytán, 
a folyó juniushóra egyelőre határozott jelen évi társulati nagy-
gyűlés, későbbi, alkalmasb időre halasztandónak határoztatott. 
Jelentés tétetett a társulati könyvtár bevégzett fölállításáról ; 
mellyel kapcsolatban határozatok hozattak a könyvtár fölügye-
letét , annak kezelését, a könyvek kiszolgáltatását és vissza-
adatását illetőleg ; a hazai t. nagy közönség pedig elnökileg 
felhivandónak határoztatott arra nézve , hogy a társulat czél-
jaira közreműködni törekvő tisztelt hazafiak, a netalán birto-
kukban levő régi, főleg egyházias tartalmú, de a népnél még 

mindig kedves nyomtatványokat, imakönyveket, énekeket, 
és más munkákat a társulatnak akár örökre, akár csak haszná-
latra beküldeni szíveskedjenek. Fölemlittetett a magyar irók 
és egyéb nevesb hazafiak arczképeinek gyűjtése is ; melly, idő-
vel, valódi nemzeti kincset képezvén, adott alkalommal lehet-
ségessé teendi, hogy a társulat által netalán kiadandó müvek-
hez az illető írónak arczképe csatoltathassék. Olvastatott Pest 
városa polgármesterének a társulati elnökséghez intézett le-
vele ; mellyben a fővárosi tanács, ugy mint a Pesten épülőben 
levő lipótvárosi templom védnöke, köszönetet mond a választ-
mánynak azon határozatáért, mellyhez képest bibornok-lig-pri-
más és esztergomi érsek ő eminentiája f. é. novemberhóban 
tartandó áldozárjubilaeuma országos ünnepélyének emlékeül, 
sz. István első apostoli magyar király tiszteletére, a társulat a 
mondott templomban egy diszes mellékoltárt emelni szándé-
kozik. Kapcsolatosan megujittatott a határozat, hogy elnökileg 
fölhívás intéztessék a közönséghez, e czélra minél számosb 
adományok beküldésére. Nt. Horváth Ferencz bajai nagy-
gymnasiumi igazgató urnák ,Unio' czimü, sajtó alól kikerült 
munkája, a szokott föltételek mellett, bizományba elfogadta-
tott. Jelentetett, hogy egy , magát megneveztetni nem akaró 
jótevő, Kalocsáról, a társulatnak 210 a. é. forintot ajándékozni 
szíveskedett. Bemutattatott két, Romából a társulatnak bekül-
dött, nagybecsű munka : mellyek, ha az eladási föltételek meg-
állapittattak , annak idején a társulati ügynökség által meg-
szerezhetők lesznek. E nagybecsű munkákat illetőleg t. olva-
sóinkat a legközelebb adandó irodalmi jelentésre utaljuk. A 
veszprémi püspök ő exeellentiája, nem különben a nyitrai 
káptalani helynök ő nagysága, a társulat által szegényebb plé-
bániák használatára ajándékul küldött ,Sz. szakaszok'-ért há-
laköszönetet mondanak. Az ügynökség havi jelentéséből kitet-
szett, hogy mult május hóban a társulat összesen 154 rendes 
taggal szaporodott. 

Esztergom, sz. Iván hava 9-én. A milly szépen, olly 
jelentőségteljesen mondja sz. Cyprian, miszerint azért iszszuk 
naponkint Krisztus urunk vérét, hogy mi is készek legyünk 
vérünket ontani Krisztusért. E gondolattal foglalkozhatik a 
pap elméje, valahányszor az oltárhoz járulván , leteszi a kely-
het az o l t á r k ő r e ; melly épen egy-egy keresztény hős erek-
lyéjét tartalmazza, ki valóban vérét ontá Krisztusért ! Azon-
ban nem csak az áldozárnak kell késznek lenni, vérével is pe-
csételni hite iránti hűségét: minden egyesnek kötelessége az; 
noha nem épen legkönnyebb kötelessége. A mi azonban lehe-
tetlen az embereknél, nem lehetetlen Istennél ! Ha gyenge 
vagyok én : elég erős Krisztus ; ki most is elküldi a vigasztaló 
Szentlelket, hogy megerősítse a maga hiveit, a b é r m á l á s 
szentsége által. Főmagasságu bibornok-érsekünk, elvégezvén 
Kéménden, Komáromban és Hédervárott a bérmálást, f. hó 
2-kán, úgymint Áldozó-csütörtökön, C s o l n o k o n 1300-at 
kent föl Krisztus bajnokivá; mult vasárnap pedig, azaz: f. hó 
5-kén, 53 oltárkövet szentelt meg, és készített el istentiszte-
leti használatra. —A zsinat határozatai már szétküldettek a ke-
rületekbe , azon meghagyással, hogy azokat figyelmesen át-
olvassák ; és ha a gyakorlati kivitelre nézve valami észrevéte-
lük , vagy nehézségök lenne, azt hivatalosan fölterjeszszék, 
használat végett a megyei zsinatnak, melly, mihelyt lehetend, 
meg fog tartatni. — Azon körülmény miatt, hogy az ó, és uj 
rituálé vegyes használata, itt-ott holmi helytelen megjegyzé-
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sekre adott alkalmat a nép közt J) , ő főmagassága kegyesen 
meghagyni méltóztatott a lelkipásztoroknak, hogy minden 
egyház számára, az uj rituálét megszerezni el ne mulaszszák. 

L o s o n c z , junius 5-én. Igaz ugyan, hogy legújabban 
Mars vértől párolgó mezeje vonja magára a világ feszitett fi-
gyelmét , s tartja folytonos izgatottságban az emberi kedélye-
ket : azonban ez örömmel olvasott lap bevallott irányával, melly 
békeségben tüzé ki Isten országa sz. érdekeinek előmozdítását, 
a csaták zaja közt is mindig megférend az olly, látszatra ugyan 
csekély, de a szellemi élet természetét tekintve, üdvös követ-
kezéseiben jelentékeny dolgok közlése, mellyeket a vallásos 
kebel nem olvas a nélkül, hogy maga is ne örvendjen az ör-
vendezőkkel , s miután annyira szeret mások után indulni, a 
nyújtott példa által ne épülne egyszersmind lelkében. S illy 
egy pár, magában véve egyszerű esemény , jobban mondva, 
ünnepély vázolására szorítkoznak e néhány szerény sorok is. 
A kit kételyek üldöztek valaha, s az igazság ismeretére szive 
mélyéből, őszinte lélekkel törekedett eljutni, az tudja legjob-
ban : milly gyötrő kin- és nyugtalanságnak van a lélek alávet-
ve mindaddig, valamig Istenben, ki maga a minden igazság 
kútfeje, nyugtot és megelégedést nem talál. De épen azért 
csak is az illy léleknek tartatik föl egyedül, élvezhetni a 
maga valóságában amaz eléggé soha ki nem magyarázható 
belső örömet, mellyet az egyszer megtalált igazság érzete szo-
kott mulhatlanul teremteni, a különféle tévelyek által ezer 
irányban hányatott emberi szívben. Ki az igaz egyház kebe-
léről szakadt le, s annak gondos anyai keze alatt növekedvén 
föl, nem kérdezhetiPilatussal, ,mi az igazság': az természetesen 
csak résztvevőleg osztozik a békében, mellyet a világ egy-
átalán nem adhat, mindannyiszor , valahányszor azt egy , az 
ur Jézus aklába igazán betért atyánkfia arczán elömleni látja. 
Örül ekkor szive : s mivel az örök igazság titkosan működő 
malasztjának élő példáját szemléli maga előtt, épül lelkében 
a győzedelmen, mellynek túlvilági hatása alatt önkényt omlik 
össze a puszta homokra épült ostromfal, mellyet a vallási 
igazságok, mint merő árny és képzelet szüleményei ellen, vét-
kes szorgalommal emelt az elbizakodott világi hiu teremtmény; 
azt, a mi szellemi, s lelki, az apostol szavai szerint, föl-
fogni , s kellőleg méltányolni nem tudván. Illy szellemi vajú-
dások közt szülemlett meg L. F. kereskedő ur szivében is az 
egy igaz és üdvözítő kath. hit igazságainak magva. Hogy pe-
dig nem mellékes érdek, vagy e lépése által netalán nyerhető 
remény , hanem személyes meggyőződés nyújtott neki annak 
befogadására okot, eléggé tanuskodhatik már csak azon egy 
körülmény is, miszerint nem elhamarkodva, hanem hosszabb 
idei, s érett megfontolás után, véreinek makacs ellenszegülé-
sei közt határozta magát el a mindenesetre komoly lépés meg-
tevésére. S midőn annak ünnepélyes bevallási helyeül, mel-
lőzve szülő-városát, Putnokot, a szomszédságunkban eső 
Rapp helységet választotta, csupán hálaérzetének akart en-
gedni, mellyel ft. P e t y e r e c z András rozsnyó-megyeiczimz. 
kanonok, és eddigi putnoki plébános ur iránt viseltetik : kinek 
bölcs oktatásai után indulva, jutott el leginkább az igazság 
ösvényének ismeretére ; s a ki mult hó 22-én nem azért, hogy 
előbbi helyen szerzett bokros érdemeinek koszorúját letegye, 
hanem uj körben más nép és viszonyok közt azt ismét ujjal 

*) L. ,Religio', f. évi 27. sz. 222.1. 

fölcserélje , lépett az érintettem helység egyházával ünnepé-
lyesen sz. frigyre. Lelki jótevőjének örömében akart tehát 
osztozni, s azt rég tervezett, és ez időpontra halasztott meg-
térésével még nagyobb fokra emelni. Az állhatatosság és erős-
ség lelke, a boldog megelégedés és békeség érzete, melly e 
szent órában keblét, és vele mindnyájunk szivét annyira he-
vité, lebegjen szünet nélkül fölötte; s kisérje biztos irányban 
lépteit ez élet göröngyös utjain : hogy ha majd a számadás 
nagy órája ütend, valamint ő nem két, hanem százakra menő 
tanú jelenlétében nyilván megvallotta hitét az emberek előtt, 
megvallhassa őt is Üdvözítője majdan mennyei Atyjának szine 
előtt. — Nem hinnők, ha a tapasztalás tovább is kételkednünk 
hagyna, miszerint a fölvilágosodottság fényes napjaiban, mi-
dőn a védetlen ártatlanság különben is nem egy sötét oldal-
ról támadtatik meg, az emberi romlottság olly fokot érjen, 
hogy annak megvesztegetésében még gyönyörűségét is lelje. 
Azonban lia már ebben, mint sok másban, szinte a haladás 
zöldelő fáját veszélylyel fenyegető kinövések egyikét kell lát-
nunk : valljon szabad-e azt tétlenül engednünk tovább fejlődni; 
nem szabja-e épen e sajnos körülmény szigorú kötelességé-
vé azoknak, kik arra hivatvák, hogy folyton résen állva, 
az illy, fájdalom ! gyakran vakmerő szemtelenségig csigázott 
erőködéseknek elejét vegyék? S mi emelhet, kérdem, e rész-
ben, különösen az ártatlan kisdedek, és a zsenge korú fiata-
lok jó- s rosszra egyaránt kész szivében biztosabb védfalat, 
mint az e l s ő á l d o z á s ünnepélyes volta, s annak nem 
egy könnyen kitörülhető édes emléke? mellynek mélyen 
bevésett nyomait, mint tudjuk, a nagy világhóditó franczia 
császár telhetlen szivéből, életének annyi végsőségek közt 
váltakozott sebes folyama sem vala képes végkép kimosni. S 
ez inditá ft. S z t r a k a y János helybeli prépost urat, s hí-
veinek osztatlan szeretetében részesülő buzgó lelkipásztort 
arra, hogy valamint eddig kedvező sikerrel több éven át gya-
korolta , legújabban ismét negyven iskolás gyermeket vezes-
sen ünnepélyesen az első áldozáshoz ; részesítendő ez által 
nem csak őket, hanem velők együtt azok szülőit, és az Urunk 
mennybe-menetelének ünnepére egybesereglett hivek nagy szá-
mát is a valóban mennyei örömben. Hisz nem egy, könyek-
ben úszott szem függött ragyogva, az égő gyertyát tartó ár-
tatlan seregen: melly kisded kezeikben lobogva, a legélénkeb-
ben állitotta elénk a Jézus szeretetétől áthatott hitet ; melly-
nek ha valahol, bizonyára az áldozásnál (mikor a véges ész 
elnémul, s csak a szeretet ül diadalt,) kell szükségkép dagasz-
tania a keblet. S e szempontból indulva ki, választott e kis-
ded sereg is maga közül kettőt, hogy annak előmondása mel-
lett maga megujithassa mindenekelőtt a keresztkutnál mások 
által tett egykori fogadását ; melly ártatlan hangokat lelkünk-
ben olly jól esett nekünk is követnünk. Megértvén ezután az 
áldozandók, egészen a gyermeki kedélyérzület egyszerűségé-
ig lebocsátkozó prépost ur szavaiból, Üdvözítőnknek a leg-
méltóságosabb Oltári-szentségről szóló tanítását : egyúttal An-
nak szeretetére is buzdittattak, ki, mielőtt ismerheték vala, 
már szeretettel öleié őket magához. Mivel pedig a publikánus, 
alázatossága-, és bűnös voltának elismerése által érdemesitte-
tett a kegyelemre, mellynél fogva az Urat hajlékába fogadta: 
végül a minden erények alapját, az alázatosság érzetét kell 
vala bennök fölélesztenie ; s e megkívántató előkészület után 
osztogattaték ki köztök méltóképen az égi Pelikán szent teste. 
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Az áldozást még egy, az ártatlanság köntösének hü megőrzé-
sére czélzó rövid intés követte : mire a híveinek lelki üdvét 
kivétel nélkül szivén hordozó lelkipásztor a szülőkhez in-
tézte szivből fakadt, és szivhez szóló szavait : atyailag kér-
vén , majd komolyabb hangon (mellyet a nevelés fontos, 
mondhatnám, legfontosabb ügye önkényt ád az ajakra,) intvén 
őket, miszerint magzataikat, kiket testi élettel látának el, ő 
pedig épen ez órában szellemi élettel tetézett, őrizzék mint 
szemeik fényét, és akkép zárják kebleikre, hogy a világ forgó 
szele el ne sodorhassa, sem a szeretetlenség fagyasztó dere, 
mint legbiztosabb védhelyen, ne érhesse őket ; hanem fogad-
ják olly tisztelettel hajlékaikba, mint kik most a Szentlélek 
templomai-, s az Istenség lakaivá válván, magukat a szülőket 
is legnagyobb mértékben lehetnek képesek megszentelni. Oh ! 
bár fölfogná minden egyes szülő igazán szent hivatásának ma-
gasztos voltát ; s mellytől ugy sem tud és kiván szabadulni, 
enyhíteni törekednék ama felelősség terhét, melly súlyosan 
nehezedik vállaira : miután a látnók szavai szerint, az ő kezei-
ből követelendi egykor az Ur, a rá bízott gyermekek lelkét ! 

U n g l t v á r , május 21-én. E nap reggelén lépte át 
mélt. és ft. H a a s Mihály püspök ur szép hazánk egyik leg-
szebb vidékü megyéjének, Unghnak határát: hogy a jelenleg 
csak az unghi felső kerületre szorítkozott apostoli kőrútjában, 
a bérmálás szentségét kiszolgáltassa. A megye határszélén az 
ignéczi hidaknál ő méltóságát Ungh megye főnöke, és ft. 
Varga István főesperes urak fogadván, a boráról híres Sze-
rednyére kisérték ; hol ő méltósága apostoli működését meg-
kezdvén, mise után bérmált, és ennek végével az iskolát láto-
gatá meg. Szerednyéről délután Unghvárnak vette útját ő 
méltósága ; hol illő fogadtatására minden intézkedések meg-
történtek. S alig hangzott el a jeladó mozsarak durrogása, 
melly dörögve vonult végig a hegyeken, zöld ágakkal díszí-
tett utczái hullámzó néptömeggel teltek meg : a templomok 
összes harangjainak zúgása, és sz. énekek zengedezése közt 
vezette Varga István főesperes ur a menetet az uj hidon föl-
állított diszes diadalívig ; hova ő méltósága csakhamar meg-
érkezett, és kocsijából kiszállván, a főesperes ur által üdvö-
zöltetett. Innenőméltósága körmenetileg sorfalat képező nép-
tömeg közt vonult a rom. kath. templomba : előtte fehérbe 
öltözött koszorús leánykák lépdeltek ; útjában kosaraikból vi-
rágot hintvén ; s miután ő méltósága hálaadó imáját elvégez-
vén a népre áldást adott, szinte körmenetileg a plebánia-lak-
ba kisértetett : hol azonnal következett a helybeli cs. kir. hi-
vatalnokok , a ft. gör. kath. káptalantagok, a gymnasiumi ta-
nárok és elemi tanitók tisztelgése. Ezek után ő méltósága a 
helybeli mélt. püspök ur látogatására sietett. Más nap, va-
sárnap 9 órakor , teljes egyházi segédlet mellett, mellyben 
nagys. Schmid Szörény cs. k. iskolai tanácsos ur is részt ven-
ni szíveskedett, elkezdődött az ünnepélyes sz. mise ; melly 
alatt a helybeli gymnasiumi ifjúság énekelt. Evangelium után 
ő méltósága szószékre lépvén, a körülményekhez alkalmazott 
velős és lelkes sz. beszédet mondott : mellyben többi közt kü-
lönösen egy itt felállítandó leány-iskolára kérte ki az illetők 
közreműködését. Szent beszéd után 4 prot. egyént fogadott 

vissza egyházunk üdvözitő kebelébe, az első áldozókkal a ke-
resztségi fogadásokat megujittatta, s áldozás után őket az an-
gyalok eledelében részesité. Mise után kezdődött a bérmálás, 
és délután is folytattatott : összesen mintegy 850-et avatván 
fel ő méltósága az egyház bajnokaivá. Adja az Ég , hogy 
mindazok, kik a legméltóságosabb Oltári-szentségben, és a 
Szentlélek hétszeres ajándékiban részesültek, a hit-, remény-, 
és szeretetben növekedve, példás keresztények legyenek ! A 
bérmálás után ő méltósága reggel, és délután is szivreható 
oltárbeszédet mondott. Az ebédet, mellyen a ft. g. k. kápta-
lan tagjai, s a városi főbb hivatalnokok jelen voltak, csak 
azért érintem, mivel ennek vége felé igen jeles tettnek jöt-
tünk tudomására : ugyanis midőn ő méltósága ft. Varga 1st- , 
ván ur toastjára válaszolt, többi között e nevezetes szavakat 
mondá: ki a felállítandó leány-iskolára 2000 p.frtot aján-
dékozott, az Isten éltesse' ; mire szűnni nem akaró éljen kö-
vetkezett. Este fényes kivilágítás volt. Hétfőn reggel Felső-
Domonyán bérmált ő méltósága ; bérmálás után az iskolát lá-
togatta meg : hol is alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy 
ő méltósága a gyermekek neveltetését igazán szivén hordja, 
s mind a lelkésztől, mind a tanítótól megvárja, hogy e tekin-
tetben semmit el ne mulaszszanak, és hogy csak azok lesznek 
előtte kedvesek, kik e pontban kötelességüknek eleget tenni 
törekesznek. Délre visszatért ő méltósága Unghvárba ; délután 
a cs. kir. gymnasiumot és az elemi iskolákat szerencséltette ma-
gas látogatásával: hol nem győztük eléggé csudálni azon 
bánás- és tanitásmódot, mellyel mindnyájunknak mintegy 
irányt adni méltóztatott. Alig távozott ő méltósága az iskolá-
ból , azonnal tanácskozást tartott az illető megyei, kamarai, s 
városi urak jelenlétében a fölállitandó leány-iskola ügyében : 
melly a milly kívánatos és szükséges, olly készséggel karol-
tatott föl; és olly intézkedések történtek, hogy a jövő iskolai 
év elején a leány-iskolának léteznie kell. Tanitónőket ő mél-
tósága fog küldeni a szathmári irgalmas nők közül. Ő méltó-
sága ittléte alatt megtekinté a gyönyörű fekvésű kálváriát, 
honnan fölséges kilátás esik a vidékre, és az ősrégi várat, hol 
a g. k. papnövelde van. 24-ikén utazott ő méltósága Tenkére, 
honnan tovább folytatandja útját. Adjon erőt az ég Ura ő 
méltóságának apostoli működéséhez, és vezérelje az Ur an-
gyala , hogy körútját Isten dicsőségére szerencsésen bevé-
gezhesse ! 

Roma, jun. 2-án. Mai napon döntetett el S a r c a n -
d e r János boldoggá -mondatásának ügye. Ez alkalommal L a-
b r e József-Benedek, hü szolgája az Urnák (Boulogneból Fran-
cziaországban), szinte a boldogok közé számíttatott. Az isteni-
tisztelet , mellyet ő szentsége jelenlétében Caciano bibornok 
tartott," a laterani sz. János bazilikájában ment véghez ; és 
utána, déli 12 órakor, ő szentsége az egyház erkélyéről ün-
nepélyesen áldást adott. Ezt követé a káptalan sekrestyéjében 
a boldoggá-mondatási rendeletek felolvasása, és ő szentségé-
nek e tényre vonatkozó beszéde. Maga az ünnepélyes kihir-
detés később fog következni. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi ULároly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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A ker. polgárisodás és irodalom Island 
szigetén a középkorban. 

(Folytatás.) 

Ők a ker. hit elfogadását ajánlák a törvényho-
zói testületnek; mellyben a keresztények máris elég 
hatalmas, és olly kisebbséget képeztek, melly el 
volt szánva, nem engedni: mig a pogányok elvesz-
ték az ügyökben helyezett bizodalmat. A polgári 
háború kitörése kerülhetlennek látszott, midőn abban 
történt a megegyezés, miszerint a legfőbb hatóság-
ra bizassék annak kimondása, hogy mellyik vallást 
kelljen követni. A két felekezetnek e határozathoz 
kellett magát tartania ; melly a keresztényekre nézve 
annál veszélyesebbnek látszott, minthogy az ural-
kodó még maga is pogány volt. Azonban ennek po-
litikai józan belátása, túlemelkedett a pogányság 
előitéletein. Ő átlátta, hogy a jövő a kereszténység-
nek van biztosítva ; és hosszas megfontolás után azon 
végzést hozta, miszerint ezentúl a ker. religio lesz 
az országos vallás, és valamennyien tartoznak ma-
gukat megkereszteltetni. Megengedte mégis több po-
gány szokás megtartását; csak azon föltételt kötve 
hozzá, hogy nyilvánosan ne gyakoroltathassák. A 
pogány főnökök bosszúsak voltak a miatt, hogy 
megcsalattak : engedtek mégis a szükségnek ; és 
mindannyian készebbek voltak a keresztséget föl-
venni , mielőtt megtértek övéikhez, mint sem nyilt 
ellenszegülés által a közbékét megzavarni. 

Ekkép a keresztény hit nemzeti vallásul ismer-
tetett el : a nélkül mégis, hogy joga volt volna kény-
szerítő eszközökhez folyamodni azok ellen, kik azt 
elfogadni nem akarták. Az üldözés meg volt a ke-
resztényeknek tiltva : de az ország megnyittatott az 
egyház polgárositó befolyásának, minden fékező 
rendszabályoktól menten a polgári hatalom részéről. 
Hasonló körülmények közt nem csudálhatjuk a ke-
reszténység gyors terjedését : az egyedüli gátot már 

nem a társadalmi szerkezet képezte, hanem azon 
erőszakos, és szabadságittas szellem, melly az egyé-
neket az egyházi törvények elleni rugdalódzásra birta. 

Az irodalmi tevékenység Islandban egyszerre 
kezdődik a kereszténységgel ; és meglepő látvány 
ezen egyház életereje, melly magára hagyatva, s 
minden pártfogást nélkülözve, mindinkább gyarap-
szik : mig a scandinav államokban, hol a keresztény-
ség a királyság részérőli teljes pártfogolás mellett 
hozatott be, s hol a püspökök csakhamar nagy és ha-
talmas urakká lettek, a koronái viszályokba egészen 
belevonatva, az értelmi mozgalom sokkal gyengébb 
volt. Igy a XIII. században, egy norvég király Jam-
teland tartományon keresztül utazván, az egész ot-
tani lakosságot pogánynak találta még ; s egyedül a 
XIII. század végén történt, hogy Lapponia határain 
az első keresztény templom (Trums-, jelenleg Trom-
sőban, a bold. Szűz tiszteletére) fölépült. Ugy látszik, 
hogy ez ország clerusa az egész középkorban alan-
tibb fokon állott, hogysem az isiandi, ha nem is az 
erkölcsök, legalább a tudományos miveltség tekinte-
tében : mivel az irodalmi müvek főbb, és legszebb 
része, melly az ősi scandinav irodalmat képezi, Is-
land sajátja. Norvegország maga részéről csak igen 
kevés irott emléket mutathat fel; Svédország és Dá-
nia pedig épen semmivel sem járultak hozzá *). 

Ötven év folyta alatt a papok és püspökök, vala-

*) Ezt azonban csak Í3 a nemzeti irodalomra nézve sza-
bad állitani: mivel a latin nyelven terjesztett miveltség, kö-
vetkezőleg irodalom is, a fönnevezett országokban, amaz idők-
hez, és az azokróli szokásos felfogáshoz képesí, meglepőn vi-
rágzó volt. Egyebek közt csak a dán történetírót, Saxo Gram-
maticust emiitjük (roeskildi prépostot a XII. században) ; kiről 
az e tekintetben nagyon is illetékes biró , Erasmus irja : „In 
Daniam navigare malo, quae nobis dédit Saxonem Grammati-
cum, qui suae gentis históriám splendide magnifîceque conte-
xuit. Probo vividum et ardens ingenium, orationem nusquam 
remissam, aut dormitantem, tum miram verborum copiam, 
sententias crebras, et fxgurarum admirabilem varietatem ; ut 
satis admirari non queam, u n d e i l l a a e t a t e h o m i n i 
D a n o t a n t a v i s e l o q u e n d i " . S hogy ez ítélet méltá-
nyos , azt a történeti munka maga, mellynek az idézett sorok 
,az 1534-dik évi, baseli kiadásban, jeligéül szolgálnak, leg-
jobban bizonyítja. S z e r k. 
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mennyien külföldiek voltak : de nem is mutathattak 
föl nagy eredményt ; és még csak egy püspöki széket 
sem voltak képesek alapitni. Az első benszülött püs-
pök, Isleif G-izurarson alatt (püspökké szenteltetett 
1056-ban, Brémában,) kezdett csak a kereszténység 
népszerűvé válni. E püspök Németországban végezte 
tanulását, és örökségi birtokát, Skalholt földét adta 
oda püspöki székül : az első iskolát is ugyanő ala-
pítván meg hazájában. Rövid időn több más áldozá-
rok is, kik Párisban tanultak , követék példáját ; és 
félszázaddal rá , már csaknem valamennyi, némileg 
befolyásos világiak ez iskolákból léptek ki. Nagy 
rész ezek közül, amaz iskolákban a profán és hit-
tudományokat mivelve, egyszersmind a kisebb ren-
deket is fölvette. 

Ez iskolákban már akkor taníttattak a c 1 a s s i-
c u s o k . í r ják, hogy Jon Ogmundsson (a s z e n t ) , 
egy napon tanítványainak egyikét (Kloengr-t), ki 
később püspökké lett, Ovid,Amores'-einekolvasásán 
kapta; melly könyv, mint e püspök életirója mond-
ja, sok szerelmi költeményt tartalmaz. Jon Ogmunds-
son a könyvet messze eldobta tanitványától ; mond-
ván , hogy : ,úgyis eléggé nehéz az embernek, testi-
ségét féken tartani ; s épen nincs szüksége rá , hogy 
hasonló olvasmányok által, az abból eredt megki-
sértetéseket még szaporítsa'. Miből látszik, hogy az 
anyaszentegyház mindig egyformán gondolkodott a 
classicusok használatát illető kérdésben ; kiknek is-
meretét terjeszté, a nélkül, hogy az azokkal űzött 
visszaélést helyeselte volna. 

Uj püspöki szék keletkezett (1105. e.) Island 
éjszaki részében, Holumban; s egyszersmind a szer-
zetesi élet olly gyors fejlődésnek indult, hogyaXII. 
századból hat kolostor alapittatása felől maradtak 
fön adatok ; mellyek mindegyike középpontjává lett 
a vidéken elterjedt keresztény miveltségnek, s méltó 
sz. Benedek utódaihoz. A külföldre tudományos czél-
ból tett utazások, különösen a párisi és bolognai 
egyetemekbe, mindinkább szaporodtak ; s midőn ez 
idő táján, Skalholt püspöke számba vétette megyéje 
papságát; megtudandó, hogy kiket nélkülözhet áta-
lán véve megyéje papságából, a végre, hogy kül-
földre mehessenek: ugy találta, mikép a papok szá-
ma 200-ra ment ; a kolostorban élő szerzeteseket nem 
számitva. Daczára az egyéni szenvedélyek-, és régi 
pogány szokásoknak, mellyek a keresztény hitnek 
országos elfogadtatása után is sokáig főnmaradtak, 
a kath. hit, egyedül erkölcsi erejénél fogva, két szá-
zad folyta alatt a tartomány valamennyi politikai 
intézményeit áthatotta; a tized közakarattal meg-

adatni határoztatott; ós a püspöki hatalom, a nélkül, 
hogy a főpásztorok legkisebb politikai befolyással 
birtak voltak, a tekintély olly fokára emelkedett, 
hogy brémai Ádám mondása szerint, az islandiak 
,püspökeiket megannyi királyokul tisztelték'. Azon-
ban más részről az is igaz, hogy a világiak főbbjei, 
a papsággal együtt szinte részt vettek a püspökök 
választásában: kik ekkép az egész nemzet válasz-
tottjai lettek; és egyetlen példájára sem találunk 
annak, hogy ez által az egyház és nép érdekei leg-
kevesebbet is szenvedtek volna. 

Nem mondhatjuk ugyanezt ama rendszerről, 
melly utána következett : kezdve a XIV. századtól, a 
reformatio idejéig. Az éjszaki tartományok egyiké-
ben sem volt az egyház olly szoros kapcsolatban a 
nép társadalmi s politikai életével, mint Islandban, a 
köztársaságkorában; és csak is ezen egyesülésnek kö-
szönheti az éjszak egyetlen nép-irodalmát a közép-
korban. Az azt kiképezett papok és világiak nem 
irtak, mint másutt egész Európában, kizárólag lati-
nul ; hanem egyszersmind, még pedig előszeretettel 
és kiválólag, az ország nyelvén is. 

Amaz iratok legnagyobb része, melly az Is-
landban virágzott irodalomból korunkig fónmaradt, 
főleg a XII. és XIII. századból, nem egyedül és ki-
zárólag Islandra vonatkozik : mi annak érdekességét 
még átalánosabbá teszi. Mindaz, mi a pogány Scan-
dinavia ősi hagyományaiból, költészete- s hitregé-
szetéből fönmaradt, egyesittetett és föntartatott ama 
két emlékezetes gyűjteményben, melly az Eddák 
közönségesen elterjedt nevezete alatt ismeretessé 
lőn Föltalálhatni ezekben az ősrégi normanok 
cosmogoniáját, vallási hagyomány ait, és philoso-
phiáját ; mit részben egyéb német népekre is alkal-
mazhatni : főleg, mi a mythologiai főbb vonásokat, 
és ama nagy hősköltemény töredékeit illeti, melly 
a Wolsungar- és Niflungarok (a németországi Niebe-
lungen-ek) dicsőségét és bűntetteit, továbbá Fafnisba-
niSigurd (Siegfried) tragikai sorsát, és mindazon hit-
regészeti hősök történetét énekli meg, kik valamennyi 
német népek hiteles történetének korszakát megelő-
zik. Ozanam Fridrik , némethoni tanulmányaiban, 
nagy valószínűséggel emeli ki amaz analógiát,melly 
sok német hagyományok, és az ősrégi Göröghon hő-
sies korszakának mythusai közt föllelhető. 

Az első Edda szerkesztését átalában Sigfusson Sae-
mundnak tulajdonítják; ki, miután Párisban hosszabb ideig 
tanult, Islandba visszatérvén , Oddában telepedett meg, és 
ott iskolát alapított. A második Edda a norvegi királyok tör-
ténetírójának , Sturlusson Snorrinak nevét viseli. 
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A hagyomány, melly a nevezetesebb királyok 
és harczosok hőstetteinek emlékezetét megőrizte, 
csakhamar müvésziebb alakot nyert , és irott törté-
netté vált : mindamellett a régi ,monda' ( S a g a , ha-
gyomány) nevét megtartotta. Az éjszaki aristocratia 
mindig nagy kedvelője volt a költészet-, és családias 
emlékeknek. Island, ama számos islandiak által, kik 
a scandinavi királyok udvarában, mint harczosok, 
költők, és történetírók éltek, mindazon események 
ismeretével lépést tartott, mellyek a világ egyéb 
tartományaiban fölmerültek. Ama részletes ,sagák'-
nak ennélfogva, mellyek illy módon keletkeztek, 
mindnyájoknak megvan saját biographiai jellemök ; 
s valamelly nevezetes egyéniség életét és tetteit be-
szélik el, de soha sem valamelly népnek, vagy 
eseménynek tulajdonképeni történetét. Mindazon-
által nagy haszonnal kizsákmányolhatók az éjszaki 
nép társadalmi, s politikai állapotának bővebb meg-
ismertetésére, a IX. századtól kezdve, a XIII. szá-
zadig; minthogy telvék a legérdekesb adatokkal, 
az e korszakbeli házi élet, erkölcsök, népjellem és 
intézetek minőségét illetőleg. Láthatni ezekből ama 
nagy változást is, mellyet a kereszténység szült 
e társadalomra nézve : melly jóllehet még félig 
barbár volt, mégis mind ama föltételek birtoká-
ban vala, mellyek egy magas fokú polgárisodás-
rai képességhez megkívántatnak. Nyomról-nyomra 
követhetni ezekben a religio előhaladását a scandi-
nav félszigeten ; s láthatni belőlök, mint erősödött 
meg a társadalom az egyház és királyság kettős be-
folyása alatt, mellyek a nemzeti egységben forrtak 
össze. De tanulhatni azokból ama normán szerencse-
vadászok életkörülményeit is, két század folytán, 
kik Konstantinápolyba mentek, hogy ott a császári 
őrseregben szolgálatot vállaljanak, s ugyanazon idő-
ben Oroszországban a Rurik-dynastiát alapították; 
mig mások nyugot felé vándoroltak ki, s tengeri ka-
landos utazásaikban fölfedezék Islandot, Grönlandot, 
nemcsak, de Amerika északi partjait is. A ,Sagák' 
élethün ábrázolják őket, mint a minők valóban vol-
tak: hajthatlan akarat- és kalandszerető indulatuak, 
arany- és hatalomszomjasak, telve ravaszság- és vak-
merőséggel , a mint a körülmények kivánni látszot-
tak ; de egyszersmind ellátva mindazon tulajdonok-
kal is, mellyeket a kereszténység megnemesitett; 
hogy azokból a középkori lovagiasságot alakitsa: 
minők a költészet és szabadság szeretete, vallásbuz-
galom , és személyes becsület érzete, mellyet a gö-
rög és romai régiség nem ismert soha, a király iránti 
hűséggel együtt, a régi világ szolgaisága nélkül. In-

nen a királyság nem is válhatott soha despotismussá : 
ha királyuk megátalkodott, a nép jogait és szokásait 
semmibe venni, elüzék , vagy megölék őt : de a mon-
archiái elvről soha sem mondtak le. Mindazonáltal 
mi sem volt kevésbbé democratiai (e szót a jelenkor* 
értelmében véve), mint az éjszaki népek intézményei: 
a társadalmi megkülönböztetések a leghatározottab-
ban ki valának azokban nyomva, a nélkül mégis, 
hogy castokká váltak volna; kinek-kinek lehetővé 
volt téve, személyes tulajdonai-, s érdemei által az 
aristocratia soraiba főlvergődni. A normanok minde-
nütt megtartották fajuk sajátságos erkölcsi s physi-
kai jellemét, melly hóditó Vilmos, és Guiscard 
Robert báróiban elénk sugárzik. 

A XIII. században a történetírás tetőpontját érte 
el a tökélynek, Islandban : Sturlusson Snorri, s Thor-
darson Sturla világi Írókban, Thingeyrar Károly 
pap-, ugyszinte Oddur- és Gunnlaugr szerzetesekben. 
Az ezen íróktól fönmaradt könyvek, legnagyobb rész-
ben Norvégia történetét tárgyalják; némellyekazon-
ban Dániára is vonatkoznak: minő Nagy-Kanut, 
daniai s angol király utódainak története. Szinte időn-
kig fönmaradt a kereszténység Islandbani megalapí-
tásának története ; valamint csaknem valamennyi is-
iandi katholikus püspökök életirata, egészen a XIV. 
századig 1). (Vége köv.) 

A szegények keresztényi ápolása-
(Folytatás.) 

Az apostolokon, és szerpapokon kivül, az apos-
toli korban, a jótékonyság gyakorlatára szánt azon 
személyeknek egész sorával találkozunk, kik nem 
tartoznak ugyan a szent kormány rendeihez, de 
pusztán magán-személyekül sem tekinthetők ; miután 
ők csakugyan az egyházban nyilvánosan elismert 
állomást foglaltak el, és ebben a jótékonyság csele-
kedeteit gyakorolták. Ide tartoznak kétség kivül a 
D i a c o n i s s á k 2) ; és valószínűleg a romaiakhoz irt 

*) Érdekes összehasonlítani az éjszaki sagákkal a norma-
nok vázolatát Malmesbury Vilmostól Angliában , vagy Guis-
card Róbertét Comneni Annától. A normán bárók nagyobb 
részének nevét föllelhetni a scandinav nyelvben ; például eze-
ket : Osborne (Asbjorn), Osmond (Asmund) stb. 

3) A keresztény időszámitás első századaiban nőszemé-
lyek, ugy nevezett diaconissák , is alkalmaztattak az egyház 
szolgálatára ; s erre a püspökök által ünnepélyesen avattattak 
föl. Ezek eredete szinte az apostoli korba ér föl. Már sz. Pál em-
lítést tesz egy Phoebe nevezetű diaconissáról Cenchrisben 
(Rom. 16, 1.), és előadja azon tulajdonságokat, mellyekkel 
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levélnek 12, 8. verse szerint a /xeraSiSovi; nçoïçànevoç, 
és ihüv névvel jegyzett személyek is. (Lásd Estiust 
e hely fejtegetésében.) Hogy az illy személyek egy-
mással szorosabban egyesültek, a dolog természeté-
ben fekszik ; és ugy látszik, hogy a nőszemélyekre 
nézve már ekkor közös élet (vita communis) lett 
légyen behozva (I. Tim. 5, 16.). 

birnia kell azon nőnek, ki ezen tisztet elnyerni óhajtja. (I. Tim. 
5, 9.). Minthogy e női egyházi szolgálatra rendesen özvegyek 
választattak : azért is a diaconissák egyházi nyelven többnyire 
özvegyeknek (xi]Qai, viduae) neveztettek; tisztök pedig öz-
vegyi szolgálatnak (viduatus). Egyébiránt a törvényesen meg-
határozott kor (60 év) szigorúan soha sem követelteíett : ha-
nem fiatalabb , ismereteik , jámborságuk, és buzgalmuk által 
kitűnő személyek is választattak ; sőt maga a chalcedoni zsi-
nat is 451-ik évben, a diaconissák kellő korát a 40-ik életév-
re szállítja le. Nyugoton, ugy látszik, hogy már a 2-ik század 
vége felé hajadonok, még pedig sokkal fiatalabb korú hajado-
nok is (lehet azonban , hogy csak kivételképen,) alkalmaztat-
tak e szolgálatra. Mutatja ezt Tertulliannak a miatt nyilvání-
tott csudálkozása és becsmérlése, hogy az özvegyi szolgálat-
ra (viduatus) még egy, alig 20 éves hajadon is fölvétetett. 
(Tertull. de velandis virginib. c. 9. edit. Leopold.) Bizonyos 
az, hogy a 4-ik században az I s t e n n e k f ö l s z e n t e l t 
(,Deo sacratae') hajadonok közül némellyek nem csak a dia-
conissák közé fölvétettek , mint például Macrina, nyssai sz. 
Gergely huga : hanem azoknak még elöljáróikká is, azaz, fő-
diaconissákká avattattak ; mint például Lampadia ; ki „prae-
fecta virginum choro in ministerii gradu" (Gregor. Nyss. in 
vita Macrinae), Romana, ki: ,,S. Domina prima Diaconissa-
rum" (Vitae PP. senior, edit. Rosweid. p. 379.) néven nevez-
tetik. Azonban hogy a Diaconák (Synod. Túron. II. c. 19.), 
Presbyterák, vagy Presbytidesek (Constit. Apóst. L. II. c. 28.), 
Episcopák, vagy Episcopissák (Synod. Túron. II. c. 13.), 
vagyis a jelenleg diaconok, presbyterek, és püspökök haj-
dani, de jelenleg a szüzesség fogadalma által férjeiktől elvá-
lasztott , nejeik, már csak mint illyenek is, az egyházi szolgá-
lathoz tartoztak volna : az merő tévedés. Igaz ugyan, hogy 
már csak azért is, mivel ők fensőbb egyházi hivatalokban álló 
férfiak nejei voltak, nagyobb tekintélyben állottak; és haliogy 
saját vagyonnal nem birtak, élelmet az egyház javaiból nyer-
tek (Tliomassin, De vet. et nov. discipl. eccl. L. II. P. I. c. 
50, 51.): valóságos felvéteté3ök azonban a diaconissák osztá-
lyába , kellő képességöktől függött. E föltevés mellett (de 
csakugyan illy megszorítással) igaz, hogy ezen hivatással 
nem csak örömest megbízattak (Synod. Trull, a. 692. c. 48.) : 
hanem szinte a női diaconatus felsőbb osztályát is képezték ; 
ugy hogy ők kiválólag a nőnemen lévő keresztelendők okta-
tóivá, s előljárónőkké választattak : mig a fiatalabb diaconis-
sák az alsóbb rendű szolgálatokra utaltattak. A diaconissák 
teendői főleg abban álltak , hogy a szentegyházban a nősze-
mélyek bejárására szolgáló ajtót Őrizték, és a nem illetőket a 
bemeneteltől visszatartóztatták : a mint ez a férfiak részéről 
az ajtónállók (ostiarii, ianitores) kötelessége volt; hogy az 
isteni-szolgálat alatt a nőneműeknél a rend föntartására ügyel-
tek ; a püspökök rendeleteit a község nő-részének tudtára ad-

E szerint a közlönyök, mellyeket az egyház a 
jótékony cselekedeteknek közvetítésére felhasznált, 
már az apostoli időkben különfélék voltak: egyrész-
ről a szorosan vett sz. kormány tagjai, más részről 
mindkét nemen lévő olly személyek, kik magukat 

ták, és végrehajtották : mint ezt a szer- és alszerpapok a férfi 
résznél ellátni szokták ; hogy a betegek, főleg a nőbetegek 
ápolását kezelték ; hogy a meddig a keresztség feladása be-
mártás által történt, ugyanannak feladásakor a nőnem mellett 
segédkeztek, és azokat a keresztség fölvételénéli kellő maguk-
tartására oktatták, és néha a nőnemen lévő keresztelendőket 
még a hit elemeire is tanították. A diaconissák fölszentelése 
(a ,fölszentelés' szó itt tágasabb értelemben vétetvén, mint ez 
igen is gyakran szokásban volt), a püspök kezeinek föltevése 
és imádság által (,manus admotio et benedictio') történt. Ez 
azonban csak felavatási szertartás, de épen nem tulajdonké-
peni fölszentelés volt : melly egyedül képesit az oltárszolgá-
latra , s a tanítói és kormányzói hivatalra. Mert a nőszemé-
lyek szinte téteményes (positiv) isteni törvény által eltiltvák 
a tanitói hivataltól (I. Kor. 14, 34. ; I. Timoth. 2, 8. V. ö. 
Const. Apóst. L. III. c. 6. Statut, antiqu. Eccl. c. 36. 37.) ; va-
lamint minden idők zsinatainak rendeletei által az oltári szol-
gálattól (c. 25. Distinct. XXIII. ; Conc. Laodicen. a. 360. c. 44. 
Conc. Nannet. a. 895. c. 4. ; c. 1. X. De cohab. cler. III. 2.) ; 
nem különben az egyházi joghatóságbani részvéttől is (S. 
Augustin, c. a. 419. in Libr. Quacst. in V. T. quaest. 45.) Igaz 
u g y a n , hogy a diaconissák felavatásáról gyakran használtatott 
e kifejezés : ,,manus imponere, ordinäre" (xEi^oTOVsïa&ai^-
például c. 23. c. XXVII. qu. 1. Chalced. Conc. a. 451. c. 15. 
Const. Apostol. L.VIII. c. 19.) ; nem különben az apátnők meg-
áldásáról (mint például : c. 2. X. Detestam. III. 26.); valamint 
az Istennek fölszentelt hajadonokról is ezen szó, ,consecrare', 
e helyett, ,velare.' De hogy a diaconissák e fölavatásának épen 
nem fölszentelésnek , hanem csak puszta megáldásnak kellett 
lennie, több tanutételekből kitetszik (például Tertull. De ba-
ptis. c. 17. Const. Apóst. L. III. c. 9. Epiphan. Haer. LXIX. 
n. 2. (XXVIII. 23. stb.); nem különben a nicaeai első zsinat is, 
még pedig fóleg ez oknál fogva, a diaconissákat a világi ren-
dűek közé számítja (Conc. Nie. I. a. 325. c. 19.) ; s a jö-
vőre netalán felmerülhető illy nemű visszaélés elkerülése vé-
gett, ezeknek egész intézete Galliában már jó korán megszün-
tettetett. (Conc. Aurel. II. a. 353. c. 15. Concil. Araus. I. a. 
441. c. 26. Conc. Epaon. a. 517. c. 21. stb.) Némelly püspök-
ségekben lehet hogy tovább is megtürettek : a VIII. századtól 
fogva azonban, nyugoton az egész intézet teljesen megszűnt. 
Mert ha a diaconissa, vagy archidiaconissa név még ezen-
túl Í3 előfordul, ez csak azon jelentőséggel bir, mint a kü-
lönben divatosb apátnő nevezet. Hogy pedig az ezen, ugy ne-
vezett archidiaconissák , vagyis apátnők felavatása lényegileg 
épen nem egyéb volt ünnepélyes megáldásnál (nem pedig föl-
szentelés) , eléggé bizonyítják a leghatározottabb tilalmak : 
miszerint azok semmi egyházi szent dolgokat, vagy püspöki 
joghatósági jogokat ne bitoroljanak (például c. 3. c. XX. qu. 
2. Conc. Paris. VI. a. 829. c. 47. ; c. 10. X. De poenit. et 
remis. V. 38. Lásd erről Seitzot : ,Az egyházi rendről.' 3. 
fej. ; s ugyanannak ,egyházjogi folyóiratát,' I. köt. 3. füz. 81.1.) 
A görög egyházban a diaconissák még jóval tovább, és rész-
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önkényt szentelték a jótékonyság szolgálatára. Ezen 
állapot létezett az apostoli idők után is. Látjuk ma-
gukat a püspököket is sokfélekép foglalkozni a jó-
tékonyság cselekedeteinek közvetítésével. Ha pedig 
ők hivataluk lényeges teendőivel voltak elfoglalva, 
akkor e tisztet a szerpapok viselték; mint sz. Lőrincz 
szerpap példájából tudjuk. E mellett az egyházi tár-
sulatok is mindinkább kifejlődtek, és szilárd szerveze-
tű alak, és saját név alatt, például mint Parabolani*), 

ben (például Syriában) egészen korunkig föntartották magu-
kat. Tevékenységűk azonban igen is megszorittatott : miután 
eredeti felállíttatásuknak , még pedig legjelentékenyebb, okai 
létezni megszűntek. Legújabb időkben protestáns országok-
ban is állíttattak föl diaconissák, a betegek szolgálata s ápo-
lása végett. Ez azonban, működésűk egyetlen és kizárólagos 
czélja mellett, nem annyira a hajdani nő-diaconatus föleleve-
nitése : mint inkább külsőleges utánozása azon áldásdus inté-
zetnek , mellyel az egyetemes egyház az irgalmas nénék szer-
zetes-rendében bir. (Permaneder.) 

*) A mint az egyház birodalma mindinkább tágult, ugy 
szaporodtak mindinkább annak külszükségei is: több nemű 
szolgálattételek jutottak érvényre, mellyeket, noha csak a 
küligazgatásra vonatkoztak, az egyházi elöljárók kénytelenek 
lettek gondosságuk, és szeretetök munkásságának körébe be-
vonni. Minthogy egyházi elöljárók e szolgálattételeket ön-
maguk nem teljesíthették, legalább olly személyeket kellett 
rendelniek, kik azokat az egyház nevében végezzék. A püs-
pökök tehát már korán rendeltek g a z d á k a t , j e g y z ő -
k e t , l e v é l t á r n o k o k a t , v é d n ö k ö k e t stb. A diaco-
nissák is a külszolgálatoknak köszönték ideiglenes létezésöket. 
Az egyház mindenkor szent kötelességeül ismerte, a keresz-
tény irgalmasságnak még testi cselekedeteiről is tehetsége 
szerint gondoskodni. E hajlamánál fogva gondoskodott ő a 
betegek ápolásáról, és a halottak temetéséről is. E végre ő 
tulajdon egyházi testvérületeket rendelt, mellyeknek tagjai 
,Parabolani, Fossores', vagy ,Fossarii', gyakran ,Copiatae' 
(xojrtarat) név alatt fordulnak elő. A sz. Jeromosnak hibásan 
tulajdonitott munkában: ,De sept. Ordin. Eccl.' e fossariu-
sok a papság hetedik rendjeként fordulnak elő. Jelesen az 
alexandriai egyház volt az, mellyben e parabolanusok számos, 
rendesen öt-hat száz tagból álló egyletet képeztek : azonban 
ők egyebütt is léteztek ; mert már a chalcedoni parabolanu-
sokról is történik emlités az ottani második zsinat idejében. 
Ezek a helybeli püspök által választattak, és annak jogható-
sága alatt álltak. Nevök a Tia^ccßdlkeiv, TtagccßahheGd-ai 
(tudnillik Ti]v £wijv~) szótól, tehát veszélyes foglalkozásoktól 
(jiuoaßo'kov î'oyov) származik ; minthogy a betegeket, külö-
nösen a ragályosokat kellett ápolniok. A görögöknél azok ne-
veztettek rrccpaßoAoi-nak, kik a színkörben zsoldért vivtak 
a vadállatokkal, és igy életöket veszélynek tették ki. S ez 
utolsó értelemben veendő a TiaqaßaXlEiv ige is. Ugyanazért 
a pogányok által a keresztények is parabolani névvel illettet-
tek ; mert készséggel mentek eléje a vértanúi halálnak. A be-
tegápoló parabolanusok többnyire bátor és elszánt férfiak valá-
nak, és nem igen voltak hajlandók az egyház, vagy állam vi-
szályaiban , hivalkodó szemlélők szerepét viselni ; mint ez ki-

sCopiatae egyesültek egymással. Igy képződött ki 
az egyház közvetítése által a magán-jótékonyságon 
kivül a t e s t ü l e t i ; melly, minél inkább fejlődött 
az egyház bensőleg és külsőleg, annál inkább gya-
rapodott terjedelmileg, és nyert állandóságot az ál-
tal, hogy különféle biztos jövedelmekkel ellátott jó-
tékony intézetek keletkeztek; és azok igazgatása ré-
szint közvetlenül az egyházi kormány tagjainak, ré-
szint különféle egyházi társulatoknak gondjaira bí-
zatott. Minő benyomást tett légyen az akkori világ-
ra azon mód, melly szerint az egyház a jótékonyság 
közvetitőjeül lépett föl, legjobban megmutatja Julian 
császár példája, ki a pogányság újra fölélesztésének 
megkísértett alkalmával, a testületi jótékonyság va-
lódi keresztény csemetéjét, annak sivár mezejére, no-

tünik a Cyrillus püspök és Orestes alexandriai tiszttartó közt 
fenforgó viszály történetéből. Miért is a császárok éles szem-
mel kisérték a parabolanusokat, és nem igen szívesen látták 
azok fölösleges számát. Theodosius őket az Augustalis Prae-
fectus felügyelete alá rendeli, s megtiltja nekik a nyilvános 
színjátékoknál, a tanácsgyülekezetek-, vagy a törvényszékek-
nél megjelenni : ha csak közíilök valaki saját ügyében, vagy 
egész egyletök ügynökéül nem kénytelen ott megjelenni. (L. 
Brougthon Tamás történeti szótárát.) Theodosius Codexe 
(XVI. 2, 42.) szerint 416-ról Alexandriában csak 500 parabo-
lanusnak volt szabad létezni ; a 418-ik évi 43-ik törvény sze-
rint 600 engedtetett meg; Justinian Codexe szerint pedig 
Konstantinápolyban azok száma 1100-ról 950-re szállítta-
tott le. (Düx.) 

') Copiatae, igy nevezve ez igétől xoxccÇeiv, quiescere, 
vagy ettől xoxsîoç, planctus, vagy ettől xoxiao&ai, laborare. 
A latinoknál Fossarii, Fossores, sirvájók voltak ; bizonyos ne-
mű társulatot képeztek; és az alsóbb papság közé számíttat-
tak. Az első három században semmi egyházi hivatal nyoma 
sem találtatik , mellynek kötelessége lett volna a halottak el-
takarítása, vagyis a sírt kivájni, a hullát elkészíteni, temetőbe 
kivinni, s eltemetni ; sőt inkább minden keresztény kötelessé-
gének tartotta, alkalom kínálkozván erre, e szolgálatot keresz-
tény felebaráti szeretetből megtenni. A népes városokban azon-
ban csakhamar feltűnt a szükség, e tiszttel bizonyos személye-
ket megbizni ; s igy találjuk , hogy már N.-Constantin császár 
Konstantinápoly számára 1100 illy copiatát állított föl: és e 
székváros példájára nem sokára több népesebb városok is be-
hozták a copiatákat. Fizetésöket ezek, vagy a számukra külö-
nösen megvásárlóit földbirtokok használatából húzták , vagy 
saját mesterségök és lakhelyeik vám- és adómentességéből 
(mint például Konstantinápolyban), vagy a szentegyház jöve-
delméből : és ezért ők viszont kötelezve voltak a szegényeknek 
e szolgálatot ingyen megtenni. Ugy látszik azonban , hogy e 
hivatal már korán megszűnt, vagyis egyházi jellegét elvesz-
tette ; mivel a sirvájók fölállítását és díjazását a városi kor-
mányok magukra vállalták át : ezek pedig megszűntek a püs-
pök különös joghatósága és fegyelme alatt állni. L. Du Cange, 
Glossar, sub voce Copiatae. Bingham, Orig. Eccles. L. III. c. 
8. Augusti, Denkwürdigk. XI. köt. 239 -240.1. (Marx.) 
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ha hasztalanul, átültetni törekedett. De mutatják 
ugyanezt a kereszténynyé lett felsőbbségek is; mely-
lyek kötelességöknek tartották, a különféle jótékony 
testületeket az egyház kebelében oltalmuk alá venqi, 
s azokat szabadalmakkal kitüntetni. Ámde a keresz-
ténység befolyása az államhatalomra itt még épen 
nem állapodott meg. Az alapgondolat, hogy a szű-
kölködőn segiteni kötelesség, ott , és a kinél az mu-
tatkozik , mindinkább érvényre emelkedett : ugy 
hogy végre lehetetlen volt el nem ismerni, hogy az 
államnak, mint ollyannak is feladata legyen, a szű-
kölködők gyámolitása. Igy képződött ki tehát az, mit 
a magán- és testületektől leendő megkülönböztetés 
okáért , nyilvános (bienfaisance publique), vagy he-
lyesebben, állami jótékonyságnak nevezünk. (Folyt, 
követk.) 

— r n m m ^ — 

Pásztorkodási tárgyalások. 
XIX. 

A d o n y , junius 6-án. A lausvéti szent gyónás ideje alatt 
több czikk jelent meg a ,Religio' becses hasábjain e fontos 
tárgyat illetőleg: engedje meg t. szerkesztő ur, hogy most ez 
időszak bevégeztével, mintegy záradékul, én is néhány ko-
moly szót ide igtathassak. 

A lelkipásztor , valódi hiveit sem a lelkek számától, kik 
magukat az összeírásnál illyenekül vallják, sem az isteni-szol-
gálatra eljárók seregétől nem föltételezheti: hanem egyedül a 
gyónók összegétől. Vagyis csak azokat tekintheti valódi hívei-
nek , kik korszerinti kötelességöknél fogva, a húsvéti gyónást 
évenkint elvégzik. Mert a többiek , ha nem járnak is más fe-
lekezetű isteni-szolgálatra : de szívben , lélekben nem tartoz-
nak ő hozzá ; s bátran elmondhatja róluk a lelkipásztor a szent-
irás szavaival : „Tudom cselekedeteidet ; tudom, hogy sem 
hideg, sem meleg nem vagy. Es vajha akár hideg, akár me-
leg volnál : de mivel lágymeleg, és sem hideg, sem meleg 
nem vagy, elkezdelek kivetni szájamból". (Titk. jel. 3.) Ki a 
lezajlott forradalom előtt és után ugyanazon községnek volt 
lelkipásztora, értem a nagyobbszerü községeket, hol ugy ne-
vezett kaputos osztály is létezik, különösen ha ez még a fő-, 
vagy némelly népesebb város közelébe is esett, szomorún ta-
pasztalhatta, milly roppant pusztításokat idézett elő e politi-
kai zavar a lelkismeret terén is. A forradalom 1848-ban épen 
a húsvéti gyónás ideje alatt tört ki : s ime számtalanok azok 
közül, kik gyermekségöktől fogva ez ideig mindenkor lelkis-
meretes kötelességöknek ismerték, a húsvéti gyónást egész 
családjokkal elvégezni, most, a mindent magával ragadott 
forradalmi mámortól elkapatva,a s z a b a d s á g nevét akkép 
értelmezték, hogy többé sem Istennek, sem embernek , legke-
vésbbé pedig az egyház törvényeinek engedelmesek lenni nem 
tartoznak. A forradalom ugyan politikailag nem sokára elnyo-
matott: de a lelkismeret terén ütött sebeket, az azóta lefolyt 
idők, a helyett hogy behegesztették volna, fájdalom ! csak 
nagyobbakká s veszélyesbekké tették. Ugyanis századunknak 
minden engedelmességet és alázatosságot lerázni vágyó nem-

zedéke , miután a politikai téren nem boldogult, egész bosszú-
ját az egyház fegyvertelen intézményein igyekezett kitölteni : 
s miután ezek közt leginkább a gyónás ama szentség, melly a 
kevélységet megtörni, s a gyűlölt engedelmességet a szivekbe 
oltani van isteni Mesterétől hivatva : ezt leginkább megvetni, 
kigúnyolni, sőt végképen abbahagyni lett feladatává az ujabb 
nemzedéknek*). Ha az illyeknek gonosz szellemök velők együtt 
sirba szállna, akkor nem volna talán érdemes e tekintetben 
felszólalni : csakhogy ellenkezőleg, ezeknek gyilkos szellemök 
körüljár, mint az orditó oroszlán ; keresve, kit elnyeljen; s 
nem csak a család, mellynek őket fejévé , vagy tagjává ren-
delte az isteni gondviselés, mételyeztetik meg általuk, hanem 
mindazok is, kik velők bármilly módon összeköttetésben van-
nak, tudnillik alárendeltjeik, és kik velők ugyanazon ipart, ke-
resetet űzik, vagy azonegy osztályhoz tartoznak az emberi 
társaságban : úgyannyira, hogy végre már azt kell napjainkban 
tapasztalni, mikép többen azok közül is, kik még szivben buz-
gó keresztények volnának, s z é g y e n l e n e k a gyóntató 
székhez odatérdelni ; nehogy ezért istentelen társaiktól első 
alkalommal, valamelly nyilvános helyen guny és nevetség tár-
gyává tétessenek. És igy a voltaireianismust, melly egykor mint 
divatczikk, magát behizelegte a gazdagok fényes termeibe, 
egész kényelemmel tapasztaljuk napjainkban felütni sátorát a 
középosztályuak műhelyeiben ; hogy onnan napról-napra tovább 
haladva, megfoszsza végre a szegény földmivest is vallásos 
boldogságától, melly osztály még egyedül látszik eme véget-
len kincsnek annyira-mennyire birtokában lenni. 

S mint viseli magát e rettenetes gonosz ellenében az egy-
ház ? Milly óvszereket igyekszik felhasználni ama gyilkos fé-
reg elleneben, melly a hivek üdvösségének életfáján rágódik, 
és ezt végső elpusztulással fenyegeti ? . . . Feleljünk rá őszin-
tén ; hiszen úgyis majdnem négy szem közt szólunk egymás-
sal egyháziak e lapok terén. 

Minden törvényhozó hatalomnak, hogy parancsainak 
kellő tiszteletet és engedelmességet tudjon szerezni, egy-
úttal büntető hatalommal is föl kell ruházva lennie. Igy volt 
ez a világ kezdetétől fogva, s igy marad a vilá^j végezetéig. 
Midőn az Úristen az első törvényt meghozta, Ádámhoz igy 
szólván : „A kertnek minden fájáról ehetsz ; de a jó és gonosz 
tudásának fájáról ne egyél", hozzáragasztá az első büntető 
parancsot is, mondván : „mert a melly napon róla eendel, ha-
landóvá lészesz" (I. Mózs. 2 , 16. 17.). Ezen első törvénytől 
fogva egészen a mai napon hozottakig, megvolt azután min-
den törvénynek, és meg is kell lenni büntető oldalának is ; 
annyira, hogy a melly napon valamelly törvénynek büntető 
ereje megszűnik, azon napon igen természetesen meg kell 
szűnnie kötelező erejének is az illetőkre nézve. — E vezérelv 
vezette bizonyára az egyházat is , midőn a laterani zsinatban 
a húsvéti gyónásra nézve szigorú törvényt alkotott, eszavak-
kal : „Omnis, utriusque sexus íidelis, postquam ad annos di-
scretions pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fi-
deliter saltem semel in anno proprio sacerdoti ; suscipiens re-

*) Hogy ez , Istennek hála ! nem mindenütt van igy, azt hihető-
leg a t. levelező sem fogja állitani akarni : de hogy sok helyen igy 
van , azt viszont mi nem merjük t a g a d n i . . . . S azért a kórállapotot 
egy ujabb adattal bebizonyító nyilatkozatnak, bármilly leverő legyen 
i s , helyet kellett engednünk. Vajha sikerülne ez által a bajon segiteni 
képes eszközök használatát siettetnünk. S z e r k . 
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verenter adminus in Pascha Eucharistiae sacramentum" ; el 
nem mulasztván a törvényt áthágok számára a büntetést is 
meghatározni, mondván : „alioquin et vivens ab ingressu ec-
clesiae arceatur, et moriens Christiana careat sepultura". 

Mig az egyház e törvényhez , mellyet a tridenti zsinat 
is magáévá tett, szigorún ragaszkodott, és nem csak sürgetni 
igyekezett a húsvéti gyónás gyakorlatát, hanem az ezt nem 
követőket büntetni is merte , addig meg volt kellő tekin-
télye az egyháznak ; engedelmesebbek, és istenfélőbbek vol-
tak a hivek : és csak ö t v e n év előtt is még olly ritka volt 
az ezen szentséget elhanyagoló (például csak az e sorokat 
Írónak plébániája körében is; jóllehet közel öt ezer lelket 
számlál,) hogy a mint emlékül mai napig fönmaradt, az ezen 
vétket elkövető, a rá következett pünkösdi ünnepek folytán, 
égő viaszgyertyával kezében, mint nyilvános bűnbánó köte-
leztetett az isteni-szolgálat alatt a főoltár előtt térdelni ; ne-
hogy halálozása esetére temetetlenül hagyassék. — De mely-
lyik lelkész merné illyesmivel napjainkban fenyegetni enge-
detlen hiveit? Mellyik merné a gyónás elmulasztása miatt 
valamellyiktől a temetkezést megtagadni ; midőn ezt többé, az 
egyházi törvények értelmében (Can. 12. caus. 23. qu. 5.) a 
nyilvános öngyilkosoktól, mi pedig vajmi ritkán fordul elő, 
sem szabad önbelátása szerint megtagadni : hanem e tekintet-
ben is mindenkor egy más, nem egyházi tekintélylyel kény-
telen a kíizdtérre lépni, annak meghatározása végett , ha va-
lóban öngyilkossági eset forog-e fön, vagy sem ? Mi azután 
a lelkész személyére, az elhunytnak rokonaira, de az egész kö-
zönségre nézve is , annyi kellemetlen botránykozásoknak le-
het szülő oka, hogy a lelkész, a ki egyszer ezeken keresz-
tülment, inkább, hogysem illy bajt még egyszer fölidézzen, 
s netalán még utoljára is compromittálva magát, jobbra-
balra gyűlölet tárgyává legyen, aligha minden szó nélkül 
nem fog eltemetni mindenkit, kit a halottvizsgáló illyennek 
fog bizonyitni ; nem sokat törődve a halál nemével. Ez pedig 
utóbb végképeni elalvását szülendi az egyházi szigornak ; 
mellyel ha talán itt-ott visszaélés történt is, mint minden in-
tézménynyel , mellyet emberek kezelnek : de annak jótékony 
oldalát tekintve, mellyel a tömegre hatott, végképeni kihalá-
sát, az erkölcsiség érdekében csak fájlalni lehet jövőre nézve. 

Illy viszonyok közt tehát, midőn az egyházi szigor a lel-
készeket pályájokon többé nem pártolja, midőn a lelkipásztor-
nak a vallás törvényeit áthágó hiveit, az egyház által szabott 
büntetéssel bölcs belátása szerint többé fenyíteni nem szabad : 
nincs rajta mit csudálkozni, hogy a törvény büntető hatásá-
nak hanyatlásával, magát az illy törvényt is mindinkább ele-
nyészni látjuk a keresztény társulat köréből. Mit sem is segit 
raj ta , nézetem szerint, a nt. Irsik ur által ajánlott, osztály 
szerinti gyónás ; sőt talán még sulyosbitaná is a bajt : a meny-
nyiben most a nem-gyónókat leginkább csak a lelkipásztor ki-
séri figyelemmel, a tömegre nézve pedig észrevétlenül marad-
nak : mig akkor nyiltan megvetve , s kigúnyolva a lelkésznek 
az osztályszerinti gyónásra hozott rendelkezését, az illy meg-
átalkodott nem-gyónók valódi botrányivá lennének az egész 
keresztény kath. községnek. De nem segíthet e bajon, legalább 
gyökeresen, a pócs-petri lelkész ur által javaslott szorgalmas 
gyóntatása is a kisdedeknek *) : mert valamint a kertész azon 

*) Egyetlen gyógyszer sínes, melly átalános erővel bírna, s min-
denkit és minden nyavalyában gyógyi tha tna : de azért, ha nem használ 

virágokkal, mellyeket nappal néhány óráig szorgalmasan ápol-
gat , de éjszakának idején, hely sziike miatt, a fagyasztó sze-
leknek kényszerül kitenni, nem sok örömet és dicsőséget fog 
aratni : ugy a lelkipásztor is azon kisdedekből, kik körülötte 
naponkint legfölebb öt órát időznek, mintegy húszat pedig 
a minden vallásosságot levetkezett családi körben töltenek 
(lia csak csudatevő erővel nem bir), buzgó keresztényeket, 
minden szorgalma mellett is, képezni alig fog. ,Videant ergo 
Patres, ne Ecclesia Christi detrimentum patiatur'. 

K. J . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Buda , jun. 13. Az irgalmas-rend magyar tartományá-

nak , a főmagasságu bibornok herczeg-primás, mint apostoli 
visitator elnöklete alatt , f. junius hó 9-én Budán tartott ren-
des választási káptalanja, a következő eredménynyel ment 
véghez. Tartományi főnök lett : nt. Grelentsér Privatus, ér-
demesült budai perjel. Deíinitorok lettek: nt. Bursák Borg. 
Ferencz, érdemesült tartományi helyettes főnök. Hrebitsek 
Hermes, Ürghe Imre , Jakobovits Rupert , Szwoboda Sabi-
nus ; és tiszteletbeli : Gyöngyösy Konrád. Perjelek lettek : 
Hrebitsek Hermes : Posonyban. Jakobovits Rupert : Egerben. 
Ponitz Sixtus : Szepes-Váralján. Nekánovits Amantius : Te-
mesvárott. Hullusz Crispin : Pápán. Bursák Borg. Ferencz : 
Kismartonban. Péntek Secundarius : Nagy-Váradon. Ürghe 
Imre : Váczon. Szwoboda Sabin : Pécsett. Szakovits Sidoni-
us : Szakolczán. Peche Arnold: a posonyi lábadozók házában. 
Koch Sebestyén : Zágrábban. Schramek Hermenegild : Budán. 
Kuzman Speciosus : Szathmáron. Egyszersmind elhatározta-
tott , hogy a már meglévő posonyi növendék-intézeten (novi-
tiatus) kivül, egy másik a budai zárdában állittassék föl. 

— N y i t r a város és megye, f. hó 5-én ülé meg az elár-
vult püspöki-szék betöltetésének nagy jelentőségű öröm-ün-
nepét : mellyen mélt. és ft. R o s k o v á n y i Ágoston ur az 
isteni Fölség, és romai sz. szék kegyelme által reáruházott 

is m i n d i g i ha csak többekre nézve, és sok esetben volt is alkalmaz-
tatva sikerrel, vagy lia esak merő , p r a e s e r v a t i v u m ' is (minő fő-
leg az imént emiitett) , már méltó az ajánlás-, és hasonló esetbeni meg-
kisértésre. A morál, az emberi természet különféleségéhez képest, szinte 
nem szorítkozik kizárólag e , vagy amaz erkölcsi gyógyszerre : hanem 
ajánl többet ; s néha valamennyi tudott eszközt előkerestet, és felhasz-
nálni parancsol, az apostol mondása szerint: ,Omnia probate, quod bo-
num est,1 (vagyis a z t , a mi valamelly határozott esetben legczélsze-
rübbnek mutatkozik ; mert a mi bensőleg rossz, és tiltott, megpróbálni 
sem. szabad,) ,tenete' (I. Thess. 5, 21.). A fegyelem', tehát a törvényt 
áthágók büntetésének módja is, változhatik idővel az anyaszentegyház-
ban : mint valóban módosításoknak volt mindenkor alávetve : s en-
nél fogva mindig kérdés marad , valljon a mi időnkben is az-e még 
a bepanaszolt bajon segiteni képes ,b o n u m ' , melly valaha siker-
rel lőn alkalmazva ? De az elv áll, hogy minden, emberek számára ho-
zott törvény ugy bir csak tekinté lylyel , ha ,sanctio' van hozzá csa-
tolva; s ha e sanctio csupán a papi ron , és szavakban áll, de soha sem 
vitetik át te t tekbe, u g y a törvény illy ,szentesítés'által többet veszt 
erejéből, mint ha azt teljesen nélkülözné ; mert az igazság szent marad, 
és tiszteletre méltó, ha semmi földi jutalom sincs is hozzá kötve, v a g y 
büntetés az ellenkezőhez : de a meg nem tartot t akár ígéret, akár fe-
nyegetés, gúny t idéz föl, és hazugsággá válik. S z e r k . 
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méltóságot e megyében, valamennyi egyházi s világi hivek 
örvendező szerencsekivánatai közt átvette. A közörömet részint 
okozó, részint tolmácsoló nyilatkozatok közül a főpásztori szó-
zatot emeljük ki ; s egész kegyelettel irjuk át a főpásztornak 
ama szívből eredt szavait, mellyeket a ft. székes-káptalan-, és 
megyei papsághoz intézett. „Nil ego boni a vobis non expe-
cto", mondá többi között az előbbihez. „Plurium vos annorum 
experientia edocti, et locorum, rerum, personarumque periti, 
mihi imperito, ac fere peregrino praesto sane eritis, mihique 
partem saltem oneris levabitis ; ut ministerium , quod accepi 
a Domino Jesu, facilius compleam. Vestra opera, atque con-
silio ad ardua quoque suscipienda, ac peragenda perquam li-
benter utar. Non erit inter vos quisquam, qui qualiacunque 
diseiplinae canonicae infligere vulnera, mutuamque animorum, 
ac voluntatum concordiam velit dissociare. Ambulabitis in 
omni justitia ac sanctitate ; nec quis unquam vobis objiciet 
illam S. Bernardi exprobrationem : ,Videtis omnem ecclesia-
sticum zelum fervere sola pro dignitate tuenda ; h o n o r i to-
tum datur, s a n c t i t a t i nihil, aut parum'. Oculos semper 
intendite ad illud vivendi institutum, in quo estis , ad perso-
nam , quam geritis , ad vestem, qua induimini. Continuate 
cantica David in domo Domini, benedicentes Dominum ; ne 
fatigemini in officio summi momenti, cui pie, festiveque respon-
dere non modo sacrae, sed et profanae interest reipublicae." 
A megyei papsághoz pedig : „Excurrat iam oratio niea ad vos 
salutandos, Filii charissimi ! qui pastores estis animarum; quos 
Deus posuit custodes una mecum super muros Jerusalem. 
Toto vos paternae dilectionis affectu complector, et per Christi 
viscera vehementer exoro, ut solliciti sitis pro instantia vestra 
quotidiana, pro vestrarum scilicet paroeciarum spirituali in-
cremento. Nihil ministerio vestro sacratius, nihil sublimius 
ac utilius ! . . . Quam eximium , esse ministrum Dei, et dispen-
satorem mysteriorum Eius, oculum coeco , pedem claudo, pa-
trem pauperum, moerentium consolatorem ! Sane divinum est 
negotium, quod geritis, Filii amantissimi, pastores animarum ! 
Egregia militia, in qua versamini ; non otiosa professio, quam 

tenetis ; nobile certamen , quod subitis ; illustris corona, quae 
vobis legitime certantibus reposita est, et quam reddet vobis 
Dominus in illa die justus Judex.. . . ,Attendite vobis etgregi 
vestro.' Verba haec continent quasi in nuce praecipuas Theo-
logiae Pastoralis partes. Dicendo quippe : , Attendite vobis', in-
nuit Apostolus officia, quae bono pastori erga se incumbunt; ad-
iiciendo autem ,et gregi', ea comprehendere voluit, quae idem 
pastor erga commissos fidei suae Christi fideles observanda ha-
bet. Attendite igitur ante omnia vobis: primo per indefessum sci-
entiae salutaris studium , ut in hac tristissima rerum conditi-
one gregem curae vestrae commissum recte, provideque regere, 
et a venenatis pascuis, quae illi ubique locorum insidiose ad 
perditionem parantur, abducere, ut laqueo, hie illic latentes 
detegere, et a nefanda tot errorum colluvie, atque a tot pra-
vorum hominum impiis dogmatibus tum vos ipsos , tum gre-
gem vestrum defendere valeatis. Attendite vobis secundo per 
assiduum orationis fervorem, piarumque meditationum exer-
citationes. Sacerdos, qui de coelis vivere debet, ad coelum 
indesinenter suspiret, est necesse , ut coelestem spiritum at-
trahat." — A buzgó főpásztor ezután az apostoli intés ama ré-
szét is fejtegetvén, melly a nyáj fölötti vigyázatra vo-
natkozik, e szavakkal zárja beszédét: „Et nunc Fratres 
et Filii charissimi ! obsecro vos cum S. Paulo Apostolo, ora-
tiones fieri pro omnibus. Orate, ut Pater Coelestis fidelium 
operariorum numerum in Ecclesia sua quotannis augeat, 
errantes de veritate convincat, Ecclesiam virtutum omnium 
splendore illustret. Orate pro Beatissimo Papa nostro Pio 
nono, qui na vi m universae Ecclesiae sapienter et gloriose gu-
bernat, ut. eam ad portum gloriae feliciter deducat. Orate pro 
Augustissimo Imperatore ac Kege nostro Apostolico Francisco 
Josepho Primo, ut Deus paternum eius in populos suos affe-
ctum, religionisque pietatem, populorum omnimoda salute, 
et perfecta tranquillitate remunerari velit. Orate tandem, ut 
Deus et Dominus noster me ad tantum onus portandum Spi-
ritu suo Sancto corroboret atque confirmet, ut quae agenda 
mihi erunt, Ipsi sint gloriae, mihi et fidelibus saluti " 

ELŐFIZETÉSI FÖLHÍV A s . 
A félév közelítő vége azon kötelesség teljesítésére hív fői, hogy a t. olvasó közönséget, az e la-

pok iránt tanúsított pártfogásának folytatásaért, a jövő félévre is tisztelettel fölkérjük. A világot nyugta-
lanító események még inkább intenek, hogysem egyébkor : ott keresni az egyedül biztos támpontot lel-
künknek , hol azt Istennek örök bölcsesége s előrelátó szeretete mindnyájunk számára letette , a r e 1 i g i ó-
ban Bár volna mindenkor elegendő tehetségünk, az ezt tápláló magas gondolatok- s érzelmeknek leg-
hívebb , és korszerűbb kifejezést adni ! Különben a mi jót és érdekest e tekintetben közölhetni szerencsések 
voltunk, és leszünk, azért a t. munkatársaknak hálás elismeréssel adózunk: a mi hiányt betölteni, vagy 
tökélyt elérni pedig a legjobb akarattal sem bírunk, azért a kegyes elnézés jótéteményét, mint a ,Re l i -
g i o1 szellemével úgyis legegyezőbbet, bizodalommal veszszük igénybe. 

A lap sem béltartalom-, sem külalakra nézve nem fog változni. Az előfizetési föltételek is ma-
radnak , mint eddig. Az előfizetési dij tudnillik : 

Félévre, postán hordatva, 5 frt pengő pénzben, vagyis 5 frt 25 kr austr. ért.; helyben pedig, 
házhoz-küldéssel 4 frt 40 kr p. p. , azaz : 4 frt 90 kr a. é. 

Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t ü g y n ö k i 
h i v a t a l á b a n (Lipót-utcza, 8. sz.), vagy a szerkesztői irodában (Belváros, Molnár-utcza, 10. sz.). 

Pesten, juniusban, 1859. A ,RELIGIO' szerkesztősége. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap lietenkint kétszer : szerdán, és szombaton. Az előfizetési dij félévre ü f r t 25 kr., helyben 4 f r t 90 kr. (Régi pénzben 5 f r t , 
és illetőleg 4 fr t 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi i rodában: Belváros. Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : A ker. polgárisodás és irodalom Island 
szigetén a középkorban. (Vége.) — A szegények keresztényi 
ápolása. (Folyt.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyaror-
szág* , Erdély- és Angliából. 

A ker. polgárisodás és irodalom Island 
szigetén a középkorban. 

(Vége.) 

Többen e püspökök közül szentek gyanánt tisz-
teltettek valamennyi éjszaki egyházakban (főleg 
Thorlak, skalholti püspök, Jon Ogmundsson, és Gud-
mundr Árason). S meg kell vallani, hogy e czimet 
többnyire meg is érdemiették a keresztényi erények 
példás gyakorlata, s amaz állhatatosság, ama sze-
lídség és szilárdság által, mellyel, megfosztva min-
den emberi gyámolitástól, sikerült nekik, honfitár-
saik erkölcseit rendezni, s értelmétkimivelni. Amint 
hogy egyesíteniük is kellett magukban valamennyi 
fönebb említett tulajdonokat a végre, hogy megtör-
jék amaz ellentállást, mellyet éjszak emez emberei-
nek indulatos természete képezett: kik mindamel-
lett, hogy a keresztény tanok iránt föltétlen aláve-
tést tanúsítottak hitben, a gyakorlati életben min-
den ujabb alkalommal lázadókul mutatkoztak. Nyel-
vökre sok szentek és egyházatyák életirata lefordít-
tatott. Végre ez éjszaki tartomány ajtatossága kitű-
nő lett a középkorban: mint ezt az ez időből fönma-
radt nagyszámú, latin és isiandi nyelven, a bold. 
Szüz , és hazai szentek tiszteletére irt versek mutat-
ják. A szent költészet ezen müveinek legjelesbjei 
máig léteznek ; igy például megvannak : ,G e s 1 i', 
szent Olaf tiszteletére készített versezet, ki a norvég 
egyház alapitója volt; irva Einar Skulason , isiandi 
áldozár által, azon alkalomra, midőn a nidarosi ér-
seki-szék (Trondhiem) fólavattatott ; s ,L i 1 i a ' , Ey-
stein Asgrimson, ágostoni szabályos kanonoktól 
Thykkvabóban (Islandban). ,Lilia' a bold, szüz Má-
ria dicsőségét hirdeti ; kinek csudálatra méltó tiszta-
ságát és tökéletes szentségét, a költő a liliom ragyo-
gó fejérségéhez hasonlítja. Az isiandi egyháznak azon 
gyengéd ajtatossága, mellyel az anyaszentegyház 
által ,tenger csillagának' nevezett sz. Szüz iránt vi-

seltetett, a ,Liliá'-ban a legélénkebb színekkel feste-
tik. A szerző, Mária nagyságát megéneklendő, az őt 
környező természettől kölcsönözi ama gyönyörű s 
fölséges képeket, mellyeket csaknem kizárólag az 
éjszaki költészet sajátjaiul tekinthetni. E költemény-
ből kitetszik az islandiak hite a bold, szüz Mária tö-
kéletes szentségében; és némelly kifejezései a szep-
lőtelen fogantatás hitének léte felől látszanak ta-
núskodni. 

IslandnakNorvegiávali egyesülése után (1262.), 
a királyi hatalom érezhetővé kezd az isiandi egyház 
igazgatásában válni: a nidarosi székes-káptalan gyá-
molította a kormány czélzatait. Több izben nevezte-
tett ez ki püspököket, kik egyébbel nem törődtek, 
mint a király személyes politikájának támogatásá-
val. Ekkor kezdődött az irodalmi alászállás korszaka. 
A XIV. és XV. század folyta alatt szomorú volt az 
islandi egyház állapota: a clerus és nép crkölcsci, a 
tanitással együtt, lehető legmélyebb fokig alásülyed-
tek; és igy minden előkészíttetett a reformatio be-
következtéhez. 

Mindamellett emlékezetes marad, hogy az is-
iandi egyház , daczára minden fogyatkozásainak, és 
hanyatlásának, legtovább állott ellent a világi hata-
lom túlkapásainak, mellynek támogatása nélkül lőn 
alapítva. A többi scandinav papságnak csaknem áta-
lános lemondása daczára, az islandi püspökök leg-
alább bátran teljesítették kötelességöket. A két utolsó 
közül egyik, Ogmund, skalholti püspök, Daniában, 
a tömlöczben halt meg ; a másik pedig, Jon Árason, 
holumi püspök, 1550-ben lefejeztetett. 

Már a XVII. században több islandi tudós (ne-
vezetesen Bryniulf Sveinssond, Torfaeus, Arni Mag-
nusson stb.), a dán- és svédországi királyok által 
lelkesittetve, össze kezdék gyűjteni, s nyomtatás-
ban kiadni a régi kéziratokat, mellyek az islandi 
ős irodalmat tartalmazzák. Az időközben történt nagy 
változások, mellyeken egyéb scandinavi nyelvek át-
mentek , alig engedik meg más, mint islandi tudó-
soknak e munkát ; minthogy a többiek azt többé nem 
értik, hacsak különösen nem tanulmányozták. Azon-
ban a XIX. században, fölébredvén éjszakon és Né-

49 



3 9 4 <<--

metországban a nemzetiség és történetnyomozás szel-
leme, az isiandi irodalom tanulása népszerűbbé vált. 
Dania és Svédhon nemzeties költői, minők Oehlen-
schlager és Tegner, müveik tárgyát az őstörténet-
ben keresék föl ; és több tudós társaságok hivatásuk-
nak tekinték, annak ismeretét a társadalom minden 
rétegeiben elterjeszteni 1). Daczára az alig kikerül-
hető , s ollykor nevetséges nagyításoknak, mellyek 
kezdetben mutatkoztak, elmondhatni, mikép e tö-
rekvés eredménye kedvező volt a scandinavi népek 
értelmi s politikai fejlődésére nézve. Ama rehabilita-
tio, mellyet a régi normanok-, és ős Grermania népei-
nek irányában, a pogány korszakot illetőleg mun-
kába venni kivántak, észrevehetlenül a christiani-
smus rehabilitatiojára vezetett; melly a bálványo-
zás helyébe lépve, amaz ősrégi társadalmakat sokkal 
boldogabbakká, erényesbekké, s erősbekké tette. 

A történet alaposb ismerete (mit sem kételke-
dünk róla), mindinkább elterjedve, kétségtelenné 
teendi az éjszaki népeknek, hogy a múltnak tiszte-
lete , minden valódi haladásnak elengedhetlen fölté-
tele. Szerencsére, a történelem iránti fogékonyság, 
és a régi szokások és intézmények szeretete, melly 
visszaretten minden ős társadalmi kapcsok lerombo-
lásától , megvan a germán népekben : és e napról-
napra növekvő hajlam az , melly őket képesitendi, s 
erőt kölcsönözend nekik arra, hogy a külről beható 
forradalom árjának szintúgy, valamint a protestan-
tismus belülről feloszlató hatásának sikerrel tudjanak 
ellentállni." 

A szegények keresztényi ápolása-
(Folytatás.) 

A jótékonyságnak közönségesen csak ezen há-
romféle nemeit különböztetik meg. Azonban még egy 
negyedik is nevezendő, az e g y l e t i jótékonyság. 
Miután tudnillik a reformatio által a ker. világban 

J) A copenhagai, éjszaki régiségek társulata, s az is-
iandi tudományos egylet több emlékezetes gyűjteményt köz-
rebocsátottak ; mellyek czélja , Scandinaviának egyéb orszá-
gokkali viszonyait földeritni : illyenek az ,Antiquitates Ameri-
canae' stb. Az éjszaki egyházi történetet illetőleg, az isiandi 
püspökök életrajzai (,ßyskupasogur') rendkívül fontosak. Né-
metországban dr. Maurer , Münchenből, e kútfők után igen 
nevezetes , és alapos munkát irt az éjszaki egyház megalapí-
tásáról : ,Geschichte der Bekehrung des norwegischen Stam-
mes'. Norveghonban pedig egy kitűnő történetiró , Münch P. 
A. tesz jelenleg közzé egy müvet, a ,normán nép történetét'; 
mindazon főbb adatokat összegyűjtvén benne, mellyek emlé-
kezete fönmaradt a ,Sagák'-ban. 

az egység köteléke széttépetett: az elszakadt feleke-
zetre nézve a társulati alakulások ama természetes 
ösztöne is, melly az egyházban eddig olly nagy mér-
tékben működött, és a mellynek egyetlen gyökere 
abban rejlett, hogy az egyház, mint Krisztusnak tes-
te , csak egyetlen élő szervezet, részint meggyengí-
tetett , részint megsemmisíttetett. Egy részről azon-
ban a jótékonyság kötelességének tudata fönmaradt, 
a mint azt az egyesek a tekintélyül elismert szent-
írásból maguknak megszerezhetők : más részről pedig 
az emberiség amaz érzete is, melly a kereszténység év-
ezredes működése által a keresztényekben szülem-
lett, s melly anyját, habár vele sokszoros ellenzékbe 
lépett is, meg nem tagadhatta. Ide járult még az is, 
hogy az állami jótékonyság elégtelensége mellett, a 
szűkölködés egész tömegek fölött elharapódzott, és az 
elszegényedés szülemlése, a birtokos és vagyontalan 
osztály közt támadható irtó háborúval fenyegetőd-
zött. Minthogy pedig tapasztalati elv, miszerint az 
egyesült erők sokkal többet képesek tenni, mint az 
eldaraboltak, ennélfogva ujabb időkben, nevezetesen 
a franczia forradalom óta, s ama rombolások foly-
tán, mellyek annak következményei voltak, minden 
országokban különféle egyletek, még pedig részben 
igen is különnemü indokokból kezdtek támadni, a 
szükség különféle nemeinek elhárítása végett. Az illy 
egyletek épen nem testületek; ámbár néha az állam-
hatalom által testületi jogokkal ruháztatnak is föl: 
nem, már csak azért is, mivel egyedül csak a részvé-
nyesek merő tetszése az, a mi ezeket összetartja. 

Ama tárgyalásokban, mellyek főleg Franczia-
honban (és most Belgiumban) a jótékonyság rendsze-
rei fölött olly nagy élénkséggel folynak, részben csak 
a nyilvános és magán-jótékonyság közt történik meg-
különböztetés ; és az utóbbihoz a tulajdonképeni ma-
gános , testületi, s egyleti jótékonyság számíttatik. 
E föltevés mellett a következő kérdés vettetik föl : 
valljon átalában nem minden magán-jótékonyság 
megszüntetendő-e, s nem teendő-e helyébe a nyil-
vános? Könnyű átlátni, milly szoros összeköttetés-
ben áll e kérdés a communismus és socialismus esz-
méjével. Mivel e kérdés állitólagos megoldása csak 
ugy gondolható, ha az állam átalában communisti-
cus elvek szerint alakíttatnék át. 

Más részről azonban sokan minden nyilvános 
jótékonyságot kizárni, s helyébe egyedül a fönebbi 
értelemben vett magán-jótékonyságot akarják állí-
tani. E nézet is túlságos. Meg kell ugyan minden 
esetre engednünk, hogy az államjótékonyság tulaj-
donképen nem is jótékonyság; miután eszközeit nem 
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az önkénytes adakozás utján, hanem a kényszeritett, 
vagy legalább kényszeríthető adó utján gyűjti be; 
s hogy ez a szegényeket elvadítja, midőn őket arra 
szoktatja, hogy azt mint jogot követeljék, mit egye-
dül jótéteményként kellene tekinteniek: mindez azon-
ban a nyilvános jótékonyság megengedhetősége, s 
viszonyos szükséges volta ellen mit sem bizonyít. 
Mert a mi az elsőt illeti, azon gondolat, hogy az ál-
lam is kötelezve van a jótékonyságra, bizonyosan 
keresztény eredetű; s ha ezen kötelesség gyakorlása 
szükségkép másként alakul is az államnál, mint az 
egyéneknél, mindazáltal a kereszténység elveivel 
épen nincs ellenkezésben: sőt inkább azokat, habár 
tökéletlen alakban is, valósításra juttatja. A máso-
dikra nézve pedig meg kell jegyeznünk, hogy az ál-
lamjótékonyságnak fönebb érintett következménye 
csak akkor fog beállni, ha az magát a magán-jóté-
konyságtól elszigeteli, s munkássága körét igen is 
messzire kiterjeszti. A kettő közti helyes viszony ab-
ban áll, hogy a m agán-jótékonyság mindenütt első 
helyen álljon : azért is annak a legtágasabb műkö-
dési kör engedtessék , és mindaz előmozdittassék , a 
mi annak fölidézésére, s megszilárditására szolgál. 
Az állami jótékonyságnak ellenben mindenkor a má-
sodik helyen kell állnia, még pedig mindenkor csak 
ott, hol azt a legfőbb szükség kivánja; s azonnal 
meg kell szűnnie, mihelyt a szükség megszűnt leg-
magasabb lenni. Ha az államjótékonyság az előtér-
be tolakodik, vagy ha az államhatalom közlönyei a 
magán-jótékonyságot szabályozni törekesznek, ez 
által csak az utóbbinak élet-erét metszik szét: az el-
ső pedig, távolai tól , hogy a szükséget elhárítani 
képes lenne, csak az elszegényedés termékeny any-
jává válnék. 

Mi a magán-jótékonyság különféle nemeinek vi-
szonyát illeti, a legszorosabb értelemben vett magán-
jótékonyság, a másik kettőnek forrása. Legyen bár 
igaz, hogy az, egyesleg véve, visszaélésekre szol-
gáltat alkalmat; hogy az általa fölhasznált eszközök 
nagyobb hasznot hajtanának, ha nem elszigetelve, 
hanem tömegesitve használtatnának : mindez még 
nem elegendő ok az illy értelemben vett magán-jó-
tékonyság elvetésére ; s ezek mind elenyésznek azon 
tapasztalati tény előtt, hogy a jótékonyságrai kedv 
és hajlam leginkább a közvetlen adakozás boldogító 
érzete által ébred fői, és ugyanaz által kell mind-
inkább erősödnie is: hogy azon lángként, mellytől 
a tápszer elvonatik, önmagában ki ne aludjék. Az 
egyletijótékonyságkorunkban, az állam- és egyházi 
élet legnagyobb mértékbeni csökkenésemellett, leg-

czélszerübb alakja a csupán magán-jótékonyságnak : 
de hogy ez épen nem a legfőbb jótékonyság, már 
csak abból is kitűnik, mivel a legkülönnemübb ind-
okok lehetnek azok, mellyek az egyleti tagokat köl-
csönös egyesülésre birják. A jótékonyságnak legfőbb, 
és az egyháznak, mint szervezetes egésznek, lényegé-
vel leginkább megegyező alakja, a t e s t ü l e t i ; 
melly semmi más indokot meg nem tűr , mint az Is-
ten és testvérek iránti szeretetét Krisztusért. Ugyan-
ezen testületi jótékonyság legtöbbet is eredményez : 
mert rendesen a testületi tagok nem csak vagyo-
nukkali adakozás, hanem személyes szolgálat, sőt 
egész személyiségök feláldozása által is tartoznak a 
testületi jótékonysághoz járulni. A jótékonysági ügy 
legderekasabban tárgyaltatik e folyóiratban: Anna-
les de la charité. Revue mensuelle, destinée à la di-
scussion des questions et à l'examen des institutions 
qui intéressent les classes pauvres. A Paris , au bu-
reau des Annales, rue Tartanne 9'. 1845-től fogva a 
jelenig 14 évi folyam. (Aberle.) 

A pogány hajdankor a s z e r e t e t e t nem ismerte. 
Ez annak erkölcstanával ellenkezett; és a pogány iro-
dalomnak legmeglepőbb jellemvonása, hogy a tulaj-
donképeni kegyes intézetekről semmiféle tudósítást 
ránk át nem szállított. A kereszténység szelleme el-
lenben, a jótékonyság legdúsabb fejleményét idézte 
elő. A keresztény tan, az embernek Isten általi terem-
tetéséről saját képére és hasonlatosságára, magában 
foglalja a további tant, az embernek Isten-fiusága, s 
igy az egymássaliátalánostestvériségefelőlis: mint-
hogy keresztényi szempontból, az egész teremtett 
mindenség egyedül csak az ember végett van; tehát 
a keresztény tan szerint a föld is ugy állíttatik elénk, 
mint Istentől nyert hűbér, az összes emberi-nem hi-
vatásának valósítására. Az emberi-nem oeconomiá-
jának fönségesebb felfogása annál, melly a kath. 
egyháznak sajátja, nem lehet. E tannak, melly az 
anyagit a szelleminek közvetítőjévé s eszközévé, az 
emberiséget a hivatások országává, a munkát valamint 
bünengesztelővé, ugy rendeltetéssé, és minden va-
gyont, az egész természetet, a hivatás ezen országá-
nak főiszerelőjévé teszi, közvetlen következése : min-
den egyes embernek, mint ezen ország polgáiának 
j o g a , e közös vagyonnak közös szerzésére, közös bí-
rására, és közös élvezésére ; következőleg a föltétlen 
jog is, minden, a természetes élet föntartásához szük-
séges javak megragadására; s a birtokosoknak,mint 
a testvérisült emberiség és közös mennyei Atya felha-
talmazottjainak, ama jognakmegfelelő k ö t e l e z e t t -
s ége , a szűkölködőket vagyonukkal gyámolitani,a 



kereszténységnek nagy parancsa, nevezetesen a min-
dent kiegyenlítő szeretetnek törvénye szerint. 

A kereszténységben, mellynek tanítása szerint 
Krisztus, dicsőségét kiürítvén, az emberiség megvál-
tása végett szegénységben jelent meg, és nem volt 
neki, hova fejét lehajthatta volna, minden szűköl-
ködő a Megváltónak képviselője (I. Pét. 4 , 8. Mát. 
16, 27. 25.; 10, 42. Luk. 16, 9.). A kereszténység 
tana szerint a megigazuláshoz, a hiten kivül még a 
j ó c s e l e k e d e t e k is tartoznak, és az elkövetett bü-
nökérti megengeszteléshez, s az ideigleni büntetések 
megváltásához, az i r g a l m a s s á g cselekedetei.Igy 
tehát a szegények ápolása, a kereszténységbenső lé-
nyegében gyökeredzik; és a milly örök ez maga, 
szintolly örök a szegények ápolásának kötelessége 
is ; ugy nem különben az erre szolgáló alkalom is, az 
evangelium ama szavai szerint: „Szegények minden-
kor lesznek veletek." Ámde valamint a keresztény-
ség fejleménye sokféle, az egyszerűtől a szövevé-
nyesre térvén át : ugy a szegények ápolása is. A ke-
resztény ős községekben valóban lehetett a ker. kö-
zösségnek bizonyos neme. Az Apostolok cselekede-
teinek könyve érzékeny képét tükrözi ennek elénk-
be. Nem csak a közös összetartásban állott az, a szű-
kölködők táplálására : h a n e m még a s zemé lyes bir-
toklást is törekedett megszüntetni, s a gyülekezetbe 
a vagyonközösséget behozni (Apóst. csel. 2 , 44.): 
mi ugyan egy csekély, családszerü, s erős vallásos 
sugalat alatt élő gyülekezetben kivihető ; de nem a 
terjedelmesebb gyülekezetekben. Azért az őskeresz-
ténység okmányaiban gyakran előforduló ama tu-
dósítás is, hogy „a keresztények közt, a nőket ki-
véve, minden közös", csak a súlyos üldözések alatt 
álló, azért egymással szorosan szövetkezett kereszté-
nyeknek, a szükülködésben egymást kölcsönös anya-
gi gyámolitása íelől értendő. A valóságos vagyon-
közösség a testületekben, az egyes tagok szegény-
sége mellett, vagyis a valódi keresztény vagyon-
közösség, először csak a k o l o s t o r i élet intézetében 
mutatkozik ; mellyben a község gazdagságának kö-
zepette , az egyes szerzetes, magát a szegénység fo-
gadalma által a személyes tulajdon-birtokjogróli örök 
lemondásra kötelezi. E kolostori életben a gazdag 
és szegény közti különbség megszűnt. Ámde ez a vi-
lág nagyobb társadalmaiban merő lehetetlenség. És 
igy már a kereszténység legelső korában látunk ke-
resztény szegény-ápolást, azok által intézve, kik az 
első gyülekezetek nyilvános életének minden egyéb 
viszonyait is intézni szokták. Igy Jerusalemben az 
apostolok fogadák el a híveknek a szűkölködők ápo-

lására nyújtott adományait (Apóst. csel. 4, 34. 35.). 
Később a hivatalok szoros elkülönítése mellett, a sze-
gények ápolása a szerpapokra szállott (u. o. 7, 1.); 
kik utóbb is a püspökök megbiztából ellátni szokták 
ugyanezen tisztet. Az egyházban ezen elv jutott ér-
vényre, hogy az ,egyház összes vagyona, a szegények 
tulajdona'; eleve a szegények számára levén szánva, 
az egyháznak, mint a szegények gondviselőjének 
kezelése alatt : melly azután az egyházi javadalma-
soknak adatott által ; hogy ezek, mint a szegénj^ek 
atyái, gondoskodjanak róluk. Azért az ollyan pap, 
ki saját jószággal birt , javadalmat nem élvezett; 
azért a legméltóbb püspökök, és egyéb áldozárok is, 
hivataluk mellett valamelly mesterséget űztek: hogy 
annyit érdemelhessenek, miszerint javadalmaik jöve-
delmét, mint a szegények osztályrészét megtakarít-
hassák. Azért mondja Possidius sz. Ágostonról : „A 
szegényekről mindenkor gondoskodott, és azoknak 
ama forrásokból, melly ékből maga, s azoknak, kik 
vele laktanak, számára merített, azaz : vagy az egy-
ház jövedelméből, vagy a hivek ajándékaiból, szün-
telen adakozott." A szegények iránti merő gondos-
kodásból, „sem házat, sem telket, sem majort magá-
nak szerezni nem akart" ; s miután az egyház jöve-
delmét a szegény ek már kimerítették, „kihirdeté a 
keresztény népnek, hogy már mije sincs, mit a sze-
gényeknek adhatna" ; sőt „az Ur edényeit is összetö-
rette, s beolvasztatá (mint sz. Ambrus) a foglyokért, 
és számos szegényekért; és ebből adakozott szá-
mukra"; s kimondá, hogy: „nem a püspök dolga a 
pénzt őrizni, a szegények kezeit pedig üresen el-
utasitni." 

Valamint a szegények ápolása ezen korban a 
püspökök kötelességeül tekintetett : ugy kötelességök 
volt ez egyenkint a javadalmasoknak is. Igy sz. Je-
romos azt mondja : „A jóbarátok számára valamit 
rabolni, tolvajság; az egyházat megcsalni, egyház-
rablás. Valamit visszatartani, mi a szegényeknek lett 
volna adandó, s midőn sokan éheznek, akkor előre-
látónak, vagy gondosnak lenni akarni, vagy a mi 
legnyilvánosabb gonoszság, azoktól valamit elvonni, 
ez minden útonállók kegyetlenségét fölülmúlja. En-
gem az éhség gyötör ; és te azt mondod : ,Csak az én 
gyomrom teljék meg?' Vagy oszd ki azonnal, amit 
kaptál ; vagy ha te félénk kiosztó vagy, bocsásd el 
az adakozót : hadd oszsza ki ő maga a sajátját. Én 
nem akarom, hogy a te erszényed az én rovásomra 
teljék. Senki az enyimet jobban magamnál meg nem 
őrizheti. A legjobb osztogató az, a ki semmit magá-
nak vissza nem tart A püspök dicsősége", ugy 
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mond sz. Jeromos, „a szegények áldása. Gyalázatja 
minden áldozárnak, saját gazdagsága után törekedni." 
A 4-ik carthagoi gyülekezet 17-ik eanona azt pa-
rancsolja, hogy: „a püspök az özvegyek, árvák és 
idegenek vezérlését ne önmaga, hanem a főáldozár, 
vagy esperes által láttassa el." Ugyanannak 13-ik ea-
nona azt mondja , hogy: „a hit védelmezése miatt 
nyomorgatottaknak, a szerpap által nyújtassák éle-
lem." A 31-ik canon pedig: „a püspök az egyház va-
gyonát ugy használja, mint rá bízottat, nem pedig 
mint sajátját." A 33-ik canon szerint: ,,az egyház 
szegényei s vénei egyebeknél inkább tisztelendők." 
A 101-ik canon szerint azonban: „a fiatal özvegyek, 
kik test szerint gyöngélkedők, azon egyháznak, 
mellyben özvegységre jutottak, vagyonából élelme-
zendők": csakhogy a 103-ik canon szerint: „azon 
özvegyek, kik az egyház alamisnájából tartatnak, 
olly serények legyenek az isteni-szolgálatban, mi-
szerint imáik és érdemeik által az egyházat gyámo-
litsák." Már sz. Ambrus mondotta (Epist. 31.): „Az 
egyház mit sem bir magának, egyedül a hitet. E jö-
vedelmeket, e gyümölcsöket adja ő. Az egyház bir-
toka , a szegények élelme. Számítsátok meg, hány 
foglyot váltott ki az egyház, mennyi élelmet adott 
a szűkölködőknek, hány száműzöttnek szerzé meg 
az élet szükségeit." 

Ez volt ime az első évezred első felében, az egy-
házi szegényápolás. Ámde az állam sem maradt hát-
ra. Ha a pogányság korában a jótékonyság csak po-
litikai eszköz volt kezében, az éhező nép lecsillapítá-
sára., az most előtte czél leend. A szegény és gazdag 
kiengesztelődtek ; a kegyesség lett a közvetítő. A 
nyilvános adakozások, az önodaengedés müvei, a 
jótékonyság adományai, tőkévé növekesznek ; állan-
dó intézetek keletkeznek; s ezeket az államhatóságok 
oltalmuk alá veszik. A polgári törvényhozás a sze-
gények számárai hagyományozásokra serkent; az 
alapítványokat polgári jogokban részesíti, gondvi-
selés, oltalom és felügyelet alá helyezi; s mig a tör-
vényhozás e keresztény gondolatot fejezi ki: „et quia 
humanitatis nostrae est, egenis prospicere, ac dare 
operám, ut pauperibus alimenta non desint" (Constit. 
Valent, et Marcian. 12. 2. de sacrosanct. Eccl. I. 
12.), egyszersmind az elővigyázat rendőri érdekét is 
követi ; midőn Gratiannak, Valentiniannak, és Theo-
dosiusnak (Cod. Theod. Lib. XIV. tit. 18.) egy tör-
vénye azt rendeli, miszerint : „a nyilvános gyámoli-
tást kérő koldus megvizsgáltassák, és ha testileg elég 
tehetősnek mutatkozik, szabadságát veszítse el." Ju-
stinian e határozatot szelídítve, rendelé (Nov. LXXX. 

cap. IV.), hogy : ,a szabad, munkaképes koldusok, 
kik életszükségeiket tisztességesen megkeresni nem 
tudják, a közmunkák vállalkozói által használtassa-
nak ; vagy pedig a különféle kézmüvekben, mely-
lyekre alkalmasak, foglalkoztattassanak : egyszer-
smind pedig tápláltassanak. Épen ne legyenek a tár-
saság haszontalan terhei ; hanem jobbittassanak meg : 
ha a koldus rabszolga, előbbi urának adassék ; ha a 
fővárosban jövevénynek találtatik, hónába küldes-
sék vissza. Ha a koldus a rá bizott munkát megta-
gadná, ugy utasittassék ki. Ellenben szabadjon a testi 
bajok, vagy aggság által elnyomorodott szegények-
nek a fővárosban maradniok ; vagy pedig bízassanak 
kegyes személyek gondviselésére.' E szigorúság is 
megegyez a kereszténység szellemével. Már az apos-
tol (II. Thess. 3,10.) mondá: „a ki nem dolgozik, az 
ne egyék." Az ,Apostoli rendeletek' pedig azt mond-
ják : „a hivalkodó, ha éhezik, segedelemre nem mél-
tó ; sőt még az egyház tagjának lenni sem érdemes ; 
a gyermek élelmeztessék, hogy valamelly mestersé-
get tanulhasson ; miszerint utóbb azt ügyesen űz-
vén, és magának az ehhez szükséges szerszámokat 
megszerezvén, önmagát föntarthassa ; nehogy ke-
resztény testvéreinek kegyességével visszaéljen" 
(L. II. c. 4. L. IV. c. 2 .). Sz. Ambrus megrójja 
azon színlett, munkaképes szegényeket, kik csa-
varognak , és a valóságos szegényeket illető ala-
misnát magukhoz vonják (De off. L. II. c. 16,). 

Az egyházban a rendőri tekintet a szeretet elől 
háttérbe vonul. Ugy látszik, a latin egyházban, az első 
öt században, a szegények ápolására nézve az szol-
gált vezérelvül, mit Thomassin (Vet. et nov. Eecl. 
discipl., de benef. P. III. L. III. cap. 27.) ekképen fe-
jezett ki: „Unum est corpus Ecclesia universa, quae 
uno maxime animatur et vegetatur charitatis spiritu. 
Quantacunque sit unius corporis membrorum inter-
capedo, et condolent illa sibi, et congaudent". Ugyané 
szellem lelkesítette ama korban a keleti egyházat is. 
Az antiochiai zsinatban megujittatott ezen apostoli 
canon, hogy : „a püspöknek van hatalma az egyház 
vagyona fölött; mellyet az összesen a szegényekre 
fordítson". Bámulandó, mit aranyszájú sz. János a 
szegény-ügyben tett. Pelusiumi Izidornak Cyrillus-, 
alexandriai püspökhez szóló egyik iratából láthatni, 
valamint az egyházi vagyonnak kezelését átalában, 
ugy különösen a szegények felőli gondoskodást is. 
Az egyházi vagyon egy , többnyire egyházi szemé-
lyek közül választott gazdának adatott á t ; ki több 
férfiak befolyása mellett, a számadást vezette: ezt a 
püspök megvizsgálta, s aláírásával jóváhagyta. E 
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számadásban a kiadási fő rovatokat mindenkor a sze-
gények ápolására forditott költség tölté be. Ha a 
püspök hanyagságból, vagy egyetértve, rosszul gaz-
dálkodott az egyházi vagyonnal , vagy a szegények 
irányában: akkor ő vagy letétetett, vagy melléje 
hűséges gazda rendeltetett. Ugyanezen Izidornak II. 
könyve-,s88-ikleveléből lát juk, miként eszközölték 
ki a püspökök a szegények ápolására tett alapítvá-
nyokat. „És hasonlóképen cselekedtek a legderekabb 
áldozárok is ; mert ha valaki mondá : ,Én valamit 
akarok az egyháznak adni, vagy áldozni', annak 
ezek megparancsolák, hogy adják azt a szegények-
nek ; ha pedig ezt már megtette, akkor őt nem rót-
ták meg, hanem szabadon és barátságosan engedték 
cselekedni: nem, mintha ezt jobbnak tartanák aman-
nál; mert nem azért jött Krisztus, hogy az egyházat 
aranynyal , vagy ezüsttel töltené meg: hanem hogy 
azok lelkében, kik ez ajándékokat adni akarják, ag-
godalmakat ne keltsenek". (Vége köv.) 

EGYHAZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , junius 15-én. A főmagasságu bibornok-érsek és 

herczeg-primás, S c i t o v s z k y János ur, fáradhatatlan ki-
tartás- és buzgalommal végzett többrendü magasb egyházi 
foglalkozások, nevezetesen a bérmálás szentségének több mint 
5000 hivőre lett föladása után, a fővárost, a Szentlélek ke-
gyelmével megerősítettek hálája, s valamennyi hiveinek sze-
renesekivánatai között elhagyta. Ő eminentiája nem csak Bu-
dán és Pesten, hanem Buda-Eőrsön és Jenőn is bérmált, s 
budavári házi kápolnájában a kisebb egyházi rendeket többek-
nek föladta. 

Pécsi megye, juniushó 9-én. Mult hó 28-án részesült 
a dárdai esperesi kerület ama vigasztaló szerencsében , hogy 
megyés püspökét, G i r k György ő méltóságát körébe fogad-
hatá; ki tágas megyéjének eme szélső, és Slavoniával hatá-
ros részében is, a kath. mindkét nembeli ifjúságot, a bérmá-
lás szentsége által, az egyedül igaz hit vallásában megerősí-
tendő , a kéméndi s mohácsi kerületeknek , a fönebbi czélból 
történt csak iménti meglátogatása után, körünkbe sietett. Az 
esperesség tíz plébániájában, hol 4862 kenetett föl az Ur baj-
nokivá , ünnepekké áldattak föl a püspöklátogatási napok ; 
mellyekben a kerületi esperes ft. S á g h y Lipót, és a dárdai 
járásbeli cs. kir. főszolgabíró K i s f a l u d y Pál urak, ő mél-
tóságának folytonos kísérői levén, tanúi voltak ama, világi 
nagyobb zajtól ugyan ment, de egyébkint szívélyes, és a ma-
gas egyházi vendég főpásztori méltóságát katholikusok közt 
megillető fogadtatásnak, melly az ünnepi öltözetű előlovagok, 
az utczákon kitűzött zöld gallyak, fehér öltönyü koszorús le-
ánykák , és a népnek az utczákon fölállított önkénytes sorai-
ban, az összes harangok meghúzása közt, nyilvánult. Ső ta 
tisztán Calvin tanát követő egy pár magyar helységben is, 
keresztülutazás közben, az iskolás növendékek fölállításával, 
és háromszoros ,éljen'-kiáltással, nem különben a harangok 

ünnepies megszólalásával, kívánták illető prédikátoraik, tisz-
teletöket tanusitni. Fokozta az ő méltósága iránti legmélyebb 
tisztelet tanúsítását, a dárdai kerületben létező két nagy ura-
dalom , tudnillik a bellyei, fönséges cs. kir. főherczeg Al-
b r e c h t , és dárdai, Schaumburg-Lippe herczeg főtisztjeinek 
előzékeny, és magas uraik nemes szándékát képviselő fogadá-
sa : melly czélból ő méltósága mind a két uradalom főhelyeit, 
a csinos egyházzal, iskola- és mesterlakkal, terjedelmes ura-
dalmi kastélylyal, tiszti és számos cselédségi épületekkel el-
látott L a k i , és a mohácsi vész előtt, e város közelében ta-
nyázó törökök állomási helyét képezett, jelenleg S á t o r i s t y e 
nevii nagyszerű pusztákat megtekintette. Dárdán, mint kath. 
plebániahelyen, az uradalmi kastélyba kéretvén föl szállásolni, a 
magas vendég tiszteletére egybegyűlt egyházi s világi tisztel-
gők részére díszes ebéd szolgáltatott. A kath. egyház, isteni ere-
deténél fogva a vallásosság és erkölcsiség ápolása- és terjesz-
tésére lévén hivatva, csak e magasztos czélok szem előtti tar-
tása teszi megfoghatóvá, azon ernyedetlen türelmet, mellyel ő 
méltósága az egyházi foglalkozások közepette, ha el-ellankadó 
testtel is , de meg nem fogyatkozó lelki éberséggel, és épü-
letes ajtatossággal, a ker. családi életnek vallásos és polgári 
tekintetben egyaránt fontos kötelmeit mindenütt fejtegetvén, a 
fölserdült, valamint a vasárnapi iskolás növendékeknek a hit 
dolgaiban részint személyes, részint a helybeli lelkész, részint 
pedig szertartó papja által történt kikérdezése , azután az is-
kolás gyermekeknek sorbani kihallgatása, és mindannyinak, 
koruk-, és felfogásukhoz intézett főpásztori kegyes, és atyai 
melegséggel fokozott oktatása, végre a legnagyobb résznek, 
csinos sz. képek-, érmek-, imádságok-, keresztek-, és ima-
könyvekkel lett megajándékozása, felejthetetlen , és maradan-
dó benyomást okoztak nem csak a megbérmáltakra, s az imént 
elősorolt kegyes adományok részeseire , de a felnőttekre is ; 
kik elöljáróiknak ő méltósága elejbe történt bocsátása, és lel-
ki szükségeik kinyomozása által, főpásztori atyáskodó gon-
doskodásáról , melly mindenkinek lelki üdvét szomjazza , sze-
reztek maguknak tanúságot. A tavasz kinyiltával ő méltósá-
gának ez már harmadik körútja: mellyekben 11,601-en avat-
tattak föl a kath. hit vallóivá ; s ekkép az egész tágas pécsi 
megye, egyedül a baranyavári esperesség kivételével, melly 
jövő septemberhóban fog meglátogattatni, ama ritka szeren-
csében részesült, hogy nem csak a plébánia-, de a fiók-egy-
házak , sőt templomot nélkülöző, de iskolával biró helységek 
is, a mindent saját szemeivel látni akaró főpásztor éber figyel-
mével szemügyre vétettek: hogy ekképen az itt-ott netalán 
feltűnt fogyatkozások leggyorsabb pótlása eszközöltessék. Nem 
is lehet kételkedni, hogy midőn a főpásztornak őrködő pilla-
natai mindenhova elhatnak, mindenütt, egyház- és iskolában, 
nagyobb buzgalom a kötelmek teljesitésében, és rendeletek 
megtartásában eredményeztetik. Bizonyára e föltevéssel se-
reglettek össze folyó hó 7-én az esperesség papjai, hogy Dá-
lyokon, mint a sorba vett plébániák utolsóján, bucsut és fő-
pásztori áldást vegyenek püspöküktől ; s részéről a kerületi jó-
lelkű , és fáradhatlan tevékenységű esperes urban (ki sz. Pál-
nak az ephesusi öregektől történt érzékeny búcsújára vonat-
kozó beszédét oda módosította, h o g y n e engedje az Eg, mi-
szerint utolsó legyen ő méltóságának közöttünki megjelenése,) 
az egész esperességi kerület papságának megölelése, és az 
adott békecsók, érzékenyitő jelenetet idézett elő ; m e l l y n e k 
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értelme , a szemekbe lövelt könyek után , a szívnek ő méltó-
sága iránti érzékeny és hálás mozzanatiban keresendő. M. A. 

Károlyfalva. (Kassai egyházmegye.) Egy kis tért ké-
rek. Igényli ezt a szép siker örömével koronázott törekvés, az ér-
zelmek nagyságától áradozó kebel; mellynek kitörő árja e lapok 
hasábjain szeretne egy kis emléket hagyni a m u n k á s s á g -
n a k , az á l d o z a t k é s z s é g n e k : hogy a figyelmes olva-
só egy legközelébb igénybe vett és létrehozott hajléknak, a 
múzsák egy u j t e m p l o m á n a k elképzeltére, a jótékony 
sz. ezélt, a vallásos oktatás és nevelés ügyét méltányolni tudó 
érzettel gondoljon a derék károlyfalusi hívekre ; kik , a nyug-
talanság viharaival, az élet ezer bajaival és szükségeivel, 
harcz- és háborúval zaklatott században, küzdve az idők 
mostohaságával, tevék lábra az épületet : az értelem tárházát, 
a szellemi jóllétnek, a tanítás-, oktatás-, bölcseség- és kedves-
ségbeni növekedésnek eme bölcsőjét ; melly nekik é s z v i 1 á-
g i t ó t o r n y u l szolgáland az élet sivatagjain. S azon ne-
mes önérzetnél, hogy általa nem csak önmaguk- és gyerme-
keiknek , de a nevelést és tanítást szomjazó vidéknek is mint 
p é l d á n y k é p e i használtak : a kedvderitő nedvvel telt 
akónak egyik felét áldomás fejében üritették ki saját jóllé-
tökért ; a másik felét megyénknek azon tiszteletreméltó pász-
toraiért , kiknek egyike, ft. V. V. zempléni főesperes és apát 
u r , a hely szinére megjelent, s a hála-áldozatnak ünnepélyes 
bemutatása által a lelki buzgóságot nevelte ; másika ft. B. P. 
ker. esperes, apát és kir. iskolai felügyelő, az építkezést a leg-
bölcsebben tervezte, rendezte, s a sikerdus vállalat fölötti örö-
mében , kézi munkájokra az egek áldását lekönyörögni, a di-
szes uj iskolaházat fölszentelni, s jeles alkalmi beszédével az 
ünnepélynek fényt és maradandó emléket kölcsönözni szíves-
kedett. Mindkettőjüket az ur Isten, egyházunk javára, a me-
gye díszére, s mindnyájunk örömére, az évek hosszú során 
tartsa : éltetvén, boldogítván, gyarapitván és szaporítván 
azokat is, kik az ünnepély tiszteletére megjelenteket, dúsan 
megrakott, s a lelki örömek nagyságával vetélkedő asztallal 
vendégszeretőleg megtisztelni szíveskedtek. 

Károlyfejérvár , jun. 10-én. Erdélyi püspök , ft. 
tr. H a y n a Id Lajos ő nagyméltósága Romába tett útjáról 
mult hó 26-án visszaérkezvén, híveit, kiktől olly atyailag el-
búcsúzott , s kik a távollevőt e nehéz időkben gyermeki ro-
konszenvvel féltik vala , szerencsés hazaérkeztéről követke-
zőleg tudósitá: „Csak néhány hava annak, hogy romai zarán-
doklatom előestvéjén főpásztori szózatot intéztem hozzátok, 
Krisztusban szeretettjeim ! s bekövetkezhető nehéz napokat 
nem szándoklatlanul sejdittetve, figyelmeteket keresztény, 
s alattvalói kötelességtekre, lelki életetek ügyére fordítottam. 
Kevés hónapok multak el azóta : és íme ! milly tartalomdusak 
lettek azok rám, és reátok nézve ; milly gazdagok olly ese-
ményekben, mellyek ideiglenes és örök életünkbe, a népek és 
egyesek jó, vagy rossz sorsába, jelenje- s jövőjébe mélyen be-
nyúlnak ! Én, kedveseim ! jártam azóta Romának szent föld-
jén , mellyet Péter-, az apostolfejedelemnek hite és tanítása, 
püspöki széke és vértanukeresztje szintúgy, mint világuralgó 
utódjainak fényes serege megszentelt, dicsőitett ; azon a föl-
dön , mellyben a szellemi életünk kútfejét Jézust ez időben 
képviselő hatalmas szőllőtő gyökerezik ; kibe mi mindnyájan 
élő szőllővesszőkként beillesztve, vele és általa az anyaszent-
egyház egységébe olvadunk össze. Mélyen megilletődve 

szemlélém e sz. földön Péter szenvedéstársainak az első ke-
resztény hősöknek egykoron véres vesztőhelyét ; de szemle-
lém egyszersmind örvendve a magasztos tiszteletet, mellyel 
dicső erényeiknek, és az ezekben nyilatkozott isteni malaszt-
nak csuda-nagyszerüségü templomokban , s elragadó szertar-
tásokkal hódol a kereszténység: ugyanazon földön, melly vé-
res pálmáikat érlelé, a bámuló utóvilág tiszteletében fölsar-
jadzani láttam diadalbabérjaikat ; s abból, mit a szemek lát-
tak , sejdithetém, mit sem szem nem lát, sem fül nem hall, 
sem az emberi sziv magába venni nem képes, mit Isten azok-
nak készített, kik szeretik Őt : az egykoron megdicsőülendő 
ker. életnek értékét és méltóságát; láttam a keresztény har-
czosok fáradalmait és jutalmát, küzdelmét és diadalát. De 
nem eredménytelenül akartam én a keresztény jelennek és 
múltnak e nagyszerű látványát szemlélni ; nem lelki haszon 
nélkül rám és reátok nézve, szellemi szemeim előtt elvonulni 
hagyni : mert mindenkor lángol szivemben a vágy, hogy Is-
ten kegyelméből az első keresztények erénye legyen életetek 
dísze, s az ő örök jutalmuk földi pályafutástok egykori koro-
nája ! És épen azért, püspöki elhivatásom legfontosb ügyeit, 
lelkiüdvösségteket és annak előmozdító eszközeit szem előtt 
tartván, titeket pedig szivemben hordván, ismételve léptem 
ő elejébe, kire a pásztorok pásztora szellemi nyájának legfőbb 
gondozását bizta, s kihez Péter személyében szólott : „Kö-
nyörögtem éretted, hogy meg ne fogyjon a te hited ; te pedig 
megtérvén, erősítsd meg testvéreidet" ; hogy számomra szent 
rendeleteit, atyai tanácsát, mindnyájunkra apostoli áldását 
kiesedezzem: miszerint a ker. őskornak Jézus tanitását élet-
frisen felmutató magasztos előképei, mellyek a múltnak éjéből 
mihozzánk fényesen átragyognak, ránk, az üdvösség nehéz 
pályáján remegve haladó zarándokokra nézve, elveszve ne 
legyenek ; hanem örvendező utánzásuk által eszközlendő is-
tenes életünkben, mennyei Atyánk dicsőségére, minmagunk 
boldogitására, felebarátink lelki építésére újra föléledjenek. 
Jézus helytartója szokott levarázsló kegyelmével fogadá hó-
dolatunk mellett főpásztori jelentésemet hitetek szilárdsága-, a 
romai anyaszentegyház és annak szentséges feje iránti ragasz-
kodástok-, sz. Péter széke iránti engedelmességtekről ; ör-
vendve hallá ker. életetek-, és Apostoli Fejedelmünk iránti hü-
ségteknek ajkaimról hangzó dicséretét; és Istennek tibenne-
tek nyilvánult malasztjaiért hálát adva, szeretetteljes atyai 
érzettel adá apostoli áldását mindnyájunkra ; kérve az Úrtól, 
hogy állhatatosak maradván a szent hitben, buzgók az isteni ma-
lasztszerek használatában, sz. életet élni mindinkább töreked-
jünk, és az üdvösségünket gyakran csapások által is eszközlő is-
teni akarattali tökéletes megnyugvásban azon lelki békét talál-
juk, mellyet a világ adni nem képes, s melly boldogító előérzete 
a választottak által az ígéret honában élvezendő örök békeség-
nek.... Hogy ennyi szorongatásokközepette, és a sötét méhében 
előre nem látható eseményekkel terhes jövőnek küszöbén, sz. 
Atyánk idézett áldása teljesedését tehetségünk szerint eszkö-
zöljük : legfőbb teendőink közé tartozik, Krisztusban szere-
tettjeim ! a béke malasztjaiért szüntelen esedező anyaszent-
egyháznak ajtatosságában, különösen pedig a püspöki me-
gyémben már ezelőtt jó idővel megrendelt könyörgésekben a 
jogállapot biztosítása után, üdvösséges békeért esedezve, azon 
alázatos szivbeli kéréssel résztvenni, hogy az igazság- és ir-
galomnak , a béke- s hadaknak Istene Apostoli Fejedelmünk 



igazságos fegyvereit, és vitéz harczosait megáldja, igaz ügyé-
nek a győzelmet, népeinek az ohajtott békeséget minél előbb 
m e g a d j a , és „egyszülött Fiának, a mi urunk Jézus Krisztusnak 
érdemei által" (ezek sz. Atyánk szavai,) „haragját tőlünk elfor-
dítván, a háborút pedig a föld végéig megszüntetvén, isteni ma-
lasztjával minden elmét megvilágosítson, minden szivet a keresz-
tény béke szeretetével eltöltsön, és mindenható erejével eszkö-
zölje, hogy mindenki szilárdul meggyökerezve a hitben és a sze-
retetben, szent parancsait teljesítse, bűnei bocsánatjáért bána-
tos és alázatos szivvel folyamodjék, kerülvén a rosszat, a jót 
pedig cselekedvén, igaz utakon járjon, s egymás iránt szere-
tetet gyakorolván, Istennel, önmagával s minden emberekkel 
üdvösséges békében éljen". Szent Atyánknak ezen, egy nem 
rég kelt apostoli köriratban foglalt szavaival azon irányt je-
löltem ki nektek , szeretettjeim ! mellyben a már megrendelt, 
és ezentúl minden plébániai isteni-szolgálat után naponkint 
végzendő béke-könyörgéseket gyakoroljátok; erre különös ke-
gyelmek által is buzdittatván anyaszentegyházunktól : úgy-
mint valahányszor halálos bűntől ment lelkismerettel veen-
detek azokban részt, mindannyiszor 300 napi bucsut, s an-
nak , ki e könyörgések ideje alatt a penitencziatartás- és Ol-
tári-szentséghez méltán járul, minden hónapban egyszer tel-
jes bucsut adományoz ; elengedvén a bün mindazon ideiglenes 
büntetéseit, mellyek még vagy ez életben, vagy a jövőben 
volnának szenvedendők...." 

London, jun. 11. A tegnapi felső-házi ülésben Shaf-
tesbury lord több kérelmet nyújtott be, a több helyen beho-
zatni kivánt és megkezdett f ü l g y ó n á s ellen; melylyel a prot. 
angol egyház a sülyedt erkölcsiséget emelni reményli. (S nem 
ok nélkül : csakhogy az illy intézetek alapjául egyedül amaz 
isteni tekintély szolgálhat, mellyet a katholikus, hivőleg lát és 
tisztel egyházában. Olly intézkedés , melly egyedül emberek 
Önkényétől függ, s ma eltörültetik, hogy holnap ismét beho-
zassák , e tekintélyt örökre nélkülözendi a nem-katholikusok-
nál, valamig csak ezek maradnak. Az i g a z , és erőteljes m o-
r á Inak, csak i g a z , és rendületlen h i t lehet alapja : ki ezen 

túltesz, az előbbit is megingatja.) A ,Weekly Register' sze-
rint az angol királyné sajátkezüleg irt , és igen barátságos in-
dulatot kifejező levélben mondott köszönetet a pápa ő szent-
ségének, egy, általa ajándékban küldött mozaik-asztalért. 

— Az A. Z , junius 10-éről vett londoni tudósitások után 
irja, hogy : „Egy népes, és nagy befolyású személyekből ala-
kított katholikus meeting tartatott tegnapelőtt tiszt. Langdale 
Károly elnöklete alatt a St.-James-Hallban ; mellynek czélja 
volt: ,Rendszabályokhoz nyúlni, miszerint a szegények házai-
ban levő, s bebörtönözött katholikusok, vallási egyenjogúság-
ban részesüljenek, és papjaik által meglátogattatván, szá-
mukra azon vigasztalás, mellyre szükségök van, s ezzel a rend 
és fenyiték föntartása is, melly az efféle intézetek lényeges 
kelléke, biztosittassék." A milly örömmel olvassuk a ker. buz-
galom illyetén nyilatkozatait, olly leverő más részről, hogy 
Angliában ezt még most kell csak, még pedig legnagyobb erő-
feszítéssel, kieszközölni ; vagy még attól is tartani, mikép e 
nemes szándék talán még nem is fog sikerülni ! A tudósítás 
szerint : „A meeting , mellyre nők is bebocsáttattak , mintegy 
öt óráig tartott. A legnagyobb egyetértés és lelkesedés mutat-
kozott az eléretni kivánt czélt illetőleg : s ez értelemben hozat-
tak a határozatok is. Végül küldöttség neveztetett ki, melly 
a ministerelnöknek a megorvoslandó bajokat előterjeszsze, és 
szivére kösse." 

— Ugyanazon kútfőből értesülünk róla, hogy „az irlandi 
E x o d u s " , tudnillik a nyomor sújtotta kath. irhoni népnek a 
mai Egyptomból (Anglia gazdag földéről) régen megkezdett 
kivándorlása „még távolról sem ért véget ; sőt némelly vidéke-
ken , például Clare környékén, ez évben még az eddiginél 
nagyobb mértékben is fog a kivándorlás történni. Nevezetesen 
sok kisebb birtokú földmives készül sietve az elutazásra : miu-
tán az Északamerikába már régebben kiköltözött övéiktől ked-
vezőbb tudósitások érkeznek, mint ezelőtt sok időtől fogva."* 

ELÖFIZETÉSI FÖLHÍVÁS. 
A félév közelítő vége azon kötelesség teljesítésére hív föl, hogy a t. olvasó közönséget, az e la-

pok iránt tanúsított pártfogásának folytatásaért, a jövő félévre is tisztelettel fölkérjük. A világot nyugta-
lanító események még inkább intenek, hogysem egyébkor : ott keresni az egyedül biztos támpontot lel-
künknek , hol azt Istennek örök bölcsesége s előrelátó szeretete mindnyájunk számára letette , a r e 1 i g i ó-
foan Bár volna mindenkor elegendő tehetségünk, az ezt tápláló magas gondolatok- s érzelmeknek leg-
hívebb , és korszerűbb kifejezést adni ! Különben a mi jót és érdekest e tekintetben közölhetni szerencsések 
voltunk, és leszünk, azért a t. munkatársaknak hálás elismeréssel adózunk: a mi hiányt betölteni, vagy 
tökélyt elérni pedig a legjobb akarattal sem birunk, azért a kegyes elnézés jótéteményét, mint a , R e l i -
g i o ' szellemével úgyis legegyezőbbet, bizodalommal veszsziik igénybe. 

A lap sem béltartalom-, sem külalakra nézve nem fog változni. Az előfizetési föltételek is ma-
radnak, mint eddig. Az előfizetési dij tudnillik: 

Félévre, postán hordatva, 5 frt pengő pénzben, vagyis 5 frt 25 kr austr. ért.; helyben pedig, 
házhoz-küldéssel 4 frt 40 kr p. p. , azaz : 4 frt 90 kr a. é. 

Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t ü g y n ö k i 
h i v a t a l á b a n (Lipót-utcza, 8. sz.), vagy a szerkesztői irodában (Belváros, Molnár-utcza, 10. sz.). 

Pesten, juniusban ,1859. A ,RELIGIO' szerkesztősége. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi S&ároly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer : szerdán, és szombaton. Az előfizetési d i j félévre 5 f r t 25 kr., helyben 4 f r t 90 kr. (Régi pénzben 5 f r t 
és illetőleg 4 fr t 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros. Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : A szegények keresztényi ápolása. (Vége.) 
— E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-ésAustriából. 

A szegények keresztényi ápolása. 
(Vége.) 

Az egyháznak kötelezettsége a szegények táp-
lálására, ugy , a mint az egyetértőleg a keleti s 
nyugoti egyházban elismertetett, a későbbi időkben is 
főnállott. Az agdei (agathens.) zsinat4-ikcanona azo-
kat, kik az egyháznaktetthagyatékokat elfoglalják, a 
szegények gyilkosainak (,velut necatores paupe-
rum') nyilvánitja. Az I. orleansi zsinat szintigy 
szól: „Rendeljük,mint ez teljesen igazságos is,hogy 
az egyház kijavítására, az áldozárok, szegények élel-
mezésére, s a foglyok kiváltására mindaz, mit Isten 
a gyümölcsökben kegyesen adott, egészen kiadassék, 
és hogyapapokaz egyház szegényeinek gyámolitá-
sára köteleztessenek. Ha az áldozárok közül egyné-
melly e gondoskodásban kevésbbé buzgónak, vagy 
engedelmesnek mutatkoznék, ugy a tartományi püs-
pökök által rovattassék meg; ha pedig magát e meg-
rovás után sem jobbítaná meg, mindaddig, valamíg 
e hibáját meg nem javítja, a testvérek közösségére 
méltatlannak tartassék." Ugyanazon zsinat, 16-ik ca-
nonában határozza: „A püspökök a szegények- és 
nyomorultaknak, kik gyengeségük miatt többé ke-
zeikkel dolgozni nem képesek, adjanak élelmet és 
ruházatot, a mennyire csak a lehetőség engedi." A 
toursi II. zsinat pedig, azon esetre, ha a püspöki jö-
vedelmek a szegények táplálására elégségesek nem 
volnának, azt rendeli, hogy : „minden város, szegé-
nyeit és szűkölködő lakosait, a mennyire tehetsége 
engedi, kellő élelmezéssel lássa el ; ugy hogy az ösz-
szes falusi papok és városi polgárok, szegényeiket 
tartsák el ; miből az fog következni, hogy a szegé-
nyek más városokba kóborolni nem fognak." Ittime 
már a nyilvános világi szegényápolást is az egy-
házival összeköttetni látjuk. 

A szegények ápolásának módja, a püspökök ál-
tal a szerpapokra volt bizva: azért valamint maga a 
szegényápolás, ugy a szegények számára rendelt 

hely is, diaconiának neveztetett. — Valamint a nyu-
goti egyházban N.-Gergely pápa tündöklött a szegé-
nyek atyjaként: ugy a keletiben János, alexandriai 
patriarcha volt illyen ; ki, miután egy akarattal meg-
választatott, magát előbb fölszenteltetni nem engedte, 
valamig csak az egész város összes szegényeinek név-
sora eléje nem terjesztetett; mikor is a szegényeket 
urainak nevezé, mondván : „A kiket ti szegények-
nek és koldusoknak mondatok, én azokat uraim- és 
pártfogóimnak hirdetem ; mivel ők minket valóban 
segíthetnek, és a mennyországgal megajándékozhat-
nak." Az aacheni zsinat, 816-ik évben, szivére köti a 
papságnak a szegények felőli gondoskodást; rendel-
vén : „Az egyház javai, mint a sz. atyák hagyomá-
nya tart ja, a hivek alapitványai, a bűnök váltsága, 
és a szegények vagyona. Mert a hivek, a hit- és 
Krisztus szeretetének lángjától felgyulasztva, lelkök 
üdvösségének, és a mennyei hazának óhajtása miatt, 
saját vagyonukból az egyházat gazdaggá tették, hogy 
abból Krisztus harczosai tápláltassanak, és az egy-
házak fölékesittessenek, a szegények ápoltassanak, 
és a foglyok, a mint az idő hozza magával, kivál-
tassanak." Azért a párisi 4-ik zsinat is (829-ik évben) 
megrójja azokat, kik az egyház növekedő gazdag-
sága miatt panaszolkodnak ; holott az még mindig 
nem elégséges az olly számos betegek gyámolitására : 
„Félre azért, ugy mond, a gyűlölséggel, melly mon-
dani szokta, hogy Krisztus egyházai igen sokkal 
birnak; és fontolja meg, hogy bármilly nagy legyen 
is az egyház gazdagsága, mégis ha kiosztatik 
mi kiosztandó, soha sem sok. Mivel egynémelly ki-
osztók birvágya, sőt hanyagsága, nem pedig az egy-
ház bőséges gazdagsága kártékony. Mert valóban 
különös, hogy a világ dicsvágyának soha sem elegen-
dő semmi; s az egyháznak sok az, a mivel bir." Egy 
aacheni köztanácskozmány is meghatározza 817-ik 
évben, hogy : „minden, az egyházak, vagy szerze-
tesek számára befolyó alamisnának tizede, a szegé-
nyekre fordittassék" (ut de omnibus, in eleemosynam 
datis tam Ecclesiae, quam fratribus, decimae paupe-
ribus dentur). 

A szegények számára tett alapítványok ekké-
50 £ k 



pen a népvándorlás zivatarát is túlélték: a papság, 
mint a hivek alamisnáinak előbbi kezelője, az óriási 
felforgatások közepette is megtartá magánál a sze-
gények alapítványainak kezelését. A frank királyok 
capitularis törvényhozása őt e hivatásának gyakor-
latában meghagyta. Ez a papságra bizta a szegények 
ápolását, ugy is mint kötelmet, ugy is mint tisztes 
kitüntetést. (Gapitularia. Edit. Baluz. Add. 4. c. 90., 
153. Capitul. Collég. Herold, c. 18.) A szegények va-
gyona az egyházéval összeolvasztatott, vagy azzal 
összeolvasztva maradt. (U. o. L. I. c. 77. Add. 3.c. 1.) 
„Az egyház köteles a szegényeket táplálni." (U. o. 
L. VI. c. 430.) „A papok asztalokat tartsanak, mely-
lyekhez a szegények fölvétessenek." (U. o. Add. 4. 
c. 143.) „A püspökök a szükségben gyámolitsák őket." 
(U. o. Cap. V. incerti anni. Cap. VIII. Tom. I.p. 534.) 
„A kolostorok adjanak nekik élelmet". (Capit. anni 
835. c. 1. anni 867. c. 1. Capit. Caroli M. L. I. c. 87.) 
„Statutum est, quidquid tempore imperii nostri a fi-
delibus Ecclesiae sponte collatum fuerit, in ditiori-
bus locis duas partes in usus pauperum, tertiam in 
stipendia cedere Clericorum, aut Monachorum ; in 
minoribus vero locis aeque inter Clerum et pauperes 
fore dividendum. Nisi forte a datoribus, ubi specia-
liter dandae sint, constitutum fuerit." A t o u r s i 3-ik 
zsinat is (813-ik évben) azt határozza, hogy az egyes 
egyházak tizedei, a plébános és szegények közt osz-
tassanak ki. „Ut decimae, quae singulis dabuntur 
Ecclesiis, per consulta Episcoporum a Presbyteris ad 
usum Ecclesiae et pauperum summa diligentia di-
spensentur." 

A capitularis törvényhozásban a fönebb meg-
nevezett apostoli s antiochiai canonok felújíttattak. 
Igy mondatik (L. 7. c. 58.) : „Episcopus ecclesiasti-
carum rerum potestatem habeat, ad dispensandum 
erga omnes, qui indigent, cum summa reverentia et 
timoré Dei; participet autem et ipse, quibus indiget, 
si tamen indiget." Továbbá (Add. 3. c. 46.) : „Licitum 
sit Episcopis, praesentibus Presbyteris et Diaconi-
bus de thesauro Ecclesiae, familiae et pauperibus eius-
dem , secundum canonicam institutionem, iuxta quod 
indiguerint, erogare." Nagy inség alkalmával a püs-
pökök a papokra, apátok- és apátnőkre, grófokra, s 
átalában a világiakra, bizonyos adót róttak, a sze-
gények ápolása végett. N.-Károly egy szük aratás 
alkalmával meghatározta (Capitul. L. VI. c. 136. L. I. 
c. 132.), ki mennyi szegényt tartozik eltartani, s 
minő áron adható a gabona. A szegények felőli fő 
gondoskodás mindenek előtt a papság tiszte volt, és 
csak ha ők elégségesek nem voltak, szállott az a köz-

ségekre ; mint ezt a fönebb idézett rendelet : „suos 
pauperes quaeque civitas alito", bizonyítja. Sőt ma-
ga a világi hatóság is köteles volt felügyelni a pap-
ság e kötelmének mikénti teljesítésére (Capit. Caroli 
Cal vi , anni 877. c. 10.). 

E szerint tehát egy vegyes szegényápolás ke-
letkezett. A népvándorlásban tudnillik, a nyilvános 
szegény ápolásra nézve egy más, a k ö l c s ö n ö s - b i z -
t o s i t á s , a gyámnokság elve jutott érvényre ; melly 
szerint a szegények joggal birnak az ápolásra; a hi-
valkodó és kóbor koldulás eltöröltetik; ellenben a 
községek, és plebánia-gyülekezetek (Leudes) köte-
lezvék a szegények gyámolitására. A frank törvény-
hozás hirdette tehát ki legelső azon szabályt, melly 
egészen a jelen időkig egész Európában a szegények 
ápolását az illető községekre rójja kötelességül. A 
Lex Longobardorum (L. 1. tit.V. c. 27. tit. XLIII. c. 
I.) hasonló rendeleteket bocsátott közre. A capitulárék 
megparancsolják a Leudeseknek, a kóborló kolduso-
kat megbüntetni, s ugyanennek az elégséges gyámo-
litás által elejét venni. (Capit. V. anni 806. c. 10. 
Collect. Capit. L. I. c. 30. 115. L. V. c. 256. L. VI. c. 
282. 388.) A szegény az ápoldába szállítandó, s kell, 
hogy mindenütt biztos menhelyre találjon. (Capit. 
an. 793. c. 14. 19.). „Minden plébánia tartsa el saját 
szegényeit." (Capit. an. 813. c. 11. Collect. Capit. L. 
II. c. 10.). „Senki se merészelje őt a neki fönmaradt, 
különben is csekélységtől megfosztani, vagy szabad-
ságát elvenni." (Capit. an. 809. c. 12. de pauperibus 
non opprimendis.) „A grófok gondoskodjanak ró-
lok." (Coll. Capit. L. II. c. 6.) „Az özvegyek, árvák, 
és nyomorultak, a király oltalma alatt állnak, ugy 
mint maga az Istené alatt ; kik háborítatlanul, béké-
ben hagyandók." (Capit. an. 788. c. 2. Cap. an. 797. 
c. 1. Capit. an. 806. c. 2.) 

Ámde a szegények felőli gondoskodás még ek-
kor is főleg a papságot illette. A szegények és kol-
dusok azon tizednek, mellyet a plébános kapott, bi-
zonyos részére joggal bírtak : még pedig olly hatá-
rozottan, hogyazt ő csak mintegy bizománykép bír-
ta. E szegények száma meg volt határozva ; s a plé-
bánia anyakönyvébejegyezve : azért is ők ,matricu-
larii' néven neveztettek. H i n c m a r igy szól plébá-
nosaihoz (T. I. p. 734.): „Saepe vos admonui de ma-
triculariis , quales suscipere debeatis, et qualiter eis 
partem decimae dispensare debeatis. Interdixi enim 
vobis Dei auctoritate, ut nemo Presbyter pro loco 
matriculae quodcunque xenium, vel servitium in 
messe, vel in quocunque suo servitio praesumat re-
quirere, vel accipere, et matriculariis debitam partem 
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decimae, quam fidèles pro peccatis suis redimendis 
Domino offerunt, nemo praesumat vendere." Hinc-
mar szinte már a szegényápolás helyes elvét is is-
merte: miszerint az alamisna nem a munkaképesek-, 
hanem azon szegényeknek adandó, kik munkára kép-
telenek. Ő ugyanis ekkép szól (Hincmar. Tom. I. p. 
817.): „Ut matricularios habeat iuxta qualitatem lo-
ci , non bubulcos , aut porcarios , sed debiles et pau-
peres, et de eodem dominio : nisi forte ipse Presby-
ter habeat fratrem, aut aliquem propingvum debi-
lem, aut pauperrimum, qui de eadem decima susten-
tetur. Reliquos autem propingvos, si iuxta se habere 
voluerit, de sua portioné vestiat, atque pascat." Az 
1212-iki párisi zsinat kimondta : „Minthogy Krisztus 
parancsa szerint már a világiak is kötelesek alamis-
nát adni, ugyanezen parancs a szerzetes papságot 
még szorosabban kötelezi." (Cum ad opera misericor-
diae miseris exhibenda, non solum reguläres, ve-
rum et saeculares ex praecepto Domini teneantur : 
Religiosis maxime praecipimus, ut curae infirmantium 
et deb ilium adhibeant operam diligentem; et reditus 
assignati eleemosynae nullatenus imminuantur, vel 
aliis usibus deputentur, et subtracti restituantur. Idem 
de infirmariis duximus statuendum.) 

A szegények részére teendő adakozáshoz bucsuk 
is köttettek. A ravennai, 1311-iki zsinat 30-ik ca-
nona igy szól: „Minthogy az egyház vagyona a sze-
gények jószága, ennélfogva a püspökségek, kápta-
lanok és kolostorok kötelessége, keresztény szeretet-
ből bőséges alamisnát osztogatni. A püspökök napon-
kint bizonyos számú szegényeket hivjanak asztaluk-
hoz. Továbbá rendeltessenek minden városok-, és 
püspöki megyékben alamisnagyüjtők, a szemérmes 
szegények számára ; az alamisnálkodók pedig 40 na-
pi búcsúban részesittessenek , ha bűneiket valamelly 
áldozárnak töredelmesen meggyónták/' 1566-ik év-
ben Pólus bibornok, 5-ik decretumában ekkép ren-
delkezik a javadalmasokra nézve : „Ne sumptuum 
moderatio avaritiae tribuatur, quidquid ex fructibus 
Ecclesiarum, deductis eis, quaeearumoneribussusten-
tandis et ipsis, atque ipsorum familiaribusnecessaria 
sunt, supererit, id omne iuxta illa, quae beatus Grre-
gorius Papa Augustino de fructibus Ecclesiae dispen-
sandis rescripsit, ad pauperes Christi suscipiendos et 
alendos, ad pueros et adolescentes in scholis et stu-
diis educandos, atque in alia pia opera ad Dei gló-
riám et proximi utilitatem et aliorum exemplum di-
stribuant. Sint patres pauperum, sint orphanorum, 
viduarum, et oppressorum refugium et tutela." A tri-
denti zsinat a régi fegyelmet e pontban is érvényes-

nek ismervén el, a püspökök- és javadalmasoknak 
egyháztörvényi kötelezettségét a szűkölködők gyá-
molitására, mellékesen megújította azon tilalom által, 
mellyel tiltja az egyházi javakat rokonaiknak adni ; 
kivéve, ha azok szegények volnának. „Omnino eis 
interdicit Synodus (Sess. 25. c. 1.), ne ex reditibus 
Ecclesiae consangvineos, familiaresve suos augere 
studeant. Cum et Apostolorum canones prohibeant, 
ne res ecclesiasticas, quae Dei sunt, consangvineis 
donent; sed si pauperes sint, fis, ut pauperibus distri-
buant." Es hogy a tridenti zsinatnak eme rendelete 
mikép legyen értendő, ezt az 1565-ik évi I. majlandi 
gyülekezetnek következő, a javadalmasok számára 
hozott rendszabálya eléggé megmagyarázza (Acta 
Eccl. Mediol. p. 39.) : „Si vero qui ecclesias aut bé-
néficia ecclesiastica quaecunque obtinent, quorum 
fructus ad eos velut divinorum obsequiorum mini-
stros honeste sustentandos proprie sunt attributi, si 
uberiores sint, quam ad tuendam vitám, conditionis-
que suae rationem requiratur, dubitare non debent, 
ad eum finem hanc copiam illis esse attributam, ut 
praeter ea, quae ad victum et cultum eorum satis es-
sent, suppeterent etiam, quibus divini cultus ornatus 
ac splendor conservaretur, et pauperum inopia et 
indigentia sublevaretur ; quemadmodum etiam Deus 
plerosque divitiis cumulât, ut amicos sibi faciant, a 
quibus, cum defecerint, in aeterna tabernacula reci-
piantur. Quapropter per misericordiae Jesu Christi 
viscera obtestamur, atque monemus, ut meminerint, 
ea bona non sibi crédita esse ad luxum, neque ad au-
gendos consangvineos, sed ad vitám honeste, ut fide-
lem Dei ministrum et pietatis christianae magistrum 
decet, traducendam. Ex eo vero, quod supererit, si 
necessaria pauperibus alimenta denegaverint, intelli-
gant, se, quos non paverint, occidisse; atque ob vi-
olatam sanctissimae charitatis legem , mortale pecca-
tum commisisse : quo sibi iram in die irae thesauri-
saverunt." 

A hübérség, mellynek lényege, a közönségest 
feloszlatni s elaprózni, ugyanezt tette a szegényápo-
lásra nézve is. A földes-ur, ki a község helyébe lé-
pett , magára vállalta a szegények ápolását ; melly 
hajdan, a capitularis törvényhozás szerint, a közsé-
get illette: a papság ellenben magát, a világiak se-
gélyének hozzájárulása által, a szegények ápolásának 
kötelességétől mindinkább fölmentettnek hitte. A hü-
bérség megszűntével tehát a szegénység élesebben 
tünt elő. A 12-ik században keletkezett községek és 
polgári egyesületek, a szegények egy részének ol-
talmazását felvállalták ugyan: de csakközségöktag-
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jaiét. Azért a koldulás közinséggé lett. A törvényho-
zás fölfegyverzé magát a koldulás és kóborlás ellen, 
és a munkát rendezni törekvék. Ámde a jobbágyok-
nakgyakoribb szabadon bocsátása, a kenyértelenek-
nek egész tömegét lökte a társadalomba : s ezek kö-
zül nem mindenik akart, vagy birt dolgozni. A pap-
ság jövedelmei pedig elenyésztek. Ekkor a rendőrség 
lett kénytelen, a szegényügy és kézi-munka rendezé-
séhez nyúlni. Az elsőre nézve szigorúan megfenyité 
a koldulást és kóborlást: más részről azonban jogot 
adott a szegényeknek a község általi ápoltatás igény-
be vételére. A kézmüvekre nézve meghatározá a bért, 
és azokat a czéh-rendszabály alá vetette. Frankhonban 
e tekintetben sz. Lajos ,établissement'-jai, s az 1350-ik 
évi februárhavi rendeletek működnek. A községeknek 
a szegények gyámolitására történt köteleztetése foly-
tán ered Francziaországban a szegényadó, a toursi 
zsinatnak 4-ik fej. 7. canonában foglalt végzése, és 
I. Ferencznek 1536-ik évi rendelete szerint. Ez Páris-
ban 1551-ik évben határozottan behozatott, 156'0-ik 
évben pedig az egész országban elfogadtatott. Az 
egyes czéhek is tartoztak szegényeiket gyámolitani. 
A koldulás mégis sanyargatta Francziaországot: míg-
len XIY. Lajos rendeletei, név szerint az 165o-iki 
áprilisi ,réglements'-ok meg nem jelentek. Mindemel-
lett 1659-ik évben a koldusok Párisban nyolcz fegy-
veres fölkelést idéztek elő; s erre következett az 
lG62-iki, egész Francziaországra kiható nyiltparancs, 
melly az egyházi községekre rójja a kötelességet, sa-
ját szegényeiket eltartani; meghatározza egyszers-
mind a szegények helybenlakását, nem különben a 
szegények névlajstromának elkészítését, és azoknak 
ebbei bejegyzését ; ugy a szegények jogait is az elő-
forduló esetek szerint, vagy a kórházba fölvétetni, 
vagy pedig otthon gyámolittatni ; meghatározza 
végre a szegényadónak, az adókötelesekrei kive-
tés*, és behajtás-módját. A koldulás egyátalán eltil-
tatott. 

A szegényi törvényhozás hasonló rendszere ke-
letkezett Angliában is VIII. Henrik, és Erzsébet ide-
jétől fogva : s itt a szegényadóvali ama borzasztó 
visszaélésre szolgált alkalmul, melly Francziaor-
szágban soha sem mutatkozott ; mivel itt a hasonló 
rendszabályok szelídebb, és korlátoltabb keresztül-
vitelre találtak : minthogy a kóroda-intézetek és ma-
gán-adakozások bővebb forrást nyújtottak, mint a 
protestáns Angliában. Mint tudva van, a franczia 
forradalom, az államkormányban a szegényápolás 
központosítására törekedett ; mellynek azonban a köz-
tapasztalás szirtjén törést kellett szenvednie. Ugyan-

ez Angliában, az 1834-ik évi aug. 4-én kelt törvény 
által szelídebben vitetett keresztül. Németországban 
V. Károlynak egy, 1548-ik évi jul. 9-én kelt hires 
rendelete szabályozta a szegényügyet. Panaszolko-
dik ebben, az egyházi javak negyed részének a sze-
gények számára lett felajánlására emlékeztetve, ezen 
rendelet elhanyagolása, és azon tunyaság fölött, 
melly sok régi alapítványokat elenyészni, másokat 
pedig elfajulni engedett; megparancsolja a püspökök-
nek, káptalanok- és kolostoroknak a kórodai men-
helyeket ismét visszaállítani, ezekbe az özvegyeket, 
és árvákat, az Isten igazi szegényeit bevenni, s a jö-
vevény utasoknak szállást adni. Ámde a reformatio 
által valamint egyéb országokban, ugy Némethon-
ban is mély romlottság fészkelte be magát a sze-
gényügybe. Az egyházi intézetek világiasitása, a 
kegyes alapítványok világiasitását is maga után 
vonta. Ekkor az állami kezelés lépett a protestáns 
országokban a szegényügybe ; a katholikus orszá-
gokban pedig a növekedő államhatalom rendőrsége 
nyomult be ezen körbe is. Azonban történt legyen 
azért, mivel az alapitók, kegyes alapitványaik vég-
rehajtásával a papságot bizták meg, vagy hogy a 
régi hagyomány birt legyen döntő erővel, a szegé-
nyek felőli fő gondoskodás még ezután is sokáig a 
papságnál maradt. Csakhogy az államhatalom a 
nyilvános szegényápolás vezérelveit meghatározá; 
úgymint: a szegények igényeit az ápoltatásra, azok-
nak munkárai kötelezettségét, a szegényápolás ter-
heinek közösségét, ezek összefüggését a községi in-
tézetekkel, a polgárjogokat, a czéhek szabályait. A 
papságnak a társas működés terérőli leszorítása által, 
a szegényügy is teljesen az államhatóság tárgyává 
lett; s csak az állami szegényápolás rossz követke-
zései vezettek ujabb időkben (legújabban Belgi-
umban) egy igen is élénk vitatkozásra az állam 
és egyház részvétét illetőleg ez ügyben. Ezzel nem 
ugyan egészen, hanem egy részben mégis összevág 
egy másik, a szegényápolás helybesitése, vagy köz-
pontosítása miatt támasztott vita is: amazt Chalmers 
és Reche tudorok, emezt pedig Liancourt herczeg és 
Bentham J. vitatták. Véleményünk szerint a két rend-
szer kölcsönös kiegészítés végett egymást nem nél-
külözheti. Ránk nézve fontosabb az állami szegény-
ápolás és vallásos jótékonyság iránt támasztott vi-
szály. E kettőnek sem szabad egymást kizárnia, hanem 
mindkettőnek egyesülnie kell, eme súlyos munkát 
ápolni. 

A fönebbi két rendszer egymáshozi viszonyá-
nak meghatározásában, igen jelentékeny a szegény-



H 4 

ápolásnak magános-, nyilvános- és testületire lett 
gyakorlati felosztása. A magánost egyes személyek, 
a nyilvánost az állam, a testületi jótékonyságot az 
egyletek gyakorolják. Az állami s egyházi szegény-
ápolásnak egyesülnie kell; mivel a magán-jótékony-
ság, adományait többnyire a papságnak nyújtja, s igy 
az állam- és egyházi jótékonyságnak különválasztása 
mellett, kettős felhasználása lépne életbe a jótékony-
ságnak, a fondorkodó szegények előnyével, a becsüle-
tes szűkölködőknek pedig hátrányával; minden esetre 
mindkét részről nélkiilöztetni fogna a különben olly 
becses és szükséges oktatás, ellenőrködés, és verseny. 
Az eljárásbani eltérés, az adományok egyenlőtlensé-
ge , a kezelésbeni ellenkezés, lerontanák a legjobb 
terveket, s meghiúsítanák azok ohajtott eredményét. 
A vetélkedésből bizalmatlanság, ebből pedig ellen-
séges ellenhatás támadna. Már pedig a kölcsönös ösz-
szehatást maga a dolog természete kivánja. Az állam 
a szegénységben, ha az mindinkább közönségesebb 
lesz, az államgazdászat, sőt a társadalmi rend föl-
bomlását látja ; s e bajt a rendőri gondoskodás tár-
gyául ismeri. Mennyiben a jótékonyság isteni pa-
rancsa, annyiban ennek keresztülvitelében az egy-
ház illetékes tényező. Nem is tekintve azt, hogy 
a legtöbb alapítványok szerzői, azok végrehajtóiul 
a papságot hívták föl : erre a papság még különösen 
is hivatva van; minthogy kényszeritett jótékony-
ság, vagyis mint az angolok nevezik, ,Compulso-
r y Charity' nem létezik; hanem csak egy önkény-
tes, örvendező, s a keresztény szeretetben, és igy val-
lásos meggyőződésben, és érzületben gyökerező 
jótékonyság van. Az egyháznak a jótékonyság ügyé-
re nézve még azon további oknál fogva is közrehat-
nia kell, mivel a község tagjaival egyedül a pap áll 
olly közeli viszonyban, hogy hivatalos közvetítőül 
szolgál a szegény és gazdag közt; ő áll mindenekkel 
olly bizodalmas lábon, miszerint a szegények szoros 
osztályozása-, és az ínség statistikai tervének elkészí-
tésére szükséges ismerettel bir : de még azon oknál 
fogva is, mivel a szegényeknek bármilly ápolása nem 
egyedül csak az anyagi segélynyújtást, hanem egy-
szersmind a szegények erkölcsi lankadt akaratának 
és morális erejének emelését is igényli; végre, mivel 
a szegényápolásnak egyedül a kereszténység áldo-
zatkészsége nyúj t igazi és tartós alapot. Minthogy az 
államot e viszonynak inkább csak külső, alakszerű 
rendezése illeti, mig ellenben az egyházat ennek lé-
nyeges és magasztosb rendje: ennélfogva a fensőbb-
ség itt csak is az egyháznak lehet sajátja, mellynek 
mielőbbi visszaállítására, a tömeges szegénység ter-
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jedése mellett, korunk komoly hangulata is int ben-
nünket. (Busz.) 

( W e t z e r és W e l t e után.) N a g y Sándor, 
török-koppányi plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
E s z t e r g o m , Sz.-Háromság ünnepén. Mai napon szen-

teltetett püspökké mélt. P e i 11 e r Antal, ő cs. k. Apóst. Föl-
sége által kinevezett, s a romai szentséges atya által praeconi-
sált váczi püspök ur. A várhegy fokára már tegnap este fel-
vont , különféle szinü lobogók tarka serege, előre figyelmez-
tette a város és környéke lakóit, hogy az esztergomi székes-
egyházban ma nagy, és ritka ünnepély tartatik. Noha e napon 
a körüllevő falvak lakói más években is körmenetileg szoktak 
Esztergomba vonulni, a királyi város nagy terén levő szép 
Szent-Háromság-szobornál fényesen tartatni szokott isteni-
szolgálatban részt veendők : mégis mai nap a szokottnál na-
gyobb ajtatos tolongás volt látható a székes-egyházba vivő 
utakon. Pontban kilencz órakor érkezett meg herczeg-primás 
ő eminentiája a főtemplom elé , s onnan a mélt. főkáptalan, s 
az összes clerus által tiszteletteljesen a szentélybe vezettetett. 
Kíséretéből kitűntek : nm. R a n o 1 d e r János veszprémi, mélt. 
S i m o r János győri püspök urak , kik az ünnepélyes fölszen-
telés alatt a conconsecrator-püspöki tisztséget teljesiteni szí-
veskedtek. A székes-egyház űrét a hivek sokasága, a szentély 
padjait pedig távolról érkezett vendégek diszes koszorúja tölté 
be. A világi urak részéről a főbbek voltak : mélt. C s e h Ede, 
a budai helytartósági osztály alelnöke, ns. T a n d 1 e r József, 
helytartósági tanácsos, Krisztus rendjének vitéze, Pest-és 
Esztergommegye ns. főnökei, Buda-Pest város küldöttei. Az 
egyháziak részéről kiemelendő: a bécsi pápai nunciatura audi-
tora, a ft. veszprémi, s váczi káptalan képviselői, a pesti egye-
temi hittani kar három tagja, s egyéb becses vendégek szép 
sora. Az ünnepélyes szertartás a nm. veszprémi püspök ur ün-
nepélyes postulatiójával, s a pápai bulláknak erre következett 
felolvasásával vette kezdetét, és a romai pontificale szerint, 
a már fölszentelt püspök urnák körmenetileg a térdelő hivekre 
adott áldásosztogatásával érte végét. Soknak szemében könyet 
láttunk rezgeni ; olly megható volt a jelenet, midőn a csak 
imént fölkent apostolutód, maga is mélyen megindulva, a sz. 
olajaktól még csaknem nedves fölszentelt kezeivel, a temp-
lom hosszú hajóján végig vonulva, Krisztus híveire első püs-
pöki áldását adta. Áldja meg viszont a mindenható Isten ő 
méltóságát áldásainak javával : hogy a püspöki, napjainkban 
kétszeresen terhes hivatal nehézségeit elbírja, s egykor a 
gondjaira bizott hívekkel együtt az üdvösség biztos révpart-
jába eljuthasson ! 

Mező-K.övesd, junius 15-én. Egy lélekemelő s ör-
vendetes ünnepély egyszerű ecsetelésére kérek helyet e be-
cses lapokban. A hit áldásos melege által fejlesztett virányok 
itt illatozhatnak legméltóbban. A tüznyelvek képében égből 
leszállott Szentlélek-Isten megjelenésének áldásos emlékün-
nepén , mi nem csupán emlékünnepet szentelénk : az áldások 
kútfeje, ezerek szivébe öntötte itt magát ki. Városunkban 
Pünkösd ünnepén a bérmálás szentsége szolgáltatott ki. — A 
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test- és lélekben gyenge ember hiába küzd az ég ellen ; hiába 
kiáltja magát erősnek : az igazság áttör az önámitás ködfátyo-
lán ; s az ember, Isten nélkül, gyarló s tehetetlen lénynek 
találtatik. Mi üdvözítő tudat tehát, hogy a kegyelem Istene, 
az erősség lelke adja magát nekünk a bérmálás szentségében ! 
A mint elfogul szivem a fájdalom miatt, ha eszembe jut, hogy 
ez igazság ellen , önvesztökre, sokan törnek : szintolly mér-
tékben örül az édes tudatban, hogy e nagy kegyelem méltó 
elnyerésére, sziv- és lélekkel készült nálunk a felnőtt, és nö-
vendék bérmálandók sokasága. Két heti tanitás után, e hó 9-, 
10-, és 11-ik napjain, a megtisztító szentség büntörlő forrá-
sánál 1300-an tisztultak ki vétkeikből ; s 11-én, délutáni 5 
órakor a templom környékén számos nép gyűlt össze : várva a 
magas vendéget, az egyházi s nemzeti érdemekben senkinek 
elsőséget nem engedő édes atyát és főpásztort, nm. B a r t a-
k o v i c s Béla egri érsek ő excellentiáját, ki ez órákban vala 
szerető és szeretett gyermekeihez érkezendő. Az utczán lovas 
csapat látható, melly a város határára siet ; a kegyelmes atyát 
a gyermeki ragaszkodás nemzeties szinezetével fogadandó. A 
lobogók a templom terén elkészitvék ; s a hullámzó néptömeg, 
figyelmét egy pontra függesztve, feszülten várja szeretett aty-
j á t : hogy szívbeli hosannát rebegve, legalább szerény jelek-
kel nyilvánítsa a főpásztora iránti forró kegyeletet. Az egy-
liáznagy iránti ez átalános ragaszkodás nyilt jeleit látnom, 
tudnom , róla meggyőződnöm , s mindezekből a vallásosságra 
következtetést húznom, nekem olly jól esett, olly édes volt! 
0 excellentiája a város határához érvén, a diszöltönyben eléje 
ment helybeli tek. főszolgabíró, s a városi polgármester urak 
által üdvözöltetett ; és a lovas csapat kiséretében a város vé-
géhez közelítve, az ünnepélyes fogadtatás végett felállított 
taraczkok megdördültek, a harangok zúgtak , s a főpásztor 
áldást osztva a templomhoz érkezett : hol a gyermeki szeretet 
szerény diadalivet ,Üdvözlünk atyánk s főpásztorunk' felirat-
tal állított. Itt hintójából kiszállva, s a kerületi alesperes és 
prépost által fogadtatva, az ártatlanság képviselői, 14, fe-
hérbe öltözött kis leányka sorai közt, virággal hintett uton, 
az örök Lény imádására a templomba ment ; hol a helybeli 
plébános, segédletével várta. Beléptekor az orgona lélekemelő 
hangjai megszólaltak, és zengett a nép által elég jól betanult, 
gyönyörű szövegű s dallamu, a főpásztor elfogadására készi-
tett ének. A lélek öröme az arczokon tükröződött, s az ének 
hangjaiban híven tolmácsoltatott. Templomból kijövet a plé-
bániai épület fogadá keblébe a nagy vendéget ; hol a hely-
beli kanonok-plébános szivből jövő, s épen azért szivreható 
rövid üdvözlete után , a városi hivatalt mutatá be ő excellen-
tiájának az ünnepélyes fogadásra mindent elkövető erélyes 
polgármester ur. Más nap, Pünkösd első napján, reggeli 8 
órakor ő excellentiája a templomba menvén , először is a ke-
resztség fürdőjében egy, sz. hitünkre tért héber férfit mosott 
meg, t. cz. K ö s z 1 e r Eduárd , keresztény neven Lajos orvos 
urat ; ki a vallástalan kornak minden szent iránt közönyös, 
sőt a religio iránt ellenséges előítéletein fölülemelkedve, forró 
hévvel vágyott már régtől Jézus legszentebb hitét kebléhez 
ölelni; követve példáját testvérbátyjának, ki szinte egyhá-
zunkban , ezelőtt öt évvel, neje- s öt gyermekével együtt, az 
üdvözítő hit zászlója alá iratta magát; kinek vallásos példája 
ébresztette föl öcscse lelkében a megtérés eszméjét, s kinek 
hitbuzgalma ápolta, s érlelte meg nála a hitet, mellyet ez, 

mai napon , ellentmondva a hitetlenség sötétségének, szíves 
örömmel fölvett. A keresztelést ő excellentiája teljes segédlet 
mellett végezte. A keresztatya-, s anyai tisztet mélt. gróf P é-
c h y Constantin, s neje viselték. A szertartás alatt könycsep-
peket vettem a szemekben észre : honnan ez ? Imádságok mon-
dattak , a keresztelendő vizzel öntetett meg, és zsidó név he-
lyett keresztény nevezetet nyert : mi különös van ebben ? Ah ! 
sok van, liigyétek ; igen sok : a sziv mélyen érzi azt. Hiszen a 
könyek ok nélkül nem szoktak kitörni. Az imádságnak hatha-
tós ereje van ; a láthatlanul működő isteni malaszt a lelket 
érinti : s a keresztény név ahhoz füz, kinek keresztjétől ne-
veztetünk ; és mindez , ámbátor a világ nagy része nem érti, 
igen is fontos. — Keresztelés után a főpásztor beszédet tar-
tott; mellyben a keresztség által nyert kegyelmeket olly szivre-
hatólag fejté ki , hogy a kegyszereket, és annak üdvös hatá-
sait csak a gyermekkorban (akkor is fölületesen) tanuló hit-
len légiót oda szerettem volna hozni az oltár zsámolyához, 
hallgatni a főpásztor szent beszédét : mert nagy hiba az , és 
sok rossznak forrása, hogy a szent beszédek hallgatásának 
kötelezettségétől fölmentve hiszik magukat egynémellyek, 
mintha cast-kiváltságnak lenne helye az egyházban is. Azért 
nem érzik sokan, milly édes az Ur ; azért közönyös sok a hit 
iránt : mert nem értve azt, nem is érezheti annak malasztjait. 
Azért marad jéghideg sok sziv a nyomor iránt, mig a regény-
személyzet koholt balsorsa fölött könyeket hullat ; azért nem 
termik sokan az örök élet gyümölcseit: mert az örök szőllőtő-
vel, Jézussal nincsenek összeköttetésben. Lám, csak a főpász-
tor egyetlen beszédéből milly sok fontost, üdvöst , és szüksé-
gest tanulhatott, és tanult is a figyelmes hallgató! De majd 
eltértem tárgyamtól. Sz. beszéd után az ég és föld hatalmas 
Istenének, a vérontás nélküli áldozatot mutatá be ő excellen-
tiája. Evangelium után az oltárhoz egy nő járult ; s a kath. 
hitvallást elrebegve, megczáfolta a hit édes igájától irtódzók 
ál elvét : „Mindegy akármellyik hiten légy." E nő azon hitben 
akar élni, melly élettörténetének fonalát Jézus jászolához 
tudja kötni; s én azt tudom, hogy Jézust követni legbizto-
sabb : már pedig kik az igazságot jó hiszemmel keresték , kik 
liitöket földi érdek kizárásával változtatták, mind a kath. 
egyház révpartjában találtak biztos kikötőt. A mai ünnepély-
nél a próféta szavai jutottak eszembe : „A nép , melly setét-
ségben jár t , nagy világosságot láta." íme egyik a zsidóság 
babonájának setétségéből, másik a tévely ösvényéről ismerte 
föl az igaz világosságot, melly megvilágosít minden jóakara-
tut. Méltó valóban, hogy a katholikus kebel örömmel teljék 
el ; a megtérési példákból is látva , milly nagy kegyelme Is-
tennek a hit ; mint termékenyíti uj sarjakkal egyházát az Ur ; 
s mint adja az üdv eszközeit gyermekeinek. Sz. mise után, 
10 óra felé a mező-kövesdi, s négy közelebbi anyaegyház cse-
metéinek bérmálásához fogott, s délutáni 1/i2-ig 2,200-nak 
osztá ki az apostoli utód, a Szentlélek erősitő kegyelmét. 
Bár az áldás, mellyet a főpásztor az egek Urától esdett a 
megbérmáltakra, foganatos lenne! Vajha egy se találkoznék, 
ki hitében gyenge-, vagy hideggé válnék ! Bár egy se veszte-
né el, vagy vetné meg a nyert kegyelem drága malasztjait ! 
A nyolez órától egynegyed kettőig, a nap égető hevében sz. 
foglalatosságát lankadás nélkül végző főpap, ünnepélyesen 
kisértetett a néptömeg sorfalai közt a fára-épületbe ; hol a 
szép, és válogatott vendégkoszoru övedzte ebéd alatt, az ál-
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dást osztó kegyelmes atya drága életeért a szívélyes üdvöz-
letek nem hiányozhattak. A boldogság Mező-Kövesdre nem 
csak futólagos volt : a magas vendég egész napon boldogitá 
jelenlétével városunkat; s csak másnap utazott el imánk, s 
forró üdvkivánalmink között a szomszéd Nyárád községbe, 
apostoli munkáját folytatandó. Az Ur szent lelke lebegjen fö-
lötte; áldás kisérje minden lépteit; s kit áldásul nyerénk, 
tartsa meg őt Isten nekünk legkésőbb időkig. S. J. 

l i é e s , junius 13-án. Kedves szolgálatot vélek a ,Reli-
gio1 t. olvasóinak tenni, ha a bécsi bibornok-érsek ur nyomta-
tásban is megjelent szép beszédét, mellyet az austriai fegyve-
rek győzelméért tartott ünnepélyes körmenet alkalmával mon-
dott , s melly itt olly nagy hatást szült, legalább kivonatban 
velők is megismertetem. „A feltámadott (kezdé beszédét a fő-
magass. bibornok,) igy szólott Emausba vándorló tanitványi-
hoz : ,Nem kellett-e Krisztusnak mindezt szenvedni, s igy az 
ő dicsőségébe bemenni ?' Mi az Isten Fiának örökös társaivá 
lenni vagyunk hivatva ; ezen nyugszik egész reményünk, s 
méltóságunk : de épen azért nem tarthatunk igényt arra, hogy 
a zarándoklás e hazájában, hol az Üdvözitő tövissel koronáz-
tatott , mi mindig csak illatozó rózsa-koszorut füzhessiink ha-
lántékaink köré. Az Ur szenvedés által tett eleget a világ bű-
neiért : hogy az ő Ígéretének és érdemeinek sorsosai lehes-
sünk , hitünket, szeretetünket és bünbánatunkat gyakori szen-
vedés által kell bebizonyítanunk. Az Ur Ínséget küld egyesek 
megpróbálására : de kipuhatolhatlan végzete szerint elküldi 
azt egész népekre is. Midőn sz. Jánosnak az Isten országa 
még e földön kinyilatkoztattatott, a bűnhődések , mellyekkel 
a Mindenható a maga híveit megpróbálja , a hűtleneket pedig 
fenyíti, sokat jelentő képekben vonultak el előtte. Ezekkel jött 
egy lángszinü ló is; és annak, ki rajta ült, hatalma volt a bé-
két e földről elvenni : úgyannyira, hogy az emberek egymást 
ölték ; és egy nagy kard adatott neki. A háború Istennek ko-
moly látogatása. Az ember becsülete s hatalma lelkében fek-
szik, melly benne él ; testi erőre a bika és tigris túltesz rajta. 
A háború pedig azon erő általi végelhatározásra hivatkozik, 
melly a testet tönkre teszi, s a lélek erejét egyedül a pusztí-
tás eszközeinek szaporítására s vezetésére használja. A halál 
különféle, s a legborzasztóbb alakjai környezik őt , s érczlába 
a jóllét szép reményű kalászait eltapossa. De az örök béke 
szintolly hiu, mint kellemes álom. Az emberi szenvedélyek e 
földgolyót öröktől fogva folytonos csatatérré tették ; s midőn 
már az Isten Fia az ég felhői között megjelenni készülend, 
még akkor is felbőszült hadseregek fognak egymásra törni, s 
a világitélet közelgő mennydörgése közé ama fegyverekét ve-
gyitendi, mellyeket az ember embertársa ellen tud emelni. 
Igazság , békeszeretet nem elégséges a háború ostorát az em-
beriségtől elháritani : minden törekvés, a véres elhatározást 
elforditni, egyetlen-egynek nagyravágyásán hajótörést szen-
vedhet. Ezt tapasztaltuk mi ; s Austria hadserege a hareztéren 
áll, hogy Francziaország, Sardinia , s a forradalom ellen , az 
élet legszentebb tulajdonait védelmezze. A menny- és földnek 
Ura , szinte a hadseregeknek is Istene ; s a csaták sorsa az ő 
gondviselésének intézkedéseitől függ. Mi, hogy az ő bünteté-
sét, mellyet bűneink által megérdemeltünk, elhárítsuk, s hogy 
oltalma által Austria, az igazság és egyház ügyét győzede-
lemre vezesse. egyesültünk jelenleg e könyörgési járdalatra. 
A hit imádságát egekbe küldendők jöttünk ezen egyházba, 

melly Máriának, a keresztények oltalmának van szentelve. A 
sz. mise áldozatja fog a Legmagasabbnak bemutattatni, melly-
nek ereje végetlen, s több mint elégséges számunkra mindent 
megnyerni, mi valóban lelki üdvünkre szolgál." Ezután a há-
borút előidézett okokat fejtegetvén : „ Ha, ugy mond, a Minden-
ható megengedné, hogy Austria ellenei győzelmet arassanak, 
ugy a nagyravágyás tervei, mellyek e csatát felgyujták, csak-
hamar kibontakoznának, s vagy türelemmel meg kellene ha-
jolnunk a zsarnok uralom alatt, meliyre Németország máig is 
nem fogyatkozott rémülettel gondol ; vagy pedig a kimerítő 
s pusztító háborúk egész sora követné egymást, rövid, és na-
gyon ingadozó békeszünetekkel fölváltva. Ez azonban még 
nem az egyedüli szerencsétlenség, mellyel a mi ellenünk győ-
zelme fenyeget. A fegyverek moraja, s tartományok összeom-
lása közé, kétségkívül a forradalom rémzaja is vegyülne, 
még pedig sokkal inkább, mint azok maguk is szeretnék, kik 
azt most mint egyenjogú szövetséges társat tekintik. Ha sike-
rülne a felforgatás pártjának diadalt aratni, ugy a tulajdon, 
erkölcs és vallás ellen sokkal kiméletlenebbül dühöngne, mint 
sem 1848-ban. O azt gondolja, hogy a kedvező pillanatot nem 
eléggé használta föl: és elhatározta magában, az elmulasztottat a 
legközelebbi alkalommal helyrehozni. A feldulás hatalma 
szintolly kevéssé fog valami állandót megalapitani, mint a 
kényuralom ; s még ugyan nem jött el az idő, mellyben az 
ős sárkánynak meg lesz engedve lánczaitól megszabadulva, 
az Ítéletre megérett földön kényére dühöngni : mindazonáltal 
a harcz kimenetelétől, melly Piémont határain már megkez-
dődött, keilend függni, valljon a külbéke, rövid megsza-
kítás után , alapos kezességeket fog-e nyerni, s oltalma alatt 
a jóllét felvirágozandik-e , az erkölcsi hatalom uralma , alatta 
tökéletesbülend- és megszilárduland-e : vagy pedig az évek 
hosszú sorának, telve harezok- és gyászos megrázkodások-
kal, kell-e bekövetkezni, mig az Ur a vihart lecsendesitendi. 
Ez az, miről a mostani háborúnál szó van. — Mit kell, és mit 
tehetünk azonban mi : kiket Isten nem utalt arra, hogy a kö-
zelgő veszedelemnek fegyveres kézzel álljunk ellent ? Midőn 
az amalekiták Izrael népét megrohanták, melly az isteni pa-
rancsra , tüz- és felhő-oszloptól vezéreltetve, a pusztán átvo-
nult : Mózses elküldé a bátor Józuát egy kis választott se-
reggel , hogy nekik ellentálljon. O pedig egy hegyen megál-
lott , és imádkozott. Valamig ő karját könyörögve feltartá, 
Izrael győzött ; s midőn azokat lankadni engedte, Amalek kere-
kedett fölül. Az izraeliták teljes joggal, és a csudák kegyel-
mével telt Mózses rendelete szerint, kivel Isten mint barát-
jával beszélt, harczoltak rablásvágyu megtámadóik ellen, 
kik őket vagyonuktól megfosztani, gyermekeiket és nejeiket 
szolgaságba hurczolni jöttek : s mégis csak azért győztek , mi-
vel az i m á d s á g hatalma velők volt. Az én tiszteletemet, 
mondja a Mindenható, senkinek sem adom. 0 megkivánja, 
hogy lelkünk mélyéből elismerjük, miszerint minden jó fölül-
ről jön, s hogy az ő kegyeinek ajándokáért alázattal, bizoda-
lommal, és állhatatossággal könyörögjünk. Minden, nagy és 
kicsiny, ideiglenes és örökkétartó annak uralma alatt áll, ki 
mindent létre hívott, s ki nélkül nincs semmi, a mi létezik. 
Habár ő a vétket, mellyet nem akar, megengedi is , mivel az 
akarat szabadságát fön akarja tartani : azért mégis minden 
visszahatás, mellyet a bűnös vétke embertársának örök, 
vagy ideiglenes üdvére gyakorol, az ő mindenütt jelenlevő 
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gondviselése szerint igazgattatik. Sok van ugyan, mi az em-
beri számításon kivül esik ; de mivel van gondviselés, azért 
nem lehet vakeset. A test és lélek minden ereje, mellyel bí-
runk , Istentől jön ; és az emberi törekvés legcsekélyebb sike-
re is az ő beleegyezésétől és végzésétől függ. Mindez a há-
ború sorsára és kimenetelére is teljesen alkalmazható. Vitéz-
ség és hadi fortély nem elegendők arra, hogy a győzedelmet 
egyik, vagy másik zászlónak biztosítsák. Jól tudta ezt Dávid. 
Ő igen bátor harczos volt, s még mint ifjoncz , legyőzte az 
óriás Groliáthot, ki az egy élő Isten seregét ki merte gúnyolni. 
Ő igen kitűnő s nagyon szerencsés hadvezér volt ; az izraeli-
ták, kik a harczias Saul alatt a filiszteusokkal nem bírtak, Dá-
vid alatt a filiszteusokkal együtt valamennyi szomszédnépeket, 
egészen az Euphratesig legyőztek, s meghódítottak. S Dávid 
ekkép tanitá övéit énekelni : ,Ok az ő hadiszekereikben és lova-
ikban biznak : mi pedig a mi Urunk nevét hívjuk segítségül.' Dá-
vidhoz hasonlólag akarjuk mi is a Mindenhatónak megadni a 
köteles tiszteletet, s neki akarjuk e háború mély horderejű 
ügyét a legnagyobb alázattal és tántorithatlan bizalommal 
ajánlani. Szakadatlan imádságban könyörögjünk, hogy a har-
czosok bátorságát, és a vezérek belátását az ő hatalmas se-
gítségének eszközévé változtassa, a haza és erkölcsi rend ol-
talmára. Igen, könyörögjünk szünet nélkül. Küldd el Uram ! 
angyalidat, kik egykor a Makkabaeus Júdást vezették , hogy 
oltalmazzák és őrizzék a te szolgádat Ferencz-Józsefet ! Az 
újraépítés munkája, mellyre a te gondviselésed őt hivá meg, 
a háború réme által veszélyeztetve van : de azért győzzön ő 
te éretted, és te általad, oh seregek Ura! s a te ajándékod-
ból nyert béke tökéletesítse és biztosítsa a népek jóllétére 
irányzott minden törekvéseit. Örök Atya! tekints atyai kegy-
gyei a harczosokra , kik az igazságért küzdenek ; a te segít-
séged szolgáljon nekik legbiztosabb kezességül a győzedelemre, 
mellyet az ő bátorságuk és kötelességszeretetök érdemel. 
Azokra pedig, kik a hazáért elesvén, a túlvilágra hivatnak, 

tekints kegyelmesen és szelídséggel, s a te irgalmad vezesse 
őket az örök nyugalom helyére. Szállj le oh Mindenható ! add 
a te hatalmadat, s nyújtsd ki karodat földi országodra, szent 
egyházadra, s oltalmazd meg mintegy áthathatlan paizszsal, 
és tedd semmivé az ellen törekvéseit. Különösen kölcsönözd 
oltalmadat sz. Péter utódának, kit a te egyszülött Fiad az 
apostolok fejévé tett. Körös-körül forrong körülötte a mester-
ségesen szőtt forradalom , s csak a fő vezetők jelszavára vár. 
Ők azt azonnal megadják , mihelyt a kivívott siker őket erre 
felbátoritandja. Könyörülj gyermekeid nagy számán is, kik 
Olaszhon téres mezőin az élet táplálékát elvesztik. Mentsd 
meg őket az ellenségeskedés és viszály zavaros idejétől, 
mellyet nekik az ott uralkodni akaró ellenpárt készítene. 
Igaz, hogy csak azt ígérted , miszerint erőnkön tul nem fogsz 
kisérteni ; de azt nem Ígérted, hogy a súlyos kísértetektől és 
kemény próbáktól mindig mentek leendünk. De nekünk nagy 
szószólónk van, s ő eszközölje ki tőled, mire mi érdemesek 
nem voltunk. Tiszta szűz, és Isten anyja, Mária ! éreztesd 
velünk e nehéz időben, hogy te valóban a keresztények oltal-
ma vagy ! Fordulj könyörgéseddel Fiadhoz, kit karjaidon 
hordasz. Ö az uralkodók uralkodója: mivel ő igaz Istentől 
igaz Isten. Csak egy intése kell: s üdv és menekülés moso-
lyog ránk. Illy szellemben könyörögjünk az Úrhoz, nem csak 
most, e szent körmenet alkalmával, hanem naponkint, sőt 
naponta többször is. Minden j ó t , mit kegyelme által gyakor-
lunk, s minden rosszat, mit az ő végzeteinél fogva viselni 
kénytelenittetünk, egyesítve Krisztus Jézus érdemei- s kín-
szenvedéseivel mutassuk be neki csekély áldozatul : hogy ke-
gyelmét és könyörületét hazánkra és az ő szent egyházára 
árasztani méltóztassék. Ugy szinte mindent, mi neki nem tet-
sző, szorgalmasan kerüljünk ; mivel a bűnös imádsága beszeny-
nyezett adomány; mellytől a Szentek Szentje elfordul. Mi 
benne, és vele akarunk élni, s a mi imádságunk nem fog meg-
hiúsulni. Amen." 
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M e g y e i z s i n a t o k r ó l . 
VI. 

2) K i k a m e g y e i z s i n a t o k t a g j a i ? (Vége.) 
Dieringer, Hirscher elleni röpiratában, a lelki-

pásztorokat átalán följogosítottaknak mondja a me-
gyei zsinatokon való megjelenhetésre *). Phillips 
ellenben ezt tagadja2). S mint hiszszük, méltán. 
Mivel e jogot nekik sem rendi hatalmuk, sem pedig 
tisztjek (csak tanácsadók, és nem kormánytársak 
lévén,) nem kölcsönözheti. S azért ha a püspök ál-
tal meg nem hivatnak, vagy meghivatva személye-
sen meg nem jelenhetnek, követelt jogukat sem ez 
utóbbi esetben helyettesítés, sem pedig az előbbi-
ben panasz, vagy tiltakozás által nem érvényesít-
hetik; mint ez a tartományi zsinatokon történik: 
hol a mellőzött püspök, törvényes tiltakozás által 
jogát föntartja, s biztosítja ; a megürült, és gátolt 
püspökség pedig procurator által helyettesittetik. A 
clerus átalán a megyei zsinaton semmi olly jogokat 
nem követelhet, mellyeknek birtokában a zsinaton 
kivül nincsen ; s minden joghatósága a zsinaton be-
lül u g y , mint azon kivül, csak a püspöki teljhata-
lomnak kifolyása, tulajdonképen részbeni átruhá-
zása lévén, ő nem más, mint a püspök meghatalma-
zottja : kit pásztorkodási terheinek elviselésében, a 
püspök, saját Ítélete szerint a zsinaton, és azon kivül 
egyiránt tanácsadóul, s nem kormánytársul hiv föl. 
Ezen igazságokat elég világosan fejezi ki Suarez, 
midőn igy szól : „In episcopali Synodo non est iu-

„Nach der Constanten Uebung der Kirche sind alle 
Seelsorgsgeistliclxennicht allein s y n o d a l - b e r e c h t i g t , son-
dern synodal-pf l i e h t i g , und nur die Rücksicht auf das 
Wohl des Ganzen kann und soll den Bischof vermögen, Ein-
zelne von ihrer Pflicht zu entbinden, so wie auch diese aus 
derselben Rücksicht von ihrem Rechte abstehen können." 
(,Offenes Sendschreiben an J. B. Hirscher. Mainz, 1849.' 
18 . 1.) 

2) L. ,Die Diöcesan-Synode. Freiburg, 1849.' 160. 1. 

risdictio propria et legislativa distineta a iurisdictione 
Episcopi; quia inferiores, qui in Synodo cum Epi-
scopo conveniunt, non habent iurisdictionem pro-
priam, episcopalem, aut legislativam, sicut habent 
Episcopi convenientes in Concilio provinciali ; et ideo 
inferiores clerici cum Episcopo convenientes, non 
habent potestatem conferendi illi Synodo specialem 
iurisdictionem ab episcopali distinetam, et quasi ex 
natura rei resultantem a tali conventione et consen-
sione omnium." (De leg. L. VI. c. 15.) Hasztalan tör-
ténnék itt hivatkozás a szokásra: mivel ez soha, sem 
állandó, sem átalános nem volt; és a hol létezett, ott 
is a tudós Petra cardinalis e szavai szerint: „Con-
svetudo accedendi inducitur ex praecedentibus edi-
ctis Episcopi ac accessu" *), csak a püspök előleges 
meghívásain alapult. Egyébiránt az egyházi joggal 
kezünkben, hiszszük állithatni, hogy a clerust csak 
a k ö t e l e s s é g illeti, a püspöki meghívásnak en-
gedelmeskedni, s egyéb semmi. S valamint e köte-
lességet a canonok, mondhatni, végetlen sora rójja 
föl a clerusra : ugy egy canont sem mutathatni föl, 
melly a clerusnak a megjelenhetésre tulajdonké-
peni j o g o t tulajdonitana. — Ez oknál fogvacsakis 
helytelen fölfogás következményeül tekinthető egye-
sek azon állítása, mintha a clerus képviselőket (de-
putati) küldhetne a zsinatra. Sőt inkább minden meg-
hívott köteles, s z e m é l y e s e n megjelenni ; s ha ez 
a törvényben meghatározott okok miatt meg nem 
történhetnék, egyedül a püspök jogában áll, e rész-
ben a legczélszerübb intézkedéseket életbe léptetni. 
Ekkor megengedheti egyes esperességeknek azok 
kijelölését és fölterjesztését, kik a lelkipásztorkodás 
fönakadása és hátránya nélkül, hiveik köréből egy 
időre távozhatnak: azonban ez sajátlag követválasz-
tásnaknem mondható; mert az igy résztveendők csak 
s a j á t , és nem egyszersmind a honmaradtak ne-
vében is , jelennek meg. Halljuk e részben önigazu-
lásunkra XIV. Benedek eme szavait: ,,In Synodo 
dioecesana solus Episcopus est iudex et legislator, 
ipse suo nomine décréta facit etpromulgat, etquam-

3) Tom. V. Comment, in Constitutiones Apostol. Const. 
IV. Sect. II. n. 120. 
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vis asdtantium consilium exposcat, non tarnen cogi-
tur illud sequi, ex quo fit, ut admissio procuratorum 
nihil prorsus ad Synodi utilitatem conferre valeat. 
Ad haec, aut ut procurator eligitur, qui alias non 
esset Synodo interfuturus : et hic potest repelli tam-
quam extraneus; aut eligitur, qui iam suo iure Sy-
nodo intervenit: et hic certo non potest unum con-
silium suo, aliud absentis nomine, Episcopo prae-
bere ; eaquepropter inutile et supervacaneum est, ut 
absentis quoque personam in Synodo repraesentet" 1). 
A püspök egyébiránt gondoskodni fog, hogy az egész 
clerus, fölváltva, a megyei zsinatokon megjelenhes-
sék. Ezek előrebocsátása után tartsunk szemlét egyes 
rangfokozatok fölött a clerusban. 

XIV. Benedek szerint a kanonokok a régibb 
zsinatok tagjai közt nem jönnek elő *). A jelenleg ural-
kodó fegyelmi határozatok szerint azonban őket, mint 
a püspök született tanácsnokait, főleg illeti a meg-
hivatás, és a megjelenési kötelesség. Már a freisingi 
megyei zsinaton (1140.) jelen volt a székes-egyház 
prépostja s dékánja; a hildesheimiban pedig (1146.) 
a névszerinti aláírások mellett e megjegyzés áll : „Hi 
omnes canonici principalis ecclesiae" 3). A hazánk-
ban megtartott megyei zsinatok tagjai közt mindig, 
és pedig első helyen jelennek meg a kanonokok ; 
mint ezt a püspöki meghivó-levelek, és zsinati alá-
írások bizonyítják 4). Hasonlag a legújabb franczia 
tartományi zsinatok is a káptalanbelieket említik el-
ső helyen a meghívandó tagok közt ; igy az auchi : 
„Ad hanc (Syn. dioec.) invitantur Canonici cathe-
dralis ecclesiae; vocati autem accedent: l-o Parochi 
etc." 5). Az avignoni: „Synodus (dioec.), ad quam 
con venire debent omnes et singuli, qui de iure et con-
s vetudine tenentur, quales sunt : C a n o n i c i etc." 6), 
és mások 7). 

Hasonló régi, s átalános szokáson alapszik az es-
peresek meghivatása is. A kölni zsinat (1551.) erre 

*) De Synod. Dioeces. L. III. c. XII. n. 7. 
2) Quod spectat ad Synodos dioeeesanas, ut vera fatea-

mur, nulla in antiquis Synodis fit mentio canonicorum. De 
Syn. Dioec. L. III. c. IV. n. 2. 

3) Harzheim, Cone. German. Tom. III. p. 783. 
4) L. Péterffy, Cone. Hung. P. I. II. Viennae. 1742. 
5) Acta et Deer. Cone. Prov. Auscit. cel. 1851. Tit. II. 

c. IV. Ed. Ausciis, 1852. 
6) Acta et Deer. Cone. Avenion. cel. 1849. Tit. VI. c. 

III. Ed. Avenione, 1851. 
') A társas-egyházi káptalan, az apátok, (saeculares et re-

guläres), a szerzetek egyéb főnökei az egyházi jog szabta meg-
határozások mellett szinte tartoznak megjelenni. L. XIV. Be-
nedek, de Syn. Dioec. L. III. c. I. II. IV. 

vonatkozólag e czim alatt : „Mandatum contra Deca-
nos rurales Synodis episcopalibus interesse non cu-
rantes", ekkép nyilatkozik: „Tam exsacrorumCano-
num, quam Statutorum Provincialium et Synodalium 
Ecclesiae nostrae Coloniensis ad vos pertinet, vestro-
que officio ac muneri incumbit: bis in anno Sy-
nodis nostris dioecesanis interessse" J). Belgiumban 
1600-ik év óta rendesen csak az esperesek, Némethon 
egyes megyéiben pedig ezek segédjei is meghivat-
tak 2). E szokás és gyakorlat azonban még nem ád 
nekik j o g o t a megjelenhetésre : ugy hogy előleges 
meghivás nélkül is helyet foglalhatnának a zsinaton; 
vagy pedig mellőztetésök miatt a zsinat menete, s 
törvényszerűsége ellen tiltakozást, vagy vádat emel-
hetnének. E nézetünket, ugy hiszszük, eléggé iga-
zoltnak találjuk a fónebbi átalános észrevételeinkben. 

A többi clerusra nézve különböző gyakorlatra 
akadtunk. XIV. Benedek szerint főleg a lelkipászto-
rok kötelesek a zsinatokon részt venni. Ezt óhajtja 
különösen ezen institutio fogalma, s czélja. „Dioeee-
sanas Synodos, mondja ő, a prima earum origine 
potissimum ex parochis fuisse conflatas, et ratio sva-
dét, et antiquissimi Ecclesiae canones nos edocent. 
Illis quippe, quae eo semper collimarunt, ut anima-
rum salutem promoverent, eo maxime interesse opor-
tuit, quibus aliqua dominici gregis portio tradita 
erat custodienda" 3). Ez oknál fogva minden erre vo-
natkozó egyházi határozatok szigorú büntetések alatt 
sürgetik a lelkipásztorok megjelenését. Világos, és 
minden kételyt kizáró a tridenti zsinatnak ide vágó 
határozata: „Ratione tamen parochialium aut alia-
rum saecularium ecclesiarum, etiam annexarum de-
bent ii , qui illarum curam gerunt, quieunque illi 
sint, Synodo interesse Négligentes, poenas sacris 
canonibus sancitas incurrant" 4). Az egyszerű java-
dalommal ellátott, vagy minden egyházi javadalom 
nélküli papokat illetőleg pedig a Congr. Conc. felele-
tei, s fölvilágosító magyarázatai nyomán 5 ) , XIV. 

J) Harzheim , C. Germ. Tom. VI. p. 788. 
2) Binterim, Rückblick. Düsseldorf, 1850. 
3) De Syn. Dioec. L. III. c. V. u. 1. 
4) Sess. 24. c. 2. de reform. 
5) Szabad legyen azokat összefüggés tekintetéből ide Ír-

nunk. In causa Tullens., die 17. Mártii 1593. libr. 7. Decre-
tor. p. 69. Sacra etc., censuit episcopum non posse cogéré ad 
accedendum ad Synodum habentes bénéficia simplicia, nisi ex 
consvetudine aliud observatum fuerit. — Episcopus Balneore-
giens. supplicat per sacram Congregationem responderi, primo : 
An ipse cogere possit simplices sacerdotes non beneficiatos, et 
clericos sacris ordinibus initiatos, pariter non beneficiatos, suae 
dioecesis, ad interessendum Synodo dioecesanae. Secundo : Et 
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Benedek ekkép nyilatkozik : „Ex quibus sacrae 
Gongregationis sanctionibus duo plane conficiun-
tur; primum nimirum : obtinentes bénéficia sim-
plicia, tunc solum Synodo adesse debere, quum lé-
gitima consvetudo ad id eos obstringit; alterum, 
tarn ipsos, quam caeteros e Clero generatim compelli 
posse, quum aut de morum disciplina restauranda, 
aut de re ad omnes clericos pertinente agendum 
est" ')• Innen magyarázható meg tehát a megyék-
nek e pont körüli ama különböző eljárása, hogy 
mig egy helyütt főleg csak a lelkipásztorok sereg-
lenek össze a püspöki szék körü l 2 ) , máshol az 
egész clerus vesz részt a püspöki zsinaton 3). Igy a 
regensburgi meghivó levél (1434.) ekképen kezdő-
dik : „Universis et singulis, honorabilibusque domi-
nis Abbatibus, Prioribus , Praepositis, Decanis , Ar-
chidiaconis, Scholasticis, Cantoribus, Custodibus, 
tam Cathedralis, quam Collegiatarum Canonicis, pa-
rochialiumque ecclesiarum rectoribus, Plebanis, Vi-
ceplebanis, divinorum sociis, et eorum lóca tenenti-
bus, Capellanis, Altaristis et caeteris presbyteris 
curatis et non curatis per civitatem et Dioecesim Ra-
tisp. ubilibet constitutis etc." (Thom. Ried. Cod. di-
plom. Ratisb. II. 1006.) Hasonló tartalmúak az Oláh-, 
Pázmány-, Lippay-, s hazánk más püspökeinek meg-
hivó levelei is ; kik a joghatóságuk alatt álló minden 
rangú s rendű papokat zsinataikra meghívtak. (L.Pé-
terffynél.) Helyén lesz talán a regensburgi mellett 
Pázmányét is ide vonatkozó részében közölni. „Uni-
versis et singulis Reverendissimis, Reverendis , Ve-

quid, si concurrat consvetudo ? Sacra Congregatio , die 15. 
Decembr. 1629. lib. 14. Decretor. respondit : Posse cogéré, 
quando in Synodo agendum est de reformatione morum , sive 
de aliqua re, concernente totum Clerum, vel de intimandis de-
cretisfactis in Concilio provinciali; h o c a u t e m c a s u , in 
i p s a S y n o d i c o n v o c a t i o n e f a c i e n d a m e s s e men-
t i o n e d ) , q u o d d e p r a e d i c t i s e r i t t r a c t a n d u m . 
Ad secundum : concurrente consvetudine, posse. 

*) Op. cit. L. III. c. IV. n. 4. 
2) A pécsi zsinaton (1714.) négy kanonok-, és a pécsvá-

rosi szerzetes-főnökökön kivül csak a plébánosok, és az ugy ne-
vezett ,licentiati plebani' voltak jelen. L. Péterífy, C. Hung. 
P. II. p. 413. 

3) A XV. sz., ugy látszik, a clerus átalán igényeket tar-
tott a zsinatbani részesülhetésre. Bizonyságunk erre Aeneas 
Silvius párbeszéde ,de authoritate Concilii' ; hol ezeket olvas-
hatni : „Si qui recepti inveniuntur, quibus nec pinguia béné-
ficia , nec amplissimae dignitates sunt, eos tamen presbyteros 
esse sat est, saepeque sapientia sub sordido pallio reperitur. 
N i c o 1. Ac si velis, presbyterorum quoque iudicium in Conci-
lio. S t e p h a n . Volo utique, est iustum, volo, etc." (Kollarii 
Analecta Vindobon. Tom. II. p. 729.) 

nerabilibus, Honorabilibus Hominis Abbatibus, Prae-
positis, Ecclesiarum tam Cathedralium, quam Collegia-
tarum Canonicis, Archidiaconis, Vice-Archidiaconis, 
Plebanis, Altarium et Hospitalium Rectoribus, cae -
t e r i s q u e personis Ecclesiasticis in Dioecesi, vel ex-
tra Dioecesim Ecclesiae nostrae Metropolitanae Stri-
goniensis constitutis, qui de iure vel consvetudine, 
Synodo dioecesanae huius Ecclesiae interesse debent, 
etiamsi alias exempti essent etc." (Péterífy, i. m. 234. 
1.) Végre azon követelések ellenében, mellyek a vilá-
giak számára is helyet sürgetnek a zsinatokon, egy-
szerűen megjegyezzük, hogy a Congr. Conc. a hozzá 
intézett eme kérdésre : , An Episcopus possit ad Syno-
dum vocare laicos, s i e o r u m c o n s i l i o u t i vé-
li t' ; e szavakkal : ,Episcopum n o n p o s s e ' , taga-
dólag felelt. (Zambon. Tom. V. Collect, declar. S. Congr. 
p. 474.) 

S habár egyes világiak talán remekebb beszé-
deket mondhatnának is t mint a lelkipásztorok, sőt 
talán maga a püspök : mégis csak e z e k az Ur föl-
kent szolgái, s csak is őket illetik isteni mesterünk 
eme szavai: ,Sicut misit me Pater, et ego mitto 
vos Euntes docete omnes gentes ; docentes eos 
servare omnia, quaecunque mandavi vobis." Mivel 
azonban egyes esetekben a fönforgó ügyek elinté-
zését tanácsaikkal czélszerüen könnyíthetik , remél-
jük , mert üdvösnek találjuk, hogy a püspökök, 
XIV. Benedek utasítása szerint, ,commode quippe 
potest eos (laicos) Episcopus ante Synodum consule-
re', belátásuk szerint, a körülményekhez képest ve-
lök is értekezendnek. 

E pont körüli észrevételeink zárszavául álljanak 
itt a toulousi tartományi zsinat eme, különösen nap-
jainkban igen fontos szavai : „Qui vero obtende-
rent, ,reformationem abusuum circa ecclesiasticam 
disciplinam, in Synodis dioecesanis ab Episcopis et 
Parochis aequaliter pendere ac stabiliri debere, ac 
sine libertate decisionis indebitam fore subiectionem 
suggestionibus et iussionibus Episcoporum; sciant 
hanc doctrinam e turbido haereticorum veterum ac 
recentiorum fonte derivatam, ab Ecclesia solemni et 
infallibili iudicio damnatam fuisse, tamquam fal-
sam , temerariam, episcopalis auctoritatis laesivam, 
regiminis hierarchici subversivam, et faventem hae-
resi äerianae a Cal vino innovatae" *)• J- S—M. 

]) Acta et Décréta Con. Prov. Tolosanae. cel. 1850. Tit. 
I. c. IV. p. 41. Ed. Tolosae, 1851. 
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Bizalmas javaslatok 
az egyházi beszédek készítését illetőleg. 

V. 
A meggyőződés hangján elszavalt beszéd u tán , lánggal 

telt kebellel, szellemdusan , és olly arczczal jön le (rendesen) 
az egyház lia a szószékről, minővel hajdan Mózses az Isten 
hegyéről. Gondolkozó tehetségének Iátköre, rövid perczekre 
kitágul ; keble , a vallásos érzelmek nagyságától feszül ; szive 
l á n g o l . . . . Használja föl e drága perczeket ; tegye röviden pa-
p i r ra , mit szépet és magasztos t , a beszéd közben, és azután, 
az elszavalt tárgyról érzett . Ez a beszéd kivonata, éltető 
nedve (succusa) , és magva egy jobban sikerülendő beszéd-
nek. A szembeötlő, s botrányt idéző erkölcstelenséget, az ural-
kodó vétségeket és néphibákat i r tó , vagy javitó beszédek, 
mellyeket ,alkalmiak'-nak szoktunk nevezni, ritkán tévesztik 
hatásukat ; és első rendű beszédek. Ezek készitése nem a 
szónoktól, hanem a néptől függ ; szüksége, kivánalma adja a 
t á rgya t , szabja a modort, és a beszédostrom egész tervezetét. 
S az Isten katonája , ki már az ellenség titkát (a lázongó vét-
ségek gyökerét) ismeri, s a támadás idejét elérkezettnek látja, 
szükségkép légbe röpitendi (s röpitenie kell) a bűnök alkotvá-
n y á t , hogy még kő se maradjon a kövön. De vannak beve-
hetlen, vagy csak ismételt ostromok után omladozó sasfészkei 
a bűnöknek. A bölcs lelki-hadvezér készletekre, s kisebb táma-
dásokra használja föl a várakozás idejét, s csak reményt nyújtó 
alkalom ég kilátás után intéz egy-egy véres ostromot. Ezekre 
(az alkalmi beszédek készítésére,) nincs határozott rendszer : 
i t t az idő , hely és körülmények határoznak ; mig a beszéd 
többi nemei nem csak tűrik , de meg is kivánják a rendszert 
(systemát). Az ide-oda kapkodás , össze-vissza való beszélés 
hasonlít a szakmányos munkához ; mellyben nincs nagy köszö-
net : csakhamar kifogy a beszédből, a ki igy prédikál ; s az ily-
lyen nem annyira kapál ja , mint inkább csak túr ja az Urnák 
f ö l d j é t . . . . Első tehát a rendszabás : ,ordo est anima rerum.' 
Az apostol is akar ja , hogy ,omnia honeste et secundum ordi-
nem fiant ' (I. Kor. 14, 40.). Ergo etiam sermones sacri. Egyik 
évben átdolgozhatja például a ,Dogmaticá'-nak I. részét nép-
szerű beszédekké (kihagyván a mélyebb hi t fej tegetéseket , és 
a nem eléggé világos, vagyis ,ad captum' szerkesztett , s ké-
telyt inkább, mint meggyőződést szülő ellenvetéseket és czá-
lolatokat ; mik , egy papnak , mint hitvédőnek igen , de a köz-
népnek nem valók). S ehhez mindjár t kezdetben hozzá is fog-
hat ; mig lassankint hozzá, vagyis bele szokik, egész beszédek 
fogalmazásához. E z t , forditásokkal is jó kezdeni. Illy beszé-
deknél csak az ,Exordium'-ot, és a ,Conclusio'-t fogja maga 
szerkeszteni ; idővel azután a beszéd többi részeit : mig végre 
egész syntheticus beszédet képes leend önerejéből készíteni. 
Az egymásból folyó rendszeres beszédekre, a nép is szent 
kíváncsisággal tölt kebellel megszokot t rendesen jelenni, azok 
folytatását vallásos érzülettel hal lgatni , s istenfélelmes okos-
sággal megérteni. Első és fő haszna az leend, hogy népe meg-
szokja a predikácziókrai rendes megjelenést, és azok figyelmes 
meghallgatását. — A dogmaticus beszédek bevezetése álljon 
előkészítésből; közepe (confirmatiója) képezze a fejtegetés alá 
vett hit tudomány folytatását ; és conclusiója legyen morális 
applicatio (explanatio fidei ad vitám J). A hiterős néppel min-

*) E r r e az erkölcstant használ ja ; összekötvén azt a dogmával. 

den kivihető ; általa még e föld, a siralomnak eme bus völgye 
is édenné varázsolható. De arra, hogy valaki h igyen, és hite 
szerint éljen is, annak igazságáról meg kell győződve lennie. 
Homokon épült házhoz , ö33zeroskadással fenyegető düledék-
hez hasonlit az ember h i te , kinél nem meggyőződés az alap. 
Efféle hitnek ,vakhit' a neve. S a vakhitü ember a leggyön-
gébb ; a gonoszság szele ide s tova h á n y j a , a vallástalanság 
örvényébe sodorja, és sok lelki bajokkal gyötri : mert hitének 
nincs erős a lapja , nincs meggyőződése. A tiszta meggyőződés 
tehát az — első. (Különösen a ker. vallás isteni eredetének, 
és Alapitója isten-emberiségének elismerésében.) Kinél az meg-
van , nem könnyen fog széltől hányatott nádként ingadozni, 
kétkedni , a jó és rossz közt habozni : az illyen rendületlenül 
fog az erény sikamlós utján megállani, s a hitnek fegyverével, 
s a meggyőződés paizsával kezében, le fogja a bűnök táborát 
küzdeni ; a zsoltárnok szavaiként, ,kigyón és basiliskuson fog 
járni, s összetiprandja a kölyök oroszlánt, és a sárkányt.' Nem 
gondol a földi vészszel, ós csupán lelkét igyekszik megóvni 
az , kinek üdvözitő h i te , boldogabb élethezi reménye , Isten 
és ember iránti szeretete van. Es e z , a hi t tudományt rendsze-
resen fejtegető conciók sajátságos eredménye, vivmánya ; kitű-
zött czéljok levén az alaphitigazságok kimutatása, és az igaz hit 
megismertetése: mivel csak ugy lehet valaki jó keresztény, 
erős h i tba jnok, ha jár tas a hitdolgokban. Az eszes emberi-nem 
méltóságához illőleg szól a morál i s , midőn mondja : ,fidem 
nostram oportet esse etiam rationabilem' *). Más évben tart-
ha t syntheticus (az evangéliumból kivett mondatok fölötti) 
beszédeket a néphez. Ezeket ismét, az ünnepeket és szertartá-
sokat értelmező beszédekkel vál thatja föl s) . Ezek után gya-
korolhatja magát a ,homileticai' beszédekben. Munka alá ve-
heti ismét a ,Dogmaticá'-nak II. részét stb. Há t az Istennek 
tiz, és az anyaszentegyháznak öt parancsai, az apostoli hitval-
lás , az Ur imádsága, az Üdvözle t , az áldozat eszméje s ré-
szei, a sz. olvasó stb. milly bő tárgyat nyújtanak a szólásra 3) ? 
(Vége köv.) 

Iker testvérei ezek a h i t tudománynak : karöl tve járnak ; egymást tá-
mogatván , veze tvén , éltetvén. 

' ) A sz. beszédek e nemét azért ir tam kissé körü l , mert az i l ly 
rendszeres munkáhozi magát lekötés némi fáradság- , és áldozattal jár , 
kevesek által gyakorol ta t ik , s épen azért uj. 

Magasztalólag szólnak ezekről a vi lági irók is : „Van va lami 
nagyszerű", mond b. Eötvös J . ,Carthausi ' czimü müvében, „az egyház 
rendtartásaiban , mi a szivhez szól, s talán épen az által boldogító leg-
inkább , mert hitünknek inkább képeke t , mint magyarázatot nyú j t . 
Ki nem emlékszik vissza gyermekkorában , v a g y életének egyes p i l la -
Hatjaiban, hol nagy öröm, v a g y fájdalom lelkét hideg egykédvüségéböl 
fölveré, azon behatásra, mellyet az isteni-szolgálat lelkére t e t t ? Kinek 
szivét nem szállá meg néha ajtatosság , midőn a sötét egyházba belé-
pet t ? Kinek szivében nem támada egy titkos v á g y , s lia térdre borulva 
az oltár előtt szorult szivvel elmondá gyermek-imádságait , s ha a szent 
ének , mint egy nagy áldás hangzék vissza a magas boltról , ki nem 
érezé vigasztaltnak, sőt boldognak magát ?" Mennyire nevelik a l i tur-
gikai beszédek a sziv eme vallásos ömlengéseit ! „Neque ea p rop te r 
datur paramentum Sacerdotale , non ulla in Sacro missae Sacrificio da-
tur caeremonia, qua non quaedam ex passione et morte Christi circum-
stant ia adumbraretur ." ( J . B. Nogáll, Vademecum Sacerdotale. Prae-
par. 2 -a ante Missam.) 

3) Nem lehet azért eléggé rosszalni az állomásaikat minduntalan 
vál toztatni (ide nem értve az esete t , hol azt a hivek lelki j a v a , s a 
megye szüksége kivánja,) s a tapasztalás és népismeret ü rügye a la t t az 
egész megyét bekalandozni szeretők viszketegségét : kik mindenbe bele 
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emlékezete naponkint megujittatik ugyan a sz. mise-áldozat-
ban : mindazáltal a különös ünnep, mellyet V. Kelemen pápá-
nak a viennei zsinaton (1311.) hozott rendelete az egész egy-
házrakiterjesztett, különös méltóságot fejez ki, s a hívőket egy 
részről Istennek kitűnőbb dicsőítésére, más részről mélyebb áhi-
tat- és imádásra buzditja. Fővárosunk ünnepi diszt öltött. Szo-
kottnál korábban teltek meg az utczák és nyilvános piaezok ; 
a czéhek lobogói körül nagy számmal sereglettek össze a mes-
terek és legények ; a tanulóifjúság, az összes tanitói kartól 
vezéreltetve, zászlóival elfoglalta a számára kijelölt helyeket; 
a kath. legény-egylet tagjai hosszú sorban csatlakoztak a czé-
hek menetéhez : s megkondultak a sz. mise végeztével a haran-
gok, és megindult a legszebb rendben a menet; énekelve, vagy 
imádkozva , példás áhitat- és magatartással, kisérve egy osz-
tály katonaságtól. A hivő közönségnek ezen, elismerést és dicsé-
retet érdemlő meleg részvéte, s áhítatot kifejező, a rendet 
semmiben nem gátló , sőt azt előmozdító , s az utasításokhoz 
mindenben pontosan alkalmazkodó , szép magatartása följogo-
sít arra, hogy a hitélet nagyobbodására következtetést von-
junk. A legméltóságosabb Oltári-szentséget ft. S z á n t ó f y 
Antal, prépost, és belvárosi alesperes-plebános ur vitte/ s menet 
közben mind a helybeli kegyes-tanitó-rendi nagy-gymnasium 
énekkarának, mind közvetlen a szentség előtt, a központi pap-
növelde növendékeinek éneke, nagy mértékben emelte az ün-
nepélyt. Számos cs. kir. hivatalnokok , nem különben a fővá-
ros polgármestere, s a nemes tanács- és községtanácsnak tagjai 
magyar díszruhában kisérték az Urnák szent testét. — Ha-

unnak ; s alig kezdenek épí teni , máris félben hagyják (pedig a jó 
munkás nem örömest hagyja abba a munkát !) ; kik kitűnő , s tetszvá-
gyuknak kedvező helyekre , zajos és népies városokra vágynak stb. 
Ók nem akarnak arról tudni, liogy : ,qui perseveraverit usque ad finem' 
stb.; s hogy mennyire nemes i f jú i törekvés, milly dicséretes jellem a ki-
tartás, a ,perseverantia', quae est suprema virtus ! Ok a Gondviselésre 
mit sem akarnak bizni : mintha akár a ,szerencsét' erőszakolni, akár he-
lyesebben mondva , az Ur akaratának ellenszegülni lehetne a nélkül, 
hogy valaki Jónás próféta sorsára ne jusson. A spartai hősök soha sem 
tudakolták, milly számmal, lianem merre van az ellenség ? Krisztus 
harezosa, a j ó pap is, ne a hely minőségének, de küldetésének örüljön. 
Nem is az fog valaha üdvözíteni , hogy ,hol', hanem ,hogyan' lelkész-
kedtünk. Nem tiszta hivatásra m u t a t , az Urat csak rózsák közt akarni 
szolgálni ; s élvek- és pihenésre vágyni o t t , hol munkálkodásnak a he-
lye. Milly meglepetve olvasnák sokan , lia a sz. a tyák müveit kedvel-
nék, Chrysostomusnak ,de Providentia Dei' i r t munkáját (libr. 2. Ca-
pit. IV.); hol többi között azt mondja : „Nam is , qui laborum tempus 
quieti dedicat , tunc immugiet et stridebit dentibus , quando insene-
scibili illa et aeterna quiete debuisset requiescere; atque extrema et im-
mortalia supplicia luere cogetur. Qui vero pressuras omnes prompte 
ac libenter t ú l i t , et hic , et in fu tu re seculo clarissimus e r i t , veraque 
et immortali gloria beatus. Quid ergo angeris? Quid graviter fers, quod 
in aerumnae temporibus vexeris ? Tunc enim dolendum, tunc ingemis-
cendum esset, si quod Christus pressurae tempus députa vit , id nos de-
liciarum et quietis faceremus : si quo tempore pugnare ac laborare 
iussi sumus , eo torperemus". Es ismét : „Quid ergo , inquies , de illis 
dices, qui et in isto seculo gradiuntur in latitudine, et in futuro aeter-
nis praemiis , felicissimaque requie donandi sunt ? Quem tu mihi talem 
dabis ? Ego enim solius Christi verbis acquiesco , dicentis : ,Augusta 
«t arcta via est, quae ad vi tám ducit ' (Matth. 7 , 14.). Quod autem per 
angustam viam late iri non possit : omnibus profecto liquet." 

sonló ünnepélyességgel, és a hívőknek nagy részvéte mellett, 
a nyilvános sz. menet ft. K r a j n e r Antal vezetése alatt Bu-
dán is megtartatott. 

IRODALOM. 
, H e i d e n t h u m u n d J u d e n t h u m . ' (Folytatás.) 

Már Bochart kimutatta, hogy Bacchus legrégibb neve, 
Z a g r e u s , nem egyebet jelent, mint „robustus venator, 
quo epitheto Nimrodem, sive Nebrodem insignit Moses (Gen. 
10, 9.). Sed et Bacchumin Arabiae Nysa natum íingunt (Ho-
mer. apud Diod. L. 1.). Neque immerito vitibus praesidere 
creditur, qui Babylone" (mivel eunek közelében volt, és van 
ma is Nysa) „primus imperavit, ubi vinum illud praestantissi-
mum nectaris nomine celebratum apud veteres. Bacchi porro 
expeditiones in Orientem et Indiám usque non gestaNimrodi 
solius, sed et successorum continent" (Geogr. S. Edit. Lugdun. 
1707. p. 12. 440. stb.). S igy az orpheusi tanokban szabad az 
ős vallás némi, habár elhomályosodott maradványait keresni. 
Szinte sokoldalú , s mély visgálatot igénylő tárgy , a sz. által 
választott nyomozásban, a Kabirok tiszteletének eredete, s tu-
lajdonképeni jelentése (140. 1.) ; melly cultus nem-helleni 
származását több^körülmény erősítvén, sz. e nevezetnek se-
mi eredetére utal, s azt egyértelműnek mondja ezzel : ,a na-
gyok , hatalmasok', átalában a főbb istenségek ; minőkül kü-
lönféle népeknél többnyire mások tartattak. (Még Ádám is, 
az első ember ; mint a gnosticusok hitték. 149. 1.). A 4-ik 
könyvben, melly a papság-, jóslatok-, áldozat-, és átalában az 
isteni-tiszteletrőlj értekezik, újra kiemeli sz., mikép a bálvá-
nyozó papság annyira nem volt tanítója a népnek, még a val-
lási dolgokat illetőkben is, hogy Plutarch elősorolván az em-
berek amaz osztályait, mellyektől a religióra vonatkozó dol-
gokat tanulhatni), a papokat egyenesen mellőzi, s csupán a 
költőket, törvényhozókat, és philosophusokat említi : miben 
Dio Chrysostomus is tökéletesen egyez vele (181. 1.). Ennyi-
re nem feküdt a tudatlan, s bálványozó papságnak szivén a né-
pek értelmi felvilágosítása , s erkölcsi javitása , a kétségek ál-
tal hányatott emberi lélek megnyugtatása, és örök élet remé-
nyéveli boldogitása ! Mint átalában vallásuk is merő külsőség-
és szertartásokban határozódott : még templomaik is (részint 
kicsinyek, részint örökké zárva levén,) akkép építtetvén, hogy 
azok a nép tanítására épen ne legyenek alkalmasok (ellentét-
ben az ó-szövetség isteni szelleme-, s Izrael népének jerusa-
lemi nagy templomával, 215. 1.). Valljon nem elegendő-e már 
csak ez egy , még nem is legfőbb nyomatékú ok, ama szint-
olly nagy butaság-, mint rosszlelkü s aljas hálátlanságnak ki-
mutatására , mellyel az ős pogányoknál sokkal mélyebben sü-
lyedt ujabbkori hitetlenek, a kereszténységet egészen egy 
rangba akarják tenni a bálványozó vallásokkal ; s az egyház 
t a n i t ó i küldetését félreismerve (mellynek az olly dicsőén 
felelt meg, és felel meg ma is a barbár népek közt), papjait 
az egyptomi, hellen, romai stb. pogány oltárok szolgáival 
azonegy tisztet teljesítő, akár henye , akár csaló cast tagjaiul 
igyekeznek előtüntetni, s mint illyeneket gyűlöletesekké ten-
ni ! A jóslatok (oraculumok) felől sz. akkép nyilatkozik, hogy az 
e kérdés megoldását nehezitő kétséget nem oszlatják el, kik azon 
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föltevésből indulnak ki, miszerint a delphii, vagy más oracu-
lumok papjai mindenütt kémeket tartottak és fizettek, kik a 
jósnőt a kérdést tevők viszonyairól pontosan tudósitották ; mi-
után annyi kém megfizetésére az egész , akkor ismert világ 
tartományaiban, Apollo minden kincsei sem leendettek elég-
ségesek : de más részről az oraculumok ellenségei, minők nem 
csupán a ker. irók voltak, nem mulasztották volna el e körül-
ményt kellőleg kiemelni (190. 1.). Sokkal természetesebb azt 
hinni, hogy a különben is kétértelmű szavak homályába burkolt 
feleletek közül több volt ollyan, melly be nem teljesedett, mint 
sem az ellenkező : de mig ezek feledékenységbe mentek, az 
egy-két szerencsésen eltalált jóslat emlékezete ezerek szájá-
ban élt, és elterjedt. A hivő népek a nem-teljesedés esetében 
készebbek voltak saját értelemhiányukat okolni, melly a jósigék 
valódi jelentését föl nem tudta fogni, mint sem a jövendölő is-
tenség előremondását kétségbevonni. De hogy az oraculumok 
jövendölői tehetséggel nem birtak, mi sem bizonyitá kézzel-
foghatóbban , mint az , hogy ugyanazon kérdező, különféle 
oraculumokhoz folyamodván , ellenkező feleleteket nyert. Az 
oraculumok szaporodtával, azok mondatait végre csak ugy 
vetették latba, mint megannyi szavazatokat, mellyek egy, 
vagy más részre s z ó t ö b b s é g g e l döntötték el a kérdést ; 
sőt még azon esetben is, hahogy az áldozati á l l a t o k b e l e i 
mást látszottak jósolni, mint mit Apollo , vagy maga a dodo-
nai Jupiter, és libyai Ammon bekövetkezendőnek hirdetett: a 
b a r m o k nagyobb hitellel birtak (195.1.). A borzasztó ember-
áldozatokról, mint egészen szokott, ós közönséges dolgokról, a 
204. és köv. lapokon értekezik sz. ; kimutatva, mikép ez iszo-
nyú babona „acht hellenisch", és á t a l á n o s „görög szokás 
volt" : mi a régi pogány ,miveltséget' legjobban jellemzi : fő-
leg ha még azt is tekintetbe veszszük, hogy az ekkép elvadult 
nép még csak az áldozat eredeti, s tulajdonképeni értelmét 
sem tartá meg emlékezetében, s a vér általi tisztulás erkölcsi 
jelentését elvesztette (209. 1.). Nála ez merő szokásos babona 
volt, minden magasabb eszme nélkül : épen ugy, mint az 
á t o k megmásithatlan erejébeni hi t , az á l d á s hatása felőli 
meggyőződés nélkül. Sz. a bölcsészet fejlődési korszakait ter-
jedelmesen irja le, s állítja elénk ; mint kiegészítő részét a po-
gány , s mythologiai vallástan történetének (5-dik könyvben, 
221—343. 1.): mindkettő szoros összefüggésben levén a gö-
rögöknél. Sőt mondhatnók, hogy kezdetben csak is a bölcsé-
szet volt egyedül az, mit a bálványozó népek vallástanául 
nézhetni. A bálványozó cultus merő szertartásokban állván, 
értelmet csak a bölcselő ész önthetett azokba : jóllehet ezen 
igyekezete a Philosophiának , a mindig szélesebben burjánzó 
tévtan és romlottság ellenében , végre egészen meghiusult. A 
teremtés története , ezen kiválólag vallási alaptan , szolgált a 
Philosophiának is kiindulási pontul, Thalesnél szintúgy, mint 
Hesiodnál ; jóllehet a magára hagyott értelem csak hiu álmák -
kal pótolhatta az elvesztett igazságot. A bölcsészet az elbutult 
népek közt nem egyéb volt, mint gyengébb, vagy erősebb 
ovástétele az ember-észnek , a világot mindig nagyobb setét-
ségbe bontó babonahit ellen. A jóakaró (?) ész a bálványozás 
botrányos hagyományai-, s gyakorlatával az által igyekezett 
kibékülni, s másokat is kibékitni, hogy az isteneket mint ter-
mészeti erőket fogta föl, és a felölök terjesztett regéknek al-
legoriai jelentést adott , a hol, és a meddig adhatott : nem ta-
gadván eleinte a lélek halhatatlanságát, a jövő életet, és ér-

demlett jó, vagy rossz sorsot : tehát egy igazságos, személyes, 
törvényhozó és biró létét (ez eszme még a lélekvándorlás fe-
lőli tanban is föntartatott) ; mignem végre béketűrése, vagy 
jóakarata elhagyván, nyilt ellenségévé lőn a vallásnak, és a 
hivő Herodotokat gúnyos Luciánok válták föl, s Pythagoras 
helyébe Xenophanes lépett. Thaïes a Homer által megénekelt 
ős istenséget, mint bölcsész akképen vállá, hogy Oceanus és 
Thetis alatt a vizet értette legelső okfőnek , mellyből minde-
nek származtak (224.1.) ; mig mások a levegőt (Anaximenes), 
vagy tüzet (Heraclit) stb. hitték mint végokot, a Zevs és Jupiter 
nevében rejleni ; vagy pedig a chaost istenitették. Mindannyian 
azonban a pantheismusba mentek át bölcseletökkel: mint ez nem 
is lehetett máskép ; és a sok istenek csupán részeseivé váltak 
a megosztott nagy léleknek, melly véleményök szerint e min-
denséget éltette. A pogány bölcsészet lényege, némi felsőség ér-
zete egy, a józan ész által elitélt, mert megczáfolhatott val-
lás ellenében , s az innen származott törekvés , mindent meg-
fejteni, kimagyarázni, magát a lét okát és módját is : mig a 
valódi bölcsészet (melly egy igaz vallás irányában nem érez-
heti magát annak rectificálására feljogosítottnak,) értelmes 
szemlélője, s bevallója a meg nem foghatónak. Amaz minden-
tudóságot igényel, azaz : maga akar Isten lenni : emez imádja 
az öröklétüt és megfoghatatlant, s megelégszik vele, őt is-
merhetni. Nem követhetjük szerzőt a hosszú, de mindig ta-
nulságos uton, mellyet a bölcsészek számtalan tévedéseinek 
labyrinthjában tesz; kimutatva, mint fejlődött ki a kezdetben 
csak vallást magyarázni akaró bölcsészet, az istentagadásnak 
rendszeresített tudományává, melly a bálványozás éjjelében 
megőrzött ősigazságokat is egy színpadi közönség mulattatá-
sára szánt nevetség tárgyaivá tette ; s melly a hitképes jobb 
érzelmeket a miveltebb osztályok keblében is akkép eltompí-
totta , hogy a dicsőitett Socrates tanítója s barátja (Prodicus) 
szintúgy, mint legjelesebb tanitványa (Critias) az atheusok 
közé számíttatnának, s maga Socrates is „a lélek halhatatlan-
ságát illetőleg nem jutna tovább, mint merő óhajtás-és sejdi-
tésig" (275.1.). Még az ezen hanyatlás mellett kivételesen olly 
magasra emelkedett Platon is, milly értelmi s erkölcsi téve-
déseknek lett ajánlója ! S ha őt a kereszténység előkövetének 
tarthaták is némellyek : „természetesen ez, egészben véve, in-
kább csak tagadólagos értelemben volt, a mennyiben tudnil-
lik tanításával az emberekben a szükség-érzetet fölgerjesz-
tette , s őket fogyatkozásaik világosabb öntudatára hozta . . . 
valamint az által is, hogy a hellen istentan belső tarthatat-
lanságát még érthetőbbé tette" (300. 1.). Mi pedig bölcsésze-
iének az élet- és erkölcsiségre gyakorlott hatását illeti, erről 
tudvalevőleg végetlenül kevesebbet irnak a korabeliek, mint 
Epicurus tanának , és a scepticismusnak elterjedéséről. — Az 
elő- s középásiai népek vallásairól sz. a 6-dik könyvben érte-
kezik. Sajnáljuk, hogy csak futólagos áttekintését sem adhat-
juk a cariai, phrygiai, s még inkább zoroasteri hitelvek- és 
rendszereknek ; ámbátor az emberi-nem degradatioját itt is 
szomorún tanúsítják az elevenen eltemetett emberáldozatok; 
mellyekkel isteneiket tisztelni, s megkérlelni szokássá vált a 
persáknál (379, 1.) ; hogy a lehetőleg még iszonyúbb, mert 
utálatosabb Mithra-cultus egyik főbb részét, a prostitutiót 
(392. 398. 399. 1.) ne is említsük ; Mithra azonos levén My-
litta-, vagy Astartevel (389. 1.) , azaz : Anaitis-, Venussal. Sz. 
szerint is „Babylon volt tulajdonképeni bölcsője, s ős fészke 



a pogányság- és bálványozásnak" (391. 1.); s Bel és Mylitta 
(később a görögöknél Zevs és Rhea) voltak fő istenségei ; a 
canaáni népek Molochja, s a phoeniciek Melcartja pedig egy 
a Baállal. Megjegyzi sz. (403. 1.), hogy az európai s ásiai mi-
veltség találkozási pontján, Carrae-, vagy Harranban , Meso-
potamiában, tartotta fön magát legtovább, egészen a közép-
kor derekáig, amaz utálatos bálványozás neme, melly az em-
berhus-evést vallási gyakorlattá tenni nem irtódzott. A régi 
babyloni istenségnek , Beltis- és Mylittának még a mohame-
dánok uralma alatt is , elevenen megégetett állatokkal áldoz-
tak ; Thammuzot, vagyis Adonist, még mindig megsiraták a 
nők ; s „a titkos szertartásokhoz tartozott, egy ujonszülött kis-
ded feláldozása : kinek husa, miután megöletett, puhára fő-
zetve , s liszt- és más növényi szerekkel összekeverve, tész-
tává gyuratott ; mellyből készült pogácsák, a beavatottaknak 
(egyébiránt a nők kizárásával) éven át pokoli communio gya-
nánt szolgáltak. Ez fejti meg ama szokás eredetét, melly bi-
zonyos gnosticus felekezeteknél szinte be volt hozva ; vala-
mint az ismeretes, thyestei lakomákkali vádat is, mellyet a pogá-
nyok a romai birodalomban, a keresztények ellen átalában emel-
tek." De nem folytatjuk az emberi balhit és romlott erkölcsök 
eme ,vallásos' (!) nyilatkozatainak ismertetését : szerzőnél az 
ezekről bővebben tudni akaró, számtalan adatokat találhat, mind 
azt bizonyítókat, hogy az isteni kinyilatkoztatást megvető, és 
saját belátása-, vagy ösztöneire hallgató ember a legiszonyúbb 
állattá fajul a földön, melly még a vallás legszentebb gyakor-
latait is a baromi vágyak kielégítésére forditani képes : mint 
,bölcsész' pedig egy Pythagoras- (232. 1.), Empedocles- (238. 
1.), Democrit- (240. 1.), és Platonnal teszi magát nevetséges-, 
vagy a sophistákkal (243.1.) elvtelen gonoszszá. S e tekintet-
ben sehol sem találunk kivételre, még Egyptomban sem (406. 
s köv. 1.) ; melly oktalan babonaság- és feslettségben, a világ 
bármelly részével vetekedett (mint ezt többi között Uhleman 
a legborzasztóbb adatokkal bizonyítja) ; vagy a minosi törvény-
hozás hona-, s Jupiter bölcsője-, Cretában, honnan a paederastia 
egész Görögországra stb. elterjedt. A 7-dik könyvben (457— 
566. 1.) a nyugoti népek, nevezetesen az etruscok, romaiak, 
gallok és germánok vallása felől értekezik sz. ; s ezen, arány-
lag ujabb korba tartozó hitrendszerek közt, régiség tekinteté-
ből, a hetruriai leginkább kelti föl az érdeket: delegkevésbbé 
is elégíti ki az eddigi fölfedezések után részletesb és határo-
zottabb ismeretek után sóvárgó tudósok vágyát. Sz. szerint az 
etruscok, hihetőleg éjszakról benyomult hódító rasenek, az ezek 
által meghódított benszülöttek (umberek, előbb tuscok) , és 
görög gyarmatok összevegyültéből származott keverék nép 
voltak ; melly miveltségét, s nagy részben vallását is az utóbb 
nevezett, vagyis görög néptől nyerte : ámbátor a görög elem 
Kr. e. három századdal csaknem egészen felolvadt és elmosó-
dott. Mindamellett a görög fogalmak befolyása kétségtelen az 
etruscok vallására; jóllehet az éjszaki ős hagyományokból is 
sok megtartatott : nevezetesen a titokszerü (elfedett) istenek 
felőli tan ; kik ugyan rendesen nem részesültek köztisztelet-
ben , mégis olly hatalommal ruháztattak föl a nép képzeleté-
ben , hogy maga Jupiter is alája volt az általuk intézett sors-
nak vetve ; s igy az éjszaki mythologiában olly nagy szerepet 
játszó asákra látszanak mutatni. Jupiter (Tina, vagy Tinia 
név alatt), Juno, s Minerva voltak Hetruria főbb istenei; 
Usil (Apollo) napistennel, és Vulcannal (Aplu) együtt. Juno 

Kúpra név alatt tiszteltetett, Turan pedig Venust helyette-
sité. A vallási szertartások rendszeresítve, saját tudományt 
képeztek ; melly a lucumonok, előkelő papi család, birtoka 
volt, s tőle származott át Romába is. A világváros bálványai 
felől hosszasan értekezik sz. ; de mi a munkának e részén leg-
könnyebben ugorhatunk á t , mint ismertebb dolgokat tárgya-
lón. Janus egyéniségének meghatározása legnehezebb a romai 
hitregészetben (489. 1.) ; s ezen, az etruscokkal közös bálvány, 
eredetileg vagy maga a nap , vagy az általa munkás termé-
szet erejét jelentette (Jana a holddal lévén azonos) ; és Satur-
nussal osztozott a régi Italiában honos népek tiszteletében. 
Különben, a minden meghódított népek vallásait elsajátitó ro-
mai cultust történetileg felvilágositni, s elemezni akarni, há-
látlan munka ; nem csak azért, mivel eredetiséggel nem bir, 
hanem azért is, mivel sokkal ujabb az ásiaiaknál. A nevetsé-
ges auguriumok (553. 1.), mindennemű madarak segélyével 
gyakorolva (mellyek külön fajai fokozatos ranggal birtak, ugy 
hogy egy sas előtt, minden varjú károgása haszontalanná 
vált), s a tyuk-etetés mestersége, eléggé jellemzik a lióditó 
népnek vagy butaságát, vagy politikai ravaszságát. A gallu-
sok (druidák) vallási rendszere felől is igen kevés az, mit 
korunk hitelesen tudhat. Egyedül a borzasztó kegyetlenség és 
hajmeresztő vadság (emberáldozatok) felől vannak kétségte-
len adatok, mellyek e vallásnak legfőbb, és csaknem egyedül 
lényeges részét látszottak tenni (560. 1.). Ha áldozatra szánt 
foglyok nem voltak kéznél, egyenesen megvásároltattak e 
czélra az emberek, „hizlaltattak , az ünnep napján végighur-
czoltattak a városon, és végre azon kivül fölfeszittettek, vagy 
más módon kivégeztettek." Ismeretes a gallyakból font iszo-
nyú bálványkép, melly megtöltve élő emberekkel, a kegyet-
len istenség tiszteletére meggyújtatott, s elégettetett. Egyéb-
iránt , mint mondtuk , e babona is ujabb, mint hogy mytholo-
giai s tudományos szempontból kiválóbb érdekkel tanulmá-
nyozni lehetne; miután sz. szerint is, „valamennyi bálványké-
pek, mellyek Galliában találtattak, a romai hódítást követő 
korszakból valók" (562.1.); valamint templomaik is csak ezután 
épültek: maguk isteneik nevei is megváltozván a romai befo-
lyás következtében. Szintez áll a germánok vallása felől is 
(563. 1). Leghihetőbb, hogy a germánoknál Mercur, Hercu-
les és Mars voltak az eredeti, s legfőbb istenségek ; az elsőt 
Wuotan, vagy Wodan névvel illetvén : jóllehet e tekintetben 
a romai kútfők tanutétele nagyon ingatag és homályos. Min-
den esetre Wodan napisten is volt (és igy az assyriai Bel és 
phoeniciai Melcart sajátságait egyesitette volna magában : mi, 
tekintve a germán népek ásiai származását, nem tartozik a 
lehetetlenségek közé). Romában a bölcsészet egészen felosz-
lató- s tagadólag lépett föl, az államrendszerrel szoros kapcso-
latba vont vallás ellenében : s még az utóbbinak, mint a biro-
dalom föntartására nélkülözhetlen eszköznek tekintélyét vé-
deni kész mérsékeltebb fők is, különösen Cicero, a bajon 
nem tudtak máskép segiteni, mint az által, hogy a népet ba-
bonás előítéleteiben megtartván, a tanultabbakat a hitlenségre 
fölszabadították. Igy a ravaszság, képmutatás és jellemtelen-
ség, más részről pedig a minden szellemi javak , erény és er-
kölcsiség iránti közönyösség, átalánossá vált a romai biroda-
lomban : irgalmatlanokká tevén a mit sem hivő államférfiakat 
mindazok iránt, kik lelkismeretök sugallatát, s örök életbeni 
reményöket egy önző, s kétszínű politikának alárendelni vo-
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nakodtak. Ők nevették az augurokat, nevették az egész val-
lási rendszert : de azért hidegvérrel mondták ki a kegyetlen 
halálitéletet a keresztényekre ; kiknek vétkül nem azt tulaj-
donították, hogy mesét és hazugságot hinni vonakodtak, mert 
hiszen ezt ők maguk sem hitték ; hanem hogy valamit átalá-
ban, igaznak és olly becsünek tarthattak (,Quid est Veritas', 
kérdé Pilatus !), miszerint érette még az egyedüli idolum , a bi-
rodalom földi nagysága által dictált törvényekkel is daczolni 
mertek. A néhány, jobb meggyőződéssel biró férfi csak kivé-
tel volt ; és a tisztább morál elveiért lelkesedni tudó Marc-
Aurel (még Epictet is, ,gyökeresen egoisticus' tanával alig 
jöhetvén tekintetbe), daczára császári méltóságának, legki-
sebb befolyást sem birt a közgondolkodásra, s a nép erkölcsi 
irányára gyakorolni. „Mint valamelly sötét gyászlepel, akkép 
borul egész elméletére, s csaknem minden egyes észrevételé-
re , a szomorúság mély érzete, s a legmélyebb reményvesz-
tettség. ,Tegyetek le minden reményről, kik ezen bementek', 
volt a bejárat fölé irva , melly a Stoa" (s átalában minden böl-
csészet) „szentélyébe vezetett." (Vége köv.) 

Figyelmeztetés 
a ,S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t ' r é s z é r ő l . 

Romában egy nagyszerű , hazánkat, különösen pedig a 
romai kath. egyházat közelebbről érdeklő munka jelent meg. 
Az ismeretes tudós és fáradhatlan történetbuvár , T h e i n e r 
Ágoston a romai oratorianusok gyülekezetének tagja, s a va-
ticani könyvtár őre ugyanis már két évvel ezelőtt, mint ma-
ga mondja, R o s k o v á n y i Ágoston , akkoron váczi, most 
nyitrai püspök ő méltóságának kifejezett óhajtására arra hatá-
rozta magát, hogy a vaticani gyűjteményekben létező, s a 
magyar egyházi történetre egészen 1526-ig vonatkozó okira-
tokat összegyűjtve közrebocsátandja. A határozat csakhamar 
tetté vált, miután a magyar főpapok, bibornok és hg-primás 
ő eminentiájának felhívására , a nyomtatási költségek legna-
gyobb részét valódi hazafias nagylelkűséggel megajánlották. 
Tekintve az eddig megjelent első folio-kötet nagyságát, bá-
mulni kell a ritka erélyt, mellyel T h e i n e r a munkához 
látott. Ezen czim alatt : „ V e t e r a M o n u m e n t a h i s t o -
r i c a H u n g á r i á m S a c r a m i l l u s t r a n t i a , m a x i -
m a m p a r t e m n o n d u m é d i t a , e x t a b u l a r i i s va-
t i c a n i s d e p r o m t a , c o l l e c t a ac s e r i e c h r o n o lo-
g i c a d i s p o s i t a a b A u g u s t i n o T h e i n e r etc. To-
m u s p r i m u s ab H o n o r i o PP. III. usque ad d e m e n -
t e m PP. VI. 1216—1356." 832 folio-lapon nem kevesebb, 
mint 1565 okiratot tesz közzé, mellyek közül a legrégibb 
1214. évben kelt. A 2-ik kötet a többi okmányokat hozandja, 
onnan 1356-tól egészen 1526-ig, mellyel Magyarország régi, 
ugy nevezett középkori története bevégződik, s mellyen tul-
menni, kétségkívül fontos okoknál fogva, szerző egyelőre 
nem szándékozik. Ez okmányok közvetlenül az egyházi tör-
ténetre vonatkoznak ugyan , de mivel az egyház akkoriban az 
ország minden más ügyeiben is tettleges és nagy részt vett, 
egyszersmind a világi történetet is sokoldalulag illustrálják. 
— Jelen I. kötetből szerző 60 példányt a , S z e n t - I s t v á n -
T á r s u 1 a t'-nál tétetett le az országbani elterjesztés végett. 

Eredeti, maga a szerző által megállapított ára e kötetnek 50 
frank e z ü s t pénznemben, vagyis ugyanannyi váltó forint 
ugyanolly pénznemben. Azokat, kik a munkát megszerezni 
óhajtják, eleve figyelmeztetjük, hogy ha bankjegyekben fizet-
nek , az ezüst árának a fizetés idejéni állásához képest, az 50 
franknak megfelelő agiót is meg keilend fizetniök, s azonkí-
vül az elszállítás költségeit is viselniök. Legjobban teendnek 
pedig, ha az 50 frankot maguk megvásároltatják, s a mun-
kát magán uton megbízottjaik által a , S z e n t - I s t v á n -
T á r s u l a t ' ügynöki hivatalából elvitetik. 

Ugyancsak a föntisztelt szerzőtől van a nevezett társu-
lat ügynöki hivatalában letéve 10 példány a következő czimü 
munkából : , M o n u m e n t s h i s t o r i q u e s r e l a t i f s a u x 
R é g n e s D'A l e x i s M i c h a e l o w i c h , P é o d o r III. 
e t P i e r r e l e G r a n d C z a r s d e R u s s i e , e x t r a i t s 
d e s a r c h i v e s d u V a t i c a n e t de N a p l e s , p a r Au-
g u s t i n T h e i n e r etc. Rome, 1859.' 556 folio-lap. Ára 
a kötetnek ugyanazon föltételekkel, mint az előbb említett kö-
tetnél , 35 frank. A munka a tudomány-barátokat kétségkívül 
nagy mértékben fogja érdekelni. 

Óhajtandó, hogy kivált az első munkára nézve hazánk-
fiai tettleg is tanúsítsák honfiúi részvétüket ; nehogy a példa, 
ha tudnillik a kevés számú példányok eladatlan visszaküldet-
nének, minden külföldi tudósokra, kik netalán hajlandók ma-
gyar dolgokra szentelni idejeket, elrettentőleg hasson. 

A ,S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t ' legutóbbi választ-
mányi ülésében a máris szépen szaporodó könyvtárának meg-
állapítása alkalmával elhatározta, hogy : a régi magyarországi 
nyomtatványok minden, az országban divatozott nyelven, va-
lamint a híres férfiak arczképei gyűjteményét foganatba ve-
endi. E végből az elöljáróságot a t. közönségnek arra való 
felszólítására utasitá , hogy a kik illy nyomtatványok , iratok 
és arczképek birtokában lennének, azokat a társulatnak, ha 
lehet, adományképen átengedni , különben pedig a társulat 
tagjai maguknak egy kis kutatási fáradságot is venni szíves-
kedjenek , hogy ha netalán itt-ott egy-egy illy példány, mint 
gyakran történik , elvetve , elfeledve, nem ismerve rejlenék, 
azt a tartalomrai minden tekintet nélkül elővonni el ne mu-
laszszák. Illy uton, meglehet, számos olly régi iratokra tehe-
tendünk szert, mellyekből alig néhány, sőt egyetlen példány 
sem találtatik eddigelé a hazai könyvgyűjteményekben. A vá-
lasztmányi határozat egész tisztelettel, s a kérésnek ismétlése 
mellett ezennel köztudomásra hozatik. 

A társulat részéről jelenleg következő nagyobbszerü 
munkák vannak sajtó alatt : „ M a g y a r E n c y c l o p a e -
d i a , " „ S z e n t e k E l e t e , " a „ M o n a s t e r i o l o g i a " II. 
kötete, „ H i s t o r i a r e v e l a t i o n i s b i b l i c a e in Anti-
quo Foedere" („in Novo Foedere" már megjelent), Canti* 
Caesar „ V i l á g t ö r t é n e l m e " 5-dik könyv (már elké-
szült), „ M o r u s T a m á s é l e t e , " „ S z e n t e k L e g e n -
d á i " (régi magyar eodexből Toldy Ferencz által; a két 
utóbbi munka szintén közel áll befejezéséhez), és ezenkívül 
több más kisebb munka, valamint a nép által különösen ked-
velt szines szent képeknek második folyama is számos ezer 
példányban (mellyeknek ára 1 frt 40 kr a. é.). 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Természetjog, és természeti jogok. (Vé> bani hódolat követelhetővé válik. Ha valaki egyiket, 
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házi tudósitások. — Irodalom fölségsértést a természetjog isteni szentsége ellen ; 
mert csak az azt felállító bölcsész emberi tekintélyét 

, , . . . , v e t i m egS n e m pedig az istenit tagadja. Maga a böl-Termeszeijoff, es termeszen jogoK. csészét, a Philosophia is isteni olly értelemben, hogy 
(Vége.) az Istentől adott ész legnemesebb működése (ha az 

Midőn e czim alatti értekezésünket megkezdtük, igazság ösvényét el nem hagyja) : s mégis a „placita 
egy hosszabb czikk-sorozat Írására volt, nem ugyan Philosophiae", az egyes bölcselő rendszerének ered-
kellemes , de mivel szükségesnek hit t , ennélfogva ményei, ,istentagadók' lehetnek, 
nem is elijesztő kilátásunk : azonban e szükségesség A ,természet j o g ' is b ö l c s é s z e t , s annak ered-
iránti nézetünk azóta, minek csak örülni tudunk, menye. Azt pedig i s t e n i kútfőül sem a Dogmatica, 
annyira módosítva lőn, hogy a ,Religio' 15- és 16- sem a Morális nem fogadhatja el. Legfölebb is csak 
dik számában mondottakhoz csak keveset kell ad- kiindulási pontnak nézheti; még ezt is olly elővi-
nunk: nem is annyira gondolatunk teljes kifejezése gyázattal téve, minőt Probst használ a maga morál-
végett, mint inkább azért, hogy avitás kérdést még jában. (L. ,Religio' 131. 1.) A természeti j o g o k pe-
e félév folytán befejezzük. S épen azért, hogy ezt dig e m b e r i belátáson alapuló következtetések; 
tehessük, többé polémiával a fölvett tárgyat illető- mellyek csalhatlanságát egyedül az isteni kinyilat-
leg nem foglalkozunk. koztatás teheti kétségtelenné: s ekkor is az istenite-

Van igenis ,természettörvény' (lex naturalis); kintély az utóbbit illetendi, nem pedig az általa 
melly isteninek is mondathatik olly értelemben, hogy megerősített okoskodásunkat. Ama jog , mint a l a p , 
Istentől van, mint maga az ész, melly azt dictálja: és e jogok, mint l e h o z á s o k közt nagy a kü-
de nem, mintha ,isteni', tehát csalhatlan kútfeje lönbség; s mikor a természeti jogoknak az isteni s 
volna a keresztény hit- és erkölcstannak. Amaz áta- egyházi positiv törvények alá rendelése , vagy meg-
lánosan ollyannak ismert természettörvény csak ke- szorítása felől szólunk, ama jogokat értjük, mellye-
vés, főbb elveket állit föl és mond ki: a többit be- ket a tudósok egyéni belátása, kisebb-nagyobb biz-
lőle a nem csupán véges, de egészen egyéni érte- tossággal, az eredeti kútfőből, az ész által is megis-
lem, b ö l c s é s z i l e g , és akkép hozza le, miszerint mert alapigazságokból lehoz; s mellyek szintolly 
e következtetéseket sem föltétlenül elfogadni nem eltérők lehetnek egymástól, valamint ellenkezők a 
lehet (minden egyes ember, még ha bölcsész is, ki philosophiai rendszerek : mellyekre hivatkozva egé-
levén a csalódás veszedelmének téve), sem isteniek- szen mást és máskép ért a katholikus, mást és más-
nek nem nevezhetni. Tehát lehet, és van egy isteni kép a zsidó, mohamedán és pogány, vagy épen 
természettörvény, egy , lex ' ; s lehetnek és vannak atheus és hitetlen. 
nenx-isteni, közönségesen mégis természetieknek ne- Különben a javak, mellyekre az ember termé-
vezett törvények, ,leges'-ek. szeténél fogva jogot tarthat, nem egybecsüek. S 

Ugyanez, és még nagyobb igazsággal mond- épen ezért maguk a jogok is nem mind olly föltéte-
ható a j o g r ó l . A természetjog lehet isteni; s mégis lenek, hogy azokról minden természetiségök daczá-
a természetjogok, mellyeket a bölcselő ész, fólálli- ra is lemondani nem volna szabad és lehetséges. Az 
tott rendszeréhez képest, épen nem csalhatatlan bi- élet föltétlen javai, föltétlen jogokat is alapitnak meg 
zonyossággal következtetve lehoz, sem nem kétség- magasabb természetünkre nézve; mellyekrőlsoha,és 
telenek, sem nem isteniek : legkevésbbé pedig a te- senki sem mondhat le : mig a fóltételesek amazoknak 
kintély szempontjából, mellynél fogva az irányuk- alárendelvék, és megszorithatók, vagy egészen is 
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érvény telenith etők. Az erényeszközök-, élő hit- s örök 
üdvrei jogáról nem mondhat le senki : mig ellenben 
az arrai tekintetből, minden alantibb javak-, mu-
landó örömek- s élvezetek-, maga a földi létrei jog 
is semmibe vehető. Pedig az utóbbiakra is természeti 
jogai vannak az embernek. Bizonyosan joggal bir, 
még pedig természeti joggal, élvezni a föld javait, 
keresni, s kellőleg használni a gazdagságot, becsül-
tetést, hírnevet és dicsőséget, a barátságot és roko-
nokkali társalgást, a szerelmi viszony és családi élet 
nemesebb örömeit: ki is vonhatná ezt kétségbe? S 
mégis az Ur boldognak mondja az embert, a ki aty-
ját és anyját elhagyván, érette lemond a földi jóllét-
tel kecsegtető viszonyokról. Sőt azt mondja, hogy 
azért jött épen, miszerint ezeket tanítványainál, az 
ez uton nyerendő fensőbb javakért felbontsa ! „Veni 
enim separare hominem adversus patrem suum, et 
filiam adversus matrem suam" (Matt. 10, 35.); nem 
az e viszonyokból eredt kötelességek megszegésére 
szabadítván fel övéit, hanem az azokból eredt jo-
gokróli lemondásra hatalmazván föl. „Qui ergo pro-
pter fidem Christi... omnes a f f e c t u s contempse-
rint , atque divitias et saeculi voluptates: isti — vi-
tám aeternam possidebunt." (S. Hieron. L. III. in 
Matth. 19.) Amaz önmegtagadás, a ,seipsum abne-
gare', mégis csak több valami, mint a csupán v é t -
k e s természet, vagyis bűnös érzékiség megtagadása. 
Azért a keresztény élet ama fensőbb szabályait, mely -
lyek a szüzességre, tökéletes engedelmesség- és ön-
kénytes szegénységre, a testi sanyargatások min-
denféle nemeire tanították, s ma is tanítják a kath. egy-
ház hü fiait s leányait, mind nincsenek meg a ,ter-
mészettörvény- és jogban' ; legalább ott nem tudta 
sem Grrotius, sem Puffendorf, sem semmi tanítványuk 
ez ideig fölfedezni. S mégis a kereszténynek tagad-
hatatlan joga van, a természeti, nem vétkes ösztö-
nök- és hajlamokon alapult jogairól is lemondani, s 
ezeket ama felsőbb rendű tökély kivánatainak a 1 á-
r e n d e l n i . A természet törvényét és jogait, a ke-
gyelem hatalma által emelt embernél a malaszt szint-
úgy kinövi, az apostol mondása szerint ,evacuat', azt 
fölöslegessé, elavult- és elégtelenné teszi, mint az 
Isten egyszülöttének uj törvénye a régit , a maga 
idejében szinte jót és i s t e n i t kiürítette (II. Kor. 3, 
14.). A két isteni nem jött egymással ellenkezésbe: s 
mégis az uj eltörölte a régit; Mózses törvénye alá-
rendeltetett az evangéliumnak. 

Ismereteink korlátoltsága okozza, hogy inga-
tag minden emberi tudomány: tehát a ,természetjog' 
is, mint tudományos rendszer, és bölcsészi elmélet. 

Sajnos, de kétségtelen, hogy még korunkban is, a 
népek józanesze' által átalánosan elfogadott,évezre-
des axiómákat tudott, és mert a divatos Philosophia 
kétségbe vonni, tagadni. Azért igen is helyén van, 
ovakodva szólni, valahányszor a véges ész tanai s 
a kinyilatkoztatás, a bölcsészet és positiv hit közti 
állítólagos akár megegyezés-, akár összeütközésről 
van szó; következőleg a természetjogra hivatkozónak 
is jó mindig a ,kellőleg értettet', vagyis kath. érte-
lemben magyarázottat állítani fel (ot t , a hol helye 
van) kútfőül ; ama természetjog- és jogokra pedig, 
mellyekre a hitellenes, és atheisticus nézetek védői 
is örömest támaszkodnak, gyanús szemeket vetni. 
Valamint azt sem szabad soha feledni, mikép az em-
beri természet nem levén valami tökéletes és bevég-
zett, még bűnös voltától eltekintve is, olly hiányokat 
mutat föl, mellyeknél fogva mindaz, a mi emberi, 
az istenivel, a végnélküli tökélyt tartalmazóval, igen 
is jöhet összeütközésbe ; legalább ollyanba, minőt 
ama szavak kifejeznek, hogy : ,a jónak nincs nagyobb 
ellensége, mint az, a mi jobb.' Az emberi természet 
egy, még mindig fejlődésben levő, s folytonos hala-
dásra, tökéletesbülésre utalt O r g a n i s m u s , értelmére 
nézve csak ugy, mint erkölcsi értékét illetőleg: s en-
nél fogva Isten mindig magasabb mérvű törvények-
kel szabályozhatja tevékenységét, valamig csak (mit 
az uj törvényben Egyszülöttje tett,) önmagát nem 
állitja föl utánozandó mintául. („Estote ergo perfecti, 
sicut et Pater vester coelestis perfectus est." Matth. 
5 , 48.) 

Tehát csak a p o s i t i v isteni lehet az emberi-
nemnek legfőbb, és minden előbbit kiürítő, kinövő, 
s ennyiben el is törlő törvénye: mellynek minden 
mást és korábbit alá lehet, és kell is rendelni. „Ex 
parte enim cognoscimus", mond az apostol (I. Cor. 13, 
9.). „Cum autem venerit, quod perfectum est, e v a-
c u a b i t u r", tehát megszűnik, fölöslegessé válik, el-
töröltetik , „quod ex parte est." És ennek megérteté-
sére, a gyermekkorból egy ezt megszüntető érettebb 
korbai átmenet gyönyörű hasonlatosságát használja : 
„Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapie-
bam ut parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando 
autem factus sum vir, evacuavi, quae erant parvuli." 

Az emberi természet, még bűn nélkül képzelve 
is , alantibb fokon áll, hogy sem az istenivel párvo-
nalba tétethetnék : és igy az ezen emberi természet-
nek megfelelő törvények és jogok is csupán gyenge-
ségünk támaszai, nem pedig a lehető legnagyobb tö-
kélynek megfelelő állapothoz illők. A kath. tan sze-
rint hinni kell, hogy Isten a maga végetlen szerete-
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lében, az emberi természetet is megdicsőítendő, s 
Krisztusban, és általa hü követőiben önmagához, te-
hát az istenihez fölemelendő : az e magasabb termé-
szetnek megfelelő erkölcsi tökélyre jutást is lehetővé 
tette, fogyhatlan erejű kegyelme által. Az e tökély-
nek megfelelő gondolatok, érzelmek és cselekedetek 
szükségkép magasabb régióba, s igy törvények alá 
is esnek, mint sem hogy azokat egy alantibb termé-
szet törvényei s jogai (ámbátor ezek is Istentől van-
nak) szabályozhatnák. E m é r t é k már kicsiny és 
elégtelen a hitében megdicsőült emberi természethez 
képest; melly ha nem érte is el még, de elérni 
törekszik a „mensuram aetatis plenitudinis Christi" 
(Ephes. 4 , 13.). 

Éretlenség tehát, s félreismerése a keresztényi 
tökélynek, és erre vezető morálnak, a hivőt és egy-
házat , önmegtagadást sürgető parancsaival, a termé-
szetjog és természeti jogok szült korlátai közé szo-
rítni akarni; s az utóbbiak bűnös megsértését látni 
olly dolgokban, mellyekre ugyan a magára hagyott 
emberi ész, tehát természetjog is nem merné soha 
felhatalmazni az embert, annál kevésbbé sürgetni: 
de mellyekben a hit, egy magasabbra törekvő élet 
virágait látja. E magasabb természet törvényeit fog-
lalják magukban valamennyi evangeliumi tanácsok. 
S ki mondhatná, hogy azok a közönségesen ugy ne-
vezett ,természetjog'-ból folynak ki; s hogy azon ,Jus 
naturae', mellyet a rationalismus elfogad, és az e ta-
nácsoknak megfelelő evangeliumi tökély közt, nincs 
semmi összeütközés? Van igenis; mert amaz alan-
tibb természet azt mondja : ,Akaratodat érvénye-
sítsd minden nem tiltott dolgokban, s törekedjél 
önállóságra. Használd okosan az élet kínálkozó örö-
meit , s igyekezzél azokat megszerezni. Gyűjts va-
gyont , szerezz hatalmat, minden jogos eszközö-
ket használva ; hogy ne szorulj más segedelmére ; s 
ne szolgálj , ha ur lehetsz... ' Mindezt az eszélyes-
ség nem csak megengedi ama jog szerint: de pa-
rancsolja is ; mig ellenben ama fensőbb természet jo-
gai s törvényei önkénytes szegénység-, önmegtaga-
dás-, kész akarva felvállalt s keresett sanyaruságok-, 
más akaratábani föltétlen megnyugvás-, az élet leg-
gyengédebb kötelékeinek megszaggatásáról szólnak ; 
holtiglani szegénységet, szüzességet, és olly lélek-
állapotot kívánva, mellyben az ember óhajt megvál-
ni ez élettől, és Krisztussal lenni (Phil. 1, 23.). Ily-
lyesmi a bölcsészet és természetjog körét messze túl-
haladja ; s lehetetlen, hogy az utóbbi (nem keresz-
tényi szempontból felfogva), benne egy, elveivel el-
lenkező tant ne lásson, vagy összeütközésnek ne 

tartsa a két törvény szelleme, s betűje közti különb-
séget. Az iskola nevezheti ez összeütközést csupán 
látszónak (mint az a h i v ő r e nézve nem is létezik), 
de az é l e t , a szabadulni kívánó testi ember,nagyon 
is valódinak érzi, midőn olly nagy fáradságba, s küz-
delmekbe kerül, magát az utóbbira elhatározni. Az 
egész keresztény hitélet (Ascesis) más léget sziv, 
mint mellyben a természet, és ennek törvénye forog, 
s mellyben a ,Jus naturae', és Puffendorf, vagy Hu-
go Grotius élnek. Azért lehet, és van is minden kath. 
morálban szó ,de collisione oíficiorum.' 

De nem fogunk ez úttal e tárgyat illetőleg 
részletekbe bocsátkozni. Erre jelenleg sem hely, 
sem, a mint látszik, szükség nincsen. Ámbár korunknak 
legmélyebben ható socialis kérdései vannak ezzel 
szoros összeköttetésben ; mellyeket csak is keresz-
tényi szempontból lehet kielégitőleg megoldani. Má-
sok is tudják (s az épen a baj , hogy hitnélküli em-
berek is hirdetik), miszerint természettől van joga 
mindenkinek az élet- és élelemre, szabadságra, s ar-
ra , hogy nemét szaporíthassa S mégis ugy lát-
j u k , hogy éhen halni meg inkább, mint másét el-
venni , tömlöczben szenvedni, vagy rabszolgaságot 
tűrni, még pedig méltatlanul, inkább, mint egy harma-
dik ártatlannak kárával elszökni, szüzességet válasz-
tani inkább, mint a természetes ösztön hatalmának 
engedni, — jó , szép, és kötelességpolgárilag is, an-
nál inkább keresztényi szempontból. De milly ter-
mészeti jogokat nem sorolnak elő csak a mult szá-
zad vége felé készített franczia codexek is ! 

Jöhetnek tehát az olly könnyen szaporítható 
természeti törvények és jogok összeütközésbe nem 
csak a vallási, de polgári törvényekkel, sőt még a 
társas viszonyok-, illem szabályai-, s bevett szoká-
sokkal is: a nélkül, hogy a keresztényileg mivelt 
ember pillanatig is habozna az iránt, hogy mellyik 
természetnek, az állati- s alantinak-e, vagy a csu-
pán philosophiainak, vagy egy nemesült keresztényi-
nek törvényét tartsa adott esetben szabályozóul, melly 
alá minden egyéb, kétségtelenül természeti jogait 
alárendelje. S midőn a kath. egyház, az emberre néz-
ve legfőbb javak, az örök életre biztosan egyedül 
vezető ker. igazság, isteni malaszt, és ez által biz-
tosított léleküdv bírásához jogot nyert híveinek 
pártját fogván, őket a természetjogra hivatkozók 
követelései ellen védi: csupán ama sz. hivatást telje-
síti, mellyel őt az örök üdv isteni kútfeje, Krisztus 
Jézus megbízta, midőn a bűnbe esett, és megrom-
lott emberi természetnek egy tökéletesebb tan, és 
magasabb törvény általi helyrehozásában, megszen-
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telése- és megdicsőitésében közvetítőül használni, ke-
gyesen elhatározta. Isten és az üdv oeconomiája ma-
gasan áll a véges ész, és bűnbe esett ember fölött ; s 
törvényhozása szintolly végetlenül szentebb, és 
sérthetetlenebb, mint álláspontja fönségesb, és czélja 
magasztosan boldogító: mellyet a Philosophia, né-
melly választottjainak legmagasabban szárnyaló me-
rengéseiben is csak messziről sejtett. 

Ravignan atya emléke. 
(Vége.) 

Az Isten malasztjának csudálatos erejét, hiszi a keresz-
tény ; és hálásan elismeri annak eredményét még akkor is, ha 
egy Ravignan, vagy Lacordaire egyesíti, s használja föl rend-
kívüli tehetségét az azzali közremunkálásban. Mennyi érdeme 
van Ravignannak a kivívott sikerben, azt egyedül Isten Ítél-
heti meg : de az e fölötti öröm érzetébe mindenkor beleve-
gyülend a hü szolgárai emlékezés is, ki a legvészteljesebb 
időszakban olly kitartással küzdött a hit ellenségei ellen, hogy 
alig remélt diadalra segité a kath. egyházat. 

A visszanyomott ellenfél azzal hitte megbosszulhatni ta-
gadhatlan veszteségét, hogy tizenkét évi türelem után egy-
szerre kikelt a jezuitáknak Francziaországban megszenvedett 
létele ellen. A kamarában kivitt egyik határozat erejénél fogva, 
a kormány, végrehajtására kényszeríttetett ama rendeletek-
nek , mellyek az állam törvényeinek nevét viselék : holott pe-
dig csupán a kath. hit és egyház irányában ellenséges régi 
forradalom szülöttei voltak. Az egykori revolutio által hozott 
rendszabályok, 1845-ben, a jezuiták ellen foganatba vétetni 
határoztattak. Azonban a szabad szót nem lehetett elhallgat-
tatni. S egy hatalmas szónok (Berryer) nyilatkozata, a kath. 
sajtó, nevezetesen Vatismenil, Lenormant, de főleg Ravignan 
bámulatos hatású müve, ,De l'existance et de l'Institut des 
Jésuites' olly sikerrel tőnek óvást az igazságtalanul használt 
anachronismus ellen, hogy Royer-Collard ez erélyes szókra 
fakadna:,Sparta elveszett; de a jezuiták nem fognak elenyészni.' 
A kormány, daczára a kamara végzésének, nem mert ellenök 
erőszakot használni, hanem alkudozni kezdett, és a sz. szék-
hez folyamodott. A pápa nem engedett; de a jezuiták géné-
ralisa igen : ő a Francziaországban levő rendtársaknak javaslá, 
hogy feloszlatva nagyobb házaikat, elégedjenek meg a hár-
man* s négyenkinti együttéléssel. Ezzel az ellenzék is ki volt 
elégítve, s a rend is megmenekült a további üldöztetéstől. 

E közben a tanítási szabadság kérdése ismét egy lépést 
tőn előre. Dupanloup abbé lelkes védirata, ,De la pacification 
religieuse', még ellenségei közül is sokban megrendité az ed-
digi bizodalmat ; és 1847-ben Salvandy uj törvényjavaslatot 
terjesztett a kamarák elé , melly minden tökéletlenségei mel-
lett is az ügyet olly alapra fektette, hogy azt megnyertnek 
lehetett nézni. A rá következett év iszonyú felforgatásai meg-
tették a többit. A közös veszély egyesité a pártokat ; s Fal-
loux minister közbenjárására, 1850-dik évi mart. 15-dikén 
létre jött azon oktatási törvény, melly, mint minden egyez-
kedési rendszabály, Foisset mondataként „sem mindazon jót 
nem eredményezte, mellyet az egyik rész várt tőle, sem mind-

azon rosszat, mellytől mások féltek , de mellynek tagadhatat-
lan azon érdeme, hogy a közoktatás kapuit a szerzetes-ren-
dek előtt föltárta." 

Ravignan atya méltán tekintethetik akkép, mint az ezen 
eredményt kivívott bajnokok legkitüuőbbike. S ő boldognak 
érezte magát annak tudatában, hogy a pápa szabadsága vissza 
lőn állítva, a zsinatok tartása megengedve, s a tanitás sza-
badsága kiviva. E mellett mindig hálás elismeréssel adózott 
Falloux-nak, ki a száműzött pápa ügyét fejedelme tanácsában 
a leghathatósabban védte ; valamint Montalembert grófnak is, 
ezt irván: „Az évkönyvcinkben följegyzett korszakok egyiké-
ben sem találkozunk, mondhatom , a minket ért üldöztetések 
és megpróbáltatások közti ragaszkodásban kitartóbb szivre, 
daczára a legnagyobb áldozatoknak , egy , emberileg tekintve, 
egészen elvesztett ügyben. Ön első a mi hálánk- és szerete-
tünkben ; s évkönyveink, legkésőbbi utódink számára is meg-
őrzendik ama kötelességet, hogy ön nevét sorsosaink minden-
kor áldják, és emiékezetökben örökítsék. E név csak ösztönül 
és irányt adóul fog minekünk az Ur harczainak kivívásában 
szolgálni." 

Ravignan a pogány classicusoknak a kath. iskolákbani 
használatára vonatkozó kérdésben az orleansi püspökkel tar-
tott : különben erénye s életszentsége az engedékenység ama 
nemét tüntette elé, melly salesi sz. Ferenczet a megtérni aka-
rók előtt olly kedvessé tette. „Istennek ezen embere, irja fe-
lőle Poujoulat, szerette a lelkeket: és ők érezték ezt, s örö-
mest engedték magukat neki által. Számtalanok azon megté-
rések , mellyek az ő nevének emlékezetéhez csatlakoznak : 
csupán egyes vonások maradtak fön ; a többi mind a lelkek 
vezérlésének titok-fedett müvébe olvad föl." Poujoulat e vo-
nások közül szinte megőrzött némellyeket Ravignan életiratá-
ban ; s a puseyita Allies irja felőle, hogy : „Sohasem ismertem 
egyént, ki olly szeretetreméltó s lekötelező nyájassággal birt 
volna , mint Ravignan atya. Valóban, ha van a keresztények 
közt gyengéd érzésű kebel, ugy az övé az. Én meg valék le-
petve azon hasonlatosság által, melly közte, s az Ur Jézus 
közt van." 

A lelki vezérlet csudamüvei főleg azon lelki gyakorlatok 
által és közben nyilvánultak, mellyeket a boldogult a varen-
nesi utczában a sz. Szívről nevezett, és a messinc-utczában, 
a carmelita házban tartott. Ez utóbbi volt hattyúdala ; s eb-
ben olly magasra emelkedett, hogy előre lehetett sejditeni, 
miszerint a földet csakhamar elhagyja. A sz. Szívről nevezett 
kolostor-épületben tartott gyakorlatokra a világváros minden 
rendű s rangú delnői megjelentek : lábainál Francziaország 
legelső nevei foglaltak helyet ; és ő hasonlíthatatlan szólássza-
badsággal mindent megtudott nekik mondani. Az itt tartott 
lelki gyakorlatok egyikében történt, hogy egyszerre ezen szó-
kat intézte női hallgatóságához : „Ah mesdames ! miképen 
vannak kegyetek öltözve ! Miként is mondjam meg ? . . . Ke-
gyetek akkép vannak öltözve, min t . . . az igazság." 

A messine-utczai sz. beszédeket sz. Therezia szerzetes 
leányainak számára tartotta, 1857-dikévi novemberben. Dec. 
8-án mondott sz. misét utoljára. Gyengélkedő egészséggel birva, 
élete folytán sokszor jutott a sir szélére: honnan őt az ajtatos 
lelkek imái, saját életök felajánlása mellett is mindannyiszor 
visszaragadták. De ez úttal nem lőn a hü munkás érdemlett ju-
talma elhalasztva. Szemtanuk bizonyítják s irták le a kereszté-
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nyi önmegadást, mellyel végső betegségét tiirte. Elhunyt febr. 
26-ikán 1858-ban, reggeli fél kettőkor, szemeit a feszületen 
nyugtatva, életének 63-ik esztendejében. Temetése mart. l-jén, 
a gyász-szertartásra összesereglett párisiak mély megindulásá-
nak megható jelei közt ment végbe. „Martius elseje, irja Poujou-
lat, mint egy nagy vallástörténeti adat fog az emlékezetben élni. 
A franczia társadalom követte e koporsót, mellyet egy szegényes 
halotti szekér vitt. A világ, képviselve mindaz által, a mi ab-
ban legelőkelőbb, legfényesebb, egy az Istennek ez ember 
által visszaszerzett világ környezte koporsóját, s kisérte őt 
megilletődése- s könyeivel sirba. Azok, kik St.-Suplice tágas 
egyházát megtölték , vagy kik annak belsejében nem találva 
helyet, ajtatosan megálltak a tornácz lépcsőin, mindannyian 
egy gondolat uralma alatt voltak , melly egy, a halál álmát 
alvó papra emlékezteié őket. A jelenlevők mindegyike némi-
leg önmagát megsemmisítve a koporsó előtt, mellyen egyszerű 
stóla, és fekete föveg feküdt, alázatos csendben ujitá föl em-
lékezetét annak , a mivel egy szent jóbarátnak tartozott, ki-
nek keze őt áldani megszűnt. Minden sziv hálát mondott ne-
ki ; mindenki szeretettől lángolt iránta; s mindnyájan gyászol-
tak az egekbe lett eltávozásán. Mint valamelly nagy család 
állták körül a koporsót, melly nem találta fel többé atyját : 
egy sereg árvának lehetett volna nevezni. Hallók a katholikus 
imák zengeményét : de ki birt volna közülünk önerőtetés nél-
kül egy illy megholt lelkeért imádkozni ? Volt-e valaki közöt-
tünk , ki egy benső, és ellenállhatlan ösztönnek engedve , s 
megelőzve talán az anyaszentegyház határozatát, nem hivta 
volna segítségül e perczben a szent atyát, Ravignant ; ki ha 
néma is a mi füleinknek , most is, és még hatalmasabban szól-
hat Istennek érettünk.. . ." 

Lacordaire, a nagy elhunytnak legjobb méltányolója, 
következő szavakkal áldoz a dicső hitharczos emlékezetének ; 
különösen a forradalom által feldúlt kolostorok , és megszün-
tetett szerzetes-rendek visszaállítását tulajdonítván érdemül 
Ravignannak. „Én nem voltam Ravignan atyával bensőbb 
összeköttetésben ; és én csupán annyit mondhatok lelkéről, a 
mennyi szavai- s egész életéből visszasugárzott. Mindkettő ál-
tal egyike lett ő azoknak, kiket Isten maga választott ki a 
végre, hogy a franczia egyházat ama negyedszázad alatt, melly 
1836-ban a szabad iskola körüli harczczal nyilt meg, s 1850-
ben a tanítási szabadság törvényes kihirdetésével záródott, 
dicsőséggel szolgálja. E rövid bár, de eseményteljes időszak-
ban Isten elhatározá, két szabadságot adni vissza egyházának, 
a szerzetes-élet-, és a ker. tanitásnak egymással szorosan ösz-
szefüggő szabadságát. Az akadályok iszonyúak voltak. Negy-
ven év mult el azóta, hogy egy forradalom, mellynél puszti-
tóbbat a világ nem látott, valamennyi szerzetes alapítványo-
kat megsemmisített a franczia földön, bármilly alaku-, czélu-, 
s nevezetüek voltak legyen : ugy hogy még Europa legyőzője 
is alig merte hatalmas kezét Marengo s Austerlitz közt a sze-
retet apáczáinak fölemelésére kinyújtani. Egy legyőzhetlennek 
nevezhető előítélet, egész Francziaországot felbőszítette amaz 
intézmények ellen, mellyek történetének St.-Denist, és Su-
ger t , ClugDyt és tiszteletre méltó Péter t , Clairvauxt, és sz. 
Bernardot, Marmoutierst és Mabillont, az oratoriumot és Mal-
lebranchet, St.-Lazaret és pauli sz. Vinczét adták, s hol maga 
Abailard is megpihenhetett öreg napjaiban a barátság karjai 
közt, s mind maga, mind Heloise számára becsülettel párosult 

nyugalomra tőn szert. E lerombolt falak, daczára az azokkal 
összekötött dicsőségnek, még romjaikban is sérteni látszottak 
a nemzeti érzelmet ; s az azok visszaállításának gondolatára 
nem is annyira a vállalat veszélyes volta, mint inkább a kivi-
hetetlenség eszméje lépett előtérbe. Azonban Isten akarta. 
Nem szándékom elmondani, mikép teljesité akaratát : de bár-
mennyi részök legyen is másoknak e műben, Ravignan atya 
mindig irigylendő osztályrészszel fog abban birni. 0 hivatal-
noki díszruháját, mellyet előbb mint világi viselt, szerzetes 
öltönynyel takará el : s midőn hosszú s homály fedte próbák 
után az emberek előtt újra megjelent, áldozatának bevégzése fe-
lől olly tehetség és erények tanúskodtak, mellyek fénye az általa 
választott életmódra is visszasugárzott.Sok ideig idegen a dicső-
ségnek, szerény és elvonult birtokosává lőn annak; s a nélkül, 
hogy valaha csak egy szóval is kereste volna a népszerűség csa-
lóka kedvezését, apostolkodásának egész tartama alatt olly tisz-
telet által gyámolittatott, mellynek az egész világ részesévé lőn. 
Semmi forradalom sem zavará meg csendes buzgalmát : ő akkép 
látta mindnyáját átvonulni, mint a nyájt őrző pásztor, ki hegyei-
ről az előtte fekvő térségen duló viharokat fönállva szemléli. 
Mig mások a mennydörgés hallatára futásnak eredtek, ő 
megelégedett vele, nem félni tőlök ; s nyugodtan folytatva 
müvét Istennek szemei előtt, személye körül amaz előrende-
lési sérthetlenséget terjeszté ki, melly mindig saját ja azoknak, 
kik az idő viszonyai fölött állnak. Kívánhatott valaki nagyobb 
hevet a vészek közt, de senki sem nagyobb állhatatosságot a 
szükséges ponton. Különben ő tanácsaiban egészen közlékeny 
volt ; ő a maga tekintélyével azokat is lelkesítette , kik a küz-
delemben nálánál előbbre tolakodtak ; s habár mérsékeltsége 
a szeretet szolgálatában állott, azért soha sem nyújtott okot 
a lehangoltságra Bizonyosan meg lesz engedve ez emlé-
ket azon férfi sirjára letenni, kinek olly szép része volt amaz 

idők- és eseményekben Miután gyenge testének erejét 
kimeritette, az élő szónak olly drágába kerülni szokott diadal-
járataiban , visszatért a kolostori czella magányába. Semmi 
hivatal sem tért be hozzá, öregségének napjaiban őt meglá-
togatandó ; semmi megtiszteltetés sem körité puszta homlo-
kát. 0 az általa kivivott dicsőségből mit sem tartott meg, 
egyéb az önmaga felőli teljes megfeledkezést, s megfogyott 
erejének egyedüli használatául ama szellemi közlekedést, melly 
a pap szivében minden mást túlél, s végső leheletét a szere-
tet érzelmében engedi kiadhatni.,Sokan irigylik, mondá nekem 
egy napon mons. Quélen, ama fönséges érseki palotában, 
mellyből többé kő sem áll Párisban ; sokan irigylik sorsun-
kat : látva, milly gyönyörű lakásunk van ; de nem tudják, 
mennyit kell a püspökségért odahagyni. A lelkek kölcsönös 
érintkezése, a papnak valódi, s egyetlen vigasztalása. Milly 
szépekre találni köztök !' Ravignan atya mindvégig birt ezen 
isteni vigasztalással. A lelkek hozzá természeti vonzódással 
közelitettek. O szereté őket ; és ő viszont szeretteték általuk. 
Hagyjuk őt a sirjára szállott áldások közt alunni ! Nálunknál 
boldogabb sorsban részesülve, ő már látja az Ura t , a kinek 
szolgált; s ő a bizonyosság hajlékaiból nézi a jövőt, melly föl 
van számunkra tartva" ')• 

,Le Correspondant.' T. XLIIL p. 511. 
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Bizalmas javaslatok 
az egyházi beszédek készitését illetőleg. 

V. (Vége.) 
A liturgicus és dogmaticus beszédek idő multával ismé-

telhetők ; hogy az uj nemzedék is ismerje, az öregebbje se fe-
ledje el a hittant: mit egyszer is elég kidolgozni. Asz. beszéd 
többi nemeiben mégis a változás szükséges. Ünnepnap min-
dig a sz.-irásnak ez alkalomra kitűzött és felolvasott részéből 
szükség a tárgyat és a mondatot (textust) kivenni, s a fölött 
prédikálni Különben nincs olly tárgy, mellyre az evange-
liumi részek bármellyikéből ne lehetne valami kis ,deductió'-t 
formálni. Egyébiránt a sz. beszédek és tanitások rendszerét 
szabja meg kiki magának, mint azt saját ,de consilio meliori' 
meggyőződése, s a ,prudentia sanctitatis' sugalja. Ebben leg-
kevésbbé szükséges a másokhozi alkalmazkodás. , Bizalmas 
javaslataimat' nézze kiki értekezésnek , és nem másnak. Sze-
rény véleményezés az egész. Praescribálni senkinek sem aka-
rok. Józan belátása szerint tegyen, a ki mit tenni jónak lát; 
csak ,ne currat in incertum', czél, irány, elv nélkül ; terhes papi 
munkálatának csupán igy lehetvén láttatja. Ez szülője egy-
szersmind a lelki öröm- és megelégedésnek ; mit az öntudat 
még inkább szokott nevelni : ,tettem, a mit tennem lehetett, 
még pedig nem csak magam és hiveim javáért, de valamit a 
közjóért is.' 

íme ! milly tágasra nyilik az Ur munkása előtt a tevé-
kenység mezeje ; mennyi különféle modorban lehet az Isten 
igéjét hirdetni 2) , erkölcsi országát terjeszteni, az emberi-
nemnek hit, remény és szeretet körüli gondolkozását egyesi-
teni, s Urunk , egy akol és egy pásztor iránti jóslatának tel-
jesültére közremunkálni. Milly tárgybőségre talál, ki lelkészi 
pályáját dicsérettel és haszonnal, ,non pro tempore , sed pro 
aeternitate laborans', megfutni, s élte alkonyán, a nagy apos-
tollal mondhatni akarja: „Bonum certamen certavi, cursum 
consummavi, fidem servavi ; in reliquo reposita est mihi coro-
na.... quam reddet mihi Dominus, in illa die." Illy élet örökíti, 

*) Megtörténik , hogy valamelly fejtegetés alá v e t t , s több va -
sárnapon át folytatot t beszédtárgynak egy , vagy másik része, meg-
egyez az ünneppel : s illyenkor jól veszi ki magát, egy kis előrebocsá-
tott összefüggés u tán , a folyta tot t beszéd is. Igy segédlelkészi korom-
ban , az ,áldozat' eszméjének , és a sz. mise részeinek egy egész nyáron 
át folytatott fejtegetéséből , a ,felmutatás ' (átváltozás) felőli tanitás 
épen Ur napjára ; máskor meg dogmaticus beszédeimből , a Megváltó 
,eljöveteléről' (adventus Messiae) szóló rész Karácsonra esett, s ,a pro-
pos' volt. Vannak ugy nevezett , tárgyilagos' beszédek , midőn valamit 
,ad vivum', s a beszéd tlieroáját nem csak subiective, deobiective i s , ki 
lehet mutatni, s azt a hivek előtt felejthetlenné tenni ; például a mise-
mondó ruhák-, v a g y a sz. olvasó minden egyes részeinek, az azok fölött 
tartott beszéd közti kimutatása ; vagy az idézeteknek magából a szent-
irás könyvéből olly kori kiolvasása : mi nagy hatást szül , főleg ünne-
pélyesebb és tartalomdusabb (czáfoló) beszédeknél ; minők az urnapi, 
vagy más alkalmi beszédek : mire azonban jó kiszámítás , és nagy elő-
készület k ivántat ik . Nem mindenkinek ajánlható e kisérlet. I t t is áll 
az : ,quod ra ram , carum'. J ó néha , az ismeretesb egyházi énekek- és 
jelesebb költeményekből kiszedett versekkel is fűszerezni a beszédet ; 
egy-két szakasztott vers megfér a prózával is. Hosszabb versezetek 
egész terjedelmének idézetétől azonban ovakodjék a szónok. 

2) Az előszámlált beszédek különféle nemeit a növendékekkel 
nem csak theoretice, de practice is, azoknak egy-két példánybani kidol-
gozása á l t a l , meg kell ismertetni ; s azok elkészítését nem szorgal-
mukra hagyni : nehogy az igen szükséges mozgás- és pihenéstől meg-
fosztván maguka t , mintegy alkalmat nyerjenek az éjjeli összejövete-
lek- és egészség-rontó virrasztásokra ; hanem órát szabni. 

s áldásban hagyja nevünket. „Ad hoc enim debet unicuique 
prodesse bene vivere , ut detur illi semper vivere : nam cui 
non datur semper vivere, quid prodest bene vivere ?" (S. Aug. 
Tract. 45. in Joann.) A végczélnak szem előtt tartása, és an-
nak legkeresettebb eszközükkeli megközelítése, a fő dolog; 
mert miként a sz. atya mondja : „Quia nec bene vivere di-
cendi sunt, qui finem bene vivendi vel caecitate nesciunt, vel 
inflatione contemnunt." Csak illy munkásságban, tevékenység-
ben töltött élet érdemesíthet az igéret földére, a jutalom- és 
békehonra, a lelkek ama fényhonára, mellynek örökdicső vá-
rosa felől ekképen zeng a szent költészet lantja : 

Coelestis Urbs Jerusalem , 
Beáta pacis visio ! 
Quae celsa de viventibus 
Saxis ad astra tolleris , 
Sponsaeque ritu cingeris 
Mille angelorum millibus. 

(Br. Rom. in Dedic. Eccl.) 

T r ó c z o n f a l v i . 

EGYHAZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi juniushó 8- ikán kelt legfelsőbb 

határozatánál fogva, J a b l o n s z k y János nagy-kikindai rom. kath. 
plébánost , az egyház és iskola körül tanusitott ötven évi érdemteljes 
munkásságának ellsmeréseül, koronás arany érdempénzzel méltózta-
tot t legkegyelmesebben földiszitni. (W. Z.) 

Esztergom , sz. Iván napján. Tegnap reggel, és ma 
délután, két nagyszerű körmenetet vezetett ő főmagassága 
az esztergomi várban : tegnap az Ur testével adott áldást a 
térdelők ezreire; ma néhai nemes-miticzi J a r o s s Vincze 
esztergomi kanonok hideg tetemei fölött mondá : ,Requiescafc 
in pace' ! Valóban két nagyszerű körmenet volt ez : amott a 
„Szeretet csudája" köré gyűlve Esztergom és Párkány hi-
vei ; emitt a „szegények atyja" koporsójához seregelve a 
részt vevők ezrei ! „Beatus, qui intelligit super egenum et 
pauperem ; in die mala liberabit eum Dominus." (Zsolt. 40.) 
Mi valóban erősen meg vagyunk győződve, hogy Isten ke-
gyelmes volt iránta , s angyalai bevezették őt a paradicsom-
ba. Hisz ő sok jó barátot szerzett ott magának , kik minden-
kit bevezetnek az örök hajlékokba. Halála csendes volt, mint 
élete. Elhunyt f. hó 22-én délutáni ^ß-kor, élete 65-ik évé-
ben; épen sz. Paulin püspök napján, kivel olly méltán el-
imádkozhatta volna ő is : „Domine ! ne excrucier propter au-
rum et argentum; ubi enim sint omnia mea, tu scis !" Az örök 
világosság fényeskedjék neki! (A boldogult 1795-dik évi ja-
nuár 22-én, Komárom megyében, Koltán született; 1818-iki 
aug. 12-én szenteltetett pappá ; s előbb Nagyszombatban káp-
lán , utóbb verebélyi plébános lett : mint illyen a papi eré-
nyek , főleg a szegények iránti könyörület gyakorlása, és a 
közügyekbeni munkás részvét által mindenek tiszteletét és 
hiveinek szeretetét kivíván. Az esztergomi székes főkáptá-
lán tagjául kineveztetve, 1842-től fogva 1848-ig az érseki 
képezdének is igazgatója volt ; utóbbi időben pedig az esz-
tergomi nagy-gymnasium és képezde érseki felügyelőjévé ne-
veztetett ki a főmagass. bibornok-érsek által, s csak nem ré-
gen léptettetett a székes-egyházi főesperességig előre.) 

( E g y h á z i s t a t i s t i k a . ) A nagyváradi latin szer-
tartású püspöki-megyének névkönyve, e megyének követke-



ző átnézetét nyújtja. A nm. püspök, S z a n i s z l ó Ferencz ur 
ő excellentiája, 75-dik azon főpásztorok sorában , kik a kath. 
anyaszentegyháznak e sok pusztitáson átment részét, a püs-
pöki szék visszaállitójának, sz. László királynak idejétől fog-
va (1103. e.) kormányozták : mint ezt a névkönyvhez csatolt 
(120—137. 1.) becses egyháztörténeti adatok bizonyítják; 
mellyek Nagyvárad városának hajdani fénye felől is eléggé 
tanúskodnak, midőn a hajdani Várad-, és hozzá tartozó kül-
városokban 24, részint plébániai, részint szerzetes- és kórhá-
zi templomok, ezen kivül több kápolnák emlékezetét tartják 
fön. Az itt temetkezett királyok és királynék (sz. László , II. 
István , II. András, IV. László, Zsigmond cs. és kir. stb.) 
sirjai szinte csak nevelék az ős város dicsőségét ; mellynek 
főtemploma az itt tartott nevezetes sz. ereklyékben is gazdag 
volt. Ezek közt a névkönyv fölemlíti sz. István első királyunk 
jobbját, sz. László király , sz. Zsigmond kir. és vértanú , és 
sz. Bonifácz testeit, sz. Ágota szüz és vértanú karját, stb. ; 
mellyekből jelenleg, sz. Bonifácz és Defendens vértanú erek-
lyéin kivül, csak sz. László kir. koponyájának egy része van 
meg, s tétetik évenkint köztiszteletül ki. Sz. László kir. tes-
te (jóllehet sirja 1565-ben , Zápolya János-Zsigmond fejede-
lem alatt megszentségtelenittetett), egészen idősb Rákóczi 
György idejeig, a nemzet átalános tiszteletében részesült. 
Ekkor azonban a sz. test, ezüst koporsója- s a vele együtt 
sírba tett koronától megfosztatva, fa koporsóba záratott, és 
jelenleg többé nem tudott helyen eltemettetett. A sz. király-
nak egyedül koponyája maradt meg, melly (Joann. de Zred-
na in Comment. Epistol. Joannis de Hunyad, pag. 336.) már 
a 14-ik század előtt el volt a test egyéb részeitől választva, 
s Naprági Dömötör erdélyi püspök által megváltva, 1606-ban 
Győrre vitetett ; honnan egy rész később visszajutott Nagy-
váradra, 1773-ban a győri ft. káptalan által ajándékozva. A 
megyében 769,319-nyi lakosság közt 79,249 lat. szert, katho-
likus van (gör. szert. kath. 117,588, nem-egy. 150,997, ref. 
331,743 stb.); kik 59 plébániában, mellyek közül 50 tiszta 
magyar, a többi magyar-német (4), és magyar-tót, össze-
sen 124 áldozár által láttatnak el a lelkiekben. A káptalan 16 
valóságos, és 6 tiszteletbeli kanonokságot számlál. Tan- és 
nevelő intézetek pedig : a lyceum- és papnöveldén kivül, a ft. 
praemonstráti rendű kanonokok által ellátott nagy-gymnasi-
um Nagyváradon, kegyes tanitó-rendi kis-gymnasium Debre-
czenben, gyermek-seminarium (Seminarium minus ad S. Jo-
sephum), melly a Salamon-, Németh-, Lajcsák-, Szaniszló- és 
Szilassy-féle alapítványokból alakult, és összesen 36, több-
nyire gymnasiumba járó növendékkel bir; továbbá férfi- s 
nőtanitók számára (ez utóbbi a t. Orsolya-szüzek zárdájában) 
képezde Nagyváradon stb. A tanulók, árvák és szegények 
számára tett alapitványok a 103. 1. soroltatnak elő ; ezek jö-
vedelméből 20 árva, 9 iskolás flu Debreczenben , és 4 leányka 
nyer évenkint segedelmet, vagy teljes elláttatást. A képezdei 
növendékek száma (kik közül többen évdijasok) jelenleg csak 
15. A már nevezett szerzeteken kivül, a capucinusok (Nagy-
váradon), minoriták (Szilágy-Somlyón), irgalmas testvérek 
és szüzek nyújtanak a megyei papságnak részint a lelkipász-
torság , részint a ker. jótékonyság terén segedelmet. A szer-
zetes tagok összes száma, 7 házban, 76-ra megy. 

— J O G -

IRODALOM. 
, H e i d e n t h u m u n d J u d e n t h u m . ' (Vége.) 

A vallást illetőkbeni mély tudatlanság, és irtózatos ba-
bona , ehhez a ki nem elégitett magasabb lelki szükségek által 
hagyott borzasztó üresség, és valami jobb utáni sóvárgás, vol-
tak okai, hogy a romai nép minden titkosabb cultusok iránt 
előszeretetet tanúsított ; mellytől még egy Marc-Aurel sem 
tudta magát megóvni (622. 1.). Igy hatalmasodott el a csá-
szárok alatt az Isis , Serapis, idaea nagy anya stb. tisztelete ; 
igy váltak a tauro- s crioboliumok (ökör, és kos-vér általi tisz-
tulások) , valószínűleg a mózsesi törvényben megrendelt ex-
piatiok értetlen utánozásaul, divattá: mig nem a tisztább esz-
mék hatalma, már a kereszténység fényének feltünte előtt, 
erőt vett lassankint az eltompult értelmiségeken, és a zsidók 
hitrendszere (daczára a legyőzött, és utált nép iránti gyűlö-
letnek) mindinkább tért kezdett a világváros lakói közt nyer-
ni (628. 1.). Borzasztó a kép, mellyet az itt elősorolt adatok 
után, a romai birodalomban lábra kapott, s a görög és romai 
,miveltség' által egyaránt terjesztett értelmi butaság és erköl-
csi romlottság felől kénytelen az olvasó lelkében alakitni. A 
bűnök, és esztelenségek minden nemei vallási gyakorlatokká 
váltak. Tagadhatatlan, miszerint a faragott képeket sajátságos, 
és némellyek által tanitott mesterség által, isteni szellemmel 
ihletett, és élőkké tett bálványoknak hitték (Theopoeia) ; az 
azokhoz intézett imákban, nem valamelly lelki jó t , nem élet-
szentséget , hanem egyedül önző vágyaik kielégitését, gyak-
ran a legutálatosabb bűnök elkövethetésébeni szerencsét, és 
vétkezésrei alkalmakat kérve (635. 1.). Sőt költőik az erényes 
emberek balsorsát (például Theocrit egy iljunak Eros szobra 
általi agyonzuzatását) akkép álliták elő, mint érdemlett bünte-
tést , a vétekbe nem egyezésért. Siremlékeiken olvashatni ,az 
igazságtalan istenek' elleni kikelést, kik e , vagy ama fiatalt 
idő, azaz: a földi kéj élvezhetése előtt, az életből kiragadták : 
legkisebb nyomára sem akadni ellenben az igyekezetnek, hogy 
a nyilvános cultus, Venus tisztelete , fajtalan színpad, és ke-
gyetlen játékok által sértett erkölcsi érzés megmentessék; 
hogy az ifjúság és nép az őt botránkoztató jelenetek, és ábrá-
zolatok hatásától megovassék. A tehetetlen bölcsészet és iro-
dalom még csak arra sem volt képes, hogy a Venus Urania s 
Pandemos közti különbséget föntartsa : végre mindkettő egy-
forma gyalázatos mintája lett az elvetemültségnek ; és a világ 
első népének istenei becstelen személyektől (kiknek szobrai 
szolgáltak mintákul) nyerték mellékneveiket (Aphrodite-La-
mia , Pythionike, Leaina, Drusilla-Venus stb.). A színpadon 
valamennyi mythologiai botrányok , mimikailag utánoztattak : 
és e mutatványok voltak a népet legjobban gyönyörködtető, 
naponkint adott mellékdarabok (641.1.). Aristoteles ugyan ja-
vaslá, hogy a hatóságok ne tűrjenek meg a templomokban 
botrányos képeket és faragványokat : de a ,törvény' által erre 
feljogosított helyekkel ő is kivételt tesz (643. 1.). Különben 
nem is volt javaslatának sikere. A philosophus császárok , az 
Antoninusok alatt, egy abonotoichosi Alexander élhetett, még 
pedig tiszteletteljes aggkorát is elérve : ki magát Aesculap 
unokájának adva ki, csalárdságai által olly tekintélyt szerzett, 
hogy az uj ,istenség' egész tartományoknak nem csupán kin-
csei , de női fölött is szabadon rendelkezhetett ; és ezt az ille-
tők dicsőségüknek tárták (Lucián , Pseudomantis.) A szemte-
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len vakmerőséggel űzött efféle csalás, egyedül az átalános el-
tompultság- és életunottságból magyarázható ; melly a pogány 
miveltebb közönséget minden magasabb javak, erény és be-
csületesség, sőt maga az élet iránt is közönyössé tette. A bűn-
nek sem tartott, mert bölcsészek által is gyakorlott, még So-
crates által is tanitott paederastia, a női prostitutio , a haete-
rák és fiu-haremek (ugy nevezett paedagogiumok), az előkelő 
nők által is igénybe vett jog , magukat a kéjhölgyek közé 
irathatni, hogy a házasságtörés elleni büntetések ellen óva 
legyenek, a magzatok, és újszülöttek olly iszonyú mérvbeni ir-
tása, hogy csaknem minden romai császárok, legtöbb főembe-
rek , és ismeretesb irói név viselői gyermektelenek-, és az öt 
gyermek atyjai rendkívüliekké válnának , a bujasággal páro-
sult kegyetlenség, melly a gladiatorok lialálvonaglásaiban gyö-
nyörködött, a jövőt pedig babonás kíváncsisággal a megölt 
gyermekek és nők belrészeiben kutatta (661.1.), s ezt még 
Ammianus Marcellinus korában is ; ehhez a Platon által 
is helyeselt rabszolgaság, — mindez a romai társadalmat az 
erkölcstelenség és nyomor olly iszonyú mélyébe sodorta (mely-
lyet a 4-ik könyv ábrázol), hogy valóban esztelen, ki a biro-
dalomnak már pogány írók által is megjósolt, és előrelátott 
bukását egyébben, sőt némelly hitnélküli Írókkal (mint Gib-
bon, Kolb stb.), a keresztény vallás terjedésében akarja keresni. 
Olly erkölcsileg megromlott, és minden társadalmi viszonyai-
ban természetlenné vált állapot, minőbe a romai birodalom, 
s általa az egész mivelt világ, vallási tévedéseinél és philoso-
phiai hitlenségénél fogva jutot t , nem lehetett tartós. Az is-
teni gondviselés által előkészitett változásnak be kelle követ-
kezni : vagy pedig az emberiségnek végkép elveszni. „A 69-
dik évi dec. 19-én történt, hogy a Vitellius és Vespasian 
pártja közötti belharczban, a Capitolium, romai kezek által 
lángba boritva, a capitoli Jupiter temploma-, s Juno és Mi-
nerva szentélyeivel együtt elégett. Tacitus ez eseményt a leg-
fájdalmasb- és lealázóbbnak nevezi, melly a romai államot, 
Roma alapittatásának ideje óta érte. (Hist. L. III. 72.) Csak is 
az isteneknek a büntelt város elleni haragjából tudja egy illy 
csapás megengedését kimagyarázni. Nyolcz hónapra utána, 
70-ik évi aug. 10-én, egy romai harczos a jerusalemi templom-
ba dobá égő fáklyáját : és a templom hamuvá égett. Igy lőnek 
néhány hónapnyi rövid időközben a romai nemzeti szentély, 
a birodalom vallási központja, s az igaz Istennek temploma, 
az ó-világ legnevezetesebb két isten-tiszteleti helye, romai 
katonák, mint a magasabb rendeletek és isten-ítélet öntudatlan 
végrehajtói által megsemmisítve. Helyet kelle készíteni az Is-
tennek lélek- és igazságbani imádására. Mindkét templomnak, 
a capitoli- s jerusaleminek örököse, egy kézművesek-, koldu-
sok-, rabszolgák- és nőkből álló parányi csoport, ott lakott 
már ekkor Romának néhány félreeső utczájában. Csak néhány 
éve még, hogy először lőnek az emberek rájok figyelmesek-
ké ; midőn közülök sokan a császári kertekben részint eleve-
nen megégettettek, részint vadállatok által tépettek szét." E 
szókkal zárja sz. be a 9-ik könyvet, s vele a pogányság felőli 
értekezését. A többi (735—859 1.), a zsidó népre, s vallásra 
vonatkozik; és a 10-ik könyv tárgyát képezi. Ebben sz. inkább 
csak a nagy olvasó-közönséget tartva szem előtt, a szak-
tudósokra nézve kevesebb ujat tartalmazó bőséggel ereszkedik 
ki a zsidó nép vallási s politikai állapotának ismertetésére. Mit 
talán egynémelly olvasó várt , és örömest veendett , a zsidó 

nép vallástörténete-, s bölcsészi fejlődésének egyéb régi né-
pek miveltségéhezi viszonyát, s fejtegetését sz. nem vonta 
nyomozásainak körébe ; hanem jobbára csak a későbbi, görög 
és romai befolyásokra vagyon tekintettel: ennek valamint a tár-
sas életet is inkább a már alászállott, tarthatlan állapotában, mint 
sem a mózsesi szellemben rendezett állam virágzó korában 
festi. Még a pharisaeusok felekezetétől is megtagadja azon jel-
lemet, melly azt sajátságos, ha nem is elvek-, legalább nézetek-
és vallásbölcsészi felfogásokkal bíró iskolává tette volna : mit 
pedig a „fermentum Pharisaeorum"-rai (Mát. 16,6.) tekintette], 
alig lehet kétségbe vonni; miután a sadducaeusok sajátságos, és 
megkülönböztető tanait sz. is ollyakul ismeri. Pedig az Üdvözitő 
mindkét felekezetről mondja : „Cavete a fermento Pharisaeorum 
et Sadducaeorum. Tunc intellexerunt, quia non dixerit, caven-
dum a fermento panum, sed a d o c t r i n a Pharisaeorum et Sad-
ducaeorum." (Matt. 16, 11. 12.) Különben a nemzeties, az-
az : politikai irány, mellyet sz. a pharisaeusokban kiemel, nem 
fosztja meg őket saját jellemöktől vallási tekintetben is : sőt 
egyik a másiknak kiegészítője, s értelmezője. Mit azonban 
mi sem akarunk olly értelemben vétetni, mintha a pharisaeu-
sok a zsidó nép átalános hitétől elütő tanrendszert állítottak 
volna föl : hanem csak a mennyiben az ő felfogásuk (épen 
ugy, valamint a talmudi is), a mózsesi törvénynek saját-
ságos , és az ősrégitől sokban különböző értelmet adott. A 
betű, mellyet tanitottak, ugyanaz lehetett: de a szellem egé-
szen más. Tudjuk, mint lehet a sz.-irás szavait hivőleg fo-
gadni , s mégis azokba más, nem kath., nem is keresztény 
értelmet belemagyarázni. Az essaeusoknál már épen nem is-
merhetők félre a pythagorasi tanok (756. 1.) ; valamint nem 
tagadja sz. a bölcsészet befolyását a therapeutákra : ugy azt 
sem, hogy Hillel és Schammai külön iskolák alapitóiul te-
kintendők (776. L). Kimeritőleg tárgyalja sz. a zsidók Messi-
ásbani reményét; a közvárakozást eljövetelére, s a türelmet-
len szellemet, mellyel a zsidó még a kinyilatkoztatást elfogadó, s 
a szerint élni kívánó népeket is szeretetlenül eltaszitotta magá-
tól: ,az Ábrahám fiainak' kiváltságát egyedül magának, és 
kizárólag követelvén (775. 1.). Ekkép emelte föl maga, s min-
den egyéb népek közt ama választó-falat, mellynek lerontása 
végett az Istennek egyszülöttje szállott le a vérrel ázott 
és boldogtalan földre ; annak békeséget hozandó, s megtaní-
tandó az emberiséget arra, mit egészen elfeledett, a feleba-
ráti szeretet törvényére. Különösen figyelemre méltó, mit 
sz. a hagyományok ereje s tekintélye felől ir (819. 1.); két-
ségtelenné téve, mikép az ó-törvényben is létezett egy szent, 
és tiszteletre méltó hagyomány : mellyet a pharisaeusok meg-
szentségtelenítettek ugyan emberi hozzáadásaikkal, de azért 
eredeti tekintélyétől meg nem foszthattak. Sok a későbbi sz. 
könyvekbe is átment e hagyományból, és csak egy illyennek 
föltevése mellett érthető. „S bizonyosan, a sadducaeusokon 
kivül, minden izraelita eszetlen-, vagy eretneknek tartotta 
volna azt, ki azt állította volna, hogy ő mit sem akar elhinni, 
egyéb, a mi a Thora- (törvény), vagy más bibiiai könyvekben 
foglalt világos szavakkal bebizonyítható." Maguk az apostolok 
is merítettek e kútfőből ; s a zsidók egész jövő életbeni hite, 
melly pedig, mint a Macchabaeusok vértanúi halála bizonyitja, 
csak olly rendületlen volt, mint a mienk, e hagyományon 
alapszik (821. 1.). De meg kell válnunk a tárgyra szintolly gaz-
dag , mint érdekes műtől. Az irántai figyelem fölébresztésére 
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honunkban (pedig ez volt, s lehetett egyedül a czél, nem pe-
dig annak bírálata), ennyi is elegendő. Kissé bővebben szólot-
tunk mégis róla, mint talán a lap köre javaslá; mert felfog-
hatóvá kívántuk az ismeretkincset tenni, melly ez egy, ám-
bátor jókora kötetben rejlik ; s melly reménylenünk engedi, 
hogy miután Döllinger e müvét megírni, s azzal a világot 
megajándékozni szives volt, a keresztény hit és isteni kinyi-
latkoztatás ellenségei szégyenelni fognak egy Boulanger-, 
Dupuis-, vagy Norkra hivatkozni, mielőtt a ,Heidenthum'-ot is 
olvasták volna. Minden esetre a kath. hivő, ki e munkát ta-
nulmányozta , nem csak a mytliisáló fecsegőket fogja elhall-
gattatni tudni, hanem még a Creuzerek és Guignaultok zava-
ros tudományának sejtelmei közt is biztos vezérfonallal birand-
nak , mellyel az e téren olly könnyű tévedést és eltántorodás 
veszedelmeit kikerülve juthatnak czélhoz. Korunkban, fájda-
lom ! a gyermekek tanulják a Mythologiát : egy olly tudományt, 
mellyet még az olvasásban megőszült tudósok közül is kevesen 
értenek. Ideje, hogy e téren tisztább felfogás- és jobb meg-
győződéseknek készíttessék el az ut ; mit egyedül az e szakba 
vágó alapos munkákkal lehetend elérni. 

, V e t e r a M o n u m e n t a H i s t o r i c a HungáriámSa-
cram illustrantia, maximam partem nondum édita, ex Tabu-
lariis Vaticanis deprompta, collecta ac serie Chronologica 
disposita ab Augustino Theiner Presbytero congregation is 
Oratorii, consultore Congregationum Indicis librorum pro-
hibitorum etc. — Tomus I. Ab Honorio PP. III. Usque Ad 
Clementem PP. VI. 1216—1352. Romae, Typis Vaticanis. 
1859.' XLII. és 837. 1. N. 4-r. Ára, fűzve : 50 frank. 

E nagybecsű munka, melly, mint ezt a tudós és fárad-
hatlan szorgalmú kiadó Magyarország méltóságos püspöki ka-
rához intézett ajánló-levelében maga mondja, mélt. és főtisz-
telendő R o s k o v á n y i Ágoston ur indítványának, és a 
tisztelt kar, s ennek élén főleg a főmagass. bibornok-érsek és 
herczeg-primás hathatós segedelmezésének köszöni létét, már 
ez első kötetében is megbecsülhetlen kincstára a Magyaror-
szág- és társországait érdeklő egyházügyi okmányoknak. A 
XLII. és 837 lapnyi, legnagyobb negyedrét-alaku kötet 1253 
okmányt foglal magában : mellyek nagyobb részt itt legelőször 
látnak napvilágot. A kiadó, vállalatának czéljáról számot 
adandó, előszavában azt mondja, hogy noha Magyarország-
nak mindig voltak nevezetes történetírói, „inter quos, Caro-
lus PéterfFy ac Georgius Pray primas occupant. Tertius deni-
que, iisdem proximus, nominandus occurrit magnus ille vir 
Ignatius de Bathyán, praestantissimus Transsilvaniae episco-
pus, cuius immaturam mortem ecclesia, patria ac litterae, 
earumque cultores lacrymis adhuc prosequuntur" ; s noha 
igenis dicsérendők Schmitth Miklós, Szentháromsági Mihály, 
Károly Lőrincz, Desericzky János, Koller József, Gánóczy 
Antal, Benkő József, Katona István és mások munkálatai : — 
még mindig szükségét érezzük olly munkának, melly Ma-
gyarország minden megyéinek történetét egybefoglalva sze-
münk elé állítaná. E hiányt némi részben pótolni véli kiadó 
jelen munkájával ; kivált ha ahhoz azon okmányok közlése is 
járuland, mellyek Magyarországnak levél-és könyvtáraiban 
lappanganak, és mellyeknek Összekeresésében annyi érdemet 
szerze magának ujabb időkben Fejér György. A romai pápák 
regestái, mondja tovább a kiadó ur , mellyek a titkos vatica-
ni levéltárakban őriztetnek, harmadik Incze pápától veszik 

kezdetöket, és a jelenkorig terjednek. Minthogy azonban In-
cze regestái B a 1 u z István , a B r e q u i g n y , s L a P o r -
t e d u T h e i l által részben, M i g n i o J . P. által pedig 
együtt kiadattak, szükségtelennek tartá a kiadó ur a Magyar-
országot illető ez emlékeket újból közölni; e közlést harmadik 
Honorius-, Incze utódjának idejével kezdvén. És igy e neve-
zetes okmányok 1216-tal kezdik fényöket történelmünkre 
árasztani. Minthogy pedig kiadó szerint a regesták átalában 
csak is Incze pápával kezdődnek, alkalmasint örökre le kell 
mondanunk azon eddig olly nyugtatólag ránk ható reményről, 
hogy a némelly püspökségeink alapitását környező homályt, 
a Romában létező okmányok világával földeríthetni. Az e re-
gestákban talált okmányokat pedig kivétel nélkül közli kiadó 
ur; ez eljárásának okául azt hozván föl, hogy R a y n a i d 
,Annales Ecc!e3Íastici'-ében azokat, mellyeket lemásoltatott, 
gyakran rövidítve adja. Ez okmányokhoz azokat is csatolá, 
mellyeket magyar királyaink, püspökeink és nagyaink inté-
zének a romai pápához. Azoknak, kik talán rosszalnák kiadó 
ur azon eljárását, miszerint kisebbszerüeknek látszó dolgok-
ról , mint például a búcsúkról szóló, okmányokat is fölvett, 
igy felel : „Qui documenta ista vel leviter inspexerit, consi-
lio nostro facile assentiet, vixque se continebit, quin priscam 
gentis nostrae Hungaricae virtutem ac pietatem admiretur 
adametque magis, quae tam egregie, tamque sedulo saluti 
suae aeternae prospicere voluit. Quid dicam ! Nonne depre-
hendimus in huiusmodi monumentis multa eaque scitu bene 
digna, quae conditionem atque originem ipsam ecclesiarum, 
monasteriorum, aliorumque similium religionis et pietatis in-
stitutorum patefaciunt ? Nonne varia, quae illustres illos ac 
praeclaros viros, qui ea instituta condiderant, commémorant?" 
Ez és hasonló okokból közlendőknek vélte kiadó ur azon ok-
mányokat is, mellyek „ p r o v i s i o n e s b e n e f i c i o r u m 
e c c l e s i a s t i c o r u m , c o n s e r v a t o r i a e " (mik által 
püspökök , káptalanok , zárdák stb. javadalmaikban az ezeket 
megtámadok ellen védelmeztettek,) „ l i b r i r a t i o n u m de-
c i m a r u m" név alatt ismeretesek. Annak fölemlitése után, 
hogy kiadó ur az okmányok eredeti helyesírását is megtarta-
ni jónak látta, három kötetben igéri a munkát befejezni, 
mellyek másodika 1526-ig fog terjedni*). — H a ez okmányok 
ritka becse mellett ( „ A b b a t i e t c o n v e n t u i S. M a r -
t i n i d e P a n n ó n i a i n s t r u m e n t u m d o n a t i o n i s S. 
S t e p h a n i r e g i s , e x r e g i s t r o I a n o c . III. e x s c r i-
p t u m , r e n o v a t u r e t i n s e r t u r " , a 176. s z á m ú ok-
m á n y t a r t a l m a , m e l l y k e l t 1232-ki f e b r . 6-án, és 
mellynek becsét érzendi mindaz, ki Batthyáni e tárgyat illető 
munkáját ismeri), számba veszszük, hogy a tudós kiadó ur 
az okmányok tartalmát mutató indexben, az okmányokban, ki-
vált a régiebbekben, elő nem forduló évszámot és napot is ki-
jelölé, hálával, a leggyöngédebb űui hálával tartozunk ft. 
R o s k o v á n y i Ágoston püspök ur ő méltóságának, ki Ro-
mában járván , e munka keletkezését okozá , bibornok-érsek ő 
eminentiájának és a nagyméltóságú s méltóságos püspöki kar-
nak , hogy a munka kiadhatását eszközleni méltóztattak. A t. 
cz. kiadó urnák pedig adjon Isten állandó, jó egészséget, hogy 
azt, mit a magyar egyház diszére s javára illy dicsérendő, 

*) Már szinte megjelent. S z e r k. 

* 
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roppant fáradsággal elkezdett, saját nevének a hálás jelen, 
és utókor által hirdetendő magasztalására, be is végezhesse. 

O m p o 1 y i. 

Figyelmeztetjük a hazai hivő közönséget, hogy a „Szent-
I s t v á n - T á r s u l a t , " tekintettel a nép lelki szükségeire, az 
általa kiadott bucsu-ajtatossági öt rendbeli könyvecskéket ne-
vezetesen leszállított áron rendelte jövendőre áruba bocsátan-
dóknak ; nevezetesen : 

a) , M e n n y e i korona. A b e s n y ő i b o l d , s z ü z 
M á r i a c s o d . k é p s z o b r á h o z b u c s u t j á r ó k a j t a -
t o s s á g a . Pest , 1856.' 16r. 140 1. Három képpel. Leszállí-
tott ára, kemény kötésben 10, fűzve 6 krajczár a. é. — Ezen 
könyvecske minden más Mária-bucsuhelyi ajtatosságok alkal-
mával is használtathatik ; mi végre a külön besnyői czimen 
kivül még egy átalánossal is láttatott el. 

b) , S z e p l ő t e l e n ü l f o g a n t a t o t t bold, sziíz 
Mária t i s z t e l e t e , és sz. Luczent v é r t a n ú e m l é -
k e z e t e . A m i n t A s s z o n y u n k n a g y n a p j a i n é s 
b u c s u j á r a t k o r F ó t h o n ü n n e p e l t e t i k . Pest, 1856.' 
16r. 97 1. Egy képpel. Leszállított ára, kemény kötésben 10, 
fűzve 6 kr. a. é. 

c) ,Szent István e l s ő m a g y a r k i r á l y t i s z -
t e l e t e , m i n t B u d á n t a r t a t i k . E g y s z e r s m i n d 
b u c s u j á r a t i a j t a t o s s á g , m i k é p o r s z á g s z e r t e 
ü n n e p e l t e t i k . Pest, 1856.' 16r. 96 1. Egy képpel. Leszál-
lított ára, kemény kötésben 10, fűzve 6 kr. a. é. 

d) , B u c s u j á r a t i a j t a t o s s á g szent Anna 
a s s z o n y t i s z t e l e t é r e . Pest , 1856.' 16r. 32 1. Egy kép-
pel. Leszállitott ára, kemény kötésben 8 , fűzve 5 kr. a. é. 

e) ,Tövis-korona. S z e n t k e r e s z t f ö l t a l á -
l á s i é s f ö l m a g a s z t a l á s i k e g y h e l y e k r e b u c s u -
j á r ó k l e l k i é p ü l é s é r e . Pest , 1856.' 16r. 32 1. Egy 
képpel. Leszállitott ára, kemény kötésben 8 , fűzve 5 kr. a. é. 

A bucsu-ajtatosságok főleg most levén napirenden, re-
mélhető , hogy az illető lelkipásztorok részéről nagyobb meny-
nyíségben fognak tétetni megrendelések (az ügynöki hivatal-
ban Pesten, Lipót-utcza, 8-ik sz.). Az el nem adott példányok 
visszaküldhetők. A vevőnek , ha készpénzzel fizet, jár 25, ha 
hitelben vesz, 15 százalék. 

Ezeken kivül ugyancsak leszállitott áron kaphatók a 
,Szent szakaszok , mellyek az anyaszentegyház köz-is-
teni-tiszteletén olvastatnak. Pesten, 1854.' 4r. XVI. és 244. 1. 
Díszkiadás, erős merített papíron. Leszállitott ára, fűzve 1 frt, 
bőrbe kötve 1 frt 60 kr. ; diszkötés aranymetszéssel 2 frt a. é. 

Megjelent, és Pesten H a r t l e b e n K. A., s általa 
minden hiteles könyvárusnál kapható : 

, E m l é k e k a magyar katholika egyház múltjából. Irta 
K ö r m ö c z y Imre. I. Füzet. Bécsben, 1859.' 8-r. IV és 75 1. 
Ára, fűzve : 60 kr. a. é. 

A több füzetekben megjelenendő emlékek ezen első fü-
zetében ,,a magyar egyház történetének mintegy előcsarno-
kául , a magyar király apostoli czim- és joga, és a magyar 
egyháznak a trón-, állam- és nemzethezi viszonyai" tárgyal-
tatnak ; mellyek ismerete nélkül senki a magyar kath. egyház-
nak múltját voltaképen föl nem foghatja , sem alaposan meg 
nem ítélheti. 

E szerint ez első füzet, bár a többi füzetekhez ugy mint 
bevezetés tekintendő, mégis önmagában egy egészet képez. 

Kegyes adományok : 
A pest lipótvárosi bazilikában a Szent-István-Társulat által emel-

tetendő Szent-István-oltárra : 
Tek. Reseta János társulati t ag . . . . 50 f r t a. é. 

I g a z i t á s : 173. 1. 2- hasáb, alulról 15. sorban, e szó után t e h e t -
s é g ' k imaradt : , h i á n y a . ' U g y szinte 331.1. 1. hasáb. 19 sorb, 
fölülről , ez u t á n : ,A II. Függ. ' k imarad t : ,k i v é v é a 199. §. 
ese té t . ' 

ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS. 
A félév közelítő vége azon kötelesség teljesítésére hív föl, hogy a t. olvasó közönséget, az e la-

pok iránt tanúsított pártfogásának folytatásaért , a jövő félévre is tisztelettel fölkérjük. A világot nyugta-
lanító események még inkább intenek, hogysem egyébkor : ott keresni az egyedül biztos támpontot lel-
künknek , hol azt Istennek örök bölcsesége s előrelátó szeretete mindnyájunk számára letette , a r e 1 i g i ó-
ban Bár volna mindenkor elegendő tehetségünk, az ezt tápláló magas gondolatok- s érzelmeknek leg-
hívebb , és korszerűbb kifejezést adni ! Különben a mi jót és érdekest e tekintetben közölhetni szerencsések 
voltunk, és leszünk, azért a t. munkatársaknak hálás elismeréssel adózunk : a mi hiányt betölteni, vagy 
tökélyt elérni pedig a legjobb akarattal sem birunk, azért a kegyes elnézés jótéteményét, mint a , R e l i -
g i o' szellemével úgyis legegyezőbbet, bizodalommal veszszük igénybe. 

A lap sem béltartalom-, sem külalakra nézve nem fog változni. Az előfizetési föltételek is ma-
radnak , mint eddig. Az előfizetési dij tudnillik : 

Félévre, postán hordatva, 5 frt pengő pénzben, vagyis 5 frt 25 kr austr. ért. ; helyben pedig, 
házhoz-küldéssel 4 frt 40 kr p. p. , azaz : 4 frt 90 kr a. é. 

Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t ü g y n ö k i 
h i v a t a l á b a n (Lipót-utcza, 8. sz.), vagy a szerkesztői irodában (Belváros, Molnár-utcza, 10. sz.). 

Pesten, juniusban, 1859. A .RELIGIO' szerkesztősége. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : S o m o g y i K á r o l y . 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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